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." Es-

·-�,II�g�u-n�s·_�,�f�a�18's�,�R�e-.r_-c�,�,�e-'n�l-e�s� :M�M� M'���D·'f�,·�5�1
Niriguém pot\erá: di:qlimrtr), vo é um "ínconsctente.. E 0, _

Se e�sS'e
arrefecer, o .entusíasmo do in�trutor que -permíte r a.o -"'. biéia,�êsséS

XXI povo brasileiro"em favor d� aluno êsse vôo é um criml-. ",", d 121!"'
.

RUBENS DE A:R�.H)A.. RA,MOS cause, da- n�sa A'V�ação Ci- nsso, p"a��íVel', de pe�alida"
I

•
te '(JS "t),

o conspiCu!}� candid!ÜO da U.D.�. ao �eriad(j" no �omicio
-

ü'e"anteoxi"terri, �il. Nada póp.'ef_ffi. jíetê-lo el)l des, '" "

d'
'

ou a cadeira ao supa nte e elegeu se " ,"""sua marcha: para a oon- Este é um assunto que e- ..
elegeu-se, tomou pos�e!. P8:8S . e '. -... e empessou-se -

P"',';_ ve .ser' eselareeído; por t,o-r ....
,i d R blica /" quista dêsse ideal de V"

na Presidênc a a epuoue
, .' /. I mais dos os me,ios, e modos', pa�ln fAs promessas que fez somente podera -eumprí-las como 'chefe do E4,EC:tJ- I suír, como 'os povos

que a nos.sa mocidade percadI'· avançados, escolas de püq- ,.
TIVO re era." -

.' 'd essa fals�, "noção tle -brá'-
Fará _,:_ disse êle..,- li "estrada do trígo", ligando Ohapecé' a Florianópolis. , I tageIi\ aotftdas de to os os

vurã,' para 'qu� se integre
Essa estrada, ex-BR·'36, hoje Estrada PRESIDENTE �RtU RAMOS, em

:

t
requisitos modernos, obe-:

na, realidade 'dó' progresso1960 estatá completa no trecho Lages-Xanxerê, atualmente em acelerada eons- j dientes ao avanço da _ciên.:. "e'ronáutíco, penetrandç nos
trução.' , '"cia. Êscolas onde -es nossos ....

, ,

da
Se é que o sr. Bornhausen, em 1960,\ pretéhde o govêrno do- Estadó, será I jovens aprimov.em ' ,91i" seus. avança

que vai cQnstrui-r uma estrada federal? ,'. 1 conhecimentos)', desenvol-
Ele, que acabou com as estaduaís? -, , vam .a' sua cafá,cidade-' aero-
Ou será que, o SI'; Bornhausen, como naquele samba de Noel .Rosa 'só tem ',náutica, ao oonvívío de abn-

. palpite infeliz e não sabe o que diz? djzadQs, � Instrutores, utílí-
x x

I
�a.iido ,mod�;na." aparelha-

,x _' gemo ,
"

'> ,�
,

Prometeu também construir o pôrto de SiC' Francisco! Quem desmante -' , Nossas eseó!�r de- plJ.o�a-
Iou, propesítadamente, aquele pôrto?: Não_foi, por ac�so; S. Exa., o governador gem, ,-precisllRf -, d� aviões,
IriMU Bornhausen? ' . �modernós 8:vlô,es:dt! treina-r-

�
x x menta. Precísamos equipar

,
."

;
, x os nossos .aeroclubes, em

o I, • BraStlio Celestino -rez. frases, mas não fez coerência. "Nós"':' disse � 'bases de J?Od�t supri.r a

êle aludiu o ao P.R.P ..
- não razemos acôrdos com partidos totalltal'i�." ,�,grande -aviaçao braslleira, --..,--

I
Sel' que o orador já se esqueceu de haver sido Secretário do Interior de" �. do futuro;_�eJett:los }llostrar

saudoso "totalitário" Jorge Lacerda? . ',� '�' �os �o.s�QS_ �� �o�ens 9-ue, �

I
x � x, "

•.
" � ,aviaçao nao _.' e mais uma

,
' -. x

. �;�"

'�àv.e:ntlir;a"
� _ sil,ll um fator

Dep is de repudiar os "t,otalitarios" que estêo "verdes" pata â UP'�<"�
-; s�guro"dtli" :pr..pgresso; que

,j

ceu o elog o 'dos .traidore� d? P.R.P., que estão maduros para a eterna vlguanci.,. ,

.:
nao _hai."l!l..�rl�O ,

.algu
...11'\. ,�.m. �

Um mimo de coerênctal "

;J,'" a.lard�a,_p,t�r .felt().:_,�,e:u r:�,-'i :,"

X X "" "I l- Rrentlllilaçl.o,_ lem ,ayl�es 'calp�,
. - -

I':;"
.do tos. peí:l'aç-ps" tun!fi()J�I·

'

O Brucutu) o;Ubus ct':' pr.opriedad� d� Estado, a serviço da �a.ndi�ai9ra com 'aram�., .' A vidà:.' 98
Bornhausen lá estavâ, desavel�gonhadamente, pregando ... res�ito ao diIih�!ro : moço-s' devia,méh���,. íol'

'do povo! '

,

. ,::.cuidadO, e J!l.�i§.•:�r�e1to o,
,

'

," .. � '1 x x·' � "
, .

•

• prestígio �� ;g,OSSIi. -&\1i�çã?
,

, x' • � ,

f QUflm arnsc,a sua· pr-oprla
, E' Do�a Marina aplau�irtdo, nucleamente calorosa! 'I' vida num �p�!_elh? calndo

• �

x �
. -, .. -:' '"1: �' aos ,ped.aços na<? e- um bra-

, Ó 'Esperidão Amin .chego um Pb�eo atrasado, do 'interi,.,o.r 'dª, hha, é�m o
..

je,ep da $ervi�o de F�scalie;nção da !azenda, requisitado pela: .réspéc�iya:S�s:re-'
,taria e entr�gue 'ao serviço eleitoren'o do cap.dldato que devia mais. !,espei�o
à patria t:;m gue sé naturalizou! .

x x

JORNAL,
..

'

� ,..;,;;..'

. LEIA �Mt.�6ss� NOV1_\.
EMB'AL'AGEM_'Ce.,MO
,SE PREPAR;Â., UM BOM

-

c�tztrc
----

A VOZ DE, UM t�9ER' MOCO'� NA 'tÁMAR#t� FEDErML: EM 'UEFESÁ DOS -JNlERESSES CATARINEN'SES
.,
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I

prestado, completamente ausen· ,

tes das lides políticas e presen- I
•

h d • . I
tes a ora os premres sem

I
�::::: e�:::dosn:d�_os��e:;ai:� Ique poderão legar aos seus, no

h'" d Ih�
'�

� ..ra a ,ese,o a
fú.turo" nao uma dúvida, nao. hANIVESA'RIOS S

-

'

. '
� rIO de omens para' os

FS:� �n::i:°J:ngela' Sil ��:;:���:���1tt:�1:�:!� :����:::::: i::::t:1':::::j de�:�e no brilhante jopaa.veidr.a esposa do sr, Her- tivamente engalanado com
mínío Silveira alto funcio- o nascimento de seu primo-

ma "de pel'gunta: ' liata J.aime ..Ar.r,llda Ramos ..pa

nãrío da Alfandega nesta genito Adolfo César, ocor- Não será, amigo Jaime, 1)01'. o' ,'fril._aJ ,tde Contali., e f�i.o

Capital. rido na Maternidade "dr. que você é um RAMOS '; êles que se vill"pnI!lTERIOO!
- menino Sérgio Hoesa- earlo� Corrêa", rie.st� Capi- já estão, tão, fart�s -,de RA.M0S" Dízla-se de Ja� 'Arruda' RII·'

chel tal, em. 28 de 'Setembro fin 'lua até omitindo você, gritam
I mqs ..para

uma ..tassess'Úria, ,d�-:P'. Carlos AntonÍo Bo- do
netti '

" alto e em bom to�: - CHEGA A��bléia,. e yeja, .o .q.ue",lIe
- srta. ,Maria do Rócio

_
Ao galante e robusto DE 'RAMOS. deu! ''PR!MEJtlD()!

Medeiros Adolfo César os- votos de Ainda mais fortalece -essa PareceRtlo até-m,eMin, ofeJ!..,
- srta, ''l'erezin'ha Dicher felicidades de O ESTADO, nessa ·opi.nlão a tentativa de. ceram a você, um' c�rgo -de> re-
- sr.,�!:ç_y Rodrigues extenstvos aos d'ignos ge

-

lesJ)l'estigiar, de ,liquidar poli-. muneeaçâc , meaor do que .. 8 da-
veg- '-, nitores e progenitores. '

Imen
_ sr. Jorge Mauro Orti- Vende lotes de 260 a 720 JC,811teot.e, o ,digno Coronel Al'i,s- qule qlle você .1K1lpa..atua ,..

.ga mqs por preço de ocasião iliano RAMOS. , I te'-·Jlllflti\l. ,.porque, -espolla1l.do..o8
- srta. Sônia-Maria Trau P ..�cce,nos, amigo Jalme, que 8eu8'arg..men<t0!�, eu perguoto:

jo LOC-'\L: 'Alameda Ado1f-:> j) corrcligioná.aio .Jaime Arruda _, Será que êles,. 08 lIeus"cor"
- srta. Sofia Egger Ri.. Konder COI!l" fundos para �amos, ,só é LEMB1rADO, só,é reU�d.�!I, o seu. condicional'

gemb��ra•. Esza CarvAlho
Rija Maria .

:HAMADO, em yésperas de elei. amigo Irin'eu NÃO RECONBE;
_ sra.. Alice GrttiWiche TRATAR:- com EIBE- ÕPS,llara.desca8car "abacaxi8" CE 'EM VÓOO OAPA€IDA�E'
--;;;;;,.sr. D�rci Brasil'ano ATO LAUS Rua Con�e- ,nlít'cos,arran.lado,,! por aqueles P'1\:R·A_ CAlWO DE M'EIiJlQBl

dóS �antos lheiro Mafra, 46 1ue dt'strutam de posições van ICEM'UNER1\Ç-AO?
- vva. Adelaide Konder "

,

w .!josas, st'ndo, eompJetamentete, Quanto a meu emprego",�. r�,
.

O ventUi'os'O Ia).... dO nosso Rua Almirante 'AI'vim, b I
"

.

d
. . -

.

Lotalnlente, OMITIDO, RISCADO, não o .. oev.o ao�PSD., aJ.nin'){�m"':':preza o amIgo e conterrâ' FI_?rianõpolis
neo sr. :Anilton Lentz os REFUGADO e ·PRETERIDO. i. Il0Ntue eomeçei ,a ,caueÍJI8;,IUlh.:'
"-------��.....---..--�---__:_--------;------------- m"t6R4_e a cOl14llrso,e;' qJlaiu

to aos meus cORhecimeR� fis�

(Cont. da últ. pág.)

Quanto a sua proclamac;ão de

elpger, por conta própria Ielneu

1
Senador da República, nós tere-

'fiscalizações, cujos beneo:íeioF gum q omnto", Que não sei. mos a resposta, a de a Outubro

:��:.:e:ãola:: '�ra�ov:::' se!��eq:e i:�:i��n:�� ,:Oid: ;::� I aP:�:i:;: �:�!!:::�:� ::::�::�
lRl', e você sabe por que? eionalismo público catartnease, �

Por peTllegui-ção po1í-tiC1a, por- Que êle Irineu, vatou até nos-I
lPle 8em�re fui e sou �e8sedista. so abôno 'de Natal- de CrS 60\1,00 I 5 '. R Nr,...Pf'lis.edlsta !lU,e, com ames .. , eu sei. IM"
lua honegti.dade, que -eom-a mes-. <Que Irineu vetou a lei tlê! .Nlio,.peL'JIlJ1a_que,eczen.BS. erúpçõ.....

d-.......-=� L 'd
r - mlcoses.-maocharvenneU-as. trtel·ma .,_...,.......r:a�m.sllla..omDrl a- <omento> ao funcionalismo, a 1 ,a"lle.Qu ·'pSQl.iaIIls·' e5uo.guem

1Ie o mesmo zêlo tem servido elebhri I' 9" t' b' se�
' p.. le.fJ>�" .Nbod_..ao..seu tar-

,
• .;

ma ei -:, am em '. 'lllàct't� 1('0 h'01" mesm... Veja' coma
&Os go�efttlltall como ser-: Mas "omento" para o 'pessoal ttt.oa"",.aoaba,oum"Jl coceira em 1

.

d'
.

1
minutos " ràpt4amente _.tO�'Q. JI_

....u no .pesse Ista, pois, dentro le casa", no tempo de Inincu, "fIe!' rnaera, ('lar. e a�"'l:(dad•• A
das attibuiqie&ufiseais .não tem- �,

- :'I'�'8 g"UQlh ,-. lua ma•• ·

I
1 , , nao 80 eu, como todos _meus co

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

.
,

plll'tiaQi?�... i� teJ,ll<I't'cI.es, _

�az di�tinções. .

A melflml.'àetÍiea!:ão com- que,'
aquele outro funcionário que de

)O;S dc....ter�seD'jdo. a-S.lla UDN,.'
Imigo Jaime, ('010 'dedicação
'Ont zêlo e probidadê pediu apo

legas fu.ncionárioS' desconhecem,
pois o homem era contr.a 'omen

tos" de vencimentos e favorável
. ,

II "omen!os" de Impostes .

,

-_:':;;�'_�"----'--.�.
-� ,..."

cais, só os me.us, chefes {-- que,
po�rão ,di.ur da,minha camp.e'

;entadoria, que. lhe foi negada,
)ara; iiul! a -mellmu UDN . trint

�, � t , 1

0('.(18 dppois, tive8-we' o 'prazer íI-(_
po�tá-Io ex·ofício,

-

O g�gundo ponto '·da sua :res

)fnita a ..»ln" b�ete. ·qUi! ,CaçL
A ...... '

··t':lal.�·a, é a afirmativa de et

.."har quê' você' só assina BeUg

·omeut:irlo pot'Clue apoia o Go

-

SEMA PASS,O,U '" �

f j

OSV'A.L·a.10 MEL"O \CONFUSÃO NA COLUNA OS que leram, ontenlf
minha C0!una deveriam ficar inteiramente confuso�
e{)ID ':touela história de 13... i

F;!<wa-se em 3, o dia "D" de amanhã e a ,coisa sahi
sem :>entido. IE' qne o sentido esta\'a no fim... e comenam o

;Im. ct�lllndo' vin,ha, a explicação.
\ \Ia lá, p(')is está tudo de acordo com a baralhada

J:unaiB""amigo Ja'me, p.'nsei atuai ove deixà a gente (-m perplexidade, enleiado no
,amais ,sC'hei, ·jamais t'svrevi um meio çlo barulho ...
oi911 tk>ssas, poi8 8l'ho e penso .

Ag'üra veio .a calma para dar lugar' a essa expec-
-<lUf: ,- por' estarmos eill regi.

tatrvr (,Ilel'va�te do, result.�do das eleições.
me d�

"

':'.:L__ t .. ..: I O D.�suntõ, porem, esta morto, para ressurgir bt·e·-.
.

' -

di
. RlOI!.I!.......", OunS sem' ex· veNIST.A. q��, .ate me.u", u!.to _� _ ,.

" . , . ,

, ceço�, .ld..�riam...,tfll""o., dit'�ho , Q'undo desaferrarem r,s urnas ...promoções 4ui8e�am. negar, St
" de assinar 08 seus artigos, sem Dem. "stop". ..não._ fllzendó, P.811l11le, . aates , Q ,

virem amanhã por causa de cri. f'h, SUNTOS ESQUECIDOS Esperava-se qUe, ep.tre
q_ue; um n�:tndate '-de ilel:Ur.a'.� dcas construtlv.as, sofrerem, ver. O� !nÍl�el'os candidatos á Assembléia ou á Câmara Mur')
yieslie obrigá.Ja a confess:l'r' �

'onhc)sas persiguicõl'S porrc ;!lcIJ>�I. pelg, lJ.I,en?s um se lembrasse de fazer algml'.a
perseguição mesquinha e lIórdi. "

I I as, l'eferfT!Cla R-O ,·'MIra-Mar" ..•

da.).' �les, os da UDN, ,!ue usam,
�em e��el'imentarem .a p3I'ticu'lar I Sr!';';1 para prometer derruba-lo ou então, >reconz-
'demoFraria ;U'Üeai8ta,'" J::omo eu trui -:0. . .'indevid.amente, a liberdade CQi110' ,

T blenho. ��·p�.ri�"'ntado )lulo .pern: I a!!', em ninguém se lembrou da Rodoviaria.
preço. da eterna vigilância, ,pro·, '

'
. " "" 11tos d

.

tAn
.

C 't I f,!o úni�Q -de ter traba'lhado d(' .,:::�.. e suma lmpor a Cla para a apI a 0-
1UOYeram-se SONEGANDO-ME I

d
'

. ram nos tos á margem.;. , ter, ado todo o esforco em prol N" • • • .

FUR'f.AND.o-ME. entr.etauto, 'vá· ';'1 d _

.

I I f>F. em cemIclOs e uem pela Imprensa falada ou, _. a, arrera açao estadual. escritn.-',J'�s .ntêses de .dtlleito·'l1esus .pI,'O-
�,� Te�o-eBalÍto..

' ('hamando' à- I ,\ nossa ,sala-de-visitRs. bem como outras providên-inoyões. jt
• l' -t.azio os p�eres compete.ntes, ClaS $(';.!Cl adas pelo pOVo c.essas pr�vi.dências faceis d,N\t nl'dode, tmi� ·J�ime, 'iazeltdo crítica coostrutl,'a ma�
f-erer.l executadas desde lógo, mereceram siquer a aten-

itij,_o gaii,h,o I\lenos q,!e,�)'oeê. �nfdi�mente tenho us:d� d�: <;ão dos futuros legislador-:!s no seu contáto com o ele i-
"antes diz� a8sim ganhamos, '. .- d" ,torad�. .

, " I" 'seu onllllO . porque tomo -é ti.. " O #-
d "I ' Ih I � ",'I'ú\is oll meno�, "os • .mellmOll ven-{. ,

�' ,

.

' '.'. .'
oroca'r ,0 onge (:os O OS onge do coraçao ,

cÍ!Jm.:uOOs. ·i, -" i<I_eu .,.�ec.me.te, !�r ,mUlto pou falh');l, por<iue toda.s, essas coisas estão á vist�.
Eu, d

• ,"_L l' ,>'
- '�'O., ppr SERV,lÇO�.�or'· ter - slôp t f,rros ,que preCIsam ser ,reparados.

! ,oro c.'4'.à' g�"'t"�r, ... )8, 8L ..t)

1 )!kfp�'nCI..tL..'SilÍl",�peUigU�Le;. , -. IniciatIvas .que devem ser prograrlfadas para o pr�'IGovemos Utle�stas fe ,,-em 1m·' "

T h ad .' .;,. -. greSél(,l da Camtal ficaram .tnergttlhadas no fundo. t I
-

, . eu O Uil o PIleUuonllllO s' .

t
. -,

paJ:ciais, fOl!sem' neutros lossem �
" ' , '

tm en'o.,

• , )�m qlle lIt'mpre I!'lz questão de

"
L' , '..J

jatml foslle�h"eIl&PllÍlionaclOll no .t" ,
• . c.sq li eCIuas ...

., , . ;l'" :1'ar bem claro ao Dir.etor do (''lrJj,o l' na� h 'd d dtratameJ\t(J d4 processos fiscais I' -
' ,

," S O {(uvess(! neceSSI a ,e e serem
] I fi

'. . ,� X:orn"n_I. :ctue ,ab!,igoil meus artigos brfldai'"
• e,' mu t.s

•
S'Ç�IS. ",..._.;. "_-:; I "jAÍll: �e4��s�ÔRsabiÚzlM'lil �elo� I I;

AC::1:-.I, passada a 'tonnen�a, ,pode s�r q�oe_ain�aSe o gov-ern� udentllta" nao, ....onc�itolll!:om&le.&"omif;idos. I",e�ha"m 'Í tORa,.quando os.candItlatos que lograrem ser-
:asasse dois pesOll e duas medi- "

AÍlsim" d'
�

. !,flelt(l." com maIs vagar" tIverem olhos para verem es-
las . no tratumento dos contri- ,'f..

l!DIle I, nao p(Jr medo, i'as COiS:1s.
)ai�t-es. ," ,'<�, " ,'"ã_? ,;or co,:a�d,ia.., e- sim por pre"j Eq:eremes.

',fll.uClII;0 por �onhe(le� e .IIen.: ;-.---..---,,_.-....;,.---------' .. ;..$ .........-...--__

Se,,' enfi}n,' o lI'(lv��no udeJtilit3t· �;ti� 'a esp,éc:c, o \�Ior da nJíi1ô--1 . ft����.íA"»agaI!8e
_,
ao!! funcion4ii08 0& iti-

: .cr.eia Udellista., qqe tolhe qq,_e' .....�'f:j'VI,�'rei tos que êles têm por If.i, me os prineipiOll f4Mt�:;••!ta.,,''PQt.�fav?r. :- <

_: � ,

�áílei!a ·democa:acla.
- Dí8 'm'ailJ você

-

que meus. te.
- .. ,

. o.tü, de' perseguições, de pos

�'Mil(ad; ele<- JlCJ'&eg\IIi�iio

tê.cia.•

... -

\

TeMo, sim, ,como, ,você ',8alH<!

amllrgas 'quekaJõ - contra a ·DE.

CA:r>(T.AD.A :'DEMOCRACIA UJ.)''':
= -� -;'IIj. �t

__
,E '-cfeVe'íi::R LI 1> e'n's -

..

::
·

� • f-' - :__. --.::-------
�'

�l7�__�������-

Grande acontecimento, o

enlace matrimonial do meu

particular�igo e CI:-onista
MIRO Mt'>RAIS, com a

simpatia, maXlma que é a
'srta. MARLENE LEAL.
Oivil, real�ado em casa

e r�ig-i ','a de _.São
1<' ' CISCO de ASSIS" foi!m
os ,altos qu,.e 't1hiram máis
um novo casal para a nos
sa Sociedad.e,

/

Serviram if)e padrinhos
no Civil pelo noivo, 'sr. Se'
rafim Faucz e sra. -' Pela
noiva, dr, Ney M'tl,nd e sra.
No religioso ""pelo noivo,

Governado.r..--cCo Estado e
sra. - ----Jornalista José Vi
tGJ.,n'í.o de Lima e srta. Car
mem Ehrardt (Miss Santa
Catarina).- - Pela noiva,
sr. 'S�bastião' Morais. ;Matos
e sua, progenitora, sra� EI
vir.a Morais Matos. __:_ Srtà:-
'Julieta Vaz e ó jovem João
Paulo Vaz.

Os pais d.a noiva, re'cebe
ram o;;; convidados para
uma recepção na Confeita
ria Plaza.
'Após o brinde com o

Champanhe, noivos d-es-

---..
- -

....__

-

VIAGEM - Para a, Capi
tal -Federal, seguiu- o dis-·
tinto jovem' Antonio Carloi!
Dobés, qt�e pret�nde. "noi�
var" na cidade das .rarotas
boni a�'� .."

....

__
=- II __:_ -.4

Aos sábados e domingo.;;.
o restaurante fi�' do Lux
JIQtel, apresenta Ja'lltar
�usicado.

'f
.

Co�ntário ! i'!' Um, gl'U-
PQ Efegallt, comentava
com entusiasmo a chegada
.:las ,el1!ições.
Div.ers@s Candidatos, ào-s,

cargQs politicas fo,ram eita
dos com grande '1!iIlli>at'ià:
Alg·uém lembrou-se de m�
consultar _e roesm9 sabor
oS meus candi:datos. Lil;lll
tei-:me: a <

conjliderár qqe o

v'0to.. -e. bem ,liecreto ,'e qlle
a!éni de estarmos

-

numa De
mocracia, c a d a Eleitor,'
cônscio de sua responsabili
d.a-de;- 1'l.pentará· 'Convicto,'
Heme,ns de mereeitia con_'
tia�Ç.� 'cm:.r..-espo.ndendo .'as,,:
&im . ô aUS4!fo do próprio.
eleitor e· d�".massa populllr.!

, -;;,,�. '-"'.:.//.--:- .

,-cUMk .BELEZA! . O -perfii
cfà�(), ,(hr lindo" rOs.to Ij'a:'
�n a srta. Erne$ti-'I.lilw.�r.;'f--
na Bl'Ug Ij,!}. <'

""-'{<�
V.I!wlJ'" E ADMIRO -,A,

e1egj"n'cia do distinto jo-
,

vem RoJaerto P. da Luz,
-11-

C-ar.mem 'EMIardi, a 4,<1. .

mais bela do Brasil, hos-'
pedou-se semana passada,
na -agr-ad4vel residência d'J
dr. Abelardo Gomes. A sra.

Doris, é de ,grande amabi
lidade e cortesia máxima.
Uma. SUl:presa no lar do,;
Gomes. Um rádio, sintoni
zando a Emissora Eldôra
do de -São Paulo, de minha
g.rande" preferênéia e t!lm-
-9�m daquela distinta famí
lia.

-11-
Um sonho de garota, 10-

NE MACHADO, a caçllli
nha irmã da Elegante Iné
zia.

'pediram-se viajando em se

guida com destiIlo, a cida
de famo,s.a BAHIA. Miro
e Marlene, em feliz Lua de
mel, viajaram pela TAC -

Cruzeiro do Sul e a convfte
de Pres.idellte' dac Pêtro
brás, ..Gek Janar·i Nunes.

. �tre os convidados o

sr: dr . .José,Bai.ão ,e SI:a. -
'Dona Norma, uma fig,ura
sirnp�tica. Srta.- Iéd'-á Ma
ria Barbosa e-...bepi. acompa
In\�ad-a CA�gusto!). O Es
critor 'Catarinense Wilson
Pinto. Graejosas Naira G.
Campos e ,Solange Comi
choli. - sr. Luiz Fernando
Sabino.

'

_

, Miss Santa Catad,na, es
tava belíssima em sêu veil
�ido .. de "guipure", branca.
Seu ,cha·l!léu e I�lvas. na to
nalidade, verde· ban.deira,.
foram àdmirados e be
'el.ogiaqos, pelas 'elegantes
da 1l-b..g.
Refo��través d·esta c'o

luna, Of( ��eros votos de
ininterruptas ...;"f e' liÇ!idades,
Mito e Marléne v�ês real
mente merecem !

, "- /./ .
...:".. :- ,

�

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

....,

são

com

Le21,

- Manda a lei, que eftl pr;
meira instância, a primeira por,

ta a se bater seja a atbninh

trativa, e -ql.le .. uma ve; negaíill
o direito nessa esféI'a, .li segun

da -seja a do judiçimo.
l'o:s bem, os meus requeri

,ent.ls, as miAlus pé'tiqihs, es

ão até h!l'.Í", sem, I!esllll<hos en

:avetados •.

Dormeln, segundo s.l, o sono.

lo esquecimento, em gaveta, cha

,lnfllndadOll; siiii', rl!!�la�e$ �ê
�ntalid.... 'Pell8ediSia acons;:,
lltandotnre à assmar 08 meus ar,

. t,ig08, 'tomo o fêz,' o me� co

lega lleh-MlW V�IOiW' Filho.
.

Aquí tens • .a 'UDitnha asslnaiu,'
,

EU e a ;4elloo�eNo ,'0 peeudonimfi.
,de Barnabé mas, com llin:' cer.

,tesa: - passadas as 'gara,ntias 1

lPle as eleições nQIJ.�Il�'lI'ra.m�
pode ficar certo que, 'não só e�
.e o Sr. Helvidio VelOllo Filho soo

,

frel'emos pers�guições, mas

'-tallth�, eentenlls de fUl\ciIW�'
:�ios p.!Íblic08 que não lê�' pêla.

. �\rJrq. e Marlel\_6. felizes palestram em

l;[i.o 1,,) Pla�a.
'

,

' , '" ,_

'\.

plemlrçáp
! •• '.

Cntitha Udenillta subirão ao p,iÍ •.Antes se Gmitem! Antell fie' ,

I 'd la.' -
tibulo e o carrasco que terá às

ca am negan o-me· pc Omlll�IIi(.'

d.' . costas, -bordadas em letra de
o treJto a recursos, a ólltta�

• .' , .'
- - OU;lO a signa - GOVERNO

instanc�a8' reconhecld-:nnelt�l.'" h,' ,
,

, UDENISTA- - ,não ,exitará t'm

II' .lestas e j lista_s.
-

-:- cumprir. a s,enten!;a, mes.mo que
Reeleito Presidente do Oportuname'nte irei procur"

Lira Tenis Clube, o dr .. Os' :s, cans;ado de.eSI)erar, pt'la f-or �:'ocê, brilhante jornalista, defen·

J
.

B I
�

V· SOl' dos atos udenista peça ele·;I:iI (10 ,u eao Iana, com- ;a do di r.ei to, já, que. a UDN.
;;>:t-tando Vi anos dE.' feliz'

,usa o direito da força.
oE.'rmanência e fazendo jús,
i>.quela certeza na fraue: Poderia, amigo Jaime, �se;
"Ddqui não saio, daqui nino o govêrno udenist:r impar�ialJ
gtlém me t:ra". ganhar mais e gas.tar l1\tI1\OS. pressas, para remendar a harra,

_II - Ganl!ar mais, pelos motilVo� 'Prestes a a�lInd�r.
Os distintos cas:aiS dr. . P.orque se ,assim' ,'ocê, fizer li

aCIma apont:ulos; gastar menos '
_

'

Polidoro Santiago e sra. e 'd" ,aua .. voz, se perdera _na ,yas!Jdãõ
I N C AA porqu(', ate' as espesas qu-e[r. ereu orreoa e sra. . 40s ('é1ls,e .. "ocê-ficar-á, amigo
,"',efres"a"am-Se dOMl'ngo ao. tenho feito e compl'ov.ado,. atra-'.' "" , Jaime falando sóziaho,
noite em um dos lares .da ."és de documento�-,il'lletlltnei@ ,

ci,©'d'e, com�boroso :ref,ri- despesas da alçada" -exclusiva do
Eles fugirão. e só .,·�ltar�o à3

"'e"-l'al',te, nu a ,bem aO'radá'-, . vésperãii de, outra . eleic:ão, hu-
i; <:> GoYêrno, despes.as· �,:nQ desempe- ,

vel p'-alestra! - mildés,...a.Jmpl.ora.rem, seu..allXilio,nho das.minhas funl!Ôes despe"
,� 1/-:- _," ,. ii explorarem sua \lena, a pedi-

.A.l'\MI'RAÇÃO I-I � Pe'.as sas em .bendicio da fiscalização,
•

LI
_

'I
rem de!l'raus p!lra mais uma Sll

aulas do ilustre Prof, ,{Ii'. do Gov�rno, despesas pagas com
..

AI d E J• t' d' h' d· .. ·
bida noS postos, pol,ücos en-

��n re Ya�ge IS aj q.UE.'· o meu, I,n elro m"eIrO 'de 01'- , , 'o

sa� a' .,bem anal ·zadas. num d d" t' h; . .
, 'quanto que por t�á.z, em sUl'dj-el\a o a e o)e apezar. de re�, -

griinde' tirocinio, tra.z'endo '_ ", _
',.

� na dizem,; CllE.G.A DE R;.\j\oIOS!
fa'CI'1 ,com'preensa-o par�a,n QS'. queridas, nall ·me fot.am., reemo ,

,

.

, �""" -,'
, ""'''d

'

Outro - Jl,nto- enheludo 'de: sita'
seus ·alunos.

' bplsa as.
, resposta',i aqjlele enf>1ÍJIe��ocê:.

-=- jI - '. Quer, saber- ,.!Ima.�)"s! - ÁfI
,dis que '!!tY'n!i��fÔsse () Iri';.eu euN"O"VÍDAbE··�M,�C�MI�. despesa'!! C;OIn minh_!{ remoção de '

.
r •. , . "

SAS I' J r-" ",' t·
,.-c' • '-"" dllda ganharia ·.m�nóII norqúe'- -",or"s ang.erlna,' :Joaçaoa'para M'at'ra remoção po, "

, ,"'.. ,

azu I eletri'co e o famoso 'co· ,
' ..,' ", .1le. me 'Ílumen.�óu;

I
líticá" .. ,peT,seguiC;il.o política·como, - . '

ra .
_

- 'Daí eú 'pngu�tar::
-11-. .,

bem: e ,dó SeU con.h·ecime.nto : em
, ' Qualldb', em que época

Enquanto a semana pas" ,Outubro d.e 19.51, até hoje nãe
..a lei'f"

Jla. :. a Or{)nista Quininha, iue COTam paga.s.

comenta à êste seu amjgo:
Ein 1958, El,sta moda ,"s_ensa·
ção" é realmente .uma be'!,e-
za!!!

..

eada, em d�terminadll reparti

ção, nessa Capital.
I Não despacham

ntência, porque _selá 'Ulll p�dido
,lão�oode \,yp&pel'a'!! de elel'1ijes, oca
siio em que .. você. i; Ilhamado às.

ACY CABRAl' '1EIYE

Cédolas::nos
.

ség�int�s focais:
� t.... �\

""! {.: ,,""'_
"

•

e qual

Praçll Pereira Oliveira, n. 12
R'.tu João. Pinto, n. 42
,Rua Araey Vaz CaIlado, ,n, 1-25
Ri<J.o Professora Antonieta de Barr-os,
H1Ja 24 de Maio, n,O 9'61
T,'ávessa ',Oruz de Souza n. 27
Manoel cecilio Corrêa (Rio 'ravares)
Ru� Papanduva, n. 451
Rua Papanduva, n. 414
Rlla Afonso Pena, n. 78

n. 337

e R.E-v.' Padre Braun, prepara-se para' c.onceder a

ben.,;ã,} 80S dis.tintos noivos.

.

Si�ceramente, amig� �aime ouO consêrto e ueuperac;ão de ,

um, ,feep marca'NISSAN _' mo. você 4!stá faltando com a ,'erda-

,de Ou �u tenhj)' que receber ai·tor 3801251 - pal'll usá·lo em
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S'Ó,'OURANTE ESTA'QUfN"ZS'NAj'NA "CACut�NHA:DE ÂMODÉL.AR"'. �,.•••_ ... ,J'L .,
_ .., -

_

um

.��í���:.��:!i�!i�::i��1 0- sêIo
,',

A,T' n',,-tlt,',I::'".,.ber -C�-,'U'",-'OS"",-'eteiro dinamarquês, ímpres- i � Isionad., com a falta dEf'rE- 1,
�

cursos _para o úí'afa:m�nto ,."

.� 7., ' -rt
, i

��r��!l���Ot��ec�aIii�i�W: �:câ�S����� �tras:���a,:�ri� t'a��::ttft�re�:ã�����e ;!! ('s-"Ia- pequena '�Jfu-ra'n-de"1)I�islava de levantaI' 08_ ��P$ ,c,!'t?0l>,em volumes, e cartas. la mesma, a própi'iá--:fami'-
;",'

' -.
-

'.' U _l_I'I:U,t , __
"

;' :.:'.:;:';_'�-��J,'_..:,,���,'? ' " Jía r��l da DInama�ca c pará, obter o diIJhetro que jorp;àJ .. , No mes1"0' pe_ri:odi:-, '

. pe:rmItm�� _I!-' construção de precraava e 'ao mesmQ 'tem-- co Jjr�,9,ª:,l�Yà'\ u�(�.n�Pi>:l't�fum Sana'õflo para crran- po despertar a atenção ge- que e$Ç:reyüt üma c,Q�uha
ças, , . ral para o problema' da tu- denominada ';9" Otim.�a"�
Em 1907, o Sêlo Antttu- berculose em D'elaware E foi êste repórter te.i_ghberculose atingiu a �méri- que, êntão 'poasuia 'uma, da3 M�tcheH Hodgj3s! qué�)ro

c� do �:Or�e. Ja%9.b Rll� que manores taxas de mortah- curando por MISS .Bíssel,
. vI!ll:a,;�enlno etnígrante, da dade por essa doênça em conseg\llu MinaI convencer
, DInamarca, ao receber uma todo os Estados Unidos. a direçâo do jorna] á fa,�&Xcarta de �ua terra natal,' IMiss Bíssel, desenhou ela a óprOp',agànda do Sêlo.
el!l que ymha anexado um mes�a o primeiro Sêlo Quando,' 'Po,di� &eg:,tiint'êSeio Antítubereulosa achou americano - uma corôa de ao' lanéàmentor aa 'campa
que

,

seria ,u!1l� boa idéia azevinho emoldurando o nh� ... J,lm,: Í>equ�n.o:;'.j()J.l]:�a)Jü-.
'

também a,ph,cável ,nesta:" emblema da Cd,UZ Vermelha 1'0 ,cüjà 'cabeça n,'ão al-ç'à,,11,=,parte do mundo. Escreveu - e no dia 7 de Desembro çava- a;�áltúr'â 'do "<õalC'ão,
a êsse respeito um artIgo de 1907, 64 anos depoís do entrou no esc'ritÓrlo àper
para 'uma revista popular' dia do nascimento de Ro- tado em 'Suas mãozinha� um
"T'he Out Look", artigo bert Koch, foi iniciada a "penDlY" e dizendo .. giv,eêsse que chegou às mãos' venda dOR Sêlos. Nd dia 11 me one", my síster; got it",
de outro pioneiro, Miss de Dezembro, Miss Bissel Hodges, compreendeu que'Emily Bissel. Miss Bíssel . abalou para Phíladelphia a 'idêla do 'SêIQ Arititub�r'- "",':- ..

'

-, ,

"�
qUe (rabalhava .na Cruz', p:ara ver s;e o "N�l'Ith Ame- (;?lose -éi�, uma _id-é!a vi��,�-' PfoféssQr - FJ1Dcion,rfoVermelha, e� WIl�on�ton, rIca�" o Jornal. lIdeI' des- rlOsà.: N,:,as,se nnmeu"q aRo J

� -,

:1'-,
'.'

''.v,'-�' fÁ""'
" ,,'Delaware, nao sa!:>Ia como sa Cidade, querIa dizer al- a l'enda "auferida, cnrtI ;'a '

_.....PâbJço,:" �;"!'la��,

arr�njar um pouco de.,�i- go daquHo q�e e.la' est!lva venda dos 'sêIo'!:l,f�, d�A�OO �' >S<�, ,-e.atA:r� ,:,.C.'
nhelro palra poder aUXIlIar tentando realIzar. O d'll'e-' doI'àl'esf :d'ez yez0s s'!Jpe:rr,oJ: "PENSE"")VOn.- ELE'JAa man�tenção de um peque- tor ?o jor�al �?i ba,stante a �quàn�fK ' 'q,qll ;(J..ee'éJ,!sltay'a"' �""

"

'"
'

!lo abrIgo para, crIanças CO'l-tes p-orem fIcou choca- MISS BJ-ss�). Em 1908 'atIn- I\.IU["'-' .,rl''satacadas -de tuberculose, do com a união ,entre o gi"u, -a:- cifra de 13!tOOO do- - P'A � r,K�
,

'

abriga êss,e que estav& em

I
clássico "MerrY 0hliístmas" lar�s':_e.,·ém í9&):, â: :faJjulosa ,.

'
'

vias de s�r fe�hdo por e a pior das doênças e, q llantia d:e· 21,100,060- dOI'a-1 -.�Cédulas:
. -

fa.}�a de- recursos. L�u o pr��iz�Íldo o frac9:Bso 'd.a res t .N�stes .úl"tim?s te'nf-" Âv�nidaHercilio Luz, 155-Aar�l�o �. pens01;l ,qPe pod�- Ir:IcIatIva, desculpo,!:se pOl' P?';_- a· réI!g.a tem SIdo a.�ro'l"
'

,

-A t"na aphcar a IdeIa do: Se',Cl nao poder dar àpOIO pelo xn:nadQDie:.1iI:'-e...a �S-IJIa e ' P o. 2
,

"

, ,��:,'"
"

'�"""'\"'.'�:...<..,

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

graças a ela tem podido a

"Natiorial Tuberculosig AiI
seeíatíón" desenvolver o

,

(Cont. illl (;a, página)
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"

As� tatifas· s,ão-- as niesmâ•••,j
a dif�rença está no' serv.lço

"

I,

,

'\

:- � ...
"

. �- ,

,
'"

'- (� t:. r

,S,.efa, ��.1 ,I ,:{ôr -"o '.eu· d-estffip - -Além de melhor serviço a Swissajr

:fu)ro,pci', b�i��el ou mesmd, "'he· oJerece:
, 'i' 0�ntEf���U �:l}�u.eno� Aires '-'-:;:-:- algo .bs_-�'��i�, Tode�nos e velozes �V,i�&S nd.

',IllJ!lql)1pr-6'�,suQ.:otençêio a bordo r:otos iMernaci'@l1Qis - DC-7C,
'

"

ê!o_$_,,��';�Oft�i�tl e velozes .. Vl�e�i'lJldís"tF�nqÜilas, graças ao radQr

;!'WPÉR'"S-UISSÔL\l,DC.7:Ç·'da .'Sw)ssair:
-

'-dEt;,horcfo: �CA,-'..-j'''gy,�ll9�q�... ��Xi�8�i�nb�' da�
.'

lei�<l?� ,cO\ilfó)letos di$pÓnrY-éis. '

. �-:' "re,f�: ',\."p_re:pa;-ddgs IilQr 'fchef�" � �é�!r;õé)'-J['lcluída,s 00 'preço da passagem.
. .�.: .. t.....' 'I>«.,;-""'"$., '1)\, <

.

,.

-

-_
..

�. .. >t "'"
...
� �

,;:;'�:fth1P.�' -.��lfQ��:%9� "II.�� ,pPtÍlcip�I�' ":, )Ttar.;�-
,�"" , ,:e-j(i�:si@lÍi,.'iit:t�;I)�ái1iõna.is;; , " métcAQ'

- ":f
�

c '

j�-;' ,I, _",�. "

-

� �,-� w. .
�

:. .4....

Consulte a ,sua t\g�'ncia de Viagens ou a

SWISSAlRI

..... '

<

sao, Paulo, Rua Dom José de Barros, 13 • Tel, ·37·5108 • 1'9. "Swlssalr"
Agente, Gerais, AGINelA MARITIMA PARANAGUÁ S.,A.,'�

Curitiba, Rua 15 d. Nov.mllro,- 591 • Tel. 4·0-498-. C.P. 212a • Ta;. "/lMPAi",
I
..... _
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Me.te� idéal para barcos de recreio e para outros barcos símila
'res, além. de esplêndido para motor .auxílíar de barcos á vela.

Completamente equipado, inclusive painel de instrum-entos.
I
Dispômos para entrega imediata, nas seguintes capacidades:
5,5 HP gasolina 80 'HP ·Diesel
1"1 -!HP-" 80 HP
35 HP -" 103 HP
50 -HP -" 132 HP
84 HPIJ_

GRUP.OS GERADORES·_ "P E N T A"
Quaisquér tipos para entrega imediata -- Completos - Com
motores DIESEL "PENTA", partida 'elétrica - radiador -
filtros - tanque. de oleo e demais' pertences; acoplados dire-

. tamente com flange elastíca . -a Alternador . de voltagem -'
trifásicos 220- Volts - com excitador - 4 cabos para
ligação e quadro completo de eontrôle; lodos eonjuntos estão
�ntadós sôbse longerínas prontos . para entrar em. funciona

mento.
REVENDEDORES i\UTORIl!ADOS PARA O ESTADO DE

I
" SANTA CATARINA

.• ' MACHADO.& Cia SIA Comércio .e :Age�cias1m Ru.a $aldanha
-

Marinho, 2,- Enderêço tele�: Cip R I M:U S"
liJJ Cx. Postal, 37 - Fone 3362 - FLORIANÓPOLIS

.

:mE:!rr."."..,.,.!.E!.E.,..._-.I.

....,.·:;3....,.......�é=!1E.EJêJJ?....tªê#lri§lr: lr: =rr=r.::�""'@�J§""""'#iI"""';:e;;;'
I

(direita e esquerda)
"

,i ..

"
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EDITORA "O ESTADO·: Lro�\.

{) S.Jtadrl
Ilua Couelbelro "afil 1"
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vcli
. constró'r?"

. )� M�t�lúrgica At.enas instalada com ntóquinario
. mõderno;t(st.éf � condições p,e. atendê-lo 'em qualquer pa:
, ,\ dído' de �squacirias de {�rr� para:à �tli:t cO!,lstrução. .

'.
.

�

PARA DEPUTADO
'ESTADUAL ·otores

-
-.tS I tf· A ':ft,O··S�1·A 1.9 J A
\ua beodor�., Jl.O, 15 � tetY3B20

:;.""'.....,..- -�..._ 40�� _

VIAtiM- CM YGORil(l.
".

-E tA_i:."

Siqueira 'Belo
.

Candidato 'd�
<

P. S. D ..Agência:
,/
Rua 'Deodoro �ln.
Rua Tenente Silveira

,:D:IESEL
-/

.ua. "JI'NBAcn" e "GANZ"
� AP - 11\ HP - 20 HP -.26 BP

MBDIDORES DE ENERGIA ELlftRleA 'MARCA "�ANZ"
'Honofalicol par. 120 ou 220 voltil. Amperacelll l opção T

400% d. carca - Trifbicos, com ou sem neutro - Volt.,,_

cenl e .mper.ge ......à'--optio
INSTRUM"l'!TOS ELlí:TRICOS OE . MEDlÇAO

Amperlmetros - Voltímetros - Alie.ates para bat.erial

E,.t,'HjUI'S pl'rmanént!!s - Vendas diretas _. Pronta -entrI>lra
P(i"le<mo� estudar propostas lIe fi�Jl-S.-ft&peeiali1.ada8 n ... rom'o,
qlle rn:etendam a representação, ,!esde que indiqu�!" fonte.

de _refel'ê:licias -eo�erciai8 e bsnca-nu"'ns "praça;' 1e. Sao 'l'au lo
'C:onsl1ltas ',pedidos e propostas para:

'

; '. "

: INTEn:.�1'-ATE SIA. - Il\1PORTAÇAc." ,EXPORTACAO
E .REPRE$ENTAÇAO

Gaixa Postal 1l!>73 - São pálf)o.,

Viramo

---- � � r__� ..... �-- ..... .�

LAVANDO COM SA81»
,

��"VJrg,em Especié.lidade'
.

':,�. (Ia. -WEmt 1DUS1R!AL -'. ,Jolllfille "":� AtgisIJaÁ) ,

.. _

ecoàOJdb-selàmpo e·�
_........�......,...-�_,__� i )l. '.!: .....,_.-.- .�- oi 4t �

.

__
-

....__.,..1..,.. E � .....,._..._. -- ....�� _

;,. =:;::_""'.""......... .......,

INDICADOR PROFI!J(OHA t

NARIZ .E GARGIJtTA
CUNICA DE OLHOS' OUVJD05

do
Qra ,G U E R R E I R O OA F O N S E ( A
Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
d� Florianópolis - Moderna Aparelha
bem Suíça e Norte-Americana para Exs
me

- dos O'lhos, Receita· de OcuJ�s por
Refrator Bausch Lcmh..

'

Operação de

Amígdalas por processo moderno
CONSULTORIO � RESlDENCIA

Rua dos Ilheus 1" cana Felipe Sebmidt 9!l

FONE 2366 FONE Sli60

Oll. NICWTON O'AVlLA
CIRURGIA GERAL

lloenç.. d. Sealaor.. - "roce.
loel. - Eletrlcldad•. 1I6dl...
Con,u,lt6rio: RUI& Victor M.I.

ren.. n. 28 - Telefon. 8307 .

'Conlult•• : D.. U hor.. e.
di.nt...

.

Reaidlncl.: rODe. • U.
Ru.: Blum.n.1I 1&. 71.

1,)&, WALMOR ZOMK.
GAICÇIA

OIplom.do p.l. F.Cllld.de N.
don.1 de lIedlde. da Vnlver

•Id.de do IIr.11I
Ilx-!nterno por CORtllr.o f.

lIaterald.d.,· Elcol.
(Serviço do Prof. Octi .. \,>

Rodrlca•• Llm.)
�·.lnt.rllo do derYtço de o..-Ir,.,·

. eI. dó lloepltal IA .t'.&.T.l,;.
do Rio d....neiro

.'dlco do Ho.pital de Cariibd.
-. d.....ternidad. Dl. Cario.

ConJa
>OIlNÇAS_,D. SRNBORAS -

PARTOS _ OPBRACO.lS
'ARTO SEM .DOR pelo wÓ'l;.dr

p.iw·profllático
Co·n •. : &'1.' Jeio Pinto II. 10.

d•• 16,00 ls UI,OO hora•
·,tende com hora. marcada. •

T.lefone '3036 � Re.idênda;
tua General Bittancourt 4. lOl

,
.

DIt. JULIO O_OLL"4 nfi1tA
.IDICO.

'iaJl.c'allata .. ou.... UU1'ttoe
1/.rI. e CW...c.nta - Tr.tamt!Dt�

• OJl.ra�ae
IIfra-Y,nu.llao -- NebIlU••cle

- Ultr.·Som _

(Tr.tam�nto 'da li'l 011 t. .... ro

. ."ra,lo)
'-Dclo-rétinolcolJi.. � :I.�..tt......
)('..10. - ";lIod� ,,!1J1Iit>am<ontc.,
•• O..-.tDOI.lItr....lol(l.

(t.1oeo ao "Itado)
Hor4tio da. • .. 11 �r&.. -

d.. 18 li 18 lao,...
'Con.alt6riQ': ...... Ra. Y!ct(»

Meir.U.. 22 � Fon, 11tH'
R.. idêne�à _ Ru. Slo l ..rr-.

n. 10 ..... roa. '4 II

'.

IlR. AYRTON DE OLI\'EIIU
DO.NCAS DO PULMAO -

TUBRRCULOSB
.

-

Conlult6rio - Rlla F,lip.
-Schmidt. 'ª - Tel. 180l.
Horário da. 14 .. UI bora.
Re.idênci. �- ".Upe··Schmiei',

I. 127.'

Da. LAVRO DAL lU
CLINICA GaRU

, �«;.
i'plei.Um em mo16ltta!C'h ,:,.
flor.. e 1'1.. adnirla•.
ur. radical das in:tlcçlla. "Cll
la•• cronlc••

, do .parelhu ce
. ito·urin'rio em ambQI OI lexo.

"oençal do aparelho Dire.t'v,
t do li.tem. neno.o.
Bor'rio: 10_"" li 1l! .. 2'" ir I

.ora. - Consult6rlo: Rua Tua
'.nt••, 11 - 1.° �ndar - )"OD.
24•. Da. auMIQ_U. ".u,e.o

PAUIIO
_

• .-ri I'C o
upenaç6.. - OoeDeal -de :;"1'.0-'
ru - CUaJea •• _ê_h..

DM. 1" WII,ATO Carao •• .1P'etaU.açl� D•
rn.BO UoapitaJ do. Servido,... cI� •• -

toe.CU '0 a.,......o raeplral6l1 ..
ta,..

-

TUB"RCULOS. (Semço'o Prof ••11......
'ADIOGR.uIÀ • RADIOSCOPIA Andrad.).

DOS PUliJ[4).S Co.aaU.. _: Pela m.nla' ..

CJr.rela do Toru caOlpital d. C....d.d... .

-, ·onu.do pela "�enld.de. Nado.... I. .l tarde d.. 1'� .....m
fe Medtilbq 'l'lliqloc'at.· e 1',.10- diante;.ao cOll.ultllzJO i Rua NII-
etrQCflo "0 Ho.pltal Ner.. 'oe. �Qh.cto 17 ••qulu a.::x· z:a-

M.moe d.ll'te. - .T.IIf. 2766 _

R.lld"'cia _
-

Ru. Pruld.nt.
C�lltiahó " - T.l. alio.

.
- R.lidlnda: Rna L.eel"d.
:qutlnho, 11 (.CUcara do ",p.
II. - Fon.: 1148.

Juno.' d.·
. a.pedaliuçlg ...1.

S. N. T. .x·interno •. 1l:r. .•••iI.
'''Il� a• .cirurc'. do Prof. tl6!co,,

. Gaim.�e. (Rio}.
: ::OJia.' 'J'ceUpe S.chmidt,. II ,_o

�I.. 8801
, Atend. e. 1101'. ...rea,..

"le•. : - Ru. lI.t.v•• Junior, 80
FON.: 2<UI

H.· ",'.!:ONIO J"úNtI •
. ',:.. ü.&cu..�
ClnulCJ.t' ''t&aUJiATOLOGLl

, ·o.rtop.dJa
'

Coaault6ricr: �Jolo Pinto, .1 _

I Con.alt�: d•• ·s l. l'1 #0'''",

di�r�l!m"'Dt.. 'Beno. a•••tb"'-;ó,,
: R••idane·ia,_'lJocahv:a, I .... ,

Fon., - ".7U

DL' ClAltNO Q
;>: GALLnTI
..... ADVOGADO

, ... Vitor ...iral.. �
.,-OM.: 1."1

J'1orlall6P41h

8,R '11 O
- :0:

ALFAIATE do �'ECULl)
� :0:·...-- .

.

Rua' TiradenteS. 9

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

... :: .

DR.' GUARArr':.::SA,NTOS.
{'YUrllf.ão�'1�tiehlfs}à ,-�� ",.

�
.

....

"

.(_"UNICA ._ P.ltO:r.E�E '.-. CIRUllÇ(Ã �

ê'HORkRIO: - Dás's às 12 h6l'as�eI('eto a08 �ado•.
,&;-t.l!-nde exc1usiv�mente 'com h-ora ma'fcada
Consultório: Avenida HercÍlio Luz '69

. ,

";squina da rua· Fernanj{o Machado.

-MATEMAliCA, f(SICA E LATIM
, _

., ei sittll
'

.,� "

Dr. Otto Friedmanri, .

Rua .G�i'i!t{.vã(i :Nun'cs Pires,- ·21

(Es�m'll '}tu&. Ho.epck-e) .,

'
.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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TEMOS A GRATA SATISFAÇÃO, .ElE Pl'cci;a-se de un� auxiliar de' Éscritório, pam e'xpediente
.

\'
. COMUNICAR QUE RECEBEMOS E

'

inf'égral, quites com o serviço milita·r, datilog'l'áfo, COIU

'.ESTAMOS FORNECENDO PEll0 PRE-
.
�:,:t�:dl:�ã�AI:'TEn LrNHAR�S PVBúCíDADE, Rua Fer�

ÇO DE CUSTO, . 'EX.CLUSIV AMEN�E - --na�ão" Maeha{lo, 6,,_:_ lõ anelar
' ;,

-� '.

f'"

�,-' ,.;�""'.��!�.É�iI����!-J:iii:�=- ... . �t��!!!!li!�::�! ;!��,�!SD," .... ,. . [;1J'.�
.

. :l� J�1� :' .... - , .

• Engenheb'os' ADROALDO PER1!:IRA JO'SE' USIR1S.· -- DI.1i,SON. , " ,

' .�. •
' -. -.{

".-,_ "POL'YD'OE"
.

... ..,
..

"

.

;ii- "

. ,'-l."",-,.�. ". ',.' .�. i.h"
'�

-.

.

.

""-... .�_>.

.

.

.

.• .'" �'AUI�I1�}..,ES e.:ro,tJtJj\<er.s�tári�,S:r.r__NEY .8IL:Y(\,.Ji.ç)u•. dpl:aJio.i'à'ção' .,,' '-""
"

.. "i-: .."
"

.', ,'"
- .�,.'"

.. 'ELETROLANDIA ,'.

,
..:�alfQsa'e:6fic���1'fe�.:qu�;�pr�;tar:til\'��\> �:1<i�TAUJtkNi�;wn:filJ,R?·r é';';"�+--�'_"'!;;'�"

.,'

'I"-"1'
;

."
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·U'
'
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,:Edif�çio IH�se �./!,�l!reQ .'_ .
""""""i",,�....)....;'it�j,;..,t.r9"'t :_
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P A IflaI) E,P U IADOES TA D UAt oR!�t�!i!��_,,���!A U:
,< <�� ,�,,�:,.',?p':�·:-"a··''';�:-R····. :.. ',.I:",,�.�"".":� a,'

<'

"I'/,=•.". :I�.. ··.·,-B'·t.:.f�,\�.�:.'.I,,-'F,.'I'• com pessoal. e.�peéializado está. habilitada para: .'- -

-.

....
.

_ (,::L:U·ft "
. a) -'C' AtVOCAGIA;: CIV-lL_CRIl\iE, COMERCIAL; TIrARA-' . '0. 7' •. ,' " .': �

'("

J,InSrA', -QEFESAS Fis,CAIS., ��E�'DER � A.�OMr:A�
,'.' NllAR NO �'RIBUNAL DE JUSTIÇA bE.-:SA:.lll.X!LCA-

TARINA R�Ç.u�SÔS ÓRiW-ND0s. ,,00' lNl�R!O�-'Dr� ,''''" '''; k,,_,
ESTABO,. DEF.E-Sl\.S, DE,.-,\TL�:li-1\S' E ''i;{,El'-r1'IDADES

.

DEfWORTIVAS '�PERANTE� QTRÍBUNA'L�,- DE JUS:fI
_ ÇA DESPORtlVA'. .�� "!. .'

.

b) - CONTj,BILII)ADE:-� ACEITA.é,ESGft,ITAS. PERICL,�::·

T'ROCESSAMENTO DE BALÃN'ÇO s,, REGISTRO DR·
".

'PrR1\IKS E DEMAIS SERVIÇOS. ,;-"1' .

c) _::_ PR0eU'RADORIA' TTh.WAR· DE INTERESSES' D,\S.� ,

�
- _... :? �,

I'Rl:FEITl;R:_l\.S MpNICIPAIS JUNTO AOS ORG10�'- �

PUBLIGOS, ·NATURALIZAÇõES. REGISTRO )\f!:-\l'(C';:!i!;"

"R�GTSTRO DE DIPLOMAS,
.
y -.

f...
, HLltOM ·'PR.AIERES

P. s. D,

.�. -

___�-__-_--7--

D·r., .OSNY· LlSBÕA
.

Cirurgião Dentista
ATENDE· DIARIAMENTE

no perlodo dll. manhã

2.�� � 4,"8 P. 8,"s fei!as
após às 19 hovaa

Consultório:

RtJA VIDAL RAMOS, 19

"
�. .

I

TELHAS. TIJOLOS. :(

CAL E AREIA
-,')"

IRMÃOS BITENCOURT
,CAI� ,BAOA-RÓ • fOlH l80!

" ANJIGq !?,Epó-s I T o' DAMI.A Nt

,
'.

... _;;"

"

. '.

I.
"

Facuidade de Farmácia e Odontologja I L U 6A .. S E I
. -:.("i.lv!ll�( fJ." ft,ft4NJ:,'lIIáG.11"'- Alugá-se uma cas'a sita

I. m A VIIV .,""' RI. à. Rua Atltlj,m'iro Guima-Ir. direção deste estabelecimento comunica" ao pú- l'-ães - 55
'-

I f

.

ti" '1 . Tl'ntn" pelo Te e one ._

blic., que, d,evidan�e� e remode-:.á�a, r�iniciou as suas
I, " "�- .' 300 à '15 00

�,ti,.';,f,\,1-t)s a sua clínlca odontologlca,'a Rua Estevm,. 2�28 das 1 , s:
T'

'
.. N 93 I noras.

"

"un'�, referida clínica atenderá pe_la. manhã, da: 1;3-0 ---:-<-------.---;---.'
irs l'� horas,. sob a" esclarecida 'e eficiente direção dos �.�zaro ' � ,

Profs. Pedro. Mendes> de Souza e Ieda Ororíno, contando ,íí ..'
.

ainda ?Dm a cooperação. do Prof.: Lauro Caldeirá' de /Bart,olomeu
Andrada.

SADA BOA'BAID --DOS' REIS
CIRURGIA �ENTfSTA

ATENDE COMJlORA MARCADA
,.' -,

Consultório e resicRn.cia:
Rua Arcipreste Paiva; 13
Telefone: 2066

...,

n A v I) S ,�O u

RU,BENS NAZARENO NEVES, .candida�o·. � .Deputado

�3.tndual comun ica a seus atnigos corr(!Hgi.onác�os e· sim-

p:.:tiz.:\J1tcs com a sua- candidatura que suas. CÉDULAS

('3t1'iO s c nrlo distribui�!as tlós. seguintes ende�eços:
Rua São- J'o rgo n," 7 _:_ �Telef. 2602

_ . O��Ex-eonibJtnte '.'
.

\\CalididatO' a Vereador.
, P. S. D.

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

BANCADA· pmNIO, SALGADO

\PARA VÉREADOR
O L D E M A R "1Vt A'ri A L H Ã E S .

. que
-

recolntmda :

CÉLSO ,RAMOS pARA'O SENADO.

II'JADE l\'lÀGALnÃES .PARl\ S�PL.E.,NTE 1. '.'
_

.PARk O LEGISL.ATIVO ESTADUAL__,. ._ .'

VOTÉM NOS CANDIDATOS DO P ..R.P.
.

'

. � -

, .r-

.1·
I

-I
I

P.u:\ A lvcs de Brito n.? 52 - Telef. 2Ül6;

e con1 Sa}'olné Damázi·o 'Jacques -. Trindu(!e

'10]\0 JOSÉ R�
SCHAEFER

ADVOGADO
CíVEL E COMERG:IAL
Rua Vitor .Meireles, 24.
Das 9 'às .11 horas.

"

, .

COM-PRAI:
uma ("!IRe,' um terreno, um ":jb.lI., ...ledin�QI........

r.1Ncial ou om aut!lQ)óvel?

Enearregup A ORGANIZ-ÁÇAO ATLAS ],.TDA, _Cl.),.,e·�afren.. ,

,
_

;

-

�r->"\ .. 'i:�·
Procnrnções , hppres.entn.çocs • ._. que lhe ftror·nn··,o�·Ulf"-:$)ll J�i�
Ih(Jrl�s ncg-ó('jOS � ..

HS' �lclhnrpS' cpnrt1I.Hlh{{i'.te:;�1 nll��lian{,t' m{'_,,;;�;\.'
("'O'J'h íssão,
Es�ritório Provisório:

Vend'e-se
. 'ótima

..:_ R
.. Snl..d>I�'fJn':.o,.;o .; \i': �iJll

lemos à venda.. ,

'::".
<;

'

�� c· .• .r: ! ��.' ...•
:. 't'

Casa de m�t��I��on'st�l1ída há

li Ttnturarta Pau li'�ta. à· rua 24 ·dê Maio ....:.. !Í',�drett.... ;:',"- t
A nunrtos sala

- •. ci'rn_,?,110, CO!) res"... ' "',

1 TerT�no Da <pr;<ia SõDi. ·Álbrlgp - Uo;ue-ir;'"
-

,
, "(},)�, cozinh:t, var:tncla e, quarto

1 terreno no -loteamentp dá Praia da ;3audadl\. ��iCl1ll1llSo!'l� • ,;�. La]Ji'� CGl:�plcto (�Gl' verde);
1 casa à ru\a"Sl'l�a j.�rdim.;.21.7, Fpo li.... ..'

'Ó •

-,... �." '10
.

28
. .. - .' '\)ôp, "terre no m ern nuo � x "

1 easa.. de, madeiG�' no bkirro de/F-A!jma,. E&�r;ito··'�; •

eJni muro 'e gal'ngelu espaçosa.
1 terreno ern B'rasHia:� . -, -',/. LQ.eqIL;·a.�iio, Rua Cardoso." 46,
1 estabelecl meneo. de silco's: e. �1-ol:hacl�s, muito_ be�1- atr"eguê'sa,dQ-i ÇÕ'QUE:UtOS" a 21} métros dn

em
ó

tinro ��nfó:':Q�I;�c"ei�1 'da )\\,.' Mauro Ramos:'� .lr\f�rm';_ n.tual, rua g'eral,_ e junto à �,a
ções (;�, u/�'séútófi'o "

.

.

ql:re "-está sendo construída, com

Uma hô a casa d�;m.atel'ial Iocalisada à rua si� yi�el1te de Paula acesso ao viaduto. 'Enh'ad.!l 96.,
.

(.T'e(L.ra G-rande l' nesta Capital
.

,'1'$ 100.000,00, restante em Ion-
Uma casa' com frente' e_:um lado' de mate r.al, e o l'e�t,,-nte de go p.rázQ. '1!ríl'tar com, PASSONI

tnadeira, 7>;30, !t quartos,. sal a COíÜ ,.t1a � instp1'1çã� sa n i tária,
à rua 3 de .Maio, ·Estreito. ,

_ORGAHllAÇAOt DELTA (OMER(I��
CONTABILIDADE R U F

REPRESENTAÇÕES'
COBRANÇAS

CONVfTE

':-0 l?'ànco' do. Brasil ..

Deodor� 33 Fone: 87,",0iI. fim de tratar de assuntos de seus interesses solici-
tamos o çomparecimento em nosS()s escritórios, sito a ru:!.

Fernzmdo Machado, 10, das seguiJites pessôàs:
Antonio Ramos _ Residente em, Capoeiras
Ari Souza _ Rádio Diário da Manhã -

.

Gados Manoel <:ta Silva _ Dept, C9rrelos
>1;lson Machado - Imprensa Oficial
Flaviano de Souza Ozorio _ Depto. Correios
Idaliano 4,lves Cabral." ,.' ,

José Sótero de Souza ._ R. Vitor Meirelles, 18.
Nelson Bonifácio Albino

Sidney Santos -;;;:- Depto. Corretos
Walter Santos (vitlgo_ Panamá)

';'r.g'as limitadas,' T1'atar _a rua

Slnldalíha MarLl1.�o,· n:o ll-A das

17 às 18 horas, ',exceto aos sá-

MATEMATI.(A,
,

�.
. Éstarii',o aberta� a pa;·tir ele 1:°

[1.0 ollt�bro ás 'Itfatriculas lJllrfl

aulas/de .MJ.�\TEMÁTICA col'res-,
ptnldente �a 4.a• sé-rie g-inasÍ-1\1.

.

'-F'
••

�. }
' .

-.

",_'
_ 1.-

� V· E" N,'D.. E- -�, S E
_

�. "

iL
Vende-se doIs Mercedez Benz, ano de fabricac;ã()'�:� :'i;'_'�' : �1"

,

] 952 <;om caixa �d,e câmbio- de F8 e diferencial Dodg�_ . ,-�.�
reforr-.uclo, motor

-

retificado,- 'a tratar na rua Almiran'tê'�,,' ,,: •.

Lame�"·o. 25, Fone 3330 - Florianópolis.
---.......�-____,.. ., ..

PARA DEPUTADQ" ESIA�
. ,OJNr REGI1

.

As cédulas podem: ser encontradas !los seguintes . 10-.,. :: .

.
"

·.E '. D· I 1 . A t' �

Q__COI1l,aJl(!O dq 14,0 B.· C, faz saber a quem' in.t:f'·í-e�saT 'posS'à�
que: devidam�nte' aútorlz;;do pelo Exmo: Sr, Gen. Cm�: d:a 5,... · rr:iv!, '.

� 5,a D.I.; .-l'arã realIzar nestà UJiidalle-, no dia 2 de Outub.ro pró- �
X�1I10 às 0830 (o:to e meia) horas na Avenida EJ;TCALIPTOS um j ,

"

, �..... -
.

,

LEÍLÃO pm'a a vtlncla em liãsta públic�,-de 5 Cavalos' e. 19 Muares.
. ,

l
� .... :.? ":,..I' �

\. '�".
;,-:.
....� -, ).r"..... .-Ir

PSD
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participam aos . parentes e, pessoas de suas relações o

nascimento de .sua filha ECILA,' Q�orrid'O na Maternidade
de Tubarão em 19 de setembro de' 1958.,'

,

,
'

Dr. HAMILTON F. FERRARI
CIRURGIÃO DENTISTA

Avisa seus clientes que após estágio no odontóclinica do Rio

de ·Jane'iro. Atenderá exclusivamente crianças, a partir de 5 de

outubro, no ihorârto de .13:30 as 18 horas. As consultas poderão
ser marcadas pelo te lefons 3718 ou diretamente no local à rua

Fé'Jipe Schm idt, 39�A.

Aula�' de inglêS para Crianças
o professor Newton' VascQncellos, do Instituto Brasil-Estados

Unidos, diplomado por universidade americnna, oferece, por prê
ços módicos 'aulu's' particulares para pequenas turmas, de crianças, -. . ,

de 8 a 12 anos" apltcàndo um. .novo método de' ensino eficiente e

prático. " , 'i ' ,
,

" ....

Os interesll,aid6s: pod�rã.o� qirfgil('-!?g':ft\l r'11s,tit�0 B�asfl-E-si�d�s
Uni�ois, Rua;;F'�1fp�j3ç!J-midt;'�,0 2, s.�hrado, das 10 'às 12 e , das'
15 às�r 1� hor'l!s, diàrianlllnte.· <. .....\:t

p

R·�.
�

/

p

�--_ ..__._, -

, ,

C I N E S I O J: O S É DOM IN',: G O
"Os mais perigosos bandidos se egcontram com os:mais

decididos RfltiSENTANTES DA LEI" I

"HAL WAUIS" apreselt'. ·t� - I
KIRK DOUGLAS - BURT LI ':iSiER RHONDA FLE-

MIN� 'JO VAN FLEET em 'I

Sem- Lei' e
.

Sem
;.X'

"

c. I
(G·unfilhf. AI lhe O•.1. CorraI)
Vistà Vision '. e lechnicolorem

2' dti Outubro de 191;8 :'0 �IAJS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA"

Medalha de ouro pela res istênein aspecto e legnnte, possuidor do
celebre COp1'I"SSOr P-91. O melhor compressor para refrigeradores.

É
.

uma legítima conquista da 'Caçullnha a preferência con

quistada para a venda e·xclusiva de sse famoso refrigerador. É
também uma conquista para os interêsses da população pois,
sabem todos que, em qualquer dos Estabelectm entos A Modelar
predomina uma 'mentalidade comercial de cooperação, A boa vorr
tade de servir é uma das suas antigas e honrosas tra.díções.

.
'-

ALUGA-SE
Casa, com 9 peças, na rUR

Duarte Sc hutel n , DO.

Tratar na Praça General

O· M'� '�I-l-·t��· 'b-""'/"_ -'1"- }?\
-

Parli·eipação
:SUlI�BD lU· 'ecrcu use·· ::.��;,;��::;;��::���:,:;;:; :DS;;i�·cr���::�;.
...

-
' "

do dia. 28 do mês transato na Maternfdade , Dr. Carlos Corrêa. -"

se�coh�:;n�;ic:ágin;;ograma , �!��� ��i��:�:.d�r��sdi�:!i� ��!:se:ss�ivil�:�1)Sca��a���� UM CAMPEA-O EM FL'OR''IANO'"nnLI's-
'

de assistêncía :

r!�dica' so-I dó, é . claro: a penetração idênticas são realizadas: .

• .'
.

' ..
,

"

r-udai e educacional. e n vas-.I nas camadas da populaçã? I
.

Uma carta que ,leve l.unto plano de pesquisas que Compreendendo a necessi- I selo da campanha" duplica Um Íeg ít.imo campeão encontra-se em nossa terra; Um' cam-
tantos benefíeloa têm tra- dade, de união dos esforços .sua utilidade humanística. peão á serviço do povo.
zido para o conhecimento (l a conjugação dos apêlos 11:ste anô, a Campanha Por sinal o nome já indica que velo ao mundo' pnra ser UIIl
da doênça,' 'a contribuição' do povo é paulista está sendo patro- legítimo' campeão: "CHAMPION". "Champion medalha d'e ouro",Até 1920 Os sêlos traziam que a Federação de. Entí- cínada pelo grande Acrrelia,
O emblema da Cruz Verme- dades de Luta Antítuber- e por essa razão; flâmulas
lha,. mas nêsse ano, pela culose de São Paulo (FE- comemorativas também fo-
,primeira vez, apareceu a LASP), com a' cooperação ram criadas e estão sendo
.

'cruz duPla� adiaptalção da de suas filiadas, entida�es vendidas.
de Loraine, símbolo inter- especializadas de- compro- Se você ainda não deu
n.acional das entidades an- vada idoneidade e ínteres- sua contribuição procure
títuberculose, emblema que sadas nos problemas SOCI- entrar em contato com al
até �oje e universalmente a!'s da doênça, tomou a iní- gurn Dispensário de 'I'uber
acet:o. . ciatíva de promover os tra- culose ou alguma das As-
A histór�a dos sêlos de b�llíos .de instituição, dp sociações dt'j ll;lta ou aín-

outras naçoes mostra que Selo Antitubereulose U 1l�- da com a jiroprra FELASP.
em toda parte, da Nova co o que se deu pela prr- à Rua Marconi 87 _ 60
'�e�lân�ia ao Alaslm. d'a meira vez em 19�4. ,andar - fone ,_: 34-5630.
Chma a França, grandes c COMO ESTA' SE DESEN- Se o procurarem pes-
pequenos países' fazem VOLVENDO A CAMPA-- soalmente, não negue sua

c�mp.anhas .do sêlo 70m aPANHA DO SELQ DE 1958 contribuição, poí, a luta
finalfdade de erradicar a Durante 3 mêses, a par- contra: a tuberculose é uma

. tuberculose atrav�S' da' du- tir de 1.0 de agõsto p.p., as luta cara e se não for rea
. pla mensagem que esta entidades de luta antituber- lízadd por cada um de nós
"pequenina grande coisa" culose do Estado; lib-eradas a nós é que a tuberculose
encerra em si:- a necessí- pela FELAS·P. congregarão 'l. tingirá.
dade do auxilio fin�nce·iro 'Seus esforços no desenvol- Lembre-s; sempre que a
popular e a fQrmaçao de vimento da Campanha do »revencão é fácil a cura é
uma me�talida�e'A po.pular Sêlo dp 1958, destinada a -me é difícil, Ajude tam
para�

maior eflcl�ncla da angariar fundos para o bêm, adquirindo seu sêlo
luta antituberculose. c o m bate à tuberculose, 1U sua flâmula.
Entre nós, o Sêlo Anti- atravez da venda de um

tuberculose foi explor�do pequeno sêlo comemorativo.
prll�cIpalmente; peâa LIga Esta campanha- nao tem
Paulista Contra á Tubercu- como agente de propagan
lose, po- ini�iativa -d� sau�

,
da

a.
sua Ori,ginalid-ade opdoso Clemen.e Ferreira, o novidade. Muito. ao contra

nosso apôstol., da luta con- do, a campanha do Sêlo na.
tra a tuberculose que faz luta, contra a tuberculose
cê'rca de 12 ,Çampanhas do 'tem bases antigas e inter
Sêlo. qutra .entid.á:de' a·e re-· nacionais, pois"·em, todos os
conheCIda IdoneIdade e de -_,;....';;,... -:..:.;_:.:_::.;_.....;--------------
grandes méritos, a Associa
ção dos Sanató.rios Popula
res "Campo� do

-

Jerdã.o",
.também .procurou obter, por
meio do sêlo a 'contribui
ção 'necessária ao inere
mento de suas beneméritas.
ativid,a,des. E assim, outros I
sêlos 'apa'�ecet·am. Entre
tanto O' própriQ fato_ d'e ha
ver essa '<:múf,ttpllcidàçle

.

de
·sêIos

.

tem impedtdo um es·-

Osório, 39.

f,..'�':'.�',r��.·..
,:

..
"

-;{JI........ E' indicado �os, casos çte fracr.t.e;3,
�"'" p<!lidez, magreza e fasti'o, .

p0t'llue em
,

sua fórmula entram suostâncti.. tais
como Vanadato de sódio, Licitna, OU
cerofosfatos, pepsina, noz de cola, etc ..

• de .açã:Q- pronta. ,e�efjc:ã� .no� .-ca:sos d�
T fraquezà e neur'astenj.�·; ,Vanadiol é
lncli'c�do pa-l'á' homens,.mulheres, crian
ças. sendo sua fórmul{l 'conhecida pelo.
'!lr��des mérlícos e estA licenciàdo, pela
S.ausie _ Plilblica,

.

MAG'R'OS �
"""
FRACOS

.IANADIOL

"

KIERON MOORE'lOISMftXWftL ·DONÃLO WOLflf .�-
f'" "« Djr��o de PAUL DICKSON"

.

�"'
.

CINE SÃO JOjE -
- i.' " )'" SÁBADO

MA'RI'NA VLADV � SERGE REG61ANfU �;'-HENRY
VIDÂl UMA SE�EÇÃO ·COfRAM -em'-

,

I'
I

I

l,

; 1

"

/

As 3 e.8 horas'
KIERON

.

MOORE

MAX\\rELL. _ em .�

LOIS

...\'RTIFICIAL

'CinemaS(lope)
_. Censura: até 5' anos.

Ás, 5 ,e 8 horas

'Iel'nard /Wicki -� M(lria Sehdl_

� P_0N·TE - -nX' ES!,ERANÇA

,

.�s 8� hol'uS I, .\

J�,hn Payne �; GlO1'ia MeGhel
__

o c.Tn _

_ OS PÔDlj:llQSOS TAMBEM
CAEM

-;-
--- CenSUl'R até 14 anos

,.

m'?�ll.1.l
Ãs 8' ho;'u"S ""

David �ayne � JQanne Wod-'
dward � em .--

AS 3 l\lÁSCARAS DE EVA

� CinemaScope _

CC'nsura: !\té 18 anos

Ás 8 ·horas

Raymond tiurr
Lansbury _ em _

.A.lngela

MATA-ME POR FAVOR

-;- Censura até 18 �1I10S
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Detênderá:o AYa� seu pôsto de
.

líder, enfrentando o perigoso esquadrão do Giàiní�- Julinho
..
estréia 110. con junto "murra", de "vendo - constituir-se na grande atração dounatch

Hom.ens de aç�D fum.àm Li�coln!
ComoVocê, êle é UHl hom�m dinâmlco, decidido e confiante.
É talnbém um fun1ante que -exige,-,:glais ... somente' Lincoln

" consegue s8tisfazê·.Jo plenamenter
-

-.

Seleta JIlistura
de fumQs �especiais, Ljncoln �.. é um .cigarrO
que tnan_tém l11açó após \:�,. ,maço, arrê.sma.
inconfundÍVel qualidade

�;,.
-

"

"'"XT
, LINCOL1�

•

'o MAIS ANTIGO DIARW DE SANTA CATARINA"
-----,_ ----:_____ -"_-- _._-

IR
E AVAI - LeIo (Wilson)

Vermelho Danda e Adão

., (Oey) ; 'Cláudio .

e Loló;
s�rão a hça com a certeza Oscar Nilson, Rodrigúes,

it t
-

.
I '

d� que mm o erao que eu- i Juliuho e Guara,
VI��W para fazer baquear (I

GUARANi ,.- Tatú; Acá-
'tr icclor. .

.

E"
. w'f H'

.

Sem dúvida alguma, a Cl?lte nIVSI� � I Cson'l' h
a-

I· de ' I
" 'nni mI· on e IC 01'; ar mos,

pe eja e ogo maij, a 01-
A t

.

h (A ím) R
t d " , nhíd _

n onín o morrm ) , O·
e ever a ser I e 1 a e san

b t Z
.

h (Pít I ).

I f
'

flui er o ezrn o 1 o a e
sacionai, o qUe ara a . UI!'

M'
.'

ao estádio praiano um bom ano.

público. O jogo terá início às 21

PROVÁVEIS QUADROS horas, devendo às 19 horas
ser iniciado o prélio entr,"

A quinta rodada do re

turno do Campeonato" Cita
dino rle Profissionais mar

ca para esta noite o con

'frouto Avaí x Guaraní.
O prélie entre o '�Leão

da Ilha" e o "Bugre" vem

despertando" incomum in

teresSe e vivo entusiasmo,
isto porque marcará a e�

tréia de Julinho no con

Junto orientado pelo profes
SGl' Libério Silva.

Tená qué lutar
Gtlaraní para . derrotar o

q u,adro de Newtorí' Garcez

�que em seu último" compro
misso no tU1'110 cOÍ1�e�guil1
um empate frente ao Pau

'la Ramos para depois, ini
ciando . o returno, colher
sensncional vitória _

sôbre I)

Atlético. Está __gm sua me

lhor forma o esquadrão
"bugríno" que písarâ ogra
mado com grande d1lWosj
ção e ânimo para fazer pe;:� ,

"l"Ígar a' lid€rança que. Q
-

quadro ""'azzurra'� t�'?,' bem
conquistou. -

.
"

Os aspirantes.
Preços das localidade!' :

Arquíbancadas - Cr$
20,00, 15,00 e 10,00; Geral
- Cr$ 15,00 10,00 e 5,00.

,

I".- -,.--- _ _- �-�-.-••

�
l\L\URlCIO DOS HEIS

ad\'og;do
Ed. Sul América' 5.0 and!>!'

.

� tels,. 2GS\_-' 2.��8 o::� .

�I�

�
ADVOKATlcN BUREAU

"

NOBERTO BRAND

Rechtsverjad igung in

� allg'('·:<lein.Vc,n 9. bis 1� Uhr
,

< Ed. Sul Am é ri cn : Sala GOl

� rei: 2G81 - �198

I
�
"

�
,.

(
'I I
I,
"

�

pensão, ..

Tratar nesta .Re dnção com

FLAVIO.

---;::::::=---

; , !ti.
"

\
.'

i
•

..

� DE CIGARROS SOUZA C,RUZ

--�---_._--- ._-------

•• í" •. _

Voe' s.ntl'" a dlierenra qlHlndo -o
.
"SupersuISlo" DC-7C..,da Swlssalr

chllar à Europa. Estarei mais descansado
e t.r6 mais t.mpo para resolVer seus

n.g6c1os ou -lIozar suas férias. � que o

"Superaulsso" DC·7C da -.Swlssalr. vai

p.la rota mais curta e Ih. oferece o

m6xlmo em ...rviSO •• confarto o bordo,

Qualidade .•ui�a em redor do mundo

2 .1••••manal••• 3.as•• 'as. felr••
sao Paulo - Rio --. ·Recif. � Lisboa, - ,

Genebra - Zuriqn.· Em Genebra e Z�rique ,.,

as mais r6pidas coneJ<pe' para tada u

Europa e -Oriente- cii. i'r6qb!o., -, �.."
-

�onsulle. a .ua Ag8ncia de Viagens ou o
Tados as 20•• '•.Ira.
Rio de Jon-eiro �'São Pauloi _:.., ,

Montevidéu _- BUeJ)os ,4lre;
,

l,a'Clo*'. d. Lux•• Clon.'Turlst.·
.-. I.!;iWISSAIR

Rio de Janeiro: Av. Rio 'Branco, 99 • 16.· • Tel. *23-1950 • Til. ,"SWiSlalr"
São Paülo: �ua Dom :José de Barros, 13 • Tel. ·37·510B - Til, "Swislalr"
Recife. Av. Dantas Bprreto, 564 • 12.0 • Tels. 6318.6743 • Til. "Swissalru

� "

I'
: ,

\ /

\.

,
-, �

"-_03 ('001 t ímouclro classe aber-
, ,

- �

=. 20'00 metros. 1° lugar: Clube

II! Regatrrs Aldo Luz. Guaml

-:üo: Mya)'(l. EWo;: tmonetro; I'C

�1�dol'es.;. '�\Vils-o�' Uoabaid e

S,hll;l.itt. ',Tempo: -9:45"
.

.

( .

,2� Xng.ar: Clu'))". �áutlco Frnu-

\,Lwilhou intensnmente conseguin-
r .(lo vencer

-

seis c!·os oito páreos
disputridos, inclusive <l. de oito.
'Os outros dois páreos fQralli. ve'h ,

,cid·o.S j.e lo Mal'tinêlli;' ite'lJ.:l,c
«n ais uma vêz decepcionados o'
.Ríachue lo que" nos 'quatro pál:ebs·
em que tornou parte li'penas um cisco

'

Martillelli. - Guarnição: Ep-'

'ieguu!lo lugar alcan�"u, portall- many ',RutkC'�kYt tiniouéit·p" renw-'"
to 8 pontos en.]t;�nto que o AI- dores; Chtidlo- }\fol'ai,,- Santos' e

,

do. Luz somo.u 81 e o rubro.-negro W,I,o.n Co.SL'l,
[)O Páfe0: I )ut-lHgger a.37. l)t·ixo.u 11e ser realiza,d·o o

/

.[Jurao de 'ioles para estreantes.
em ytrtudc",de ter sido. anulada �

. I!�tida doS" barcos, ficando o

mesnlQ transferido para domit;l
;�o próximo às 9 hc,ras da manhã,

ORILDO SENSACIONAL

11103 senl timoneiro classe
,�

ta 2000 metros.
,

-

10 íugar: Clube de'

Aldo Luz. Remadores:

HacrtN, ,João Pll'uJ.o de ·AndLide

OsvaJ.:lu Silveira e SJgj.slUU�
o remador al,dista Ol'iÚlo Lis- P.cmê Sêhaierrth·e·. Tempo.. 9, •.

,bôn, nemonstrundo progresso /·2' IUl$ar: Çlube N. F. l\1arti
"consegUi'U desforrar-se dos mui- nelli. G-uar.niçã·o Joel C. Lemos,
tos revc·zes que lhe impôs Alfre- Valmor. Vi.)ela" Adi Rosca e

.

dinho, vencendo. co.m autoridade Valter OU1·iques.
o. páreo de skiff. A vitória do 6' Páreo.: Donblc�Seull, classe

I remador alvi-rubro. constituiu-se :!bert::t .2000 metros.
,

.

na grande surprê-sa da manhã re- l° lugar: ·Cl.ube· Náutico Fran-

j místkn, porquanto. Alfre,dinho cisco Mat1;;nelli, Remadores: Ma·

era considerado. favo.rit;o na pro, _nocl Silveím � adair ..Jo.sé F_ur-i

be N,\lltico Fl'lIllcisco.
Remado..-: Alfredo dos Sa

l<i1ho., ;:0 lugar: Clube N .

FlóT,entino. Figneredo. Rnus1ing.
8° Páreo: Foi suspenso .jlclos

juizes de saída, em vir4tdc d
haver sido anulada a parti�à.
Será efetuado domingo ás

"""

Uma caminhonete
o'to cilindro.

arn�aZ2m

,

r-&s.
)ol'ção. de 5 x i. 'Ldo� Tmuj)o:-. 7·50" • " I·

OS RESULTADOS ( 2� lugar:· Clube- de Regatas 9° Páreo.: Out-Rlgger !I

-I ° P�� .Dut-Rigge� a 4 re·- • .f.dt!o· Lu? ..Rfm�(bres; > William· to" remo.s classe aberta
• .- 'j , ,

�:::!.::::::�::�::;::;:�:��.0:; ··�s��:,.:�o:·'::·,';.�:::::I· n::;ro��gar: _ CI�bé de Re�
"ão: Álvaro E1po, timoneI_ro, .(le Pri,:cipia'rites, 10(i() metros. : tas Aldo Luz � Cuar.ni�iio ,�I.\'
remad·ore4i Dionisio -Schmitt, 10 luga!': Clube· de Regatas' Elpo., timoneiro.. e

'" remt.dói·
\funoel João.. Teixeira, Décio ABa Lu?--, -auatn�l!ão.: ·Álvaro. El-

;

Dionísio SChnu.tt, Francilico,
:I1usearelo e Sady Caires BerDél'. :po, timoneír-o, Vilson

. F.erreira,
.

miit, Nivaldo Daufeflbach,
rc·."po: U[í". ,An&1inãl'io Thiesen Tarcisio noel João. -Texeira Wilson

..', ,

,S('hmitt, Anibal Brognoli. Tem-' baid, Eliziário Schmitt,
�FO: 4'54. Mascare,lo e Sady Caires

20 I u_gal": Clube Náutkco Fran- .ber. Tempo: � 7'33"·

;cisccpMal;tjoclli Güai'niç�,o: E1'11a- 20 lu.ga,r: Clube N�utiil,l>
.ny Rlltkc3ky timo.neirJ;

.

rema- cisco Mal'tineHi. Guarniç
. ,-' .

'd-or();S;-Fli:>ri José Melo/8{>j)astião bel FUl't9:d� til!io.n:ei�r�
20 Pá"eo Out-Rigger a 2- re- ·Santos, Jesemar Batisti Ancher, l'4l_s;. Erich Passig, Am

----------- - sa. Vilson Cos-ta Claudió
,

.

20 l�g:1!': Clube Ná:ltico TI:a

:huelo; Guarnição: Ivan Vil�im,
timoneiro,·; . t;emado.res': . Da-v:i�
Fritz .J:erlit\t,' Kurt Angefo. KUl)
';a, Edi·o Azevédo H'ugem e .Moa-

dr Tzelikis. ,

. , -

mos se,m timo.neiro.� classe,,taber-
tl1, 2000 metro.s 1° luga-r;" Clube
Náutico. Francisco. Mal'tine11i

,

ltcm::dorc's: Érich Passig
Francisco. Cirilo QOl'1'êa. Tempo:
B'22'

San'to.s
,

F, ,mciSé·O Cirilo Corrêa.
,

,

Celso. Corrêa e Valmor Vil

Pedro
,

'���lqS:1
,,��<�>'r�-i};'�:� �

..

,

..oPNAtl:
'IV��TAI
�I$SORAI

cOt.e�os .. CIUM.
"aU!' ClDADf 1»() tIA.

2.0 lugar: Clube de

Aldq Luz. Remado.res:

Daufenbach e Eliziál'io

:)0 Páreo.: Single-Scu)),
abel·ta, 200' metros.

Clube �Ie _R�a"I.1P!ep, A.&LARA.-

·tuA� DANT""40 .

_�� I)J I�Hf��,j Do "''':
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_ ROS: (ELSO RAMOS JAD'E MAGALHAES.

/

SANT4'CAIARINA AMANHA lElEGERA' OS NOMES-QUE ESCOLHEU' PARA SfMBOlO DA'

REACAO AOS GOVERNOS UDfNISTAS DE PROMESSAS FALSAS E DEFICITS
-

,. .

-

VERDADEI ..
'.

I ,

l,,'

Irineu, arrumou todos '"s amigos,
dando-lhes sltuaçôes privilegia-

�D·escarga.ÍI. contra motoristas -e
"

. A I circunstâncra, o FISCAL DA- P-A- Motorista! ·Vot.a Cl); 'quem não

'empresas I
ZENDA SE ENCONTRAR AU- te embaraça!.

,

""'. SENTE. a ernprêsn transpo rtado- CELSO. Ramos e JADE Magn-
"1'.

ra fará entrega na repartição lhãcs, 'pa,I'U � SENADO!
P. H. trausportadores obrigam-se, ain- I fiscal correspondente de uma -------------

Entrou em vigor no dia 1.0 da, 'a apresentar os documentos via. do manifesto, procedendo à Dr Cesa r Sea' rde setembro deste ano o decreto 'fisc�ls que
.

acompanharem as descarga sob sun rosponsabf li- .'

.

:
. a

estadual 11.0 573 de 3 � 6 - '58, f)1ercà.d·orias e prestar outros in- da.de e l'ete;'do as mercadorias Vi'ajando num· Convâlr'
A par' de outras

. dlsposlções" formes que 'forem so lici tados
-

que estiverem desacompanhadas da REAL, regresspu;' na tar-
que causam indisposições a qual- § 2.Q - Sempre que se 'v�;ifi- dos documentos fiscais ou cujo de de ôntem, do Rio de Ja
quer mO"torista, em'prêsa, 'comer- ear a. falta de documentos fis- destlnatár!o não corresponda, neíro, O dr. Cesar Seara,ciante-, industrtal ou eonsumidor, cais ou fi inexa-tidão do qUE' ne- exutamente, ao que nêles estiver

Executor do Acôrdo Flores
observamos as do arttgo 190; les fôr- declarado' FICARÃO AS declarado, a fim de serem ateri-

tal com o Estado de Santa
Art. ]90 ......! Ás ernprêsas vde MERCADORIAS '�ETIDAS N�\: didas .as dispos içõcs do § 2,0 dês-

Catarina, e Presidente tla.
transportes rodoviários e os pro� EMPRÊSA TRANSPORTADORA ce artigo.
prtetãrios de veiculos de· habi- até que o' destinatário atend-a à Nas cidades an tirrus

,
de ruas

Comissão Executiva da. cam-
tua'I tranpor.... e .FICA'M OBRIGA-' .

t'
-

f' t est.re ita d I - I panha- de Educação Florfls"
• - III .maçao Iséa que fôr expe- I'

I s, a escarga (OS veicu os

DOS A. SUBM'ETER AO VISTO, l' 1
-

d t
.

d I I to ri d tal neste Estado,
. )( a. . e c et-mmn a pe a n spe orla e

DO FISCAL DA. FAZENDA DA

I
Veículos ou Delegacias de Polí- Na Capital Federal, o dr.

ZONA, OS M�.\lNIFESTOS DE § 3.0 _ Para todos os efeitos cia, em horário eonvenln etc, que
Cesar Seara, que é brílhan- "

CARGA, ANTES DE INICIAR A legais, Flq' IM OS TRANSPOIt- não perturbe oltráfego de outros te jor:ilillista e escritor �
DESCARGA dos respectirvos veí- TADORES RESPONSA'VEIS

PE-,
veículos. I

largos recursos, tratou, jun,
I ' _ . _

to às autorídades dQ MJnis-cu 'os. ,: . . Lj\S MERCADORWG QUE FICA- Se essas determinações j a cau- ,tério da Agricultura' .de re-§ 1.0 ._ Na ocasiãv da npresen- REM SOB SUA GUARDA, .savarn embaraço aos caminhões levantes assuntos -"concer-tação do manifesto, os citados
"'-< § 40 - Quando, por qualquer

I
de transporte de cargas, obr.igun- nentes às atividades daque-

.

-. do os motoristas
_

a esperar de la Pasta em Santa oatan-

�P. S D I sá,bado a segunda-fc·ira pa�'a pO-. I
na. Ao dr. Cesar ,S�ara, os

•• I (�el'en� descarregar os. veícudos ! de O ESTADO
" apresentam

nnagrne-se o nbnrr-eclmento+que 'as suas boas vinçláS.'
estas disposições fiscais vêm cau I -_._. o ., _

::;, acó��:�:�:an��:�or\s:��'st��!�:ê�' PARA VEREADOR
Ate consumidorcs., •

Isto significa querer acabar
com o restinho de sorte que ;:li n
da sobra aos motoristas, depois
de enfrentarem as €'stradas ai
faltadas pelo sr. Irineu Borrihau

sen, as d ete rm inações .da Dire
toria de Veículos e o aumento
d6 custo de tudo que foi-provo
cado pelos

. etern�s aumentos de
impostos feitos pela "eterna vi

gilância",
Mas todos sabemos que o gol

pe não é somente dirigido contra
os motoristas e' amp rêsns de

transporte/ mas contra Il' Fede
ração dás' Indústuias, de. que é
Presidente' o sr. Celso Ramos c

A R·EPLl,C-A
Henrtque de Arruda Ramos

< ••

Carissimll Jaime.

Florianópolis Quinta feira
,

2 de Qutubro de 1958,

De Joi"".tvill�, escrevlj a você, Jai.,
me Arruda Ramos- "um bilhete em

.' ,

'-Iue .The fa/1,;;a .está R�rgU�ta:
"�o - Poderá II.m funcionário

público estadual, escrever crê-

nicns assinadas, apor"i.tan!lo
• erros !-!ritlca�do. -o govêrno
, ',."

': udenista? Fazer. propaganda

I
•

i
i

I,
I':
:
...
•

:
•

!
___.
•
•

i
I

I
!

.dos seus candidatos,' que não,
são' os do Govêrri'õ assim co-

.

. ,

mo você o faz sem sofrer as
, ,

cons,equências, sem oxpertmen-
tar a "DEMOCRACIA UDE

NISTA?

Sóme�te ontem, conseguí a

'sua resposta a qual, passo a
, _.

anallzar, Justificando,
.

primeira;.
mente, a minha atitude em citar

a questão dos ganhQs, dizendo,
ga_nhar' eu, mesmo que' você.

Fi-lo, amigo Jaime, com o

único proPlÍsito de abrir os seus

olhos para que você penetre na

realidade dos 'fatos e veja que
,

.

até hoj�, o seu, vamos dizer

"co,-\(I�cional" amígo, 1\ chefe

deixar o cargo em comissão que

ocupa, sem outra qualquer si-'

tuação. .

I
outros, l

contra .3 Federação do Comércio
de que é Preside'nte o Pessedist�
Charles Moritz.

DOMINGOS
·FERNANDES

.

DE AQUINO :-...
-_ �

..

das, usando do seu prestígio
junto ao atual Govêrno, prete-

.... � � � .. � ., ., � ., .._ &.....� " � � li ......:.. � , -'- ., � � A.J..+ &I ,..,;...� �
.

., �- � � � .. �
-

.......•..._A. � -

� � -A.'

:�: J; + 'H." � -�.M " �+...,.....+..,.....,.� •..,..... ...,....,•...,.....•..".....•...,....,•..".....•.."..... � " �•..".....+ � .., 7.�·��..
_ ..:_.."'"':".,... ., ti." 'H .-:., � �

" ��..
" f••:

..�� ;;.;.;.;;

�• . �t·1 ••

•:� t
,F ,.' ii.

i JW' -MA ��IA, A IRVICO DA' SUA TERRA, UM LEGITIMO REPRESfNTjffTE DA NOVA GERAÇÃO;
:�:' -

..�

.
,.

' :
y��

• " _\ (A IA R I NiE NSE· .

. '" ;,{
.! +; �..� �_.�..,.+; +�+.t. ;t+'! ..,�..t..t '"•.4 � .:.,� ��.." �....t.i,••,� + � �..�..#!•......- �.��•.A.�..l�
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