
CA'R TA
Prezado Sacerdote Vossos pensamentos obje- castes 'dominado, no paro-

.

Vossa prédiça, se em sen-
- Sa7,�tos \Spricigo. - tivados, no momento, poi? xísmo de voSsa:> prega9ã,o, tido 'gerar vergastava a or-

De passagem 5por,Orleães" ríclítar suas vigas -mestras., artrmastes meSmo;, .,de que dem maçoníea-em sua SUbR-,
tive a oportunídade de as, vossas palavras, vaguearam se certos. s.ac�1.:dotes, pas- t&,ncilh eln part!cular atín
sístír a' Santa Missa, por pelos inimigos seculares da,' savam iÍldiferentes à' mar- gía' eídadão orleanense, can-
vós oficiada. Igreja, através do tem.po,,� gem da atuação' maçônica, didato a cargo eletivo.
Como' bem o dissestes do espaço, para, se' det�').

�&.
.

esmo. CO.h
..
vo.

sco não a.C_1>n- • IstO. bem ·0

'.
sabeis, o en-

ilustre sacerdote, os, príncí- no ínímígo, �a oportunída- t'jf -' ,'pois esta ' �ra uma, derêço imediato ,d'e vossas

pios .da Igreja, têm que ser de, mais próximo e emmen- a de prec.Ú>ua de '8}'- palavras �oc!€?s:O sabem 'em
defendidos sempre que ror- te, a Maçonar2a. .

. cetdote,. uma' apruxlmaçao VOSSa, paroquie.
ças negativas procuram pe- No entusiasmo de qUe fi- maior para com Deus.
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'- "p,I�EITCHE" U'S -fu'nden�'·f·I\S o S·eus' Am·lgos ����'l,�,Undo: necessita de respirar "' "
mais

III' -.J/!I_-'_'�J
'.

• Era born·h�usc.1l1a". Cinco' anos de sofri- ui u � -. O sr. lrineu Bornhausen vetou os; direl--' .�..,.,,�
\1Ii mentes! Veto! Veto! 'Veto! " tos, as vantagens e as garantias que, o Es-

," Estatuto, Ccnt inunmos nossos comen tários estão falando' da Penitenciária'? prej urzo para o interêsse do funcionário". tatu to quo ria dar aos funcionâros l Votou
, .'

.

-::_, Nada disso" Nós estamos (10 pa- Vetado! (J ar,. Iríneu Bornhausen primava .

f di
,

t� s.M)!:e as dlsposçõ es _desreslleitndas, os vetos '

.. ,.

por outra orma
..
os ,',r(',tos _c van ag ens que iii

..... • "[liso bornhauscano .. , }<'omos .tod,os Premia- Plllo, pi'ejuizo do func.ionário. E sempre colocou Ih I I' t d' ..

,-
undos e os v\otos_ag(/ra pe'didos. dos! Os nossos chej'es.não são como 08 de o intel'êssc do _.servidor público muito abaixo

es (l'orahm os ('Spos:"vostnao vj\e[a.os. ','_ Direitos·- Vetados! ....
ornem era G'O ve o", "as ,agora c

Vantágens - Vetadas! v'oéês ",' ,Os nossos são humanitários", Por do intel'êsse do se'u partido. Por isso, houve do Voto. Do voto peilido, Do voto rogado. En:

• ·188'0 premiaram-nps. uns 'aposentados com l)1)r bem vctar as eXpl-éssÕes quc pr-oibiam o' ,

f
' l'Garan,tias ,-_ Vet,adas! , ." non.1e, de, ,alguma,00isa q,ue diZ ter 'eIto pc' o

• DlSposlçoes "vIgentes � I)esl'esP!l'ltadas pol:p,udos proveitos e outl"OS pl�ornovidos por prejuizo para o interêsse do func:'onário! funclOnarlo púbhce.·
,.p:':o sr: Irineu Bornhausen e seus auxil'ares.

.'

merecimento! 1
'

Art. 76 - Vi�ente - "Nenhum funcro-
Mas o funciollá"io público estã 'com tu-

.

Pal'áO'rafo, u'ni.co - iVe'tado'.) "O·'afQsta;-' n�"I'o pOd"l'a' ser';r'cmovl'do pOI' motl'vo "e

• Está�io probat<S.l':o - Art. 16 ...:.. § 10 -, ... \ .
� ......,�., ..

li
doo! .. , Está .com o vQto e está com o veto. Vai'Vij\'ente '-- "Idoneidade moral assiduidade,

mento doo {uncio-nário da sua, rep(U'tiçi;lo, para crenç.a,r;,'·glOsa. ou política, que nãoo implique votar C' vai vetar. Vai vetar o nome dô maior'

,.
, - , ter cxercício em outra, pOl' quallluer, motivQ, em d.esres ',to à l-eP'.,: .

•d:s"iplina -'- ,fiptidào, dedicação ao serViço, ent v 'f'
, _

,

t
_ Pobre"," el·'. 'Quan'�as centn'n'as de vc'�es

vctanfe d(; todos os tempos.,Vai mudar. Mu-
efitiêncial". S0111 e se e1'l Icara nos casos prevLS os ,nes- ,-

dar, para melhorar. Cada funcionário público .

• te �tat!I(G ou mcdiante prév.l;': áutorizaç.ão,
-

foste clcFespeitada por lí·ine.u Bornh'ausen c -,

•QU!llidade's. 'I}iio �Xigid�S dos Bno�3s no-, do .•Governador do Estado, p'ara, fiin dete'rmk �ua "etel'na ,vigilãneiã"! Funcionários de' fim que não seja um Valdemar Pabst, l,Il1l M'Oza;:t

•
meados; dos nomear os pc o sr, OI' 3US.�> nãdo e a prazo ee'rto". "

. ,de corveii'a ·remQvidos para éid1l.des e. reparti- Melo, desses' que assinam telegramas ao �'che- •por indicarão !lU _imposição d,os chcfetes poh-
Vetado!' Vetado, para _déixar.:�ao, 81'. IÍ'ic'

..

ções de, classe muito inferior, pará dar IUgo'r .

fe" Carlos 'Be,ssa, querendo criar. à fôrça,
• 'ticos:

neu a �iberdade de perseg.uir' o...s.... ·s,eu. 8.,·a,d'V,e.t-,'· "

.

II ué1c:n,istas interinos, sem �oncurso" sem ca-.
dissidência no Partido de Plínioo Salgado, ca- •-

.

t
_ da Funcionádo (com F maiúscul'O) será não

'

·'Ii Art. 22 - Vigcnte _. "A primeira inves- ,'ários políticos, cQmo o fi!'Z"em grande' qúan� .". paC'Ld,i\.(Ie, ,Sfim idon�iQ,ade" sem nad'a!,
. _

, Um cairo ele,itoral da eterna vigi,là�Cia:, .',' mas'.. ti a l11'a , .. cfC'tu·ar-se"Íl meu.iante concurso",
.

- tidade.!,' ,

_'.', ,: 'ril'b'l'es ,prQfessores! Separados do outro um genei'Íll eleitoral dos C'lllúÚdátos do Ro- ,

• NiíQ se aplicam <;$sns_d.isposições aos ucJe-
.

Al'L 52 V.igc�t�·�. "�rom,?��o'é b�,ato (t&.#úge:e dos filhos! ,E substitu�dos po� alu-
teiro!ta Vitória!' •lIistas que têm' sido ;'�IO'l11endos, Gom tôdas .as: pelo qU3l o funcwnal'lo, pubbco ,('In) �o Esta- n�� e por gf"�te an�Uabeta! --: , " ,�_/ ,

, protc!!'õl'S êles ,<,ãót s-empre rc'pl'ovados nos do· tem acesso, em carater efettvo., a clas_se ",-' Um chefe udelllsta da Palh:oça, ql,le
.. !u FunelOnano Publ.co! Alerta! Vamos ve- •eoncu;'sos', :Éles nii.6' passam .. ,

,imediatamente superior .. , ".,' muito ao DcpartamentO' de Educação e, cada tal' o vetador, trabalhando, de co;rpo e almfl>,
• Al't 40 - Vi"'c�te - "O funcionário res-

,

Quem tiver direito e houver sido nmlleã'do vêz que de lá saía, coincidia com a remoção embom' ocultamente, (para exitar perSegUiçãO'
ponsávei !}Ol' alca�ce." não ficará isento de·" >m�e�g. da �� bornhaus�ana,. que ieçol'� Q, de �ma pr:'fesso�a que iiã:o re�ava pela sua udenista), dia e noite; at� o dia 3, de o�tu-
nciio :1cJl11ifi'L"trat'va e criminal .. " ,- 'l'r1bl1llal.- Ft>l o que' 1I11lltos flZ'IlTam,·depOls de }llrtllha, f�l apelIdado, l11U1tÓ ,tlJi,qua �)nente�' y'l!n, para olog'e1' a dupla que' '!lIm'a a CeRal'

.

Alô 1\IRrilla! Alô .-\'tPudl's·! .Alô PiJ'cs! 11111itO' t!,mpG 'de espcra inútil.
,

" '

'qe "Relhovêd,ol' Fà�caJ> .. :.
'

.- o rítJe "

�e César": '
"

t!;.'
'llô X;l'ecó! Alô Segul:ll,nG2 pll)lic�! Voee"

•

Art, 71 - V-etada� as expl'essôl's "e SC,Q'l',_':_ O fU11Cionál'io púb.licõ �ão quer resrJ1t:,;ll' -,o -::-_CELSO ,AMOS ll' JAPJj:' GALH ';",," ..
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, ;:'.' RU13ENS DE ARRUDA R.AMOS

Esc�hido candidato do seu 'partido, o sr; oeíso Ramos, de imedil!..to,. trans
mitiu aos seus,substitutos legais os cargos de presidente e díretor de entidades
de classe. sem 'ala·rde, :C01l10 gesto comum, de respeito

-

aos que nele- confiaram,
x x·

.

_ x

Eleito' governador, e empossado a 31 de janeiro de 1951, o sr. Irineu .Bor
nhausen continuou no exercícío do cargo de diretor do Banco. Incó. ,Assinou,
sendo governador, vários balanços desse estabeiecitnento bancárío, para o qual,

.

por uma "operação de crédito" transferiu todos os depósitos do Estado.
,

O balancete do Tesouro, que contem essa operação, é de 2 de -fevereiro
de 1952!"

"

x x

x

Também o atual Seerebrio da 'Fazenda, estando no exercício do 'cargo,
eontínuou corno diretor do Inco. Assinou, igualmente, alguns balancetes, como
denunciamos na época oportuna!

'

Esse "casamento de interesses" dá -enorme autoridade moral' aos homens
da U.D.N. para julgarem os outros, 'inclusive os que' não atuam como eles! Não

a�u\lm nem' patuam!

.'

x x

X_. .

Os transportes foram [-01' gentileza da Dona Marin8:, que fez. questão de
pagá-los com os juros baneártos do desfalque de um milhão, que deu-impune-
mente na Cole.toria do Estreito.

'

x x
x '

O candidato Sebastião Neves afrontou li memória. dp povo do Estreito:
"quem deu luz para vocês, foi a·U.D.N.; quem deu água para voces, foI a U.D.N.I"

E quem rói 'quem deu pirulito .para o fazendeiro? Seria o 'P.S.D.?
x x·

, , x'., .

O Tenente Viegas descobriu nos candidatos da U.D.N. um verdadeiro
combinado brasileiro! O mesmo que foi a' Buésía. "Scratch - disse - formidá
vel, sob a direção desse estarlista que é Irineu Bornhausen!" Devia ser do Fe91a! .

Porque isso de estadista ser técnico de futebol é imagem maravilhosa!
,

x x
.
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"
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I X ,

, E os lugares foram dístríbuídos: Volney seria o GUmar porque pega todas
as bolas; Garrincha seria o Brusa que come a bola; Belini seria A!,oldo, porque, .,
como capitão, é o dono da bola, ... , '" . .".,.� ,_. ':'

',:lÇ.',X
' ' �-,

,

'
x

Muito Interessantes e apropriadas' as. figuras oratonras do Tenente .. '

que quer marcar cédulas, porque o preço' dà'Ul1erdade é a malandragemi ..
w,.t--·--.",..,....":'-----�w..-;;,..-�........._._.-.·_·_·_'7.--.,.·-·...-.-....·-·.·-·.-.�._.._:.a...--......_,..�...,.._.

tENOAR

Mas' nisto não vai critica,
em absoluto, é um direito
de defeza, já que oficial
mente reconhece a Igreja,
pelos &éús.maís' �emine�tes
Pap:as, na 'Maçonaria, uma

trincheira do materialismo.
,

Peço agora, colendo sa

.cerdote, a vo�sª, atenção
para aereseentar, alguns
subsídíos às palavras. que,
em bom momento, tive a

'

oportunidade de' escutar .

A
.

maçonaría ao que pe-
se o eombate.cerrado de sa

cerdotes, tão ciosos de seus

deveres, como o sois; la
vrou, agora; um tento, tal
vez o maior dos últimos
tempos, em Santa Cataril'la .

.
Irmanado ao Sr. rrmeu

Bornhausen, em chapa co

mum, está o Sr. Brasílio Ce-
, testmo, excelso grau 33, da
ordem do esquadro e com

pas�o.

'CAIS IAOA.aO ; r,ON( lU?

ANTIGO DI P 6 s , T o' o A "<41 .;. 1"

casas DE MADEIRa. t1

IRMA05 9ITENCOURJ 1O meio jurídico earíõca,
tem extranhado grande
mente a vingência da lei
3.381, admitindo mesmo.uue
o pensamento dos legisla
dores foi permitir sua vín-

DEPUTADo' F'E D E R A I.PARA
.'

L E NO! R 'V A R G A S FER-REIRA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Tvnuscorve hoje, mais um ani-:

vcrsár!o natalícío da prendada
si-tu. I�ze Maria Si'lveira, f,ilha
do distinto casal Wanderley Ber

to da ":Sn'v.ei;'á '; cde súa' 'exma.
cspõsa

.

'd:');ALi�e Silveira. '

Nossas felicitações.

- srta, Maria Eugênia Beirão
• mc."rias.primos s.I\�ionodas
'. c.bl!cÍl8nda rigorosa ôs especi'f:caçõts

õriginais
., pro.c.;�!>s. d. fabriCação in'egr"lm�ntlt
controlados

.:.m�.""'ob(a •.QJtaIlUJlI8�.meciolitAAa
.

e
o
-e
O
C.

FLOR1,�NPPOLIS, QUINTA FEIRA, 25 DE SETEMBRO n,
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',õ8"':�O NAIS ANTIGO DIARIO DE SA�i'A GATARINA"
"-
..,..,

7

.icie -1.5 t'-bp:ras
, �,

mL��;::� z. � :e •

\

.. �
. . ... ..._

11,18- Bómingo -'Ta.,�
1.85 salães

.

d·o Clube D.o. de',
. :

srta,: Neusa Cavallazai

sl-ta� Léa', Silva
sr. Reinliardt Stahnke

s r. Cornélio de Castro Pinto

sra. Lúcla Balsini '

s ra, Violeta Bayer Jorge
sra. Maria de Lourdes Oane

paro vva.

Vonde-se um bom,
reno, coI]! a A'rea de,
209,25 m2 com, frente para
a Rua Conselheiro Mafra �

Saída na Rua/7 Setembro,
lado do IAPETEC.
Preço :.....:. Cr$ ,520.000,00.
'I'rntar

.

pelo telefone
3798.

Ter'

PLA'N,E TÁ:RIA$
SA�T,��t"'�S

e '; ,

'.

- s ra. Léa Poli Konealskí

sru, Lídia Bayer
-'- srta. Maria de Lourdes Costa
'_ srta. Leda Maria Camisão de
Oliveira
- sr. Osni Costa
- sr. C�rlo� Martf ns Cardoso

:

"� N I V E R S Á' Ii- 1"'0"-8

, FAZEM ANOS HOJE

Aluga-se uma casa sita
à Rua \AJltamiro Guima-
rães - 55
'Trata:: pelo Telefone '...,...

2328 - das 13,00 às 15,00
. j

- pel",felç,ã'� i:,écr"leâ ,�,servlço dE!;

A' ANG,LO,Al\IlERJ,CA.,.astá perfeitamente
aparelhada, para �produçãp, em Jªrga escala,
de p�a�etá..r�a8: sa-télitef! e outras en�lena·
,gens, ahsolutainante. ,iq�l,l�i�3 às origina�s.

A experiência garar.lta a preferência

nacionalSRTA. ILZE MARIA SILVEIRA

Bonuass
'

s

- sr. Fausto Silva

ferrenf) nO '(enlro

Oi • .� ii _ JAf *!i!lii

11allro/, Bartolomeu

, ;�cd_;· ...

D0 acordo com algumas consultas que lhe têm si-
-

do 'en •Iereçadas declara esta Curía, na sua qualidade
de estância superior e' exclusiva na Arqu;i(Ho�-es,e," que

os católicos, sem distinção de eategor.hrs, po<le�ã.o Iivre

mentI'
'

. dai" o seu voto a, quaisquer dos candidatos _da
lista' - CARLOS GúMES DE OLIVEI�k ��'lR1NEU
BOR.NHAUSEN ..:.... CELSO RAMOS - segllndo a§ suas

... .. .
....

':�.

horas.

prefei ências.
I<:oriauópolis, 22 de setem�bro de 1958.; "

Monsenhor ',Frederico Hobold
Vigario Geral do Arcebispado' -

.

Nossa Capital teve com a Eevei'eiro ja publicada e:n' tecímento será na Capela
noite de "avant-premiê- e.diç� ��tg-rior neste, jor-I do Divino Espír lto Samto,
re" do' filme, "O� Preço da .na].

.

-(' ;.�+: -" ';' "
as 9,00 horas durante mís-

�QsãO!"". ��ir.ante r.o��sIó ,_

'

), . (�, \.' sa so.lene. A coluna �ocial
em 'aml:f��te-.•f101'.ta;1l0P5>lk.' l'f.q8' salõ�',a'9 C1ube Do�' antecipa .seus -cump.rI��n-
tano," u'i� :��rt�ci,���ntó' de . ,�,(;:;� ;.:*�tp/'w�JJzÚ-se I t�s com votos de 'felIcIta-,

Tra tur na mesma rua _u.o 33. ',' �ran,4e rt�:I,g-nl.fls,aç;ap,� ;' p.ar urnã, ,bonita f.esta" ,rj.1,lvenil"
I
çoes.

..:....)'ia,r.isso 'eo�ê@{ir!��rn:y.ári?g �ISleI}�bj�l�i� 'l''MI-ss:' Broül-
"

,.,

(-
._

,ri fator-es.' A ·�xlb�çao do fll· nhô": a bonita menina-mo- _ Na u���ma.�e�ana __tIve,

@EM�s me 'esteve a. cargo -do -ci«- ça She'Ua Cos-ta. "�. mos a VISIta do �J:IpRªtwo .�
'IN' be SOl��pt-imjs�tt· doe Floria· \ =-5, (.....-:-, l,�egan�e ,casal, s.r. e .:sl'il:

. "',:
:'

�
"

nôpolís" q.ue,.nunl. g�st(1 .,l\{i���ll.1eg��te ��ngíí" i dr: Jo:'e :M:albur�_ da stlcicp"
.

_

- nobre, ,qbteve ','!!oaçã� da A b.f>pjia� Mi�rJ.ljJlc ,P�luso. dade ItaJ�Iense.
renda para'a futura; Facul- qUe está em' pr.eparativos· .

_ -,-), (;0:-
S 4 O J O S � dade de ��d'ici�a 'il�e viSa para sYJÍ v-iag�m ao. Rio. PI)" RI,O: Na ca�ela Noss� Se">

1 ; ;
"

:".,' 'i con.cretizar .. a
-

;;piraçao de repi@��Àt�.r.á""ll.9iiSO Esta· n.1i�Ia,-<;i.a? Glaças ,r.ea,lIzar' O Ex-combatente
. . '. as 3 ,,�8 ljQ���), � -_tdes <t,a:tatineuses .'

,.

c�- lt, t)'
Y' � .'

i �
,

t3,m' d se-a ne -,(lIa 27 o enlace m;,>,
, .]·d . to V,'::''.]A!RTURO \DE ,CORDO;V·A (- 'dr' ",_1

..

i "!i., f.' 'e...' ' ,?p�, . '. (L,,�eft _e ,:e triínoniàl da srta Lilb CaDtll a: ,a ereuuor._
1,ULLY M�REN�: '

'
I 0'1 aesIm,' os m�I� -Y."ta�cu,� eleg�}1çla nos �,a.'l'(le&,do'"Co . Marlen'eJ, D-i..'-s com' o ·s,: P S 'D'" �m'

ap 8.U�Os'�!p�r �a}� e� ,e ',!ll() pacabaha Palace,'na"-noite. "., "�
, ," :t'.�, ,. ..•

.DET,lS, .LHE PAGUE tável movim-en-to. 'Tratand,')- d.e sábad nos salões do "Li- ,MaJor Alberto;- Gomes Ra-
.
Qens.: até 14 anos

se de I,U!). Wn:\e cujo . .!I:.r�r,t- ra. Ti;;_is� c1�be", f�( el(Hta' J.l1agcm. .com o� agNl��j-· ,li�I:�N '0 E."'" S Emerito é de alltori� dos e,'l.- "'Rainha" do mesmo. A co:: me���s do genj;�l' convlt:e. "9 t
\

crit�reG Salim: . �iguel e luna social felicita P()}: ..

f�ltclItamos "�?:s' :no�vos e

I Unl� .fábri�a de esqundól:4 e

I
E!il"lê MaI?e.r�s .Migu?l, .eu" mais -êste mereci_do tifulo'-

'1_ dIgnas. famIlIas� beneflc.:uncnto, um galpão 'de

bendo ,a InI,cIatIvaJ cI�ma- -) (- ,
' ) (u .t

A "
flx21, uma. plaina alemã, três

tográfica em nosso Es�adc Possivelmente na próxi� �@S" s,e�t d
habI uees , faces, Ulll[l tupia, Ullla �ircular,

I
a emprêsa "'S:ul-Cine P,ro- ma coluna, a,pontar,ei os

maIS uma . -ªr I) elegant'.) ur,u\ furade·ira,' unla garlopa,
dução" cuJo diretor é o rostos mais bonitos da "�SO° proporci�n()Ii:� direção da uma lixa, uma serra·fita c um

C COnfeitaria "Plaza" domin- 'I' d tdr. Armando' ,arreirão, cieda-de. I
eSmel'l j Vll'a o por um mo 01'.

I
sentimoenos orgulhosas �m --;) (- ! go_:t11tJll'1e, .quando de'sfUa- 16 ItP Di�sel, situada em Cal11-

I ver nã,o só a escôlha de um Em cert.o ponto da cid�- .1'?m as, s,rtas, ,?la.udete Ví- p.inl,18, Município de Si,i_o ,José.

Il,iscu�ido môt�vo ícoro.· a,' de !.tal!!s.t.!'arª'� animida- rra, Mar�ze VIla Im, Isabe!, ''Tratar no mesmo local, c'om

�&eél'ta4a 'foca'lizaçã'o 'de, menta..Ma:l"#J.' Helena Luz uz'. E)h,za�eth I l\:1:-en:des, Irmãos Medeiros.

f no,ssos mais belos panora- -i'Glamour Grill" da: cida- 'Mar�� ,Clotlde ArauJo e ,

, .
"

d m·t b'
....

I
ManlIa Peluso ,;apresentan· D OSNY LISBO'"AJYI�S, al;iandor-s�e'ao·, bom de-' e, UI o eft! acompan U'.-
d d'

' r
'

ás 8 horas
IIs.Jmpenlro d'e um el.enl!o· da, a..l}Q�j.ta' Sônia Pere1:�'it, o,' em..

. �sf,ile, d� moda&, , _ .__

.

.

_, _.

(·U' S 1 I ç A
'

'E' L f I' 1--0 R A' :L RaYl110nd Burr' � An�ela �
d 't' t ' N' ], 'D '1.. d. qs belessImü.s tecIdos das C'··�"·'" D ntista:_ ,:..... ,.'

"

,

'

.,.' Lansbúry' - em

I
q,u.e, apesar' e es reIan.iJ e o SI. '�j.�Ll'l_. _.e,(l��e ..I)It\. o�

"Indústrias Renaux Si A,'" \ )FqrgUJO e _.

'

.
-

MATA.ME· p�m FAVOR
na ar,te - 'cinematografica, ,m�lh,ores par,�!dos da cIda-.

t·· d "À C
" ,ATENDE DIARIAMENTEELE�;rORA,CDA 1,3.&"ZONA - FLQRI��Õ�OpS desencumbiu-se

.
muito bem de de Blumenau. num pa r:OC!!,llO' e. a: -'DO' perlodo lia manhã- Censo: nté 18 ,anos -

.

-,

Sft Brusque" . .

E D "-'1 , A L dos '.papejs' itribuidos. Á " -,-). (......: ".-'

'�,"� -.4."8 II 8�. feira•
.

.
.. ,�,., :/ .:",;""'("",,,',',

g.Alti14610111"
.' télegancia do nosso '�s�c.ie'! Pel.o T:etf�ro.Ún-iv.ersitá-'

=��

apÓll:às 19ho.,•• ,

'o DOl;tol' Euclydes de CCt'queil'a Ointr:i�.(uii El"'itõriil '. I
.

• '�J' y" se" �,preséntou em be.lO'! '·rio de Santa� G�llal'ina� será Consultório:
da 13." 'Zona, ná forma da lei �tc,

,

,"
'

"

, 'mod�Jo8� .n,as revolucioná- levada. no próximo dia 29 ,LEIA'EM NOSSA NOVA RUA VIDAL RAMOS, 18
FAZ sabe�' àos interessados, aos' Partidos e_áos que o pre-'" __ ,_J_0t..._'

"
rias lhrhas da moda ,-atuai. á péça . .'�� Consultes Mé ·EMJJAJ.�_ôEM COMO "'" _"'_� _

s{l'nte- e,ditai vire�,.ou 'del�' conhecime�to tivercn}, qUt;, foi desig- ás _B hpras ....>...) (- ,dico'�' - ,Àcredito que o ·SE �PAl\.I\. UM BO� 1 E R R E N Ona4.0 ',0 d;a 25 do cOJ,'ren:t�- mêsA às onJle h.oras, p!l:ac o fechamçnt-o 13urt Lan�aster - Katherine ReuniFá no' .próxi.ni� s.á- Teátro Alvaro de CarvaHw, "CAFEZI.TC· ,�
.

urnas, M Cal·tório Eleitoral da 13.& Zona, à Praça. '{ÇV de H,ovem- Uephurn em '. bado' . ,nos salões' do Club"e se rev�stirá d'e elegâPeia, ,.-,,__, -' -

,,' _11ft: C'!-NIRO'bl'O, 11.° 12. E, para que chegue ao c·onhecil)le'nt,o" de t:odo-s e a., /IiAGRIl\>IAS DO CÉU Doze de Agosto., _tod,a"'Q so- com 'os espectadores para Ou -, 'AI
nu I;;

quem int_eres�ar possa"mandou passar o presente 1!ditál,�,qu_: se'rã - VistaVision - ciedade para- a grande soi.. apláuçljre,m �. es�ª_ !QiçJ.il,�.i· " a.t O ,:,",; llga"!-se: : Vepde-se um terre'no 20 x 44
Jlllhlicndo no D'ário Oficial do Estado e afixlle,l�, à pOl�ta do Caro - GellS,·. ate' 14 nno, - 'l'ee abrilhantad'à pela 01"- 'la da,T. U. S. C. AI' na fll � Alves ele Bl·'to t�do nlU...

.

. uga-.se, otimo (Iu,arto Com
' ". " v .

-

tório ,Eleitor,al da 13.� Zona,
•

"

."" ,'., ,_':, .', questr,a "Casino dê"Sevi",

li .,' : ,. -). (- QC'nsiio. . _.
.

;fll'd-O, PI'êço 600, MO,OO a combi-

t'd"�;'��:;'"';:::';:�,':,:;�:::, d: t�::'��;:.'::;���.t�:,�; ."'1!i11;Jftd
lha;>,

,-)- (�.
. -. ,Fe?,::t",::ii: ::��.�!���: .Z�;:�: ""lO R,d"" eom

"" � T,,'.. t,]"", "14

de mi) llovecenLos e c:nC06'lüa e Olt'O. ' .',,; "'�'.
. _� O pianj:flta Luiz Fernan-

t .pelo a,pa;rf;!çim�Iltp' qe seu
,Eu (ass.) Orlando Ni�o)j(\}l Chaplin, Éscriyão'Éleitirrl,;l em· ..

'

.,..... do Sabino, não est� masca- fH}linho Miro Sergio.'exercício da 13." Zon� que o datilografei, � subsc-revf.
.. .

ás 8 horas radó como· diz�m. . . Esta I . -) (-=
." (ass.) Ellclydcs de C�rqueira 'ÇJi tra "

'

.,'
AI:TURO DE CORDOVA fl!Jcnas mais vaidoso... Casamento: Realizarse-à

,
.' Julj! Eleitoral d�)8.1' Zona . � ....,

SIL\!4\. PINAL ,em I -) . (- , no proxImo dia 26 o enla-
• {j·()'n'l'el'c COlO! � ol'igin�1 que foi ',�fixado -ã nQrt� "d'o -i"nr(ório Ui\i ESTRANHO· NA I' ,Agradeço a comunica- ce matrimonial da srta:,ElciÚc"ral da lfl.a Zona;. em 23 d!l.'s,eÚ�1bro, �ê -1�58';, '., �':" .

ESCADARfA
I ção da, novà direto'ria do ZUda: A. Beno, com o St'.

° NS'éf:vão em, e�ciS�7,i<).:" _"", QT��n,cJ.d N!ê�I:;ch' Ch�plin,. ,

.

- Censura até, 18 anos - Centro Acàdemieo- XI de Luiz OI�in6 Filho. O acon-
2;_.l,..._ '. ,'ir_;:\.

"

"t:-;,�-7--��, "

..

'.'-'-'�-":-
.

Na rua Frei Evaristo n.? 33
t

-:1 (um) Terreno com t rês .

Casas de madeira, sendo '2
(duas ) com frente de T'Ijólcs

j O· Ã' O (l"N O,' ,

( '1 D�A"'Ô_":E
(MI,SSA 'DE, -1.0

Viuva, Mal'tinh.a .cidade, filhos genros e Neto a�l;adecem as

manifesthç�es de
- 'pc'sar l'ecebida, por' ocasião do fl!Jei�in\Cn�o. de

selt:·\lll(l�'id.o �spô-so, �J)[li, sOg'ro e' avô J'0Ã;0. UNO' GI'DADE e

,<:p.1-1fii�a'hl a todos os dem!l(s pare�tes .e amigq(p!p:'� a.},missl,l, d,e'
7 .O",dh'r.,\que, 'em intenção ,de 'sua bonísshn8 aÍlna," se,rátc,E!.lebrada
se",ta tdr.a, eLa 26 às 7 horas no altar de Santana,' na Cated,l'uJ

M�"tl'opoÚtana antcclpando .seu profundo 'agr-adec'intc)lto. '

I,; ',.

flUAKIOS DfGRAUS . SfP�llA�vtJtt1
.

'HOMEM DA ELEGÂNCIA
,

'.' - • �.' J

Na escala das posições Q bem vestir�l[és.&·nta u,m fator. de

altfl' importãncia, Ã eclegãnch ma'sculinlÍ�·'P:1'!!' �àrt,ão de. rec·�men-

daQão ao triunfo.,
.

"",:i,-".

"'Ao todo, q'uulquer pe';;;sQa se acha separada�'do bem v,cstir, 'por
\l1)enll'lt"12' ou 15 degraus, São os' degraus qU,c, levam a'o 1.0 andar

ela mug.nificamente bem sO'1,",la s8cção 'úu\scnl:n.a de, A Mpd·cla.r,
A.1i se encontra. 'não. SlS �s maiores facifi-dades 'para o pa_g_all,l/).r1t9
com:o 'I)inda o' mais oelo e complet; 'so,rtime-nt(), de. noy,i;4.;l.s!e;,r .p;tl'!!_

'I:! I � Z
às 5 e 8 hO'l'ns

JILL �LLIOTT � KEITH

LA�SEN . HEljENE STAN�EY
, em

A FUGA l"ATAL

o 'varã·o.
f,•• -,.,'

Ccns.: nté 18 finos

Deodoro .S3 F.oRe .,74.

CIMENTO
M.ETALURGICA

, ATLAS S/A

I

. SENHORAS,' MÃES DE
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"U lY11U;:i Al'H'lüU 1JIA.tUO UE SANTA CA

Clube do Livro;'

"'. ':�; .; -';:''--.,._
•

'->. :;: r
•

, :1; .��
...FERNANflO SOUTO IV,IAIOH uma" vida. que estava a:-4e.. ,jado e l'l:!-ro;- El�:� �ãó fofo

cessitar apenas -de' um estí- 'hlendigar' alÍxiÚ'ó � nem su.b-
A literatura é(o espelho mutante, de alguém que se v�nções [unto a d�p�tado;,;

de uma época, de uma na- tornasse, !íder,. desse a voz par deflagrar, seu Clube .10

��o"p::�á q:e r:il;::d:Z�I:� �;al:::a�::r:; a::�:' :e�II��:::s ���: =:�:c�::�:�i�
" (iÜBÊ'� RECREATIVO E CULTURAL'

tas palavras, escritas :ec;.en-, guerra, surda. ' teligêncla e irremovível es-
15 DE NovEMBROlútement� por Tran-Van" o movimento .eultural que ,,' píríto' d�.ié; r'e"úÚu-'Suas' ror- .'

,

"

\T.u"ng,:",erti artigo loubliéa'dO começa' a tomar conta 'do 1 ças, deu 0- gritô de guerra, SE'DE: Prriçà ln de' Novembro, 21
r

I' FLORIANO'POLI'S'em" ",pel)l>pectivas de la Brasil, fez sua, ,trincheira.. sendo j,ust6 agora' que o Es-
Unesco"f importante bole, também em Bezerros, cída-

I' tado'" lhé' ampare �

e, lhe estí
tim seinanal, tem�,i;e�l ''8i- de, qué dorme tranét'uila às

I in�l�' a cohtin�ar içando
gmrícação para o', Brasil:':: margens do pachorrento ,J,mais alto a bandeira de, Be- . ,Diu 25"'- �'''''feira �- R�Ul1iii'o <.la�!'al}te do Depa rtnme nt.o Fem i n i-

"
,

'

"
."

no of.e'ré'�ida a� 'clube Cultural e Recrea-,ApeSar, de já tet:r:nos dados Ipolúca. O povo pode per-: zerros. Acredíto em Ali.ete, e, tlVo 6 de Janeiro do Estrel to. Início âs,20 h,
ao mundo-tíguras CO�Q, feitamente difundir cultut'i' por isso, acrêdíto na v�tór�a�

Dia 27 � Sábado .; Soí rée.ida PrinUl�eTa. Início às 22 horas,
-Joaquim Nabllco e Ruy tornar-se culto. É um êrr� I

do seu Clube dó Livro.
Barbosa, entre: - Inúmeras clamoroso quando se' espera I
outras, não, r.,nos '�ppd�Ihos eternament� pelo apóio, uni- 'DR. LAURO "PEREI.lorgulh�r,,�qe, se�� um : po�o c�; e exclusivamente, do E3-, _

'

,éu}to. Perante' outras, na-l tado, para que determinado
i,
IA OLIVEIRA

ções civilizadas, aparecemos- movimento, consiga os seus '

�m vi�ais 'setores com colo- � '?b,jetivos. Um grupo, reu- I ' ,

�ações;;, autêntícamente hu- rííndo .seus parcos recursos, Rua Saldanha lfarinho, 18
,
mÚha'�tes ... , É doloroso re- pode criar uma sociedade Fon,e 3155 - Fl�naD6PO,i,ii"co�he�er li, verdade," mas é útil a' sí ,mesmo e à sua co

necessano. Comunidades munidade, cabendo então ao Mucus RI ISMabrasílelras que possuem re- .Bstado amparar a cultura ,e Abiq-. oe as.. .. bronquite, .r- !
, ,,"

l' terá t< I' I f ruinam lua la6C1e " "n1raquece�- ove1ações artlsticas e 1 era- es 'lmu a- a, con orme ml;!s- coraclo. Mlndaço. 4o,mSna ri"tda- i

d lIlente.. erIIN. -relularlulldo a ,"l1as Jncam com os passos, 'mo reza a no�a sagra a ruplra"ao ,l!- caranttndo um

aonl"
,

t··
- .

t tranqutlo 'deade .�o pr-Smelro ,dia.,culturais criminosamente Cons ltu,lçao, .Abe e �Nry re- 'é.lIlpre'�.ncloco àl"da boje. �';IIt.
tolhidos, ,-porque as elites, presenta êsse "espírito arro-�u. I> • .� ,� ..,." .... ,'

,aq�eles que' têm respons�- ----��__�__�� ��__�� �--,----__--------��--�--�----_::_----------
b�lidade per,an'te a própría
nação, permanecem equi
.d-istan:tes" indiferentes, a

lhei�s aos impulsos natns

'que' elas têm. Jovens que

poderiam, içar ma�!> alto a

bandeira da terra sen�em. a

frustàção intima' de sua vo-

,cação. Pode-s� dizer que na!?
comunidades,onde êsse_ pro

'!bl:ema prolifera" 'o, léspelhot ,_ '"
�

",

de, sUa época e de ,séu povo
<

:ref�t�� mpa "mediocridare
, g;f,itante; '�, revoltánte, des·

- ;,trui1:l(ioí-se:'!lj sua:mocldade,,

�u� :é '� CEANE ,dá nacio

n�Íidàdê, ,hàs mêsas.' de -um
• j. •

bar" ,onde somente' os coin-

panheÚ'os de infortúnio es

cutam ou aplaudem as ct:ia

ções vindas do espírito, ou

ainda na� mesas de 'jógo"
ôildê, o dinheiro desàparece,',
como inúmeras das nossas

acalenia;a�s esperanças. Pro-
':'--".

'

.

cessá_;s!O\' .uma guerra surda,

em, 'que a grande vítima' é

a �omunidade, refletindo-,se

suas conseqúências no pró
prio )ilais, que �inda dorme

em bêrço esp�êridido.•

,,"t,"" ....

_',; poucó a pouco, p.o�em, es-'

sa g,uerra sUFda estâ ,se?dO
minada. É a voz dos q..e são

.... ,_'

moços e acre,dita.m n� seu
,

ideal. são ''os líderes da co

munld.adEl.; F�zer 'a difusão

da, cultura 'rio Brasil é urna
.

." .... .

tarefa 't�o' irlgrata como a

de se manter um jornal n.:>
, ,

interioCPor todo o país ve'

mos a deflagração" de urna

consciê,pcia que !,lc,orda pa

ra uma' nova épôca, encar

na�do 'a 'r�b�liãd do e�píri
to que não se aquieta ou S�

açomodíl com as injunções
geradâs pelo "m:e..io (e pelas

. circunstâncias. Aqui em
- .. � ":';.

'.Florianópolis I a níoê,i�de' d�-
.' semb�inhou a espad�"j; está;

.:-
'

de 'lufa' aberta c�nt��tos da
',: ',.'-;")::"".,.;, . .

'�velha gtjarda, 'ou-abrem Cl-,,'
�ões própriOS' movimentos,

por��e quandO um gru�o se

cinde para," continuar cons-

; tru'indo.é ,digno"'de;,,;aplausos"

o'
"

�... _

", \
� ._

mas, quanQ,o a cisão é pata

destruir;'��ntão; "está suma-
'. �. /' .

.'
"

.
�

'-.
..'<

,riamen-te cond�nado. V�Jo,.: "

� •
-

I� ;_ .• � .':; ." �.;' ':.com �m'ensa satlsfaçao" q_Ull, ,"_'

o meu pedaço de .chão em

Pernambuco tambem está

s� rebelando e produz�ndo
algo que ,só tem' a ,merecer '

o nosso total e . in�op�!c�O-
nàl apôió. Em Bezerros, Alie-

te Nery, com uma coragem

e arroJo impressionantes, .

funa-ou ê- inah�m o Clube

�o Livro, para dar vida a

,
.

AGRADECIMENTO E MISSA
Pfi�eguiç�a 'e ,frl$queZiJ·
V NA D" 0.L7

I
Vi uva �:e'lita Mci rn Flôres e demais,pa.r'41tes, de José F'ran-

,

<;,.:0 I;\ÚLis, agra decc-m u tôdas- as pessô as que cOIl1Jlal'e�:e- ,�
',';J;'1l'!l ao :.1�I(lrMo

'

tmi'i,se 'e acompanhamm até fi sua úJl,jniu jIlll)radu, ccíivtdnm cutnosslm para ass .stf rem li m.lssa .de .,7.0, ..

. d�a qtle mandru-ão . celebrar ,�o dia 25 do corrente mês S5.a• ;

feira), às' 7,30 horas na 'Capela de São João no bairro da

, Penltonciürta. �, .

' ,.

'N.o é sua culpa!
,

É a fràquczã que Q deixa ,eall.'.!lôo,' p.tlid4l.
com moleza no corpó"ecolhos lIó'lrll,bri!h4l.
A (ràqueza atrasa' a vida' porque' rouba

11S forças para o trabalho.
"

VANADIOL

aumenta os g I ° b uI" s �angui(lr;u e

VITALIZA o sangueenfraqueeido. �'de gosto delicioso e �de
ser usado em tcdas as idades.

PROGRAMA DO .l\H�S DE SETEMBRO DE 105[:
______� ���--__-- �----�__�----- ••u

PARA' D'EPUTADO fSTADUAL'
OSNI REGIS

10-As cédulas podem ser en,c_?ntradas nos seguíntea
'cais: 'i.(,ORGANI,IA(ÃO ': SANTA CATARINA

RUA ARCIPRESTE P',\oIVA·9 - FLOIUANO'POLIS
F1:Jrianópolis: Rua Deodoro 15 ap. 202 TeL 3222

Rua Deodoro 26
E,�treito: Rua 24' de Maio 1180 - Rua 3 de Maio 1013

� RU,l Aracy Va:t; Callado 3R travessa 75.

A D V O G '�� D O

,'om pc S30:l1 espoclallzndo está habilitada parn ;
/'

a) - ADVOCACIA: CIVIL, CRIME, COMERCIAL, TRABA

LH,ISTA. DEFESAS FISCMS. ATE�TDER E ACOMPA

NHAR NO TRIBUNAL DE ,JUSTI'ÇA DE SANTA CA,
,

TARINA RECURSOS ORIUNDOS DO INTlmIOR DO
• ESTADO. DEFESAS DE ATLETAS, E ENTIDADES

DESPORTIVAS PERANTE OTRIBUNAL DE .JU8TI,
, ÇA� DESPORTIVA.

h) -- C(jNTABILIDADE: ACEITA ESCRITAS. PERICL,,!';

PROCESSAMENTO DE BALANÇOS. REGISTRO DE

FIRMAS E DEMAIS SERVIÇOS.
c) --, PROCURADDRIA", TRl\,TAR� DE INTERESSES DA'

PREFEITURAS MUNICIPAIS JUNTO 'AOS ORGÃOS

PUBLICOS. NÀTURALIZAçõES. REGISTRO MARCA'"
I

REGISTRO DE DIl.'LOMAS.

TEATRO 4LVARO DE (A�VAlHO '

DU, 27 DE SETElÍIBRO 'AS 21 HORAS,A,pnESENT�ÇÃO DO

"Conjunto de -Cít,áras SAO BE�TO"
Un{ espetáculo inédito em F'lm-ianôpolf s, Oito Insrrumen-

tl stas de categoria, sendo 5 cí,taras, 2:'vi_?linos, r- ��ordeã()
..' ft iamosa cantõl'a Ro.SEMARIF; HESS .

�, _

Apl"t's�ntaÁ'ão da '''Soc'cdade Re'Creio d'o� ,CasadasH
Colaborllçih, d� Diretoria de Cultura.

COMPRE 'DESDE ,TA' O SEU lNGRESS�

, :

ê um outrQ, produto',"
ES8(J�'tle:qu81idade'! ":"

�",;�;"',_'; ,

"
. ...._
..

�...
..�.

'

" ,
, '.'.

-'
,

",

, ,

"' ,: �:;"1 � :� H..�' ,

I Além dO$ pro,dutos Esso e Atlas, �Y:nq.!�líneill�':;
faniOSOS pela ,excelê.ncia 'dê suà quàl�dad�" o �uL,
Revendedor E.sso é o ,único homem�; liabilitádo ã::':

c ofereéer a você c 'a ,SeU carro outroS' prodtrtos 'Essô
de quali�,qe: os.Serviços'Essoi Tire a prova você
mesmo. Reaha.:§-t�Ç.51-sempre $eU carro nUlI! l>6sto
d.e Serviço;,Jsso:>pbse�ve'_ a atenção que ,'O seu

I ' ....J ....:-,.If.�.
?_;

c:

- Revendedor Es�o dis,pe1'1sa ã vaçê .e a "seu oar1"ó.
,:; 'Elf, verifica' o nível .-de>: óleo do c.frrfe:h.. ; exa:'"
,,/w'ina·a c0�reiá do ve�tj;lâdol'; .. càlib��a ,bs- pneü�; ..
: !ã�b�steée o ·t��r�dor.:" �:erifica' á, bitetia::- li!npa
o pára-brisas... · e tudo isso com um cuidado e

J,lma cortesia quç fazem você senti� que, de fatd...
"'Serviço, é" Ul'll outro produto ts�o de qualidade!\

- ,

,:..

" "
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Dr. !:.��!JI(H I
Validado n. Faculdade Naei�nal tde Odontologia jla "nivertid.de

do Brun.
ESPECIALISTA

com v'ários e' rectlntel cura•• de

, eapecialillO.ção
PARODONTOPATlAS

DOENÇAS DA GENGIVA

(gengivite., gengival .anirent•• ,
piorréia, mau hálito)
PERIAPICOPATlAS

Afecçõea da raiz do' dente
Pesquízaa e tratamento do. tóeoe

pelo método "BADAN"
I eúrso com o próprio autor P:rof.
l:Iadan) - tratàmentQ eficiente,
rápido e com téste l!ateriológleo
OPERAÇõES -: Ca.OI e extra.

Atende .ó em hora prevlament.
marcada - Rloa Nereu Ramoa III

•
- r_.. : I.'.

Dra.
'

Ebe ,B� ,Barros

A3 cédulas podem ser encol),itá<,!,as nos seguinte� �OC�!l'
Flo'.'ianópoHs � séde do PSD' (Praça ,Pereira Oliveira)
Porto Belo'� D, Hulda GU�Eft4ro (Pr�ia -do Perequê)
ttaíaí "<,Policarpo Depíné (�tel D,epiné) {�

Blumei'Íau",- ,LuiZ Lene�,',�'
' ,

Lndcio '_, Germano 'Depí n ê

Aprúna - AfonSffZanfs
,

Ri,') do Sul - Séde do PSD e Red. da: "Tribuna .do Povo'
Carnbori ú - Praia - Resid. do sr. Luiz Be rto li Senior

..

C'lt:ador ,- Gentil Bértolí
C:liit.ibanos - João Almeida
En(:rl�zilhada - Maxhnino Zonta '

por·te Alta do Sul - Hotel Prada
TUi", - Germano Huscher

Tirr bó - Artur Lení
Itupo;anga - Francisco Lebarb iehon

1

CLINICA DE CRIANÇAS,
Atenderá a partir. de 1.· de ... :

tembro à AY. Bercllio Luz, 155,
Apto. ••

,

Horário,: da.' 15 i. 17 hora.
, Todos OI dia. escetoa .ábado.t
!

I Vote em

Walter' Francisco
da Silva

I f 't (BICO) Precisa-se de um- de prete-
in orman e "

r�ncia' banc.á�io, para, conJ
, receões de fi.cha de íntormaçoçs comerciars na praça (j,>,

'_

Flot'i,;n�opolis e interior do Estado. Cartas .pa�a Jt. Ai"a: 'I':'" 'Para D�!�'!dores._,.penteado, 203-4,'0 andar � sala, 2,.-, AgenCIa Nelba """":'"
: r '

,

.1' -

-<l�
-

Estáuua :,.. '

"

c

\:

./

fl
............

Carlos Gomes de Oliveira

,,'

/

,
" . :,PARA, SENADOR·-

, .2

... ,.,.,.,._, -e,

CJ',. Jrineu Bornhausen

"

r

Celso 'Ramos, '

PARA-, . SUPLENTE

Telmo Vieira Ribeiro

, ,

,,'" . , . .....,..:"��

'lh'azilio Celestirio' de Oli\'eira
.',

_,>

� - \

Jade Magalhãe.S, .

"
'

6
- _.,--_ .._.----- ...-._-_---_ -�-

- ..

RESTAO 'MIE
"MONTE·tíB'NI�' .

Um dos conceituados estabelecimen
tos da Cidade, apresenta acs seus distintos!
Irequsntadores a-sua nova modalidade culi
.nária que consistirá de suculente "FEIJOA
DA INTEGRAL" tôdos os sábados, farta em'

l

ingridientes vitaminosos e <preparada , por
pessôas especializadas na arte.de cozinhar. '

O serviço a La Carte que vêm mantendo
diariamente não sofrerá efeito de continuida-

I

de e será acrescido, dentro em breve, do sa-

boroso "GALETO", recomendado como subs.
tanciosa alimentação.·

Rua Arcipreste Paiva - Frente ao .Ritz.

PARA "DEPUTADO' FEDERAL
.

"

P.
, S. D.

Advogado lIliIitante • Inspetor do

/'
Ensino Secundâr!o - Ex.

Deputado }<'edeial e Se-

cretârro CIo Estado'

,melhor [ulgar o h om om e

bem o cnnd.dafo, indague

das SIl�S qun-

li?ades, e vote, em três de

outubro cólt! consciência.

Cédulas nesta Capital
séâe do" P,S,D.

�BANCA�A .' PUNIO ,SALGADO
';' "

.. ' J. �

P "R' 'p
- .-'

'

,

-1;� -,.;. •

( _01:. '

,I:
..

-w"''- .... , ".. •. •

PI' R." P.
p 1} 'R.,rA�' V.E R E A D O R

,

",:"'", "." " É "

JJ 'E -P �ÍJ"T, A ))-'0 E': S T' A D U A L

"lU, (�\tr 'I, O /'t.�O S T A
,_

'P'''A �R A' ,- '4' ,
"

_..... , ��.;� .... ,::i�-·�"
"

�
- �-- "

-

D,E P U T A'If'o .F'KD E R A.L,

'É�-R 1- (. g, , 'M'�O-t L E R c

P A ,Ii-"A
.

"

s E N. A 'n O· R ..

,.,� ,( ..f r,S o· ·<'R�. Á M� O/S,
-�lA�D 'E f(,/t'6:'A-l'ffl E S--

'

CEDVLAS -. 'El\f 'TODAS AS SÉDES
-- DO P. 'R. P. ..

'

CANDIDATO no P. S. D. A
DEPUTADO ESTADUAL

-,.--------�--,--'--

F O T O 3aa D I ME N S Ã, O
Rua 'México, li9 - Sala 903

Av. N. S. Copacabana, 861 _:_ Sala 318
.

'> �O DE JANEffiO

BANCADA PUNIO SALGAD,O
Lo

Para De'putado
-

Estadua-I

Helvidio, de Castfo' Velloso Filho
'- A çÃ:"O-_-

>
, ", ',',

CEDULAS à Rua Pedro Demóro 1219'
-Na �ede Municipal do Estr�ito: e Cons. Mafra 83

"ÓTIMA OPORTUNIDADE
,

Para pessôas que tiver. as 'seguintes qualid�des:
Vontade de trabalhar, Inícíatíva própria, Agilidade de

pensamento, Bôa; personalidade e Vóntade de vencer na
vida.

Companhía de produtos, auxiliares para indústria em
ge.t:..3.1, \le� âmbito ínternacíonal, em fase, de execução de
grande programa, de expansão está procurando um coía
borador 'para .as ,cid�des do :Jl]stado dê Santa Catarina,inter'Õ'ssada em-posição per�anente;,<fllja renda é Iímítu
da n,>pt.nas pela, ambição ê:J:labÍliààdé- elo candidato.

_

<

QUESITOS': 'NEÓESSARIOS
1) Ter algum conhecimento_ dé"!Íuimica ou.mecãníca,

ou far!.Edade para a�simi�I:. treínamento sôbre as' refe-
ridas matérias; "

"c", ,�'-
,

2'\ Se,!.' r�dicadÓ e be� relacionado no meio indus-t
tríaí do Estado;' �J�'

3j .Idade míníma 25 anos

�SPECIALMENTE: _Atraente para pessôa inteli-
gente, qua não tenha mêdo do,
tr.abalho. •

Pessôa que já, tenha vendido
, para ,industria achará o seu

trabalh� facilitado.
SJ,GILO ABSOLUTO: Não .é necessário ter' firma

registrada nem escritório
montado.

O� �nteressados deverão telefonar para 3362 e marca�
hon (!om o Sr. Nilo.

I
;.. '>'_
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FLORL11NÔPOLIS, QUINTA FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 1958
"'0 MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA" .

,

. '<,

,,' Retação dos fléitôres da· 6Sil Secção
N." DO TITULO" "NOME " ONDE VOTAVA ON.pE VO'f;.\

Carta do Rio
'�:

'�t: .:
'

Um8, .can�i���UF.1 ,.g,üe '�t'jôÍnQe,'
'''''cM,'1a Ferraz:" , . , .

.,. .
I'

,

"; ma:,'l1n� C.0SSC. povo profun-' vimentaua. banca plVfissional . 0- pois' "como repl'eoentante do po-,

A leitura d;' jotnais catarl- t'
. :

.' �
. ",

�

.

' , ,alllên e Dom que. me acostumei advogado não conseguia suf-ocar
_
»o. ti Câmara Federal, não será

nonscs ,:
.

notadamente- desse vi- a amar durante uma eonvívên- "de todo o polittco, a sua intima
'
..siJllP·lesmente uma vitória do

ln-ante. matutino A Nação. de ' ,.

t
'

.... '-;--' , .

,

.
.

.

• •

"
<

ela 1I11n crruptn de quas� três vocação que. o impelira, LpOUCO próprio candidato, nem da forte

Irlumennu ... constitue umll_.�a$ .. .usbros. Recentemonte
,

es�� lei- mais de ad'31escente; a participar agremiaçiiQ polític"a a que per-

constatíte,s d,a minha vida dei!1f�" tura trouxe-me uma uotícin di- di
.• I '

,,� ,. . iretamente e com que ardor, da tence, Será uma. vitória da pró-

que, nos. começos de 195.!1.,. por ante da qual n'üo o�so nem. P\lS. c)l'amada' revol�ção de 1930.
_ _' �ri.a gente "barrigà'-ver,de", que

imperativo d�' dever. ': pr'oflssio� o silenciar: � de que ·A.RÃo. ' • Deputado n,\" ·legis.latura de te-rá naquela casa QO Congresso

nul: ,!cixei n.s" margens' do Itaj'al :E�ELO é caud idato 'a repre>: 1934-, de 'sua 1>a�ssagem' ·na Câ-! Nacional, um_1'epr�sentante iden

p.u-n .fixar,:: restdênêia .nesta 'c,i'� . ,erí,t�çilo de Santa ka'tartna
.

m F d 1 d
. A'R

-

O RE
'
.", d

.

"'li � ara e era erxou A - ,tlrl.ca 'o. C01,ll os seus anseios e

dade no �i,o 'de Janetro, Ê1:qu,\:, Câmara Federal.. BELO traços' marcantes de'. sua
i aSP1r,ações, .que espelha na pró-

.

- para ·.mim. catacinense pel:�

1'-
'I'ratu-se por sem duvida, de atuaçâo de homem. público escla- '�R1'if' per8ona'ndade � civismo' e

escolha i1eli'berada ,d� 'm�u::cQrar not.íc!a que é mensagem -de es- recido e .defensór intrépido dos � bravura que .são .apanâgio de

çã o e do meu esplrJtOt"'_ essa perança para os catarfnenses, postuludos ideais que inf�rma:': glória do povo ·çatarinense.
lo tura é sobretudo : evoCa;ç.ãp :tão Rebelo possue aquelas ria na celebre- revolução bl'Usl� I

De longe, acompà�ho o dcsen-

am oráve l e saud�sa" da, gente ! qualidades de intelig�neia . de leira. "Aliando Q sentimento d�' volver da
,
campanha eleitoral em

"b::ll'l'Íga-verd�\�,\' .... i cultura, de' clvlsms e. de inte- amor à terra catarinense num Santa Catarina lamentando não

E aeálant-lI d�.\l;Íiçura:. Contato
,

g ridude moral que f,azem' o ve1:- .sadio regionalismo à nitida com- estar a para i�tar ao lado de'

d istauto � ;l1ns � "�el:nlanen:tê: d.�, dadei ro homem público. Se-m'pre preensão dos problemas nacio-
<' '-,". '1 .1 d··

.

� maus amigos em pro ua can 1-

n.fe:çõ��. "OJjÍ'iga�!U'e
. �'" 11Rrtilhar, est rarrhe l quando a,i· mifitava na nais, ARÃO, REaELO .i,[ustl'ou e. datura de ARÃO REBELO:' Sei,

mesl:1.� "�lc'-; �0n.�a,·' ,dos. ans{lto�, -Jlolítica estadual, 'o afastamento enobreceu, como poueos, o man- porém,. da justa consideração e

_dos. 'problel11:as;�::, ,:da�_;'a�grias'le' das. lides políticas em que -o no- dato' que· seus eoestaduanos lhe doj inegável prestígio que o' cer-

ore
.

advogudo propos itada .e . in- conferiram,
.<.;

caml ,c'm-' todo o Est-ad�,-' princi-
,·lex_ivelllwnle. se mantinha. Nã.o Democrata por c.onXiccão, ô p.almenté ,lia zona -desse Vale do

ihe fa!tava;u entãQ os convites Estado Novo jamais contou com Itajai, cent1'0 principal de suas

.ias organizaçÕes partidária!!, o seu ,apoio, apesar das tentad07 "tividades. Creio,' por isso, sorá

.lei'l os, ;ll)êlos por vêzes insis- ras 'oportunidades que se lhe· 'vitorios.a ..

�cntes de Eel!s .amigos· C' 'admira" .ofereceram. Bastaria esta cir- Se 'fosse licito e' perdoável ao
HENRIQUETA TIERFINA DE; ·�SPIN.noLA.

10l'es. AnAO REBELO, porén1 cunstância para demonstrar de hunlilde c:.tal'inensé há tantos 15:873 IJ.'lUDE�INO PEDRO DO ESPIRIT� SANTO 6La "

)ntl'e;�lle toQu à profissão advo-' modo inequívoco ·a elliva-da esta- anos cx.iÍado dessa -terra bendita,
15.843' LUCIA MARIA DO 'ESPIRITO SANTÕ ' 61.·

atie;!! com aquele' entusiasmp dura f!loral .e, pol!.tlCl);·' do candi- dar um conselho' e uma palavra
15,866 MARIA CANDIDA DO ESPIRITO SANTO 61.�'·"·· ..

",65,"

{lle é a marca dos granlle's ad!-- dato J\ltÃO ;REBELO,'a recomen- de 'orie'ntação' aos seus con'terrâ-
13.706 CECILIO . PÉDRO dONÇALVES' 26:'" 65."

':'��,�:: ;::, ':�;:;.�::'::q::: i�:::o"�'d:;::t'::�;:,ã�:�::::::;· ::::':" ,�:,:,:;:�o:t:�d':,::: :: ::: .
��:�J�OJ���O :��GE

•

::.; ::.:
-:3 qu�lhe conhecem os mél'i-

I
de tl'llnsigê.ncias com as. pró: em ARÃO REBELO, que pelo

15.885 GERC.INO T�ODORO LOPES 55." G5."

,os, vêmo-J.o candidato à deptt-' prias c\lllvi�çõe,s C1Vicas quai.s- seu di'gno passado e por suas
16 .398 . ZULEIDE MARINHO 1?1 65."

'Cc o f d 1 b' 1 d
I
quer qu' 't l'ddI' 15,.876 íAl•NÀN_IZI.A 'SILVINÂ .MARQUES 61 a 65"

, .. _." e c·ra so a egen a pres e. s.eJam os provei os 'q!l.a I.�_es I e cal'ater' e de inte- -

.'

.;giqsa do Partido Socral Dé-
I pessoai-s constituem; exemplos Iig:ência, muito '

..poderá fazer �m
1!1.075 �

.. ARISTIDESc FRANCIS_CO MARQUES -111 65."

Ilocrático. 11'�ros no pal�.orama político ml- benefíc;o da térra e da gent-e
19 .l98, -D.ELGISIA- ;BAZI:t..ICIA MARTINS � 111 65.·

Embora por tantos anos af.ae- clOnaI nos �laS que passam.\ A.o.
1D.083 HEROLTIDES MARQUES

."

1?1
. 65.a.

.. 1 't
19,191 -iZ.ÀBEL� DA SILVEIRA MARTINS

..

:au'o da at:vidade político-parti- e. �I Ol' catarinensc.·.· impõe-se o

11? 65.

12 ANOS NA .'GERENCIA DO tlária, ARÃO REBELO durante re:conhccimento dessa quaiil�a4'e,' Rio, I.-\lgôsto de 1958.
19.098 .JOSE MANOEL M'AlRTINS ??� 65.·

.JORNAI. "O ESTADO" A SER. êsses anos de voluntá:io retrai- que "?Xo1'nu, �,a personal:d.àrle" de ". (Publicá�o na A NAÇÃO,
15.869 JUyENAL MANOEL MARTINS 61,& 65.11.

VIÇO DA CAUSA PESSEDISTA ARAO- R'EBELO C' �d' "I d 26 8 '19*8 )
lfl.192 PEDRO JOSlli MARTINS 'I 'I 'I 65 a

E DA FAMILIA 'C"TARIN"ENSIII
nientol-R-ão· descul'Qu O estu?o ' : .,' ,

"
. �01l"UZ1- o!. e - - a,

11.6,13 V�Ll":A RUFIN'A M/ARQUES
·····a

, ,

..�. � . _ dos problemas brasileiros não '. ,
_

-64.a 65.

"P
..
',..OMINGO·S "

�'ói' méro 1;3peeta,(�.or .indife:ren'te SA·�.(j·.,�.J�O\�',ÁB,AI.,D. DOS, RE, IS �::�:� ,:�����c�Q::;��D�EM���� :1�! 665��"
d� nossa vidà .polític,u. A.o con- -'

'

.'. ;�".'
,

CIRTTRG'TAl'
):5.878' ADUC!.. MAXIMIANO MENDES '-c

FERN:j:ND�ES'
LI ário, os futos' '1.'elevantes da

..
'.' ft,.,I;. 'lã<,,.: 'DENTISTA ". . .

. ,,"
o',

61.� 65,&

,

"
.'

:ida nacional, as _crises e os ATENÓÊ·hC;-O·��; H""O_lRA MA' ·c' ��:��! _. ��:��NOMZ:r:I�����E�END�S J.
" 61." :::: \

_.... ,

.

D'�-E AQcU1'NO
proble1l1as que n?s afl�gem, sem-

,
'4U '. R ADA .15,'8'&'1 :. jOXO -MANOEL ',MENDES

61."

'::;Y," /� <�,. ..' '. •

,11e mer�'�eranf o seu'1!x,llme mi- Cons'
.

u1to'n·o 'e', res'l·de�ncl·a •.�·,· .'.0
,.'

�"."."" J'os" L'E'
.

.
--

61." 65.a

_ lUC:',:>SO, ::1 análi3e _percuciente ' '
.'. r

--
LO :"::': ......

� E ODOOO DO NASCIMENTO 6�.!o" 65."

e
'

.... ;, ':'
- I Ru Ar" t p" 1(,)' 1;-5: 9-16 Ji'RANGISCO MANOEL- 'DE PAULA

"

.

'S' 'o
'

-

--

de seu" e'sPÍ12to.· É qü� -não obs- a ClpF� e alva, ��.
6l." � 65,·

'.__• ,t..
-

•
',_ ta"te o 1 ..... r" t d ln Te] f 2''066'

'., 15;864 AliCIONEI IZABEL PFiDRO "1''' 65"

:"I
.._�_.......;;. _;..

,,

__......._"uo
.ln e�so El' sua o·, e one;

"

., .. _

.

., .
.-

" ."
,

.,:

.

�_,"""�::�r:r7:'",,,:�_:-:-�
1_5_.8_7_5�-4;",,::.::,_:.:.!I'=.;;;A..:.,_,_:.N.,.<?:'-E_'L,;:,.'_;;,��OJ'l.:..I_F_A_C_I_O.....;P_E_D_R...O....;,..�,.._-,!",_,,'_"_·'_;.._._--_l_�_.,_;�6���1-"""!-.........�_-�6�5�.....-_

) P',' :
� t,·'; "D'-;�" i'

PÀRÂ· VEREADOR

. �;;:,
__.,;-- .fi

f..- .... '

.'
F'

,
....

l'

FNEIGIA.
-'

efei/� geral como
poderoso revigoronte, API.RqYAl,' pela
açõo regenerativa que exerce' sc3bre

os tccíd�s, contribui notàve/mente para o

embel�;zCJmenfo da pele. Devolvi-lhe

a ,tromlucid?s e a elasticidade perdidas;
tornando-o s�1Jdável, suave e 5!veludada.
Faço l,mo expél i$ncia ccm API-ROYAb

os ,(:!wlladN :er50 stifprefJ.l'ldentés(

.'\3ro SfrUS fi!hos.: APl ,RO'(,.\[' infantil em oo/as,
,C,.mp.ft,b (J f1J;,rJ�ii/d,�êí(l d,)' crj;;;oÇUi.

15.824

15.809

15.910

8.995

19.184

15.8.03

15,802

19,095

15,89)1
8,824

15.826

15.880

19.102

15 :872
.

3.808

15.911

15c920
.

15.892 -

15.856
.

15.925

15,853

15,921

19,100

19',181
19 :079

15,865

19 :07.7

15.835

1D,078

15.819
15, Sill
1[i.862

ALTI'NO HERMlNIO ÁLBANO

OSMAR_INA· MARIA ALl3ÀNO
tVANGELlN'_. TAVARES ALVES

F�UlÚ:ÔÉ:S MARCELINA CAMPOS

ÍRENO J.OSÉ· CANUTO
JOSÉ .ANTONIO CANUTO.
MANOEL ANTONIO OANUTO
'DOMINGOS JOSÉ DE CARVALHO

65."

'Gü,a

6il,"
65,&

65.&

65,"
65."
65."

65."

65 ..

ü;).·

,

61,"
'61�'"
61:�

"

55.,a
.. ? :?'�

�,'

61."

61... ·

11f
61."

56.&
61;a

· ·61."
???

61.&
27.a
61...

·

· 61."
· 61.&

61,&

�1."
6-1 ....

61.;1;
???

61. ...

??1

61."

65."

65.&

&�.a_

. 65." '

M."
&á:" "

'65,).
65,"

65."

65."

65."
65,"

65.a
, 65.a

65.�
65."
65,"

'.

.,65."
65.a

.:

BRAULINO M'/tlNOEL eORR:tl:IA

DORISVAL· EUCLIDES CORR:tl:A·
� . ,

.

EUCLIDES éORR:tl:A
FELISBINA DEFLORIDES CORR:tl:A.,

IZAIAS DOS SANTOS COR�REr.&
.'

RUFIN:A VIRGINIA CORREIÃ
"VIALMOR CORRii;A
-ANTONIO' DAVID DA· COSTA

ZENOFRE JOSEFA D.� CO,STA ".

ADÉLINA DA CUNHA
' ,

ALVIM ANTONIO DA CUNHA

DÀRIO LEdDORO DA éUN'H�
'EDMUNDO ALBINO D� CUNHA

. _EDUARDO BASILIO DA CUNHA
ILDA JTELVINA DA CUNHA

IRACY GUILHERMINA J?A CUNHA

IRINJW JOÃO D�I CUNH,A
IZABEL T�ODORA DA- ,CUNHA.
PAULO BASILIO DA CUNHA

SILVINA ANANIZIA DA CUNH'Ai'
NARCIZIO NESTOR DUTRA'
NESTOR QUIRINO DUT'RA
TIBURCIO QUIRINO DUTRA

61." ,"

???
'61 ...._·.;
�1."
61.a

'"

, '>
65." �

65.·
65,� .

6i!.'

j.•

-

:.....
"' .....

- .... ", -

.. para a flor
abelha'

da natureza
da flor r 'Para a

da abelha

•

, ,

•

Â

para voee.,
<

.

Gelilt1 Rs.1 liofilizada .111 cápsulas
A. energia secreta da natu·r.eza, dominada e aprisionacta em

.

_{:;

pequenas cúpsulas, está a9�rQ"a sua disposição com �1·ROY;(lI .

Cada' cápsula de API.ROVÁ!: contém 50 mg. de Gel'(c1 R.al

pura· índic.e de concentraçãq, quatro vê%es maior que o

dos demais prodUTOS congê��!es existentes sob o�tra fortn0'
Por issõ, APl-ROYAL é de açqp mais rápida ... produ�
resultados mais pO!i.;tivos ... e _seu Oso , mais econ&micot Inici•

.

-' .

.

hoje mesmo a volta à ple�à �úde; ao vigor, à aleg�i.Q.,
de vivet .•• fazendo u� trQtJ�ento de super�n�Frí;�;. '-"

recuperaç(io orgânica com Ai�ROVALI Com"
.

.
e" APl-ROYAL Você Qbso�e ene,gia altamente concentrQc;fQt

rabricado. pelo Laborat6rio Lyoi S. L,'Madrid, Espanha.
Distribuído por .fursland L,!bOratóiiOs '-s. A., c. P. 3.218, Rio

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



NAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANi'A CATARINA" FLORI.\lNÕPOLIS, QUINTA FEIRA, 25 DE SETEMBRQ DE 1958
----.---- .--------

,".

�o modelar estabélecímento de �m�teção e àssis.tência aos jovens.. êles

aprendem a 'ser útil à comunidade. Felizes. os jovens contemplam OE. frutos
d'e um nabaJhó sadio 'e be!ll <!dentado.

do Governador Bias Fortes à base de esportes,. ensinan- não vindo aumentar ainda
,.

se reveste ainda mais de' um
<

.• cté/à; comunidade.'.cõ�o se 'v'j- mais êsse coeficiente, que
. brilho todo especial, _

levan- ve disciplinada. Só' a' disci- nos colQca tãÇl mal diante

d�-se em consideração,' que ,'pUna "pode curar lcq��gi:e- cj.os povos civilizado�, seria

o referido Campó é c'ompl�- gação".
, "

,

"
'

a 'razão mais forte pará õe

to, devendo funcionar como 'COMBATE'.A' LEJlItA,' con�inuar a dai:' todo apôio
centro de comunidade, tlân- 'Apesar do rriétodo moder: possível a uma obra que tlá

do igual oportunidade. .\s' 'no para o com_Qate' a lepra ao pequenino a possibilidâde.,
crianças da vizinhança, que no Brasil ser alvo da con- de crescer para viver e

-;' ��
terão o ensejo de conhecer centração dçs médicos,. o tO�'nar criatura forte -e sa'

o reajustamento e a disci-
.

Educandárió �inda exeJ;ce dia.

Brísil.: aio lugcli' no mundo em.'•• ,; . :8s>'omens 4e bem· - só se
. Si����!' :: ;!�=:ç:o��iJl;�' �!���. :. :��i::S�!���::ss�,� I �:t�a�:l:�;����d�:s ��i;�� in::��C�d:deE��!��a�i�:��":i . -.

,,'

("'d':--a'o'�c 'he'.':,: 'co m::-'
'.

h0'1'en s" --de'" 'hem�stadó .de Minas. G-erais, a Campo de ES.por·tes, que de- .

ças que lhe. foram conría- leproso em poder criar os I· -
'

" t

soci�Çiade v�m -fecebeildo o' verá" ter piscina .e, ,.:cnftl.n, das. O próprio Iy.tinJstro d9. filhos nurfi ambiente, onde, .. � • ., 7, � :� �.' ,: .; . �"

•

apôío do, Povernl)dor Bías um aparelhamento completo Saúde, o dr. Mario Pínottí, t êles vivam sem complexos e .' N�O pO!iér1am: ,;nesmo éatarínense, não é lugar pa· iOJites de energia, e n03.

Fode!!. NUm ati? 'q;úe eleva tem l,UU sístema de zecupe- no brilhante discurso profe-
'

sem' recalques, 'Essa parte .

.v�yer, a sombra da UDN, os ra os
: homens que entram transportes.

cada vez mais um homem ração impressionante," só rido na ocasíãó de sua pos- importantíssima fia educa-. homens de bem, do PSP e do na polítíea para ajudar a Não é possível tambéni a

,púl?licQ da estatura moral para meninos. O bom des- se, arírmcu corajosamente ção, do filho sadio do lepra- PDC. Êsse "enganador .abrí-: defender: principalmente, os inércia, a paralízação, a

'do Chefe 'do Executivo da portista deve ser díscípnna- que o Brasil ocupa. 'a humí- so vem sendo' dada de modo go" não
.

era decididamente ínterêeses dos pobres e -dos agonia, a morte.

.grande terra das alterosas, .do e a Copa do �und9, ven- 'lhante posição de terceiro integral, o que pode ser sen-· 'fugar para .os que prezam' o humildes. E então bravos, E o que hão de fazer os

'aquele
:

governante deu um cida galhardamente pelo .lugar no mundo em coerí- tigo por .todos que visitam seu' passado. bravíssimos "senhores do PSP homens do PDC e do PSP.

magnifico exemplo aos de- Brasil, ?e� um .e?C!�pIO di.s- : cie.�e de mortalida�e in- o Educandári�, .especialm�n:- No- sossêgo morno -dêsse e do PDC. Nd,o é possível a Q seu ·e nosso dever - e

.maís' homens 'públicos do SO'. Ela fOI vencida pelo Bra- fantíl, e que a proteção que I te o Educ-andano Santa/Ca- �';esconderijo'�' .não cabe lu- neutralidade entre o bom e· nós não queremos' apontar

p�-is. ao conceder-.um .aux! - si('porque imper'áv!,!- no seio � é dada ao pequeno filho sa- ,I tarína,: que. tem à sua rren- gar para os que amam. a .o ruim. Pior ainda seria a rôias a ninguém, é' de n03

Iio de 400 mil cruzeiros dos nossos valorosos fraques' dio do doente da lepra, cer- t.e uma professora como' d. sua Pátria,'e para os que -neutralídade entre o mau e opormos tenazmente a tudo

.:.[tl'� a co�s�r!;'ç'ão �dl:i um espírito perfeito de dís- candn-o de cuidados espe-I Maria Madalena de ;M:our:a, respeitam o regime de aU3- pés$imo. isso.

Campo' de Esportes', da Fa- ciplina e compreensão, nu- ciais para que êsse pequení- cujo nome todo o Estado CI)· .terídade em' que sempre vi- E Só faremos' isso, lidando

senda-Escola,' localizada em ma verdadeira cooperação' no sobreviva durante o pe-' nhece, admira e respeita, vemos. Não é possível o tnâiteren- . porfiando, e pel'éjando no

UberlâIidia. .1 de equipe. Diversão ·'.bem ríodo tão. dífícíl para a.maí- disse-nos _d., Eunice Weaver, Nos concílios onde se de- tísmo diante da maldade e combate continuado e açuer-
A tmportãncía da atitude oríentada só 'se compreende orla da,' infância brasileira, encerrando suas declarações cidem os destinos do go- do desmando; não é possível tido.
;'

.

exclusivas para O ESTADO, vêrno que aí está, não po- a nossa e a sua omissão di- Nós estamos na peleja por
. -

.
'

"

dem 'ficar à vontade, ho- ante de tudo que se forjou, amor à terra e à 'gente bar.
: meus que sentem, e Já a- de tudo que se construiu e' rigá.·verde e também paraJOÃQ JOSE R.' companham, .0 clamor po- de tudo que se edificou. em não sofrermos os castigos

,
.

_ SCHAEFER pular contra á altura verti- 'Santa Catarina contra. as que o divino Dante dava;
:; ADVOGA:DO ·ginosa 'do cust» 'de lida. ,glórias do seu passado, con- aos que eram índírerentes

CíVE:J., E C0Ml!lR�IAL 'Nos
.

currículos políticos tra a, severa 'austeridade - "os .que viveram sem lou-
Rua Vitor Meireles,'2f. onde se ajuntam os sagra dos seus princípiOS pouncos vor e sem censura" - e sen-
Das 9" às 11 horas. '.

-

dosi interesses do Estado ao II Çtdministrativos. contra a tencíava o poeta florentino:

PARA VEREADOR �e$qUinho .ínterêsse do gr�l' religiosa santidade de nossa "A bem do esplendor o

'I
pínho que sobe depressa as formação moral e cultural e

, [ceu baníu-os.l
l_Tn1 Ideal Moço a Ser- alturas do seu bem estar contra o pêso enorme

. que negando mesmo o Inferno a

vico de Florianópolis exagerado, não podem fi- a UDN contrapôs � marcha [recebê-los.}
�

PS· D '

car bem os homens que vi-, do nosso progresso na edu-
I

para dêle orgulho os réus
. ,.. vem, santamente, dentro de cação, na saúde' pública, nas I . [não terem.]

orç�mehtos !ígi,dos.
Na penumbra morna das

alcovas teehadas .onde SP.

.tramam, "com 'malícía, nu

ma satânia perversidade,
as demissões as remo

ções, as multas e' também
as' concorrências, as com

prás, as nomeações de ad,

ministradores, não' ficam
bem os que chegam ao últi

. mo degrau,oda -carteira ppli·
ticá 'e administrativa sem

favores; seP1 bajulações, po·
,br�ni:ente vesti(ios mas tot�

" radas iie virtudes.
�

'. Nas. águas furtadas onele

<" 'se aJuiltãl'1 a'mofOs antigo."
-

- -.... 1" _ _' I

'PR'AZ'ER'ES- e, elleit:.g ,da' 'fllm'aça de ci·
,

-ga�i:'o-<S'ca'fos e'onde se trainl�

I o aumento dos impostos qU:l
ferirão de mo_rte a econom:a

., -

P. S. D.

ORGANIZAÇÃO DELTA COMERCIAL
C�TABILIDADE R U F

.

REPRESENTAçõES
COBRANÇAS

CONVrTE
J'. fim de' tratar de assuntós de- seus' intel'esses solici-

, ,

tamos o comparecimento em nossos escritórios, sito a rua.

Fern.lndo Machado, 10, das' seguintes pessôas:
,

Antonio R'ã:mos - Residente em Capoeiras
Ari Souza - Rádio Diário da'Manhã
Carlos Manoel da Silva � Dept. COrreios
�ljJson Machado - Imprensa Oficial
Fiavianci de Souza OZOl:io - Depto. Corretos,
'rêla"Ilano Alves Cabral

,'. .

_- ,,;'" rr

....
'

, ,

...... I,"�l
-

�'..

."'f"'>-:�: ....

'" T.,
.&<'('

,

\� ,-�"'" :
\,

- ,"/
. .

MARIO MORAIS:,e'o garoto EMANl!EL MIRANDA numa ce' 'iía-dô esp�rado filme�
. .

�
� r' . I

......5� ,..� ! � �•••�.�•••••••••••••••••
• ( I ", E, ,�. L, O R I A, - - H�JE -.. ", ·,,',',,:·�c·�r�N;E .

SÃO .J O SÉ " ��" éSABA�DO '

-

'ARTISTAS, FAMOSOS"<-NUM FilME' S'ENSACIONAl � . SE�. ·,Q�E_. ELE SUSPE�'rASSE,' ELA FINGINDO

<BURI-' lANCAS-TER ',-
. 'kÃ1HARINE HEPBURN WENDELL COREY'

,-

�l\}A-LO A��A:YA-O PARA ,A l\10RTE

.."
.

.

.. ;·,.m , J � � , < J�:�BE:�BI:�.till�LD�IE�ER���O�:AIN \
�.' r�:':�'

,_,o

_WT) �'

",

em "".�

UM FILME JULIEN DUVIVIER'

. Rigorosamente P;,oíhido- -até 18 anos
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... -"••%CO (O' ,t
GRAND:É TRABALHO DEVERÁ TER- O l'VAí NA -NOITE DE-HOJE PARA PASSÀR PELO FORTE· PELOTÃO DO PAUlA RAMOS OUEfll.A-EM-fOR
MA f_ S.EQUIOiO DE DESFORRAR-SE DO R'EVÉS'QUE, NO JURNO l·HE INFLIGIU O "GLOR:IOSO" � NÃO ATUARA MARRÉCO, MAS É' QUAl',

,

-

(ERIO QUE REAPÂRiECERÃO GUAtA E JACÓ CONTRA' Ó TRICOlOR�
Não há dúvid-a que Q. "Clássi- rer-e que LeIo ainda desta vez

.ao-,-
..

--------------------------------------- ------------�---------��------------------------------------------------------------------�----------
. Co da nm izade]" irá levar uma, não fará sua estióia no' certame
boa ass istcncia.

>
áo estáâio .da I

considerando-se ter Wilscn cor
rua Bocniuva, logo mais, à noite respondido contra o alvi-negro.
qunndo te.rá, continuação Q Cam- �l1ará e Jacó (ou Betinho) de-
peonato Citadino de' Profissio- ie'l'ãq reapuIccer, atuando nas

na is . .Iuas , extremas. Assim a forma-
o Avaí, líder 'do cei'f\ame, irá

-

,:'0 ava ianu 'será provavehnentá
disposto ri- .tudo para ver -

seu esta: Wils-on (Le lo ) ; Vermelho
pavilhão tremular no mastro, da (Adiío), Danda e Ocy ; Cláudio e

vitória. Se1'.'1 para o quadro o ri- Lo ló; Guará (Vermelho), NiI-
entado pelo professor Libório ;;on, Oscar, Rodrigues e Jacó

Silva, a batalha da reabilita- (OU Gual'á,' Lauro ou Betinho).
ção, já que perdeu", para o Fi- O tricolor pretende vingar os

gue i rens e que, súâ' ,jí(J'ei· hoje J x 1 do prtmen-o turno com fi

caso <!, trtunfo venha -a perten- I'o rmaçâ o que segue : Mauro;
cer ao trioo lou praIano. César, Nerí e Manoel; Jacy e

Os dois -técu icos- não- tem- pro- ·Jorge;, Telmo Sombra Valéria
I '"

blemas para o noturno de hoje. i
Bézerra (Ademar) e Lázaro.

Vermelho talvez venha a ocupar
:

O ,jogo principal 'come'çará às
a zaga direita, de' �z que Mar- 21 horas e a prelirriinar (aspíran
réco, contundido serià.ment� no tes) às 19 horas.
encontro com o Figueirense; está Preços das localidades: Arqui
f'órn d� cogitações. Além dtssc

I
')ancadas _ CrS 20 00 15 00 e

.
" ,

conta o técni-co com outro bom- }O,OO; Geral _ o-s iõ,oo, 10,00
_

valor .pa ra a posição: Adão. Pa- e 5,00.
'

'k,F�:r[ 'D 1. . TE tU5
'C�

I ....
t::
..

1'=
,._

..

a
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'

�.L-��� ���
•ATLETISt1I1·REn

TURfE c:
•

c:
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•

Lembrá'ndo:�--��Ga.líai/"Rfê1ltia Ô iMneI.:�de iíite�ol
o nosso 'bom, amigo .�llbe1'to "'.�_JtA·�Z:A',R

.. O 'BA'-R'J�n'n�t,u:,., t.
.

Moritz foi,' no passado, ;figura
'j

_ L VE-\IJYa
d d � ,\, ,f"":.

"

"

das mnis destaca as os espor- O Departnmen to Esportvo de a disci1}I�na. P,artl�i-p!ll'ão do
tes do_ remo .!!_-- do futebol," eh e- "\_ G ,,'···t d-' di 'I' I. ! azeta, no in tui o, e movI;' gran l'OSO >,,,_oJ;ne o � que com�ça
gando a intem-ar a se,le.cão cab-' , .' t '-'-' t-- Y mental' as agrêm iações que lll- a uesper ar nos l)'\e1<!� (spor .vos

rinense como guarda-valas de.

j
fesb;ll à .J10SSa Várzea, lançou gI'!lndé.,:-nimnção e \iút�'ê;;_se, as

m e ritos inarscqtivejs, além de
um 'l'o-1'l;éi'0 !le' .futebol que reu- rnuis s

.

__
c,I:ed'enc:adus equipes de

,a,l:p.1\ãO c.atarinélls� pelo Clube íIi�á um d�'te_l'mina(!o, númer� �le tôdos 0-;; recantos du sejam Saco
Na tico RI.achu_elo_, i sto em 1930. equ-ipes que depois de observadas dos Li'1l15�s, Trindad�', Pantanal,
Foi o chefe, da

_ ,dele�'flçã-o r+a- j, ciu�'r -.çon.jJ.mtiV�'lllH!lito quer d is- Es!r�ito, Bareeí ro'§;. equipes que

eh.uelina "que, foi à' Bahi�
; emq cfl'linal';-'1e-nt\ d'ev_erã� estar 'I'e�,' IJ9ssu:e,lu _reàlmeIÚo" : <\faliebdC's[!'IRO, 'qulU�do ,log,l"�lll�S o tItulo, cebcrido couvltes }?ara participar; [Htra ta��:'; "r j1f" /-;-; ,

;:�o. c:�mpe"es l)]'�S�lell'os. de' l'e--,: �1:Hl�ll:;;::lO� d:i::d: I:�;i::�:�:f Çf;��;:a�:��::�cl:��l)��tl�;;;t:���::
'":i-u "prill1'�iro -,� çampc'onato Sul ,;0 torneio OÍl�� dev'erá á impel'ar !'io- da lVIanh[t" 'Gbl!llli��<Ij:sP01·t'-
À;;�rféano d'e" Futebol dolheu o

". - I vo GU!ll"uj,á ,�. possivelnlén�e a

BTasil os sê'guint�s resultados: eácJ:o Anita Garibnldi Esporte
Brasil 1 'x

.

Chile' 1 .Clube que dariio um cunho todo

13-rasil' 1 x Argentiná 1 c,pecial, p'ois desfi'larão c�m os

Brasil 1 x Uruguai 2' !õctrs principai-s ases. Note�se
O certame foi disputado que o TOl'neio será div:dido cm

Derrotado o camp. Sul�A'mericano
dos' meio-médio5

o cnmpoão Sul-ame rteano dos! vencido sábado pelo seu compa

meio-médios, Martinian� Pereir'a t triotu Clri lo Gil no 9.°, round
, ,

o mesmo Que cm d ef'esn de seu' por abandono, Cirilo reconquis_

, ,

I tau o título argent ino da' cate-
-tf tu lo

, nocauteou d-uas vezes o g'01'ia, mas
o lião o título Conti-

brasi le iro Paulo de Jesús, 'foi nental que não estava em jogo.'

IM -PDiTO ALEGRE NA PRÓXIMA
SEMANA O PALMEIRAS

Na próxima semana estará em

13abe-se
que -os_ ��v,er�áriOS �o

, clube d'o Parque Aniartlca serao,

,p.orto Alc'll're o Palmeiras que Internac.ional, 4.8 .feira, e Grê'-'

,[a rá_.;.-duas partidas amistosas, mio Porto Aleg_l:eJ:s'e.,,, 6." feira.

.

Distanciado três pontos _

o Santos
,Eis a situ.ação atual do 9am" 'o

Nacional, Botafogo e

peonato Paulista de Futebol de Guarani, 19 p. p.
1958: 19.° _ T'lubaté, .20 P. p.
1.0 -- Santos, 5 p. P. _,� 1.0.° '_ Com�rcial e Ponte P��
2.° _ São Paulo, 8 p .• p. ta, 22 p. p.

3.0.� Corintians, 9 p. p. 11.0 _ Ferroviaria, 23 p. P� ./

4.° _ Nor,oeste, 13, p. P. l�,o Juveiüusl
:'.0 _ Palmeiras e XV de Pira- ' Santista e

cicab� 14 p.� p. I 26 p. p.
6.° _ Pm't. de Des.portos, 15,p.p. 13.° __:_ XV de Jaú, 29 p. p.
7.° ----; América 18 p. p. ' "I 1'1.° _ Ipil'anga 31 p:"p..
,� '_ 1 ." ,

. BallfJú ilànfo,:(lo Rio antecipado
p,lla hoje'

POl:tuguesa

.Jabaquara,

COM: PRATI€A
'. �

P-,r e�c i s; a; -'s e

113; 'AI '.MointLAR·,

A últ'ma rodada
Cn 111P("On;l to
tc'rá il�í<;.i_<�,

DU:1S c,asas 'sitas iI rua- Fl'.lÚ1Cisco Tol�nt'no n.s 36, 38

.
e outra fi Rua Padre Roma :;0,' esta fa7.endo funtlos com

a Rua Francisço' Tolentin�nc-sta Capital. �.
--

..

04· -

.� 1 .

....
'

.�' ..

3uenos Aires,. em un6.

O _

prime,iro título alcançado
)e�o BrasH no SlII-Americano de
Futebol verificou-se no

1919, feito que até hoje
,Jile "ros relc'lllbram com s:1tisfa
�_iio •

Eis-'os resultados:

Bl'a$il 6 x C.hili O

du-as fases distintas isto á súba
do e doming'o dias 4 c' 5 de ou
tubro próximo; op'ortunidfidl? que
c'starão em jõg-o dois l)"'lissimoo
troféus para os respectivos ven

cedores ,além de algunms meda
lhas de ouro qlle serão distri
buidas aos participantes.

Acreditamos que' o J:Q.rneio al

cançará pleno êxito, em vista

da ,organização 9ue devel'á so

r.f:r:er eom o andamento das ins-

crições. "<- 'Conve,rsimdo rápida-
mente. c'om, o rtc'õporu;úvel pela _

��g,�,Zliçãõ '111f"Pü;filêio 'a' rep01"'""
,

,

tagem foi iIlformada de qu� ha

verá um n,úmero limitado de ins

crições razão pela qual .,s clubes

c- :_;tão se 'n10vinlcnlcll1.:'.) no- in

tuito _ de se i-nscreverem o mais

breve p-ossí"d pojo; r. llledida

que fõr chegando o::.� oficios, nu

r.�lnáti('arl1entc ficarão in�;;;ritoc;.

Vcpois. de ati'n_g·itkJ o -número 1:

ITlita:do, de inscrições, nüo nuds

poder'ão 'tomar parte' os c�bes
interessados.

BrasWc3 ':( Argenit,n�"
'

Brasil' 2. x U'l"uguai_2
!'� nl'�'Siíl 2 x Ul'ugu.ai 1

,-,

Mat1teY��fjttfle ..

Kid Rassey
Em luh travada em Boston, o

sába'do, Hog,an -Kid Bassey d_er
rotou WiIlie Pep, por K.O. no

9.° l'ound conser�ando -ass;m s'ua
, -

corôa de campe�o 'do mnndo

categoria dos pesos plumas.

Não permita que'eczemas, 'e�pçõea'-
mlcoses, man_chas vennelhas, frlel.
na. acne ou "psoriasls" estraguem
lUa pele. Peça' NIAode,,,, ao seli far
macêutico hoje mesmo. ,Veja como
Nlxoderm acaba com a coceira em , -

mlnutos e ràpldamente toma __
pele macia, clara e a�eludada. -A
no_a gllra.QUa • -. raua' maior
\roteclo

_

Voltaremos a procurar'o res

ponsáve} pela renTtzaç:io (l,o '1'01'
n�io que terá por 10",,1 o estádio
dos Eucaliptos, no Abrigo de'

l\lenores., pura, detalharmos aos

intel'essad,os a marcha das i-ns-'

cr'ções dos clubes.

Eicursionou do
mingo o '_'Grêmio
\GetuUo Vargas"

PARA DEPUTADO ESTADUAL
,

.
.

.

Hom.ens d� ação°fumam LincoJn!
ComoVocê êle é umhomem dinâmiQo, decidido �. coE;fiarite:
.' '". �.

. �.

:É'-' tambénl um ·fumante .que .exige mais .. �, somente Lincoln

_cónsegue s8tisf�z?---10 �lenan1ente!
" c

?�leta�isttira'
,de rumos, �speClalS ,.·�lncql�, � -

I

.' .

e um cIgarro
que mantêm D1aço_ após

'

'��6, maço, amesma

inconfundivel qualidade
•

�DB çrGABROS SOUZA CRU'l

>.

'_

!..

Em condução €'special, excur

sionqu doming'o à Sã� Pedro de'
I Alc!lntal'a o Grêmíe Getúlio

_, V,-ngus, que ccOngrega' 'os� servi-'
dores do SAPS, atendc'ndo ao�

! convitc' formtilado pelo AYmoré'
I
F. C. daquc'le distrito.

I I nisputuncJo a Taça Jorge M.
! Silveira 'o quadro titular do

,

Grêmio empatou (lQlll o Clube de
.

S. Pedro de Alcantara -,pela con

t:Jgem de 3 tentos, partida que
contou com grande assistência e

cheia de lances emociQnantes,
I arrancando ,

fal't,o-s aplausos do

grande público pl'e'sente.
AI diretoria do Grêmio Getúlio

Vingas agrndece ,aos dirigentes
! (lo Aymoré a bôa a�olh icl!l que
, lhe foi dispensa-da.

I Figueirillha-'5 X

I ����!!,,�m_,oi dom;o" ú!t;

j'mez nó ,Estádio 'Cê!.' Américo em

I'
Bal'reil'os, fi eqUipe do Figuei

, rinhn E. C. x_ Brasi.l F. C.
Saiu-se yitoriosa a egu 'pe dó,

Figueirinha· riol' 5 � 2 goa1s'l -.,

c"ll1sign�clos po'r'Qtünhó'2 Gete 2
, ,

e Villll.ur 1.

-O, Figueirinha forl'llOU
.
com:

-

Ciei; Aldo _e' Sexta Feira;

I Valter (Edy), QU'nh,o
tinha; Ady (Darcy),

'tsi1i'O, '_Gete'_ e Vilmar.
, l1l�B;:sé/ ]1-Gn1numm,
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&lte "é
,

o Educandárfo Santa Cataa-ina : nêle as crianças filhas
-

dos Lâzaros
encontram

<

o npêío necessário a uma felidilade 'real.'

misso de fazer cisão

P.R:P .•

Gastou
.

fu�dos e mundos

. "�iMIB&8":SI UflliTll1l O��
·mnllAMnl'iMI�C�t1Nl �Mrr�tl�

Ontem, às '17 horas presentes Jorge Chel'�1\1 represntando a

,altas uutcr ldades, réalizou-se .a Rádio Gual'uj,i DÍtlmiro Mafru
Inauguração da Alfaiataria "CA- Darci Coulart 'L.lmro Batistotti'
MARCO", de propriedade do Harold� Pss i 'G�staY1o Zimmer'
sr, Lieério Camargo, antigo, pro- :e'presentand� o. magazin Roep'
f'issonui 'da -te'soura e 'j}essoa .'Iw Aarão Cu'nha Édlo Nico-
muito, bonquistn em nossos meios !iéh Salvio Guilh;n Gonzaga
suciuis e- cul�urais: f osé Lopes Mafra Alvaro Soal'e�

" ,)ir�s, além de dutl'as pessoas
A nova- loja situada na rua de destaque" que n1l0' _l)udemos

li'elip� Schmidt no 'prédio onde anotar.
estava- anterior;;;ente instalado o

Instituto de Aposerrtatlo r'ia (

Pens õcs dos Comercártos, �ré
�l!n1.n-se agora, C01TIO a mais mo

derna lIe nossa .êídade tudo pa

recel;do que virá (lita� eril -nos--
50 meio a nova moda maseullna.
A r-aportngcm conseguiu ano

tal' as seguintes pessoas : tenen':

�1J!_ J'..ra.qQ-; _.l',��§lmtal1;div-o: sr.
- /" Governador do

• Estado, dr. ,.�qa

mi» .Faria representante, do sr.

Pref.eHo' Osmar Cunha; Osni
•

- Gonçalves, Alvaro Jacques, 'liar�_ó e sua ini�:at� .

Wande1'ley Franzoni, Aní-bal' A oração' dos dois jornál'stas
Schramm, Valter CaetanQ, NiI· -::oj g'l'ava\J.a. e, ontem mesmo r�-j
son ,'Emmanoel da Silva, Bllus transmíttdn"pela Rá d io Difusora.
Mansur Elias, Francisro Mede i- ·O,ESTADO, que se fêz repre
l'OS Eduardo Rasa Ti::;·presen�tal1- Jentar, auguru no S1'. Canlai�g(1-,te' �Ia GAZETA, A';liltou Vieira, ,votos'de absnluto êxito.

'

·�ibl&r.PESf
Pàra se garantir na

CAGESC cujo tesóurei-.
1'0 -parece ser .o sr.

.

Abe

-fardo Rupp _' o sr. -Caelos

Bessn assumiu o comprõ-

e,l� tdegram,as e a carga

rrão valeu. o frete�
As respostas cruéis qu'e

recebeu devem tê-lo abf-

ehornado,

Iute-r�s�ante observar-se

que essas respostas, nas

prime'iras: aludem a um-

TELEGRAMA dO_Soro .Bessa, _

"E as mais recentes já se ré- '

fp'l'Ili á '111�1 RADIO!

Donde se conclui:
1.0 - que os resultados'

dos convites à trai

ção,' feitos' pelo SI':

Bessa, por TELE

GRAMA eram mui-
- ,

to caros e por .is80-
'passaram a ser fei

tos pela RÁDIO;
2.0 _ qué a .,(rádio em

causa somente po

de sor a da Po.Jícia�
.Militar;

3.0 _ que, _

assipt, o

Bessa e seus

tl;ões, para fi.l';s
líticos, usam um

serviço estadual,
cometendo infração

penal dHinida Pjl-

10_ cÓdigo' Eleito

rãl estaudo sujei
tos ii- detenção po;r

- 6 -mêses, a 2 anos.
o

X X

X

A denúnCia' vai ser ofe

r.:cilla,. Os rádios aí estio

pàra provà- irrefutávei. O
.

jUsíi�� __.",.
ve

,
Na ,Qcasião -falou o jornalista

�lmiro Mafra,. em nome do sr,

l,icé'rio Cam'argo propr-ietár-io
1" k �

ela n05i1! loja, dzendo do conten-

tamento -''\1111' poder aprésentar ..+'1;,
FÍo1.'ianópolis a .... nova lC���" e
�lgradecendo ao nv; smo tempo d
llr�'�s.� ·a tod�s os que honra
x-mU eom sua visita. ,<.-

-

,
A seguir talou '''!mf nome 'dr.

, ,

i.mprensa falada e escrita da Ca

tlitnl, o.j'ornalista .10rge Che rern
,

enaftecerrdo a pessoa ao sr, Ca-

"

(. ,

. O ,Inslil.ulo - dos'
EcoDomiárips" �m
Sãnla Catarina
Há

.
vários anos vinham os

-, E�OnOl'llÍ>t\rios� das - Ca xas Eco'
. nômi�.a� Feder-ais do::' &rasiL
"Pl'incipalm�J1te os .da São P!lal�
e. Rio de June iro .lutande pe l a

rl'iaçã,o do 'Pl�pri'O I Instituto d.

Prcvirlêne la.

Depos rle',qma campanbn inau
{li ta,. 'na qual não foram pouco,
os obstáculos el1con trados 11 os

es fôrços di spend ido s, a clusse
Economi ánia Brasile.irn viu con

de,t'znda sua justa réivind.i�a,Ção
com a sancão pelo ExceJc.ntíssimê
Senhor Pl:éSi(Jentç da _Rep��bl' cs
da Lei n.o 3.149: criando o SER

.vrco ,DE .�SSJl:;TÊN'GIA· 'E SE
GU�O SOCIAL DOB ECONO

mA·RIOS.

O novo Instituto (S'.A.S.S.E,).
:eguhnuentn,do pelo Decreto H.C

_,3.913 de 19 de-junho dêste ano,
é àdmtnístrade rio Distrito
dcsa l por um' Presidente c' por

, -
-

ímn Comissão Deliberativa com-
-�

josta de ChiCO

sr.

pa

po-
-

membros dois
, o

los flua selei tos pelos rcpresen
tantes dos Economiârí os de' cada
Caixa Econômira, nos Estados.
'A composi eão da pr i.meira Co

mrssao Deliberativa, os Econo
miários da�aixa Catar'nensE,
-dado o- s.eu núme'l'o enviaram a'�

Rio de JU1,!eiro c,oíl;� s�us_ repre
sentantes os senhores AR!' MA
FRA e JOÃO GASPARINO_ DA�

SILVA.
Entre os Delegados EleitGl'es,'

representantes' de aproximad:1
mente doze mil Economiál'ios o,

- ,

de Santa Catarina obti:veram -no-

tável v;tória c<om a e'l�içã-o do
�.enhor JOÃO GASPARINO, � I

SILV4 à M�mhro Suplente d,.
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