
fmr� dalitóraij :eneerraSI campaR a��
. -�

-

..

Devendo, por" lei, cessar, e Jade Maga�hães - e dos
à meia-noite de hoje, a pro-I candidatos do P.S.D. e do

'" paganda em comícios e ra- P.R.P. aos cargos Iegíslatí
díos, o "Rotei!:o da Vitória."

I
vos da União, do Estado e

programou para esta Cap.i- do :tv.tunicípio.·.
'

tal o encerramento da cam- I Antecipará o comício uma

-panha dos' càndidatos so graadíosa . concenteaeão-. de
'Senado +: srs, ceíso Ramos .

automóveis pessedistal e
,

"

e bairros
perrepistas,'

-

na Praça Pe
reira e Olíveíra, de onde, às
18 horas sairá em passeata
pelas suas da Capital e do
Estreito. ._;.

Para o grande comício de
hoje à noite, as direções dr:
Partido socíat Democratico

e Partido de Representação
Popular convocam seus cor

r-eligionários, encarecendo
lhes a presença a essa de
monstração .partídaría, com

a qual os dois PaJ,:tiçlos en

cerrarão vitoriosamente sua

campanha de propaganda. _

i s I� bOl'IS, �raldiosa: �'asseata pessedista pela ci�a�e
. , .

"
"

'

.•>:,

,;;..

o ry.tAIS i\:NTI�GO DIARIO DE SANTA, ·CA '�Renovar eÍle'lhor" pela' "igítarâneia"
UM SOLDADO AGRlDl1)O - E AMARRADO 'fEtA fOUIPt- DO, ITE. VIEGAS

pais para. que apoiem obriga to-

2.0 riamente .

um candidato à chapa
fede·ral posto na lista de outro
Partido à ultima hora sem an

terior 'prepàr.ação{.� �presenta
ção do sr. Btase" ,F1iraôe ..à su

plência do sr," IriÍl-�u ll()i-nh.âi'!;en .

.: tntim.ação 'initcãitáv'el pe.ld
'UDN '"7" e depois õ conformismo
e agachgruento com' que a' rec.�';a
udcnlsta foi l'e�ebidà pelo Dire
tório Regional, representam des
contrôle da' linh;a, gei'i11, e são

golpes que ridicularizam o' Par
tido além de '�omprometer o

. seu patl'imôn_io de firmeza de

atitudes, espírito público" e desin-
Lerêsse 'pessoal, _

x X

Nã·Q tenho intenção de de·bater

o soidado' do fôgo do
Côrpo de Bombeiros chama
se .Roberto Maria de Jesús.
Ontem à tarde, no Rio Ta-
.vares, estava no interior de
uma venda, de onde, há al-

. guns, metros, o Brucutú,
carro dI? governo, em propa
ganda udenista, estava em

ação estridente. Era o co-

mício do tenente da aero

náutica F'ernándó' Brüg
mann Viegas, candidato a

deputado" �staClual pela UDN. I
O motorista . do Brucutú '

não gostou da manífestaçâo
.

pró-Oelso Ramos que o bom
beiro Roberto Maria de Je
sús fazia na venda. E in
veste ato contínuo' para o
soldado do fogo, que, tira ó'
côrpo fora. Arma-se, o bôIo.
O tenente. Viegas; q�e no

momento "descia a .lênha"
no seu' _colegl1/ eandídato a

deputado. Sebastião' Neves,
'vem pir'a·i venda·:e çlá vo�

. de' prisãO. .ao bombeiro. Ro'-.
berto Màda de JesÍls alega
desconhecer o tenente, SU'l
autorídade num comício po
lítico para mandar .prender
alguém, e afirma que se 't,i
��r que ir' para a cadeia,
pelo crímé de expiim�r sua

. admiração pelo',. senhor Cel
so Ramos, só írá prêsq por
seus colegas do Côrpo de
'Bombeiros, .

-

.

.

O ôríeíal-candídato segu
ra o soldado ROberto ��ria
de Jesús,' �qu;anto a. "equi
pe técnIca': -dO-- Brucutú. ba
te tmpíedosamente no ínre-.
liz; rasgando-Ihe as- vestes.'
Afirmandóf "a.pesar de. ,es

murradc . 'ê: pi .'

dQ,:. ser' .ád-'
.

" "

n!Ci;

autoridades competentes, gos legislatIvos. É um abu- tação do eleitorado altivo
aos dirigentes udenistas,.e so truculento que. terá cer- ; do Rio Tavares, onde foi ra
ao povo . de Santa Catarina, ! tamente um troco.

. ti zer 'propaganda no Brucutu
para que tais atentados não I :E o tenente Viegas poderá; - bem -do Estado, pago com

se reI>itamj ainda maís par- I desde já, se preparàr para. a .; o dinheiro do povo: E é esse

tindo
.

d.� 6;mdidatos � càr-. }?elissima es expl'e!!�i"ya vo- que quer' "melhorar" ..
.

�--.- -.-......

���falH�ilc'eIdeSW
XIX

.

. . RUBENS .DE ARRUDA RAMOS
Por tres dias e W� noites permaneceu ,o sr. Irineu Bornhausen em Lages '

se�se aventurar a um' comícíot E acabou mesmo. desistindo!
.

'

-

Com que autorídade PE'eiria votos aos Iageanosv Com a do governador que
construiu um mitório na praça mais central da eldade?

. Com a do governador que; para resolver um dissídio' de ordem legal, man
dou pelotões de choque e metralhadoras para íntímídarem e-ameaçarem o POV()�

,Com li do governador que quís ludibriar os lageanos com um grupo esco
lar, Jeito com verbas do govêrno federal?

Com a do governador que,.às vesperas de eleições, mandava para Lages os

tais "comapdos .: fiscais" em busca dos votos' dos .comercrantes, ameaçados de
multas, ete: etc?'

áIRETOR: RUBENS DE A RRUDA RAMOS - GlERENTE: DOMJ!lGOS·F. DIC AQUINO
_-----.�a.

.. ,

.
.

EDIÇÃO DE HOJE: 8 Páginas,- Cr$ 2,00 - FLORIANóPOLIS, .!lO...
DE SEai.EMBRO D� 1958

. . .X '

.

.

;Causa pena o esf-orço da propaganda bornhauseana; na tentativa heróica
de inverter os Insucessos da candidatura governista.

,

AsSim é que, em Lages, onde o sr. Bornhausen permaneceu três dias e

tr�s noi,.tes, à espera de uni ('�mício e acabou desistindo - a propaganda deles
:;tflrma, �tle nossas hostes f<_!ram _desmoronaçlas e enfraquecidas nessas pu=
Janças .. ,..

, -

Qual delas?

X X
X

X X
X

Há insultos secos e ôcos que poderiam ser dispensados! Porque a prudên
cia devia 'ser -maís e melhor consultada .

- É que, depois, quando "a derrota lhes amargurar a vida, terão que confes
sar ao povo, envergonhadamente, .que foram batidos por ...uma candidatura �'.de
segundamão.",'

"

- -X X ,

Acusar. alguém de I �r

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Snra. DOMINGOS, F. DE AQUINO
Na. sociedade catarlnense c IH'S meios culturais a exma. snra.

dna. Maria de Lourdes Cardoso de Aquino, espõsa do nosso dinâ

mico Gere�lte sr. Domingos Pcrnande s de Aquino, goza, de mere

cido 'destaque por suas el_.q,vaJas qualidades de- ca rater e de co raçâ c

Dall1'� de . per;gl;i�;�_s virtudes a aniversariante ver-sc-d

cercada de cal'i-l1,hlisas. lllanlfi!;,tnções de apueço e -reg_ozUo por

parte d-o grande circulo d� ;!lmizad-es. -.

Pruxerosamente os de "'Q ESTA;DO aSs�Q.iflndo-s�-: às' i!lUn1_eras
homenagens apresenta a distinta aniversanianté tesl?éitas06 cpm

priment·os f'o rmu lan do os melhores 'Votas de fe·licidiides. '

-, .
.

-. .,
'
__

i ""';Mf'\'�_�'���""''''�'''''�.i"",_,\,,�''l>l\��'''",��'W '

A N I V E R S Á R I O 'S cio de nosso Estado.
'

-Cavalhe iro de eli�1i1áada edu

cação civil, dono. de -virhdes ex

cepcionais, o ilus'ti'e ,aniversarian

te', destacado 'fig,ura' de nossos

meios soeiais e culturais e de tra

FAZEM ANOS HOJE

�r. OcL'l Oliveira Ferraz
- 81'-::;'. Ismênia -Gõmes Sampaio
� s1:4, Luci Maria Piza
- srt�. Maria .Ú·l·é� Delambert

Filizo'la

srta. Iolanda Melo

sr. Mario Machado
dr. 'Cãi'mo'sinó Càmargo
ara. Juçá BaibQ�,a Cal lado

Srta. NORMA TEREZINHA

NASCIMENTO

'1'ranscorre hoje mais um, ani

versário natalício da srta. Normu

Terezinha Nascimento, tH�a de

distinto casal sr. Vitor Pereira

Nascimento e d. Maria E. M':Ir-

dicional família f lortanopo lf ta

na, ver-se-á cercadó de C'XPl'CS-

.

slvas manife stações de apreço c

regcs.ijo por parte do grande· cir
cu lo de .amizades 'e de admirado

res, às quais, com muit,:. satis
fação os de O ESTADO SI! as

soclum. formulando votos de fe-.,licidades .

tlns Nascimento.

As muitas homenagens de que

será alvo, juntamos as de O Es

tado COiU votes de crecentes feli

ci,l:.dcs.

SR. MAlHO MACHADO

Na data de. h�je '-vê'�rànscor
rer li 'do seu uníversârío natalí

cio o nosso mui prezado arn igo
e distinto contem-âueo 8-1'. Mario

Machado, Diret-or-gel'cn!c
Firma Machado _& S. A. Comêr

cio e

ó·Y IM A-' 'C O LrO.(·.A·C'Ã O
,

,

Proc is a-se de um auxilinr "le Escl'itÓl'iQ, pal:�e'x'ped-icnte
int'og.l'ul, quites com o serviço m

í

l itur, datí logrâfo, com

.
hôa r,edllçi\o.
Tratar na WALTER LINHARES :PUBLICIDADE, Rua Fer

nando Machado, 6 - .10 andar .

f -,

TONICAR-DIUM. TÓ�ICO DO CO'RAÇAO - Çardiotôni
.co e dluretíco, tratamento da artêrta
8cl"1'ose, palpitações e dlstürbtos de

_
pressão a�t&ria1. _

RECbNSTl'rUINTE � FORTIFiCANTE-
, "

:i',os'fatailo e iodado . e9m,�a�te, ��nemias debí-

lidade dandn vida e saúde .

• ," f

SEDANTOl MOLÉSTIAS DAS SENHOR1�,:�' <yalmantlo i
regulador sedativo combate c�h(las- e regllal

p

,,,,'t,,...�·,�\
.,,; .,l"1·OS ê!oú'íin'go 'Ii11 espetáculo impres'sionanre ê ina1'3Vi

(I ,t,dicio-nal e l'emoÇó'ldo AlvarQ de Carvalho achava-se

f.,!:' ;-f.\

KIll'-lI1�1
[l c·xibiu um g-rancle estilo de dominado)' da psi_<lue

humana. T: nSf'ormou. Criaturas
em verdadeiros' automatos da sua

"-
. vontll'Jc po rosa A influencia estendeu-se a pessoas de relativa

• --;..:", c'u1tul'a e l:ttl mesmo I'clutante'� à experiência.
,>-

} Foi nu

.VltcladC.
uma soberba demonstração. ,

j) O p�nsnn nto ele �lUe.l11 ra]Jjs�a estas l-inh.[ls p�l'ambulou atra

,. Vlj� [IS Jmells. chances <lue .(1 hipnotismo oferece à huinanidl1e1e·
,c, bnl'nfustou elos variadíssimos meandros, s·l.Ibtis, .complicnJos

.

'�'lg'c-stivos ( ,aln'u humana. ,

.\0 ll1do e��i:t.vam sentado,'! duas
.• scnho:r_itljs.' A, mais p.róxi-yna,

. iind, (l'I,'>Wel e li.!li!ísshnll, sub{11eteu-sc ,volu'ntariamàntc 4'

ln'o·.',)� I" ,;\>li � .;:K$ugc·stion�hi1iJa(le scm contudo sucumbir à
..,
..., , ,

,,;111111<""';'1 I)· d�H(�;'> ,J.p �<nr-1V[àyn. Passou a comen.tm· o espetáculo ..
�

'f ':, (';:íi..) J)' ,Jn"?Tiln ..,Lvimos uma expl'essã(\. particularmente
int'·r(1.�'�JJl(' .T•. ;�i-,\ ,,{,ln 1,lIT.t(:;!'r:J. por efcito "'dessa slia flngl;a.nte

• I .'
- .

r: Il.If-lh 'lü1i..1'tt (tq S;'>;",'{!_._ fn.li1 tJb;:;�tI·vo.,�jo' expontanea e 'sil1cera? Tudo

poli",' _,d '. O í';,��-(,. 1'/ .:'c�:'ttt é (ln(' ó)'.1\'irnos o seg·uinte·: 'uTôda 'n vez

!llli' ,"li :u'.(lÍl':l' "�t" '-:i r;"u' i;ll.a fico hipnotizada. Hipnotizndp
1. l'O)11P.l'ar llm nrtig-ozinno qualquer e

,lÍ5 do que pretendia. Nâo resisto a'08

o BANCO DO BRAS,IL S/A - FISCALI'ZAÇÃO
BANCARIA, ündo em 'vista, o disposto nas Ieís n.o 1.386
de 1,1-6'.1951, 2.1f6, de 13-2�54 com as

. alter.ações da
lei n:) 3.244, de 14-8-{}7, avisa as empresas [ornalístlcas
e editoras de livros de que, no período de 1 a 10 de QU
'tubr» próximo vindouro serão �recebidas, para estudo,
decla rações _

de necessidade de câmbio destínad., à co

bertura, no ano de 1959, das seguintes importações: 1
Pape' para impressão de livros; 2. Papel para impres
são fie jornais e revistas; 3. Máquinas g-ráficás, para a

imprensa 4. Peças e acessórios de máquinas gráficas
para a imprensa.'

2. Essas declarações que serão feitas em quatro
vias obedecerão a modêlo apropriado a ser fornecido
pela Fiscalização Bancária e

o deverão mencionar ' li,

A-IAlIBA (·A8R·Al'Nr:,,·VI:S-h_--;;;;';'.;.-...
�

..-.-...-.J'-•••
-

.....
-

••_.:••••J'........ quantidade, a qualidade, a el'il.r-em . e proeedêneía -e o

li li
MAURíCIO DOS REIS valor em. moeda estrangeira da meseadoría 'á ser impor-

a d v o g a d. o � .

tada. -indicando ainda os ,totais do pap� nacional e es-

E Ed. Sul América 5,° andar �, tranzeíro consumido ou fornecido no caso de finha
tels_, 2681 - 2198 :: dístrrbuídora, no período �e 1-10--57 a, 30--9;'5�: com a.

,�. * * díscrtmínação unitária de cada espécie separadamente
ADVOKATEN �U'REAÚ 'por tipo. Deverá ser feita uma declaração para cada
; NOBl'lRTO BRAND tipo rle papel, ,

.

. Rechtsverteídjgung in S. As' editoras de jornais e revistas e as de livros
al lgemein Von 9 bis 12 Uhr que não' pretenderem importar diretamente o papel
Ed. Sul América - Sala 501 que ccrresponder à quota que lhes couber, preferindo

. Tel; '2681 - 2198 f
•

I
.

t A.:I·
.

aze- O por 111 ermeqio de firmas. dlatríhuldoras e que
�_-..w................................... se tenham suprido junto a estas no periodo citado no

M A Ii M A I I ( A i'em anterior, �r.ão deixar de apresentar declara
- ,h : ,

.

f:tÕS t!e neeessldade. Neste caso ser-Iae-êo atrib��as�
Estarão abertas a partir .de 1.' qÚOÍUS indireta�; calçuladas com -base em suas com�ras

:Gle3 acórd-o c.om as relações de' f,orn-ecimento que s�rão
,-,.pl'e3Hlt2.das, a este orgão pelas firmas' distribuidoras.

�I;.U<...-!>J_t.<m�....'.--:. 4 As empresas jornalísticas que pl:etenderem ob
ter �10ht!,-ie"Pe�ã� a{'��.éd�, par!! ,máq_9.iruiS gráfi
r:a'S dp.verão apresentar seus. pedtdos ac<impanhâdos da.
.jogo :_>ompleto de oocumento� .refa.tiy�s 'a importaçães da
f!'S1)écie efebla-das no período ,de�"1-1-57 a 30-9 ..58 e, se

I'-eab;�<i"am ,compras� no país �quele -prazo· as respec
. v.....L.�ra ":nra� tiv!ts 40tas fiscais ou -fatur-a-s, :_dec-Iaràndo ainda s� pos-
t;GlllI1;,Mj UH .suem oficinas próprias ê, n-es,te caso, 'quai�' 'as ináqui·

nas '.rue, as -cümpqem. Não serão' .d&feJ'.idas - quotas -in-

�casa, àiretas de peças e acessódos às emp-resas· dis�ribuk
Casa de material construída há doras.

'Jm ano, com trê� quartos, sala 5. Estudadas .as decl,a:ra;çõés de' nec·essidade de cij.m
��Jla, cózinha, varanda e qual:t� bio ulJl'ésentada.s será a solução· comunicada aos jn�

Ic. banho coínpleto (cor verde); r-essli d-ás de conrormidn-de ('otn I) (lll-ê diflpôem () -41'0 SQ
)OIU terreno lneàind.o 12.x...2í1 J� '>�!1irJ.<) -, _L•.h1 i) ui',' ,10 138i), de 18-6r19á4- ohsef
'0'" ·;"..:'u p. 1('1; "�"'" ". -'1\:.'1

\ <L: v .1Jj,ia '('{ ..,auto a máquinas, pe�ag e sobresilt\Jent-e-s

.-Jcaii.,r.ç;';o Rua CardQ"i) 46 "tli�l-)();,to nO Rl'tigo cinquents. paragrafo 5!O da fel.

(hljJJ'n,-\:�. n .-:.U...... 'H\,;1; tI:: �.R41 lie, 1"1 ��- H)'!}7, ,--:
• .

_

.rual 1'''11 .:eral, � ju.-.t" \' I'U FlonüIl4i.lOli.8. 24 de setembro ue 1%8
J01106 de Ddio'�1)guetra

Gel'�nte
RiJdt'btandf; Américo {le

_
Chef., . lÍe ServiÇo

'.

-s

flm]�
,Iii

·FlDRIM.ÍÍPDUS

J

ORGAIIIZAtAU
D

para recomendaI'
o jornalista

.

OR'

Com
Departamento

especializado
em cobranças

fRa fernand. MachadD. JO
.

Caixa Pastai, . 56
FLORIANÓPOLIS

Dr.
CIRURGIÃO DENTISTA

D I I L

Avisa seus clientes que após estágio no odontoclinica do Rio

de Jane·iru. Atenderá exclusivamente crianças, a partir de 5 de

outubro, no horário de 13:30 as 18 noras. As c·onsultas po.derão
ser marcadas pelo .telefone 3718 ou diretamente no local à rua

Fc1ipe Schmldt 39-A�. ,_....,., ç.<an-��
,

., �r
->t- >4-�-_-=-""'::::---'-' ,

Vagas HmUndas·. Tratar a rllt\

3afda.Tlha Mal't�ho., n.o 11-A das

L 7 às �8 ho't'a�, exc.eto ao.s .sá,

O Cõrnando dq 1..1.0 ·n. C. faz saber a quem Interessar possa

que', devidamente autorrsado pelo Exmo, Sr. Gen, Cmt. da 5." R.M.

e 5." D.!., fará realizar ne-sta Unidade', no dia 2 de Outubro pró
ximo, às 08,;30 (o.to e meia) horas na Avenida EUCALIPTOS um

• r ,

LELL.�O para a venda em hasta pública de l'i Cavalos e 19 Muares.

BANCO DO BRASIL .i A.
'FiscaUzação . ,Bancária
A V I S O '·N�o �'1

V. S.' deseja
YflfDER

Aulas de Inglês PI" (riánças
o profc'Ss·or Newto.n Vasco'l1cellos, do Institut-o B.rasil-Estados

Un,:dós, diplomado por unive�sidade american'à.,' oferece, �por p:rê-.
ços .)l1ódicos; �íulits parti.cuhl:rgs pUl,iJ, peq�enlls turmas cle crianças,
rle 8 ;ü',},g HllQS, ppr�carid-o �nl 'novo 111étfl/dQ � de- en�.ino �'ficiente e

prático;
Os intere�ád-os. poderão diri ,!!;ir-se iw Instituto Brasil-Estãd'O�

Unidos, Rua F'el)pe Sehmidt, n.o 2; s.o:brad·o, das 10; às 12 e .�IIS:
15 às 1!) horas, diàrilnuente.

la.dos.

.... e...
,
•• t.rr.Ii_o, ••••ub,led••ate ..

.erelal oa am .a.te��.lf
Encarregue- a ORG-ANIZAÇ.l:O ATLis LTDA.. Corr .

P�oeuraçõe8, Repre�ntaçõeJ. Q.ue, lhe. proporeloll.r. o ...
laores . negóci.os �,1lS DI&lhorea opo1'tunidad.,. lI!edi.n�. 1llb4l••
.cctm�io;

E.et:ftõ'd�· P'rcuJ.õrlo; :-= Rt�4;��lio, lO .,..:)r. tllJ

I_S'àyenda: --,' ::'
'

a'Tintu-ral'ia P.amia.t.. a,��f"d"'io ...: ·..tnlto
1 lIm-eM na praia BOII! Ábrl�-�..,-qoq�

.

/.

1 terreno-.no loteamento d� Pt"a '4). -8..41d.. - .

C•.mbo'tN.
1 casa l rua SiJ.va Jardim. 21'1 .. Í"�li.. '

.

1 ,cas-a de madeira na ,bairrO:' d.lj6ti�' Jlandt.
1 tert'eno em R.dlta
( Q'stabelecimento de sêco� e- m'olhlMios-, �uít; beni' d�eglÍê;;a.do,
em ótimo ponto comercial .da iw. M'!lul'o Ramos. � rn�o.�ma-
çoes em n/e'scritório

.

Um.a bôa casa de m.aterial localisada.à rua. São. Vicent� de Pn'u.la

(PedrB Grande) nesta C.apitill
.

Uma lado

União- Catarinensê' "6:' ·.f�tudantes
A União Catarinen�e' de 'Estud.a.n;es a��e�-e aos'\

:;;rs Drs.

F..H!wh{!íl'oi
-

Af)R:O :I_-Ll)' PERr.mA JOSE' GSmIS DILSON
. ,)

C'lTL\'f.U: �F.: '!;\() l}niv('l':;ilár;o SIDNEY SILVI"I. peln co\lü.to'·I\�\lC
�'�tl1!'�'a p (I fi ',:1f\tll_i'- ...{�l"l l �'€':U*iÜi-tlll hv �::::S1:AURA l\1':'TFt r��J\�En�l"
-I··\.....

· .."'-·�----,_·��..". ..........---,-----

RA DEPUTADO ESTADUAL
OSNI REmi

....As (.'-é-dUhrs -pod'em ser encontradas nos seguintes. lo·

cais:

Florianópolis:
Rua Deodoro 26

E:-:treito: Rua 24 de Maio 1180 - Rua 3 de Maio 1\:1

RU'l Aracy Vaz Callado 3a travessa 75.

P. S. D"
Um Ideal Moço a Ser·

viço de Florianópolis
"

Rua 12çodoro 15 ap. 202 Te!. 3222 -

'ORGlNIZA(ÃO SÁN·lA··' UJARJIA
. . ,

RUA ARCIPRESTE P..-\iIVA 9 - FLORJÚW'POLI$
(OOm 'p�s�oal efpecializado está habiJitàda pá'i'a:

8) - ADVOCACIA: CIVIL, CRIME; CQMERCIAL, TRABA

-LlllSTA. DEFESAS FISCAI§. ATE]),'DE,R E. ACOMPA
NHAR ·NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CA

TARINA RECURSOS. ORIUNDÓS D-O INTERron D(1
! .

...
�

ESTADO. DEFESAS DE ,A,';I'LETAS E ENTIDADES

DESPORTIVAS PERANTE_ OTRlBUNAL DE .JU,gTI-
ÇA DESPORTIVA.

b) - OONTAl:HLIDADE: ACEITA .ESCRITAS: rERICIÁ�
F:ROCESSAMENTO DE BALAN<'OS._· REGlST;no
FIRMAS E DEMAIS SERVIÇOS.

c) !.___ PR.OCURA.D.oRIA· 'TRll,TAR

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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faca Submarina, ,
,

(conclusão) do "em f'lu.uação . normal.
Robert Quemenel\ _ vinha Com 6 quilos de pês, exce

tentand., su�m'- ,.0 reêOl� .dente, "fiea :faciHtád-a�a des
de mundial tiE}! prbfum:Iida-, f�cida, não- resta dúvida, maa
de (41 métros, em podei'

-

a volta se torna d�lícil- e
do italiano F'alco) e duran- precisa·o mergu1ha.do'l' fa
te o desenrolar -do último zer muito esforço para vol
campeonato havia realizàde tal", à superfície, principal
com êxito mergulhos a es"- mente depois de 10 mêtros.
sa profundidade, além dô' Nós usamos' aqui em San
que, estava caçando na ta Cata!'ina, um pêso no
profundidade' 'média de J2 cinto 'igual a 250- gramas,
a 25 métros, isto já pelo que somado ao pêso da ar
terceiro dia consecutivo: ma é igual a, 2 quilos p 850
Por mais bem organiza- gramas. Observem bem, 50

do que fôsse o seu físic <3' gramas a mais que o pêso
preparo técnico, não es1a" específico normal. Assim
va êle livre de ligeiro des- mesmo, precisamos fazer
maio, como ocorreu, quan

:

-

fórça para "retornar quando tentava em mergulhos do estamos . a 10 ·m.étros.
seguidos, desentocar a ga- Com o pêso dé 6 quilos c:le
roupa por êle arpoada em .chumbo, Robért desmaiado,12 métros de profundidade. nunca voltada à superfície,Seu companheiro de' equipe, estava colado ao fundo.
também grande � mergulha- Também consideramos grá-
dOr de fama internacional, ve êrro a disputa individu
Alaín Boísnar, não téndo aI. Um companheiro fica
dispendido tantas enef'gi--ag; impossibilitado de socorrer
foi acometido, PQr, ligeiro o ou'�ro em apuros. Tal não
desmaio 'Socorrido � a tem- ocorre em nosso meio, on
po por 'seus companhêiros, de mergulhamos em duplas,
quando tentava o"l;lalva- lado a lado, �aci.Jit,ando o �
mento de Robert! Para os socorro imediato ao com- I
leigos no assunto, díre! aI-I panheiro em apuros.

pre-Iguma coisa referente ao

tendem, o�
não alterar êste

esforço dispendido pelo fa '-, sístôma em favôr da se
lecido Quemener: gurança na prática do es-

Um mergulho a 41 mê- porte entre nós._
tros de profundidade co;� l?� ��ropeus_ POI: est��respondo a uma pressão de

a UI a JB:, dever�o ter pen
4 atmosféras ou sejam '10 sad.o muito n��se nosso
quilos de pr�ssão por 1:€n':' meio d� pra-tIcar a caça
tímetro quadrado dê s-u:ner- ,s��maFma,. colocand? a �e"
ficie ! Pari{

-

efetuaq-- irm gurança ;açI�a dos ínterês-
'merg'ulho dêsses _, são D\'!- - .ge§l� personaltstas.,
cessários 1 minu't;;; e 30 se- E�te aClde�te, outr�s )2.
d'l : ..

' :qavldos, alem de algunsgun os, pe o ,menos,- de "�ll'e "aI'n'da ' ,'- .
�,' ,.,., ,. ,,' es,ao por VII'p�r1flanenCla/ sem respll'�- servh-ão muito de exempll�ç�,: 40t 9-�lloi . .de pressao lj.0s remanescentes, que sas��.? orax numano, sao berão tirar proveito das li-suficiênteg para - .rebentar cões recebidas rnbó C\ toda� a� cps,télas (le qual� penósamente.

' e

"ora ao

quel. ll1diVIdu�. normal. Posso vos. assegurar qUI}Rob.er testava tr eIllacl{). pa- não será alterado o ritmora ISSO, , e seu organrsmo normal do es t '

)á havía adquirido defesas Todos u r
por e em .:11.

suficiente para 'resistir '.a, «;I - e p atícam � ca�r;t- ,ii, .sÓrÓ, -" submarina entre nos jaao grand.e pr�ssao. '

nêste próximo verão 'ir�0Mas,_ infelizmente, Ro- obter nOVO sucésso O' _
�

'be_�·t na? m0�reu pelo es-- tros novos :déptos fr�� su�'-
__ .__.._________' -..-- _fOI?O �Ispen�Ido em sen.s g ir, dentre êles algum novo --------,--.--�"-�--...,._-

'Pi R'--A-----D'E'-P-�U--'T'--A--- D'O E t TA D U A L- �e�:������d�l.�f.untf�'c}��d; �!�:�ãO�Ul�o de;:O:;iden�!� Tr 81 bu n a "I,
_

t: d�'e -Ju'st -IC, a-, ,', .' . __ .� .' .. _, - .. ,,?,,�
_

'

Se .adm�tll tal ocorrenCla, ocorridos mas tão sómente
,

. _,

"_"maiS fo� a verdade. à imprud'encia 'daqueles '

D
Os dIsputantes usavam

que 'praticam. NA SESSÃO DO TRIBU- Relatoro �r.-'pes. F�RRE�" re?orrente o dI:. Juiz de
� .l'-roupas de borracha para __o__.,,,.,... --.___ NAL PLENO. REALIZADA -I R� BASTOS, deci�Ii'l_do Q'; TeIto �,regorrIdo AntonlOse protegerem do' frio, A L-U I! A S E NO'BJ,A 24 DE SETEMBRO Tnbunal, }!or unaTIlmIdad� Jacoskl. Relator o sr. Des.usando, ainda pêso: e;'Ccessi- "-u _-, -

CORRl::NTE, FORAM JU�I: de votos ne:gar �. ordem, VITOR LIMA, decidindo oVo na cintura - pelo' me- �:---:.... ,G,ADOS"'- 1)& ,,�.,q_lJ.J.lS.� Custa pelo Impetrante. T,ri'b_un_al, ,negar prov, imen-
nos 6 quilos. J)aI'a facilit!),r AlugT-, ma casa sita

__FRITOS:
',Q ,ao ,"eCl,lrso, para confir-a ra.pidêz., nas, ,ç1e�ci_das",a à, -Rua Altamh'o" -,.\:N<f+U"""':"""_____" _ 2) H:aheas- PUgO,N.".v _

.,

profundidades -grari.des. () rães - 55 ' i) Habea�-córp'Us' N. .: 2,.87,1, dã" CQm l'0a"'de- Xan- mar '-li 'sentença recorrida.pêsó eS'pe-eífico 'de .U�1-�0'- TJ:::1t[l:' pelo' Telefone 2.869, da coniarca,de Xan-. xerê, em que,' ,impetrant.ç, '

*.')mem normal com o peso ,?
' "

xerê. em 9",ue ê ,impétrant� o, dr;- Newtoh�, �C�tl'los Mo- 5) Reeurso de mandadode 80' quilos é -igual á' 2 23�8 - elas 13,00.' às 15,00" o dr. Roberto Machado e,' 9<i�l't.� ,Mal:qn,e ,e.-,paciente de ..segutança N. 102, daquilos e 800 gramas quan- horas. ,pacien.te Alcídes Miqllelon. ,Ã.ntô1lio dos S ,ntõs. Rela- ':;omarca -de Jaraguá do Sul,tOl' o sr. Des. A O HOES-
CHL decidind_o Tribunal, em que é, recorrente: o dr.
negar a ordem;- unanim�- :fuiz de Direito e recorrirlft
ment�. Custas pelo impe- a Fazenda Estadual. ReJa-

, trante. tor o S1'.
-

Des. FERREIRA

I 'H ::-
N BASTOS, decidindo o Tl'i-3) a,be�s-corpus .'

i 2.873, da comárca de Videi- ,btJ.na,l, poo: unanimidade de
ra, em que é impetrante n votos, conhecer do recurso

I
dr. Dante Martorano e pa'

e negar-lhe provimento,
ciente Felice Primon. Rela- para c'Onfirmar a decisf.ÍJ
tOl' o dr. Peso IVO GUI- recoI'rida.
LHON, decidindo o 'Tribri�
nal, por unanimidade de Vo-
tos, negar a ordem impetr·ada. Custas pelo impe
trante.

J
MAJ�ANTIGO _1iIARIO 'DE, SANTA CATARINA":
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'$..Pér-�onva.ir da leal• � ·t-'-· -

,'ara' PSrto' Alegre> .,'

'a�(J $,ão P<lu,/o .' ,'.
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It ela "frota da boa vl'agem"iii • 'tO • _p

50 m;�útos
7Ó' n;Jinufos
150'-,mI"Jfof

\

.

4,
.'

,í

� é linda .. � mas
e o CONFORTO?
Ao éompror móveis estofados, verifique- 'Se o

molejo -é feito com as legítimps MOLAS NO-SAG
• muito maior COrífôrto
• excepcional durabilidade
• nunca ced,em - nunca soltam
• móveis mais leves
• dispensam o uso de cordhlhas e percilltas de pano
• conservam o estofamento absolutamente indeformóvel

,
,

�
,: -
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,

'.M?LAS� DO, BRASIL S.A.
,

Fóbr. e Escr.: Rua ,S� Jo.rg�,374 - Tel. 9-0519": ex. Postal 875 - fnd. Tel.: "NO·SAG" - SSo Paul.
o '\. �.

RêV'�NOE00RES, MEYER I. elA.
" '"

'

,

�ua Felipe S�hmidt, 33, e �ua Gonselhei�o Mafra, 2":' Tel. 2576-Cx. P�5tal48-FlORIAN.6PQI.I�
_._�._ _:_-- ,_ ---,---_ -.-

;O$, Super-Convair da Real pousam no Santos Dum�nt

Rua F.llp. Scbmldt, 34 • Tel::, 2377

-: :-
4) Reclirso de habeas

Gorpus N. 425 da comarca
de Porto un�ão, em que é Deo()orp 33 -- Fone: 8740
� ...._,-,------

APENAS CRS 150,00 POR ÚM
-.-

ANDE-
> LiOUIDiFICADOR

�Iil vêzes benvindos os m6dernos metodos de co
lY'e-t-ciar. Q-U-3n,to bem estar quanto conforto e quank)r.primor::l!l1:ento n�, elegância e quanta movimentação de
ríqlie':-$8. não são 'consequ$lcias da mentaÍidade avança'oa d� cC'111erciantes 'e industriais.

AqE� em Florianópoli;: cabem ::ios EstabelecimentosA :Modelar as' g-lcjrias do pioneirismo nas vendas peJoc�'e�i5r;0 �.- porque nã�, dize.l'.. na introdução de um?
sel'Ie oe nl'tlgos de maxlma utIlIdade e confôrto.

Ning'uem desconhece a g,rande e valiosa cooperacã'Jdessa firma para o prog-l'esso do nosso comércio. N1n
g'u,em ignora o q,ue significam para a ecorlomia popular
:ts SlP'iS continuas promoções de -vendas cada qual do
fada dE' características facilitária-s mais acentuadas.,\IÍngnem ignora ainda o que significa para as classe"desprotegidas a creação des�,e "refúgio da pobreza"
que é a Grutinha.

Nos próximos dias, isto é, a 1.0 de o'Jtubro serit
iançarh pela -"Caçulinha" dos Estabeleciment.os, umavenda e�pecial de pagamento mensal de Cr$ 150,00. _Ê 1,Uais"uma gr�nde e utilíssima {!oo-peração de AModelar pára o bem estar c confortO' do lar!

F O T O 3.a D I MEl SÃO
Rua México, 119 -:- Sala 903

A';. N. S. Copacabana, 861 - Sala 313

RIO DE .h\NEmO

AOEITA-SE REPRESENTANTE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�•i', M�to� ideal pá�� barcos de recreio � para outros barcos simíla
, res, além deesplêudído para motor auxiliar de barcos á vela.

Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos,
. Dispômos para entrega iroediat.p, nas seguintes capacidades:
� ,5,�. HP - gasolina ',80 Hl".Diesel
ftil < 11 HP -�-" 80 HP ,� (direita e esquerda)

� " ;�5 I-IP _.
"

',: 1�3 HP-::
..

::rnm�

�'!llt
'.5Q BP

I,
-

_, � r: ..

'

- 1u2 Hf .ffl11 84 HP'''- ,i, -,' .��, .

"
GRIJPOS GERADORES - "p E N TA" ruoJ-Ifil Quaisquer tip<?� para entrega imediata -- Completos - Com m

rlif motores DIESEL H.pENTA", partida elétrica - radiador - rn� .filtros - tanque de oleo e demais- pertences} acoplados dire- W,�I

�m
tamente com flange elástica a Alternador de voltagem. -, illtrifásicos 220 Volts - com excitador - 4 caEos�· para

II.ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão

I
assentados sôb:!re lon�:oripas prontos para entrar em funciona-
.' mento. .

REVE.'NDEDORES AUTOItJ�!ADOS PARA O ESTADO DE lU
Im

..

SANTA C�TA�INA
. W

: � , MACHA�O & Cia SIA C01,l1ércio e Agencias. _

�IR! RID.l Saldanha �ar;nho, 2 - Enderêço teleg:., '.'.F, R I M U-1)"
ffiJ _

ex. Postal, 37 -. F01!e 3362 � FLORIANqPOLISo
m�·

..�';��i::���4��2�ê.::-�!ª���.=-3�êie"'-ª-"'E"'-�,Jf""�-

'J

II!JIJ!' •

DilI·

�ljí.21 �'l�. 8obt:"J"IlI:ll!i" Distrfto ri(l Et-tr�itli1 -," r.$l.�t�
",A Soberana" Praç3 15 de novembro -- UQui'Wt

rua Felipe Chmidt I -.

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

PARA DEPUTADO
ESTADUALo s. ,

"':'1':.. ar
VISIIE lOJA

V!AGEM (Ot� SEGURANÇA
E RAPIDEZ

SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS '

DO

RAPIDO HSUL-BRASILEIROn "

Siqueira' Belo'/

Candidato do
P. S. D.

[ta3ai' - Joinville - Curitibc

Agência: Rua Deodoro esquina {'

Rua Tenente Silveira

"p.daUlta .m mol6lt1&. i. s.
dor.. • Yi.. llrinúial.
Cuta radical da. Inf.cç6.. 4,a
.al • croDie••, do aparelho 6e.
oito-urinirio em ambQ. Q. 18XO.

!Doença. do aparelho Dire.tivo
• do .iltema nenOlo. .

Kedrlo: 10� li 12 e I� la li
laDrai - Conlult6rló: Rua Tira.
.ten"" 11 - 1.° Andar - roa.:
."1. Da. 'JQNIUQUI: ...ISCO

',--.'
:
- aealdlncla: Rua Lacerd. , ..A&AIBO

V. CO Cqutlnho, la (CUcara do a.pa- • • D I O O

"�I
'

Ilha - 'one: I�� lo,eraça
.. - Doença de tlevao.

,
.' ...

.

-

1''' - (,'O"ca d. Ad.h..
- �� .."...,_.,__� /' Da 1,. W8A-TO" Cuno d. .I,.daUsaelo noJÃ 'Meta

. -rg.rEa, Atenas instalada com ftKt�inàrio
. �.ó-

.

Boapital _!lo. S.mdora. cb ....
modem r slá em condicõ�s de atendê·lo elrt qualquer -p'e>- .�-+t_-,í: do a;áreUao r..ptr.torto . tau_

,.

t..... : ...0 dei'ils
.

uadrias de lerro Para.' a .lI'u(l construçãer. _
.

TUB.RCULOSB
.

(Senfoo do PEot. ...........0
, UI"

. _.
'

•
' �ADIOGIlAFIA B aADIOSCOPIA Aadra4_e.).

DOS PUliBOBS .Co...ltal _ B.la melll ao

· Ci,-�r"a do TOni BOI,ital d. C.ldad.. .

"ormado pela I'aculdad. !'Iado!:a} Ã tard. da. 16,'0 lora...m
de -Medicina 111iolorlata e Ti.lo- diante no con.u1t6rlo l Rua Nu-
clrurllio �. Bo.,ítal !'ler". ne••achado 17 J:lquiu da r:ra-

. ·Ram.. dente. - Telet. 27611,
Carlto d. ..peeiaUzaçAo pela Reaidl"cla - Rua Pre.idlnt.
8. N. T••x-interno • JlJ:-a••i.- Coutinho« - T.I., IUO.
t.nte d. Cirarr1a do PrQ( Ueo

Guimaraea (Rio).
ClInl.1 Felip. Schmidt. ..
For:e .801 -

Ateude .a lora .arcad"
Rei.: - Rua a.t.vI. Junior, 80
- FONa: IItI

'! !tua Coúelhelro Mafrl III
'

telefone 3022 - CaL Pt-ata) 11.
/

Endereço Teleg.ráflco ESTADO
DIRETOR_-"

Rubenl de Arruda Ra••
GERBNT.

Domingo. Femaadee ue AqulDe
-REDAToaJ:S

. Osvaldo Melo .;_ Flavia A.otl. - 8ru SUva
-I'André Nilo Tadaac. - Pectn Paulo IJach.4o - Zurl

Machado - Corr...pondente ae Rio: Penapili.) SantOll
, COLABQRAD,RES

Prof. Bar.reliol Filho - Dr. O.wildo Rodrigut'8 C.b!.!
- Dr. Alcides Abreu _' Prof. Carlol da C.... Pereira

j- Prof. Oinoo d'Eça ..:. Majer T� JuvenaJ -:- I
Prof. ManoeJito de Ornei.. - Dt. MiJtOll Lelte_ da COfs ,
- Dr. Ruben Costa - Prof. A. 'Seix!l8 Neto - Walte..'

Lange _, Dr. Acyr PinJo d. Luz - 'Ad Cabral Teive,
Naldy Silveira - Doralécio Soares""" Dr. :ronto�r.
Rer - Nicolau Apostolo - Paschoal Apostolo - limar
Carvalho e Paulo Fernando de Ara,,)_' La,o.

, PUBLICIDAD.
Maria CeliDa Silva - AJdo Fe�nande. - Vlrlmo

Dla-s -, Walter Llnhar.
.

_
P A G I N A.� .l 0_

Olegario Ortiga, Amilton Schmick •.AJogemiro Silveira
IMPRENSORES .

DULCENIR CARDOSO W:t\NDERLEY LEMOS
REPRESENTANT.

Repre8entaç6ea A. e. Lan Ltd..
RlO:- Rua Senador Daat•• 40 _ 5 .• Anda, -

TeL 225924
S. Paute Rua Vltóda "'7 - ewJ. II -

Tel. 34�894$
S<,rviço Telegráfleo da U�ITED PRESS <U-P)
Historietas e Curiosidades da AGENC1A PERIO
DISTICA LA1'INO AMÉRICA.NA ,(APLA)
AQENTES E CORREBPOilDENTEe

Em Todos os municiploa de S4_1IIo,jT-A CATARINA
,

A S S I N A T _11 R A
ANUAL •...•...•. '.0' , •.••••••••• , Cr' ,00,tO
N.o ."ul" ;..... 1,,10

ANUNCI08
&!"d'ant,. contrato, de acordo 'Co•• tabel. e. vicor
A direção não se' respol>isabilita pelos

oom:eitos emitido� nos arugos assinados.

:. ',�

- .A

',Motores
.. .are.. "JJ'NB�CB". "GANZ"

(I BP _,_ 16 HP - 20 HP - zil HP

:. MEDIDORES DE ENERGIA EU:rRICA MARCA "GANZ··
�

MonofasicQs para 120 ou 220 volt•. Amperarenl à opçi.o -

'14000/0 dll car"à -:-" Triff.sicos, CQm ou sem neutro �. Volta.
.

. ..

gen8 e amperage... à., .pç_lo .

INSTRUMENTOS EU.TRICOS DE MEDICA0
.

'

Amperimetr'Qs - Voltimetoos - Alicates para bateria.

Estoques pl'l"nianentes - Vendas diretas - Pronta entrega
PodemQs estudar propostas de firma• .,specia1âzadas ntl ramo.

que pretendam a representação, desde que illdique� fQnt,,·

de referências comerciais e bancarias nl!- praça 4e Sao Paulo.

Consultas pedidos e proPQstas para:
lNTERSTATE S/A. - Il\1PORTACAú. EXI'ORTAÇAO

E REPRESENTAÇAO
Caixa Postal' 6673 - São, Paulo.

\.
- ..--------

INDICADOR' . PROfl1SlOlfAL
NARIZ' E' GARGANTA

'(lINJeA-- DE. OLHOS OUV1DOl
do,

-

I. G U E R R E I R Q DA ,F O N. S E { a
Chefe-do Serviço de Otorino do Hospital
de Florianópolis -. Moderna Aparelha
gem Suíça e 'Ncrte-Araesicana para EXá·
me dos O'lhos. Receita de Ocules por

· I Refrator Bausch .
Lcmb. Operação de

Amígdalas por' processo moderno
CONSULTORIa �ESlDENClA

-

Rua dos Ilhéus V· éau Felipe Scbmidt �9
.

FONE 2366 "FONE 8060

Da. NEWTON',D'AVILA
DK.. ·WALMo.R ZOMBa - CIRURGIA G'JiiRAL

GAIICIA
•
Uoencaa" de Se_her.. - "J'oc�

DIplomado pela. ""Cllldad. Na. .1.,.. - .Elet�l�dade Médl"a
clo••1 de Medld ..a da Volver- COIl.uJt6riQ: Rua Victor Mel-

.Idad. 48 IIra.U rellea n. 18 - Telefone 8307.
Ex-Illterao por eoncllrle id. eOIl.Dltal: D.. 16 bQ�.' u,

MaterDfdad. - beora' diaqte. ,-

(Serviço do PrQt. Oc:t"'ll) ,Retidêuca: "oDe. I tU

RQdri6Uea Lima) Rua: BlumeDau ii. 7-1.
ax-lnteToo do 6erYtço d. UrlU
'1& . do B�p,ltal l.A .....I.1·.(,;, .

do Rlq de ".n.are
.6dlco do Koapital 11". Carid.de·

· • da »",ternidade Dr. Cadol
. Con�a'
OO.NCA:8 D. SBNHORAS _

PARTOS - OPBRACO.llS
PARTO' SEM DOR pelo m64(.do

p.iO»-prQfnittco.
C8nl.: K\,;, JelQ PbltQ II. 19.

· da. 16.00 le 18,00 hQra.
· Atende com hQra. marcada. _

Telefon•. IOI6 - R••id;n.-:ia:
Ru. General Bittencourt D. 101

Oll. AYRTON DE OLIVEIIU
·_DO�C�S DO PDLMAo. _

. TUBIRCULOSB
_Co-nlult6l'io - Rua l'ilUp.
Schmidt, 18 - TlÍl. 180l.
RIlr.'rio d.. a la- 111 laora•.

_
�eiií411lcla - r.u'p' Schmldt,

Q. 127.

Da. IULIO DOLlN VIEIRol
..DICO

..»eel....ta •• I o."oa, o.iI"ld..
,Nar••• GarraUIa - ·rratam.Dk

• O»eracl_ ..

Infra- 'f.rmeJho -' N.bllU••de
. - Ulna-Som .:..

, (Tratem.nto d. linu.li....m
...racto) ,

Aqlo-reu.o.copla - Itee1tlu "lO
()cüo.. - lloderuQ eQulpamitnt.
.. Oto-aiDolarillía-olQlrla

(AIIIIO no ••ta40)
Bor'rio da. • l. 11 lor.. _

daa 111 la 18 hora..
OOll.1lIt6rlo: -' _ &a* Vtcto.

Me�relle. 22 - Fon. 261'
R••idlnr\a - Rua 810 l"r�

n. 10 - I'on.. .C 11

Da LAURO DAllltA
CLINICA GUÁ.L

t- .

Da. á.I\ raNJO MU.NU •
AIlAGAO

CI�URGIA TUU.A·TOLOOU,

o.rto.edla··

CO�D.ult6rio: Joio Pinto
•. 11 _

Conaulta: daa'6 ,la 17 ..ou..
dilriaJlJeat.. "aoa a•• l'bol�ÔL

I Reald'ncia. Bocal 'lYA. 111•

. Fon.. - •. 'lU.

Da.· CLAIlNO Q.
GALLJrl'Tl

- ADVOGADO
a.a Vitor ••irel••• �

.

I'OM.: I.CI8

�aúpob.

B R I "0
-:0: �

ALFAIATE do SECULO
-':0: -

Ru,a Tiradentes, 9

........
- DR. GUARACI SANTOS

Cirurgião .
Dentista

CLINICA - PROTESE - CIRURGIA
HORÁRIO.: - Das 8 às 12 horas. exceto ao. dbadol.
Ate·nde exclusivamente com hora marcada
Consu·lt.ório: Avenida HereUio Luz, 69

Esquina da rua Fernando Machado .

MATEMÁ fiCA, FIS'ICA E lATrM
e:r..sina

. Dr. Otto Friedmann
Rua Cristf.v-ão NU,!les Pi.res, 21

(Esquina Rua Hoepcke)

. ;�.

tAVANDO COM SABIO
---

..'m Especialidade
- �a {ii� WETlfL' INDUSTRIAl - Joln,IOe - (Marca ,Registrada)

econômiia·'se te.mpo e dinbelro

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"'G MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA"" FLORIANÕPOLIS, TERÇA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 1958

tandidalura ORtANDO BÉRTOLl·
Validado na Faculdade Nacional

de Odontologi� da Uni�.er.�dade
'dõ Braln.

,
'

ESPECIALISTA .

vários e p!cellte:s cursos e

20 anos de" �,sJlecia1ização
PARÔDONTOPATlA8 .

DOENÇAS DA GÉNGIVA
(gengivitea, gengivas sangrenta.,

piorréia, mau hálito)
PERIAPICOPATIAS

Afecções da rar. do dente

Pesquizas e tratamento dos f6cos

pelo' método "BADAN"
(eârso com o pr�prio autot,.,pr()f.
Badan) - tratamentQ eficiente,
rápido II com téste bater.iol6gico
OPERAÇOES - çaaoa e extra-

çélea difíceis -
I

Atende só em bol'a pl'eviament..
marcada - Rua Nereo RamOll 18

� .

- "oae: 181'

CLlNICA DE CRIANÇAS
Atenderá a partir de 1.0 de ú
tembro à Av. Rercilio Luz, 155,
Apto. 4.

.'

Horário: daa ,15 àl 17 líoru
Todos 08 dias excetos .ábadoa

J _

í Vote em
..WaUer Francisco

da' Silva
1Ú cédulas podem ser encontradas nos seguintes locais:

"

Florianópolis - Sede do PSD (Praça- Pereira Olíveíra)
Porto Belo - D. Hulda Guerreiro (Praia do Perequê)
It�i&.í_ - Policarpo Depiné (Hotel Depiné)
Bl:lmenau .-_Lu_iz Leneí

11'odeio - Germano Depiné
Apiúna - Afonso Zanis .

RI.') do Sul -- Séda do PSD e Red. da "Tribuna do Povo'
Cãmboriú - Praía - Resi d. d� sr. Luiz Bertoli Seni o r

C'll:ador - Gentil Bértolí
C�ldtibanos - João Almeida
Encruzilhada - Máximino Zonta
POl'te Alta do Sul - Hote-l Prada
Tal,', - Germano Huscher
Tlrr bó � Artur Lení

Itupo ranga - Francisco Lebarb:chon

." . FOR.NECE.:Sf MARMITA
• " COQUEIROS -- P.RAI� CLUBE
fornece-se'marmita. PCd,dos deverão sen feitos' com
antecedência. .,

.
I' .' ,

No loca(ou' pel_cl fone 22 01,

e- ..

li

Para', Deputado
Estadual

'fiTE U�rM,j�t ��T�' ��RTm' :

lo-

..

. Ri\RA SENADOR

/
o Carlos Gomes de Oliveira,

, -;,'

".__ .. _11'_.__: Irineu Bornhausen

oc,· -

Celso Ramos
L j
..............

-

,

PARA SUPLENTE

.
,.

-:-1- Telmo Vieira Ribeiro

l : :'
.._.

..
.

,..\ .-

'1""--' ' Brazilio Celestino -de Oliveira·

-

.
'

�.

Jade Magalhães

RESTIíURANTE
"MONTE LlOiNO"
-Um dcs conceituados estabelecimen

tos da Cidade, apresenta aos seus distintos
frequentadores a sua nova modalidade culi
nária que consistirá de suculente "FEIJOA-IDA INTEGRAL" tôdos os sábados, farta em

ingridíentes vitaminosos e preparada por
pessôas esjecialízadas na arte de cozinhar.

O sr..rviço a La Carte que vêm mantendo
diariamente não sofrerá efeito de continuida
de e será aerescido, dentro em breve, do sa- ,I
boroso "GALETO", recomendado como subs- I

tanciosa alimentação..
Rua Arcipreste Paiva • Frente ao Ritz.

PARA
_ DEPUTADO FED'ERAL
P. S. D.

Advogado Militante - Inspetor do

.d .

Ensino Secundário - Ex-

I'

Deputado li"ederal e Se-

cretarro cro Estado

meJhor Julgar, o homem e

!idades, e' vote. em três de

\

P; -R. P.
PARA VEREADOR

'E
O' E P U T A D O E S 'T, A D U ii L

JUCÉLIO -COSTA
P,A R,A
D E P U T A DO, F E D 'E R A L

,

:É li I ( O
-

M 0.1 �l E R
P ARA'
S 'E N'A<[} O R1'

CEL:SÓ. R:AMOS
JA,DE", MAGALHAf·S

CÉDULAS - EM TODAS AS1 SÉDES

P. S._ D.
AUGUSTO BREZOLA

CANDIDATO DO P. S. D. A
DEPUTADO 'ESTADUAL

DESENHISTA
.

não. permanente (BICO)
na A. MODELAR

-

BANCADA PLlNIO -

- SALGADO
Para Deputado Estadual

,., -

Helvidio de Castro Velloso Filho
ACÃO

•

-

ÓEDULl\S à Rua Pedro Demoro 1219
Na sede Municipal do Estreito e cons.: Mafra 33

ÓTIMA OPORTUNIDADE
Para pessõas que tiver as seguintes qualidades:.
Vontade de trabalhar, Iniciativa própria, Agilidalle de

\

pensamento, Bôa personalidade e 'Vontade de vencer na
vida.

Companhia de produto'! ·auxiliares para indústria em
gerai, de âmbito internacional, em fase de execução de
grande programa de expansão está procurando um cola
borador para as cidades do Estado de'Santa oaterína
interessada em posição permanente, 'cuja renda é límítu
da apenas pela ambição e habilidade do candídato->

. QUESITOS NECESSÁRIOS
.'
1) Ter algum conhecimento de química ou m/cânica.

ou far!lidade para; assimilar treinamento sôbre as refe
ridas matérias;

' ........2) Ser radicado e bem relacionado no meio índus-
trial do Estado;

:t) Idade miníma 25 anos
ESPECIALMENTE:' Atraente para pessôa lnteií-

- gente, qua não tenha mêdo do
trabalho .

Pessôa
. que já tenha vendido

para Industría achará o S�l1

trabalho facllitado.
Não é necessário ter flrm!\

registrada nem escritQno
montado.

SrGILO ABSOLUTO:

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'O NAIS ANTfGO DIÁRIO DE SAN1f1\ CAT:A.IUNA"

��$.,a9. _.�.I�;.aA�.
.'\teÍlI;ão eleitor �·municipio �e Florianópolis � .,

3.5.a ARANHAS -,Escola Pub. Esta'til!al de Ara- , �os Saraiva, '. . � ,

. :
Verifica na parte infeNor de teu tttq1ó.a S�q.aO.�ItO-:·1 nhas.. . 34.° �S,TREITO '"' S.'E.§.I. - Rua 24 de }\1alO .

.
ral em qUe' deverás votar �. Ioealjza a mesa receptorã,l 36.a C!--PIYARI . ..-:- Escola Mixta. Municipal der Ca- 35�a '. EST�rErrO ---, .p�u_po Escorar ".JOE'e-' Boitéux

. na relaçao abaíxo i pivarr. Rua;..Marechal Gamara.
. ,

N.o da' . .

L�OCALIZAÇÃO ..

_.
37.a -LAGOA - Séde - GnlPQ. ESÇ!o!a� '.'Enriqiu; ,36.!!- E-�TREJTO, - G�'upo Escolar José Boiteux

Secção Veras". ',' ",
'

'" �. " ;a�l.Ia l\1arechal Câh:ara.
12.a ZONA - ABRIGO DE MENORES. 38.� LAGOA - Sede - Grupo Escolar "Henrique 37.8 ESTREITO, - Grupo Escolar Jose Boitéux

l.':l, Gl'UPO' Escofar, Silveira .de Souza - Ril!,\' ArE Verás", ...
' Rua Marechal Câmara.

ves de Bl'it.o 39.:\. BARRA, 'DK LAGOA -"Esco'Ia Pub. Municipal' 38.a ES'Í'REIT,O' - Grupo Escolar José Boiteux
�,;' ; '(·missão de Energia Elétrica - Ru.a Esteves de Barra da Lagôa.. Rua Marechal Câmara.

Junior. .' 40.a RIO TAVA,RE$- . ....<-·Escolà Pub.' Municipal de .39.� ESTREITO - Ciáe Glória - Rua CeI. Pedro
Es<!!ola Industrial - Rua Almirante Alvim. Rio Tavares. "Dêmoro.·
f:8cola Industr-ial, - Rua Almirante' Alvim. 41.a CAMPECHE - Escola Publica Municipal de 40.a ESTREITO - Caixa Econômica - Rua CeI Pe-
CHltro de Puericultura "Beatriz Ramos" Campeche. dro Demoro. ,

,\ ,enida Mauro Ramos, . 42 a CIDADE -= Iate Club de Florianópolis - Rua 41.a ESTREITO - Clube Tamandarê - Rua Tereza
(

.J�tro ,de Puerfcultura "Beatr-iz 'Ramos" Frei Caneca. Cristina .

. , n ida Mauro Ramos. 13.a ZONA - PRA'ÇA 15 DE' NOVEMBkO 42.8 ESTREITO - Clube Tamandaré - Rua Teresa
� r·( iedade dos Atiradores' - Avemda Mauro La Associação Atletlea Banco do Brasil - Praça Crístína,

'

Rsmos. Pereira Oliveira. 43.a ESTREITO - Centro de Saúde
� }["edade des Atiradores Avenida Mauro 2.a Teatro "Alvaro de Carvalho" --" Praça Pereira Vaz Calado.

��'tl·nos. Oliveira"., 44.a ESTREITO - Centro de 'Saúde
1);, t, rupo Escolar Silveira de Souza - Ruà Alves 3.a Edifício IPASE - Praça Pereira Oliveira. Vaz Calado.

de Brito. 4.a IAPEI - Ambulatório Médico - Praça Getúlio 45.a COLONINHA - Escola Pub. Estadual de Co-
10.a Grupo .Escolar "Padré Anchieta" - Rua Rui Vargas. .lonínha,"

Barbosá. '\ 'S.a Departamento de Saúde Pública - Rua Felipe 46.a BARREIROS - Escolas Reunidas de Barreiros
1I.f! Abrigo de' Menores - Rua Rui Barbosa. Rchmidt. - Rua Max Schramm.

.

12.a 'fRES.. PONTES' - Escola Mixta Estadual de G.a FACULDADE DE DIREITO __:_ Rua Esteves 47 a COQUEIROS Grupo Escolar Presid-ente Ro-
Tres Pontes. Júnior. osevelt:

,

I3.a ITACOROBI Escola Míxta Estadual de Ita- 7.a Faculdade' de Direito -�Rua Esteve -Júnior- 48.a . COQUEIROS - Grupo Escolar Presidente Ro-
corobí,

'

8.a Escola Profissional Peminina - Rua General osevelt.
14.a ITACOROEI - Escola Mixta . Municipal de Bíttencourt, '.' 49.a GOQlj'EIROS ---"' 'Grupo Escolar Presidente Ro-.

Itacorobi. 9.a ,Instituto de .Educação "Dias Yelh.o" ,v_,_: Rua-: .

r . .osevelt, "

TT:d�",-DADE - Gl'UPQ Escolar "Olivio Amorim". Saldanha Marinho.
.

. 5'O.a-. CAB·QEIRAS _..:_ Clube Doze de Setembro.
T'11NfJi 'DE - Grupo Escolar "Olívio Amorim". 10.:>' Instituto de Educação - Rua.Saldanha Marinho. 51.0 CAPOEIRAS -' Clube Flamengo.
1'.-\,.'1' YNAL - Clube Corlntians Catarinense. l1.a lnsti�uto de Educarão - Rua SaJdap.ha Marlnho, 52.a. COS,!:EIRA --: GI:UpO Escolar Municip.al. ,

('(\rnU�I;O GRANDE· - Escola Municipal de 12.a ALFANDEGA - Rua Conselheiro l\1:afra. 53:0 "RIBEIRÃO DKILHÁ - Sede - Grupo Escolar
(:(11'1'<:11" Grande. '13.a Grupo Escolar "São José" - Rua, Padre' Roma.

.

Municipal.
'

�lA( t! CRANDE - Escola Publica Estadual de 14.a Diretoria de 'I'erras e Colonização ..:...:' Rua João 54.0 -,.. •. RIBEIRÃO DA ILHA - Grupo Escolar Mu-
13.((.(1 t';"ande. Pinto." .

'_'.
'..

'. picipal':' -

.

.-. .

.

'

S/I.:r-TT ANTONIO DE LISBÓA Grupo Es- 15.a Clube Doze de Agôsto - Rua João=Píntó. '. "': 5ã.a, f:AIACANGAÇU - 'Escola' Pub, Estadual de
;'Oí'll' '?aulo Fontes". 16.0. Tesouro do JijsJado --: Pra:ça 15. <

>' (-:-'1_' ", Oa.iacangnçú·, '. ,,,' .,' '_ ._

8.-\�n" ANTONIO DE LISBOA Grupo E.3- 17.a Fomento dé Pr?dução Vegeta,l -:-:- "RtlJ Vísçbnde' ..,' ,56.° PA�TANO 'DO 'SUL _. GrtlPo Escolar MunicipaleOlar-rrpaulo Fontes". de Ouro Preto. -' '< '5-1.a 'ALTO RIBEIRÃO .:_ Santo Estevão. .

22.a SAMBAQUI - Esêola Publica Míxta Estadual. 18.a Grupo Escolar "Lauro Muller - Rua. Marechal 58.0 ARMAÇÃO - Grupo Escorar Municipal.
23.11 RATONES - Escola Publica Míxta Municipal. Guilherme. >,jj';,. ' � "

. 59.a ESTREITO - Grupo Escolar" "Iríneu /Bor'
24.a CANASVIEIRAS - Gi'uPo Escolar "Osmar 19-} Gl'llPO Escolar 'DIas Velho" .

-:- Rua Nereu nhausen",
Cunha". . Ramo:s:·

'

, ... GO.à ESTREITO � Pêsto de Arrecação .;_ Rua Cei.
25.a CAN'ASVIEIRAS - Grüpo Escolar ··'Qsma.r 20.a Clu'be 15 de Outubro - ;Rua Alvaro de Carva.lho: ',. Pem�.o·'Dem()ro.

.

Cunha".
-

21.a Assistência Municina! - Largo' Fagundes. . �61.a < PONTÂ. CAIACANGAÇU -- Residencia de
26.8. VARGEM PEQUENA - Escola Mixta Muni- 22.a Baúiga Verde - Avenida Hercjho'Luz. Pa'ulo Natividade.

cipal de. Vargem Pequena. 23.a Barriga Verde - Avenida Hercílio Luz. 62.a CI-DADE - Instituto de Educação - RuI}. Sa1-
27 a PONTA GROSSA - Escola Mixta Municipal de 24.a Fi.scalização dos .Portos - Rua Almi,rante La- danha Marinho.

. PontaGrossa.', meg J. .

--
,

63 ..
0

_ ESTREÍTO '--;- Gl:U"pO Éscôlal'� "Irineu Rornhau-
28.a CACHOEIRA DO BOM JESUS - Escolá Mista' '25.a Fiscalização das portas - Rua Almirante La' sen".

__ ..!__�) :
Estadual. mego.

-

64.a CAPOEIRAS - Clube 12 de Setembro.
29.:1 CACHOEIRA DO BOM .JESDS .:._ Grupo Es- 26.a Veleiros, da Ilha - Prainha. 65.a BARRA DO SUL - Escola Publica Municipal.colar Municipal.' .' .' 27.0 Veleiros' da-Ilha - Prainha. 66.a CARIANOS - BaSe Aérea. -

'

30,a PONTA DAS CANAS - Escola Púb. Mixta Mu-
.

28.a Casa particular de Jacob Souza _;" José Mend:es. .
...J:... "".

nicipal de Pon,tas das Canas. 29.0 SACO DOS LIMõES _:_ GrúJlo' Escolar G-etúliõ
31.a VARGEM GRANDE - Escola Pub. Mixta Es-. Vargas.

t"dual ele Vargem Grande. I 30.0 SACO DOS LIMõES
32:i INGJ_,ÊSES DO RIO VERMELHO - Grupo Es- Vargas

cQlu··.MI<ll}ieiPif._ ,- ';- . -
.

__
,,' .

31.0 SACO DOS LIMõES
3.3. i,}

" T�GL1L'S��',:f,!�.��<ÇJ, VERMELHO � E:sc., ,Puno ",VAaCl'goUsD· 'OS LIl\lfõES, '. �}1sta(túal 11El:J.fw ;y;.�.r�.elh�. ., . ..�. 32.0 __ '.l -- Grupo Escola,r Getúliü
. 3·4.a, �:;JNGQE.��1D'O' ,�tO.·VElt.M1ilLIfO - E�éola. Vargas ..

-. 'l;,r.J1:1 ..;:�'I1i�� d1:' RIO Vermelho. - t ,.
. :

.,,_
33.0 ESTRE!.:_O_-_ Clube 6 d.e Janeiro - Rua San-

�r']fi-ftU). 'Do-míngo \

(IME SÃO JOSÉ
.

,�INt.� ·SÃO JOSÉ IUTI . e GLÓRIA
.�

p' 'R -

.

� ç O D' �A I �l
.

U· ; S A

Rua Al'aey

Rua Aracy

Grupo Escolar Getúlio

Vende-se. dois Mercedez Benz, ano de fabrieação
i 952 com caixa de câmbio de F8 e diferencial Dodge
'eforr.acJo, motor retificado, a tratar na rua Almirante
,'..amego, 25, :Fone 833'0 - Florianópolis.

V'E N D E • S E
Grupo Escolar Getú]i(\

FEIRA

" O O, "2:.':.,
-

,
....

t
)

-
.

MÁRIO MORAiS e o garoto EMANUEL MIRANDA numa cena' do esperado lÜme

Cine Glória BOJE: J o S É 'HOJE( I N E.
SElVI QUE ELE. SUS�EITASSE, ELA FINGINDO

AMÁ�LO ARRASTAVA-O PARA A MORTE

.JEAN GABI"y'� DANIELE DELORME
ROBERT MANUEL GERARD BlAIN

em'

" "

·P. S�
PÁfVt >VERfADOR

12 ANOS, N':\- GE�ENCIA DO

JORNAL "O ESTADO" A SER.

VIÇO DA CAUSA PESSED'ISTA
E"DA FAMILIA CATARINENSE.

DOM'INGOS
FERNANDES

DE. AQUINO
P. S. 0.··"
P. S. P.

TELHAS; nrOLOS
CAL E AREtA

IRMÃOS BITENCOURT
C .... ,$·'BAOARÓ '. fON.f lI'ot
ANTIGO DtPÓSIJO 04MIANI·
..,..;;;_'

'
.'

A L U 'G'�k • S E
Casa, com 9

� ,p1O>ças', lui rtlà

Duarte Sj;hurel,�n. 99 ..
Tratar na Praça Gen:e-ral

Osório, 39.

Quarto,· ,Aluga-se
Aluga-se ótimo quarto com

pe·nsão.
Tratàr nesta RedaçãQ com

FL{\VIO.

V EN',D E -SE
'Uma caminhonete Ford

,

oito cilindro. Tratar no

armal!:em Dona Clara no

Mercad·o r."úb;lico.· '. _:
I,'

às 3 e 8 horas

Jean Gabin - Danielc·

Delorme - em

'SED,U.ÇÃO FATAL
. - Cens.: até 18 a'nos -

.1••_.
"NOVO HORÁRIO"

às 2 - 4% - 7% .e 9 horns
- Sessões das Mo�as -

Cfark"G.able - Ava Gardner -

Grace· Kelly em

M O G,A M B O

-"Technicolor -

_ gens.: ,até 5 .anos. -

- Sessões das Moças -
'''NOVO aORÁRIO"

às 5',(, e 8 horas
Clark Gable - Ava Gardner
Grace· Kelly em

MOGAMDO
_ Teclínicolor -

Cens.; até 14 anos -

I .

_� __ ,

U,?lJj�
I às 8 horas

,"

Humphrey Bogart - 'Rol!
Steig'er - Jan Sterling

em

A TRÁGICA FARSA
- SuperScope 235 -

- Cens.; até 14 anos -

um-. � - .

,

I '- Sessões das MIl�as -

I às 7 e ·9 horas'
.

J
"

Victor Mature - Esther Williams

i :._ em

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



f, .' �;",,::.,' • ,
"

•
,

'ERACO':l!SIIRtlAR lEVE A JUSTA DE QOMWG()I EM:.QUE' fOlfAM UfFRON'TANTiS fiGUEIRENSE E TAMAN01R! - .OO_S ,GtiANTO,
AO PRMIRtftpTO DA TAlDf EiASMO, Ff.RNAlDO (C'OifRA) E LAÚRI FORAM,OS-AUIORfS DOS TMOS BtlILHOlJI.OlROUEI..

,..,

" "

RG 10NICO - QUADROS � lAMBÉM NA PRELIMINAR O nOfEAlO" lRIUtl�'FOU: 5'x1.
Futebol medi-G�l\��:ll,6'd'e.se' di, te e ontrn um dos "1.1l1tel;nas",' jogar o que' sabe para evitar as

zer foi o que yÍhtos'- na tarde r também vindo de um êxito sô bre investidas do a lvi-rubro. Mas,
meio chuvosa de domingo, no, es- ! o Bocaíuva '

tádio da Praia de Pára, presen-I Jogou Q Tamandaré de' acôrdo

ciando Figueirense "versus' Ta-
I
com as suas reais possibilidades,

mandaré, jogo, número quatro. do aliás' bem reduz idas técnica e bem sucedido, de-ve-se únicamen-

Campeonato Citadino de Profis- conjuntivamente. Ressente-se o te' à sua falta de sorte, pois de rense ,'a ponto de irritar sua

sionais de 58.
,_ ',,�

,pc'lçtão orientado pelo sr. João modo algum convenceu o t'riu nfo "torCid.a", As falhas, em boa

Precedido de vitôrtas sôbre o Flôres da falta ,de dois meias e obtido pelo "Decano" que mar- quantidade, foram observadas

Avaí C' o n'ocainva, espêil'�a-se um médio volante. Daí não ter e.QU dois tentos sendo um duvi- prtncipalmente., na linha de' fren

muito do' aguerrid,j 'e-S:<ÍÍlilÍrão dado grande trabalho à re taguar- doso e outro de autoria do mp-' te, onde apenas Erasmo realizou

de Nelson -Gal'cia em seu emba- da alvl-negra que não precisou dio Ferna1fd,o contra sua própria alguma coisa, embõ ra sem fazer
" '

" I

verdade seja pro'Clamada, não

deixou o Tamandaré de ser um

quadro a rdoro so e se rião ,foi

su ig iu quando transcorriam 17

m inütos de jogo, A bola veio da

.l i rei tn .j)r.ra Erasmo que cabe-
coou com maestria, indo a pelota
'late!' na trave, tendo Tonico

.ium salto ielino agarrado o ba

lit':l, não ('111 .que. poeri,çã-o. O cer

to é que o árbitro que.se oneon-

Ama�or8S: ,V8n�avat callpeao-abs�ut6 �o l�� 'turnoJ�l�i(�\;�����iJit���� :::.,�.;:';:2""'"·''' "'O

,Quebrada-pelo S. Paulo a invencibittltade dó�1piranga GOleada do Posla�sôbrtro Unidos
ti u observal_'o _lane_e,J:_aZíio_r;",_Re_nda_:C_r$2_,325_,00,_

Sábado à tarde 'fQ.i disputada trava-se invicto e na ponta ao p i-oclamado campeão absoluto do

lillVicto
porém ocupando a vice 10 turno com a peleja entre Ta,

a penúlti'ma rodada do 1.0 turno! lado do Vendaval que assim fo l turno. O São Paulo também est lideran'ça. Súbado será en<:_crr"d" I, ll.and!\ré e 'l'reze de Maio,

do Campeonato )llnadorista de _. -- . -,

Futebol" tendo _as duas parti�a" Floyd' , Pe'ler1ren � Nlano VaI.lez' Jerflalilta Rezendo V I Uma
programadas acusado os segum- li "UI

'

tes resultados: Postal -relegl'á- O noss o bom colega e amigo: imprensa escrita
�

e falada d e

fico 7 x Unidos 2 e' Sfi,o Paulo f

em dezembro, jornaltst.a Roz endo Vasconcelos 1 nossa tena, a par de seu talen-

"x Ipiranga O. O Ipiranga encon- Lihn\, funcionário da COAP ( : to e ,esforço, aliados a um cora-

Nova York, 28 (UPI) - Tudo A luta d'evel':'l 'ser patr<ldnac1a, ',ue emprest::\.a sua valiqsa co-' çiio boníssimo, te�n grangeado a

p!lI'eee indicar que? campeão segundo o sr. Jllliu'!\ Hclfand, I'aboraçà?" à Rádio ','Diário da" estima e, a admiração de SE'tiS

mundial dos pesos
. pesados, prc'sidente da Comis:�ão d-e Des- JM:9.nhã" e aos jornais "A Gaze-: amigos e dos esportistas em ge-

Floyd 'Pett€:rsen defenderá' seu ,portos do Estado de Nova York, ta' e, "O Estado", deverá ser ral que !lele encontram um in,
,

título contra 'o cubano Nino Val- ' ',r.l\€to ',cu,mpJ.':imentac\o
des, em Nova "y;ork, a '4 de de-, pelo de ,:n��ti��:,:�R"f;�r�_n��n
J.�,IllbJ;9 p1.\Óximo.', , , b6X, .. atl>t;el:sá.;'io: ,npt!l

.

Ao Rgzendo �
as.

"

felicitaçõ�,
.....-_..;;:::..<J��--- ���:-,:=�,"=,__....-.:���_l.,' '�'i'C!1':e-�j'�liJi(' colabora- muito sinceras dos 'que ml>ure',

,!�', -.I::.... "�u-e se iit1ct�1l:�l:J m cedo na jam nesta folha,

O'AJdo.�uf.venceu O ':'Pié�'��- "�,,':_-�-::��,�����I.l tenéer�m OS
c

',: _" (amAec)nalo�' ,�' ,� :!�J�.Q1falDe..�
�

"�"" __ ,,

Com 93 pOl1tos 'cbntra 84 do" Campeolt,.rto'J, efet'Qad.a, 'd'O'llI"ln'"','O,"
< ·1

'( ':,,�':;II,' 'II' II a

�artinelli;' lO C. _i?,� ,�d? Luz peJa manhã, na 'bª'ía sul. Op:r:. ,

'
'

f;C� :.:� �ogos prt�!lJ:al�' <CO
, tÚhamlln;te' darem9� nlaiores dé-,

Est� ,�llCC;l'l'fi,do 00', primeil',n tur- :rc:i��d?1; 'Gil '
"

"

foi o v'encedor da .. regat'a' "P"e':�,' lh no I '·C ':, , '

'1"
',:,'l'9P ,::':0 tl1'l'!l10,: C,finto (!.c

--
• ta es � respeit9,

, (,O,' �,.a.ll1,p,e01!,atP,'
,

Carioc�

',de," ;RiO,_r-2, '. ?r;;"B,'a�lfÚ\O ,A1l1e,'l'ica
3 '

....-' F.
-'

.•

':"" , :
_ ,; ,p'oft,g';;Í!��' � :<�lal;,eugO 2 }

'\ ,lr�ebol;: c.I1Jo campeao.. abs'olutQ '�lâmí�'��l{' '1' V
'

,

'

'

.-: "é.. <Í Vnsc��' skuido'do FI
" , .. '" '< ,e' '", asco g- x Bota-

'�,; '.- YX:,,�; ,: "",., ,antengo, fo�o 2." São Cl'istQvão 2 x Olario.L"ul,Ull ,fr:ste�"'osc'1'e'$ulta{ios' d 'o
' ,B' ,

' -

,
'" ,,�- .'

, ,!l" e
, onsu�ess'll 4 x Madureira 1

,,�er,rameri!D-d� 1� t�Jm,de juve.
, nf:��,�yilor!�$Os. FfgQ�Jrenlft;e P.,Ramos

I
'feJUll1nOU na ·manh:; d 'l '''',ó'.

-

•

"

,',
'

.?' ""� .

.(

o-/��,ao
houve p1'eliminar isso en'1l\1Illl'0, o prim>e'ipi)c'turno do C· '. r

_ \'
,

':..' �, ,�m. VlQ;uqe '([o nao comparecimel tpell,tr::itd"Jillye'1il 'd� ;FIutl'1>'or ten� do \tl't' _

- ..

"

1 o

,

.IA ".1,. c:. -.- " ?' e lCO qUe deveria enfrent,�l', .. i ú.., -o Fag'uell'ense" c1crrotlRdo o
I k Pu' I' R

. A, f ,""�, " ", � '1"
U fi amgs, ,sen'cto, êstc pt'o-

., "" \n PQ1 quatro,tentQS '1hzéro' :r-lnniarl 'd-, .,' ;,
,

,"" o .V{l'ne� 01' por W x o,
:

./" ::Báfido ,�f:�r Estª,dq���pelp Pindorama
• ' A--turnl:x--de .,,0' E t" "

. J ' ," "

....

, ,', " "", �.a�,o, \?,

tOU'1 e�m, ba,te
,&,0 ',esquadl'no local de'

" ,

< l',l:IHlol',ama que levou Ih

I
donlitlg'o ,no Cnnl)�l; du 4.Dl:ii,O (I;' p,él,� e;cor�' ,de',;,2 ;. O

,a �le OI

Menor,e,s d t 'f'
' ",' '

x ,a,pos UI'
", (>s a ,elta ,par" ,d!l<j" coi!-Íl'onto ;;,',:_ '.' ,,'

_

'
. "', . .. -\.'<::s .... l�Hns, sensacIonulS

'Vifória' d��,R�dio'"GuaruJá�s6bre a
,

Rádio D'iário�da Márihã
Em jogo que', teve a presença, 'd.. S�' 'o com os loul"os a turm:\ d�de reglllar ,a,ssistência estiveraln "

f
-, mais popular" pelo escore drrente a frente, domingo passa- 2 x 1. O tc'nto' vitoriollo .surgi;do, pela manhã, 'no Camp'o c' de um peUlI!.'

A\)rigo de Menore's, QS conjuntos
.

representativos dãS Rádios Gua- Torneió -

dos cam ....I'ujá e' Diário da Manhã, tendo

. .

- peões do-Con ..
Niyafdo e' o Yasc� finenfe'

,
CURITIBA 28 (V,A:) ..:.: Con- "

t' ,.' " Segundo se t"
Il1Ila111 CIrculando noticias por

n9 lCI'fi, o Chil<'
, , acaba de propô r a realização doaqUI, que Nivaldo ing'l'essará no

V TOI'ncio dos Campe"õ€S Sul�al11e-
\
asro da Cama, tendo mesmo
d ' l'icanos que. seria.. efehlado- d(,• o' ate São Paulo a fim de tra-
t d

' , maio a agõsto do Próximo anoar o assunto com o Palmeiras
Segu-nd,o a ",é'�ôrta'g'el11 conSegUi� com a participação dos ,,-ampeõe�

,
,

'

, doo Bl'asil, C,,hile, UruO"tlai A.r ..apurar, o Vasco da Gama ofere- ..

,
' ) ,gentina, Peru, Paraguai �,'Boll'-"ceu

" clncoenta, niil cruzeiros ao'-�. I' via .

..og"�( pr, llla>; ,êste deseja cem

mi! :,(li'�eil'os além de'ssa quan-
--------------

<. tia;' Enquanto isso, o Goritiba
F, C., clube 11.(0' qual- Nivaldo está
radicado atualmente continua, ,
na expectativa, de vez que vai
eS»El'l'ar o andamento dos

•

-
..
.....
•

-
c:::rs

rambém em 'de..-,

lembro:,Moore
I DUrêtle��, :�. : ,�����,.. '

..:..' '1--

De Nova Ip'J,;!lue êill-egi,:nos 'U
�
�

dial dos "n1eio-pesados "f .réhie_
Moore' c'olocará em j9r;Fo:éu tí

tulo em 10 de d(J ite;mbro contl�n

Yvon Durell�, cr-.,itadense. O cin

turão de, ouro ú ps meio-pesados
c'3tá cm p'oder, ,de' Archie Moore

'fdesde 1952,

da

cozinha ,

sUlçq

redor
I

Seja Jeu

ao

mundO'

destino -o

Europa, Orie\a mesmo

Aires - algo
cbamará o su, enção a bordo
,dqs éonfot,táv� e v.elozes
!iSUPERSU1SSOi� ...71[, ._da Swissair:
a qüalidade éx. 'onal das'

refeições, prep �s por "chefs"
famosos, distingu nas principais
�xpc:sições il'ltern 1 nais.

As
G

mesmGS •• �

no serviço r'

Consu/fe a

,j

Além de. ,melhor serviço a Swissair
lhe oferece:
Os m.ais modernos e velozes a"'IOes nas
rotas, internacionais - DC-7e.
Viag�ns m,ais tranqüilas, graças ao radar
de bordo RCA.
leitos comple!os disponíveis,
Refeições incluídas �,o preço da pas�age!ll.
Transporte mais rápido e' seguro cki 'su'éJi,
mercadorias_

.

"

esquadra, 'I'amb éru não foi lá 'I alarde de sua classe. Aniel este

muito expressivo o ponto único ve q,ua;i sóz inhc no centro a,

dos tamandarino;,' pois resultou ',gramado procurando conter 0,

de um "frang,o" do guarda-va- avanços contrários Fausto NiJ

Ias Djalma. ton e Osni não passaram de re

Decepciorlou bastante o F'iguei- guIares. Boas as condutas de

Trilha e Wa1mor. O primc'iro, ,já
se sabe, vem pontificando cornr

o esteio do quadro, estando n

momento em plena asceuçâo téc

nica e física Djalma teve oportu
nidade de realizar a 'maior inter-

.

A�OUET�ID1'VELA

hoje' por cc'ntivador dos esportes, notada

d� seu mente os' ama,d'ol'istas, '

,
.

"

JOÃO JQSÉ' B�
SCHAEFEs'-'

venção ire sua carr-eira, enviando' I
que .nos obstemos de comentar"

a escanteio um pelotaço de' Aní- ' sôbre a validade do gol. Aos 43,

sro. Mas pouco depois o [ovem I mínutçs o Ftgue irense ampliou

anqueíro decepcionava lamenta-
I
o marcador, Falta' contra o- Ta-'

velmentc- . deixando passar um mandar-é. É feita a costumeira

legí timo "frango",
Tonico esteve plagnífico,' nãr

podendo ser tachado de culpado

I barreira e Erasmo

cobrança da f.alta.

executa a

A bola bate

na cabeça de um dos barrE,jl'is

tas - Fernando - e ludibria ados dois tentos do antogonísta.
Por suas defesas arrojadas e vigilância do goleiro 'I'onico.

O ponto de honrn do �adro
-encido sul-giu aos 15 minutos

lo 2.° tempo e f'oi de autorja do

precisas, o veterano arqueiro

po�icou no gramado, Noé,
Jaime e Itamar bons. Norton e

Fernando com aitos e buixos.,
Dl lson decopciouante, assim co-

1110 Marinho. Lauri Enen e
,

,

Aníslo
'

apenas esf.orçados.
O ponto inicial da contenda

-x trema LUlu'i, de grande dis-
ã

nc+a, tendo o "balão nc couro"

-ober to o gnle i ro Djalm.a, Final:
Pigueí rense 2 x Tamandaré 1,
A arbitl'ag-em, fi cargo de .José

Silva, convenceu p le nnrneute.

Os q�dros obede<'d'll)l

'nações abaixo:

F.GUEIRENSE

)sni, Trilha e Walmor; •• :� t.,,,_ ..

:�RUS_!p Nilton: WilHOti.
Pereréca, Erasmo c- F>it·rni r,

TAMAN-DARf: .. _ 1'"" ;�n;' ''\06
,

'{orton e Jaime; Itan.uu

-iando ; Enen, Dí lson,
.Iarinho e Laur].

'I}o próximo vez., use

POfker 'Quink!

As. tinbs CM��ns. s50 r�sporisóveis pelos
efttup,if'c)':;hr�s, que desgostam ;inutilizam
os canetas. Por isso, �efa qual fôr a SUQ
caneta, use sempre PARKER QUINK, a

única tinta que tontém solv-x. limpa e

protege à medido qve -;;;ve.

: I ,:

,."," \�-:;:":t";,�":�, o.� PREÇOS:_.

f.) cm3 - Cr$ 25,00
473 cm3 - Cr$ 100,00

'. 94'6 cm3 • Cr$ 170,00'
�--�7-��------��-��--

Distribuidores exclv;ivospára-todo
o EIrasil:

.

CO:$1A PORTELA INDÚSTRIA I COMo S: A.
-

A .... -Pres. Vargas, 435-8.° andar. Rio
$l1b•.Ag.nte em Sla. Catarina· MACHAOO & elA. S/A.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



nto
I

Vote contra Õ ímpôstot .

o,
vote contra a YDN:!
Vote conrra o'lovêrno!

�;:-:--=-::-::-_=--:-",,-:-:���L.._....;,� �.=....;p:;.o:;:;r�santa Catari�a e pa-

!o�p�'SOndenão ·�����da�Ce!�. o E·,·LEIT·.OB,· VOC'�A �od'eeleições a vida deve ser um 'homem,' o seu e�tllo, o seu
,

pouco Insípida, A demoera- lastro, seus antecedentes. O
cía, além de ser o mais jus- candldato-qqalidade, acima
to dos sistemas, é tambem o do candidato-numero, Devo
mais divertido, o mais va- agora personaUzar, e o faço

I�
.

Briado, o mais, lntéressante. na figura de Arão Rebelo.
'

me lUAfigura-se-me a um super- Fez-se, ganhou vulto n03 ora'r o ra'SImercado. Nada falta; aq, la- memoraveis tempos da
do do perfume, a cebola' ao Aliança Liberj,l, junto com'

'

, ,.'
_

'.

.lado do feijão bichado: o Nereu, Man,d"el Pedro dct
, .

caviar. Se defeitos tem, so- Silveira, José Eugenio Mui
bra-lhe sedução a valer. ler. São homens' deste quíla
Com um pouco de existen- te que fazem

etei
a de

cíalísmo, sem dúvida, mes- mocracia. Passam ela poli-
�iiiiiiíiiliiiiii_�;;;;;:;;;�;;:;;;�;;;:;;;;;�:;";"'�"'�"'�'A:.. ;;.. g.. ,�,,=�==:I

.

12 cruzeiros' e 60 centavos,
mo assím ainda é o Ideal. tica altaneiros e rilhantes"" ,

.'
,

-, ,

,

"
SIm senhor, 12 cruzeiros e

Democracia - requintada sem que a poeira da déma-
.c,:,ia.mos n�m, pais democrá.tíen, e como cidadãos li=- \

LORI�NOPOLIS, TERÇ� 'FEIRA, 39 DE SETEMBRO DE 1958 60 centavos de impôsto num caprichosa, volúvel - co� go�ia os ma��le. O eenstí- vres t�mos o ?Irelto de. escolher sem coação de espéeíe ,

quílo de arroz' - mo a Eva do filme - pos- twnt_e d� � e desses cuja

f
alguma, os proprios representantes para o governo.

'

At;;;�·a�"o·""'··s··r""s"""�·T·"""e·n""'e""·;t""'e�se Sa
......

r�·e···n-
....

t·o···s··;- �I·pr�d��:o qOuea�j�Z'es;�:O�e�: ::ir�ês :ac�� �r;:,�a:a:J�- ����c:r,l����r't:�l�� :�� Pátr;: ����eiro Sin�ero que ama verdadeiramente sua
.

I,H ..... y , .,1. �. O; hora da morte, aumentarão
sem inibições, sem freios' los e aventureiros, ele é um ' C"

'cre, s�u ever, v�tapdo conscientemente, pata'

J:f!fS VOTARAM' CONTRA
; � deEr��g�L '���a�:n��n��J�t�ri:��I;=� ���o�� v��;:en�����s !e��� li aepQl.�a�er

o dI�elto aos dtreítos,

� � suas virtudes. Face eurõn- traquíost De quando em E.�lt?r, amigo, Deus nos vê e a Patria. vos julgará.-

...;nd.,�ndo, com o maior prazer a pedidos que nos � \,'jJINTE�
ca, -narcísíca. Este a� ,é o vez; cruza os céus a ave eon- Que nosso voto sej expressão de nossa vontade

�",c.�. díàríamente atra"'s de carta&, e telegramas "I amigão do' povo! Aquele' ali doreira.. não o fruto ue ameaça,s ou prom_as;

,<�.".��s)_por �enente�, subtenentes e sargentõs das

ii' _" _

e, o caracter sem jaça a ser-

UB _� _

gU.112'h�Or..:� setliadQ4.n0a--Esta.dos__e também do Distrito
_

VIÇO da coletividade. Mais J ILEU' SA'CE'U'OTAL
--

I
'

1<'" d"'I':.L, dívulgamos_abaixo, pela 8eguíma;- vez os no-
adiante aquele outro pre-

ft.U

��E'DI -O
.

!nPS das d8J;l,Utados que na Câmara Federal votaram tende se eleger para maior �r�nscoÍ're a 1.0 de outubro raís: vigário de'�aguaruna cu] o
C m+ra O pl'l'.Jeto do Q.O.A. e Q.O,E. gloria do estado. proxrmo 25 � d �

,
anos.ue 01' enaçao cargo nssumlu em 7 de fe'verei- 1

�?,cerdotal, _

o R. Pe. Pedro UI- 1"0 de 1937, exercendo-o durante

IJ:""_ '. tOS no seio de toda a' classe, como inimigos dos ,"Café- Otto" deve' ficar meio rich capelão da Irma d d d

vE't1('!1tes da tropa e dos sargentos:
SR. RODOLFO SCHEID- sem graça à vista dos novos Senhor dos' Pa H

n

\el dO 15 anos e de onde vejo pal'a a

rH'
"

AH�NAS: Antunes de Oliveira (PTB) e Aureo
MANTEL .produtos. 'Se um eandídato e; C id d"

ssos � - ospi a � capelania da3.1'IlHlndade e Hospi- " j t'�T'NBj"w 1 PTB)' C
Pelo'

arJ II -e "e t10S� cidade,
_

tal Ide Caridade em 1.0 de janei-

�<'.(' l�', t :> E�Á: Alencar Araripe (UDN), Antô- T
super-convíar da a mãe do operaria, seu

_

co- O. P�. ,"edl'o e'3!l}Q é conhecido �'O de 1952, -onde permanece até
.

'
,

mo Hu CIO
_

(PSI'f'; e Colombo de Souza (PSP)' PA- ,AC-CR�ZEIRO DO SUL lega por sua vez, possuído na inttmldade, nasceu na, .�nema, a presente dnta, I�'�A� Joa� U�'sulo, (UDN), e Pereira Díníz (PL): viajou ontem para a capital da graça eleitoral, assume nha, região dn Renânia em 13 de Culto e modesto f
'

dlfi '�

: yr.l'U\.lj3UCO. Dia Lms" pai de 'Etelvina Lias (UDN) � da répúblíca o Sr. Rodolfo a paternidade de toda a po-
maiod e 1906 onde fê'

- , 0\ COIU I 1-

1''-��:����)��V�����:i e(����� O�����o�!�� (���o); a�rX� � ����teem��telfir��eto�fr��; ,�U���������ã�� �:b�_��:�? ���:f:r��:�,�s p�: Zog�:',:�:!:�" I,::�:,::�:i:s�ê���:sseg�::fi�::::��� f III "-�R-O �t�8E .',
(iDA ....._: Oceano Cardeal (UDN),' SERGIPE.' JocelI'no l"

Hoepcke S.A. Comércio e das lavadeiras ou queru-
em 1928 inICIOU I

.... 'I (UDN Indúst
'

d d
'

,

e
�
CO�$ UIU �eu", seu llIunU$ entre o 'HoS'pital e f, j I

.

�arVUl10 ), Luiz Garcia (UDN) Armando Ro- -rIa, unr- os altos ex:' b!m das .professoras. A po-
'estu os de FIlosofIa e -Te·ologia Faculdade 'de Filosofi·a em

f
',.'

l�b�rg (PR) e Leite Neto (PSD); BAHIA: Aliomar poentes âe capacidade ad- breza e a níiseria fazem dU3� em São f.eepoldo, no Seminário, Ic-cion,a a lingua alemã' que_
"

.

Ua.l�elro (UDN), Dan,tas Junior (UDN), Rafael Ciu- � mini,stI:ativã em nosso ,alto to, catta qual 'ca""l'chando Central dirigido pelos PP. Jé' '. "

. Apos ter SIdo. r�C.llpeMldo pela

511 a (UDN) V F Ih comercIO:
..,�

't
Asslna-Iando essa' grata efe- Escnla lla VARIG ,',' li I

1:'':
' ,a I o (UDN), Rui Santos (UDN) e" com. as suas mazelas e os SUl' as. ,

'd 'I b
'Mo< ,

na nZIn a c-

Nestor Duarte ( ; ESPIfl,ITo. SANTO: Cícero� Alves
I seus' mulambos, Ol'denou-'se em n�ssa ca ital ;,:erl e, s�ra ce e rafia pelo ju- ,iade de P'ÔI'to .t\legl'e e'stá de

(PSD) e Napoleão Fontenele (PSI);)' ESTADO DO
SR. ENGENHEIRO NE:W- ,Quanto' ii. segunda face, em 1933 na cape'la do Asn: _do . dl!a.�;e �lIss�cantada na manhã. ';olta áo Aél'o Clube 'de FloJja-�

RIO: Osvaldo Fonseca (PTB); MINAS GERAIS: Bias
TON RAMOS ha o angul clinico do elei- Ol'Íãs ;endo-Ihe conferida: a� ,

hQ,
la.O outubro" pe'las, 8 nópolis o avião prefixo PP-HAR

For� (PSD�, Clemente Medra-do (PSD), UrieI Alvim �Viajou ontem para Pôrro tor, seu senso comum e ana- Orden's por S, Excia Revdmll,

j t 01;S,
na ca�el� 'd? MeninO De�s, tipo PAULISTINl:J/A1 que se1'v;';

#,SD), Gabnel Passos (UDN), e-Lieurgo Leité (UDN);
legre o engenheIro New- Jitico, _Zé 'Povo olha para o DQm Joaquim .Domingu�s de Oli- ;n dO a ,;;slstet;'cla �e S, EXCIU, ;nu'a o treinanlC'nto' dos qu'e ali

_

J!IIII�" pÃO Pj\PLO: AilfItdo Palermo (PDÇ), Herbert Levy
ton Ramos voando pelo su- candidato e o 'vê em toda a veira; arcebispo- metroq:olitana, '::s �:. Ol�m. ,oJriUlm ��min- �e iniciam na aviação civil. "

,-,(U']'�'�auro Cruz (UDN), Artur A'Wdrã (FlSP) Cam-
per-eonvair da TAC-CRU.. sua realidade, E sorri zom- Foram � padrinhos ofI saudo' �unh.a V Iveu.a, om Fehcl'� da

..

Desta maneira, apesar das di-

PQS VergaI (PSP), ,Castilho Cabral (PTN) e Horãcio ZEIRO DO SUL. beteiro. Tu? um bagre .0- sos da. -Elsa Pl'esscr Ro'sa e sr " d' t �sc�ncell.os, arceblsp_2 ftculdad,es com que v'eTn lutan-

"•(PS!»); GOIA_S: Wagner Estelita (PSD)' MA"TO

�'
. gento dêsses querendo 'Lauro Linharcs.

. ��a JU 01',
•.emat� s cerdot�, lo, o Aél'o Clube de ;F16ri.anó- .

'.

SO 'DEPUTADO -O',SNI RÉG'IS'
pas-. ,

".esa - ,Admlntstratilva ,da I' r I I' 'Á .,

o.;: : JO'sé Frageli (UDN); PARANÁ: Nen'ton sar por tam'hota? FI' CQndlsclpulo do nosso arcebis, dad H 't I .

Iman- fiO 1S, oca IzadQ no erodroll1o

C.9.rneiro (UDN) e OstoJ,a Roguski (UDN)' SA"NT'A Para Lages, viajou ontem Zeia?� B 'an'eI" , .� Iond,.o, po coadjutor Dom' Felício Vas- 'I
e

I
e'

pOAiP1 a e amIgos. :�EREU RAMOS, conta com mais .

UA'T'ARIN ", pela TAC-CRUZEIRO DO
,.' ra que la eu le o' rovedbr 'li' deS! ' -

:
A: Carneiro de LoyoIa (UDN) e Celso Bran- cacho! -etc" eta. concelos de Dom Benedito Zor J -

d S'I
... ynr, "ma ae'ronave pal1'a o treiname\l-

.

co fUD�); RIO GRANDE DO SUL: Luiz Campagnoní ! SUL O brilhante deputa\io 'Final epte, a ultima, a zi, bisp� de Caxias. e' de mui� e�lao�ll�e �:�Mes�e!�ir�s. �i �?, 1,0

d
d: àviad'ol'es. d-�ntro de 'um '

(PRP), l'iestor Jost (PSD) e Tarso Dutro (PSD)' e � I
Osni Régis. meJhor s_faces dua:...:d�em�o�,_).t�o�.s_o.u�tt;.'o�s�s�c:er�d�o�t;es�c�'u�j�ais�b�o.lJ.;';.���'�"�!f,��1

minIS ra l� ;la rao onde q -ensino é ll1infs-

agor::t os deput�d?s do DISTRITO FEDERAL: Vainós .

'" ,

_

.-
m

. ,_." a "esente, sera trado com o .máx�mo de eficiên-

Cl)��ç�� C�m os mtegmntes da chamada "Bandà de' Expos.·ca-o de Qua'dros �
ao u prata o el'tado um valios'o �-Ww�_ao da e, seguranç_a, contamlo para

';

Mus�ca . EI-Ios: Ada.uto' Lúcio Cardeso (UDN), Frota • I
� _ � ,

�,� iii.
.cerdotal esfão, se Pe. Pedro Ull'ich como lembra't: isso" com o desprcenMlll�1lto 'l!

�At"tlwr (UDN' M' M t'

� 3f
. -, U-v3í1t CDl'I'Íínte ano. );-gJrtto de renúncià de sua di-

.

"

, ,�.
'

� 1, ano ar ms (UDN) e Odilon Braga, Em C1.ooperação com �..n� "'* -

__," IUIUI' ' �'
(Tnl"') que cont

' _
Durant-e os anos de saccI'docio, ret' ,instrutores e r1emais pl'_ :

.
., aram com o voto do deputadb Cardoso de Educação ]j'.'d_".....r-,

-�." .•".a;�-' ol'o-anl'zada sob o

�
de l'.1:cnezes, dp PSD. -. Iizat:á___ ,-"

v �
exei'ceu Pe. U1l'i'ch o c!lrgo de 'As inumeras felicitaç�es que',. �ôtos, CNlilôfo Abelardo Lunar-

'

Dos 47 parlamentares qu t t
'

.. "".x-
f ,:Ir"', . :,.:?''':'�'·_'';�::'•• u-j<;scolar, rea-" UNESCO. coadjuto1' do vigário 'ds Itajili, pGr cel'to, reeel?erá no dia do delli, coni'-"nosso compnnhe'ir·�

ti, A. e G. O. E,; 25 são da UDN.
e vo aram con Ta o Q. <?0�i� y

_ �f�,;A;.,'�à, Direto�'ia de Cultura" í\. exposiçã,o, d�v�rá estai' por 2 vêzes; de' ,baguna; interi- seu jubileu de pra-ta sacel'dotal F�l'nando Seto Maior; trou:s.e·' I

(Transcrito de "ULTIMA HORA" d 17-7- ,di.?'l( � no proxlmo ll1es de outubro e
I
talada em prlnClplOS de nO' da Catedral em ,cujas -funções I juntamqs às dês;te jornal; con; o PAULISTIN;'l'A de v'olta, tendo ;.

".....,...,..,.,........_......................,..,.._._...... ....:..,.
e
•• __�7) 'L}i'p[' � I no Museu de AFte M'oderna, uma, bro, devendo demorar-se entre teve oportunidade de acompanhM',I os votJlS das mais mel'ccidas. ôl.es viajado \.ílra PôrtQ 'AI-egre ;

., -.-:-- - - - - A;;:it� < i exposição
de reproduçõe,s _

de te-I nó� alguns d1:s, partindo el1} se- sua Exrill. Revdma, �as inume· bênçãos divinas, "Ad lllultos nUl1l� eSl)ecil\ gantilêsa da
'

_ �4.1.Í;:�t?f.t............ I las 'r1e Rembrandt; exposlçao esta
" g�uda pal'a Porto Aleg�'e. r!lS e pro.fícuas Visitas �Past?- Hunos".' -,

'-

REAL,

. _� .� _

ii:;�;)W ) .

.., .}.

119 mil e 857 mil
ro

cruzei:'

Para tirar o couro
povo, o govêrno vai
mentar o ímpôsto de
das e CInlSignaçõeS',

do

O Imposto de Vendas e

C�signações vai ser au �

rilentado de 30%.
É o geíto para arranjar

os 3Il milhões de cruzei-

que o Estado possa
pagar esta. dívida alar
mante precisa aumentar a
arrecadacão.
Para áumentar a arreca

dação só há um jeito: tí-'
rar o couro dt>.povo.

esfolando
ra a sua gen;;e ajude
dar.
Múde com Celso

no Senado Federl;ll.
ros.
Um qullo de

hoje de impôsto
e 70 centavos.

arroz paga
9 'cruzeiros

Lpmbrem-se que a, liberdade está
pírtto.

plantada" no

au

Ven..

Com
-

o aumento de impôs-
to que a UDN vai fazer êsto

. quilo de arroz vai pagar de
ímpôsto os 9 cruzeiros e 70
centavos mais 2 cruzeiros e

90 centavos de aumento.
Isto quer dízer, que o qui

lo de arroz que você vai
comprar depoís das eleições
pagará de ímpôsto a baga
tela de 12 cruzeiros e 60
centavos,

- ,

j,' .

_.

Enc rando as solenidades, fa.'
b NOVO MAT_ADOURO

. l!.lu o P-refeito Osm�r Cunha

Abrindo a solenidade, U!'9U Il <
i\1UNICIPA.L qU1 severou que .a oncretiza�'

palllvra ,o vereador João -Nave- çã� sobras adl!linistração do

gante Pires, que .em nome da A seguir. o' Sr .• Osmar Cunha,- ·s,ep. �vêrno o testê!riunhn do seu,
população de Capoeiras,- mani- acompanhado das autoridades" trjl.ba1ho e da sua deduçãO' à

festou 'a satitd'açào e 0_ agrnde· d08 vereadores e de todo o pú: ',e; U8a públiclI dando a Floria.

cimento do Prefeito Ollinar t Mico presente Percorreram as dt< "pÔ S', 08 n:eios neC'(>ssários

Cunha por mais uma realizaçãa: pend�ncias do edifício, consta-, ra a, sua integral l'ecuperacãe

naquela 'Ioc:ilidade, numa d� ·tando-se in locum a granaios!� , o . J:reno administrativo e

-

St-

mOil8traçào da suaalta clÍpacida. dade. do empreendimento que aso, âZi! do ���cedota da conil'" ,

de administrativa. sin'ala mais um, brilhante feito e capital do Estado de s:l1J1,
da gestão trsmar Cunha. ',atarina,

.

.�' .' %
. m,\ se pode constatar"

e3u, dia .·alienas quatro obrllll Co
1'3

,_
�Dá�urada'l pela...,ádminis,

t� ao�Osmar CUllha, numa real
fa açao 'do traballW h'on('sto
c sírutivo do operoso

.

goVe
n n�e a ��nte 'dos "'estklQfl d
dade que alrige com visão p

Ine: uouração Matadouro Manieitlal eDl Capo�ira$ ••Grupo esc,..

�ares em Costeira· da Pirajubaé, Saco Grande· e CaAIsvieiras
.

.

Os méritos administrativos do dedoria e honradez a cidade de ral, a� t:esposta . imediata, inei.
I Vieira,

ambos louvando o feito do ''Vale Pereira" e Grup-o Esco.

...
Prefeito Osmar Cunha, residem I Florianopolis,

na missio nuns, siva e categórica do povo de

FIG-I!Ia
Administração Municipal e llaf "Osmar Cunha".' ,,1

no honrado emprêgo do dinheiro tt::.utiva de libertá-Ia do atr.as·o e rianópolis,' àquele que trabalham assegurando ao Sr; Prefeito' Os· \ � oportuhidade ljzerám uso
j

público,. erg�en�o. realiz.açõé� .de obsoletismo ,contrj).l�roducenteB. e que a e�a, dedt�a� com acen� mar Cunhá o prêmio no seu 'tra- da palavra QS Srs. 'Héio-Peixoto, t
expressIva SIgnifIcação adnunls· -

_

drado esparato �bhcOj. ,

,balho a ser expresso nas urnas In!IPetor de Ensino . Municipa1 f

I
tratjva de irrefutável relêvo nos O qUi! se. tt'm observado em r de 3 de outubro, Dr. Dib Cherem - Chefe d; f
muis diferentes setôres de ativi- Florianópolis,. após sua. autono·. : {:4TADOUnO. :MUNJCIPAL EM Gabinete da Prefeitura Munici-

d,lde dotando nossa cidade de mia, é uma cidad'e com ruas pa- CAPOEI.RAS Por último, falou il P_.!efeito pai e líder da bancada pessedis-

meio� capazes de colhêr futura- vimentadas, ast'altadas, grllpo!! Sábado último por volta das ·Osmar Cunha, que afirmou ser o ta na Câmara de Vereadores Dr.'

menté os melhores proveitos no escolares e postos de. saú!le em 'ez. horas, com' a presença de novo edifício do Nlatadouro Mu- Celso Ram s Filho - repr�sen:\

julgamento esclarecido da opi·
-

cada Distrito, e outras providên- ,Itas autoridades, o Prefeito Os·\ nicipal a concretizaçiio de mais tando o .sr Celso Ramos _ can-

I

'ntão lHíblica de Florianópol\s. das qu� 'ganharam sinceros mal' _Cunha, em companhia de u na promessa ao' poyo de Ca- :didato da aliall,<a PSD-PRP aQ

As obras de sua ao.ministração, apIausos dos f1orianopolitanos. seus auxiliares de trabalho inau- poeiras, sempre lembrada lUIS Senado 'da República e o 'jorna-_

que se co'ncretizam �ia a�ós dia T.udo .isso se dev�" por�m, ,ao gUrou o prédio 'do Mat�dour(\ providências do seu Govêrno, list� DoJremy. M�r.ralhiies"d;e.
aos olhos do povo, 'slmbohzam a dmamasmo da Adnunlstraçao J\oau- Municipal n'o progressista bair- Referiu-se aos gastos q,ue o FreItas, todos com palavras:

confirmação da evolu\,:ão políti- nicillul entregue no comando se- ro de -Capoeiras, escolhido peia erário público teve de Jazer face enaJ.te�e�ras à administração do

ca e do crescimento adminis!!,a- g'Ul'(} c firme do sr, Osmar ClInha� Administração do 'Município, da- Ilara a a'eaHzação de ",lima obra Sr. preq-uo Osmar Cunha exal.

tiyo de )<'Iorianúpolis 9ue após cuja vjsão adn�inistrativa se re-_ da à ua melhor condição 11,0 digna de uma cidade que se Ii- tando·se o acendrado e�llírito
adquirir o diploma 'constÍtucio- f1ete na a,firmação de uma fase rece'b�mento, abatimento e dis- horta. do .retardamellto admi'nis. públicole o amor às cousas da"

,nal da sua autonomia, separou- de progresso e de bem estar 80- tribuiçào do gado, para abaste- trath'o de que �vinha. sendo vi- sua terla., �

se do círcu lo das obrigações e cial para Florianópol-is. •
cim.ento da' carni' V'erde a' tô· tima ..

cl(J j�,;!,O do Estado, ganhando o Govêrno que trabalh� e não Si' da a cidade de,Florianópolis,
dir�rLo ,[.., governar-se a si mes· deixa envolver pelo comodismo

ma através a 'ação de um diri- dos despachos protocolares de

gc�te escolhiclo: livremente nus gabinete saindo às ruas para

urnas,
ausculta; os�anseios do povo e

,. tomando medidas' saneadoras

Akançando a sua liberdade po· para um comj)leto serviço de'

lítica e a sua indepcndên'cia aa- atendimento aos superiores in.

mi'uistrativa, Florianóllolis .en- terêsses de Florianópoijs só po

controu no sr. OsmnCunha o de mer�cer o apl'auso, a �onfian.

cond_!.ltor 'segUl�o das suas reivin- ça e a solfdariedade da opinião

dicações obtendo os mais ani- p,úblic�. satisfeita com a atua·

�H\\lores' resultados com rene�, ção do governante que Florianó.-

:w na realização de um traba· polis escolhéu em memorável Seguiu-se COI\\ a palavra o sr,

Ihó honesto e todo êle dedicado vleito /eleitQral. dr. Dib Cherem - -em nome dos GRUPQS ESCOLARES

à ('ausa pública, Agora, quando novo pleito se ,vereâdores presentes ao ato - 'A tarde, o Prefeito
�

Jprotl:ima, a consagraçãé- nas num rápido cor.retô improviso, I Cllnha,
acompanhado de sua co

O eficiente e desassombrado urnas do nome honrado do Sr. exaltando o clff-ôrço da banca,da mitiva e com a.. presença de au

pl'ocedimen '. administrativo do. Osmar Cunha é' ,nm dever d� - governista na Câmara Municipal, toridades, inaugurou três ul\Ída

,.Prefeito dt!mal' Cunha é II mei,
.

ftnsciência dos f1oriailopolita,

'r incentivo -aos eus nos, como incentivo a outros viu-

(fIl

:;f;

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




