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..Lages. ·1�n���O!�,��! ��!����oo:.��p!�� �����,,�el��� q���!�u�.��
rujões e -fogos de, ar.tificio e Milton Rogério Vieira, tam- tado Osni .de Medeiros Re- que teve as suas palavras : cída como a de presidente
dade inteira percorreu vá- bém candidato e em nome gis; o' dr. Antonio Edú Víe- acolhidas com Indescritível de Partido, para dar à sua
rias' ruas- e baíros, .

Ao ehe- dos estudantes; o dr .. Ru- ra cándidato à, Assembleía . entusiasmo. Em sua ,longa' grei coesão, pujança e uni
gar à praça central, os� no-: bens de . Arruda Ramos;.. o Le'gislativa; o ceI. Aristi- oração, Jememorou os acon- dade, fora transformada,
mes de cê�o Rarn<.iã. e !ade' dr. Elizia,r10

'

C. Branco, em, liano Ramos' candidato à' tecimentos polítíeos destes pelo 'povo e pelos Partidos
Magalhães - este' :emborl!. nome do Partrdo de Repré-' Câmara Federal e final- últimos meses e.. afirmou nUITl movimento politico de
ausente, por motivo de mó- .'

.
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. ,mais alto significado: o de
lestia _:..... foram longa e rre- ANO XLV - O MAIS ANTI GO DIARIO DE SA�TA CA TARINA N.o 1 3 4 4 5 e!1carnar esperanças, par-
néticamente aplaudidos pé- I tidas de todos os quadran-
la imensa massa humana, tes, de dias melhores para
que alí se comprimia. 'a o Estado, através de mudan-
banda musicaL.lageana. re- ças substanciais e radicais
cebeu os candidatos 'com a na sua política, na admí-
marcha .da vitória. cons- nistração 'estadual, nos cos-

�;I�:'����I�� � ,::����{���
me dar mulher lageana; Ó

. _ " " i comici� cercaram o can<ij,-
vereador Manoel Antunes DIR,TOR! RUI1ENS � A rtRUDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINo

I dato }agéànO, .para aCG�-Ramos; a dra, Wilma CI:I,r-
ED1ÇÁO'. DE ]'.I1'l'E.'

'

•. Páginas' _ Cr$ 2,00 ......: FL.ORJANóPOL. 1S, 2.7 DÊ SETEM,BRO DE 19"8 I panhá-Io entoando a m'IU-
rilho, candídata à Oâtnarn:

.

e- 1'" . " ' cha da vitória.

1 comitiva! �o � rotelro �aYftória rece�eo DO Vale'�oRio �o. '." ,

"

:Peixo' cU,DJâgraçao jautais vista -Da região - Celso e Ja�e-
empolgaralH -Yileira, '-m� '��I lotas e�c' &a�a�or

Notícias-que acabam' de I ao senado federal, empolga- taram gel,s..o R,!J.m� � .J�de O�ç3:dor, .Rio. das Antas' e quer que cheguem,. nessa
chegar do Vale. -do Rio. do r�m,' coO} 'suas palavras Magalhães, que souberam V!de�ra a. ma�or _ consagra- peregrinação cívica que e3-
Peixe, dizem da extraordí- SImples, diretas e smce.ras, e�u��l(:mar os I?.:obrema� 93. çao Jam.aIs. tributadas a ho-. t!i ,unindo os "catarínensesnáría repercursão da, visitá os eatarínenses esqueCl.dos riquissrma regiao ..san:- pro- mens pu�llcos. E �ssa de- de todas .as latitud�s em
dos candídatos da oomttíva i do Vale' do Rio_do PeI�e. messas, sem .d��1_ag()gla, �n- mon��raçao .:de ca�I�ho, de J9fno de Celso Ramos e Ja-
do Roteito da Vitória. 'Aquelas populações :labono'- g�n?�a e 'artJflC�s. manja- ':adesap,� de, receptIV'lda.de e de Magalhães. E dentro de'

sas, cançàdas das premes- díssímos, ..

'

": ' entusiasmo nossas candída-. oito dias.,. teremos. a con-Celso Ramos - e J�cl.e-. Ma- sas do MAIOR em 51, escu� Rece�eram. pori-sso,., em tos vem recebendo onde rírrnação 'das urnas!
galhões, nossos candiqatos
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LAGES '26 (OE) Os 'di- me a afluência do povo à
retóríos do PSD e do PRP Praça João Costa, onde es;'
haviam decídído.; anteon- tava armado o palanque.
tem, que se o tempo,. de Na residencia do sr. Vidal
chuvas torrenciais nos últí- Ramos, Junior, onde se hos
mos dias, o permitisse, a- pedara, o sr. Celso 'Ramos
proveitariam da passagem recebia visitas de centenas
do ilustre lageano Celso Ra- de correligionários e amigos,
mos pela sua ter-ra nàtal além de delegações de ou-

para a realização do COlU!- tros partidos, que 'ali lhe
cio da Vitória. E o dia de foram levar solidariedade.
ontem amanheceu radioso, Pelas 20 horas, cerca de 150
com um Sôl de primavera. automóveis, na maioria 10-
Pelas 10 horas foi conrírma- tados de exmas, senhoras e

da a cnegada de Celso Ra- gentis senhoritas,' dtrígí
mos, procedente de Caçador, 'ram-se à.cresídêncía 'do sr.

Videira Rio das, Antas, e Vida! Ramos' Junior afim de
'"'url'tiba'nos. '!IL>'sta .,úlilma -condueírem ao 10c1J1' 'dO' co- Pelo', super-eerrvaír,". da,
-v ""'"

'. T.A�.-.brR,VZ,..EI.. tR.',0.,','. :�
..

' .0_.. S'��.�;:.l'cidade, em,...cpncQNiqo, al!ll0- .

mícia o ca:r:újjdJl,�o.,: �itorio:-
"..,.-:t', .�l!�r�

'ço, à.-passagem, o caugldR.,ft sS],.O cQrte,JQ, .l\�C9 era 1Ilcó_{i�(lõ?'p�ôl".�.. �,

to .do PSD-PRP 'recebéu va-
.

aberto pelos motoristas da
valdo Mello Filhô,' Oi Sr. Nil-'Iíosas adesões. i praça, em gesto exporia-
son Paulé 6' 'et'f6ieÍlte díre-Pelas 18 noras,' embo-' neo de -apoío ao il�sta"e da-

-

M' t' tor. do nõsso Instrtutó' .de ,� ".
. '

,ra o comício estivesse mar- geano. ovimen, ou-se, en- RIO, 26' .. (V. A.) - O sr. do pela rJustiça Eleitoral, Tr,íbunal Superior Eleitoral do o ex-prefeito Toledo Pi-cado para as 20, já era,enor- tão, o imenso cortejo, sob Educação: � ,i" Ade'mar de Barros terá cas:- em semelhantes casos, não acham..
-se registrados defi� 'za, cujo r,egistro foi feito em

.•••-."-H-O-N-R--0-S-8- -C--UM.-pàitil-a-��:' ��;�����:�Pi!�� tr�i. ;:j:"t1:O��:u���;f: :�!����·�a��;� 5:�:��:tm�*.::Pode.r ser man�ida a �ua didatos àinda podem.. áesis- ,majpritário.s, 253 pa"a dA- t d'
-

. � - con ra a eClsao do TRE,candidatura a Gov.ernador tir de conçorrer, o seu 're- putados federais e 8Q4 para que lhe negara o regisko,�
N o BATiBOSA d' h

.

t"
.
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-

I de São Paulo.' gistro será mantido' de depu. tados_..esta.d.uais., N.O nú.- , por estar "'ob os efeitos d""
... R,E AT n, com, m en'o, sem pres Ig'lO, sem ra ·lçao a

g,u-., Essa deci"ão será tom.a.da l' .....

• Si o Embaixador Erna'ni elo Amaral Peixoto mil, � conseguem eleger-s!l' É o que' éle denO'lUi- y qua quer' forma. A rei:lun- meIO refendo Ja esta InçlUl- duas condenações criminais,1
'

h
.

'na CO··,llp·...·a de pI·estl·g·I·O. CaAnlbI"oJIlegl'o do voto, de ofício pelo .TSE, em vir:' cia. de cándidatos já reg�s-e eu tivéssemos combinae o, ten o a Impress_ao "
<

I
., _

� de que não chégaríamQs às mesmas c'onc1usões, - diria' eu -, pelo desprestígio, alarnuinte do I11III tude da dispo�ição dó Códi- trados. P9c:le ser apresenta- greJ"a Pre·L." irler�"a,na, de .. (am'bor."u'III ._

...
no tocante à necessidade e à urgência de com- l'e�·ime. ' • � "

go Eleitoral ,que proibe, o da aos órgãos.coml'et,entes.)ll
_,• pleta, revisão do ptocesso de'l1locratiéo brásilei- • regis'tr_o de candidato p!:",:, da Jl,l,stiç_a E�ei�oral, somen-

SO'
\.

'_ . <

1'0 a começar Pl"lo. Cóclig'o Eleitoral. A mim O reiol'misnlo do nQj!S'Ú Embaixador" eln' 'Was- � dois Estados, simultânea- te ate dez�dias antes da rea- '.0 ,AHIV,ERSA'RIO,' .D,E .. rU,A• co�be -expôr a idéia em uma confer'êilcia, hington aúnge à captação do' regime nas ver." ...
,
m..ente. > _

.

liza#o do pleito.
.

..

.J
� DEMOCRACIA SEJlr1 REPRESENTAÇÃO -, na tentes e gl'UpO:S ullturais que coniluze:m �o re-. � N�O SERA OPÇAQ

r ORG'''''... Faculd'a.de de Direito de' Saúta Catarilú1 a 1.1 forçame'\1tQ 'lnunjcipalist�, não em �smlS imc-�'" j o. cl'itério' a ser' obedeci- ,Agora, procurará '0. TSE ,ANIIACAO� de agôs'to do corrente uno qu,andQ do �niverc âiatas manifestações de!TI..agógicas e eleitorei- •.� .

saber qual das ,duas candF
,... .sário da fundação d,as nos�o-s. cu}'so's Jurídicos., ,as mas 11'(:) que aquêles- en�erram guardam, e 'DIA DOS daturas (a suplente é a go-. Rio Pequeno, próspero centE!nas de milhares de• Ao presidente na�iOllal do 'PSD surg:u a OPOl'- con�ei-vam .de verdadeira _filosofia' �olít;�â: É, • ,

vernador)_ foi regIstrad'a em distrito de Camboriú, vem .péssoas..
tunidade de fgzê-lo em re'cente e corajosa en- aSSIm, manIfesta a evoluçao do PreSIdente Na- ... '

.
, primeiro lugar -para que a esta s,emana assistindo a De nossa Capital" a fim• trev,ista conceelida 'a um dos '.IMiores órgãos cional do maior. partido .do centro, - o PSD, -. ",�' VELHINHOS mesma seja mantida'e a uma série de festividades, de represe)ltar a la Igreja� (la impl�ensa :cari,oca. Escrevendo,. amavelmente, em demand� da moderna orgânicidad� funCfo- iIII

'

. posterior, ,automàticamente que matca a passagem de Presbiteriana, localizada na... um de· seus excelentes' ensaios em NOVAS DI- n::Il do regIme. Apraz-me sobremaneJrR cons-'" "OS vélhinhos mansos, de cancelada. O TRE pal\lista uma' data multo grata' à Rua Visconde Ouro Preto� RETRIZES, 'sôbre � pel'sonulidade
.

do ut"drá- tatar que a d?utri.n� dê.fendida p�lo �iQn:iris; • cabeças côr de algodão, aori- inf.ormou que o registro da ,população presbiteriana da- 61', seguiu o tievmo. Joãó... tico de Intei'n�c)onal Privado ela noosa E�cola, 1110' cultural de Phmo, �algado vaI, d!a, a d·a,. 'CÍe OS anos deixaram a n�- candidatura de Ade�inar de quele Município: O· 500 ,ani- Eimerick, que, na oportunl• sustentava o s�udoso mestre é amigo Aúivedó al'l'egin:;,ntanc!o .pro�eli�o,s, enb'? eleméntos' ex- '. ve da sauda:de, também pos- Barros aOíGovêrno de São' versário da organização" da dade do lançamento do no-
.'';

Amaral que';. no. Brasil, d,etu'rpam 'o conce to elo pO�lencI�Is da VIda .poh�Ica n,clOual. .

.� Suem sua data comemora- Paulo ocorreu no dia 2 de Igreja Presbiteriana de vo. Templo naquela cidadechaIllado homem de provínci:l, que nã,o é, e niío ---- ... tiva: 27 de setembro. abril; o T-RE do Paraná' Ca�boriú. irá discorrer sôbre tema bí:• póde. ser, tratamento ·pejorativ(!. Na província, Durante a existência do Presidente Vargas O" É pois, naquela data, que ainda não .prEt?isou'. a �at.a , blico, fazendo um confron-t 'l'c! d b' te" d' valore voca Sr. Ernani do Amaral' Peix,oto, a Idespeito 'da ., ,

f f t t N T I, d
.� a ranqUl 1 a e am leu ,on uz s -

.� O Clube Soroptimista de em que. Ole eIO o regIs ro o
_ 'e�p..o. a 'Igreja, to entre as reálizações que... -c'ionais à me'ditação e à sercnidad;_ d,o labôr profunda obra de recuperação administrativa,., Florianópolis,�' agremiação da ,ca,ndldatura .Munhoz tie amanhoa,_,' as. 20 horas, .0. "'ulminaram .com a edl"fica-

.

t 1
.

t 1 f t' N d ce t ',111' realizada no Estado do. Rio se via situaqo qua- MIl t R'� "< �� ln e �c ua e e 1VO. os gran es n ros,.n '

. bastante,'.,oon...hecida ''- pelas e (,) e seu &uP en e. ,.evmo.. E.leIas Alves de ca-o da ToArre de Bab I d.... tas vezes com a intel1sidade da vida e os as- si semJ)re pela supérficia-lidade e perfídia de
� �uas finaiid.a';f,�s filantrópi-

I
Mello am" I d·

. e, os
� pectos tC';Itàdores dn luta pela sobf'evivêncIa, o seus opõ'si'tôres, con;o f:gur3 de se:gund'o p.-I;��, ... -

lo':
CANDID O

.

'
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Irave prega or e Muros de Jerusalém etc e... b Ih

,'.
d f �.
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Espéci.e de Príncipe Consorte, tud.o quanto 'pa,� � cà�, vai .. hOJ�,en_age�r o� v_e- �T �' PAULlf:?TA.S cU1't? pastor d.a Igreja dé

j
a' iniciativa dos camborh��n-

lliI tra'd� _o de, espll'lto, - ���ontra es �.t.yave;s tia, em. defesa do bem colc,tivo, d:a intelig:ência .... lhIn_!1os, l.ev,
..
anao

_ ao. í\s!lo D� acordo com a. comunl- CUrItiba, prof�rlrá palest.r:a, ses, que agora edificarão &euJIIII
'con. Içoes (e exp�nsao. Ixemos a. 1)0 � Ica, (e

Irmao Joaqu�m, oao" so pre- caça0 oI!tem enViada ao que devera ser assoistida pO.r pró-prio Templo'.�
relance. Onde Ivo de Aquino, por exemplo, no e do patriotismo desse homem público, era atr.i- .. �

A ,

... e"ereÍero de sua liderança não repetida até buído �, cdel'tas rn�lduência� domést:Ct�s. EntrE'-
.. ;:ftes como assilltêt!cia mo-.

'UU:e'···m Irem" I Ih d' d' ...
'.

"d-
.

aquí 11'0 Sel1ado fez essa robusta cultura jurí- tanto, ,Ja esaparecI, o o �ogro, o an IgQ gover-'

e a o eY'
.

•" fl"
_.

h h' ,_O, proarama é . o seguinte:' ,
'

.

:

I ro
'.cJ.jea, !.ilosófica, litel'ár'a.? �licel·cou .. a, conde'n- nante

. u�1llnenTse, venç�u, SOZIn � caI�lpan as. ' ..,

Isou,a aprimoro'u,a em Santa Catarina e possi-, niemoravelS, Na s,:,c_L:ssa'o estadual, u�ll'amcse., '
1°-'�' lanche oferecido pe-'

.'

I'.

• vellll�'nte aLé, nos longos anoso em que �dvógou c�ntra o PSD; Jod?:S os Plll't!�S., do E��adó d,o. _, las sras. soroptimistas; com-' "".,, �':E. .. ';
,

. • ••

•
no int21'i'oi'. K Ag-:Jmenon Magalhães e' Adroaldo .RlO, .na. apr�entaçao da

ca�.,dI.da�ura dq :res-pel-

,"
guàran�, doces,. biscoitos';

,.

O l)l�tuti?o :'� GAZ· TA", des- I �\o,vo, d ifrn te' disso, lima expU- Iiéo'; (nll' �cepção de cobrador de
Me"CjUI't" ,Ia Costa? Em Pernu1l1buco e no Rio tabIlls3.Ino ",enador Perell'll Pmto, uma das 2° - show com artistas da ca Çapltal, edlçao de' 25 do cor,

I caça0 aos meus amiWos e. corre- imnâsto) p.orque d '

o <O
• • ...

f 'ente estampou' e 1 ua "
"

1" ••. ", , no caso c o
� Grande. do �u1. E Ben.edf'to Co'Sta Neto?

.

Em ";niol'éS fortunas'. ilfdividuai� '.

da velha.�rovín� • RadIO. GuaruJa, pro rama
,

J.
n' s pllm,eI- J 19IO�larl()S .d.o l)leu partido - ex-::.<)vernador ',do Estado ,l:er... Rio Preto, no interior d_e' São Paul·o. Referia-se cla, homem .de elIte \lo d.e soh,d

...

o prestIgIO, em organizado pelo • conhecido a pagllla, com destaque, artIgo Partido Boclal Democrático pO'r- eleito senador êle] .'
� .

l' t bIT' issinado H t' d
' eVfilla con-� o ridmil'ável escrito1,'" como ilustração, da tése, uma .das. maIS expre�SIvas regI�e� do ,Esta'lio, e

. � radIa 1S_ a Acy Ca ra el- �or ermes.. loque combate o �ivórcio, co- sigo de anasto o seu S'Uple.nte...
ao grupo do nm·te con; a figura altamente re- que e Campos. A campanha fOI mtensa e dr.a- ... ve. C�m? nao sou o Herme's .me�lOs n�eçando por disposiçã·o estatutá-I- dr. Brasílio Celestino de Oli-• pres.entativa de Jo�é Américo de· Almeida. E ao mática; E� a assist.i:, em muitos d� seus te'l'n)os • ..l!. cQn

t ec�o .� lmen�s relaclO�ado na nêstc' sentido - devo uma veira _ QUE E' MAÇON sendodo sul, com- Érico 'Ve,1'issimo e a geração de de e::ecuçao: ��nam d·o Amllral.P?,xoto, com .um
.

Num �lo gesto de solida-' nes a apl a, nao posso deIxar explicação de que NAO SOU O 'por isso c b t'd l' I .

'

• :PÔl'to Alegre" 'nascida sob 'os auspícios da Li- candI,�,ato d.lflCIl, pesado '.como plano. de cau.da" • ned.a<!,e humana, fo.ram ofe- de vir a público prcsbr um es- ,\jUTOR DO .ARTIGO EM QUES- Cafólic�' ono�: ; � O �e, a grej.a
S M \ C t R lh h d d' 10 d i d ·Iarecimento. TAO ..'

UI b.atJ�d,o, onde� 'vra'l'ia do Globo. -.0 r. 19�e, ouo ,lO, er e'I1:O-, '�.' nadá- � reCl. os�

'.
uz as. e gua- . .

ca-se'l e on.de batizo meus filhos... maIs, da memor,a paterna .-, vencf:U"lm�essio-. ... rana. pelo sr. ,SylvlO Or1an- O articulista acusava de· ma-, .o meu mod,o de pensar não é e afilhados,� O En1baixador :f�n\àl'al. Peix'oto pa'econiza na.�t�!n�nte, N.ão, fôra o a.,lt.o espírito
..
de· d�eGisão ." '�o'" DapJ.iani, estabelecido à çons alguns dos candidatos do '0 expe'ndido naquele artigo. O meu voto e os dos que me... ,a reforma constitucional lomo belo ideal p'olí- do l�drer .n,!nl1ne�se qua�d,o a c.andI4a;tl}i'l\�'(]0 ' rua Sao' Jorge, 14" cigan'os Partido Social Democrático H Pelo con,trário, penso e acon- acompanham serão dados• tico, na apresentação de �u'a platafórma ao elei- PreSidente �u�celmo KUbtt.schec'k se .y,i.a l��d�- •. pela. firma Carhso, repre- cal'gos' eletivos' de Deputa,do e ';elho mesmo aos meus pilrentes; senhores CEtso RAMOS e ;��

•
torado fluminense, para a' disputa da rênova'ção d�rielo_ de�an.mlO e u'lcerada pelas .SU�p�I,t;�as, o

.'
sentada �los· srs� Brasilia- Veread·or. Pedro de' Carvalho lI�nigos e ,correligionários, prin- DE MAGALIIÃES, que' nfI,o sãosenatorial. O eminent.·c' estadista susúm'ta, co- P

....' ,n.ao ena,�.a supre'ma mago1St ,.!l..tur-lf da no' &. Beck, estab.élecidos à que pediu, em bifhetes ,assinados', elpalfnc'nte ,aos que, são. cat'O'Jl'- .

TI- bI t d d M maçons não são, atêus e não� -m'o (l'U o- fiz, a urgência do fortalecimepto do nepu Ica, o an :�o governa,,ol' ,e mas·c· � r�a ',Vi?al Raih<?�.J 36 e. yá- três dias consecutivos uma res- ''os - CUJA IG�EJA COMBATE insulta�, os pobres Cal;] seus mi-.. Executivo, COlllQ fórnúlla. de SQbl'�vivência das -----

1'1 rIOS qUIlos de bala da Jl�ma p,osta que lhe· não' foi'. dada pejo A 1yIAÇONA.RIA - qu.e nenhunl lh'ões.•
.

t'
. -

d
. .

Ai'
. A aliança, tanto no Eslado do 'Rio como no • M 't t· d" I h

. -
,

.ms ItUlçoes emocratlCas. ll'm!l; com l!roprle- b"
.

,

OrI Z,
_ r.a ICIona em n05- sr. e mon_sen 01' Pasqual Gomes �atólico ,(na acepção religiosaddA' .

'd 1 de Santa Catarina, uO PS com·o P.RP. se,.. 'apre�. L'b I
.

a e', razão e acerto, que a autonomia e'sta ua, SO COmerCIO: 1 l'e otto. :Ia pala.vra) NENHUM CATO'LI- F� . -

1
.

d 't el 'ra' �enta, pois, como solução - normál, às 'vJsperas. N" f t' d
-

"O I
. ,

I
lorianópo!is 26-9-58.

...
no paIS, nao passa, 10Je, e um mi 'o, p o b -

. a es a ' o coraçao pro- " (eve. votar no grande "cató- .

.

,

�
dual enfraquecimento dos Estados - membros, de nova legislatura, em. que se aogital'á. (la' re· ',. movida aos velhinhos, no Entende, o articulis.ta que a

-,
,

HERMES
... sDobfretdudod no 'que tange ao set?l' elco,nÔmilC? ,��:I��:a�e d�ei�s�g��!:ac�ln�:�g:!Sgi;I�8>s��Ch:ra� • dia 27, !r\s sras. 'soroptimis- resposta f'oi dada pela--e.Ória

Me-�� �' N��:���j'Rln MUflIB?---•
e' en en o "o retôrno const-ituclOna as e e1-

• tas levarã,'1? o calor d.e sua tropolitana, ao dedaral" que os
".

çôes por distl'itas e inscrições êle sente em s:vas pc vér,cJadc-iro cond,utor. Sua 'J�o4eJ:os,a e
i d

_

'I'
.

".

. '.
A . ." arreo'imentada tI"'re91iaçãô� não 1he ftilhar' am za e aquelas cmaturas cato !Cos poderão escolher livre- ,

/

. � es-senCl!l, a grandeza sem Igual do Muni�i!l�lis- :' 'd b
b

• f "., r' "" a, no,s ,... que, no Asilo"Irm.ão Joaquim men,te o candidato de: :sua ,pre- ,,' ,_'
..

.

':
;; .:.'

,.

�

I... mo. A impos' ção de t,écnica tão salutar hqu1da-' ploxllnos e ates 1 e ornllstas. PreCí"samos f.OI- ... t' f"
'.

f rA ,. ,
'

_.. ;;c:Y ..

•
'.

I d
.,

1 I,l1:lr, no pa. ís, oonsciência .jlltllm�nte·.,v.alol·izad.o,-. _.
ençon raram

...
re UglO e .ag&.- e encla,' pa,l,'.a,

. Senlldo!'.·.. ,E que, _

f. ' P. PQr,c'.On,'ad.as pelo goveArno d'r.na, entre- nos, cQm II estrangu 11 ora manop a �

Ih n d '" 1 I t d Q
•

a

I do Poder Econômic-o, n'o processamento eleito- ta e seleclOna.dora da. representação municipál. f S!l O O mverno e "uas I
qua quer � :'; 01. po :ella. vot�r '_, ;tem líla? �steja goz�ndo "eterJlÀ; ..YIgilância" aos seus� ral. Varreríamos assim da realidade brasileira, O Muni.cípio não é. apenas, �desper&analizado � VIdas.

. .. f no.
Dr. Bnslho Celestw_o <te ,Oh- a. Vida, facl;��nte, com os et,f!..rnos:" \rlgllantes .. : de tão,

JII
a Íl'aude e a cor�'upção: Vive·mos na opinião do celeiro de �o�o.s. EI� se afirma,�om.o a mais "'1 . N.osso�, ,�Pla,_usos pela 101:. �ell'a, p,ara. s��.le.�te d�.Senador dmheiros publIcos d,o 1llsta- criminosas de&>nestidad• prestigioso 'comandante pessedist'a, - e n'o meu bela etal>a InICIal da J'ornad.a revislOfilsta para 'i cla,tlvai e especialmente a e no SI. EspUldlao �l!"n, para do, com ?S carros. oficiais, sabe que é nE\cessário ��_p.l!éprio hlOdo de entender -, €'m plena e Gr:mi- ating-il'nlOS e realizarmos a democl"acia e;,cara- I sra. lna Tavares Moellmann, 1 Vereador. E pergunta:' " ... qual �OIll as VIagens aereas, COln dar. ,[

nl)!;a i�c:fQrli'1lÇ?ãõ dem oCl'<Ít-i ou. Pe 'as e'-"is,tél11 ,da Ol·g�Jl.Í.c
c �tun�o�almen,t:, ,e.m ua� ��l:d:a.dei-,. . di�na" pr, � ,�> d�9uele a 'llC v.;n.i.�ll�ia, 9Jl�. J)ec��u, ':l:1�Il;t()S '9-a': "i)'1'é'"CO""

'

:'.4igno 11ilí�iel11 públiço lR exP0essllo ecqnol11)c?; SOCI�I.: e 1�.()!]·Jhca.' '�";'I·.i ,ClUb�".'ig_, '.aben- o, $1J ;.l·a '

,. , ..

'a,lq li!l;tado -só l)lellte
'

, .t", .. ,
};,

.. � .

i.'
.

,

SR. NILSON PÃULO São· Paulo
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2.°) - Nina

Média - 912
,

,

.' 2.°) ExAME
l;O)-lugar - Terezin4�

,GQnçalves � Média 843
.J' "O .

,

�.
Z.) lug�r -_ Mada Catarina

'q-onçal'Ve.s - M6dia '166

Est� em circulação o se�úmdq :raúm�ero do mensário '�l�ESuiTI.-\:DO 1.0 E-XAME A

'''ROTEIRO'' .ór�ão .de, divlll�ã·ção:-;_: cul��l.'a e arte, edi'" .1.°) .I�gâl: !al'a 'Mal',!,l Mal'
tado f:ln Flonanopohs e qu� apre'Senta"'e�celente a'spec-' tins -"- médiá 85
lo �ráfiéo e agrega em suas: páginas colabol'ação dos '. ,

oomes mais em evidência em, todos os. s.etores culturais. 2.")'.lúgaÍ' - Léa Pereira Nas·
. ..:.-

de Sal; la Catarina e de oiltro!,\ E'stados,c' e· que,. ao més- ,cimElnto '::':-"lé.dia 7 66

rno tempo, vem revelando ao p6trrico· a =.fôrça do� va-lô- 2 ..Q)�lug.ar -=:.Tt1l1 :O�lar de Li-
res novo� nos'meios attísticos- -catarinenseS'.

.

mlf'El' Silvá ._:_:-
-

.'d' 7 '66
Paginação bem _cúidada, ótimo papei -e ótima im-

".... � ,.!Ue la
,

l'ressüo. report�gens fartamente ilustrada's, des:enhos 'RESPL:rADQ 2.°. EXAryIE B
.

N9fa do' Gab·lnete,· do' PREFEITOoOS nossos melhores

artist� pl-ásticos, vem "ROTEI - 1.°) ·.lpga'r � IJeane Ribeiro -

RO", rlE'sde· O 'prime,il'o, nú,m. O) ,grangeaddo acelta-ção -·i�' "ll�dia4t!l' .

'.-
._ ,O Prefeito Municipal de Flori3lnõpolis, convida às

despettHndo inte1�se deií� te. fõ'rà doi' ng. ,o:,Estadc;),' ;!.") ligar ,1:.. "�dl'� Manriei- -autoi'idade� oi'Vis,. militares e eclesiástica:s, bem como o

Colaboram no� �egu�do � ll-�meró dQi men,sanO "RO- Moi:c.ifa}-' J;é(lia 9,7; ,
'_ itJo·vo em geral para assistirem as ,solenidades de inaugura-

TEIRO": Astrogi!do Pereira, 'Egiê Malheiros, Eni Ro� FI' •
�

Setemb "0' 'Ç.ão d6 ,noro .Mata�OUrQ Mun�cipal �ocalizaM- em, Capoei-
,la, K Meyer Filho; Frank S.ch.li:éffer:. Hêni:-ique Stodi- onanop�lis, 23 de

. �, Tas, s.alilado dia 27 as 9 horas. .�-." '.

.

"

.

ecik H. Mund Jr., Jose PaulcrGa�'cia, ....M-arcos Farias,- de 1958. OSMAR CUNHA

:N'ereu Corrêa, Oswaldo R:� CaóralJ:.�: Fei.'nandü Lago,

'l'EIA
Préfeito Municipal

Pau10 Vieira da Rosa, PedJ.'Ó· .ç;ar.ci�; Pedro Paulo Ve- -

chiet i. Rodrigo de Hàl"b,' S'a1iiít Mígúe,lr- Silyeirâ LenZ\ .'.. . -

V E N DE" - S- ESilwirn de Sausa,. Tércio ,Ga;iua, 'Walinol' . 'Cúdoso' 'da .

�ilv<1; 'Valter Piazza e, einl hómel!-ag�m a 'Machado de
.

1'-1" O R A IAssis um conto do nos�o :máior. escritor'-' '.;., . L,o' .

.;..... .
".

Enlace Matrimonial
- ,

1 A'C � R·:O,A· NU N·E S

'- �

Com lfi'ande pompa" l'ealiza_-se hoje, às 16 horas, na Catedral

Metropolitana, Q enlace matrimonial do jovem- Valei Lacerda, filho
do casal Manoel Lacerda e Tertuliana Q.uirino Lacerda, Já faleci

dos, com a prendada s(!'nhorit;' Hilda Nunes, filha do sr. Dário

Doming-os Nunes e.:de sua exma. espôsa d, Ana Pinto Nunes ele-

montes dê destaque em fiossos meios soci�Js.�.
'

.

'

O ato religioso, terá corno padrtnhos por parte da noiva, o sr.,

Nirt�n .Monguílhot e sua senhora d, Marta Leal Monguilhot. Po r

.
parte do noivo, o senhor Ruy Portinho' de Morais e sra. Angelrr

{t.otalJJ, .de Morais . .:
.

.: -; Na ,çivi1,!lervirã�o como 'padrinhos da noiva, sr. Renato 'RiJa'
r�.é illi!.-f;ned)na, b'ut.l'a Rila. D'o noivo sr, Domingos Fernandes de

_-
•

'Aql"Í1io,�c- sua espô sa. d. M;�ria .de Lourdes Cardoso de Aquino.
. Al!ó'� _o' ato, O�

__
noivos recepcionarão os.' convidado� na resi-

',. : .dêucia dos pais da'noiva em Coque lros.
'

" , ,

- O' .,E'S1!AIPO, -reg latrando o grato acontecimente augura ao

�:i -;.Z:··"nó��1 l?�F'e ,sejls dígn�;j-'gll'll,i�ores, votos de perenes fe)ic1da,des.
: "':';:'_,"r,'I,' -

... ." "0' 'I
"

-,
• �-

.�: 1.\ N, i íV E R S' Á R I 'O S:
.

;�t.e'llaide Macllád� destacado ele
... �

': F4-ZEM ANOS HÕ'JE .-

mento de I!�ossa' socíedade, v
;

- lú�nÍl;J Màri1i!l:·�i1va.Furtadô, transcô�'l'.el' hoje o 'se·u aníver
filha �)o 'sr.;JÕão !Rafu�'S Fdr- .sá.l:io natalício. -,
tado �" dé 'sua exl!la; e�pôsa Possuidora de c um vasto ciro

d. Mal:flla. ia' SilV'a ·F'u.�t!1do< ..'ulo de am.iza.des _e', muito rela·
- srta,)Hlda Siív;. ciollada PQr-suas virtudes de c·o·

� m.ellina Elizabeth Genovez l'Ução e espírito, a anive·rsa·

l,qft, 'filha dileta do. sr. Pro- r:allte ver-se-� cercada d'e' cari,
f,essor" João Batista Luft e de' oh.osas manifest�ções dc' regosij,
sua ,ex1'nà. e.spôs.a d. Anita Ü' apreço por párte do grand.e nú
Gen·ove'z Luft

'

- srta. Cecilia Maria- MâchadQ
sr. Ulisses Cascaes Verani

- sI'. Nelson He-usi
. ..- sr. Jú1io Cesar Vi.e1r.a .

- sr. Adão Nylton Ferraz D'Ely
-� sr. AloísiQ J-oel Areas de

Souza

sra. Héla .Fany Kath,er
srta. Léa 'Maria de Oliveira

..
-

-x: * *

Srta. ZENA;IDIE .(\IACH;ADO.
. I

..A graciosa e· pren:dada srta.
, ....

amigas, not�damen-te seus c·ol.e

gas da Firma CarlQs Hoepcke
SIA, SC'cçiio de Produtos Farma·

cêuticos onde a aniversariante
,

.

.

com brilhántismo e esmerad"

educação é de!>Íacaua funcioná·

ria ..

illero de admirad'Ores e .pessôas

. '-;�I.f''Ç
Os de O ESTADO assoeiand·o-

ôe às homenage'ns que serão. tr:,

butadas a g'raciQsa aniversarianc

te, for111ula os melhol'es votos

,le felici,dades, e�tensivos aos da

e·xma. família.Um Ideal Moço a Ser
VIÇO de . Flórianópolis

P. S. I�. ALUGA-SE
Casa, com 9, peças, na rua

Duarte Schutcl n. 90.
(� li ,

..

Trutar na - Praça General
Qsório, 39.

! . J O S t:
. à§ II - 7_:ih - 9'12 horas.

'�u_mphrey: Bogart - Rod Steige-r
.Jjm Stllrling em

'''; A TRÁGICA FARSA
.

-'-: SupcrsCop.e. 235 _

�
_

o

itliioti'fJRAlERfS ">
_.

Cel1�.: até{�14 a�os
-

:P. S. D.

Assóciacâo
,

.

Caia ri Ilense
de Medicina' : l'

às ? e 8 horas

Em .continuação ao ruidoso

cesso alcançado no "Teatro

Alv.aro de Carvalho"! .' ..

NO'�as 'apresentações Id·o

Profe'sso!,
Chama-se .a atenção dos

$enhores associados para o, K
_

A R MA' Y ,1\ .

êd,ital afixado na séde,· q'u-e
'

Doniínio" abs.oluto! - ExperHln-
marca a data de 6 de ou- cias sensacioriais!
tubro para a eleição do re- Preços:
presentante da AC� nq··
Conselho Regional de Me"> �s 3 hs. - Cr$ 30:,00 .e 201°0

jdicina e dos delegados à as 8 hs. - Cr$ 3000· (único)

�:�bléia de Delegados da.l
-

. �ens,: �té 1� ':a�o: � "

Dr. Wilson Paulo Mendonça .' ,'.'
.

". IPAR�ST�!��iAbo jl_tltI<4Q I
às 4 e 8 ha-ras I

ASSASSINOS DESALMADOS

com Rod Cameron
'_

I
DERRADEIRO LEVANTE - com'

Sc'Otf Bfàdy - Alld:rey Totter.
SANGUE E 'E�PADA
8.° e 9,° episódios.

Censura até 10 anos

J
às 5 e 8 horas

Arturo de· Cordova Zully
MOl'eno em

DEUS LHE PAGUE

Cens.: até 5 anos

Professor - Funcionário

Público _ Estudante' -
.

Catarinense

PENSE _ VOTE - ELEJA

Assoc'ia�ão �e Sma1'ereziul
MeDiDO JlJOS

A Diretoria, desta Associação
tem o -prazer de convidar 1,s 81'S. 1JU'ze_s, Mordomos, associados e

aos fi.éis em geral, pará assisti

rem as festividades de Santa

'I'hareztnha, que _serão celebra-

das na, Capéla .do Asilo de �)!·fãs. liqu ia de Sta, Ther0·zi.nha. ..I!ebisp,t) coadjutor.
Dia 5 � Missa solene às 8 ho- , �ue a .glor'íosa Santinha de"S: Vicente de Paula" constan-

. ,

'do dos seguintes atos: ras com nssistencin de S.' Exeia, Li-si6U'X, faça cair sobre todos

Dia 27 do corrente início das Revma. o Sr. Arcebispo, que fa- uma verdadeira chuva de' rosas,
novenas em honra da glorlosa rá o sermão ao Evangelho. "I'er- que lião .as graças promet.das
Sant n��, às 19,30. u í.nado o oficio reltgí oso haverá ,aos' seus devotos.

Dia 3. de-i_outubro, às 6,3<i, Cd- a Benção das. Rosas". Pela Diretoria
-

lllunhà� Ger.al [Ia Diretoria asso- Ás 1!) 30 encerramento das' A Secret.: l\laria do -P. Coelho
, . ,

"ia.dos e devotos. 4 noite após '!. fesbvi idadus com novena c- ben-

novena, setá dada à beijar.a re-I ção, por S. Exa, �evma. o Sr. Ar-

AS :YAN-TAGENS DO "MÊS DOS ENIO
·VAIS" TERMINAM DIA '30

A�lfJfMIA DE
At_OI

"SAITA
eE(�tlArr,

�... Uma das promoções roais sugestivas e mais úteis
do nüSRO cõmêrcí.j é, sem dúvida alguma, o "mes dos
enxovais", ínstituido, há alguns anos, no mês de setem
bro pelos 'Estabelecimentos A Modelar.

.

Além
.

de uma cohcessão valiosa de descontos no.�

pl'éços e .alêm de vantagens Igualmente -notáveís nas

vendas a prazo; há a considerar o fato de representar
eSEa promoção de vendas, uma concentração de artigos,
'os mais diversos e os mais belos destinados às senho-
ras don3s de casa e,·noivas.

.
.

.

Dificilmente. em outr!) p_eríodo do ano, poderá ai·
gum estabelecirr.ento comercial' reunir tamanha varie
àade e quantidade de artigos, queí' para noivas quer
rara dentro do lar.

.Já 'é por todos comentada e apreciada a beleza d.)
,wrtimento em artigo.s para noivas e donas de casa

reunidos pela A Modelar durant.e o mês de setembl;o'.
Assim como são avidamente aguardadas - aproveita-
das as gi'andes vantagens de preços e 'conalções.

. Dia 30 -termina o "mês dos en:ll1Ovais". Faltam por'
tanto apenas 4 dias, que, cerfamente ·serã6.. devidamen
te aproveitadas para gôzo das. vantagens de preços �

condic;ões.

Resultados 'dos exames dr

�cademfà', re�lizados no d.a 20

lc: Sete��bro, no Colégio Catal'i-

nel1se, per.ante as

Banca Ex.amina,dora:
-Silvio Venzon

Gen·obre ManQel Agostinho

seguintes

Cljalma Cunha

Domingos da Silva
Professora. Apolonia Pc·�rusch.l'
2rof.: Maciel

Resultados do exame teór'co

1.°) - 'l,inia Fiaiho - Média

9,63.
Rosa Lima -

SEGUNDO .. ,NÚMERO- DO M·E,NSIRIO·,
'

rr R O T' 'E I- 'R� O :�'

.,
.
,

I

POR

para recomendaI'
o j'orna Ii�t� _

.

i
/

Ú)
UI

a:
«
r
Z
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Crepúsculo, livro de' versos ';d�
,

Luiz Müller. Pôrto Alegre

M.

O Sr. Luiz Muller, funéionario dos
iégrafos de Porto Alegre, dedica-sa nas

ti. poesia. .'
J<':;stéta do Belo e da Moral, Os seus versos são de

uma fina sensibilidade. Ha Inspiração e idealismo e
.

O sr. Luiz Muller é filho de um poeta e pianista :

Carlos Alberto e irmão .do poeta dr. Alcides Lopes Mul
ler. membro da Academia Sul Riograndense de Letras,
de 'que.é presidente. o ilustre "escritor dr. Dario de
Bítteneourt, A esposa do autor' de CREPUSCULO' era

a finada poetisa gaúcha Dona Colétã Silva Mullér. No
al'tis·tkg -ambíente dessa triologia de' poetas, o sr. Luiz
Mu:l1elr'. viveu e dedilhou a sua ,lira nas composições
sentim:enta!s, pela "suavidade do verso' qUe é musica e

pels; o;l)lihtlf\ção do ritmo que é vida".
A esrréa do poeta riograndense sr, Luiz Muller é

ill!Ul,ph)oita. ,e' mel'eCe
.

ser dívu Igada. .

,

Pref,a(iou a sua' .obra o sr.: Aluaro :Porto Alegre,
€s'.!i'i\tru� laureado.. membro da 1\caôemia Sul Ríogran
dense-rle Letras e- funcionário aposentado dos COrreios
e .'felég-tJ!f_Qs" ' '. .

-s •

Es!taniuarmos dois sonetos do SI'. 'Luiz Muller:
ENVELHECER,

.

Envelhecer no mundo ê ressurgir na vida
Aos· encantos do amor e.'da' saudade,
E� giJ,lgar da' existencía à eternidade
No suave explendor de urna subiÍj.'a !

'Seten(á anes de glória, uma alma erguida
.' Num .conjunto de paz, serenidade, .

_.,
Vendo Os filhos na- e�trada b.e:m f.Jorida,
No doce enéanto de u!ll3: moçidade! ...

Correios e Te
horas de lazer,

Envelhecer no, mundo é entrar no Céu,
Tendo. de .um lado o encanto dã família
R do outro Iado, em mágico troféu,

.

- UnL lar feliz - um lar afortunado;
Um.a esposa velhinha - -a maravilha
D.e todos os encantos do Passado !

. CONFISSÃO ,SUPREMA, ,

Blf que sonhei contigo tanto 'e tanto
E q'ue e'l�as f.lor e fruto em meu caminho,
A _ rescender de arôma este meu canto
'No doce enlêio de um sagrado ninho.

E o arôma se desfêz p�lo caminho
E o fl;UtO emurcheceu ·em seu quebraIl1to.
Desolado fiquei e �ntão sosinho,
Nas cruêzas fftt�is d'est-e'meu pranto

Qu:'isi um' lustro de vida assim perdido,
Neste sonho de amor tão mal vivido,
__Sem teu carinho e sem consolação !

Se pl'errdel�te a este amor eu não consigo:
"Manda meu coração' que está comtigo,
Que não poss� viver sem coração"!

Porto' Alegre O. R.

Vel:lde-se dois Mel'cedez Benz,. ano de fabrica-ção
19&2 com caixa de câmbio de F8 e. diferencial Dodge
refor�aôo, motor retificado, a tratar na .rua Almirante
Lamego, 25, Fone 3330 Florianópolis .

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

"

Com
DepcJltamento

espeCializado
"

em cobranças"
.

Rua feinando M�chad8. 10
Caixa Postal, . 56
FLORIANÓPOLIS

/

V. S. deseja
y. E N,Df R O,U

.' \
, ...,,4

.}::, I

,.i,' I ,

C.O.MPRAR
uma C.lla, om terreno,' om e.tabe.leelmeRI.O _
merclal 00 om aotomóvel7
- ,..

Enrarcel-!ue a O�G'ANlZAyA.O ATI.A�' LTU.A. ,C.,rretaceol.
I'l;oeurações, Representa�õel!, que' lhe prõpo�.ci'OD·ar' OI m...

Ihol'es ne�ócios e 118 me.lhór�. oportunidades, .nledillnte mAd11'4-
," .

com·issã'o.
.'
'. '.

.

,

F.scril:ório r'rovl.aórto: R: Sald. Ma'rin1l;o 110 _. F.,tll7

Teín9r�'Ve:nda:.
'

�J' _

.'

" Tinturaria Paulista. �lta 24 de lIaio '_2'<!lliretto ..�
1 Terreno na praia bom .f.b.rl,.o - Coqoeil'1!1
i terreno no loteament� -da Praia da Slfudad-á :_' ·C"m:l).orl'.
1 cas-a à rua Silva Jarailn, 21'1, Fpolil: ,

. ,

1 caSII de madeira. n{) bairro de- F'ti�a ':"E'.tr�lto'
�-

�,
.. I",

1 terreno ein BraalUa
1
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PARA .DEPUTADO EST'.�,DlJAL
Um CONTADOR para d�lender o interêsse da classe
Cédulas à rua Hermmann Blumennu 9

,

ORGANIZAÇÃO DELTA COMERCIAL
-

.

CONTABILIDADE R U F

REPRESENTAÇÕES
'COBRANÇAS

CONVITE

FLORIANóPOLIS, S-ÁBADO, ·27. DE SETEMBRO DF!'1958

PARA DEPUTADO -E'SlADUAl f 'RESERVA DE MESAS NA
-----------------___,. �._----_ ..

( O N V I T -E -

Terreno no Cenlro
Dançanle

ELETROLÂNDIA
Edifício Ipase - Térreo

Faculdade áe Farmácia e Odontologia
ClíNICA, O'DONTOLÓGICA

j.\. direção deste estabelecimento comunica ao pú
blico que, devidamente remodelada, reiniciou as suas

atividades a sua clínica odontológica, à 'Rua Esteves
JúnioJ', N. 93.

A referrda clínicâ atenderá pela manhã, das 7,30
às l'� horas sob a esclarecida e eficiente direção dos
Profs. Pedro' Mendes de' Souza e Ieda Orofíno, contando
ainda com a cooperação do Prof. Lauro .: Caldeira de
Andrada.

Dia <28:- DODllngo' -�Tarde' DaD�,ante IDf�DtO�JDV8Dil
lo's salões, do Clube Doze de,Agosto ini-cio as 17 horàs
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BANCA.D���!��_�_�.LGA�O
. Atençã9. CLUBE 12 -DE 488STOTEMOS A GRATA SATISFAÇAO DE -"

,COMUNICAR QUE RECEBEMOS E D 'I A
.

-

.

2 1 (S Á B A O O)·ESTAMOS FORNECENDO PELO PRE-
ço DE CUSTO, EXCLUSIVAMENTE APRESENTAÇ�O' .DA f,ABULOSA
AOS DISTINTOS· CLIENTES DE RÃ- ESPANHOLA" ( A SIM O D EDIO-ELETRÓLAS. DISCOS "LONG�
PLAY" HI-FI, DA AJ_i'AMi\DA MARCA
"POLYDOR".

ARIOSTO JOSÉ DE CARVALHO COSTA,

i'. fim de tratar de assuntos de seus interesses solici
tamos o comparecimento em nossos escritórios, sito a rua

Fern!lndo Machado, 10, das seguintes pessôas:
Antonio Ramos - Residente em Capoeiras
Ari Souza � Rádio Diário da Manhã
C-arlos Manoel da Silva - Dept. oorreíos
..1Jlson Machado - Imprensa Oficial
Flaviano de Souza Ozorio .- Depto. Correios
Idaliano Alves' Cabral
José Sotero de Souza - R. Vitor Meírelles, 18
Nelson Bonifácio-Albino

. Sidney Santos -.�ept6. Correios .

.

�walter; Santos
.

(v'Ulg.o' Panamá) - ....

,
".

CLUBE
�I .•

-�

RECREATiVO E ;CU1.TURAL
15 D'E NOVEMBRO

SÉDE: PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 21
_

SÁBADO 'DIA 27 DO CORRENTE. TRADIGIONAL "SÓIRÉE DA'

PRIMAVERA" "ESCOLHA DE 1\tlISS
t
PRIMAVERA /958�' �

'Reerva de, mesas na Secretaria do Clube com o ·Sr. Joaquim

Mnrgarida Filho.

VIAJE DEPRESSA .. � 1>.
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Passagens. hMp-edagem, ptl5seio5, esstsrên
cio, serviços"de guia e tudo o mais que v��t},
quizer, poro quolquer pe rte do, mundo, ú
vista ou sm longa" e su ev e s p r c s r a ç

õ

e s

menseils.

A M ..<lJDR DHGMnZAçÃIJ DE TURl5JI,;10

DA AMÉRiCA LA TINA

-.

Rua Felipe Schrnidt. 3·)

Fones: _2377 e 3730
, .� FLORIANÓPOll S

D·I 8· �(H E" R., E M

SADA BOABAID 1105 ".
REIS'

. CIRURGIA. DENTISTA
ATENDE -COM HORA MARCADA

Consultório e residência:
Rua Arcipreste Paiva, .13

, Telefone: 2066
.

.

"... .. ';
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RUBENs NAZARENO NE.VES, -candidato !t 'Deputado

Estadual comun icn a seus amigos, correlleionártos e' sim

pat.izantes com a sua cnndidatura que suas CÉDULAS

estão sendo d istrtbuidas nos seguintes endereços:
•

Rua São Jorge' n.? 7 - Tele!. 260� ,

Rua Alves de Brito n.';: 52 � Telef. 2196

Rua Mal:e'chal Câmarj, n.? 85 - Estreito

li com Salo�lé Damáaio Jacques - Trind-áde-

L- ..-_� .....:.__..._b__W_II....��,.���j
....�·-:.-,.·
---....",-..,--

H O J E
ORQUESTRA
S E V -I L L A rr

SECRETARIA

'R e uni ã o Vende-se um bom Ter' .

rena, com a A'rea de ....

o Grêmio Estudantil Catarinense convida a Sociedadé local, 209,25 m2 com, frente para-
,
_"' ::-_ "'-li:' _ �

para a reunião dançante em hen.cf'í c io (le,s'1HJ.�·formntura, que sera a Rua Conselheiro Mafra P.

rea lizndo no próximo dia 28, domingo, às: 20 horas, !1O Tir@ Ale- Saída na Rua' 7 Setembro,
mão: 'A sovêe será abrilhantada pelo conjunto do Prof. Mac íe l.v lado do IAPETEC.

-

I:'eserva de mesas pelo �elefone 27-83. Preço - Cr$. 520.000,00 .

Tl'ntar pelo telefone ..

. JOÃO DE DEUS VIDAL FILHO
lV1 ISS A D E 7.° D I A

Lecpo ld iua- Pereira Vidal" e filhos. -Alvaro .Vid,al, Professor

Vidal c 'Nevcranio Vtda l, no ras 1\ netos, ainda constrangidos pelo
doloroso transe que passaram do falecimento ao seu espôso pai

":l1 av.&, vêm :a�a�le�ll;;- _t1od.l'f>. aqueles �g\i� õl cO?,lt�<ta,r<l:íll. c!l.a ,h,Q.,!� ,

de
-

dõr e conví da, para a missa de, 7.° d 'a que mandará .rezar em

SUfrág;� de S�1fl alma; na matriz de S. s. 'I'r indade, em Trindade

. no -dia 29, 2,& feira. •
Agradece- a todos que co.mparecerem._à êste ato, de fé Cristã.

3798. _
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A-1 U G.A - S E
Aluga-se uma c:asà sita.

à -, ,fÇy�.;..�lj�J..;.&.r\<.�uima-
rães r"':" 51'!. i ,

Tr.nti� p·elo. 'Teléfone -
23iiJff

'

das "13:,00 às 15.,00
.,

-c J.-

l";
,.,." ".

";' ...

CUIDADO!
Ao comprar móveis estofados, verif-qu.
se o moleio é feito com as legítimaí

. MOLAS NO-SAG
• muito maior confôrto
• excepcional durabilidade
• nunca cedem - nunca soltam
• móveis máis leves
• dispensam o.use de cerdlnhes e perclntas de pano
• conservam o estofamento absolutamente
indeformóvel

MOÍAS�'DO BRASil S�À....
Fdbr, � Es�r.: Rua São Jorge, 374 - Tel. 9-0519 - Cx. Postal 875 - Érid. Tel.�'."NO-SAG" - São Paulo

REVENDEDORES I MEY E R & C IA.
Rua Felipe Schmidt, 33, e Rua Conselheiro Mafra. 2 - Tel, 2576 - Cx. PosfaL48 - FiORIANÓPOLlS

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

, ." '. �E ·

AS SENHORAS' MIES' D� "FAMI[IAS·· E '·AS 'MO�(AS· DE Ft"IANÓPOUS, A PROFESSQRA'
�L 11L 1

_!l_�;.'!I:",-H-s"'"" 'l"JJft:�..,..,,- ..-Ve::-� "'Oi"";,,P.Q, "fi:.: .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



,

Quaísquer tipos, pará entrega imediata -- Completos - Com
, motores DtESEL "PENTA",1>artida elétrica - radiador -
I
filtros - tanque de oleo .e demais pertences; acopladosdíre
tamente com flange elastica a Alternador. de voltagem -,

trifásicos 220 Volts _. com excitador .

- 4' cabos para
ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão
assentados sôbse. longarínas prontos para entrar em funciona

mento.
REVENDEDORES AUTORI:!ADOS PARA O ESTADO DE'

SANTA CATARINA ,

�ÇHADO & eia S-/A'Comércio e Agenc,i�s.
fill Ru,u,· Saldajilia Marinh9, 2 - Enderêço teleg: "P R I M.__ .U st'
li1J Cx. Pos�al, 37 - Fone 3362 - FLORIANÓPOL�S
!_"'-'i#J-ê-"'ê-"'r=-::Jr=ir§Jêt=Jêr;:::i_@rêlr#Jr'#lr==rr:=:rere��.P-ê:l�r-êl�l'!j#I�_I!!I_i!!!!i,

",

Motor ideal .para barcos de recreio e para outros barcos simila
res, além de esplêndido 'para motor àuxiliaf de barcos á vela.

Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos. '

Dispômos para entrega imediata, nas seguintes rapacidades:
5,5 HP ._ gasolina 80 HP Diesel
11 �HP'';;_ .

-" 80 HP
·35 HP - .. "

" 103 HP
- so HP - ,'" : 132 HP

k

84 HP�-
GRUPOS GERADORES � np E N T A"

.

(d irelta e esquerda)
" . '.

"

-'mal "A 8�berana" Dl$trn. do Estreite .:... r__t.
..A Sobêr�'" PraçA 15 d. novembro· - esquina

, rua! FeliJ)e Chmidt

M'O�VIlS EM GERAL
, ,

Ro,ssmark
VISITE A NOSSA LOJA
Rua 'Deodoro, .n.o jS - Jel-. 3820

Rua .....lhel'.;>Mafra;�'·
Telefone '!OU - C.s. P� .*

Endereço 'felelrAfico ESTADO
DIRETOR

RubeM de Arrada a•••
a E a 8 N T .,

DomldlGa Ji'ernandea càe Aquln.
REDATORas

AsVáldo Melo - Flavio A.od.. - Bru Silva -

André Nilo Tadasco � Pedro: flaukt .Maeha4o - Zurl

Marttado - Cornspondente no Rio: ,P.mpili.) Santoll

C O L A .8 O R A D O ll'E 8

Prof. Barreiros Filho. - Dr. 'Oswaldo Rodtt&'o". Cabra!
_ Dr, Alcides Abreu - Prof. Ca·ploa da Co"ta ,pereira
_ Prof. Othen d'Eça - MajOl' ·ldf!t.o� .luvenaJ
Pró]. Manoelito de Ornelu - D•. M!ltoõ Leit. da COi ,

_ Dr Ruben Cost:a - Prot. �. �b-a8 Nt!to - Walte.t

Lange _. Dr. Acyr Pinto da Luz -: Ad -Cabr,al Teive -
Naldy Silveira - Dorálécie . Soares - Dr. Pontour.

Rey - Nicolau Apostolo - Paschea! ,Apostolo.- limar
Canal'lO � Pavio Fernando de Ar.IiJu· La... .

PUBLICIDAD&
Maria Celina Silva -- AI"o F·e.nande. - Virarmo

Dias' - W,lter··Linhar.

rn P A G I N A,Ç A O
III Olegario Ortiga, Amilton Schmidt • Arlemiro Silveira
:i1 . IMPRENSORES - ,. .

� DULCENLR CARDOSO WANDERLEY LEMOS

REPRESENTANT.
Repranataç_ A. S. ' ..... Lt4Ia.

1I'l
RIO:- R1{a . Senador .DalÚa· 40 '-, 6.. And."

TaL .:t22i924 .

.

·s. iP.aula�R.... VitM.thU1 __ conj. U -

TeL 34-8." "
.

�r'Viço Tele&ráflco da U�ITED PRESS <U-P)
Historietas e Curiosidad".\ da . AGENCIA. PER'.O
DlSTICA LA1'INO AMÊllICANA' (APLA)
AG.ENTES E CORRE$POllDENTE�

Em Todoa 08 mUllieipio. de SA�TA ·CATARINA
AssiNATURA

ANUAL •...••..••.• - ,. • • . .• • ••• c ('rI COO" .....U•••m mol6tU•• f. S.

N.o -a,.uI••.••• � .••••••••.•.••• _. ••••• '," '1,.' �lItor.. ". ,n•• anniria••

A ..N. 11 N c, .1,08.
Cara radical 4.. Jnfecç6ea "'li
••• • cro�ic•• , do .p.relho ce

, 1\1tdJant.. cont.rato, ele .c.ordo....eDBl:.· tabela: •• "-vllor alto-urInArio em 'Ilmbo. o. UXOI
\

A direção não'se 'responsabiliza pefos:. :o::c��;:.�:::!�:. Dla-ediv.

1��Jfi.el·tos ,emitidos .nos artl-rmà :assinados. ' Boririo: 10'h l. 12 e !'h .r r
�.... , .&....... .

lor•• - Con,ultório: RlIa tira
. .

,.nt••, 11 - 1.° Andar - I'o":e
I "

" .
_ , '148.

.

, oa. lUNalQU...a(ICO

cons'.'t'....��. �uti::�::c��uc!:: ��a��;�a
.

• �A:.� O

"

:•._"-;"
.. _1:'I7�'1'• "'_

,lh. - :ron.: 1148.

IOIJ.,ae6"',-..Doen�
de l5e..ao-

. -: �������

)A,. Met�lúr:g'ro� ,A'tenas in��i�d�'�'�m:;-á�ui��rí� '>'

í oa. }u.1la:�ATO l HO�:t': d::-"8::��::'I.�:'�
'moderno" éstáte·m'�dnàkcf.es de atendê-Io:?m qualqueJ pe- 00••• '0 .p.r.Dao r"IJlr.COrla ·�.o. .

,t,üidQ de''ilsquadtias de lerro para:a sua t:onstruçào.: TUB_COLOS. '" (S.meo do Prof. .�...1I1 de
�ADIOGaAFIA • RA910SCOPIA ��rad!t).

DOS PUUlO.S COú'llI.. - Pila m.DIa' ao
..

.

ar.r....o Totas ,�Íl.�ità1 .

d. C.id.d••
'.I1Il.do péla ".cald.de N.clor..' A '.t.rd. cf.. 11,10 laor•••m
4e Medicina, 'l:1.loIocI.ta e Tlllo- �ian·ta ,.no oonault6rio l .Ia. Na-
drar"," dQ BMpltal Nu.a ,e."lI.:c�.do 17 Elqui .." di 'r' r.-

aamoa . dlnte. ':..:... TIl.f. 11768
Cario di elpeci.Uuc,:lo, p.l, .:; .a..idl"cia - Ru. PrélloteO"
S. N. T.•x-intlrno • I1x�.lail- Coatin.1ao ,. - Til. ,1110.
tente di Cirarc'. do Prof. Ur<>

.

l!!Y�==="""""""''''' '. ·O.uim.rle. (Blo).,
•
,�__.4 Conl.1 Felip. Sclamidt, 11·- O. A1\ fONIO MItNI& •

1I'0re .801
.

AlUGA0

At.eade e. lIor•••re.... 'CIRURGIA TB.ru.A.TOLOGlA
Rei.: _ Rua B.teva. JQnior, 80 . UrtolJe4l.
- FONB: 21 iii

. :CoD,iait6rlo: Joio Pinto,' 11 _
Con.uIt.: d•• 'J li 17 .o�

·:diltiàinl"tl. .Ino. 1.1 I'b,,"ô..,

��..ia,nci., Boeai'1YlI. 111.
."POUII - 1.714. '

PARA DEPUTADO
ESTADUAL �

VIAGEM iOM' SEGURANÇA
E RAPIDEZ

SO NOS CONFORTAV'EIS MICRO-ONIBUS
DO

RAPIDO "SUL-BRASILEIRO"
.

'i -':"'-{' 1 11 \jfi"I-MI' I ;11" ri
, _I .

Florian6poli.s - ltajaf -::- JoinvUZ. - Curitiba Siqueira Belo
Candidato do
P. S. D.Agência: Rua Deodoro, esquina ('

Rua Tenen�e Silveira

,
.

.v. vai.

'�.

.1{tIiJ<".,.,.

_._' .' u, __-------...

r
------,,-- --�.•

n j:-\ j ��.r.:..

j�- .�\ J . __J'r'
,MetGlúrqica ATE�AS
Ru..a Padre Roma n� 19 a 23. rllnianlipoli)· S, Catarina· tone 3864

�:, EONSERTOS EM GERAL

IAIIl E· 6ARIJAIT'
(UNICA DE OLHO\ OUYIDOS

do
Or. - G U E R R E'I R O, DA F O N S E ( 6
'Chefe do/Serviço de Otorino do Hospital
de Florlanópolís - Modema Aparelha

,�- -

-.

bem Suíça e Norte-Americana para Exa-

me dos O'lhos, r-.eceita"de OCuJdS por
Refraior Bausch Lcmb. Opera-ç-ão. de

:A,rtrigdalas por processo .modernó
CONSULTOR!(l RESlDENCIA

Rua dos Ilheus 1" C.8.U Feli:p.e'3Schnlldt,,9!l
- FONE 2366 FONE ..8569

Motores
.

,

DIE'SIEt.
..... '7;.,

..

_"toc.. "JtN,.\CH�' I "GANZ"
II Jtp' __,. 111 HP;"-, 20 BP - 26 HP

MEDlDo.R-ES DE �ERGlA EUTRICA MARCA '!GANZ"
Monofasi_coa para 1�0 ou �20 volt•. ,Ampararen. l opc,:ão -

-400% 'de cara-a - Trifádco,s, com ou lem neutro - Volta_
�

gens ·e .rnpei'8gena l op*
INSTRUMENTOS EUTRICOS .DB M�D1ÇAO

'

Amperimetros - Voltímetros:"" Alicates 'para' bateria.
Estoques pe�manente. - Vend•• diretas - Pronta entrega
Podemos estudar propostas de fi.rmas especializadas nl) ramo,
que pretendam a representação desde que indiqullm fo-nte.

de referência·s comerciais e ban�arias 'na praça de São Paulo

Consult-as pedidos e propostas para:
INTERSTATE S/A. - IMPORT.AÇAiJ, ,EXPORTA'ÇAO

E REPRESENTAÇAO
C.ln Postal 6673 - São Pulo.

:0,&.. '�J:WTON U:.\VILA
CnwBGU ,GERAL

lJoeDc,:a. d........ - ..roce.:
. locls - EI_kJdillule Mêdl",
ConlllIt6rlo: .lia Victor Mil.

reU... ..D•.28 -: Telefone S:lil7.
Conaultau, D.. U bo�al •• '

diante.
Real:db-cl·a.; 1'0B. • 411
.R�: ..Bl_ A, 11 .

'/
DR. WAl4rlOR ZOQK

GAJC.t:lA ,

Dlplom.do pela. (I'acaida"" Na·
\ elon.1 de Medic1ca 4. UBtm. ,

Ildade.,• ..llual!
Ex-Intemo . por ,COIl108Jt_ 'a

M.ter.........e - &Mela
(Senico do .flrof. Oc:tbió

Rodr�uu .lJma)
Ilx-lntel'llo do lIIeníçe ........M....
lia do' 11...... I.A t'.1:.1' c,

do Rio di J.neiro
-

.'dloo do Ho.pltal di C.rid.de
• d. 'If"terllidadl Qr. C.rlOI

Con�.· '

OO.NÇAS nl· S:aNBORAS -

PARTaS _ O-PlilRAÇo.JlS
PABTO SEM DOB pejo m��d(l

. pllCOl-profil'tlco.
Con•. : R...., Joio Pinto D. 10.

dai 16,00 às 18,00 hor••
!tende com hor.. marcada. -

. Telefonl aou - Belidên.:ia:
tu. General Bittenco.urt n. lO·}

hH. .A'fRTON UE -OLIVEIRA
DOINÇAS DO PULMAO -

TUBilRCULOSlI
Conltllt6t'lo - Rua :rlllp.
Scbinidt; 18 - Tel. 1S01.
Hor'rio d., U l, 18 lIõraa.
RelldJncl. - rlupe Sclamldl.

Q. 1J7.
.

Da. JULIO DOLIN V IIIIU
•._.DICO

&lJIId.UI. ••. U111.. -OaTllloe
N.II'" I Gar••nta - ·;r.tam.llt�

.O,.raclea
(lIfr.- 'flrmelllo - NlbllU••CIe

- Ultr.-Som -

(Tr.tamlnto di .illllllt•••m
Clper.tIo)

Aq1o-r.t1Aolcopia - ••ulte ••
O.ialOl _; .0derDo .QlIl...,.mlntó

•• Oto-.OJariQQlctCI,
(&aleo ao .atado)

Hor'no ela. • la 11 ur.. -
d•• '18 lá 18 laor...
ÇoD'1I'ltóno; -'. Bn. 'flc'<ll

)(eireU.. 22 - Fon. 2476
BllidlDcia ..-. a.. ',810 lar....

n. 10 ""':' ,.oD.' •• ,.l

Da LAURO DAUIlA
CLINICA G.RAL

DR. ESIIERALllD
C1SSETrARI

CIRURGIAO DENTISTA
Inlca - Protese � Cirurel
Horário: S às 11 horas
as 16 ás 18 horas - Dià

ril1mcnte.
Consult6rlo:, Rua Cons

lhe.fu Mll!ra:j3 - Fone' •

7e. A.o Jlldo de "" G..,ta'

• Da. CUIlNO 8.
-

tiALL.·fTl
- :ADVOGADO -

.... Yitor ••ir.l.. , I�
,OM.; '.'11

WloriaD6JÔU.·

"8 R I T O
.-:0: -

ALFAIATE do SEC'OW
-:O:�

i Rua Tiradente.. 9 /

. ........

DR. GUARACI SANTOS
.

Cirurgião
c

'Dentista
CLINICA - PROTESE - CIRURGIA

HORÁRIO: - Das' 8 às 12 horas, e�ceto aOI .'bado•.
Ate'nde exclusivamente com hora· marcada
Consultório: Avenrda Hercrrró' Luz 89
Esquina da rua ·Fernando Mac.llad;

MATEMÁ-TICA FISICA f LATIM,
___

ensina
Dr. Otto Friedmnnn
Rua Cristt.vão Nunes Pires, 21
(Esquina Rua Ho�pcke) •

LA,VAM·DO ,CO'M ·SA810

Virgem ESl1�ciatidade
�a (ia. WETZEL INDUSTRIAL - . Jolnville � (Mafta Registrada)

economiza-se le m,-o ,e dinllelr_,'..........-....

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CLINICA DE CRIANÇAS
Atenderá a partir de 1.- dé ae

tembre à Av. Herelllo Luz, '155,
A·pto. ••

'

\
Horário: dae .15 li, 17 horae
Tod08 OI dlae exeetoa eábadoe

I .

.,'

I. Vote em

Walter Francisco Advogado u:litnnte
- Inspetor do

I'· da SU,a
,.

'

.Ensino Secundário - Ex

DeJlutado l<'ederal e Se-
, A, cédulas podem ser aneontradas nos seguintes locais: r:

Flol'ianópolis - Séde do PSD (Praça Pereira oííveíra)
Porto Belo -'- D. Hulda Guerreiro (Praia do Perequê)
Itai�í'_:_ Policarpo Depiné (Hotel Depiné)
BI:.lmenau - Luiz.Leneí

Rodeio - Germano Depiné

Aprtlna - Afonso Zanis .

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

Camboriú, - Praia - Resid. do sr. Luiz Bertoli Senior

C'll!sdor - Gentil- Bértoli

Cu�itibanos - João Almeida

Enc-,ruzilhada - Maximino Zonta

Por-te Alta do Sul - Hotel Prada

To.i{,.- Germano Huscher
Tin' bó .;.:. Artur Lenl

Ituporanga - Francisco Lebarbichon

Candidatura ',ORlANDO BÉRIOLI

, .

. "��': "FORN,E(E�SE MARM'TA"
4-� \ti� -c- ,.a.

_

I� I '

�.. _J, j<�'GOQUEI,ROS, -� P.RAIA CLUBE" '�
F:"lrnece-se marmita. Ped'dos 'deverão' ser feItos com!'

ánt�cédência.
N� local ou pelo fone 22 01.

Validado na Facuidada Nacional
de Odontologia da Ú"iveuidàde

do Braeit

ESPECIALISTA'
com vários e rec'ent8."eUrljll, 4-,

especialização
PARODONTO_rATIAS

DOENCAS DA. GENGIVA ' •

(gengivites, gengivall sl'ngrenta., . Um dos conceituados estabelecimen-
piorréia, mau hálito), tos da -Cidade, apresenta acs seus distintos
PERIAPICOPATIAS

f d d 1 d d IAfecçõee da raiz do da.t6 . requenta ores a sua nova mo a i a e cu i-
Pesquizas e tratamento dOI fÓcol. nária que consistirá de suculente "FEIJOA�'

pelo método "BADAN" DA. INTEGRAL" tôdos OS sábados, farta em(cúrso com o próprio autor Prof. '

Badan) - tratamantq ,eficiente, ingridientes vitaminosos e preparada p�)I
rápido e com téste b�teriol6g1co pessôas especializadas na arte de cozinhar,
OPERAÇOES � Cuoa e extra· 'O serviço a La Carte q,ue vêm mantendo,•

çõee dlfieele -
'

Atende eõ,ezu hora prevlament... diariamente não sofrerá efeito de continuida
marc�da - Rua Neréu, RamOlr, 18 de e será acrescido, dentro em breve, do sa'- rO••1 • "1',

borose "OALE'l;OH, recomendado como subs·
tanciosa alimentação. , .

. Rúa Arcipreste Paiva - Frente ao Ritz.

Dr. E�'MOENNI(H
CIRua•• DIINT.

Ora. Ebe B, Barros

FLQRIANóPOLIS, S"ABADO; 27 DE SETEMBRO PE 1958

RESTAURANTE
.

'''MONTE LI8INO"
...

:P. s. D.
AUGU"SIO BREIOtA

PARA' DEPUTADO' FEDERAL

cretArro ao Estado,

CANDIDATO DO P. S. D. A
DEPUTADO ESTADUAL

melhor )ulgãr o homem e

bem o candidato,

DESENHIST-A
nao permanente (BICO)

na A' MODE�AR

.'

Par� Deputado
Estadual

PARA SENADOR

Carlos' Gomes de Oliveira

r�l ·Irineu Bornhausen

Celso Ramos

•
-

•

Õ:.

PARA ·SUPLENTE

, .

•
J"" " "( ... ,

.
,

1- .

: I..1 �,Telmo Vieira Ribeiro

I

Brazilio Celestino de Oliveira

->1n'·
",

-
"

,

\

..,._

--------------------------------------'

lidádes e vote . em três de
, ,

--�..... \�,
outubro' com consciência.

BANCADA -.: PUNIO SALGADO
P-ara Deputado Estadu�1Cédulas nesta Capital

P.S:D.

,. '

- ,.
•

Helvidio de' Castro V:eUoso filho
,

A'C A-··O·;,,):::'<�,·· �,
�

._

, :"

'

__

.....:;;:;,��� ,I'

•

.

_ :_'. :. .

"'1� :':-' )

'CEDULAS à Rua PedrQ"P'effiô� 1�19-� '.�,. "" -,'" .

Na sede Municipal do 'E��;,éit'õ\� -Cons. Mafra ,33,
,

,.....:. '�' • .J.
_

'

, "

----

bI\1 M.A . O,.PO R}�tnDAP ti
Para pessoas que tíver as seguintes qualídadéax .

Vontade detrabalhar, tnteíatívs, �rópria, AgilÍdade de,
pensamento, Bôa personalidade e Vol1tade de vencer na
vida.

.

.

Companhia de .produtos auxiliares para indústria em
geral, de âmbito internacional, em fase de execução dê
grande programa de expansão está procurando um cola
borador para as cidades do EstJQO de santa Catarina,
interessada em posição permanente, cuja renda é límítu
da ar-enas pela ambição e habilidade cio candidato.

QUESITOS NECESSÁRIOS
1) Ter algum conhecimento de química ou mecânica,

ou facílídade para assimilar treinamento sôbre as refe
ridas matérias;

, 42) Ser radicado e bem relacionado no meio índus-
tríal tío Estado; ..

3) Idade mínima 25 anos

ESPECIALMENTE: Atraente
-

para pessõa -ínteíí-
geritê,_ qua não tenha mêdo do

trabalho,
Pessôa -que já. ,tenha vendido

para indústria achará o Sem

"tlÍabalho facilitado.
Não é necessário ter firma

registrada . nem escritório
montado.

P. R., P.:·
P A R'A, V E R E A D O R

E
U E P U T 1\ D O E S T A D u A 'L

'

,

JUCÉLIO COSTA
p A�,R A
I) E P U T A D O F E D E R IA L

-É R I C O : M Ü [' L E R
P A R A"
S E N A' D -O' R
"CELSO RAM1�OS

JADE' MAGA,rHÃES
-CÉDULAS _', 'EM 'TODAS ÀS SÉDES

Q
, !�. R'-.�........-......----...........-I,

'"

smILO ABSOLUTO:

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



r :N�"�F�' !��,:,�'�3 '.
, 1 (um) 'I'érreno com três

'1' Casas" de
o'

mlÍ'deira sendo 2

(duas) ,om frente 'de Tijó.J.os

-----__,---�----:"--.--'7".,......-,..--
I

Tratar na mesma rua n.o 33.

Gr�mlodos -,Co�laoora ridos ,de 1?58 'I'• "T.
" A' ", V� ,I SOl � Quarto o� ':Alug�'.se'

o,' • -: Avisll-1<lOS ao� pontadores de, bflbetes, da, ,!,}f\llla��_Iaê!e,ira, Aluga-se ótimo quarto COI)1
-

,

-Ó,

que o sortero será feito pela J.�teria 'do Estado do Rio pe·nsão.-"
"',

", ·de. 3�'Çl!t,,�ilt�bx.o de 1958.
'

I Tratar nesta Redação com

� ,: ,,'
,

<.1 A DIRETORIA FLAVIO.

-

.� V� E -tt .D, ,E M �� l' E
vU.,s

o

,cas;s �o{ta_s:,i; rua' ;Eram:fsco 'I'o lentrro 'fi,;8 3"6' 38
, �

�,. - .'

eo o,uti'j; a "'Rua 'Padre l.Í-o'ma� 30, esta fazjsrrdo fu�dos, com
. a Rua Ft�ncis'c,o Tolentino nesta Capital.

"

, :

'Tratar a, Avenida 'I'nornpowski , 74.

�--���--��-�"���--�----����--------�----------�--�

:10.
.

e 28.'Sorlelo' da Grande'
Jômbola:de azalb�a

Brusque ..-
L. Santa" Catarina

De acôrdo com os xúmeros fornecidos Qela Loteria Federal �e _!6 de

agôsto e 17 de setembro de 1958, e feita a combinação dos números da'Gran
de Tômbola segundo a explicação '>que se' encontra no ",erso dos 'bilhetes e

segundo o métod-o da Loteria Federal, temos o prazer de apresentar ao pú-
blico o seguinte resultado:

'

1.0 prêmio N. 9299 - um jeep _.: Beno Sehaefer - Brusque ".-,--�

2.0 prêmio N. 2780 um jeep ---,- José Gregório Momm - Ituporauga -:

3.0 prêmio N. 569 � um lote lic terra -em Ca:mbo�iú - Quintillano .1.
Rehm - Rio do Testo

,

4.0 prêmio N. 937:3 - um lote de, terra em - Brusque - Antártica
Paulista B. A; _-

5.0 prêmio N_, 2275 - uma Geladeira Cônsul - Capela de Ganchos --

Biguaçu .

"

6.° prêmio N. 9300 "_ uma bicicleta - Beno Schaefer ..,:_ Brusque
, ,7.° prêmio N. 2781 - uma bicicleta - Ituporanga

8.0 prêmio N. 570 -- uma bicicleta - Manoel Sperandio e'Henrique
_

' Euríques -- Tígipió
'

,9.° prêmio 'N. 9374 ,- lima bicicleta - .Antárti,c� Paulista S. A.
10.° prêmio N. 3276 - uma bicicleta - Adalberto Frank - Blumenau
Agradecimento

-

A comissão responsável pela Tômbola aproveita o ensejo para ag,ra
decer cordialmente a todas' as pessoas que adquiriram bilhetes, até às 'Vezes '

_ em grande quantidade, bem como às paróquias da Arquidiocese e seus' 'res-
. pectivos vigários, às Inetitulções, colégios e firmas: todos, unidos num gran
de esfôrço pará levar a bom termo a construcão do novo Seminári'o de-Asam-

buja. Deus vos pague! '
'

"

Brusque, aos 17 de setembro de 1958
A COMISSÃO:

Elfrida R. Pereira
Yolanda Tridapalli'

.

Antônio Haendchen
Antônio Pereira _

,

Pe. Guiíherm Kleine - Procurador
Mons. Afori� N1ehues .; Reitor..

r
;

4' l,,,,, ................,,$_ •• t ."1 .� -.7* r

PARA DEPUTADD ESTADUAL
< OSNI'RE'6IS- ,

A;S cédulas podem ser enconjradas nos seguíntes lo
cais:

Flox:lanópolis: Rua Deodoro 15 ap. 202 Tel. 3222 __

;Rua Deodoro 26� � , '"

E�treito: Rua 24,de Maio iisn - Rua 3 de Maio 113
- Ru,l, Aracy Vaz Callado 3ft travessa 75.

/". -

�

.; .:

.,J. _ ...... _ •. •

,ACY. CABRAl.· 'fIVE
p� �

, .'

(�ulas nos segui�fes focais:
i�

P'!:açA Pereira Oliveira n. 12
Hila Joã"a Pinto, n. 42:
Rua Aracy Vaz Cailado, n. 125

. RlU'! Professora Antonieta de. Barros, n. 337
Hua 24 de Maio, n.o 961 '

-r�'à"essa Oruz de Souza Ii . .2'1 _,

Manoel Cecilio Corrêa (Rio 'fa-vares)
R'.I9, Papanduva, n, 451

" Rpa Afonso Pena, n. �8
. Rua Papanduva, n. 414

�
_

(I,NE SlQ<'�-:J�st
P A R' T I R D O

R --.!

GlóRIA Z'�;�'�
� -;;----�

5, DE' O U T U -8 R· O ..

I -'l U S I O rr

,

o '�;:<', "'. " ,'", .;
' '__ _ ,',

MAR�O MO�AIS �_ O garoto El"lANUEL MIJtANDA -ilUJllR cena do esperado filme
. �,

�

• . .

. , f

-�-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-
-----

..--.- --.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
---

..�.-.�..--..-'----.� �

-

.
"Á r ( 'I N E' S' Ã O J O S É - AMANHÃ - ." ( I N:E

,
SÃO ' J O SÉ . - 3�a FEIRA '

A ,p- R E- S E ,H T A \

SEM Q�E ELE SUSPEITAsSE, ELA FINGINDO
. AMA-LO ARRASTAVA-O PARA A MORTE

A.-

f" RiTZ e

D'I A

"0 p
,-

D A

f.· ,

20th 'CENTURV FOX -

VIVIDA, POR

/

JEAN GABIN DAHIELE
' DELORME -<

ROBERT MANUEL'" 6ERARD r BLAIN

WOODWARD
com

DAVID

.-"

WAYNE,� �
.'t" ,"

LEE· J. COB8
. I

BANCADA PLÍNIO SALGADO'
PARA VEREADOR

OLDEMAR MAGALHÁE'S
q�e recomenda':

'

CELSO' RAMOS PARA O SENADQ,
JADE MAGALI-IÁES PARA SUPLENTE,

PARA O LEGISLATIVO ESTADUAL ,

VOTEM_NOS,CANDIDATOS DO P.R.P.

I T . A 1

J'U-11 I (A E L E 110 R A L
, ,

CARTóRIO ELEITORAL DA 13." ZONA - FLORI�óPOLIS

E D I T A L
O Doutor. Euclydes de Cerqueira Cintra, .Juiz Ele-itoral
da 13.& Zona na forma da lei etc.

,

FAZ saber aos interessados, 1\05 Parttdos- 'e aos que o pre
sente

-

edital virem ou dele. conhecimento tiverem, que, foi desig
nado o d;� 25 do. corrente mês. às. o'nze horas, para o fechamento

urnas, no Cartório Eleitoral da 13.& Zona, à Praça XV de novem

bro, 11.° 12. E, para que chegue ao conhecimento de todos e a

quem i�teressar possa, mandou passar o presente edital, que serã

publicado no D'ürio Oficial do Estado e afixado à porta do Car

tÓl':o Eleit'orai da 13 .• Zona .

Dado e passado nesta cidade' de Florianópolis Capital do Es-
, -

tado de Santa Catarin.a, aos vinte e três dias do mês de setembro
de mil novecentos e cincocnta e' oito.

-

Eu, (ass.) Orlando Nicolieh Chaplin, Escrivão E!eitoral em

exe rcicio da 13.a Zona que o datilografei e subscrevi.

(uss.) Euclydes de Cerqueira cintra
Juiz Eleitoral da 13." Zona

Gonfere com o original que foi afixado à porta do Cartório
Eleitor ... 1 da 13.& Zona, em 23 de setembro de 1958,

O Es&lvão em exerciclo : - Orlando Nicolich Chaplin.

(INE- SÃO JOS� HOJE
.'

�'

I
HUMPH,�EY I
BOGARTI
ROD srEfGfR� . I
JAN STERLÍNG: I

I

., I

em

UM' FILME DUVIVIERJULIEN

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Dois jogos'dee ,�,,ªdpres na terdede ho-s
Uendo ó Departamento de FuteJJoI da 'a_de��(&::àdtrt1�lfiilçalt' dos certames. de ,madores;e ju�nis co� o relêtlo às ro�a.

'

idas de dois j�o� hoje lere�5 ,os seg�s,"'Õt� U�i1I05:X Pos�,' co�rMateipis na ariill'iftlll, .I�rana,a I Sao P��, sensaclo-

loal duelo de inVictos com Jose Silva ,nUllitl';lara amanba pela manha�omar�s os eneonlros ,de Juvenis entre�IC" e�:
•

\

'" Ramos e Aval x figueirense. ' .�� I

,

,- � ,

.
-

............................................................... 1•••••••••••••••••••••�••••IiI ••"........_••�.�.=.=a=.====;=-:::.::::;:=:::::,::.:::.::..:�:::���;.;;;.�:f-::-:-=�:'":-::-::::-:-:;:-:;----
CAÇ.A 'SU8'MA,RI'NA

o TJ1ÁGI-CO FINAL DA T/AÇA em poder de Falco
. DO MEDITERRÂNEO vinham treinando há

.�, " -
,

FurE II L'· TE:NJ'S
"

"

"

a
....
II: E

c:::
---.---,- --;.._;;;:.;;_....;...=.... é:

....

.,

(Italiano),

.'

AS8tJET�.aL �VILA

C.onsiderações 'em tôrno do: s.e,!<, Ê consideraâa nos

Campeonato Mundial e do aci: -sport.ivos do mundo, a

dente �que motivou o artigo pu- da "Taçk do Mediterrâneo", co

alicado pelo jornal O GLOBO do mo Uma das mais arrojadas pro-

Ri'if, -16-9�58, '�as esportivas � do universo em

Real'zou-se o Campeonato todas as' modalidades do espor-
Mundial de Caça. Submarina de te talvez só igualada pela "vol-

1958, na )Jaía de Sesimbra em ta' da Europa C'lU bi.cicleta", que

'Portugal, onde 'pela prlmetra vêz .ambêm exige longo preparo fí

se fêz representar o Brasil, se· sico ,

lecionado' entre os inúmeros va- Pelo 'terceiro dia da competi-

",

Para, -as regatas: "Prê-Campeo-
,

nato ,Catai'inense de ReIno de I

Nove .etraentes �,eos
rem;istkcl,� _,' d()lQt�o.

"..... "

, ·"E, _'

com timoneiro - Classe Aberta ;'.:2:000'.m�·trp_s: �".' 1',· .

" '.' . ,,�,
, ,(\.9 'Háreo �.' J7·ôtlbl�Scull

5,° Páreo - Out-riggers a J Classe ).\(berta - 2,'000 metros

na manhã

2,° Páreo - Out-riggers a 2

sem timoneiro - Classe Abc-rí.
- 2.000 metros.

C.OI:n ti11�o'neir9' � '.hjíltipi;ntes
- 1: OOÔ ;11etroh. "'.

--.:,.

8.0 Páreo - Ioles a 4 remos

�om timoneiro - Ext.reantes -

1. oco mctros.

9.° r1.reo - Out-rtggers a .8

remos -� Classe Aberta - 2.000

101'e,s que possuímos, uma equip
que estivesse' à altura do concêito
.qu e desfiutamos rro cenário mun

dial dessa modalidade esportiva,
Participaram dêsse Campeona

to 68 concorrente's, representan
do dez nações, Coube ao Brasl l o

,J.o lugar, sendo vencedora a equi
pe d� França, sC'gu\idu pela Itália.
O �rasil, nas disputas índividu ais
obteve brilhante colocação: (

carioca Bruno Hermanv - 6.0

ção vinha o Brasil muito bem

col�cado tendo pela frente' so-
,

,
'

mente a equipe da Itália: Q mer

gulhador brasileiro Arnaldo Bor

'Ses, estava com a melhor colo

cação entre os. demais concor

tentes, credenciado portanto, pa
ra o primeiro lugar nas indivi

duá is .

Mas, ,a fatal dado veio preju
dica r o brilhantismo que' se no

tava ,'lo desenrolar da disputa,

Nas d·e novembro de

- 2.0000 metros,

58" marcadas para
-

amanhã,
con; ·í�'íci.o às '8 horas na baí

sul, a FASC organizou o s·e'guin
te programa:

sem timoneiro - Classe Aberta 7,0 Páreo - Iolcs a 4 remos
1

metros .

L° Páreo - out-rigge·rs a 4

com timoneiro'- Classe Aberta
- 2.000 metros, Na opinião-de' Slanler�ous um' jogo

Ião pode prosseguir com 6 elemenlos'
numa das equipes -

colocado, Estavam presentes o Robert Quemener da equipe da
melhores mergulhadores do mun França, Ó acometldó por des-

do, inclusive. os recordistas mun- .naio provocado pelo cansaço,
dias de 'profundidade - 41 mê- 'quando em mergulhos sucessf-3,0 Páreo � SingJe-Scull �

NÚMEROS DO (AMPEDlAT{lC4IUl�A
DE FUTEBOl

regatas

LONDRES, > 25 (U,P.) - A

propósito da coritrove rs ln sobre
o numoro mínln:o de jogadoJ'('
que podenl disputar uma parti,
da de futebol". sir Stanley Rous

see�etal'io geral da Football As�
soc:ation

.

(Inglaterra) c· presi-

tros em mergulho livre, em

� mãos do italiano Falco (10,0 co-

:c'duzi<la, por exemplo, a seis Io- locado nêste Cl:!mpeonato),' O
,';'�dores em co nsequenc la de, con
tusões. Sir Stanley Rous jamais
ouviu falar de um caso seme

.hu n te c·m jogo de. campeonato,
,Ia época em que era pres'denio
da Comissào de Arbitros de HOF-

sistema adotado nos Casnpeona- léce na disputa da "Taça do

tos Mundías é complétamente Méditerrâneo" a mesma modaIi
dif'er.onte do método usado nos dade individual. Um companhe í-

vos tentava desentocar uma ga-
, �

roupa que havia arpoa'do a 12

metros de profundi.dade. Preva-

Classe Aberta - 2.000 metros.

4,0 Péreo � Out-rigge·rs a 2

1939, em que foi disputado o

Campc'onato 'Catarinénse de Re

mo, os resu ltados foram ês"tos:.
, 1.0. pál'�O -, Principiantes

_t!oles a 4 - 1.0 Ipil'anga e 2.°

'TIiachuelo,
,

.

2,° J>áreQ' - .cj_ajlse Aberta
'Olrt':ri�'f��·� a 4' __:__ Campeónato
,- LO Rill.�ljuelo e '2.0 Aldo Luz,

,3.0 pál'eo"'-,-- ,Out'riggers a 4 -

Ju.ni·ors:::"': fo MaJ:finelli
4,0 páreo -, Out-riggel's .!l 4_

Nóví'Ssimos ----c L° Riachuelo.

",0 páreo - Canóe - Novíssi
mos - 1.0 Riaehuelo e 2,0 Mar-

COI..OCAç.ÃO DOS pate, & derrotes: 4 pontos
CLUBES ganhes, . 16 perdidos; 13

1,0 -'- VASCO - 10 .J·o- tentos pró, 26 contra, Def'i
cít 13 tentos,

gos, 8 vitórias, 1 empate, '

OLA'E>IA 10'1 d t 17 t h . 10,0. n' - .10-arro ·a pon os gan os,
gos, O vitória, 3 empates, Cnmpeonatcs Nacionais, Não se ro não pode $" não deve cornpe-3 perdidos; 26 tentos pró, 7' derrotas: 3 pontos ga-,11 't S ld 15' tentos p�,rticipa por equipe, lUas sin° tir lado a lado, o que julgamoscon ra. a, o , n.ho-s., 17' perdidos; 13. ten _

.2 o FLAMENGO 10 individualmente, sendo, compu, ;r:íve êrro, tendo em vísta a se-'.

'

-

't'· 2 -t tos .pró, 35 contra, Deficit, de te d' C .•

de Arbitra- f h' d d d I I tJogos, 6 VI orlas, .empa es, ),2 tentos. ". "i"
n, a onllssao c Ol'S Ire', con fi'O a, ' ng a €'1'- tados os pontos dos três melho- gurança d'e quem pl'atiea êss('2 derrotas; 14 'ponto� ga- PRINCIPAIS ARTI'LHEI- g'em d.a l<'.I.F,A., decl:ll"ou esta ·a. O fato sempre se pl'odu:flu l'C'3_ de cada nação, para a clas- espopte. Assiln, quando Ala'nnhos, 6 perdidos; 32 ten-

ROS tarde, e1u' Londres, fI,ue sua_in, 'JlJando de 11m jogq secun.�lario,' sif.icaçiio da equipe ,vencedora, Boisnal' volt!lva de. um mergulhotos pró 10 contra. Saldo, DI'da (Flam'engo) 10 t1l1'pl":""aç·"_· "n' � Lr'';'O ? {, 1
.�: '1111" e uI'ne r

-

I ",
h

'22 tentos.
.

"'•. ,",U li", ."r. ó ". e 118 ,�'e, ,'" q ", po exemp (l, "" A águ-a j\ mu:.to mais fria que prof.und.o, viu seu compan elTQ
·2.0 - BOTAFOGO - 10 Lua {Po.rtugu,esa)' 9 gi:as de fute,bol concepnente ab :ia se apl'C·3e,ntad·o com sete' a .us�.aI.Dleute encontrada nas cos 'ubmél'so sem a n\áscara_ nojogOS, 6 vitórias; 2.empates, Didi' (Botafogo), ,Babr. ",únle;o dI! i�ogadol'lls' q'lfê;"'!te'i'.e!Yt '�,,1'ils";sonÚj'tI-tê;"'iJ:Cil'�:te qua-,' tii�o _-Ma�il, "'Pri;Yicipaímei;trn�

.

rosto, se�l' � tubo respirador e2 âerrotas; 14 pontos ga- (Flamengo): Pinga (Vas' participar de t'd'
"

tro d u b h' ,-, " '

nh9s, 6 perdídos " 26 ten- co) e Zé Henrique (Madu- .. uma par I a, serIa "e se s mem ros. aViam Sl- altu.ra de Cabo Frio e· Angra dos a arma ao lado, tentou voltax
. reira) 7 >., J. Sê·gU.l�tc: "A atitu,de de um ,IQ 'íc-l';dos .em um .acidente· ,do ,Rej�. nao se �falando da qU.a- i)ara salvá.lo, o que n:'\ . .o lhe foitOS. pró, 12 contra,

.

Sald;), Quarentl'nha' ,',('B''n,ta'fo'g""),' >Ou'bitl'Q sel'!:l intel·l'ameI1t'·�� J'ustl'- mina O arbl'tl'(l dec'd' 1 t-
.

'd14 tentos, "

'" v
.

� =,' • I, I,i., en aQ, l;dade d<'!s' peixes, muito mais possrvel, pois foi acometi o por3.0 - AME'RICA - 10 Cabrita (Bon�sucesso), ,r. 'ficada se ele paralisasse' um Jogo ql.!e s('ria anormal permitir o de- : v.tt�iado.s e nl1me'l1OSOS er: nosso dc'smaio, e, não tivésse tambémjogos, 5 vitórias, '3 empa'-
Nilo (América) 6 �o momento em que uma das 5enr·olar do jogo em tai-s condi-' litoral. ljim nos'Sos Camp.eonlltos, sido socorrido a temp'J, teria si-teso 2 derr"'tas', 13 pontos Paulüiho' (B Oi tafogo), Lluas e''''III'pes se vI'sse r d 'd "o'c'" de desequ'll'b" 'I d;

v

H
.

(I
" ... e UZI a y ." " I 110, e propos não se c assi-f.icam .os pC'ixes com do mais um esastre a �mentar.v.,anhos, 7 perdidos " 12 ten- ennque F amengo) I Va,l· d '

ddo (FlumI'n ) M
. a me'nos e sete jogadores, não 'lue os J.oga ores das duas equi- pêsQ inferior a dois quilos, 01 Quando Robert foi lev:n,L, .iitos pró, 12 contra, Saldo, ense e oacll'·

__11 tentos. (Flamengo) 5 inlpol-!:_a p.orque motivo", pes fossem divididos, em duas considerldi;os de má fJ.ualid�de superfície, haviam transcorrido
3,0 -' FLUMINENSE -

Joel (Flamengo), Wü,,' .

o Regulá,'t\�1l.t-q,4a.,'�,l.F�A. re- formações e numero .ig·ual.e Il.ÍS-

��Q' inbe�nac.ional o pêso mínimo seguramente' 20' minutos de10 jogos, 6 vitórias, 1 -.em-
sQn Moreira (Vasco), Sa- 'ere-se a Ulll ]t:tíníplO cleJo�'aldo- ;n,l,:8sc,m, um jo:-o amistos·o; F-o

.. i, : ad',otaÍlo, ,é _de, 2:00 gramas! Dife- in�e.!'�ãD, Não lhe falt,oll as�is-pate 3 d·el·I'ota,·s·, 13 pon"-,os ba;rá- (Portuguesa), Hélio res P"l'" o 'r·�nl--CI'o.''''>· ';.. 'r'"d' ",. 11t'" 011e Ui11 Jo:l "h',

Iranhos, 7 per'dI'dos', 30 te\'- Cruz (São Cristovão) � Tião
" ,�, "'j ul!:.},,� "' a,. sep1 -> l':"',� i, .

ga.- Q�'

p,l',ercnu '�',r:�"t: "t"a n,í.bém,
é a região onde, tênc�.a. médica

imed'[,'ta,
pois

t' t
,..

(Olari.à), Osvaldo (Madu-. contucio:'1l�:$t;iS'ill'·>·'·�s8e' .�nínilno /.0 ,.ar pala casa e u,m.!l.utro pre- ;se�des.enrolóu .o certame - nos- ,>artIc1pàv,a na disputa o ital'n-l�s t����/1 COn l�. Saldo, reira.), -'Sabará (Vasco), quantó -.ii'oJ�Jí ,61:0�segu.iniento. te�·iÍ.l" ir joga"r �rickeVOs de-zes- .:;;'o� f.����jl.. ilhas e baias é' d'e I
no lUédi�o Dr, Alberto �razzioli4'0 _:._ PORTUGUESA, _.::.. _L�i4 (Olaria e Décio Ban- ('.om �j.Ê;:t(i.:·'·; oPiniiio de ".sir seiS outros aceitaram ·ú·,pr·oposta. 'filll'maçi(o_,r().('hosa C' na região I (êste também já ferido por10 jQ�S, 5 vitóm:as,',,�. em- gu·,· ,'.' . St!lnley

,

p:�us' é .a de que esse' " disputaram um jog,o am'stoso_ d·o Campeonato Intern:lcionn caç.ão durante a disputa, n,a al-pa tes, 3 <derrota�; 12 P011,-\ G� Al�r�ahinhot(Flam.engo),- artii'<i $.0 �e, aplica tanto ao ini· 'Felicitei o arbitI'Q" por sua dêste' anQ ,.é :!'oruil\.dó. de algas. till'a do mamilo (l'l'eito salv.o tão" h d'd - ' arl'lnc a (Bo afogo), Va-
"

-',
,

"os· gan os, 8 per lOS.; ,213 v.á; (Vasco). Ar.i .(Çapto 'dó. :�o do: !59go 9u(lnto 110 seu trans· �ollduta" - concluiu sir St.anle·y . ÂléÜl dissõ, n�q. foi.:1. nOS8a somente pela proteção da roupa'tentOs pró, 22 contra. SaI-'- Tt';"o'),' Ruben's (_Bang'u), Ca", �'in'rer, "caso uma equipe se visse "�Oll� . .o "d J 't "b hdo. 1 �ento.
. .[\,�l \

'. •

.. ,

e.qlllpe-> ",3:V01'ec..1 li i)e a so..r e, �€. <le orrac a que vestia na Qca-
5,0 .- BANGU - '11. jo .nál'iõ' (América),. e Artof.t

, gunct.o a .af:r�ativ:i do nosso sião), 'que tudo fez para recu-'
S 4 ·t'· ,

1 t 6 (Bonsucesso) 3 �,NA""'O'·'FI(AR.A� NO COA.INfIA·NS O· 'útlncfe -B'ftt>, itão J·oao' Borge's, i .lerar ti vida que
go, VI OrlaS, empa e, ARQUEIROS MAIS K13. pel'dido's;' '12': tentos pl�Ó, ., . VAZADOS i1�pr!;n�:a: no Rio, quand'o :de seu "a�a con8eguiu com os recursos
19 ,contra�, Defieit,,7' ten Válter .(Olal�ia) - 8 (R'A,(I CATARINE'N,SE IVAN regl·ésso. "Ã equipe do Brasil le sua farmá.cia j}ortátil Suspen-t S

--. ' _.

gos '29"
.

disputou o Campeunato Mundial ,a a j}l'ova 'e trazido pIu'a terra,
.

O

6.0: .;...;... ·s, CRISlJ.ícl:vÃO ..:..� En (Madureira) - 6')0" ; . .g"íci.,�.PtiitIÓ, 25 (.V,A,) -'- De; tore os cQrintianos no segundo :me_i.,g.ulhando no cabo E�picl.te .�o·bc·rt, niio mais voltou a si.to· jQgos·.g VitÓI;.Ill,.é, 2' em- 'gos 18 "cordo çOlll>'o que temos' nQti- turno.. do atual Campeonato Pau- ';onde a regi-ão parecia I! ,mais fa•. )él'a, a vida em holocausto pelo'pates'.. 5 ,�,e,I""'ot,as.� . ..8·, p'on·to"s' Humberto (São Crist()�' '.

'd' C l' d' Ih d'd d d 'I b
.. '1, \ 'Cià(to,'.· e�tave trelllan o, no, 0- Ista, ISSO e. tC'n ·O.SI o, a a '-'orlj,ve') em Ol'a. Q mar fôsse,O',anhos" � 12�' p'eI.;di-d0S",. 16' 'vão)' - 9 jogOS 17

'_"

M
'

(O nt d R') ',:,I,'n,ti;l,us,', (j m.ódi,o-zaglleiro Ivan, c. :encia, pelo ,téc�ico Claud.�o,' 'mnJs ,vidento: tudo corria' henitehtos pré, 21> contra: De' auro a o O· 10' -
.

�
, " " ,

f' 't 4
- 9 jogos 16 " .

,,!lle p.ertN1�e'ra lt,Q Linense, &In- 'lluru,do fÓrte. ventp soprou· en- "'T_a�a d,o ,Mediterrâneo", com a
.ICI, .

t
.

r7'0 _;:_ CANTO DO RIO An�oninho (Por uguesâJ: .;Og e JabarfUul'U, Haviã pos'S:hi- �r.ossanc}.Q .o mal' e'· Q tamanho
.

suspe;nsão da prova em home-

f'111 p'iaOt e', j50�doesr' r'�t:;!,ÓI7'iapS�n�
.

-Z� J.°lr�sri�6 (Bonsuceªsç)'
.lidade .;l� 'IV'àn seI' engajad� pe-

V E N D,E _ S'E .

Jo.s va�alhõe's q'ficultou o de· nagem ào campeão vitimado em
-

7 16 Jo Calupeãô' dos Cente'na�'ios, a ,fen.rolO!I da' i:Hs'puta, . Por essa circunstâncias tão tristes,tos ganhos, 13 perdidos', 11 - Jogos .:. 'e ".
.'

.. , .

......
tentos pró, 19 contra. Defi- OS QUE MAIS VEZE� ·tih,lo dê enwrestimo, até o fina.l Uma caminhon�te Ford �ltuc..�· nã� adiantava prpcurll,1" (Continua amanhã)
cit, 8 tentos,

. APITAR�M ,jo, atual,-é�I'ta'm,i;�. por quC'�. além o:to cilindro, Tratllr n�" fgU�S ·n.lais calmás (la baía'd<
8.0 - MADUREIRA -

, A,mllcar F�rreu'a. e· E'!l�" �e, ser :u'JÚ jog,ádor confi,ecído,
armazem D'ona Clara ,nQ. ,.'

$&�im�l:a! :��8Jante;; uma )IQra. dT
10 .l'ogos', 3 vitórias, O em- naplo de, QueIroz, 10 v.e,z, e.,.� ':<l,'ode'r.ã' confii'll��'r sua�' .qul.lda: . hávega�'ão de ondé se c'nconh'avaF d L A t-

"

Mercado Público,pate, 7 derrotas; 6 pontos e, re ·erlCO opes, n OnJO
des nos treinos realizados na Fa�

.!,!����--------.",t·' no.ssa equipe. O..azar, p-ortan'.'ganhos 14 perdidos; 1,! VlUg e Gualt�r Castro, 7
. sendinha, No ent�nto, d'o ,�a.n=-, ' ,�. CõntrtÓ'l]f-- p4f� (.\ "QSfla co-tentos pró, 25 contra. 'De- veReENDA DO CERTAME' ('I'e 'numero de valores ..p.ara a re� Dt·_ OfNY .rtIJ.m�NI" locação .que assim mesmo nos'ficit, 11 tentos. '.

d t' ..- ..t
..

-:� ,
,9,0 --"- BONSUCESSO O -certame- -

'ren eu a"e tag-uarda alg.lms. -d� quais se' ;P' leu' um brilhante 3,0 lugar", Por
10 jogos, 2 vitórias, O em- agora Cr$ 24.420. 759,00,

�recupera;u
rapiiiâ'��:nte, das con- Cir.urgiãb Dentista outro lad9,'0 Francês Jules Cor

F
tusões de que tinham sido vi ti-

.

ATEN�1}tDIARIAMENTE ,nan, classificado em 1.0 lugar,HOJae no Mara.canã, é· ta�'Flu nas, não foi julgada opórtuna a ao �lodo da manhã, t.eve a sorte d� arpoar uma cor-
,

tra- c.Qntratação de Ivan, que iria f:- 2,Ç. 4.ais I! 8.-s feiras iina de 23 quiJ.o,s,qulWlomada aos'E·nlbora a peleja número um Fluminense, que hoje será
.

6 � h 'cal' indefinidamente sem Jogar / ap s ". 19 o�-a. 41 peixes por êle' arpoados nod I f' I do turno do vado no Maracanã, isto dada as , ..la 1'0, ae a ma
,.- em seu pl'oprio. prejuizo. Nestas "'Consultório: '-desenrolar do Campeonato de.d F t b I ·.·josl·ço' e·o excolentes, d,os ,dois ch'.-

1 '"'Im lieonuto Cal'iocn c' u e ,0 v �

f
'

RUA VIDAL RAMOS 9 Ih I
. .', ,

.• I condições, Ivap. não ormai'a erV
•

1 'l.'.al11- e uma co ocação maravi-,'cJ,'a o confronta' Yasço x, Botac ',e'Í; nli t:íib,ua de, cOl,oc'ação'l I, 'quando o seu non1e mais· ..gespon, '

Ihosa e decisiva 11'0 Campeona.to.
.

"O 'mal'c'ldo para ,amanhã não
,

O outro logo' ma�'cada Jpara

AGRAD�'NIO E MI'S"SAtuva no firm.amento d.espor.t.vQ o�,. ,
.'. )

"q110' teve a duração de G horas.

'

.-.

'I
r,' .,

dr. tl� p-el·tal' inoomu1l'l ln· hójê: p(ll'tug'tles.a':x

Amér;�tam-
'"

do palS como um dos, ;seu;' ho- ",e,xa -. � . ""
... ':., ':. lo diá 31 de agôsto próximo fin-b t FI e go x bém esta p.olarizandõ a nl(õesnlC'i1S de prôa. _

er&sse o em a e am n
..

I Me· L lte ]
"

�'32ANOSDnUUHOMPLETOU
do "'Jn."_" '6" ( "'"'"��''',. L,!I!,!!, Lei�1 • ',,,,iÜ,, • ,d, ::��::":; ::i�::�N",lO Mo"

'nal)'os com '0 puss'amento de seu in_esquecível e�pôso, pai, dial,. 'credenciaram·se ir. disputa

o', TAMANDARÉ' CANTO 'De.} RIO 2 e- aVô, �ên, de público agrade·cer a ntan�ira tôdu especial, da "Ta�a do Mediterrâneo",' ês-,

'

.-
..

-

,J . "com quê o dr, Eros Mel'lin tI'atou O exti;to sr-. Joiiú H(mriqtlf �e. an,o na ilha d-e Sarde·nha efO<l' "' f t cons' d�rado -o -lna101' p1!lyel' de- : _,..
_

-'O d'fi de !\1ilem
, 'Pe, es ,�� .BANGU O Le:te, quand·o da tel'1'ivel c'nformidade que o "itimou, e II tôdas cOm a dUl'ação de· 6 dias conse..... '

d d '. todos OS tempos ein su.a po�ição,
t' d 10 16 d b

para o futebq],. da ci a, e, pOIS
as pesso.f\S que p!)l' telegramas, côroas, ou por qualquer mo,lo ex· cu IV'OS, e a e setem 1'0.

.

.

° o Tam'andaré.F: C, constituí UI}'
assinalou o transcuJ:so' do. -32, , ,

Em pal,�ida antecipivia tcrn:ll:am sr'u, pesar e os confortaram por Qcasião r.b doloroso,. �,

d' T dos muitos 'celeiros de cracks' es'.aniversário ,ele fundaç'ão o a-
.

t
.

d d h nt o transe por(]ue tiver�jm que passar.'.

b
"

d' palhad·os. p,o.r·'. San. ta",' Cn,tarin'a para- a ar e ,e o em,mandaré Futebol Clu e· uma as

C'
,

. 'R'" b�"n B I.

"I Ill''''Jtan(lo, à�sim, 'reais: s.e r:y�ço ., do_. 10 a �u. o "angu!agl'erniUçõe3 111Uis aJ.!._ti,6:as (e'

2' O I 1
..

�o .esporte·rei barriga-ver.de, por x, com goa s ce
Santa Catal'ina,

Z
.

h C b 1 IEmbora tardiamente enviamos eqlun a e a oc o. f,

Dirigiu o encontro o "r,

Amílcar Ferreira e a Ren
da 'SOJuou ·28,520,00..

:� ·1(:·;.·-'�,

Lembrando'��1

.i{. '��
Dc,lfort Duarte, que tran8for-,

mou ,0 América, do, Ri'o, numa

itutêlltic!l academia d'e' futebol;

*

esp()rte que abraçára. Não se

,�oncluiu êste anõ a disputa da

tin�lli.

6,° páyeo - Ioles a.)! --;-. Clas

:��.' Abe'rla .•
":::_-iY AÍd� Lu� e "2�o

_(lfiiê.h�·Íllo. « ", "., .,'
. "j� "

.. ;.�'t:«il.:!Ír.eo -,--; '!-0Ie'9 � 4 -:Novís
"Jil1'l�" -r' 1.0 Ipirnnga 'e 2,° Ria-

,�. 'CiÚl�L;:� .;:
.

'.
.

.. ' 7·'ll�o·:(>ú;r:eo...� Canóe,-;:;:-_Princi
},iau�'es: � L° Martinélli e 2.°

:.llia!,hue1()." .

,�.

., . '

. (LO pát:'éo - Qut·rigge·l·s a 4 -

-dlifssc� :ÃJ)Cl:ta. ;:_c 1:0' Êi��huei�
, � 2'� MaÚin�llL '

.
'

.... ':....� �Cil1H;t.tO: de'- P9nig;: I·l.° Ria-
.

f·.lJ..a-e10:':32;· Z.O- Màrti.ri._ém 17:"3,0
A:Ho: !luz:: &:'Ilí'il?�í{gll íô"'· e': J.O
'Al1léri�n. e,',Mai�Hrt;� Djã:�, i � :

f'
..

;.
.

�

,,:,� �+r-':"� ;íl;r '���r�I'>l.�.. . _,

.�:g��r�i.2ã.o'Cámp�_fi:·:tRifÍçh:�e,.
�oJ d'O ,cerláh,·e� bàFr,iga�verde

'

de
.

'1.939 <elsta:v1t '�SSii1� <:;;�n�tituida:
. Patriib:" AdoÜp' Chii:ighini: Rer

:n;ad.o;:es � 'eWauér: S�híegel Joa�
•

'. ,_.� 'i ,

fluim 01'veira, Otávio Aguiar e

ürli(11do Cunha.
.

lUe\' LIa disciplina e de cava-

lheit'ismo,: Viv.ificou cóm a sua,

:'.ção c .'d .t:tam.i,smo ,()c bl'ilho das'
J)]';mcÍi'!)s Viró,ri1is· .. ·rilêatiç_<i\las (

deu ao Amél'féa essa camisa ve·r

melha CÔl' di sangue, que os

Hacks americanós . vestem com

justo orgulho, O granâe de·spor·
tista foi assassinado pQr um

torcedor fanático,' justamen�e

'.,
.

OuGossim convidam aos �eus parentes e pilssoas de suas rela.

çõcs para a Missa de 7,° dia, que em sufrá"do de gua boníssima

!lIma, mandarii·o rezar no dia 27" sábado, na Capela do Colégio
Catal'inense.

J.lltltecipadamc'llte
de

agradecem a todos que

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ILIA
situação do país, nenhum candidato se man- chek sera a que -eumpre ao

,RIN
nesta fase pré-eleitoral, é tenha na admínístraçâo, Ministro da Justiça execu-.

.

,

.

de tdotadl e. CGIl'ltPleta dtraln- com a�t?tridadde PGara• coàgdir Jtll;r.- cQonclui o sr. Cirilo
quili a e - 'vol ou a : ec a- o proposi o o overno e unior. uero crer que a

,

.'.
rar ,o ministro da Justiça preservar' o procêsso eleí- tranquilidade com que se
em São Paulo. toral, condenando qualquer vem 'processando a campa-� A inflexivel neutralí- víolêncía ou abuso que pos- nha eleitoral em todo o ter-
dade do Presidente da 'Rê� sa ofendê-lo". rítórío brasileiro, salv"" um

111 _7IPlI!1 IlIIana _.IIIIR a I tTlPÚbliCa
- em face das pró- ou outro incidente, pode-se.,.

_ xímas eleições acrescentou o INSENÇÃO DE JK atríbuír. precisamente à

N
-- '.A 31". Cirilo Júnior - e a cons- - Essa vontade do pre- isenção do eminente Chefe

'a"o q.'uerem.. OS' O gO"'':�lnO_tante, recomendaç.�o de q��dente JUSCelin.o K_Ub.its-
da República". ,i

,,;,�
, '" _..... •• II••

,

II. -·Tf'ulln••• Iffln,_

Ci1l0�ah����_cd:nle�::::p;:�j)�ci p'.'ara'
.. ;�s�:��o� ���ss��aP:����r�d!d:�� di�!�bUi�e�':il��osel: !��ê:::�:ga;i�'I'S'E E NECF..SSA,R-IO MUDAR?

causa, ja estão apelando para a (1) quilowatt sequer de e·nergia do �través de aeôrdos, e'" que,' (Contlnação da 1.a página) a nata dos democráticas- quer aumento' de 'impostosagressã-o. ••• elétric�. �'não "custam nada ao govêrno, a
.

Mudar o govêrno que ai está cristãos e dos socíaís-pro- especialmente o de "Venda�
Eles, já não sabem mais o que mi lh õcs de cruzeiros.

.

N�ão_ queremós o govêrnô para certos candic;l,atos da UDN, pela a i�.sultar os foros de .civili-' gressistas e os bons elemen- e Consi�nações", pois que adizer, o que fazer, ou o que
.

Não queremos o govêrno para
we nao esqueçamos por comple- . D. NICE FlA.RIAS. zaçao de Santa. Catanna. tos de outros partidos, qlt� s�a majoração irá dificul-comentar pois não encontram ud qu ir-i r centenas de Jeeps, que
to o homem rural. Não é assim 1 Não queremos o govêrno para Substituir essa "gente sentem a necessidade de· tar a circulação da riquezamotivos para nos criticarem. o agricultor não chegou nenr- fi Quc·rem.u prova? dormir o sono.. da inatividade, bem", êsses "novos ricos", mudar! e aumentar o custo de vi-

Sim, meu caro comentarista. ver suas cô res. Lá vai. para abandonar o povo, êsse po- ,por g�nte • de bem, gente Não somos somente nós da".
.

.

Quere·inos o govêrno.
'

Não queremos o govêrno para
1 - O govêrno ensinou o ho- . voo que tud� �em dado. ce. tudo tem ,:40nrada, gente .de�te, gen- qu� nos esforçamos por su- Mes.l]l!) contra á: vontadeMas' não' para continuar as que os honestíssimos homens do mem rural a examinar o só- fC'ltO em prol da grandeza de te mais. culta, também, por- bstítuír udenistas ruins por do sr.. Donato. da Luz llS

suas l'MEMOrJ.l�VEIS E IMOR- Plano de Obras c Equipamentos lo para plantar nêle o pro- nosso .Estado, a s�a prõpría sor-: que essa falta de .honradez, pessJdistas dos bons, seus cheres, baqqUeir�s eREDOURAS" obras. digam que foram gastos a f'abu-
duto adequa.do ?

, te, deixando que eles lutem com de cultura, de decencia e de Nao. A Eterna vigilância donos de minas, que não pa-Não queremos o govêrno para losa quantia de o-s 23.251.1,650ü 2. - Deu-lhe adubos r- seus parcos recursos, enqll'aJ!to" ,�tB:�as qs qualidades neces- também necessita mudar... ��m o mencionado impôsto,APENAS CONSTRUIR 268 Klu. na aqui s içâo de máquinas ag�i- 3 - Deu-lhe vacinas a fim de os gove.r�istas só pensam cm (a-' ,sari,as .a governantes, está E não somos somente nós I�ao àumentá-Io, se foremde estra.das péssimas, em cuja colas, que pudesse
-

vacinar os re- z er po libicagem barata e encher. denegrindo O bom 'n�me �� que sabemos necessário mu-
. VItoriosos em 3 de outu-construção e conservação dos E onde estão as ditas m áqui-

banhos contra as moléstias.' seus bôl�os com tdinhelro do po�· nosso queri�o Estado, nó dar! bro, embora duvidémos muí ..4.808 Km; cons tru idos por �ós nas? 4 - Deu-lhe ass lstência téc- vo, e, vI�e'r ele �Oll\bra e 'água con�eito "da Fedéra�ão." SáG. udenistas sinceros que to que o povo eleitor lheaproximadamonte 1 bilhão e 40' Não queremos o govêrno para
nica na medida de suas ne- fresca, nao qu:er,!)ndo nada com Nos, que vivemos da Ca- tambem reconhecem ... '8en- proporcione essa faculdadecessidades? 'o trabalho.. ,'�""- pítal, conhecemos de perto tem a necessidade. . .

essa fôrça, essa', oportUni:Tu.do que existe nêsse serrtido Expliquem-se' seuhores govpr- 9s seus problem�s..... .. Vejamos, o' que diz, em dad� ... E 'perca essa opor-foi feito pelo g�vêrllo Federal. nistas.
.

Co �eitor (OU O eleítor) ra todos os numeres do jornal tUD1dade de m;mdar-IhesSerão, os homens do govêr- Ex.plique os 'latQs citados se..,_ imagmou O sr. E. Amim, "A Gazeta", o udenísta M. D. passear no bosque ...
no do "MAIOR", capazes de nhor comentarista. eleito vereador, comprando da Luz; no' seu programa pa- d) "lutar pelo aumento dadesmentir ? DESMINTAM SE FOR POS- votos menos esclareeídos, ra Deputado Estadual: prõducão".
Não queremos o govêr-ro para SIVEL, O QUE NÃO CREMOS. com o .íntúíto de, eleito, a) "defender o regime da Enquanto emprêsas parti-dpixar desamparadas e sem ma- Múcio Scevola "c?.qlprar"·os se�s pares, livre iniciativa, como base culares dão tôda a espécietrícula .nas escollfs: !is 228 mil --- _' afl1� -de ser o Presidente da da grandeza da Nação e fe-, de assistência os plantado-

Cl'ia�ças, em idade escolar, pois EXPURGO NÁ Câmara Mu�icipaI e, assim,' licidade de seu povo". res de fumo, ao ponto de oso
.
numero ,dc· escolas existent2s I :substituir O· P�efelto de colonos abandonarem as

FLORIAN 'POLIS S'
em 195Õ, é quasi o mesmo Ilú' A emanha Comunista .Flori�nÓpOJis" .ger "0 Prefeit'l... Parece. dito de monarca, outrt;ts cultúras também ne.

, o ,ABADO, 27 DE SETEMBRO DE 1958 mero existente em 1958. BERLIM - O 'p.rtfmier da Ale- da Capital? mas 'não o é. Com as meta- cessarias, as ,autoridadesNão quel'emos dizer com isso manha .Oriental, dominada pelos, morfoses, para Elffas, Cae- u.denistas somente têm sa�

T R E P L I {. A
que· no govêrno do "MAIOR" comunistas, Otto Grotew·ohl, PoderIamos citar outros fas, Celesques, Cagesques . bIdo mandá-los plantar ba-NÃO FORAI:vI CONSTRUIDAS anunciou ontEm, ante o Parla- candidatos que também não. etc., dos serviços públicos é tatas ...
ESCOLAS. Fora.m sim, mas pou- men,t? a �estituição do vice- são

_ merecedor.es da conside-l p�rt!culares, para a "ini-O meu prezad� amigo e colega dr. Carmelo Faraco' cas e péssimas. prenller Fl'ltz Selbmann, que' par- raçao e da c�ltura do povo ClatIva" do ex-governador
e) "atender as pretensões�presentou, em art�go que mereceu grande destaque n� O número de escolas .aumen- ticipou de um complô paru del'- I de Florianópolis. Mas êsses

I
Irineu Bornhausen e sua

do >povo em todós os' seusJornal "O Estado", de 25 do corrente, a sua· réplica à de- tou suficientemente para aten- r�bar o secretário-ge·ral do Par- 'outros não Gi.SPÕ.em de for- corriola 'INCOmodativa, não ansêios, prinCipalmente no1esa que. apresentei. como resposta à sua acusação feita d!lr as ne'cessidades,1 "NÃO". ttd{), Walthet Ulbricht, no anQ tI tuna� facilmente adquiri- tem ficado nada para a qu; se refere à educaç&,o,ao PartIdo -:r:rabalhIsta Brasileiro, ac�sação que sitúa o Não- queJ'emos o g·ovêrno para passado. das; não dispõem do poder "livre iniciativa" de mais. sa,ude, transporte e energiaPTB como ahado dos comunI·stas.. 'd .

b d d O d t Ih d ,.
J elétrl"c"'''

.

elXar a an ona o. o casu da s . e a es (J' complô e de: economico daquele, por isso ,ninguém. Nem dos seus pró-
" .

T!a�quilize.-se _

o, meu nobre amigo: não .prolongarei mO.l'�ali,daele infantil em Criciú- u:ma intentona para inicial' unIa que são menos perigosds. E prios correligionários.
Se o candidato udenista :fa. J?Ol�mlCa, pOIS sao os próprios órgãos da imprensa opo- l1)a ulna das maiores d'o mundo. !'revolução" na zona comunista m�smo porque .não, têm pos- .

b) "lutar para que seja o
reconhecesse a existência deslclon;sta, da _Capital da República, que desmentem H!i Não queremos o govêrno para alemã foram dados a conheC('l' sibili,dade "de sereJp. eleitos. dinheiro pÚblico aplicado
tudo isso que Ó "sr. Irlneut?rpes acusaçoes, e são' ilustres Principes d� Igreja Ca- construir uns "BOTEQUINS" por Ulbrieht num artigo publica- __ Temos, aj, uÍlla pequena com êlo e efieiência". Bornhausen alardeiã ter da

t<_>llca que d�s�eIltem as perfídias dirigidas contra o par- que são chamados pelos homens do pelo() orgão,. "Problefmas do. .á1_nÕstra,:!il�� gli,e:,é necessário . Necésslta .comentário? Não do, a Santa Catarina, estatIdo de Get?ho Vargas. Dentre êstes últimos citarei ape- da eter.na vigilância ele "POS- comunisi;lO'�. . níu®,-F! "�M;u�r ,d�.:gezite. elltá tão claro que até um
ria prometendo fazer senas o ArcebISpo de Poi'to Alegre e o Cardeal de São Pau- TO.S DE SAUDE" que só ser- Disse que ,uni' dos conllpirado- :Mu�r de

. carididatos..Mu- correligionário do sr. Irineu
fosse eleito deputado'esta-lo. p(ld�ría! tambe�, mencionar o que, a respeito, publi.., venl para dar enl1;rêgo a cert·o� res era Q professor W�!fgang dar de eleitos. Mudar de au- ,encherga que- o dinheJ.ro pú-
dual? ...

caram orgaos da Imprensa carioca, citando os entendl- afilhados. Harcch, professo� dll' mal'.xis�o toridades mal escolhidas. blico do Estado não está
É lógico que não, pois o

�entos .havidos entre o Cardeal Jaime Câmara, o Arce- Se não fôsse a ef!ulpe ho,u da Univc·rsi,dade de Humboldt. Auto'ridades sem credenciais. sendo aplicado com "zêlo e
sr. Irineu, que tudo Issooispo VIcente Scherer 'e o Presidente João Goulart. Leia fQrmada por nós, o que e'xistill; tle Berlim Orien�al;:elInMn__do;� Não .somos nós, somente, I Gficiência"? ."
prometeu e, passados cinco.tudo isso, meu amigo Dr. Faraco, e leia tambem a respos: já teria desapareci,do. lO anos de prisão. �_ <. os ptlssedistas e perre:pistas, c) "contrapôr-me a qual-
anos de mando, nada disso'ta dad! pelo Pr,:esidente João Goulart, publicada no "O Querem uma prova? fez, anda novamente- pró-..Jornt;I.2",?e 24 deste, em que o lider trabalhista desmente, Lá vai. metendo ... -

.

categ�or!Camente,. mostrando q�e, qU,em acusa não tem Publiquem 'o boletim do "POS- 'V�'ia� 4te'
".-. . É OU não é preciso mudar?

lllora. nel1j qualldade para. aSSIm proceder, pois mãntêni .. TO" de Imaruí desde.a sq-a
'

.

I J
É preciso mudar, sim, se ....

o� acusadores, profundos entendimentos com os c.omu- inaugu'ração?
. '.

. nhores. da "eterna! vigllân-DIstas, lembrando, para ilustrar, os casos de vários E::;- .' Digam por que' o Rai.o X do .' � ,"
'. ,', eia"!

ta:do�, COm? o Ceará, Pernambuco,. 'Rio Grande. do Norte, Centro de Tubarão não foi ins- \ ,
,'-

Serglpe, Mmas Gerais e outros. Termina o Presidente do taINaodosealt'vé'lçboeridlePoleupcroa teampPeOsa?r de de fIo'r l-a'00'
'. •

Rol I·S
É preciso muda,�, para me-PTB com a seguinte afirmativa: ''Os nossos adversários lhora�. Para melhorar de

usam os niesmos processos e os mesmos expedientes sur- técnicos, jamais, no �ovêrrio ,do
. .... gente. Para melhorar "al'ados

'.
e desmoralizados, que conhecemos e que 'temos ,"MAIOR", se preocupar:am em

.

;
.',

,

.. :....
"

.

�. aplicação dos dinneirÔ's pápresenCIado toda vez que o povo é chamado às urnas". fazer uma revisão dos comuni- '

.• •.• • •.• ••• .

bliéos". Para melhorar evi·Até parece que o Presidente João Goulart endereçou tais cantes. .' . " -'.'
, tando "qualquer au�ento

palavras aO dr. �araco ... Quem está desmentindo, pois, Querem mais? Lá vai. •• ,
. • .,. de .impôsto",. para evitar

as torpes acusaçoes ao Presidente do PTB e ao Partido As verbas destinadas a aqui- • .pcrrÇl •• maIS "aumento do custo deTrabplhista BrasileiJ:o, são as altas figuras do Cléro ten- sição d!l me�icaine'ntos pura o • • vi�a". Para mblhora-r o "au-··
do 9. frente os ilustres, ilustrados' e insuspeitissimo's Ar.. nQsso Departamento de Saude • qüalquer ,part,e

'�
m�llto da produção", Para

cebispGs (i.e São Paulo e de Porto' Alegre. Mas, meu pre- Pública são tão v·olumosas (me r • '. ". .' .• melhorar as necessidades do
zado 1r. Fa�aco: que o meu Partido, o PTB, Partido de dariam 'para COMPRAR iAlLGU- , ." do' Brasil " • povo; "os' ansêios do pMo -
mass::,., partIdo de fundo ('minentemente populista, so- MAS GRAMAS DE ASPIRINA. l .

•. "
. _

'

• \ "Educação, Saúde; Trans-
fra, de quando em vez, alguma infiltrftção de elementos 11';SO E' VERGONHOSO MAS E' I • .'.',

. • porte e Energia elétrica".
vermel�o� ou avermelhad?s, vá. lá. Mas O que se não po- ASSIM.

.

f .:.::, ". ",. •• .

,
Para melhorar tudo o que 'O

ele a.c1ml!ll" em absolu�o, e que

ta.l infiltração
se verifique I

Em 1950, existiam 608· leitos.

...�,
•••

:".d"e.•po.OIS"'"
s�.:: Irineu _BornHhusen pro-

em Partldos que se dIzem arautos do combate ao comu- para doentes pobre's mantidos : meteu e nao realizou e vol-
nis�o, Insisto, p�'ezaC\O colega dr. Faraco,_ arrume pri- pelo gov·êl'l1o.

.

'.
., tçu a prometer, julgando

�eIro .

o seu PartIdo, para depois querer arrumar a casa Em 1958, 8 anos de completo I '

d""
.

- , ".
.' C) que o povo de Santa Catari-

nos outros... .

, 'abandono, existem "'os mesmos I

n': o
.

na seja tão ignorante!
•

Quanto ao recordar certos episódios dos ten,Ipos aca- 608 leitos.

Da� ,'.�...,'
É preciso mudar!:S: nc-

demicos, em nOSSa Faculdade de Direito os. alfarrábios 'de Coitados ilos doentes pobres I
cessário mudar! E a mu·

minha memória não estão, aJ?solutamer{te, falhos Arrumo' se l:ão fosse a iniciativa parti- daiíçl\ vai começar em 3' de
a responsabilidade do que afirmei e já obtive o t'estemu- cular. ISSO E' VERGONHOSO I outubro e terminar em
nho de vários de nossos. contemporâneos,

.

Dr. Faraco mas é verdade.
.,

C
1960!

�fiiandn·ml) inteiro apóio e confirmando a inteir,a procE"� DESMINTAM. .�.
om

dência do que afirmei. Dentre êsses encontram-se ele- Não queremos o govêmo para I �- ·.Agora, con{ eleição mais
,mentos, l'tmigos e col�gas ,nossos, católicos e: mesmo, sim: vetar abono de natal ao funcio- ........1I�1II1111�1III11111.1I.. que garantida de Celso Ra-
patl'7.antes' ou participante,> do Partido DemOcrata Cris- nalismo público� I mos e Jade Magalhãe.sl
tão. Acho bom refrescar um pouco mais a sua memória... Não queremos o govêrno para I

Vamos, pois, e�eitores,' co-
Termina o Dr. Carmelo Fáraco afirmando que "o perigo enxovalhar o bom nome da Po- I meçar, a necessária mudan-
está à vista". Não contesto, pelo contrário, reforço tal lÍcia Militar. Sabem de que es-

' ça ...
afirmativa. Mas fi)nfrentemos,. meu caro amigo, tal peri· tlj.mos falando não? ISSO E'.
go, com o desassombro com que �u sempre enfrentei e DEGRADANTE. , !€n1frentarei, mas não vá repetir o que fez, em momentos Não queremo� '0 govêrno pa- ':�i.c"'"

.

�.
.-

d ficpis -nos bancos escolares ... Não voltarei. ao assunto. ra aumentar a luz como fêz a '''''''''�'
fO me:.u tempo é escasso. Não significa falta de atenção a d.ona 'ELFFA; CO�1 uma usin�

. ,.

' 'o

r

•

," .\ i,n ormações : CAFÉZrtoum amigo que prezo. É que estamos, 'com isso, fazendo a imaginária, uns motores dE' 30 Agênciá.,·,TA·C!,CRUZEIRO DO, SUL
A'"''''RA CO-' N'"";"'Apolitica dos comunistas, e acho que, hoje, êste não podl'\ '1 contos que funcionam .mal . , ,.

.
'

� 4"'& v.
ser o intúito do dr. Carmelo Farª,...ÇQ.��-- --'�._>-'

-

"Iou 'nlõ"'�fpnanl quand,� ne> RUCl Feli'pe Sçhmitd. 24·10ne8: 21-11 e 37·00 .� EMBALAGEM_
A��ó Garibaldi S. Thiago cessá....io." ., -..,

, .

c'

'. .

f,.·P���·-"'-·-·-"-ll-·-··;;::::a�_=-��::;�;;....:__--__� ._�_a__�
. ';',�._" �_� _

:
.

o� -;.Janc�ld� e ,'$euJ �.... ..:
:li

.....,..�-,
. '_ .. - ..

""'--':..;�. .i\línea c) - Vetado "as gratif1t;açoes de Iunçoes Art. 177 :_J �ciso I _ Vetildas as expressões "OU Parágrafo (mico _ VETADAS as exeres�õe!i �'E p •
.. I V' inerentes ao !leu cargo desde que não dé�erem de sllbs. RE1HUN,ERAÇÁO".,<; ',' MENOR QUE MEDIANT): AUTORÍ�.Ní. ,JUDICIAL •
.. P. HEITCHE. tltui(,oão ,e;,entual,. se co�t�r ne�te!l. mais..?,: dois anos

.

�rt., 179 y�'tadas,.,as, ,expressões "OU' R�MUNE- V�V'ER .SOB À GUA�DA: E StTS:tEN,T:(!c íto FbNCI0�
.'.• de exerChlO sem Illterrupçao". . RAÇAO'. ',..' l' .'''" .' . NARIO". , I '.�

';1IIiI Estatqto dos, Funcionarios Públicos do Estado de Uma ví.'z vetadas as disposições d'a-;' �du���eas "

Vetadas as exprt'ões "ou remunera�ão·' .. um 'Fiscal Alô, E;\.�r.anumerá'rioii Áiq, cCon�riltado! ""iÔ, Filho •�. Santa C:ltarina� Continuação dos .comentários sôbre qs acim�, \fic?u o artigo 152' e� c?ntradição com o ar�
,

da Fazenda, l!0r .exe l"J.-que tem_ venci�ento corr�s.
- �estu�ante! Alô, Filha s?lte!r�! �Iô,. ex·Menor que vi-

:. vetos do "maior"... 148, l8tO e,SEM ,"todos os dIreitos e vllntagens do. sell . po,dente a ,um

ter�ço.
a re�açao, esta.!!.m pe'Helta ves as expensas de Funelonarlo Pubheo do Estad.o! .•JIII, Era bornhauseana'-.. Cinco longos anos para o' cargo efetivo". A lei do

,.sr. I.
rineu Bornhausen era o

. desig�aldade ,com 'o� d�n\ais senfdores dõ' Estado. Por As di'sposições

vetadas. ".�IO "a·llliÍgo" do povo, nãQ .

,

.'I funcionalismo .. , F}ra do veto!. Desrespeito às disposi- sr. Joãa Bayer Filhó. O resto era VETO!, I o e que os· ,{U"nClO arlOs· remonerados com essa for- são' absurdos, que não ·pudessem ser votadas. São •
ções,vigentes e. '.'

.

.

Art. 154 .:"....' Vetadàs"''ás'"!l.egl,lin�es exií!'r��s{ie8 ap_�s ma
' paga�o v� votar no seu grande '''amigo'' . . . as ?isPosições do ar�igo �38 do_Estatuto que o PSD

•"

Aos'drreitos _ VETO! GOZADO.: "da mesma forma, o perlodo dj! ferias anuais Ar.. V ADO - "O transporte do membr,o NaCIOnal deu ao FllnclOnalJs'mo Federal!
.

. '.' '. �A� vantagens';.".. V,ETO! não gozadas". ,., do ma�istério, omeadio .-pela primeira vêz, e úe sua Sem a mudança de uma palavra. Se'm a, diferença 4
iAs garant,ias _. VETO! l\IÍuitos funcionários deixam de gozar férias ��nuais., família, compr,endendo' passllgern e bagagem, correrá de uma letra. Sem a falta de; uma vírgula! "
Processos _ Engavetados! parà' não atrasar o serviçô do ·Estado. 'E' por causa, do à conta da ad�nilltriição·'. O sr. Irineu Bornhausen t_inha ódio do "pessoal da •.. "j;,
.

Pecnlatár:os .....;. Sôltos! Pro�ovidos por' mere.ci� VETO bornhauseallo, perdem as férias e nãõ as' clmtalll Alô, ProfeslJôre8! Alô, Professoras! Vamos vetar o casa" ... Porque o '''pessoai� da casa" é inteligente e

•rhénto! Aposentados!" nem para aposentadoria!, nosso vetador? Chefoll a hora!... - sábe distinguir o jôio 110 que seja trigo. Sabe a di-.
". Art. 1<18 _ Vigente em !larte'. A.rt. 161,..- Vetado, o seguinte:_ �,rt. -189 '"":" "O !lalário-família será concedido ao ferença_que há éntr� trigo e trigo,rôxo, .. E por falar •�.'1.0 _ Inciso III _ Alíneas 'a, hJ c e ,1 _ Vetados,! I�ciso III - "quando licenciado para tratamento funcionário aUvo 011 inativo: (VETADAS as expressões em, trilo rôxo ... Vamos aeabar cqm os ratos!

,

§ 3:ó _ Vetado! -.., de saúde, J1.elo prazo. detenhinado neste Estatuto".
:'
"'AO 'EXTRANUMEitA'RI,O Ft �S QUE I}RESTEM Magistratura! .Minis'tério Público()! Magistério! �a- •Os direitos, vantagens e garantras do funcionalis./ A�sím com as expre�siJes. ntadas, o funcionário() SERylÇOS �O E,STA�O; ObtaTE CONTRATo". zenda! Saúde! Funcionalismo em geral! Cada funcioná·

mo foram vetados pelo ex-governador. sofrerá de'scontos no se? 'vencim�to. �uan�o Iicenciad,? Inc�so II_I -:-. VE'f.AOO - "piOr filha solteira 'sem rio, em seu aetôr, deve ser lI,m ,General Coma�dánte •Art.·152 _ Vigente _ �"Pe)'cebel'á 'o.(uncionário-Iro para tratamento d.e saude, graC;}t8'ao "amigo" do Jun- .economla proprl1,"'. .... '.'
.

'

da �ataJha.para d�rrotar.o "maior" vetador dos direltoll •período d'e licençlÍ-prêmiof a),. o v.enclmento ou' a i"e. <liondillmo...
•

..,"
.'

Inciso IV -.-VE'l':A�'- '�p8r fIIh� estudante, que e' v�ntagens dó,,; funci0.Jlalismo dQ Estado!
'

.

dO' seu cargo";
,

Art. 17il _ ".t< ajuda' de custo nãO' excederá a im-' frequentar cUls� secund�.rlo 011 superior, em estpbele-
b) _' Vetado::"" "o v_encim,ento do I portâ cia cor�el!pondente li t ê.s mêses de .vencim'ento '.

ei.mento de �n8inQ'�tlçi!l.I' pu pa lcular ,c--.que nãO' exel'-.·-_�"':
AÇ�O') �I)%9! q\��,n,dR:, s,e, tr.afa�;:�I�d�{?-�'i: ..••. ;;1lY ��!�::.I:��.�;!J��ÚÊ.��t(c�t�é� },�i :j:de; :-�e' vinte ...•.. �•. ' quatro,

..
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