
Gozados são os argumentos dos derá lançar a primeira ped'l'a'
ex-integralistas ,a serviço d�r Extintos ,estavam o,s' 'partidos
Ünião Denl'o.('rúti�a NacionaÍ, polít:cos: A liberdade enclausu

qua�t1o falam em dissidência, rada,. ° país sem leis., O instin

Debateram porq,uc: E'rito lVl.uIÍer', to predj)minava, Re�tll'belecido
indicado pelos órg'ãos, de d:re- o regime' constitucional, os nos

ção do Pl}rt,idQ, e �omolog�d? ,SQS, pers,eguidpres, �-e ��ntl1o, i'tls-

1'01' conveni;ãó extrilOrdÍlláí'ia ere,;el'u'1ll-se nos d�vel'sos pai,ti�
\ \ln:animemente está" regístrad�' dos� polití-eos. Não é ,priy�l�'git

na legenda d� p.S.D. Entl'e,tan" il'o P.S.D. 4ág'a�a1l\:m' en1 seu séio
'1 , , '. ' t

to sponte sua, registraram ca-, ,Lllg'úns daqué.les que pe�seguiram
m� rel}reS'entante' do integralis- :os integralistas. Résponda ',o sr,

mo o chefe da Casa Militar, dn 'Carlos Bessa.,,� Quem' o rece�

go�êr�Q udenis-ta, o conQnel fei- ,beu:e o interi'ogoú, nesta Capital,
to às pi'e,S5tlS, s:t:., waÚ.llor Ilo,r-I <Íual,ld? prê,50,

pela ditaQura?
ges,> na chaQ-a da V.E,N,., -

- ° nobre c<fr)'eligionário sel1;, da

São ridícu)os',quan.dõ ...1)l·oúuram UDN, sr., Ce-! -Trogílio Mgllo!

,

comover cOIU;Pfl�he;1tos' do inte-, I Qu,n�lo
.

dp, ,n::orti.cI,ii:o �de ,Jpra
rior, ,como .l'lS s-ófl'lmel�t'os ,dos ,\:Jla, quem fOI q IIlstrumento dn

integrali$tas 'c�t!tl'inell!Ws ... ;;.)'1'08 lUta,d",ra1., '�i�' "
. ,

téUljlO:S dà·Ílita;dm·a' ....Yatã'tT4o 921-1::... 0�ios <te _ó'dlt\ esqueci'do,s '<I_os
��el::s, I>e_T!;eg:J11�ijft�?", ft,\{�I:�'P�� ,.l'n§,Íná,n�entos" fé, no��a' -d?_utri- c

·Wt[fSliA�5ê�%�_'
;
" H�a!jza��e hOje� :;'211, �s �2.b horas", na ",casa �de �anta

Catarina (lI4useu· de Art�"'Mederna), à Rua Tehehte�Sil
veira, uma palestra 'sôbre BIBLIQTECONOMIA pela Pro
f€lssôr-o. da 'Universida:âe de Pararíá - D, Nancy Westpha-
len ('()!'rêa.

. . '.

A Diretoria de Cultura -convida
teressadas no assunto::

•

CAMBORIU', PÕRTO BELO E TIJUCAS RE(EBEM ;(OM ENTUSIASMO A VISnA DE' CELSO RAMOS E JADE' MAGAL.HÃES - ,EXPAN-
SÕES, DE JOBILO NOS COMf.CIOS DO �ROTEIRO DA VITÓRIA" OS CANDIDATOS DO P.D.C..DE BLUMENA-U HIPOTECAM SOU-
_'::""I'.' (': '\i"��'�rDARIEDA,DE .�- CELSO 'RAMOS 'UM TELEGRAMA PÕE

..
A, SITUAÇÃO .AS CLARAS./

'Dando '" cunijir.mento ,a� pro- .Walter Gomes, candidato a de- iV.j)mar Dias candidatos à Cã- emoção em Tijueas,' como tem candidl!t�, ::.uden'isfa .

�on�e'ntal" com os candidatos' do" PDC a, di dato suplência é ele.j,to pe
grama traçado a comítíva do putado estadual, 'pelo PSD·, se- mara fede'ral" pelo Partido, Social acontecido em tôdas as locali-I seus "ahados': na suplência f'o- deputado estadual e a Cânlara' voto do candidato, li Senado

Rotelro-'du VitÓria percorreu
ô

n- guido da vóz do grande' 'líder Democrãtico, e finalmént� J�de dades catarlnenses onde a recep- ram um desllstre completo. Os .de Vereadores.
/ t potecam irrestrita, solidartedade

tem as estradas. péssimás e en" Aderbal R�lJJIOS da Si lva, ),\,pós", Magalhães, e Celso Ramos.
" ção da comitiva do Roteiro da pequenos partidos _

foram ernba- Ontem mesmo,' os pessedistas : sua já vitortosa; :candidatura pt

Iameadas, para, çhc'ga'l' em Carn- ouviu-se a palavra do senado;' ,'T,odos os "oradores, 'e' especial- Vitória tem, fôros de pereg-rina- lados até à últim� hora, apon- enviaram um tele_grama a� senhor I Cordiais. saudações - nO'ber�oboriú
,
onde f01 alvo de calorosa Pranclsco Benjamin Gallotti do mente os' candidatos' ao senado ção cívica que vem at.inglndo to- tando-se os' nomes do. dr, Btase Celso Ramos, cUJO conteudo pas- • Mattar, Ernesto Keber, Ervin

recepção, Rumaram a se-g,ui r, deputado estadual e candidato f fêdel'al' f'o ram intensamente dos os catarinenses como um Faraco c'' do a�utor Rauen, do sarnes a transcrever: eHi�J, Nestor }Simão, Osni Gae'm,
nossos candidatos, pa_ra Porto deputdo federal Leortoir Vargas aplaudidos", e ai sua mensagem impacto.

'

PDC e -P,SP respect;'amente pa- "Blumenau - Sen'hor Cc�so �einl, Nestor_;Simão, Osni Gaern,
Belo" onde a população dllquel� Fei-rei ra, do sr. Osmar Cunha e I de' renõvaêão causou

.

profunda \
. As infelizes manobras para o ra suplentes do sr, Irineu .Bnr- Ramos - Hotel Rex - rJl1�a, Edua�df', Cunha, Walter

locahdade 'os aguardava e ah, ", -

nhausen, Para depois ser -indi- Candidatos cargos eletivos Weise e' Alex .Oschsler'".
ouviu prêsa de· intensa vibruçã o ANO XLV - ,O MAIS ANTI GO DIARIO' DE SÀNTA CÁ TARINA - N,o 1 3 4 4 4 cado mesmo o dr. Brasílio Ce les- Partido Democrata Cristão face ° Roteiro da Vitória se con-
cívica 'a palavra de esperança e

tino, da VDN, Os outros sobra. não inclusão nome ilustre nosso gratula com essa atitude firme
de renovação com que 'Celso Ra-

ram, correl'giQnário doutor Biase F'a- e desassombrada da brava grei
mos e Jade Magalhães vem em- C t í t d' 1

-

raco suplência, Senado VDN e pedecista de Blume nau 'que viuom essaJ.a I u e, orrc e se ve '

polgando Q eleitorado c�tarinen-' claramente como os udenistas .senjlo seu substituto pessoa di- a tempo os, desmandos dos pa-
se,

agradecem a colnbovaçâo presta- vofciada prinéí-pios sociais cl'is-, trôes do Estado e caminhnrâ com
,

Em segoida, a corni tivn rumou da e'stã ;e genemlizando uma tãos e tendo em conta também ,Celso Ramos 'e .Iade Magalhães
para T'ij u caa,« onde' foi recehida "t:, debandada g�ral naqueles , parti- rei ejeitoral preceitua que ca.n- para o senad,o fede'ml.

§:�pI��;:'::,};��l!���t:\i� �. :�f�i:g:�;:�';;:��;:;;�
compacto para aplaudir' o comí-

. ,'"
solidariedade ao senhor Celso

cio de' Celso Ramos e jade Maga- DIRETOR: RUBENS DE A RRUDA RAMOS .:_ GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINO Ramos, E agõva, naquele f1dres-
lhães, .,_ cente centro .tndustrtal aconte-

PrimcÍl:amentc, .�alou o senhor EP1ÇÃO DE H1/,P:' B Páginas - Cr' 2,00 - FLO:iUAN POLIS, 26 DE SETEMBRO DE' 1958 'ce outra debandll:da.� Ó�sta vêz

R E T R A, T O
, GODOY ALVES

Dos' vários políticos que conheço, escut'M e vi, um dos
mais falantes, expansivo e conscio de sua aparêncIa ex ..

teríor, é o Sr, Carlos Bessa da Laguna: ,

Intranslgente, mordaz, pregador de idéias, inflixívet,

d dA
era, ao menos para os seus, Um Ãabú.

,

go'.Z'a,da ii ••
'

"

·I'S'$ 1..11
,

eA'C' '1·a - r I·,d �I,('"u'
,

,Ia ,.

,ado'!��ni���h!:;;'�� �f;�làta':':�".li,toB�v�h�
.

,

,

que largam as Idéias, 'deturpam 'os fatos, renegam
'

ÓR
companheíros, mas nãç perdem (t bafê�o -ç.o éalor oficial.

VamQs a fatos, e deixemos os' distratos. . .
.

na, que p1'�a a reconstrução d-o

I
ao sr, Carlos ,1lcssa e MS, \

que Partido deixara de' ser cabide; de Bessa; ao=rnenos se dizia, o mais '''impoluto'' (ia
-

real-
homem, esquecidos 'de' que 'Saulo lhe acompanham, quem mais nos emprêgos, . menté jmP91uta e Iegendáría Lagtlna., 'I '

de Tarso, perseguidor de Cristo,_, combateu, quem Illais nos inju· E Garlos Bessa'?", S&rá que Mas defend�r Laguna é, aó menos, defender seu
é o mesmo Paulo, 'apóstolo. e- riou, nos caluniou, chegando ao está defendendo uma posição no porto, ampliá-lO, mecanizá-lo, dar-lhe condição técnica
santo' da igre-1a natólíca; esque- ponto, do procurar a ,cassnçã'o do govêrno? Não -acredito. ° futu- apura,da. ,

_eid,o dos ensinamentos âe Jesus, registro de nosso Partido? E' 1'0 dirá, Prefi1'o acreditar que es-
,

E a luta do pôrto e pelo pôrto de Lag_una, é uma ba-
9.S udellistas dissf.lientEl,s �o P-RP, fácil compulsar os jornais, .de tá chefiandovesta ridícula dissi- talha apaixonante, que, para a população daquela le
c'squeceralll-se 'egoístjcaIllÍlnte, ,41' para cá, Quem' foi" sen�o o dência, s!mpl_esmellte por vai. \'5en�.�ri�. '.'urbis", saiu do te:re!l0 dõS técnicos,' para o da
<fue 'não, foram só os, integrati5' se'na�or udenista, VilaS Hoas? d

..
ade; POIS, nao- ,acredito ql!e sc- in.fluenrla dos grupos, ecohom1COs., pOderosos e sabota·

tas ca'tal'Íbenses que. sorrEiram E 'quem, nos defendeu, sr, Car-
Ja pO'r ó'dlO -aos Ramos, com0 Qores.

\
"

na carne, IIS pe.r�guiçôes' da di- los Bessa? Senão o Dr. DarIo diz, Pois, não foi Carlos Bessa E dentre os que 'assim pensam, se situa o nosso hero!
tadura. Reivindi'Co para ,a' minha Jcar?d��o, dsenpador'dc . sCo,nslulotr que' co.1·�·�u 'de, LagunÍl à Floria. de hoje, aliás, fato notório é públiCO em todo o s�l �A.j;a-Bahia, qll,C' ch()-rô� lágrimas de ,Ul�_,)"O o artl ,0 oCla De.. nópolis I)ara forçar o _ rl'nenSe - ,

- .,' , "
. , '.

d' i ' , " " compu ' •

s.angue, I}ao 50 no pefloilo _<l'I,ta- moc�a.tJco,. em cUJa presl, encla nheh'o deputado Livadâ'rio Nó- Vejamos ent.ão ,". .

torJal! ,m,as em
� �Iello _. r��ÍIl,le $e' .a_chava o s��doso clltatlllense Inega, a que!:>rar ó<'con�pro'lllissc Admitida a prentissa levantada, a dar crédito a es-

c?ns,htuclOn�l, o tItulo ae

pro-I Ner�u , �am,�s, -

, ,
que, assina!_1[, :para elegeT Hulse tas catninarias, o que equivQ>leria dizer ao própriO sr.

Vll1C1� l11art�r" que re;ebeu: .�:;\ .DI�sld�,n�la goz�(la" •

dlssl- ii presidente 'da- K.§'!ie.mhl-éia Le- Bess.l.l-'-uní único grupo econômico estarIa. sabotando e
Chc'fUl NaClOnal E'",_iluem -f.QI o {)�'IJ_�'a. rJ.d.lcula, DlssldenCJll sem gislativ'a? .J?nd"ê' õ ódio aos Ra- roub::mdc õ� direito de crescer e trabalhar dos lagunenses.
carras�Q 1: QU�1ll fO,l_?, verdugo,? 1 dISSlde�c.Iª:; ,

:
y '., mos;?·.. Sl&ã: cf�e-�o sr; J}úL Hulse '('.l. grupo .Boc�l»va Catão, grupo êste, que, no Esmoo,Quem ?fol o lIls:tru�,ento da d:,� , � S1. V1,c�nt�: Sch.ne,�âer, �a. também é'. 'R!UllQs?:mó,�!"ã6 e. através de 1Jl,ai$',de ,30 anos, �em como repres�nt�nte fn�tadu:l'a<.: Q"'S'!',. ��JUl'tUl ;--Ju{acu�Ult1\., que; �.no !,.lU'. :'Vtoha le-

p��' óiEo 11 ,q!1&1\1- nuer {iJll! s�ja, alto, CQflce1tuado e...,atuante. o sr"Heribertô Hu!se.'''''
Ma�lhae�. at,�a�, p�e,�i_:ien.te,:da ,:-l}:{'se�1�an.!'I.().-'o> pell,Sf�l�'��!" u��� E""si��t�&m�di';r�' -de$efto � ..Dl'li, :poi�t- ers o�etr.. oontõrno1)- do retr_ato .•1!�a,g, ��I').,p:a*ti...�ac10�,a.}t: No :_llIS!�)1 100 ,elV atth.�� 'r·:va�d���,,: , '1\1}.Il!1l .d�; PRP, OU'" t� 'c:t1lEi' pl!egou 'nesg-� '�ntl�Q- � coer�tm!;,.�!M,�"'" 'SItu "e1 ,:(l'w;an� qUà':�,.;Qe.n� �...sandt),*lhàlS·"S;_e p'odetiá �

"

" �" " ., �. '1l?ll; ,
< �L,'!j f êz ,ná4a pro. pelO g'rupo1Her.i'ijertO;"�brnhlWsen tiivàr"pelas�rúa�, ot1

�olll!l-reo,tMl,e·�;�s ,q\l� 'bs,que 'rios
..

'.6 d UDN E! d :ce:Jl:slle, o, .duzitÍ,- -Recel>eu, d. Pa�tid.o',..com 3 pass:.. êle, Bessa,' de um desbragadõ mentiroso, fol1c�-
":�;l'�!!!!;Il'l'!}Ql �I� ,�oJl�s- -QS 'esJ;II,-. ":P�l. a. ,. - e-',orr lllll, ,e, dc'pu.tado�,,�.fn..t!.�g_Qu r,o,!)),J. ape- rio irrespÓnsável. �

,

l
-

, _/_

i aos :�a �ed"r.aça,o�, eram. o fr,uto

t
d9 cO�heclm_en. to de ,t�dQs .. a sua, Ílas. Por-que llerviu

_,,de, tnstru-
�

CnDe a' -êle as explicações, as jústif1catfvas ou, o me.da _ epoca E assIm agllld,o s- rebel ao contra deClsaO. de, seu
Ui t

' V·DN .��-
'

ih" U'· i"
,

I '

"
, _ , ,

'
, ", • ',' ',' en o !lo, t· =lX9U que n'osso .. OI: Q s _enc O';

I
tamos, ,pondo' em pratICa a no!!sa -partl,do, em ,Jorll�I�.�e"ap01�ndo o

partido, ifôsse .,paulatinamente Silêncio- que falaria por sL, �
dou�l'llIa, ',que m.,,�d,a_ c�mbater I c,a�d.J(t,a,to. lld�e,_rS,al�o,

,da V.D.N" llbsorv-i'do, Q-uan(lo: o no�,so ami- Mutismo tão 'significante quanto o personagem detôdas as. pessoas in,· os erros e perdo;rr- os que el'- Ha mlllto�que, se esqueceu, o sr. C·' M d>'
'

d' Sh k'
' f' 1'

,-

S h 'd
. . ,

h'
I go ass:Q.• e ClrOS gmll e' par- a f'speare a a ar, . ,

raram, Desejo ainda
-

perguntar c nel e'r ' que:',:os ,campan en'os 1 t 't -r r' ,', �

"S
-,

,

'
"

do O'eS'te' 'ó trouxeram da colÔ- I
alllen ar �'lI eg_r� IS,�, ;'pr-ocurou er. ,. ou _nao �er

E t" I
,'.

I I'''' r' f' d 'tad' 'u' al'rancal' o Pllrt�do da mão dos Eis a questao .. '. ,

'O' r'e',a o' ,'en'sa. e-'8 re- ,'a il8"aa ,���'T:i6un�trd::Go��s, oe J lZ. (ContiilU\l_na �lthíla:- �âg'iua) Print:ipalmente para os que. nã()csá,Q".:.._:.....
.

.

,

.

.

.' "
' ',' D?'-�Oronel' Waluloí: Borge�, .,........, 1

...
'.. j()RNAtISTA :GE�IVAL RABELO

-,
.

,-,_

. '

,

.
.' "

, '.
�

eh,' ata �tambélll está a SUl\ de-
I
.,

, •
.

"�,,, " , l

.ARMANp'O 'CALIL
'

Houve ofensa ao libanês. e .ao ;deSC'eh;',
'

�lar!ição de voto, idônt"ca à do. a};�M'\'l.
O- êorreto jov.em Nelson Amim - pri-

-

. dente dêle? Defenda-s'e ào's dois' Mosiré'::' �l'; ,'Schnéider, Chefe da Casa

meirQ nO jQrnaf A Gazeta e depois ao" se !1 imp6ú,ânéia de a�bos, - J)�ra; exee�' ÂHJital�, ,desde' o 'tempo do sr, l._
mic-rofon§ da Rádio' Anita Garibaldi _,... l?ncia do caráter, ,�a�fotma,çã,o. btasU'ei.. Born.hausen,vc'oronel "'�tômic.�", I
recháçou frase., r:açís,ta

'

contida em re- ra.
'

"
'

, ,'. '. 50nl_!a, com a Co.nsultorla JUl'ldi-

cente I1rtig,o de Renato Barbosa.· Mas não se 'tràl1sfárme o_ihciden.te,,' ce ,da Polí�ia Militar",
AplaudO o _gesto de- repulsa dêsse moço, agora' depois da·. r:etratação; ,em· r'�eurS9.�' '� ..,o sr, Euva�d? Schaeffc'r, 1)ele

Não aceito, porém,' seja a qúestão trans- político para depr!'lciar a um e fâ"ot\c�:1 ,�a?o de PolIc1a em Brusque,
ferida do seu .-verdadeil'o plano (-para o a outro partido: Isso inipl�cai'ia' :n@.��e:Ve,� . ,presO, ao Bl\nco IJtcu" conf·orDF
:campo do debatEi póÜttco-eleitpral.

-

lação de que, fôra o política 'e.'nãô «) fi.. ,dec'larou-nos cert�.. feita" ameu-.

Aquela frá.se é Uma violência ao pró- lho de lilntnês "quem .sQfre..ra- o l,'�pyoch�)' ��o ,de perder -uma ,bolsa esco-

, prio çoi'aç:ão e Uql'ins11lto à;: inteli�ência fôra o inter�ss,e part,iããrip' e n.ãQ,.ó. ae1p�, i 'lj1:r",,� .

aqu-ele q�� �eve, 0_ to'pete
mesma do seu autor. ' ", te à honrosa,,;'aséeo'd,ênci� . ,(! 'mbt!.tQ'� de

) ,dE!"�e,��\lC'ver ,a PIl�lO ; :;ln1i5l1do"
R�nato Barbosa; ehtretanto, -corrigiu! protesto gritado áÇ> senso d�'<j-UStiç.a 99' ;��il1n�Q�I�e <:il!e, ,_nlll> 'fosse �an-,

se de pliblico, R,ecuou,dª af�;rmativa qúe; povo,
'.,

,
. :..t _ � d�Jl�6 ..

1\.9- $�n:lldo por S.,Catarm�,
'por e.séurecel' ..h�.el'<iade ,:'h'istQrica, lhe Estou muitissimo obrigaç!.o., pelãs ,ex: D�vorclad� ,de" s_e�,s_ .

companheJ-

negàva "a êultura exigível ,'par.a o. exer- préssões com que b digno mQge' Nelsón r?s� em, va,"tas c-Ielç�eS' ,pas,sndlls,
,'ci<\io da cáte,drá ,de pir#tó' intern�cional Amim ell.1prestou brilho: áo ll.1�\k:' 'riome,.. �Jn.ha apol�IJ(lo ,c\lTI.<h,datos da

ou denunci,ava nêle 'intolerável ãusênci9- Peço-lhe permissão" coJt�Udo: ,pJÜ'a, ap,l,"e-,": I ,t�(l�a d,a VD�, co�ro ,,�,WlJI, f�-
,

de' hon(')stiáade::. Renegou-a;: prosseguin- dar o fato dentro ;:dõs seus próprias li-" �endo, -.ete aI;O�IJ., P "ou. r.v �ISSI-
-'dÓ ziá só crítIca'-ao:'clindidatQ.:Espe:r:i- -mites. '.'. ..

-

/, -;'"." •. d,!tnte .E!"'�rq!llme4ê'MongUJlho��
dião Amim, E êsteJ, _) qu�in resp�iV·,e 'também me oigull,lQ ,do Sll-t1güe. llba, I

ti, "Jun,to ÇOIU .Ga�lt?s Be.ssll';, t)·
prezo,. venL�,xer,cende amplamen1!e o 'di- nês quanto me ol'gulhõ aa.. nâclpnalitla- J

nlra �f�ltl! '�<a dtr4!.ç�o d� .1'a_rtIdo,
reito de" defesa que ,-a lei lhe� assegü.ra. '. de brasileira. Não sentisse assinl eu tá" propl!Jt;dade. sua: Ta- �H'eçao cio:

., • , ,

'.

- ;
"á,

•

d'd" 'd' ·t d 'llia� 'a ii' Pal'tid'o' s{)meníe def:en�eu os

. �nsJ;Stll" na" prImeIra' reaç�ao, pOIS'. J< r�� p�r .l� o Q_ ��hel o,' e 'tO
.' r� � .cPtú'

-

interês;�s. Q;)S, seus próprj�s fa-
sera ,trázer, o' ass)lntQ' para- terreno 1m.,. ,--clencla ilppa � "+.,os;eD:�",p�d'),,,:ra,o,., � I 'I' "G'- "I'''' ,li f d f' , Momento' em o D.r,et"r Rev'.sta "bN" desem'barcava' de um conva';rlo..dn'

,". '" _.', "_, ,'mulo do meu ,p'ai ".
'

} -,', l1J lares.�, laU( e c e e, e anll- que • • da • • • ,.

pr<!przG: �,:z ��"'l-��'
' "

,

.'
,/

SSSSSiíS' lia ·verífi�ou., ,iesà1COS(\,. ,Que 'o TAU-CRUZEIRO DO SUL, em nusso Aeroporto, para assistir a inauguração da
t7q2'i!t2'2'."'r7?,':, ...;� '�,:,. ,,'. , '� ... --;' ,- '::r.�.

'
.. "

"

,:." ..".� ,. /' " -i. "WAI,TER LINHARES P_UBLIOIDADE"

'Dissldência

.,

/

I I I'

HEITCHE.

l "
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-
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SOCIAIS
menIno -r

; _.'

JOSÉ MURILO DA-:-SERRA·COSTA FILHO
. 'I'ran scorre hoje, o 3.0 anive'rsário natalício do galante. e' in

teJi��'!�e m�Í1iJlo JOSÉ MUJULO DA SERRA C;OSTA, fiLHO" "",
emoso 'filhinho e ale.gria constante do lar do nosso, prezado

amigo Dr. José M:uTiJq ela Sel'l:a 'Costa e de sua exma. espõsa dria.

Mari� Bernaelette Garcia Costa e' netinho, pelo lado paterno 'da

exma. snra. dna. Maria Thereza da Serra Costa, viúva do sr. J<ia-,
quim -Frankttn da Costa, da s9.cie�ad�, de São Luiz do, Maranhão, e
pelo lado materno do' nosso pa.rbicufar' amigo e distinto conterrâ-

,

-

neo Sr. Dárto ifareia� alto funcionário -púhlico aposentado e d 3

sua exma, espôsa. dna. Maria Clelia Seára Ga!cia.
E�galana"se festivamente' o lar da Avenida Hercilio Luz, 3�

com a recepção do grande .nümero de amigos e admiradores de

.JOSÉ MURILO que', ex�Jtante, r�ceberá' as homenagens que lhe

serão tributadas, as quais, prazerosamente, os de O E�TADO se

assoclam formulando os melhores votos de felicidades [untamente
.com os da exma .•

família.

Aniversários
Fazem Anos Hoje,
� s�" Aníbal Variiía' da Silvl\

- menina Maria Cecília Machado

.- sr. Ulisses Caseaes Verani
- sra. Izaura Críppa de Oliveira

2._ sr. Manoel Ferreira de Souza

sr, Antonio Bittencourt

srta, Marta Mussi

�--,---,---_ .._-,---�-�---: """�

__
-"

" "

SEMANA -: QUE : PASS�U
-

-
- _.1' •

_

- ,

A ,ti i:":
... _;.,___ -

Co --' E��v7ufR ubens �
-

-

-,,:.--�,,----�'
-

-

� � -� p' !I,

............ -=-. __.,._ ,,' '.I!""
'

!fi �,,,,_
A suave primavera chegou! Para saudá- -O Departamento Feminino;ilova Di:t:et,oria,

la com o máximo em homenagem, o notável elegeu 'naquela noite; a Rainha do Clube, ca-

LIRA TENIS, CLUBE, apresentou simbólica bendo a escôlha, à ·:srta. Marília Peluso,
.

SOIRE'E. Num amb,iente requintado e' bem Champanhe, foi) o brinde oferecido pelo
'primaveril os, d,i§tinto,s associados do Clube digníssimo Presidente .do Club,�', 'pr, Osvaldo

.
'.

-.....
.

, ,.' - .. ' � --,

da Colina, ficaram �aravilhad.os, com "'0 T- Bu leão 'V;-an,I).l1".ats���-!l.ncu!l�c�a�JI.,�?!� _Direto-
,

acontecimento social de. sábado último. O <co- ria do Departamento !el!iiniJic;>,' e� homena-

lunista anotou, entre' os presentes r
' Dr. Heitor gem a Rainha elei,fa ;; tlHllbérii saudando ale-

F�rrari e Sr�. _ Dr. Orlando Goeldner e Sr�. gremcnte,.a mats beía "estaçã� do -ano,
(o casal de grande simpatia). Em seu vesti-

,

A s�!ré.e ,prosseg���, 'anill)'�)��om os pa-

do de 1lstampari.a discreta. compareceu bem' res românttcos no- salão, :

elegante a Srta. MARISTEL:A RIL'LA. Nilda

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

"

" '..:;;;;.._
--

lzabella estava encal1t�dora num traje
, ,. -

"MELINDROSA'. _ Na tonalidade azulão, o

,vestido do lindo brôto lil-oreno, Tânia' Araujo .. ,

Leda Schmidt, sua elegância, sua s impaija e

José Mussi.
.

De grande efeito .ale'gre e primaveril; a

de_coração do jovem Garbeloti.,
. Marcou .asslm " r:ira um' social tento

. \ .
' :.-.

-

,

firmando-se, cada' vez mais, na qualidade ,ce'r-,
ta de' "O Notável!",

---:0:'---
/

-'- \',
a "ilha", o distinto jovem -visí

tante', Matheus,"EmíÍio' "it'atural
, -'"

de" Espírito Santo-,
.

/
.

to apura,doDe ag-radável bate-papo, os

amigos Nilson Mafra - .Amau
ri .Cnlado - e a' simpatia que é

- sr. Ouintino Zapellini ,
',,- srta. Neusa dos Santos Nunes

J' -

J
.

.

.

'" ,- . . . TA' d F 't oao annlS. ;'
_ menina Léa Maria de'f Qll7ell'a - menma ama e rei as

* ,,_ *
� srn. He,'la Fany Kather l sr. Barão D. von Avancini I -.'

Neste ano' no setor musical
sr. Nelson Heuse Wangenhein ',/' ,

". ,

nao apareceu nada que pudesse

- sr. Dalton Luiz Gonçalves
. -

srta. Marília Fernandes,

� Sl·.' Edú Marques

"
'

(O' REOU_!..ADOR VIEIRA)
À mulher .vilará doces

ALIVIA AS CÓLlC.(S UTERHiAS
Emprega.se com vanlagem pa,a_c�m.,
bater a .. irregul;,ndadcs !la funçoPS'
periódicas das serhor.s, E c'�,lm.r.te ,e
,. regulador de_�S3S I",nçu�s

FlUXO.SEDATINA,) pela SIlJ (011l,

provada eficácia. � lT.,ui10 recer:ada ..
Deve ser usada c<)m con��nça, "

.

: �;!A: ,ile'�no"s' ,," ';,.:.j:;>:".
'

,:,' S,I,a:,IU'II1"L',r7;ti '

, iii" ' ••.• "

� ">,,�·,,"{�n.t�-d�-�.;l<)�G:i�!l,}�:�i:\ pal.·ado físicameh_te, com
--o ��".,,,,,;.. *t'" '.

d
".

d":_, _",' ".' ,,�., /'. _;',.. �, ,,;,_i"_,c, '-,"� uma ,efens,Iva marc�n o

bem:-'",o
'

"Cõmf��e !{�ontra. firme e 'Ou,s_cando semp_re
. Erasmo e nad.a -'põde:_ faze::," Se antecipar; trahal1i,a bem

no lan:,c� d9 ;�enq,:pfifneiro no meio d� canc�a e,,' com

alv;i..::negro ·poi,s".""'rt'cou no boa,s des.locações. no -seu

meio d.a _,t:a-bela: entre Olá- ataque'; careçe po.t;ém no

dio --�" ,Erasmo:, Vermelho' seu poderio ofensivo, sen

que. ó substituiu,'" constl- do um problema 'bastante·
tuiu-se "num baluarte" fli'.. sério, Já ô Avaí" par.a con

defensiva, " w:nhe-l'a' 'dêstl'ua'c tinuar lidé precisa, antes
sem âpõíâ��;' teve. grande 'de. tudo, at�ar com' onz�e
senso de antecipação., Ro- elêmentos devidamente pre-

, '\ '

drigues 'e Oscar, Os }_lo-' parados' fisicamente, CO�i
mens-goal"" do Avaí,' luta -

" Cláudio' atuando mãis n?
ram .sõm�n,te .c..om as sua�

I

�yoió:e' �i!$on, em fOl'ma

própl'Ía fôrças e �e já não I
para t�i:.e�, to�s � ações na

tinham o coriv,eni�nte apoi,o : me�� c,á:nC'�t,:Só-�_a's,sim po
de 'Nilson ,ClaudIO -e Lol,o, i der� mUnl�r�!:: .deevl�amen
tiveram ainda ,contra si a' te 0, .seu ,át�'qlf-e e çom isto
falta ,de Veirmelho que

f Óscàt',',e R$!)d�igues -volta-,
des.ceu obrigado pl\ra a rão a sel< 'á:r nreQcupações
intermediária e de- Lauro const'antes - <fas defen�;ivas
que em nada ajudou.' São cont�ãl'ias}bom,ingo, Q Fi-'
no entanto,· a nosso vêr, .gueirense<fh'mou�se na vi
,dev"l<l'afuente "municiados,

I ce-liderân�á:j ao ab�ter
.

o

doiS' ê�celerites goleadores., Bocaiuva _por 2,� 2j,ér_o. :Màs
Está p-ois, õ Figueirense iS€p é assunto ,pará focalí-

com uiil plãn��l ,bem pre- �al�mo_s, q�pgi�._�
--

'

.

,

"'t��"-,'A' ,

V. '1 :'_",S'::"'o':<,_r�_-,
;CnÉNf{,'·N.\,ÜR,ENO NÉvfi;s

. '�nd,i�'ÍI�b a -�eputad-o
,,'

.

-"." - _: '.
'.. t· �). - I', -4 .. - -

� "'''".

E�t����.F\�!lJru,tt,l:!tt'\.'!i: se��:.,a.nHgos, '�?l'r,!lli:i�iiá}'lo� e' sim-,.
pat17.1I'IlJ�s',' O:�l1i' a;, sua."can(h4a�ura. )l-w! ;SU.!IS GEDULAS,
'/ -'. � -

,
_.

.,. . .'-
éstjio � s�Íld-ó diJtribUil,fai. nos,� �egu-i�tes. 'e�d_!!l:eçOs:
Rua- S�o'J�i-ú 11.0.(�-�1'e1e(�602 /:

-

-� _

Rua- Alves de Brito,n:o 52 -:- Telef. 2196-

R�1i Marecn,al Câmara n.o 85 - Estr!l.ito '

e Co.in :sãio";;é Dàmázi.o JBcques _ Trindad&, ,:

. :,{
-

-,0- Jt
.. v 'I :,' T i� E,�

D, a" n 'ç, a n' I e
,

O Grêmio Estudàntil Catarinensl!, 'c,ol')vida a 'Sój!iedade local,
para ll<-l'eu'nião ,dança,nte em benefício de' SUa form"atura, que se'rá_ .

nalizadll J�o'. pl:óxim� ,dia)g, don-iingo, àsl 20 hor!l�, no Tiro, A)e
mão., A soirée será' aÍíi'ilha'ntada pe'I'Q conjunto dQ,' Prof. -Mac�eL
Reset'va de mesas pelo telefone 27-83.

, ,
,

R e:u n i 'ã'�
.

JOAO DE DEUS VIDAL FILHO
M ISS 'A. D E 7.0 DI;A
Leopoldina' Pera,ira Vidal e f.ilhos· Alvaro Vidàl, '

.

Vi!íal e Ne'vürunio Virlnl, noras' 'enlC,tos, ainda _con�trangidos pe:1Q

dolol'Q�O trans� que passaralll do' fal�éill1.cn,to do seu eSllôSO ,:, pai
e' avô vêm agradecel1 à todo� aqlleles que a confoTtaram na hora

, '

�

de dôr e c'oDvida para a missa d·e 7.0 dia que mandará rez'Il'l'1 em

sufrág;f4 de sua ,alma, na luatriz de S. S;- Trindade, em Trindade

no dia 29, 2." fe'ira.

Agradece a todoS' que comparecellem a �ste atI! !le fé Cristã.

fa,culdade�� fiarm6:tja:é Odontologia
CLíN(CAv, ODONtQLÓGICA

A direção, deste 'éstahefecJmento comunica ao pú
biico que, devídarnente reinodelàd·a, reInICIOU as suas

'\
l;tividades a sua clínica odont'óIÓgica,:à Rua. Esteves

. Júnior, ,N. 93.

® v
. t

',,, A referida 'clínicá ,atenderá pela:. m�nhã, .da'a 7,30
�ILJ;l ELLIOT'f � '�EITH --�:,,' �is .l'� horas; so'}j á esclareéida�e eficiente direção dos
LARSEN - HE�ENE STANLElY: Profs:; p,ed,ro"Mendes de So�zá e Ieda Orofino, cont.ando

A, FUGA FATAL ainda: �om' a· cOoperação do· PrOf.- Lauro Caldeira de
Burr - Angela Andrada.

'

f

.,.
-I'

*

da arta, Ielva em
,

'ple-I)a p�ímavera!
* -*

maravilhoso, e 1'0-

DOMINGO Plaza madru-
'�

. J

Not�i a .àusênc!u d� Elegante, gada e a surprêsa que fez o �o-
Inézia Mm-ln Machado, no decor- . vem e correto locutor, Aihi]
rer da soirée da Primavera! Barreto. B�stante entusiasmado,

,� * * dir!giu�se� ap microfone, inter

pretando' .um-'gostoso ' ROCK

'dentr07' de . u� ritmo alucina�te:
Sua vo,z, clh;�egl�iu .impressionar
e �s aplausos foram inel·eeidos.· �
... :

*

superar o

mântico, ,Concêrto de Outono.

Vel'dadeira jóia de música, para

5er guardada com espec',al cari

nho.
* ......, *

"I'

CONVÊM SABER .. : que, ,,�
homem de'. sociedade, não é ape
nas ,aquêle que se encontra à
von tade em ,todos -os locais e

eom todos aquêles que o cercam,

ás 8 horas
scotT B�.l\i)Y,,- AUDREY

'rOTT�Ii '

' "

'i - em-
Ji>E�:RAnFfJRÓ

'

LÍl;VANTE
'Qensurà�té lÓ anos

- ás� 8 horas
; . -:\.m l'Pré-Estréia''. '

HUMPHREY BOGART 'ROD
.

STEIGÉk �':'JAN STERÚNG'
:- 'pr� Fürueir�nse 'F., c. -,em

A l' R Á G I�C'A F A R S A
\ ".; ->-i .�

•

,

,� ,��p�l·'sO.9Pé•
.'2115 ::-'"

"-/_ Cf1J1S�::,li'têi<'l"('anlls
'.

,às 5-- e 8 horas-

SCOTT BRADY - AUD'REY

TOTTER em

�ERR�DEIRO LEVANTE

Celj'Sl1ra até 10 anos ,

Lansbury - em

l\IATA·IUE POR FAVOR
� Cens.: até !8 anos _.

nl,ftfl
..IiI�i 3 .__

ilé \"8· lÍoras--'
RAMOl'i, CAY -,- NINON
SIVILLA em

A M O,R E PECADO
._:._ Cens.: até 18 IInos -

Na �oto, a ll'raciosa, srta. 'Eliáne Hildebrand, em palestra

(0111 o Cronista desta (;;oluna.

:.ás"ª hOras '.

{) �� bete'Ú�i's Desastl'ad'os
o�: 3' ) ATlDTAS.

'

2,) � Assassinos desalmados com

ROD CAME�RON.
3) _ Sangue' e Espad,!l - 8.0 e

1),0 Eps. :

. ,Atenção,

.. ;
TEMOS A GRATA SATISFACAO DE
C,OMU�ICAR QUE'RifcEllEMOS E
�SXAMOS FORNECENDO-PELO PRE
ÇO DE CUSTO, EXCLUSI YAMENTE
AOS, DISTINTOS CLIENTES DE RÂ
'DIO-ELETRÓLAS. DISCOS "LONG
.PL1\Y" HI-FI, DA AFAMADA MARCA

, "POLYDOR".
ELE;TROLANDIA

EdifíCio Ipase .: Térreo

f o " I A
O Comando dq 14.0 &. C. faz sabe}'. a quem Interessar possa

que, devidnmente autorizado pelo Exmo, -81': _-Gen. Cmt. da 5.& R.M.
e .5.& D.L, fará realizar nesta' Unidade', no dia 2 de' Outubro pró
ximo, às 08,30 (oito e meia) horas ria Avenida EUCAI"IPTOS um

, .>, ,
-

LEILÃO para a venda em hasta pública de 5 Cavalos e 19 Muares.

BANCADA PLÍNIO SALGADO
PARA VEREADOR

OLnEMAR �AGALaAES
que reeomenda :

CE{..SO RAMOS PARA O SENADO.
JADE MAGALHAES PARA SUPLE:NT'E

II

, PARA O LEGISLATIVO ESTADUAL,
- .',

-
,

VOTEM NOS CANDIDATOS DO plt.P.
...

,�

-;

�,�GrêmiQ, dos'tontado�raindos de J 958-
, '

A . V I' S' O·
�.

, A�isamos �aos po-rtadores,'de bill>ete'3 da' rifa 'da Gl'ladelra
" ,

que o sorteio será feito pela J,ôte<ria do Estad-o do, Rio
de- 3{f de .outub-ro de 1958.

.

,

.A. DIRETORIA

AGRADECIMENTO 'f MISSA
�_

,

"

. Jci�o 'Henrjq�e: �Jeite, r
.

" ,i. ZUlma"Al)lOl�'m\ ,Leite', Led'ol 1Jrinlio\�ite e família, ainda

te conste,l'nildo� cOrÇ'-O passamento d�;-seu .;i11��qUecível espôso, pai,��_st>grõ e .avp, vê� de t>úbli�o_ agrade'cer 'à maneira tôda especial'
com que o d_r. E�os Merlin tratou' o'extinto sr. João Hlem:ique
teíte,' quand-o ,da' terrível' enfermidãd'e que o' vitimou /e a tôdas. .... .

,
as pessoas- que' pOI' telegramas, côroas ou por qualquer modo ex-.
tellllar.am -

se'u pesa,r e os confortàram por ocasião do d-olorog,o
transe porque ,tiveram que pàssar., "

'

,

Outrossim convidam aos seus pirentes é pessoas de suas rela
çÕes para .a Missa.. �� 7.° dia, que em sl,lÍl'âgio de sua bonfssima
alma, mandallii,o, r��ar no dia 27, "sÍibado; na Cápela d'lj Colégio
Catarinense..

'

'''; J.��tecjpadalll€'nte agradecem a todos que comparecerem a este
ato de fé cristã.

nUBf�' :RfERfAIIVÔ, :',,' E ',(UIIURAl
1S"

�

DÊ �-'�RdvfMBR8 "

:

SÉD'E:" P-:RAÇÁ 15 Dt'�Ôv'�MBRO 21

SABADO, DIA 27 :DO 'CORREN'Í'�, TRÃDICION�L "SOIRÉE DA
['RIMAVERA" "ESCOLHA DE' M,[SS PRIMAVERA /958"

, , '"
"

'

Reerva de Qlesas ,na, Secretar:a do. Clube com o Sr, Joaquim
Margarida Filho.' :

v. s. .

. déseja:
VENDER ou' ,(O'MP·RA·R

ama casa, am:,�er.'e"'�,,-am �.ta'e1eelml.&e ..
lIlerclal .oa ám;of :aut�ó"C!1f1

l!Jncarrearue a" ORGANIZAcAgrATLA,S LTDA. Corrltap.I,'
Procuraçõel, ReprélentaOllejj., que lil. proporc:lonar' OI ...
'lhores ne-lr_ócios 'e !lI! melhõre�' opol'..tIHIid�d.. , 'medl-ante m6dJea

. .. -
. \

comlllao.
' ,

\
Eleritõrio Provflõrlo: R. Sald.: Marinho 20 - 1-'. '�17

Temos à vend�:'
' ,

a: Tinturaria PauU.ta a rui ,�. AI, .aio _, -:lltrtito
1 Terreno na praia Bom Ab:���:"",Coqullro. ."
l' terreno no loteamentó d.��Pr� da,Saudad'. - Camborli:
1 ea-sa à r,ua Silva Jãidlm, ''!hr;:Jipoli..

.

1 casa pré, fabrieáda l 'rú��tla Julla França, 'poli••
I casa cfe, madeira- no ba1r:ró d, 'F'tima, ,.Itr.fio
1 terreno em Bruma ..". ,

.'

,

com

/,1 :

ii O V.'. '.
''''�fl!'9""''' ,"'t"

1
,

_Cens.: a_té, 14

." f

u)t .,.0 O •
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,

Srs. ouvintes d� A, Voz/mundo melhor se a humaní- jar uma nova ,cria�ça.1 . I uma pequ;en,a alteração. que no .s€tor hormonal e nos �:
da Juventude, corri. uma sé, . dade melhorar; e essa me- Temos sempre anrmado a se produziu no ser 'corpo,l·maIs s�to�es,. o PRIMADIS

rie de palestràs , em n.o de lhoria será possível sõmen- possibilidade de
'

transfor- I,ral, o homem ia para sem- � MO forjaí'á a Geral Prima

quatro, iniciaremos com. a. te com a melhora do indi....í-
•
mação do homem. para me- pre romper com o animal o dista - o homem do tutu

presente um rápido estudo duo, a qual deve partir da lhor. à medida que a eíêncía ci .)mamífero superior :qu€,! 1,'0 - inteligente e bom. En

sõbre o tema. O HOME-M' CRIANÇA - eis âí o âmago se desenvolve cada' vez ia marcar a história da vi- tre você também para os

PODE SER MODIFICADO. da �i,lci�ofia Primadista, a que a Biologia 'in�rpora a da e do universo. O· pro' nossas fHeiras e seja mais
Hoje díscorreremos a res- 'qual. abandonando o enipí - seu programa mais uma ver blema que se nos apresen- um PrimadiSta a lutar pe�a.

peito de: c.' ....", ,', I rísmo passadista de métodos, dade científica, 'mais.e mais ta hoje é sáber se êsse ho- valorízação dos padrões ue

-, JEAN ROSTAND � E, O .

I
superficiais, passou a em- nos convenc�m_os que est�- ''ffie�n que n� \somo� .po: valor 'da esp.écie. A posteri

PRIl\tJADISMQ,. ._ punhal' a tocha do futuro mos com a razae. Com eteí- dería provocar em SI pro' dade bendirá o seu nome

Soment.e Gerá·possível um atacando causâs pal�a fOl'- to, declarações de cientistas' Pl<io I,uma transformação porque você soube, dístíngüír,. .' .

I'
idôneos .. têm confirmado () orgânica, POUc.o nos impor nesta hora de aflição e des-

P A R A· V E R E A D O R .que vimos proclamando, ta que se torne mais be'e, norteamento, o único camt-
. _.

.

Há alguns anos, na publí- o que desejamos é que se" nho existente para a solu-

cação do resumo da tese. O ja mais inteligente, mais ção da crise - a CRIANÇA.
PRIMADO DA/JUVENTUDE, o funcionamerito do cére- Peça informações à Caixa

os primadistas já afirma- bro c, de todos os modifi- Postai 2635, Pôrto Alegre,
vam: "É POSSíVEL MODI- cadores dos fenômenos vi- Instituto dos Direitos dn

FICAR O HOMEM! tais, Os hermônios são os Criança (IDECE) ou ao 81'.

Agora decorrido ta n t o mais poderosos. Alvaro Wandelli FO, nesta

tempo, vemos um eminente Por outro lado, a secção cidade, à rua Artista Bi�ten-
biologista francês - Ros· de alguns filetes nervosos e court n. 36.
tand - publicar um ensaio incuráveis pode modificar Na próxima palestra, de

denominado "Peut-on Modi- sua personalidade e se ad- senvolveremos o tema: O

fier l'Homme?" mite atualmente a possíbílt- Aperfeiçoamento do Homem'
Note-se que ainda o fa� dade de se 'errar uma psíco- no Setor da Bi.ologia.

com uma interrogação, quan cirurgia. Pode-se prever aía- O'PRIMADISMO é bandeí,

do, já naquela época, res- da mais .sérías modificações. ra da .criarum, a bandeira
pondiárnog à pergunta. no cérebro, operando sôbre da juventude, a nossa ban-

Esse e outros trabalhos, o embrião, e já se conse- deira!
.

como a experiência do Prof. guiu fazer útero: não é (Ass.) ,Alváro Wanàelli FO

Jacques Benoit e do Pe. L�- pois utopia pensar que. o .(Ass.) lj:go.n Allgusto Fritzen
. roi, mostram que não somos gará a-muda'!" o sexo e os

As cédulas podem ser encontradas nos seguintes 10- visionários, dando ao PRI- Ibich)g'Lsta chegará mudar
cais:, � MADISMO a necessária ido- nomía ..

Flo;ianópolís: Rua Deodoro 15 ap. W2 Te!. ,3222 ...:. neidade. pará o prossegui- Âssim, a biologia pode for..

Rua peodoro 26 mento da sua marcha em mar o .projeto do ajudar a

E:::treito'lo :Rua 24 -de Màlo 1180 - Rua 3 de Maío 113 prol de um ser humano "flor pensante" a pensar
, _' RUil Aracy Vaz calla�o 3a travessa 75. mais aperfeiçoado. melhor. Por outro lado, é
_____.".-.....--.,.-------.- Eis a opinião do notável quase certo que seleçft.o .ar

ORGAt.�_.'l...aA(A-O :SANTA CATARINA biologista francês, num .trr.,- tifiêial nos' humanos far--ia
n�_. ""'. balho de Charles Temerson, corri que aparecessem Indíví-

RUA ,\r�CIPíU:STE 1'\,IV.'\ 9 - FLORIANO'POLIS extraido do Serviço Françes duos , que' uitrapassariafÍl,
com 11f,sso�1 ê!']1('c,i::tjiz�do� es tá .lmhi litnda. para : ,de Inf-ormação e Imprensa 'em oh'el espiritua.!, a tudo

a)"',·,-_,'A'QYOG'�CI:.�� ÓVIL, CRIME,"COMERCIAL, T��,BA-' " da Embaixada .de França: (I 'que- li' hú'm�níd�!:l(! já co·

LTreSTA. DÉ'FESAS F!SCAIS. ATE�'DER E ACOMP� O'· eminente biologista nheceu, mas ii. biologia pos-
NHAP. NO TRIBUNAL DE JUSTJ.ÇA DE S�NTA.�()� : francês Jean Rostand, eg- suí outros processos, poi.s
T.'·RINÁ, RECURSOS ORIUNDOS DO. INTERIOR _.It6 :

. pecialísta em problemas da 'se pode 'provocar modifica-
EST .�DO. DE'F'ESAS. DE ATLETAs E. -ENTIDADES.

.

t hereditârledade- e da féne- ções 'hereditária, mutações
, : D.E:�POR'TfVAS,· PE;RÀ�E ,o''r�lBUNAt ,DE .JUSTI-:' -,

'

tíea, nos recebeu em sua re- pelos, raios X, ou raios gà.
;·Ç;-'!\...fDÊSPORT,IVA. -i-�,:.,.

.

.'. +-
; �idência de Ville d'Avray ma e as' substâncias quími-

b') - CÔ'"TAlnLH)'AD�:. ACEITA ':J1:3CRITAS. .PERICiAS,. • �
.

.' ,_ _ :'. ,
"_ ,,' .

�
. -�. ,.' " .•:, p!),ra falar-llos do seu últi- caso <�

,

j:� � °l�.f; ,,? �
� T- Y

..... ... ;I � "".,.,.., ::ç. � � • (-J �"" �::1. I' ..

rRDC:E,SgÀI\Ú�'NrCU:).E, BALRNÇOS., "REGISTRO DE,," �
".: c� >:;' ,_' :'f. ,:�'/�' ',' � ,;�. ,"'_

__ :. ,'lllP �ensaio g,ue Pllbl-Ícou_ SOl;) ';Finalmeri�-:--agíl1do" 'Sõbi-é'
,·.ElailAs;:ii: OEl\L<\.-tS" SÊRVIÇOS,�" , c"", � ••",," ':'_':�.�1i:;:� 4":,;"" '/!:!.i..iZIGbB·,..,,-,·EtI·r��"",' :,';-;.."'�� '-':; :6 �il'qfól;:�y:-·�üt:.-on 'mbdlf.i€:r os cromos"s�m., .. a�si" ê���s-"a.rti-,

� ��< ........ _ .. _,� t�--,� ........ JJJ�'!o ,,_ ... ,( .... 1
ri, �" � _ .� 'r41.-AIJIlIlL � �. '?-;,_l".... � 1 �._

_ _
__ .-� _,�"" _ _ �

�'c) :':_' t'R'Ô{;'(PltÃ.i'io.ibÃ· T-IMTA,R 'D1l:� INTERESSl';S Di\qé _", .';,;�.' �.'.�� "" ','�",� ��"''''i''''' .-': ,:",'" r'"._,. ',> �-t !\:"; l'hQ".j·mê?·r, .

'-

, fiCM da rértr"'duMo.e da u&
Í'REÍ<"cITUIt�'S'MUNICIPAIS, ,JlJNTO AOS ORdÃOi.\'·/�:.íl:.I:·""" '�'··""�se-·Ã1u"'I··n"flf I�';a'·I·S"'.�'"':': _

,:;p�;' �ue- ês§e·"títul(). redit�riéalCi�" Y;,. biOiogi�
PUBLft,oS. NATURALIZAçõES·.\·REGISTRO MARCA. f��" ." ,,�,,: ••_. ,_.:.�,: Y" �oI ','."'_ , ,� ',:1,

.

mestre, ':--essa interrogação chegou a um ponto em que
REGISTRO DE DIPLOMAS. -.

'

Plaç'H.>Pc'Fei'ra mj:veira·líl:12.,�
. -

.. :.' \ "quê éa�sºu 'sensação �
.

at� suá.s invenções não podem
. R..w Júlio PÍlitQ� n. 4� '\-t--. -;"'';' '

... ,..
'onde poderá-:it':'êssa:-modifi- ·deixar de repercutir, sôbre

R�.u Ar:l'CY VàZ éãÜado, �n>�t�5 ..

-,

"';: '
.. ,: 0,',._ t.. ; ,.' cação do homerri:,� pelo ho- I) destino dos individuo� e

R,).[l Professol:-a Arttonléta-::cre,.;B"Q,fros; n::'337! .

':'� "

mem i " � " A· .da espécie.
.

iV:l<' 24 de Maio, n.o "961� ,"', �, 'c,� '--'-';' ".," . c
"

.�. ..-
. ....:.,_, Pode:lje' ". tilodificar o Cientistas, moralistas e

I" avessa Úruz de so�za' n.�'2"-;'.:·< .'\-;"" ,_.:' '.� h�meÍn �ela hJgiéne� e. Pp.lo sacerdotes desferiram um
Manoel Cecifi6 Co;rêa

.

(�io_l;r.à;ár�&)' ,.

esporte, ,a ·ed,uC.á��,!:, e' ctr:llT- gl·ito d'e âlarma, ante- a
R'l() Papanduva, n. 451 � " ";:�".,:;':":.'. -;- . �ià estéti<:.�.::\ri(à-S� t-anílJt>m . possibilidade que se abrem _ .........

-

. _

o D��tor Euclydes de Cerqueira Gintra, :Jui7. Ele·itora) filia: Afonso Pena� n. 7.8 ?:':,':':" ;::'�<' ::t'�'+c··'�'."- p:élos meiosJ�u�,t:'po� Qfere-_ para o hom�m em' biologia I Q t AI"da 13." Zona na forma da lei eté. ·RU4 P�panàuvá",n:.·41'4·_' '::- ;:', �", -'''''�.'r: ',':..," . ce a, biolo.��r;·�l�as" O -ho.. e qual o biOlogista que não

I
ua.r O.'" 'ugirSe

FAZ s�ber. aos int;l'cssadós, aos Par'tid·os e aos' que,� pre- .

-

.

"-l ,�,;." -: 1: ;ti);:=__ :, •

'

I mem deixÔ� ':'�â 1 mU,ito de' ,vê com ,emoção o momentç Alug·a.�e-· ótimo.

sC'ntc cdit",l virem ou d-e-Ie corl:hecimento tiverem, que,_foi d\!,sigc CaU.vez..1.
-

.',',',4,:I·S·':�n:-(�.·:"'/c'".o···: O' ,

evoluir e' i?>fI!?me-m atual em que'a técnica ousará se p"'nsão.
(IU�l'to com

nado· o li;a 25 do corrente ,mtS� às onze horás, nrira (, fechament·o
.

'

.
c � "

não difere' éssenci!\lm�nte ocupar do própriO ser pell- Tratat nesta Rpclação com

urnas, n!) Oartório Eléit_?ral da 13." ?ona, à Praça XV de novem- • _ �,' , ". ,,"
do 'nomem que vivia há 'cem

. sante? FLAVIO.

· �::'mn��;t����!�rP�::gaq,l�laC:;:�lep�::ar c:n:r::�:::t:di�:),t:�� s;'r: S'UIa'ria
.

de' ·:0'�"'I'C''0.11C'O . :::. � �t��in��S�����:�lo;� m�,r: �����sn:ê�=l�:�:r:� V'E N DE· S E•

l;l1blicatlo no· J;5 ii,'l.·lO Ofi�ial .do Estado e afixado à porta do Car- IV ti' .-1:'1 que e hOJe e ess�, .aflrmaçao seus legítimos representan-.,
tório' Eleitoi'at da 13 .... Zona.

,-

_

,/

_,
.'

.
.',' "

..

-

\ 'nos dá medida' da 'empc)L': tes, confirma ã Filosofia 1'!a ,rua Frei Evaristo n.o 33
,

, .
. , .

C
.

I d E :.-Juntamente com a materla . ciosidade. .�"- ·utlhdade cem: A .,: .,
•

•
' .. ,

Daelo e passaelo .nesta CIdade' de FlorJanopolls, apita, o s- ...... '

�'. '..
'

"

., .

"

' f "

.• , '-. "

i tanCla do
_

fator SOCIal e do Primadista - é possível o 1 (um) Terreno com três
· 1."do ·de· Santa C_atarina aos vinté e três 'dias do mês de setembr.o

I
h��itual, ta� dp;-;��raq�\ das ,test7�� �b�r.d�d���,e��IIla-�en. t fator biológico ao "milagre. aprimoramento do ser hu- Casas dé madeira, sc'ndo 2

, ,
. .'. . cnaJi'ças ê ,tao: utll ao:" 'pro- tos'· receitas "etc. ." ....·dn,mil.novecento!> e Cll1coe'nta e OitO.

, i
.' -.

.'

,,' '. d_...·., ....�_. ..: :",.: ' ..�. humano. \ ,mano! Com ,'os modernos (duaSrcom frente de Tij.6los
Eu, (ass.) Orlan�o �Úcolich êhapli�, Escriv�o El:_itoral ,em: fess�rado,. que del� colre:, A 'ts�S��" Ja./�lcia_da. cor;; Com' efeito, à favor de conhecimentos da biologia. Tratar na mesma rui n.p 33.

• . • 1 13" Z ',: 'd' t'l �'. e subscrevi I
preclOsa colaboraçao pa.ra tanto eXlto" MEU BR.<\SIL ,

. i>.
'

exerClClO ;(11, '. ona q.<1e o a I ogra�el. '.
.

. :.,
.

I .,._

(uss.) EIÍc,lydes,lie Ce,r4u�ira Cintra seus trab�lhos, vem "O.�I- apres:e.�ta �est� ��içao � Es- .�,
,Juiz Elei·toral da 13." Zona i CO-TICO, em sua edlç<l.'? tado do. Maranha,. ,<?utras, "'

...:<\�",,�\�;v2.;;�.Jf,;)f<,;�;,�>·'i-"
o.on;:(,l'e com o 'origi�a) q�e foi 'afixado à porta do Cartqrio de agôsto, de lançar duas pá�inas� va�ió�,a,�: 0 concre-I" _., "

Eleitol'l1l.da 13." Zona, C-lTl 23 .de �etembro de 1958. novidades. Uma escolar in- to ar�a4o;- Q'1)ugue de Ca-
'':f'' '. ) ../ .. ,:' �"

O E�er'vão em cxc·rcírio:· - Orlando Nicolich ·Chaplin. titulada "NAÇ(>ES _AMlj:�I- :xiasj Hi�Mriá Sagrada; Bra.,;' t' ;-1<.:.'.,,',.. ",.��. '�A� ':,.
.

CANAS", divulgando_ mapa, sileiros Nat-âveis; Lendas -

---

bandeirl:l, escudo' -e. 'qa.dór Brallileil'as'; Gavet'üiha do
atuaÍizados ele· todas às' re- saber; Cas.Qs de diviSibilida

publicas irmãs do Gontinen- de; O Elefante, além de
te ..,.- tendd tiao inicio cõm contos, aventuras, piadas
a republica Argentina. A se- sadias, monólogos e�c, etc. I
gunda, série, parca deleite tudo colorido e de ótima im
de seus' 'leitores ou melhor' pressão. Qada- VEIS mais- ,�ico

'leitores pois· e o bonito si,!. o suniãrio da rev1sta "O TI

plemento para meninas inti- CO�TICO":
tulado, "CIRl}.N:DINlIA";·�011- A eaição de' Setempro da
tendo duas 'páginas de .g�ã: l'á inicio a sede "LIÇõES

"

·M
__ "��·�--(..)

Com
Departamento

.

especializado
, em cobranças

Rua Fer.nando Machado. 10
Caixa Postal, . 56

'. FLORIANÓPOLIS
1

"

________...;.,.. --._--- ••• l

S EV E N D \E M -

Duas casas sitas a rua Prancísco Tólentino n.s 36, 38

c outra 'a Rua Padre Roma
•.30, esta fazendo fundos com'

a Run Francisco 'I'o len tino neata Capital.,
Tratar, a Avenida "I'rorupowski, 74.

PARA DEPUTADO EST�DUAL
OSNIREGIS

,

J U I� 11 ç A EL E I I O R ,A t
'CARTóRTO ELEITORAL DA 13.a ZONA - FLORIANóPOLIS

E

VIAJE DEPR,ESSA ii ••

E PAGUE DEVAG-AR_!

-.

pq',$sage'ns, ho!:pe.dagem, passei.os,. assistên·
-

.cia, .serviços de guia e tüdo o mais qlJe voçê
quize.r, para (IUa1que)' parte do mundo, à

'vista ou ::lm l-ungas e suaves presfações
mensgl.s�

1<ÊR�T�
A MAlaR ORGANIZAÇÃO' DE TURI5�p

,

DA. AMÉRICA LATlNA

.

I

'.

L

"SADA BOABAfO DOS REIS'
, '.

CIRURGIA DENTISTA
'''_

ATENDE COM HORA MARCADA'" "�'.

. Consultórió e 'residência:
Ruà AtcipFe�té PaIva, 13
Te]efOÍl�:"2Q66�

�--�------------------------

In$tiluto dá Aposentadoria e. Pensões
.

-

dos Comerciários
Pens�es dos

Ruo Felipe S"hmidt, 34,

Fones: 2377 e 3730

HeRIAN6pouS,--�---I...;.--

'�aJaro' _. ",
,

�,'
--

âãFtolomeu

"'-
.

O Ex-éOmbatenfe
�andidaiO a Vereador.

P. S .. D.""

'.

CUIDÁDO�!
Ao comprar móveis estof�élos, 'verif.qu.
se o moleio é feito com as legitimas
MOLAS NO-SAG j

í
• muito maior êonfôrto
• excepcional durabilidade
• nunca .cedem - nunca soltam
• móveis mais leve,
• dispe,nsom o uso d. cordinha$ e perclntas d. pano
• conservam o estofamento obsolutam-en..
indeformóvel

.

,

\,

"

-MOLAS� DO 8�ASIL _S._A. .

Fóbr, e Escr.: Rua São Jorge,374 - Tel. 9:05f9 - ex. PO$t�1 875 - End. Te!.: "NO·SAG" _ São Paulo

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"0 i''LAIS AN'WGO DIARIO DE SAN('A CATARINA"
-_.__ .... .�._---.,�.....
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êlê� Flí'#Aêí#Jt=U#Jê#lêêêt@E e r= r= r= r= [#I@s
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Motor Marítimo «PENTA» � ..

�I

.. ,...,
.

.,. ... -

-"'7'��;""'/
EDITORA "O EST�O" LfDA•.

O·8�(2d:â...
, �f

Motor. ideal para barcos-de recreio ,E para outros barcos simila
res., além de esplêndido para motor .auxiliar de barcos á vela.
.. -.' Completamente e.q\{ipado, inclusive painel de instrumentos.
Dispômos para-entrega�imediata, nas seguintes-capacidades:

.

'. 5,5 BP gasolina ;-. 8Q HP Diesel
.

- 11 HP " . 80'HP .�,

Új HP J' i03 HP
1 ;'

.- :50 HP --
.,

.

132 HP
84 HP�I,- .

"

-

t ". GRUPOS�GFjRADORES'7 "P E N' TA"
.

, Quaisquer tipos para entrega imediata - - Completos --:' . Cota
, .. , motores DIE$EL ."PENTA", partida elétríca-e- radiador -
I' filtros _.

.

tanque de oleo e .demais per-tences; 'aco�lados ·,diTe� U!lamente com flange elastíca a Alternador de voltagem -

'litrifásicos 220 Volts. - com excitador - 4 cabos para,
ligação e quadro completo de contrôle; todos COIljun.tos estilo

a.ntados, sôbse longarinas prontos para entrar .em funolonn-'
'

f mente..
: I REVE�A�D0l!-ES AUTORJ��ADOS PARA O 'ESTAPO fiE.c

.

.
SANTA CATARINA· .,." -. k·

,R�� �al��!�� SI�;::�ci:eI��;O;f�'J ��' .• �.fOi -. ex. P�st�},·37 ,_ f'one.33&?-:·F�0RIANÓPOLIS .

·�@ej#lê@EJ@_c-:ic:::::Jfié!(-;;!ê@.e::;Je�d.i'e

-;-'·\'8--'00/:,,:· IH'·I··l·,,��f -,
' '-

.J � "�_..�

� .

_-. .::, ,; t.�
,

/

i .

(direita e esquerda)
"

" .,

INDICADOR PROFI1SIONA l

.l1"I.ital "A Soberan." m�rft'!' elo &�trelt. - ('a.t.
..A. Soberana' /Praça t5 de noveQlbro'_: •.qulu.

'tua Felipe Chmldt .

-�_.,_ .._--�--'-'_:_,_. '

es.

. .

Chefe do Serviço de Otórin-;; do Hospital
de Florianópolis - Moderna Aparelha .

gerrt S!Jiça e Norte-Americana para Exa
me d�s O'lhos. I!eçeita de ()("ul"s por'
Ref:r:atQr Bausch Lcrnb Operação. de
\AmigdalaR por processo moderno
CCN":ULTOR10 RESWENCl.A\

M O" V,E 'S E M' G rR A L

lasslD rk
V I S I TE, A li O S S A 'L,O J A
Ru.a .Deodoro, n. O �s - Iel, '38lO

PARA DEPUTADO':
E�TADUAL

, n\l:E, �E,z >, ��:l"·"JM: 1" ,!,l ':

{JI���." "JI'��-\CII" -s , "G��"
" ,BP, -. 1�, BP -.20, BP - '26 BP

MElllQOjtE$. D� E_NEJ!GlAi Eb'j'fRteA 'MAReA "GAl\'Z"

\fonofasirol para 120 00 220, ve"•. ARlpe.r.are.n.�·opção -

U}Oo/, de-culfa .,- Trifbi�os .. C�I.l"1.o\1i;sem !neutro - V .. lts ,

g'lna e-. amper.agelll • opção ,

INSTRUMBNTOS EUTRICOS DE MEDlÇAO
(\m·perimetros - V91tlmetroll - Alic.tes_ para bateria.

Estoq.\!es vp,rmãnentes - V�n1ia. diTeta.s�- Pronta ent.re�1I

Podemos. estudllll' propostas de firmas' especialiuda. n� ramo,

que pretendam a, r.e.pr�S4l.Q'Wlção. �esde que' Indiquem fonte.

de referências comerciais e bancarias na .praça de São Pau lu

Con8ulta.iI� pedidos oe 1'roposlu. pa!;8:
INTE'lis:rA�)J SIA. _ UI'ORTAC,A(,. E�",(�TAÇAO

E REr,tU;8E�TAÇAO
Caiu Postal 6513 - São .pulo.

NARIZ
.

E GARGANTA
. '..

(lINICA: DE. OLHOS .�'�OUV,DOl .

do
Or.

-

GU E R R E IB O OA F O 'H S E ( 6

Itmi dn,. Ilheus 1"

FONE 2366
Fe li!J(> Se IJ.m Itll g"

'

FONE 856Q:

---------�-----------

VIAG"EM (O�' SE6URARÇA
E RAPIDfZ

SÓ NOS CONFORTAV:EIS MICRO-ONIBUS
DO

.

R A PlD O rrSlll- B R A li L E I R O r.

:-"!iI"��f,�llJ�Sl!itli���1 f:'f'1,VT'IIZi4{li�("W;.\·�··-'
Flortan6polta - ltajaf � JoinvilZ. -- CuritiN Slqüeir�

.

Belo
Candidato do
P. S.,""D.

_.

Agência e Rua Deodoro esquina
Rua Tenente Silveira

PIl. NI:WTU.N P'AVIL'A
� . 'CIRURGIÃ GERAL
UNuça. de SeDbor.. - "J'oe�

ioele ,-. KI�trlcldade "édl��
, Coneult6rio: Rua Victor Mel

reÚ.. D. 28 - Telefon. &a07,
COD.ulta.: -c.p.. 11 )ao,.. ••

dla·Dte.
,R•• iaID�la: "on�.,'''''·
Koa� BlumeDav i1� 71.

.

DIJ. CLAJNO Q
.

ti�,l'TI
_ ADVOGADO

.as Vl�r .,b·,le., ta
rOH_: ..... /

rJ.rSnj,oU.

8 R I r o
.� :c.:

ALFAIATE,do SEClJUl
·-:0:-

Rua Tiradentes, �

."
.

DR. GUIRACI. SANTOS
Cirurg'ião Dentista'

CLlNICA _' PROTESE - CIRURGIA
HORARIO: - Das 8 às.12 h'l.ras. e:reeto ade Ilbado •..
Atende exclusivamente com hora inárcaaa
Consultório: AVl'nida.7HercUio L!Jz, 89

'�:sqlliná da ru,,- Fernandc. Machado.

MATEMÁTICA, FISICA EtAJ,IM
ensina

Dr. ()t to Priedmann
Rua Crist'.váà' Nunes Pirê"8, 21

(Esquina Rua Hoepeke)
�--�--------------------

-

--------�--------------'.,--�----------.-----------------------------------------------�
#,t'.
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"'0 MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA" FLORIANóPOLTS SEXTA FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 1958
,

C JJMtura ORlANDO
,

10LI D 1.:"""
CUWf·· DIlT.

ValicJ,td.o. nt �ae�,4a4':, N.�cion�1
de O�o,,!lt0l.?!j.t d� "",U:llJ.r���j1a��.

do Brun..

, \SPECIALISTA
com vArios e ·recente. CUFlOI d.

.. . (:.-.,.' .

. e-epecialiu.eão
,1)ARODONTOPATIAS
DOENCAS DA GENGIVA

(gengi�!tell, gengivas 's;n�J:.enta.J
piorréia, mau hálito)

•

PERIAPICOPATIAS
Afe�Õ�; dá' rã.z cÍó à_ta

Peaquizaa e tr..tamento dOI f{lcol

p�!o método 'IBAD4!'l"
(cürso com o ,pr{lprio

<

autoi' Prof.
Badan) -,. tratamento eficientr., .,.,

rápido e com téste bateri-ol{lgico
OPERAçois - Cãioil '� estra.

<ii.. dlflcel• ..;..

Atende .6'�"" hora previamente
m�read. - R�ia Nereo Rain-;'" 18'....

'-.' ,
- roa.: t •• ,

'

Dra. Ebe B. 'Barros, .

CqNIC� DE CR!ANÇAS .,

,Atenderá a pàrttr ·de 1.. de .e.', ;

tembro à Av. Hercllio LUI,,155,
Apto....
Horário: d.. 15 à. 17 hora.

I
Tod08'

o':,' dia� exceto....'b.doa'

I
-

Votê "em

Waller Francisco....

!.
•

�
,'�,--'" -,' I da ' 'SQYI,�

A3 cédulas podem ser encontradas nos seguintes iocaas- "

FIw·i::t.nópolis - Séde do PSD (Praça Pereira Ç>liveira)
POltõ Belo - D. Hulda: Guerreiro (Praia do Perequê)
ttaiãí - Policarpo Depiné <Hotel Depíné) "

�'Bhüríenau - Luiz Lcnei
.f!,oc!.piÇl � Germano Depiné
Apl'llna - 'Afonso Zanis

.

RI,I)-<1o Sul -- Séd? do PSD e Red. da "Tribuna do Povo'
Luiz Bertoli Se'nior '

Cambor i ú --' P.·uia_·.- Resid. do sr.
.

C'l,l'àdor - Gentil Bértoli
: 'G�t�i1.1bànÔs .; João :Almeida
Euc'r-tlzilhada � Maxírníno zonta

, P01{te- Alta do.Bul -:- Hotel Prada
To.:", '":- Germano Huscher

.,

_. Tin"bó - Artur Lenl

"''Itl1pOl'[lúga - Fra,ll�Js;o' Leba rb.cho n
. �

,

,

.

"
,

'�", ,

. '.
"

..

" '

� 1.._
•

<

PARA' SENADOR

;
,

rl/
-:=:";:-

(�-r Irineu Bornhausen li' .'
,

Carlos Gomes de Oliveira

Celso Ramos- ,
,

,
'\

PARA SUPLENTE

"�; f�:-�
-

"I'elmo .
Vieira Ribeiro

.-

f��-f .

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

RESTÁURAMJE
." "M08T� LIBI�Of'

P. S. D.
A �U G" U·l T ·0 '._ ,8' R E: Z O L A

Um dos, conceituados estabelecimen
tos da Cidade, apresenta a0S seus

....
distintos

, fl'�q»@:p.té;!qp,res Jf sua nova modalidade culi
nárla'ql:le consistirá de sucúlente "FEIJOA-

l .{,-',!. ... '"

DA' INT'EGªAL" tôdos os sábados, farta em

iUiridientes vitaminosos. e, preparada por
pe,ssôas espécialízadas na arte de cozinhar.

O s�.!'viço a La Carte que vêm mantendo
diariamente não .sofrerá efeito de continuida
de e será acrescido, dentro em breve, do sa

bdroso,"GALETO'J, recomendado como subs
tanciosa alimentação.

•

.

Rua ArCipreste Paiva - Frente .ao Ritz.

PARA

P. s. D.
Advogado Militante - Inspetor do

Ensino 'Secundário - Ei.'

Dep�tado lt'ederal ,'e Se-

CANDIDATO 'DO P. S. D. A >

DEPtiT��Q ESTADUALcretárro do l!:stado

D E S E N H 1ST. A
não permanente (BICO)

na A lVIODELAR
r

•

...-

BANCADA PUHI,O SALGADO:'
Para Dep!I:tado E&tadual

Helvidio de'Castro Velloso Filho
AÇÃO

CÉDULAS à Rua Pedro Demoro 1219-,�
Na sede Municipal do Estreito- e coni Matr.�,-33

Ó TIM A ,O j) O R T U:NJ·b Á 1) E
.._

,.... i
Para pessôas que tiver as seguintes qualidades:
Vontade de trabalhar, Iniciativa própria, Agilidade de

pensamento, Bôa personalidade e Vontade de vencer na
vida.

,

.

Companhia de produtos auxiliares para indústria em

gerar, de âmbito internacional, em fase de execução de
grande programa de expansão está procurando um cola-

.

I '

borador para as cidades do Estado de Santa Catarina,
Interessada em posição permanente, cuja renda é límítu
da ar-enas pela ambição e habilidade do candidato.

QUE!S!TOS NECESSARIOS,
1) Ter algum conhecimento de química ou mecânica,-

ou far�Üdade pára assimilar treínamento sôbre as 'refe-
ridas matérias; t2) Ser radicado e bem relacionado no meio il:ldw-'
triai ao Estado;

3, Idade miníma l25 anos -

ESPECIALMENTE: Atraente para pessõa
gente, qua não 'tenha mêdo dQ
ti''abaJ!].o.,

. pessõà . que j.á tenha vendlM;
.

para índustría achará o Sell
trabalhõ fácilitado.

'�- SiGILO ABSOLUTO:_ Não é necessário ter firma
/' �

registrada nem escrltóJ:to
montado.

" , \ '

Os Interessados dev�tão telefonar para 3362, e mar�
hon c�m o Sr:,Nllo. 'i'"

P. P.
PARA VEREADÕR

. E
PUTADO ESTADUAL
J U ( ,É L I O . tos T A

P A"R A
D E ,P 'u T A DO. F E' D E R A L

É R I (O 'M Ü L. L, E R
P A"R A
SENADOR

-( E 1 �S O
,

R·, A MO, s '

,;

;.JA_D',E '-'MA,GALHÃES
CÉDULAS _._ EM.TODAS AS'�ÉDES

?pº �.

'

; B�:e.
' '

"!�/. ,. '::.< ..."
•
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,o.: e 20. Sorteio, da Graud.e
Jõmbola de Alambuia

Brusque - . Sein'ta Cc torino
/

�'f" •

De acõrdo com os números fornecidos pela Loteria Federal de 16 de

agôsto e 17 de setembro .J� 1958, e feita a combinação dos números da Gran
de Tômbola segundo a exj.licação que se encontra no versn aos bilhetes e

segundo o método da Loteria Federal, temos o prazer de apresentar ao pú-
blicc o seguinte resultado: •

1.0 prêmio" N. 9299 ,� um jeep - Beno Schaefer - Brusque
2.0 prêmio N. 2780 '(Í'rn jeep - José" Gregôi-lo Momm - Ituporanga
3 ..Q prêmio N. 569, _::.� um lote de te�rà em Camboriú - Quintiliano .r.

,

Rehrn - Rio dó 'I'esto
4.0 prêmio N. 9373 __:_. 'um lote' de terra em -'- Brusque -;- Antártica

Paulista S. A.
.

5.0 prêmio N. 2275' -- uma Geladeira �Ôl}St!I' - Capela de Ganchos
Bíguaçu � \' .

6.0 prêmio N. 9300 ..._ uma hicicleta·:_ Reno Schaefer - Brusque
7.0 prêmie ..N. '2:781 �,uma--hicicL-eta'...,-; ltup..\>ra.l!ga,.

.

"8)0 prêmio N. 570 -.- uma bicicléta -;- Manoel Sperandio e. Henl'ique·
'. .

Euriques - Tígipió ."
9.0 prêmio N. 9374 ,- uma bicicleta ;_ Antártica Paulista S. A .

.

10.,0 prêmio :N. 3276 - uma bicicleta --- Ada,rberto Frank ..... Blumena·u
Agradecimento

. A comissão responsável pela Tômbola aproveita o ensejo para agra
decer cordialmente a todas as pessoa, que adquírtram bilhetes, até às vezes

em grande quantidade, bem como às paróquias da Arquídiocese e seus res

pectívos vigários, às instituições, colégios e firmas: todos unidos num gran
de esfôrço para levar a bom termo a construção do novo Seminário de Azam-

buja. Deus vos pague !
.

,

Brusque, aos 17 de setembro de 1958
A COMISSÃO: '.

Elfriôa n. Pereira
Yolanda 'I'ridapall!
Antônio Haendchen
An tônio Pereira
Pe. GUIJherm Kle�p.e -:;- :J:>�'oc'\lr�dor
Mons. Afonso Ni�hjlea ,:;_ Reito<r,.

.

• . � < \-

Relação dos ��toris da 65a Sec�ao�::N0DOTITULÓ ',NOM,E '�.,'_. :' ONDEVOTAVA ONDEVOT,\
'15,8:H

.
ALTI�W HERMINlO '-ALBMíl:{��'"

...

-

'-' .-, - � ..

'

61." 65."

1(,.,509 'PSMARINA MARIA AÇBAN()·� 61." 65."

l!í.910 EVANGELIN',� ,TAVARES ALVES 61.& 65.1.

8, f,!)'ll
'

EURIDES ,-MARCÉLlNÂ "CAMPOS 55." 65."

10.18,( !RENO I �ósÉ CANU'TO '

_,'
??? 65."

1;;, sim .JOSÉ Á:f1JTONIO CANUTO .;,.. 'r ,61." . 6'5.&

MANOEL ANTONIO CANUTO"
DOMINGOS JOSW DE CARVALHO

JJRAULI})lO 'M',..NOEL CQRRtl:IA -

DOmSVAL EUCLIDES CORRtl:A

E,UCLII;>ES CORRÊA'
li'ELISBINA DEFLORIDES CORRtl:A,

i.

,

61."

???

61."
56."
61."

61.·

11?

61."

27."
, ..........

61."

61."
61."

15.802

19.695

15,89,0
8,824--

_

15.82li·
'-

1ú.880

10.lÜ2 IZAIAS DOS ,sANTOS CORREI'A,
15.872 Rl,}FINA, V!RGINIA CORREIA

3.8Q8 \, 'Y�L�Ç!1l CO:gR:&A
15.911 " ANTDNIb DAVID DA COSTA

15.920
•

ZENOFRE'JOSEFA I}Al COSTA

v

,/').t 1. : . .r. � �

:}

1lí.892 ADEI)lNA DA CUNHA

61.& ",15.856 �LVI:M:,ANTONIO DA CUNHA·

is. D2G 'DARIO LEOnORO DA CUNHÁ
15.853 EDMUND@ ALBINO D!A[ CUNHA

1(>.921
.

';. El:iJUÁ'!iDêt<SASIÚÜ. DA -ÕUN;lfA -,

�

/
iO .1Q9,:' qtó�'- J,T,ÊLVINÁ ,�,yNllA _,:

.',.. :{ '_.... ,.[. ,'. -t Ó: fl;..:-"'- , e,

1D,181 <::J.'J(ÁcJ cm _'.
,'.

:-CUNHA
" ...-", Q ., �A. 7.. . ":.� ,"

1� .. 97D.. '\o:,�í�E:U I .�:OÃ,U)
15 ..81f5: -, li,zAjJ·.:illri, TEOnu

.

19,. o�;fc ·:-.)i>�\[L(:()ASI,LíÕ),)�;' O�NH-A:'" .7.
"

�

1ã,S::Ür.·· $lJ..vt�Á '�NÀNIZIA._DA ,Cl]NH'A
1!J.()78

"

N.<\'Rcizió ,,-,�ES_TOR nUTRA-
. �-.

1á,RIO ,'NESTO.R 'QUtRíNO DUTRA
.• 'T". _"

..

,

lG.SfJl·· 'nlBURG,IO ,QUlRINO DU'fcRA
-

.' ,
.

'
...: -.:;,

. .,
.

,
" �,

1�,:g!l,2' "HE��QUETA- TIERFIN'A DE fSPI�OOLA
l;qr� ,'Ú �u'1)Iil4IN() PEPRO DO ESPIRJTO_ SANTO
] � g t:1

. "LUCIA '].�in1A>-PO�ESP[áIT6 .SANio -:
15. xGô 1\fARIÁ . CANVtDA DO E'SPIRITO SANTO'
l:� .•OG �C:ECILld::, p�l)fnp GONÇALVES

.
-. �

113.2:';; JOAO DONA'..w-· iJORGE" .

HJ.ii)9· .VAtir.llÍ(ióAÓ 'LU'ÍZ"-'
1:; .S@ :,_:" �G�R(Jl�,o �'l'EODO'R9 LOPES

�

1G,3'pS 'Õ " ZULEIDE/l\1A!U:r-lHO
15. 876'\ �"tN'Al,iIZIA ;S-II:VIN:A: MARQUES
I!' .07'5- A_'RISTI:DES :FRANCISCO MARQUES
in .ios DELGrsIA BAZJ:LICIA MARTINS

!O,OS3 J-IEROLTIDES MARQUES
-

:� J"

61."',
6P

,

61.�,
'

�?? -

61.� _,

???
61.�'·'

";.' ,,1'� 1"", -<�� ,+l:
"IÚ.">, '.',.'_,

6t· ...
"'6r.& .' �;

-.

$f.âj
.

<".61,.��:, �
"

<, f;il....
, "(. t61.":

26."
??1

61."

55 ... ·

???

61."

1?1

?1?

?11

?11

1??

61.·

11?

64."

??1

61;&

lU."
61."
61."

61."

61."

61. ...

61."

61."

I .

IlUDI

in. 0!l8

IZABE'Ij DA SILVEIRA MARTINS

.JOSÉ MANOEL M',lIRTINS
'I5,SG!) .nJVENAL MANOEL MARTlNS
10.lD2 PEDRO JOSÉ MARTINS

11,6·13 VILMA. ·RUFINA MARQUES
lD.01W"" �'RANCISCA MARIA DE MELO

15.828

15,878

15>908
15.!lOD

15,887

-15.929

15.916

15.86,1

15.875

MANOEL COR�l!!,-\I DE MELLO

ADUCl MAXJMfANO MENDES
FIRMINO MAXIMIANO MENDES

.JOANA MARIA MENDES

JOAO MANOEL MENDES
JOSÉ LEODORO DO NASCIMENTO

1!'RANCISCO MANOEL DE PAUl;A
,ALClONET IZABEL PEDRO
MANOEHl BONIFACIO PEDRO

_____
,
_ ..

�."'_'a
__

'i

65."

65."

65."

65 ..

65.1.
65."

65."

65."

6�."t

_, 65 Il..
i '6'5:"
·65.a
65."

65."

65."

65'."
- 65."

El5.&
..65."

, 65,"
65."

65."

65."

65."
-

65."

65."

65."
65."

65."
,

65."

65 ....
65.'

65."

65.&

65."

65."

65."

65."

65."

65."

65." .

65."

6Ó."

65.a

65.",

·65."

65."

,65."

65."

65."

65."
.

-65."

6,5."

JE�EfDOR'!�IUBE 12: DE AG08TO\,

D' I 4 "- ·1 ,7 (S Á B A DO)
.

APRESENTAÇÃO DA. FABULOSA ORQUESTRA
ESPANHOLA "( A S I N O D E S E 'V 'í L L A rr

-. prl
PARA

''',.. '";'-'
12 ANOS' NA 'GERENCIA-DO
JORN'AL "O ESTADO" A SER.

, ".VIÇO DA CAUSA PESSEDlSTA,
.E DA FAl\flLIA CATARINENS�

DOMINGOS.
�- o"ffR'NA'NDES

DE AQUINO';
S. ,DIP.

PARA DEPUTADO
"

ESTADUAL

'0 HAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA'� .

.I

�
.\.

�

Rroles;or r: ]funci�ntÍrlo
'Publico '_ EsJ;udante -

'RESERVA DE MESAS NA StCRETAiUA-

.ALUGA-SE

.,' .,- <'. .. *

Indaial, em

Robert Ti ..

iOAO HTOSÉ R.
..

" S(;HAEFER
, "AnVOGA-DO

CíVEL Ê COMEReIAL
Rllit Vitor Meireles, 24.
Das 9 às 11 horas.

Dr. OSNY- 'LISBOA
Cirurgião' Dentista,

ATENDE 'I>IARIAMÊNTE
DO perlodo da manha:
2.". - •.·s li S.·s feiras

apÓs ã. 19 hOl'aa

Consultório:

RU;A' VIDAI,. RAMOS, 19 PIB ('H'ERE'M

AS 'SENtlORAS MÃ�S DE fAMILIAS

.,' OLGA
... _

.. ;;;....,..,.....�
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�'O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA"

AS FINALtDAD-ES DO'
CAMPEONATO

,

,mas o O"bjJ!tivo- da CE-D é o mente tecnico do futebol
de proporcionar. aos cen- nas .entidades ,filiadas; ?)
tros rnenoí·es..' visitar os - congregar os desportís
pontos'

-

mais. adiantados. tas em todo o terrttorío na-' -

Alem do mais, de acordo cional ;
- 3) -.:_ observar -

o
'

com 6 novo regulamento, nível teeníc., e método dali
as flnalidades do campeo-_ equipes participantes; 4)
nato brasileiro de futebol --: selecionar valores novos
serão as seguintes: .1) apu- técnicos, uteis a represen-.
rar o grau de desenvolvi-

. tação da CED.

._.
J

Em outubro de 59·:�.lDici" do Brasile.iro:de Futebol
. v (j. , •

Vende-se
-

um bom Ter'

além
_

do , mais na maior
parte do tempo muito re

traído para dar combate a,

Oládio ou Pereréca não
tendo apoiado convenien
temente nem tido a cola-

,

boração dos demais para
tal. Loló pouco mareou e

não 'se saiu bem no apoio,
entregando mal a 'bola.
Marreco até antes do cho
que casual- com Erasmo
no qual _saiu contundido,
esteve Impecâvel. Vencia

reno, com a A'rea de "" .

209;25 m2 com; ll:ente - par�
a Rua Conselheíro- M'áfra �

Saída na Rua 7 Setembro,
lado do IAPETEC.

-

JOANHE. WOODWARD
i

:(lHE S10 J.OSÉ -
� ,,� -. HOJE-".��

; .

,_., - .... - .

,_ .� " ...., �ln -.

r '.

"
.

-
-

•. ,:T_

,

'-r

t , r.

-,

com,
DAVID

=.
WAYN'E

'T�7!IT"'�;7�:""_-'--"�-�-�----::-::·.7�-��i;:�_:-':, -

' '-

.')__
. 7 f �,

'\�
�.�_

... -

EEÉ.---J.'-(OBB '�
- ,

:,"

em

C ,- N E �M Â -S C O P, E-' '�

.�
;).. - �.;.

•• .»

" ,.","'.:
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E F U_
vOOÊ OUE USA AS ESTRADAS. SABE voeI OUE EM 1958 SJ GMTAV'. amL-alTOS P1RA COR SERVAR 4.808 OUlLôMETROS
DE�S:rBADAS,. nUE DAVAM TRÁFE'GO RO fEMPO BOM E,IO MAUTI"? �-.,

..

SABE VOCÊ GUE EM 1'957" s� GASTAR.AM �AR. ClINSERVAR 5.933' ,nU!LÔMETlOSJ 1&7 Mlr; CONTOS1 E OUE SÓ SAO TIAFEGÁVEIS KO
BOM TEMPO?
vOti SIBE, DISSO, "NilO' ACBÀ QUE É PRECISO MUDAR?

-� -

" _
,

'--= '.

�.
�

AJUDE A·R.E80VA8' E'MELHORAR� E 'IS�O ·só É POSSíVEL VOtANDO EM.CELSO R_Je(OS' E ·EM J_Dt·M1GALHÃES P.11 o SElADO
FEDERAL. -

.
,

,

-.�

, -

'.

riano Ramos;
3) Atílio Fontana;
4) Elias Adalme ;

5) Erico Mull�r;
6) Joaquim Ramos, ou Joa-

quim Fiú�a Ramos;
7) Lenoir Vargas Ferreira ou

L. Vargas Ferreira ou V!lr-
,

gas Ferre ira ou Lenoir
Vargas Fe�'l'eira, ou Le
noar Vargas;

'8) Osmar Cunha;
9) 'Wilmar Orlando Dias, ou

-" Wilmar Dias.
PARA A l��SEMBLE'IA LEGIS-

L.t\TIVA:
'

14)
15)

de;
Frederico Heyse;
Heitor -de Alenc'31' Guima

Heitor Gui-

28)

• Parti�o �ocial Democráfico:" Cao�idaf8S
PARA Q SENADO:
Para Senador: Celso Ramos.

Para Suplente de Senador: Jade

Magalhães.
PARA A CAMARA FEDERAL:

1) Arão Rebelo;
2) Aristiliano Ramos; ou Aris

tj liano Laureano ou L�u-

ve rt de Oliveira (Jete'), ou

Jete de Oliveira;
11; Emillo Manke Junior, ou

Emídio Manke Jr.;
.

12) Ep itâcio Bittenc.ourt;
13) Erwin Prade· ou Ei'vjn' PJ'[l-

rães_ Fllho, ou

maraes ;

16) Hilário Giacob Zortéa, ou
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