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RAB,ALHADORE$ DE 'SAN TA CA TARINA.I ' �:r-'-
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VOTANDO .EM CELSO E' JADE VOC�S 'TERÃQ À SEGURANÇA DE UMA PAZ SOCIAL·/DURA�D_O_U_R_A_.���������::_�__-_1>'<�r'H._.r,.,_.J._---:-�
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O�erários a�ln�ona�os �elo Esta�o.:J21
tradas nem há escolas'. Não há nobre e variada produção? horas 'de' trabalho, pelo dia o

assistência ;0
-

trab�Ihadol' 1 ural, Faio�-se 'em colônias Yde fé- dentro da noite,

nem ao agrrcultor. A saúde pú- rias, faI6�-se em> creches, em Aos homens do Govêrrio, I)

btíca foi abandona. Os recursos hospitais para os trabalha.Iores. (leiO, o esbanjamento: a

do tesouro foram desviados- sem- Falo-u-se em amparo ii matú- dância o desperdício.
pre e cada vêz mais para monta- nidade e li infância. 'X X X

gem dá máquina politica que Falou-se, fa_!ou-se' e se COIll\- Trabalhador catazínenso l

pretende se perpetuar pela nu- nuou a falar, se� que uma pro- é a fôrça, li dedicação t) 11 gr

dácia,. pela corrupção e pelo em- messa- se cumprrsse e sem que deza da nossa terra!

preguismo. um fat� novo viesse trazer ao Trabalhador você é um d

Ence'r'pa' se �'o�'e a VIII E ·�"'o Macl·onal qU�ã�ã:e �::�� ::� a :!;:�d��:� �;::uál��� ma'is confôrto e maior ���a:;!�!tr!lb;lha�ores de Snnf

,

I�OSI a
11":r. objetividade, nem economia, Trabalhador, você .Bpim mu

,. nem dedícaçãor.
.

Ninguém aponta 'obra nenhu- dar! Você está cansado! V,

I
-Servern hoje às indústrias ca- ma do govêrno, em nenhum lu- que); dias fl1"lhores!

. ", . .'
_ ta��e:n::�ã�2:as��b:i�::>Í��0�IU_ ga�a::1 :se�:::�:sd�otr�:��.I�:'Jl� te::�:n:��sr t;:�!lh��t1�ea n�:

FI t I
�s CERIMôN'IAS SO'LENES DE ENCERRAMENTO' TERÃO' LUGAR, HO'JE menau e de Brusque de Jclnvíl- para os candidatos que o Govêr- confiança,- de mais justiça!

.

ores a
AS 20:30 HO'RAS, NO' TEATRO "ALVARO' DE CARVALHO''' - ENCON- le e Tubarão, de S'ão Be nto e no apóia, o trabalhador é apenua T'rabalhador, é você quem

--

TRA-SE ENTR.'E NóS O' DR. DAVID AZAMBUJA, DIRETO'R DO' SEnVIÇO'- Rio Negrinho, de' Rio do Sul e um número, uma mâqu ina cu}à verna através do seu votol

. Florianópolis. função é -produzir. ,Vote certo para renovar e

.

FLO'RESTAL DO' MINISTERIO' DA AGRICULTURA E REPRESENTANTE M"" estão também nos �B mil Ao -tra'balhadol' apenas' o hll� lhorar,

DO' MINISTTRO' MARI()._l\1ENEGHETTI - O' O'RGANIZADO'R DAS EXPO� cstabcleclrnentos rur�is (lue cm- balho; aos homens do Cit)ví'r;;� E vote por isso em

SIiC'õES FLO'RESTAIS DO MINISTÉRIO' DA AGRICULTURA, SR. MILTO'N pregaru :� ou 3 ou 5 trabalhado- o gôzo fácil, o luxo oi'tcntado!'Z RAMOS � JADE' MAf;ALlI

CASTRO', PRO'P,ÔS AO' GOVERNADOR DO' ESTADO' A CO'NSTRUÇÃO' DI<� i re-i Ao operário, oito, dez ,e .d,o�:;; .para o Senado Fe,deral!

UM PAVILH
-

O' I �N I Ropurtem-se, portant o, ror
A DESTINADO' A EXPO'SIIÇÕES' E O'UTRO'S FINS, D T - /

todo o território catarinen se 've-
CO' AO' EXISTENTE NO' RIO' GRANDE DO' NO'RTE - PRO'GRAMA DAS las gnt{u;1ea e pequenas cidades,

SO'LENIDADES p e ios pc voados e' lugarejo" numa

Texto de FERNANDO' SO'UTO MAIO'R sucessã. contínua de esfor cos,

Diret�r .

do �erviço Florestal

I
David Azambuja que, em se: I cução do Hino Nacional Bra- de dinamismo e de ação..

do Mínísterio da Agricultu- guida, passará a presidência sileiro pelo Côro Orfeôníco F. aos t omens do trabalho, 1'�S

ra e Presidente da Campa' ,dos trabalhos ao sr. Gover- do Instituto 'de Educação 128 n.il catarinenses das, f ábr í

nha de Educação Florestal nadar do Estado' 2: Chama- "Dias Velho", acompanhado ca�, destas mesmas fábriéa� que

em todo o país, e que se

en-,
da das autoridades para a pel� .Band.a. de Música da entrezaram a Santa Catarina ]2

t I d
. b: PIões de cruzeiros de h�i1.S e

con ra na qua I ade tambem composição da Mesa; 3: PoliçlaMIlltar.. rjquesas em 1957, que- fêz o (;0-
d� l'eprese�tante do sr. Mi- Canção pa Campanha de CONSTRUÇAO DE UM .

nístro Mano Meneghettí. ducação Florestal a 'cargo PAVILHÃO Vél'110 em benefício de.ites ho-

O programa a ser cumpri
�

do Côro Orfeônico'do Insti- O sr. Milton Castro, Or- m eus ?

d' i t
. - Que f'êz o Ç'ovêl'no por êles e

O e o segu n e: l:�Abertu- tuto+de Educação "Dias Ve- ganizador das Bxposíçêes
para ê1el se cada um dê les deu

ra <ta Sessão. Solene pelo 'dr. lho", acompanhado pela Flo�estais -do
' �inisterio da

ao EstaJ� 100' mil, cruzeiros de
Banda de Música da polícia Agricultura, enviou ao Go

Militar; 4: Palavras do dr. verna�or Heriberte/. Hulse D·h.'Gesar Seara Presidente da sugestao para um projeto de ln elro para pes�Comissão Ex'ecutiva da Cam- construção de um Pavílhão

uanha de Educacão Flores- cuja finalidade é servir pa-,. I di tal neste Estado' oe Executor ra exposições do tipo da que Slma! es ra as
: do Acôrdo Florestal com hoje se encerra, g�násio .de
i
Santa Catarina; 5: Alocu- esportes e outros fms, cUJos

cão do ·dr. David Azambuja detalhes dar�mos oportuna
I �r)bre o significado da Meda- mente, em vIrtude da opor

Ilha da Campanha d!') Educa- tunida�e_ do
_

mesmo,
.

cuja
cão Florestal e, a seguir, en' construç�o .nao one�ana �s
trega das Medalhas aos a- cofre� publIco!!,

. POl� o fl

g-raciados' ,6: Discurso do nancIamento sena feIto pe
Governad�r do Estado en- lo próprio florianopolitano,
cerrando a VIII Expo�içáo idêntico aos �xiste_ntes nos

Nacional Florestal; 7: Exe- Estados do RIO Grande do
Norte e Rio Grande do Sul.
Para o em:erramento da
VIII Exposição Naciom'.l
Florestal, as autoridades res

ponsáveis não expediram
convites especiais, estando,
pois, cQfi-vfd-a:dó' Q paNo' em
geral, autoridades, técnicos,
imprensa falada e escrita, e

N!tros� interessados., na imy
portànte

-

causa. �nhar
publicaremos detalhada re

pOl'tagem a respeito das so

lenidades ·na noite de hoje,
às . 20: 30. horas, no Teatro
"Alvaro de Carvalho". '

IS, 5 DE SETEMBRO DE 19[,8JiDIÇAO DE HOJE: 8 P.ágilla� - Cr$ 2,09

DIltÉTOB: RUBENS DE ARRUDA ltAMÓS � GERENTE: DOMINGOS F. DE AQ....rNO

No quadro brasileiro, _ Santa

Catarina foi um oásis de pros

per-idade e de trabalho,
Depois que os homens da UDN

empolgaram o Govêrno tudo
nesta terra deu marcha a' ré. A
ausência do poder públãco 110

trato dos grandes e gravas pro
blemas 'é absoluta. Não há l:S-

/

Hoje, às 20:30 horas, no
Teatro "Alvaro de Carva
lho", será encerrada, sole
nemente, a, VIII Exposição
Nacional Florestal, que de
flagrou, em todo o territó
rio nacional, a Campanha
de Educação Florestal, cujo
objetivo é formar no povo
uma mentalidade que o ca

pacite a defender o nosso já
escasso patrimônio de ri
quezas naturais e promover
em grande escala o reflo
restamento: Para as soleni
dades, encontra-se nesta 0\
pital o dr. David Azambuja,

tary do Estreito, fundado,.
1110 se sabe, e�l 1958, fêz do

pular Clube "6" a séde de :I

reuniões.
-

O recebimento de sua

constíbutíva representa par
RQtary:Clube do populoso e

As mais altas autol'idade's, do
1'0 sub-distrito continent

Estado e do Município, comandos e:vento de Indiscutível rep
militares, representantes da. irn- são.
prensa falada e escrita, ex-go- _

'vernadores d{) Distrito e' rotaria- ...---------....
nos de vários clubes do Estado

Em créditos orçamentá- de Santa Catarinaj prestigial'iio

reiOpSe'IsO�p��pmlaennotaredse eOsPberCaisaie5 Q significativo' aconteciment"l.
que se verificará durante 11m

Equipamentos�' "O poderoso jantar fe'stivo nas dependências
Es.tado" gastou nos 4.808' do Clube "6 de Janeiro". ORo, '==========quilômetros de estradas exi:;-

.

-

tentes, e nos 268 novos �

note bem - apenas 268. no·
vos quilômetros, a soma in
terplanetária de 1 bilhão e

40 milhões de cruzeiros.
E, guarda bem; eleitor:

esta cifra representa 30 ve

zes o q'lle se gastou- no lon
ginquo 1950 para "conservar
.bem" 4.808 quilômetros..

.éom -

'

-esta astronomica
quantia o Est!t� poderoso
teria asfaltàdo nada meno�
de 783 quilometros, ou �e'ja
.éin�o� �"El_zes !'t distânc�a, Rio
do Sttl-It�ja;í, cinco vezes a

distância Ita.Qiranga a !ta

jaí, com projeção dêste pô;'
to para os de Florianópolis e

São Francisco.

�OTl�J do Estreito r
- .

ceberá sla carl
No proxrmo sábado o Rotary

Clube do Estreito gan'hará a sua

carta constitutiva, em solenidade
a que deverá estar presente-o
SI:. Pedro 'Milanês Governador
do Distrito 463.

'

Ac�dêmico
.� I
Aldo .��{armi� d�'

"

.' SHva
-

Em homenagem à Semana
da Patria a Banda de Música
('ia-Policia Militar do Estado,
levárá a �elto uma rêtr�f.á
no coreto. do jardim "Olivei
ra Bello" dia' 6 sábado cem

-início às 19,30 horas. ,

PROGRAMiA
Ia PARTE:' .

Hino da Independência
D. Pedro I
Cavalaria Ligeira - Ou

verture - Franz von Supp4

man°
Conde de Luxe

Valsa da Opereta
LéÍÍár

, Viúva Alegre � Fàn
- Franz Lehár
Festa das Madrilenhas

Fantasia EspanhOla
Buot
Florian'ópolis, 3 de

bro de 1958
Roberto Kel

10 Ten. M. Músicá

..

RENATO BARBOSA
Repet�se em toaó o Estádo" o' feno

meno de Joinville. A candid?-tura Celso
Ramos, nascida, para muitos, C.Ol:no ,ati
tude de sacrifício 'partidário, vai toma�
do a alma das nossas coletividad�s de
maneira impressionante. É a reação po
pular aos processos reacionários do Podêr
Econômico. A UDN, não podendo cumpril' Enquanto do lado de lá'o pãnorama

-

o volume espantoso de promessas, as- oferece ao observador imparcial" essa
sumidas perante a opinião politizada de balbúrdia cívica dominante, os do lado

. mos., .

Santa Catarina, vale-se do ,ptimarismo de cá, - PSD e PRP -, co� louvá"el dis- Que tristeza ser essa lem-
demagóg�co como fórmula de soluçãp ao ciplina partidíiria, solucionaram a or-

brança- tãq tardià ...

i
desatendimento às reivindicações de or- ganizàção da chapa ao Senado e á Câ- -----

dem geral. Politicamente, não soube si· mara. Não houve. _no pessedismo, voz dis-

M dquer manter 0_ statuo quo coligacionista, cordante, no' tocante á indicação do Sr. oseu e
i J1ue funcionou para a eleiçã,o do Sr. Iri- Celso Ramos.' For sua vez, e perrepismo

, neu Bornhausen, por duas vezes; e para não encontrou o menor embaraço, na fe" t modernac a eleição do saudoso ',Governador Jorg,� liz e opoÚuna aclamação do Sr. Jade Ma-
, ar e

'I
Lacerda. Faltou, portanto, aquele sen- galhães, para suplente de Celso, e do dig- InaUgur�-se dia 9 dd cor-

,
tido de liderança, que é o segredo 'da no integralista Sr. Érico Mueller, homem rente mês no Museu d,e Arte
aglutinação de diversas correntes polí- das mais altas tradições de luta e de so-

Moderna rua Tenente SII-
ticas.-Em 19.51, conseguiu· o Sr. Irine'u" frimento," em -defesa de um, ideal de

veira '69, a Exposição !tinf�'
Bornhausen apartar de si o PTB; em emancipação democrática, para figurar. rante de Artistas BrasileiroR.
i 1958, o PRP, que; e:{ltr:e, os chamados pe- na Ghapa federªl do PSD, como candi-

Organizada pelo Centro

-, quenos partidos, são os de maior expres.. dato ::Único do PRP. Catarinense do Rio de J':j,-

I'"
sãd eleitoral. O· antigo Governante, de Dessa un.ião e dessa tfanquilidade de-

neiro, a exposição reune pa-
êno' em êrro político, cavou abismo in- correm o entusias�no, a certeza e a.segu-

ra serem apresentados por
transponível, entre sua orientáção políti- r·ança de "\litória "que redoiram os episó- primeira vez nesta capital,

li ca, e a conduta lapidar do PRP. Não con·- dios de u� campanha rápida, trepidan- desenhos e gravuras do:>
. J tente em' atacá-lo, na p�ssoa 'realmente te 'e intensa. A excursão dos candidat03

mais significativos nomes da

i
inatacável· de Plinio salgàdo, permitiu o aliancistas pelo oéste assumiu altitudes

plástica no Brasil.
"

atual candidato udenista ao Senado que de nítida consagração, partida da espon -

Teremos, assim; ocasião
.

o jornal de seu proprio filho envéredas- tâneidade das populações, como prenún· de ver reunidos trabalhos

i se"por uma campanha em baixo e habi· cio de ·vitória. dos laureados Fayga Ostro-
tual estilo contra o chefe integralista. :!:

wer, Márcelo Grassmann as-

Houve, daí, verdadeira arrelia no gali" Existe profundo desprezo pelas medi- i sim como dos velhos nomes

11 nheiro. Os galináceos �es�iram a· an�i�3. das que o govêrno possa assumir, em fa-
Q como Portinari e Goeldi, en

;, camisa verde e foram a forra na eleIça,o 'lar do candidato de seu partido, porque A
tre outros�

municipal de Joinville. Agora, verifica- a pOlitização das massas sabe a fôrça de

I
Para que alcance de for-

mos o,mesmo processo em curso: -'0 que se reveste, contahdo, pHra as vicis-
ma plenà sua missão educa-

delírio dos seguidores de Plinio em pres- situdes dó m�s sagrado direito de. cida-
Uva, à Exposiç.ão Itinerante

tbüarem a dupla Celso-Jade. A essa danía, do voto realmente secreto. Idênti-
foram cedidas pelo Museu

aliança indestrutív.el PSD-P.RP, que fun- ca disposição de espírito, é constatada
de Arte Moderna duas de

cionará nas eleições de 1960, para os go- nas demais árcas eleitorais de Santa Ca-
suas salas mais bem apare-

vêrnos do Estado e da República, nã::> tarina, - litoral. norte, vale do ·Itajaí c
lhadas.

poderá fazer frente a desarticulada náo sul. O povo cançou de promessas descum· ,0 A amostra permanecerá
udenista, verteí;ldo água por todos os bór' pridas. De planos mirabolantes não pas-.

no Museu de Arte Moderna
dos. O cocacolismo dominante: assenho- sados do papel. De uma super-estimação, o

somente quatro dias, após
rou-se do ex-Governador em exercício, d� não embasada em méritos políticos, mas �_ deverá seguir para outras

j /conluio com a ciganada ,do PSP. A esta na sequção de grupos pOderÓllos de pres-
:;: cidades do Estado, segundo

altura da campanha política, o Sr. Iri- são econômica, a braços com a máquina
"Plano do Centro Catarinense

neu Bornhausen nem teve o direito de administrativa do Estado. t
.

I
preferência, na escolha do suplente... Nada disso, diante d!\s manifestações o

de acôrd�a com a Dire ona

. Pululam os suplentes de S. Exa. recebidas pelas 'candidatos. aliad_o�, so�':t ,
de Cultu .

.

coisa alguma, parque, em menos de um'

L------------Como já não será possível decidir 'tão mês, as urnas di�'ão em que estado de v •

grave assunto por par ou impar, pelo fa- ânimo se.mantem os quinhentos mil elei-·

, ela
I

to de já existirem tres candidatos, a su- tores de Santa Catarina.
.

plência udenista ao Senado deverá ser Esperamos mais alguns dias. Soou.. a
resolvida pgr um critério selecionador de hora da libertação. Remember J:oinvill('.
provas e de títulos. ..e' O povo possue boa memória. Liqui- c I

Ninguem está contente ao lado do Sr. dam-se politicamente, aqueles que ten- "o Irineu Bornhausen. PDC e PSP se"entreo- tam. pel()s recursos dem ·cº.-\i de,b��Q I• lham, prontos a espoucal'em nomes im- estílo, engasopá-lo,. ano. idos. i,��),..,<)�()�()""'()""();\1l!IiII'(),""()""()�()�()-eait:()_ 00(18 ... ()....

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'Dia 13 n;os Salões da C""-6Il: :00Z8' d.�<Aeósto
Desfile de Modas palrocinio de "A Casa Brusque"em p�ol da Construção

"'ALA JACINTA- ,PER,EIRA ·O,LIVEIRA,
,

--,
�-

(
.

O 1 �F E I TA' R If Ád�---�r
-

P-' l�A�-Z, A' ir,�'�-��' D 'O;MI'1-6-'O___""__".-_-,-0---I-A-1,-,--
_ IESPETACuíAR TARD,E PA�ÇAITE ABRllHANlÀDA" �OR "SABIN,(j E SEU CONJUNTO DE, �ITMOS".
NA �OCASIAO" SERÃO ,ELEITAS MISS "�ROTINHO PlAlA" DO ,MES DE ·SETEMBRO E GlAMOUR GIRl 'DE 1958.

,

--------------------�/--------------------------------------------------------------�--------

'em ai o InternationalBrasileiro !II
As vésperas do aparecimento, do extraordinário camí- vo de treinamento para pes-:

NHâO JNTERNA'TIONAL N-184, o snr. L. E. Powell, Presi- soal brasileiro, não sómente
dente .da In'ternational Harvester Maquinas' SIA. conce- na própria fábricJl, de Santo
deu ii imprensa brasileira a seguínte entrevista: André, como, também nas fá-'

. "Satisfazendo uma velha nhas de 'propaganda foram brícas da International Bar
aspiração de nossa organiza- necessár-ias-para quebrar es- vester, nos Estados traídos.
ção" - falou o Snr. L. E ....Po- sa resistência. Era

_

muito Não temos dúvida de que
well - "teremos agora na,- comum receber pedidos de mais tàrde os técnicos bra
cionalizado o símbolo IH dos concessíonàríos com a se- sileiros possam substituir
caminhões rntemaüonar, guírite anotaçãot. '''Não aceí- perfeitamente os elementos
provando mais uma vez nos- tamos peças naeíonaís", estrangeiros.
sa confiança no mercado Com paciência, aprimora- CONCESSIONARIOS:
brasileiro". ( mento da fabricação, melho- ,C. RAMOS S/A. ,COMÉRCJO
Pioneira desde 1947 .na ria da matéria prima e pro- E AGÉNCIAS

nacionalização de peças so- paganda
. contínua se está Rua peI. ,Pedro Demoro, 1466

bressalentes para .âs suas quebrando esta resístêncía. - Estreito - Cx. Postal 220.
máquinas, a Int'ernational, Lavando' todos estes fato-
Harvester - Máquinas,- S.: A. res em 'Consideração e mais
tem cooperado, direta e .In- o fato de que fabricantes
diretamente no desenvolvi- idôneos estão se equipando

G
- mente do ptercado índustría! para produzír os componen-

h"eg'O' ,a vez, das noivas: e auto-motriz brasileiro. Antes tes pecessários, a Interna-
, de rabncar os caminhões; tional Harvester, atravéz de

s '

-d'
,

�'

d' pensou esta, ,companhia na, sua subsidiária brasileira,
:, o"as e casa �';... -. . . necessidade de ,saber e po- lnternacional Harvester Má�

S A- O
, Ning>uem ígnera constítuír a aquisiçao de enxovais e

der produzir as partes com- quinas, S;A., apresentou ao

." panentes dos mesmos. GEIA um plano de tabríca-
utílídades para o 'lar 0_ maior problema que se debate um- prevendo o futuro a com- ç�o do caminhão Internatío-
chefe :ie.famJlia talo' seu enorme encarecimento. 'panhia adquiriu terrenos em nal que' foi aprovado por �
..

Assim, ,compreendendo, os estabelecimentos A :Mpde- Santo André em 1948 'Para a quela entidade.
lar, píoneíros absolutos entre nós, das mais uteís e símpa- instalação de uma fábrica Já em 1955 a' Internàtional

o 'tícas iniciativas ínstítuíu, talcomo vem fazendo há 4 anos, .pílôto _ onde produziu al- Harvester Máquina:s, S. A. ti
setembro, colho o "m�� dos enxovais", numa e.xpressiva guns tipos de peças e partes nha aumentado os seus ter
"homenageIl!' _�s .gentílfssímás noivas e donas: d.e casa. 'componentes para os .camí- renos para 110.000 �2, com a
Grandes descontos .roram estabelecídos com o objetivo de, nhões, incluindo as cabines. siderados indispensáveis à '_·Cens.: até 10 anos _
cili-tar a todos a aquisição de enxovais. Ao mesmo" tempo, o "know- ínstalaçãot.de sua fábrica de
'O enorme sortimento de roupa branca, de cama, me- how" da Barvester com os caminhões. ,Em 1956 tinha

sa e banho, tudo isso está a disposição do nosso publico, 100 anos de experIência na' instalado uma fundição pi-
'sofrendo um desconto vantajosíssimo.

'

,

fabricação, de máquinas e lôto pará aumentar a produ-,

O pôvo beliJ\compreendendo essa raríssima oportuní-, caminhões, foi posto à dís- ção de peças sobrassalentes
dade, qual seja 'a. oferta de artigos de permanente e maxí- posição de pequenas oficinas e símultâneamente treinar o
lho ,lpteresse .por preços considerávelmente rebaixados, em diferentes estados do núcleo de homens que ,futuvem (iàndo- o seu mais decídído apôio à mais notável rea- Brasil em forma de desenhos ramente poderiam chefiar os
Iízação do maior magazín e daí o sucesso sem preceden- e especificações que lhes per- trabalhos de fundição.tes que alc'a�ou nos três últimos anos e um êxito maior :r
ainda nêste ano,' o "mês doaI enxovais". mitiraln' ,fabr�car as primei..

'

pted_iatamente, apó� a �-
Quem ainda não visitou ,as -grandes exposições de, A

ras peças nacionais para ca- provaçao do pJ;oJeto Inter-

M d 1 minhões. " -: :t;1ational" por parte do GEIA • Leslie Howard. Olivia de
o e �r deve faze-lo sem demora., pois que assim poderá Esta fasem,lcial de nacio- foL, o mesmo pesto em.- exe--

constatar o que o, povo vem proclamando,: preços como nalização_ nã9. 1',oi �ácU'- O Ç)lção., ,_" " í. Hav}llànd
'_ em

,

êsseORsnu�nAcaNml8.lSZ·A··Ç.·A-O D'ElTA CO�','RelAl
'

:;IÀ�l�o.����:�����!!ê�i�;-, �ã����(�iaci::����s:;��, ���!i����::t.!:��c"
Cl�S ga Harve�ter em rel!\- n�tlOnal �o Brasll, a :primei'

Preços'. _ 2'5,'0'0' ;:_,,- l'>,:eO,'"ç�o ,à peJ:teiçãCfÍ �as peça�. ra na América o Su� a In- 'CO
•

DeiM,"'rt:amento de Co'bran�ça' A\m,'atétiá prima J?àra, a plIé:- t�rnational Harvester inver-
- Cens::"tftté ,U anos _

pu U f -du�ão das mesmas"nem sem� terá US$ 4.500.000 e Inter-
pre era, ácessível. 'O 'equipa- na,tional Ha-rvester \ Máqui-

e O N V I T E' glento nec�ssário para pro- nas, s. A. aproximadamente
duzir as quantid,ades reque-- Cr$ 1-75.000.000,00.

A :ti.. de- trt,il&r de' assuntas de, seus interesse!! 80- ridas não. existia no país. 'A área coberta alcançará
Em muitos casos, o peque- �,5.000 m2 e as maquinas

licitamos o .omparedmento em nossos escritórios, sito a no fabrieante adquiriu êste e ferramentas já estão sen-
r'ua F.ma.do Maehado, n. 10, das seguintes pessoas: " equipamento, oferecendo co- do adquiridas nos Estados

'.lN'l'ONIO lt.ütos (C.poeiJlU> mo garl!>ntia o, pedido de pe- unidos, na Europa e no pais.
UI �UU (•.

:
D. "ui) ças feito pela Harvester.

'

Os desenhos e especifíca-'
"

Simultâneamente com as ções dos componentes ã se- Lopez' Moctezuma
� •.MlllADQ (I. Oficia;l) d'

"

t-
�YI6N.() ijJI SOUZA OSORIO lficqldades de produção so- rem adquiridOS no paIS' es a"

, brevieram as dificuldades sendo entregue� ao§. 'fabri-�� A.LVIB C.t.BRAL para a :velida do prOduto na- cantes nàcionais e ó "Inter-
,t!Cf{), ·l.Oü:e ,DlII OLlY�IRA cional. A resistêncil;l. do com- national ,brasileiro deverá - Cens.: até 18 anos -
� BONIFÁCIO ALBINO prador brasileiro contra as fazer o seu 'debute" no mer-

�y IANT,OS (D.C.T.) _peças_fabrica,q,as no -país cado em fins, de:- junh�, ou
lrALT1iIlt _ANTOS (PANAMÁ)

ainda existe em certo gráu. princípios de julho do cor-

........��;;������������====���IDl�·�c�ia�l_m_e�n�t_e�V_á_ri_a�s\�c:a=m�:p�a- rent� ano.
. '

��M4�"t·�··J·i··�·�···f·"f�"�·I·I!-i·····�·�t·l·''''�I·i''j···''''''·''·�·i ���t;1!�!��::0�;��
\'

\ I para inICiar o programa ne
..

liIí- � ft. fabricação do' caminhão In-

CONCESSIO'NARIOS'
.

D K W
ii... 'I ternation� .'�r�sil�i�O, �

J
'

• • • • CompaIihia lDlClara nnedia-

I tamente um sistema intensi-
•

i
J: Deodoro 33
•
• , 7 Desenhos'Coloridos,

= .�,�AS,,�� P'E B E I BA O-L,I V,E I'R A', li' �B. LAURO PEREI., �:�::t BeattY��!�rry
,::_'.-;: "

, ""
' ',',

' ,"

!
I •

RA OLIVEIRA, CA�TA A UM ASSASSINO

, R�a COD$elheiro:Mafra, 6 e Trajano, 23 � -,
_, __ "_,

I A D V <) G Ã D (f' SANG,UE E ESPADA -

,

, ;
,,': ,Florianópolis " ,,;.. ,',

' I Rua Saldal?-ha Marinho, 18, 2.° e 3.° EpisÓdios' I•••
_

•••••�•••••••.••••••� .!�!.� ,..•••:. Fone 3155 _ Florianópolis ,_ Cens.:, �té 14 anos _

ANIVERSARIOS Galliani
- srta. Nancy Silva
..;_ srta, VIda Maria'Filo-FAZBM ANOS HOJE

meno

- sr. Heitor Bítteacourt dó - sr. Jorge José Fa'ria
'

.alto comércio local
- 'sr. Roberto Barzan
- ir. Newton Bruggmann

'\' tELHAS. nJOLOS �
: CAL E AREIA
IRMÃOS BITENCOtJRl
tAl'\ SAOARÓ • fONl'uot
ANTIGO OEPÓSITO QAMIAHI

- srta, Solange Silva
,

- menina Aracy Luz

@EMAS
- srta, Maria do Carmo

,j O·S É
às 3 e S horas

Jack Palance - Corynne
Calvet - em

O EXPRESSO DE"

SHANGAY

às 3 e 8 horas
4 horas de Piq,jeção I

Glark Gable - Vivien Leigh

'-

,as 8 horas

Silvia PinaI - Carlos

,.�.
em

LOUCURA PASSIONAL
I

às 8 horas

Hugh O'Brian - N'aney
Gates _ em

c ,
,

FAMA DE VALENTE
/..

'- Cens.: até 18 anos _

1 JIPE
1 AUTOMÓVEL'

o:.
._''I'''--_--:----__ .� � ... �_ . ...._. "';__:_ _

,/

R�ÇO QFICIAL DE' BÕRTO ALEGRE
às 8 ho�ás

,�one: ,8740 ,FESTIVAL TOM E, JElbty

(hSl':AL.O MELO
�DESRESPEITANDO A LEI - O -Tribunal Eleitoral fez

publicar, seguíndo a õrientáção' de outros Regionais, uma.
proíbíção formar contra o hábito de' se colocai: propagan
da eleitoral nas estátuas, gustos, enfim, sôbre quaisquer
monumentos públicos. , "

,Essa determinação vem sendo' ínrelízmente desrespei-'
tada cõmpletamente.

Veja como cobriram, inteiramente, o pedestal do bus
to de Rui Barbosa, no jal'diI,n.-Oliveira Belo, frente ao Pa-
lácio do Governo, do '-Es�ado! I ! ,

'

Parece 'incrível que tal aconteça, mas, está ali à vistã...
BICICLETAS CONTRA A MÃO, _:_ Até hoje, nenhuma

-provídêncía foi tomada sôbre o abuso e mais que isto, o

perigo constante que-oferece ao trânsito público, o fato
-de andarem pelas ruas e praças, bicicletas e outros veicu
los, em flagrante desobediência às Ieís do trânsito.

Sem obedecerem à mão, vivem, dia e noite os.ciclis-,
tas criando' dificuldades à direção dós ônibus e automo.
veis, atropelando, como acontece .todas as' semanas, vários '

pedestrês., " .:- --,' ,

-
,

i
'Os ratos se sucedem, chegam. 'a ser, alarmantes, mas,',

'não se toma uma medida capaz de fazer' cessar esse abuso
que já está provocando protestos: gerais. '

Ainda ontem, vindo contra' a .mão, um cíclísta para se
defender de um ônibus atropelou na,Avenida Bercilio Luz
um escolar, que, quasi foi jogado dentro do rio que por
ali passa.

Não é possível que esse estado de coisa continue.
CARRINHOS E' CARRETAS--' Tambem, J;lOS lugares

mais inadequados, porque perturbam-c trânsito,' princi
palmente nas esquinas das praças e das ruas, estacionam
os ... vendedores ambulantes de frutas, dia e noite.

Entre eles, os vendedores $le amendoím crú e pínhâo. '

,

Em todos os l�gaTes do-mundo" vendedor ambulante,
são os que não têm ponto, fixo. -' ,

'

,

Aqui em Florianópolis, não é assil:t;1,... '

Ambulantes são os que não, caminhám pela cidade ofe
recendo suas mercadórías, São <.)s que fazém, paradaa e se

aboletam em pontos eentraísr-dé çapitais, criando sêrias
dificuldades ao trânsito e' mais. (fu� isto, deixando o local
nama verdadeira noíeíra, onde se amontoam cascas de
frutas, amendoins e de outros,pl'Odútos expostos à' venda,

- A Ct'pital está eXigindi> que, as 'autoridades competen
tes não dupnam, fechandQ os 'oll'íps. oS: ,e�es inquallficávels'
abusos. ,� _ ;r; �' ,

' -"
.

,\,' �p ",A ;�," r ,��,;l'<1��4\Ç- Ã' o
I Josm- AUACIO DIAS)

" I .

'ADEL:J;NO ALVES DE
e

-

' .. !
-

.BARROS
CECILIA DA SILVA DIAS "e

.

OLGA SILvEIRA DE
BARROS'

.

partIcipam aos parentes e

pessôas de suas 'relações 'o
contrato 'de easamento de
seu filho Luiz Fernando com
a srta. Edemir Maria Dias.'

participam aO$ parentes e

"pessõâs de suas relações o
contrato de casamento de
sua filha Edemir Maria com
o sr. Luiz Fernando de Bar
ros.

Luiz -Fernando e Edemir Maria
Noivos..

Florianópolis, 30-8-58.
r'

�',

v.. S. - deseja,
VENDE,R ou eO.MPRAR

uma casa, um terreno, um eetabeleelmea&8 ..
mercial ou Ulll.' automóvel1

Encarregue a .ORGANIZAÇÃO ATLAS LTDA. Corret......
Proc�rações, Representações, que lhe proPo;ciõnar' OI ....

, ., ,

lhore", neg,õciQs e as melhores oportunidades. mediante 'm6cll.
colhissão:
Escritório P.rovlsórlo:

--

- R. SaM. Marinho, 20 - F. 111'1

lemos à Yend�a:
"

1 casa de"madeir� à rua 8 d. )!I[aio (S.njdlo) mitre'"
a Tinturar� Pauliata a ru. 24 de )!I[aio - E"tr.ito
l Terreno ua pràia Bom Abrigo - Ooquãlrol
1 ierieno no IQteamento da...Praia da Saudade - Camltorlt.

,1 casa à- rua Silva Jardim, 2Í7, Fpolil.
�- .. � . .} \

.�
'I. -:.

1 casa pré fabricada à' rua Maria Julia Franlla FpQUI.
" ,. ,

.

�:���11��
Illtre'it. "

- ..

� .......
-_ .. �- --

1
.�

MOVEIS
. '

.. ,-

USADOS
,

Temos alguns à venda - informações .m DOSSO' .acrit6rio.
---- -�.------

1·'

�: '.-

""",ir "\ ,_.
", ..

'

" .
' /

,.

;,.-;:. -� .. ��

'-"{ "f '-, (""�1 '_.,.,

,.:.i

:.: , : ' : 'I

,.
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e
c ,ri'

. " n s de'casa'
-

- .,
,

o

Falar em TEATRO, pa- chiques. , J
dicado �s letras, acabando

rec� uma grande novidade. * * * "o

_. "_;.:.
---::::t __::;--;:-

--...
1 I

de publicar seus dois ÚW-

aqui na ilha... O nosso, As côres são ímportantes ] ':_ _ =- � ----,::-- '= =-'"-:'1 r�MOs d':�,abathdos litberáriOG versário

magestoso e tradicional, num guarda-roupa femíní- <,
_ ,.�_

- _--=..
I

an u , a . eusa ranca,

completamente esquecido. E no. Admiro a graciosa srta,
"
......:__ A -:: S_EMANA -:_QUE �'PASS.o,U '" z:': _

+-, ! romance de grande beleza e

ainda 'se fala em Cultura l ll Nelza Mafra, que possui
---

�_ _
••• ;_ brasileirismo.' , tecipo-Ihe meus efusivo

<,

G d d d t t
.

t d
-

sco
<; - - -,- ,"Jacinthos" obra basea- ,t_As d..e felicidades.

rande ver a e, no em: 'gos o' requm a o, na·e -

� ---..
..,..

., se.
..

.

"Educar é formar o homem. lha de côr :adquada à seu j
,
, -, --.._

--

._
da numa lenda grega, de 7:.

, .

ti lid d b _ _ . i_,i$., 'enCRlltadora poesia. Prome -

.
Não, o- homem, operar io, o IpO e persona 1 a e, em

.

d tr i I té
... mod 1 que usa "�'� _,._" ;.' .

b.j}j._ -.
te o escritor Wilson nara

ln ua na -;- o ecnIco, o ,C�pl- como os e Os .

, * W *

I ve e magica voz de Agoatl- tal o Gerente de Q Estado, I'
' • passa. .. eu e a

·t·
'

da ele-} "
,

•
,. Dezembro sentimental li-

-

.talista; ou o cientista,. sim- PQSl lVOS em granoe e e-
,,O y�ndaval Espo.rte �!U-I

nho dos San�s. sr. �mIngos Fern�nd�s de .
, o Rosa Maria, admira

plosmente, formar o homem! gância, "

be coroou em a noite de 30 7:. *. * Aquíne, pelos' relevantes
vro ansiosamente esperado i encanto: o char�e, a.

Essencial e. antes de tudo a.
* * * de' Agôsto último, sua raí- Domingo, madrugada fria, l serviços e colaboraçã-o em-

Natal!!! I
ma elegância, que

sujeito; depois, as qualifi- O notável Lira Tenis Clu- nha, Parabéns a sua 'Dire- ambiente carícia do Plazu.j prestada à esta Campanha
* .lI- * / I Miss Brasil - 1�58t

caçõej, "acidentais, _aceiti� b�, coroou �m .a,noite de �ó I toda, qUe soube proporcíc- Sabino, seu gostoso ritmo. qúe ía'i de -tão grande ne- Sempre bonit�, Ernestina
veis, segundo o bem comum. dia 7, uma sorree Juvenil.] nar uma festa bem agradá- e.. .. Shane!·!, cess idade ao povo, Catai-i- Brüggrnann é a moça e10-

* *..__* queterá Inicio às 20 horas, vél.
* 'lI' * nense. Justa a homenagem, giada pelas Elegantes.

.-' -,�- ....

A HISTóRIA DO TEA.: prblongando�-se até 1 hora
*' *'lI- Dia 6, sábado em Laguna.

,

ao 'amigo certo em tô das as
* fo *

TRO,� Aulas ministradas da madr:gad:. * E' bem .tácil escolher...
o enlace matrimonial, d0i' horas. Esta nova' Linha Direto-

pelo Prof. Sálvio de Olívei- . 'd;istinto jovem Ronaldo' * * * rio, é uma "direção", para li

. . , .
. para Vereador, Demíngos '- 'I -

ra, homem culto, que com o ,Uma verdadeira JOla, a I -
. ,-Carneiro, com a graciosa. MIRO MORAIS, meu ami- elegância perfeita .

. d" b 1__
•

d Fernandes de Aquíne, para
"

I
. ......;;.._ .......

brilho' de sua' capacidade, l in a OlJ:Xl,-' americana, e
I ", Srta. Maria Tereza. go Cron-ista, casará no pró-

exerce esta função no Tea- matéria inoxidável, que ? i Deputado Estadual, Orlando

r
,* * .;c.

,

I ximo dia 24 em plena Prí-

t D d d
. ,. rt· Sílvia Cunha usa com Bertnlí. Legenda p.s.n. --

P
.

b ilhan-} O 't 1"1'0 use, ver a, eira escora s a. ,
, .

! rossegue com rI an- mavera. a Q re 19lOSO, se-

de arte, do teatrólogo Pas- orgulho e originalidade. FacIl de acertar!
tismo, o s�u Curso de Espe- rã efetuado na igreja de

choal Cai'los Magno.
* * *

.

*

.

* * ,1 �ializaçªo na Universidad�, São 'francisco.,
i - 'l.' *, ,* Elegância perfeita, a s'ra. Bem msplrado o samba

I Farmácia e Odontologia, o * * 7:.

ANIVERSÁRIOS _ Dia. Ivete Barreto. canção VEM O SOL, na sua-
.

distinto Catarinense Dr. Maria Helena Luz, ainda

31-8, a distinta sra. Erotil-

UM .IDEA'l MOCa A SERVICO DE
,KalJr-Boabaid. nos modelos curtos, por �si·

de Ouriques, espôsa.do sr.
"

'lI- * * nal, ficando-lhe muito bem.
_

t •

��al�:���.ques, r,eside�tes I F l O R I A N O P O lI' 5'
_. Día 1.0 de ,setembro a

I p ItnA VEREAD'ORsrta. Neusa Vieira: Os sin-I I{I\

ceros votos .de felítidades

I�'Ç_... k. (O REGULADOR VIEIRA)
,

"r.. iiJjj' À mulher evitar. d.cl�s

AVÚ�?S.·,-._�' .{
ALIVIA AS CÓLICAS UJEBiI'iAS

/ � __ "'_ Em�rega·se com var".gem pa:a com-

nonie exótico . Jussara Ca- Sob os auspícios do Glubé .� t,�ç�
..

,-� baf;r a� irregularid3des <;las l!lnções
, c�,,:,,�, 'J� perj'ódicas das ser.hor;;s. E �almallle II

bral e sua gra-nde distitlçãD, da Músicft, o Lira apresen- /';;;;-�14; �\"'" ,
regulador dessas lunç:les.

...
_ � �?'_."j, '1;:, '�"'., � ..

,,- I'LUXO.S,E[)ATI NA. pela Sll� COJilt,
_ A bondade e inteligên- tou ·em seu salão, um 'Cor, - � :,;,":.';r. .' ':'" "'<'vada ekácia, é muito ...e<:eilaáll.

" 2 -. " ILHA ",'/ 'M[ Deve-'!:er usad, com conl1Onça.
cia, de minha amiga e co.}e- cêi"tó"",::, Conferência, com a

I 1..
'

-

,

'
,

'-ga Quíninh/!-. 'C Pianista Lise Santos: Músi-
" "

.

_ O�1i�do brotin�o, Tl�'� .
ca, Brasih;ira - Nascimento Ministério da Viação'e Obras Públl

Ula AraUJO; uma verdadel-
e .Evolução. A crítica espe'

.

.

ra beleza natural. cia1izad� é somen.te de pa-, DEPARTAMENTO DOS CORREI
lavras el�giosas .à 'virtuose

E- 'TElE'G'RAFOrÊste cronista almoçou do- do teclado. Asslm falou I) J

"

�o
'-- "",�,,�, ..

.

'

,
.

I 11 °/0 de desco,�tos \em tedes os artigos\

:Todos
tos de

os artigos com
11010 nas vendas

- e maiores prazos nas

p,e'lo C fl E D I Â R " O'

descon
à vista
vend�s

.�-- ..

_.;:;--
.

�j .f. -

'\,_.:::. :r ft�:

op-ortunidade
-

'que
•

neivas esperavam

A

r
\

*

P.

�

VEJO E Al)MIRO _ o
.

*

dêst� colÚna..
**_

P.A elegante srta. Sôni:t I

Carvalho possui- qualidades
,

.

que bem res'sa)ta sua gran-

de distinção.
Sentim(lntal, româ�tica, ê

o que se esconde no cOl:ação
afetuoso .de Sôni::;

* * *

s. s. mingo, 'na ,résidência do ca- Secretário 'de E(�ucação c

sal "distinção", sr; Domin

gos e Loul;des de Aq�inC).
Entre outras conve.rsas a-

,

pareceram sUl'presas, co-

mo .. _ ."no próximo dia :J.,
será condeeorado no T,eati"O
Alvaro de Carvalho, ao en-

Cultura Liberato S. Vieira

da Cunha: - Lise Santos, ,
I

não é apenas uma pianish
E' uma educadora' no seu-

,

tido mais amplo da palavra.

*

Mademoiselle Modas, re-
I

cém inaugqrada ,a rua Te-:
te�te Silveira, apres·enta à

It:.-

mu14er Florianopolitana"

D.
D. * *l!'

Vejo Os ol'iginais do es

critor Wils'on Pinto, que

.-�- -_.-- --_.,

* **

7:. *

E enquanto a

A V 'Ó IMÃ E I F I L ttA !

O Delegado da 'Escola de Aperfeiçoamento d.
rei.os e Telégrafos Íaz público que a partir do d
meíro de Setembro a trinta de Outubro do cOl'r·e:q
estarão abertas nes,ta Ca,l?ita,l, ná .séde da Direto'

gional - P.raça 15 de Novembro _ as inscrições
curso para provimento em cargos da ela'ase ini

carf�ira de Postaliata do Departamento dos COI'

Telégrafos.
....__

Florianópolis, . 30 de .A.gôato�.--19S-g----..
l\llt�o TàUiois.de Mesquita

Delegado da Escola de Aperfeiçoam
"""""-..........._...........

d''''os COl'1'oios
'

.
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"'O !Um AN'lIGO DWUO D� áAlft'A: <r�!�A _�ORIANÓ��LIS, SÉXT� mkA: ,5 DE �QBRO�, �_.���
"

• .-\.:,':.1-
. ,:. '

I.
I

..

Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simlla,
res, além de esplêndido para motor auxiliar de barcos á vela.

Completamente equipado, ínelusívepaínel de instrumentos.
Dispômos para-entrega imediata, nas seguintes eapacidades: .

5,5 HP gasolina' 80 .HP· Diesel
11 HP " 80 BP !!

35 HP " 103 BP
,50 HP " 132 HP

- 84 HP -

GBJ]POS.GERADORES - "p E N T â"
Qu�isfluer tipos para éntrega imediata - Completos - Com
met.res DIESEL "PENTA", partida elétrica _ radiador _'.
filtros _ tan.1:le de eleo e demais pertences; acoplados díre
tanJ:é.te com flange elastíca a Alternador de voltagem _
tri:fâsices· -

220 Volts - com excitador _ 4 cabos. para
ligagão e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão
auentãdos sôbse longarínas prontos para entras em funciona-

.

mento.
llEVBNDEDORES AUTORVJADQ.S PARA O ESTADO DE

SANTA CATARINA
MACHADO & Cia SIA' Comér.cio e Agencias"

Saldanha Marinho, 2 _ Enderêço teleg: "P � I M U-8"
ex. Postal, 37 - Fone 3�62 _- FLORIANÓPOLIS

Eliin.i::��_!II,.!!II��'i#I��e""_
. í#I@í#h##í#JêfÊlêêi*le§!EJ,..G'

(direita e esquerda)
fi

"

"

J'Illal "A Soberana" Dbtrfto do .streU. _ r.....
"A So_ana" Praça 15 da novembro - esqubUl

_
rua Fali,., Chmidt

'

"

PA�A DEPUTADO
ESTADUAL

VISITE A' NOSSA LOJA
Rua Deodoro, n. °_15 � Tel. 3820,

---------------��--------�-------

Y,IAGEM COM SEGURANÇA
-

E RAPIDEZ
..

.'

�o NOS CONFo0RTAVElS MICRO-ONIBUS.
DO .

RAPIDO "SUl-BRASILEIRO"
Siqueira Belo
Candidato do
P. S. D.

�

- 'Agência': R�a 'Deodoro esquina (�
Rua Tenente Silveir�

. ::.__ .. ....:---,..

I

RtnToRA "O ESTADO'; L"l'DA.

O&Jt�d4
-

Rua Conselheiro Mafra USO
Telefone 3'022 - CaL pc.stal lSI
Endereço Telegráfico ESTADO

DIRETOR
Rubens de Ar�ud.. Ramo.
GERENT'"

;:'1' Domingotl Fenuuldes de Aquino .

R E DÁ TO R'JiLS
,

Osvâ'ldo Melo _' Flavio AiÍtorlm - Braz Sllva -

Andfé Nilo Tadasco - Pedro Paulo Macha�o - Zurl
Mãehado·- Co-rrupondente no RiorPompiliQ Santos

CnLABORAIDORES_
Prof. Bar.teiros Filho _. pr. (i)sw_Ido 1l0cÍrilues Cabral
_ Dr. Alcides Abreu - Prof. Carl(ijJ da Costa Pereira
_ Prof. Oinon d'�ça - Major 'ldefoDSG Juvenãl-
Prof. ':Manoelito de Ornelàs - Dr. Milton Leite da Cosl'
__ Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas ,Neto - WaU&�

Lange - m·. Aoyr Pinto da Luz - Ad Cabral Teive -

Naldy Silveira - Do�aléci. Soares - �. FODtou.
Rei - Nicolau Apostoló·_ Paschoal Apostolo - limar
Carvalh'o e Paulo FerDando de Araujo Laco.,

PUBLIOIDAD.
Maria Celina Silva .: Aldo Femandee ...;.. Vlralllo'

, Dias - Walter Ludwea
.'

'

P A ç I N A,Ç A O

Olegario Ortiga, Ai:ailton Schn;Udt_. Arg.miro Silveira
IMPRENSORES

DULCENlR CARDOSO WANDERLEY LilMOS
REPRESENTANTB

Representações A. S. wa ttda.
"

RIO:- Rua 8en&dor Dantas 40 - 6.0 Andar
TeL 225924

S. Paulo Rua Vitória 657 - conJ. IJ -

Tel. 34-8949
.

Serviço Telegráfico ,4a çNJT.ED P��� (u-P)
Historietas, e Curiosidád�" ,da AGENCIA PERIO
DlSTICA LA 'l�l�(j 4,1�llQ�1l4 ..<�PLA)
•

' ", . r.'O·:'R"B�PO'J.1K1m1fEEA�NTES E '"
_

'Ai:) .. ,
, �_ '

Em Tooos os munlcipios de SANTA CATARINA
ASSINA'DURA,

ANUAL , ••...... '..... Cr$ 400,o_o
N.o avulso .....•.. _ ..•.... " . _ . • ." 1,00

ANUNCI0� .

l\If'dlantf' contrato, ele acordo com a tabela em vlaor
.

A direção não se responsabilizá pelos
conceitos emitidos n,os artigos assinados.

INDICADOR'
-

PROflSSlQIIAL
NARIZ . E GAlGAllTf

.

NO'VEIS. ,EM 'GERAL
-B' O s sm a -r' k

, -...-;

V. vai construir?·
')A Metalúrgica Atenas instalada c'om máquinario

moderno está em conciições de atendê·lo em'qua:lquer' 'pe·

�,Qici. Ioi. gsquadrias de ler.ro para'a sua construç9:Ii/.
--

�

I
""

I
j

-�

li nr.,.,

,

,

_" .-_J

..
,

":-:_
--��--- .. _. --_._----

,

I

Metalú-rqic:à' ATE�.AS
'Rita Padre R9ma n? 19 a 23, Florianópo'li)· S. Cal}nna - fone 3864

CONSERTOS EM GERAl
" .'

(LINleA DE·OLHOS - QUVID_OS
do

Dr. GU'ERREI'RO DA FONSECA
Chefe -do Serviço de Otoríno do Hospital '

de Flonanõpolís -:- Moderna Aparelha"
gem Suíça e Norte�Am:ericana para Exa...

me dos O'lhos. ReceIta de OCuldS por
Refrator Bausch Lomb. Operação' de

Am,igdalas por processo m��o
CONSULTÓRIO UESIDENOlA

Rua dos Ilb.i!u'S 1.'" casa Felipe Sehmidt 99

FONE 2366 FO�lE 8560

Motores
.

:�

�

DIES L�
t<I

Marca. "JI'NBACB" e "GANZ"
8 BP - 15 HP - 20 HP -' 26 HP

MEDIDORES DE ENERGIA ELI!:TRICA MARCA "GANZ"
Monofilsicos para 120 ou,220 volts. Amperagsus à opção -

400% de 'carga - Trifãsicos, com ou sem neutro - Volta_
gens e amperageu à opção

INSTRUMENTOS ELI!:TRICOS DE MEDICA0
�mperimetros - Voltimetros - Alicates para ,ba�eria.
Éstoques permanentes - Vendas diretas - Pronta entre'ga
Podemos estudàr propostas de firma!) especializadas no ramo,
que pretendam a representação desde que indiquem fQntel
de referências comerciais é� bancarias na praça de São Paulo.

Consultas, pedidos e propostas para:
...

,

INTERSTATE, S/A. - IMPORTACAO, EXPORTACAO-

E REPRÊSENTkÇAO
Caixa Postal 6573 -' São Paulo.

DI&. NEWTUN irAVILA.
'CmURGlA 'GERAL

Uoenç.. d. 8euhora. -, Proe&o
iOlia - Eiétrlclêlaéle Médit'&
Conlult6riQ: Rua Victor Rel

relles n, 28 - Télefone. 8807.
Consultai,: Dal. 16 'horal .m

diante.
Relidência: Fon., '.UI·
Rua: Blàmenau D. 11.

DR. WALMOR ZOMEa
GAJIGIA.

.

Diplomado p�la Fac�ld�e Na·
dÓDaÍ de ilmcláa da�Unlver

alW. ii. Diun
BJ:-lnt&mO fOr cô..cuno ••
ílilUdldàd. • :lfüola

(Sernóe do Pr�f. Octivio
.odma�. �mà-)

.

&J:.J.n�0 49"Bê.�Ço, ,�C?, urar·

,

lia �j" ,.�p��it}tl:a·T.U.®,.o ,�. "."
.'cl�o ci� Hõ.�"f.t!i! �e q_�ridade
,

• da _.aterailtade Dr. (farlol
ÔÍlr:t,�a .

'

DOlB:t{CAS ». Q$lI:f?:tL\S -

P�T.S _ QPl!1:ãÃ90J1�
PAR1'O SE. DOlt. ,.10 m6H4o

, ,..i.cq-Jlre{f�_. Ó jj.i.dN VllllaA
Conl.: a.�, J.ie Pinto n. 10, ,Da.�. D ;1,;' Odas 11 lO ls 11,00 h9ral .' ,'''''".

Atende c.::n horal marcadal - 1�pec:laUIlIa __ olJltl!,' OaYldOll.
if.iefone 808& - R••lll'ncla: MarlI! e Garlanla �":rra&ameRto

Rua General Bittencourt n. 101.
• Ilh�pe��"M b 11 IInfra-V.rme 41 -' • u Ile CI!

- mira-Sêm-
,

(Trata!l1uto de '.inulite ..m

�pe.faclo)
Aliclo-r.tlnoil�pla· - Recli&a 4.

04 II 8 pClilo. - .�à�o' eQ..1#�mluto.1Jl.��a!1lta em m�16�.,.al
.

I e·
aI O,to.lUDo�.wI,'. ,n,_"."�oarl,aalCOfái e via. urin�r..al. �..lI,

,�.

Cm radical da. intfcç6"1 .�. (""ço no .üaCS)
',ai •..C",f,�"W,ca•. , do@p.rêlho ge· Jllr,rI� dãl I .. 1� Iao� -

.. das 16 'li 18,hora�
I!lto·1!�,ii'iio em �bQI o� ,s.'lt�s,

, don,a.n.,1�6,,'r,iQ:· :.... \. R,v,a", ,lct.ol»b_lln,:al do aparelho Dllelltlvo l' '" '

"íJr
. .0 ii.tema ne�olo. ' M:.ir!ll�s 22 ...... Fone 2.. ,

Hor'iió: lOlA! ls l� e llA! àll li Reslã�o� -

_ ��. SIo olor...

,nu - C.Jiiiu!í�"r!.o: Ru�_�ira: n. 10 - Fone 2( Z.l
,

.Ii�tel, 11 - 1. Anilar - tGD..
DR. ÍlEN:RIQU.II palSco.P46.

.

..

I
PA.BAJ80

- R."i,iêDc!a:, Rua La�rda '

•• ·"'ri �I C O
C�utlDho, 18 (C1II6cara do ••pa-

Operaç6.. _ Í)oen$ãa de SeIJ,bo-
DIia - FODe.. 8�'8.

ru _ CUDies lIe Adalha

DR Ir LOBATO !,Curlo de .'I!,4Icialisaéio nG
•

IJILIIO BOlpitill) '110' SerVldoral d� ••-

IJoençu do apar� ruplr.COrlo tado..
'

Tti:S.í{C,jjoo t
J�ntco 40 Proi. &u:'A1l9 d.

�ADIQGRUJA"i 'RADIOSCOPIA AnQr4c1e).
DO! pnUilOB! "-,I.grUI - PeJa manh' DO

GI �.)!!;cJ °'tOl'U HOI,iql de C�ie•

. Wlrmacló'=l:iic�ad'e Naàonal À târ4e dai '16��0 �2ra••m

M'�lhâ /i'Jitjí,@iI� e T!_!Ilo_:
I
dia,nte no cons91t�rlo. l !lua �u-ae

citíifirf�o ." ::a:qgltal Nerêa nel ,Mach��o 17 ESClUlRR d. 1. ra·
Sam.. de��el '-:-' Tele1. 2166. .

.

,., '

I Residência - Rua Presldent.
Cuno de eBpeclallzaç1.o pe a

C irJih ,,_ 'Tel. iilo
S. N. T. lilx,-illtllrno ii ,]jJJ:-allil- ou o, . •

tente de Ctíl1r�a do Prol. Ogo
, q,ppláii�1 (�G).
CetDI.: J!�UP. - SchlDidt. 18-

"óó .1'
'Atelid'e e. Itora marcada,

ftel.:_ :":':',;'Rua Esunl Junior, S8

-:- FONE� 28 96

Da LAURO DAUKA
CLINlêA GUAL

I

Da. &M�fl'lilA�Ng -

CIRURGIA �.litIATOLOQU
OrtoPêitla

DR. CUaNO Q.
GALLii.'Tl

- AD'VodAbo -

. B!�, .Vl�r �.trele.. ao.
,ºMa: 1.(88 ,

norian6polll
-----------------_

,

B R 11 O
'-:0: -

ALFAIATE dó StduW
- :�O: -

Rua TiradeJltes, 9

,

DR. �UARACI' SANTOS
Cirurgião Dentista

CLINICA ....
' PROTETE '- CIRUR�IA

HORÁRIO: � Das 8 às 12 horas. exceto aos sá�adoB.
Atende ex'clusiyamente cQm hora marcada
Consultório: Ave,ni,da, l[e1;�m9 �IlZ, 69
Esquina da rua Fle,1;B,ando Mac_had..!'_

MATIMA1ICA, FISIC! E lATIM
elàsina

Dr. Gtt. :r.riech.nun
Rua Cristóvãe Nunes Pires, 21
(Es,uiRa Rua Hoep••)

"

lAVANDO COM S,ABAO rt\-:\I
.

m Especialidade
WETZEl INDUSTRIAL - Jo!nville - (Marca Registrada)

n mlz -se,lemp� e'�...--..,_el_,o......,_.__ ..:...-__,;.....:,_;_;_.------------���-h[.
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GO DWUO DE SANTA �TAlUN,A

lo .a.!'!lInJ!a,,�' um sono

fI:e�qflol' On.lco com flexfbiI.
d_ "nftrUlGmente· .,.....
Não defonAC!I, n!. solta
poen. nIO empelota, ,

"'"""---...""""".............. dIiiro! Jamaaho',_ "--

FLORIANÓPOLIS, SEXTA FEIRA, 6 DE SETEMBRO DE 1911" ./-

------------------------------�

.

'

. ."

..._----------- -----�--..,_,---

COLcHlo O. MOLAS/
-

- .

DIVINO liMOLA MAGICA�
.....formóvel. Muito macio. O melhor em
....classe. Estofamento com pasta de algodle
• lfIIaL Molas eletrbnicament. temperadaL
�o por3anoL

,
" PRODU_TOS

e : recebo O: seu colchão de
1 _

\
j
r

.:--".

resto em. suaves' ..

.

I prestações mensais'
..

•o .A·CA'M"A'
DIV'I N.O�ÍI·E:L

..
- '�l;

>'

() com brClfOI
i:-;�� .... ...

.�.�

� ufilldadeL4 soM I � camai- �_ armário I
AIMrto, não tem vinco central, garante o

confbrto de um perfeito colchão�'de :Molas.;
Molejo "Flexibel" el'etr&nlcamenté, temp,e'réido•.
NOv�•• exclusivos revestimentos: D�1SrG.êli'ças .

....nsi.·'emlautiillas. P6I cem dellizâélore�!'
.

SOFA-éAMABEL com br�ços
/. .

Tripla utilldode. É sofó, é cama, é armóriol Estilo
norte-americano, com encõsto rnois baixo. Aberto, não
tem vinco central. Moiejo "Flexibel' eletrônicamente
temperado. Nova, inédita e exclusivo linha de tecidos
"Colar- Fair"•

....

. ��1{�;L\2. ..

'.

IRAValElRO DI MOt.AI

DIVl·NO,
;

.

í
l

-

RUA
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, b MAlel ANTiGO DU1l.tO DI SANtA CATÁlt!lÀ � "..

tt.OhIANóflOUS, !lE�'tA �EntÀ,
----------------------------------------------------

D", La';larO'Go.tal'-ro;:J·n1��JInEIT,O D� 'PRIMEIRA VARA DA .w1?i1IA!l1iiI'P,o, E N�l'�O·",:<��'i'J."N":.:"�'""""'" ": P. S.' O'.I ' "'''
• COMARCA ,DE FLORlANóPOT IS .... , \-

ves de Lima".' EDITAL DE P�I����tg��A CO� o PRAZO

GANHE CRS 1.000,00 A U G U S T o B R E Z o L A,
'-'E DI' A LClrur�ião - Deotlot&

Avi8ll' seus clientes ti amlarpi.: que
de reg�esso dá Capitàl F�de�l,

.

rea.i�um,ill a .o�· clhiica cdon-
.. ,

tológica,

. Escrevendo a esta Redação (Emissora)
dizendo quem será o distribuidor ex
clusivo nesta' Capital, das afamadas
tintas

"!R,ANGUlO e BERRY BROTHERS"
--...

Q ;DQ,ubor, Eugê;nio Trompows1g 'I'aulois Filho,
, Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca\ d� Florfanôpolís, Estado de Santa Oatarina, M
forma da lei, 'etc., .

FAZ SABER aos que o presente edital de primeira
praçA com o prazo de dez (10)' dias -vírem, ou dêle=co
nhecimento tiverem que, no dhi quinze (15) de setembrv'l,prõx'mc vindouro, às 15 horas, à, frente do edifício do '

V E N D E - S E Fornm.aíto à praça Pereira Oliveira n.o 10 nesta cidade I

I, o Ofic�a.l de Justiça, dêste juízo trará a público pregão'Um acordeon Bcandalí de. ia·'1 de venda e arrematação a quem mais der e o maior lau- ; .

brícação Itallana �e .120 l1ai:'l:os I
'

ce oferecer sôbre o valor de Cr$ 30.000,00,' atribuido ao s
í

e 41 teclas Qfinaçã1) em quarta bens que foram ,penhorados à TEIXEIRA & Irmãos 1'1.a ! �
'l qulnja, estado de

con8,ervaçãO,� executiva qUe lne move BANCO NACIONAL Do FA- I'
nQ.v�. .

. RAN.\. e SANTA CATARINA S/A." que são os seguintes :
:

Ver e tratar a. Rua Bernardinu. " 1.0) - Uma -mâquína registradora, 'marca R.C. Allíen, '

Vazl.2S no Estreito.
com o n.o 1.310.156, de fabricação americana, com ca- ---__,,__--------A--S�--..__.

.- pacídade de regístro até Cr$ 99.999,90, usada, em bom :
-

, '. I N �T
Ql: i.o; SOALHO

estado de conservação e funcionamento. E, para que che-'i .

' �
gue RO conhecimento de todos mandou expedir o pre- "Tr.·angllilo e Berry Brolhers"IRI1 AOS BITENCOUR r !,\entp. edital que será afixado no Iugar de costume e pu-." ,'. U ,-

CALS, BAOAR6 FONE" lIO! blicl:l.do na forma da lei. Dado e pass�do nesta cidade de A' Ih'
·

tANf,ftrO 'CEPÔS, TO, OAM'AN' Flol:i:mÓpolis,.Estado de S�nta Catarina, aos vinte e qiía- 'S mell ores que eXls em'
tro días do inê,a de julho do ano de mil novecentos e cín
quenta e oito. Eu, (ass.) Carlos Sal!ianhá, Escrivão o

subscrevi, Eu, (a-S8.) Eugênio Trompowsky Taulois Eí-:
lho, Jníz de Direito, Confere com o original.

. Carlos Saldanha

Consll.lt"rio e Residência. �ua
Bulcio Viana, 8'(

p;.� R T I C I P A ç Ã O'

�Dicardo \ Rodolfo
\. Fuhrmeister

'e ,"� E

�vangelia Savas
"

Fuhrmeister
Participam com prazer, aos pa
rentes e peli�ôas de suas re'ia
ções o nascimento de sua filha,

, .

ELIANE
('ôrto AlegJ.·e - 29-8-58
Hospit-al Moinhos de Vento

. Vende-se uma . casa recem

construída no, bairro da Agro'
nsQ.ücJ.l. Tratai' ,�elo telefone:

2 1 9 a.

Aos pintores e profissionàis do ramo,
alWn do prêmio, gozarão de 'um desconto
de! 10%, dúrante todo-o ano de 1958.
ESCREVA E CONCORRÁ A ESTE
CONCURSO QUE DEVERÁ ENCER-'
UAR-SE EM 15-10-58.

-

P. S. D.

Lazaro
Barto!omeu

, 'FORRO�
'( !�� �A?:R11:E�:?U,�Q� I
�NTlGO DEPÓSITO t:•.•,,::..:..�

. ,
.

� ._._.
.... ao' I ------------

O· Ex-combatente \ LEIA
.eandidato a Vereador. \ .: ,

,

P. S. D,., -

Escrivão.

LITORAL
-----------------_'-_._--

DENTRO EM BREVES DIAS , (INE SÃO JOSÉ

I

Dra OSNY LISBOA
Cirurgião Denti�ta !
ATENDE DIARIAt'lENTE í

no perlodo da manhã

2."s - 4."s e' 6,"s feiras

após 1IS 19 horas

Consultório:
RUA VIDAL RAMOS, 111

ALUGA-SE
ALUGA-SE UMA CASA

À RUA CONSELHEIRO

MAFRA 186. - TRATAR

NO. LOCAL.

-

:ABfLIO JOSÉ DE CARVALHO COSTA, cônscio
do grande n�m�o d�,�rriigos e cônhecídoa, IND�CA .

�os eleitores de ,Flori�n6polis e do �tado de San- '

ta Catarina, o seu irru1io,'ARIOSTO .1OS�·DE CAR-
. VALHO COSTA, como candidato a DEPUTADO

,

E�TA-DUAL, nas próximas eleições de três de
outubro,
--�-'--------...---------

. SADA BOABAID DOS REIS
CIRURGIA I)EN�ISTA

ATENDE COM HORA MARCADA
çonsult4rio 'e residê�cia:

.

Rua Arcípreste Paiva, 13,
Telefone: 2066

JOÃO JOSÉ R..
SÇHAEFER

.

Pré-Estréia, do
P. R' ,E ç O

I

_ • _ •• _ ....... ..r ,__,

-_.��_ .. - . ..._-

LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM COMO
SE PREPARA UM BOM

CAFÉZITO
�

ADVOGADO
CíVEL E COMERCIAL
Rua Vitor Meireles, 24.

Das 9 às 11 horas.

CilNDIDATO DO P. S. D.
DEPUTADO ESTADUAL

A

� ,

,
. Dine Ritz HDie�

.�'"
• :..1

: ....
_

, VIVIEN LEIGH
,

�:,.: S"",/,,, o 1-1... ,."

,

uma ótima casa de praia, tipo Americano, quase
.

nova localizada na zona ,do_Bahleári-e, proximidades
do c�njunto da Caixa Economica, Eatreito, medindo
7,5 mts, x 14 mts., com todas as paredes dobradas,
inumeros armários tmbutidos, completa instalação
samtária, COIr, banhe irõ, chúveiro elétrico, etc .. com

mais um apartamento completamente separado da

casa, com 6 x 8, tendo �rage, abrigo, luz & água,
com terreno de marirha. tudo légalizado.
Preço: 300 mil cruzeiros,
'I'ratar 110 local ou pelos telefones; 24-75 e 62-62.

famoso' filme
D A

cetsrinense
I l U S Ã' O rr

,I

"

t

. t�;. "

_:).1i>{-��:'{-vn,o c; ENRIQUECtft " Vl'O-4- �. -, ftl �:_
fI

. *.
. �

o A \1-1 o o .S f.llN 1..(' K ,

e-opr#J ..nta. o "o�e ate \
M�o\RC"RET Ml'T('HEL,L

"

••• E" :0, VENTO "LEVOU
'GON,g Wlln,-TDE WlNot ".

,

"

CPR.O"'16IDO ATE 14ANNOSJ
, �. '.1:

," Ui 'FmHNICOL01\ '1 �i \.
\._ . 'iot.......

CLARK GABLE #<t�

-CORY
em ., i /:
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. - '.

agremiação desportiva aos �obr�, preterem jogar den-

-, '. pouc_os realizado,
.
ero das cifras cpm_que con-

Diu lanO'"O ,Is com' 'ID
I. " J

d tlt I
I d Notadamenta ganha ím- _�am, ao invés de jirocurar

"(1 rL ' .•� \; ..•.. 810r DUlro Ue. I U OS mBllDlOSue :�:d:N�;:::,;::;=� :��:,�:�I:::�::E:�:."�::
'tl�r.:O:U�:"�::;:';71· �BSI)'n'ete' I Y I lei

I

J.UYeO'llS
_E�:�;::o� ��aB;��.q�: ��i:b::�:O ��d:zr: ;!:::�!que, no entanto não

." estadual, pel05onJunto do (
. Flõfianópolis;' .

lho sonho, onde o Figueí- .Eís porque todo 9·poVO

j' Lira Tênis Clube, totalizan':::' Em 1955 :.._ em Florianô- ;r.ense :'conétról 'eom todos' de' nossa' querida' Ilha- 'e do

dei o seu segundo' tri-cam- c ;' .' polis - campeão o Carava-' :o�\:sacrifí-Ciõs..
'

compreensí- Estado, deve .e tem obriga>

peonato desde que tiveram \ C. de Florianópolis; Como se _percebe, em no- para a Capital Catarínense Ila do Ar - local;
.

ivelS 7 na-tun:ai's .da faseeco- ção. de,dat)opo',o, seu apoie

.

início às disputas estaduais r Em 195_4 - em Jo�ville 've dísputes- pelo �ítulo, es- a hegemonia do volezball Em 1956 - em Floríanó- "nômíca difícil, do desp�rto a. :eas'â ',e�t't9,Ó:�dinária/"obra.
nessa categoria, deu à Capi-

- camp,eao o Cruzeírc do . tadual de basket juvenil, o juvenil. Barzíga ,vElrde pela polis - campeão b C�rava- oarri.ga--verde a qUâllogk�',:,7 iJe Á&.1}i;��)iii4a ,âlg�m'� a13�

tal Catarínense a hegemo- Sul - local; Lira T.C., sagrou-se cam- ,uartâ.}vez ,.consecutiva, te�, na do Ar - local; mente não está imune o clu- será um patrimônio do nos-

nía pela quinta .' vez conse- Em 1955 -' em FI?rianó- peão seis vez.es; o Clube do conquistado o titulo por j Em 1�57 _, .em Brusque -be, só desporto.

cütíva e totalizou. sete víto- polis - .campeão o Clube Doze de Agosto uma vez, o seis vezes em oito disputas .

.:_ campeão, o ·Lira' Têriil'l O, seu,estádio;' ..pr��: d� : iniCia.tiv,a' �9ro(!. ,ea"t,at é

ria� em �ove disputas.
, ! D�z.e de Agosto� 10C�,1;. Guarani de Joinv�lle uma até ago,r'a realiza,das. Clube de Fpolis; esportes que sel;á uma' 'das que d� a todos nós q�e 111.-

Eis a 'relação de todos os
Em 1956 - em Flonano- e tambem o Cruzeiro do Sul .

Eis a relação de todos os Em 195.8 - em Eloríanó- melhores do su.l· do país ou oucames na- imprensa :des�
,.

campeonatos estaduais de' polis --:- campeão o Lira T. �e Joinville, .uma. .' campeonatos estaduais de polis - campeã a A.b:Co- senão amelhor..quand., coa- portíva, vontá�é,de prdsse

basketball juveI.lis, locais! C; � local; , ' I �. vitória "do Colegial, 11_0 vÓÍeybalJ;jtlveni·s, locais das legial-Iocal., cluida, pertencerá Pluito ,guir"na lUJa .em-prôl dh'so'

das disputas e respectivos' Em 1957 - em Brusque
I
certame estadual de voley- di�pU:tas e respectivos cam- Em oito -..disputas

,. Péio menos' a essa: agrelJliªçâo. ,ei�üimen.to.;d6s=esportes da

cl!.mpeõ�s: \
'

- campeão o Lira. T. C.

-! baIU�venil, o-oitavo �té a- peões ; .

x,

campeonato �stadual de vo- que propriamente: aQ�:'i)Ovo noss�"te;pra..
.

EIIl 1949 _ em Joinville de Fpolis;, gora realizado e que teve Em 194�'_':' em Joinvi1le leYblj.ll juvenil; o Carava�a catarinens:e" � em, pa,rti�(l·- Ao 'fiIÍa'u�a�r:.que;ro c:�m-

_, camp_eão o Gu.arani lo�
Em 1958 - ém Floriano 11lgar nos dias 30 � 31 de

,- camll�ão u GuaraJ;li local; do Ar fói câmpeão por duas
lar ads .�s.p,orÜstas fleria-' primentar o F�iguei:rense a-

cal; polis - campeão o Lira ·X. I agôsto último na quadra da Em 1950
.

_;_ não houve ve-z-cs conse-cutivas' 1956' e: nopoHtanos;
<

.

-

.

través dos; seq;s esforç�dos
Em 1950 _ em Jolnville C. - ,local; '� Faculdade de D,ireito, deu disputas; 1956; o Lira -Iilbté;e ,o títu-,

.

Ô'��j;��io'�lvi�n�g:ro �em- dir�gente�� ,��elo que 'es�á

.e Florianópolis � campeão I .

fsl' I� 10 dr' I' 'd
Em 1951 - não hou've 10, por duas v.ezes, em 1954 ·pre "l,InUne as, mani(@t�.:. sendo fe�to ·aquí. Porque a

o Lira'T:C. _ de F:pólis.; I'
..

a IS lei. o ..amp.ooa o'
_
os 'disputas;'-

'

e 1!}57; o Ubir�tan,' conse- ções de.,-�escí:éditos, �ína- v�rdade é que a construção

�m 1951 ;_ não houve
.

rOller'�I.a"r�lu,,, -.,.
,. Em 1952 :-:- em Blumenau' guiu-o por uma vez, em .: Dtatlas,. 16gic;t�e�te âe��e:Q'-' dêsse es-tádio do qual táhto

dispüta!l; � ....,. - camp�ão:o Ubiratan KC.· Hi52; <> Guaraní de Joinvil- alLdades menos esclareci"", sé"ress'éll�e' .'0, nosl;!o fut�bol,�
�m 19"52 ':- �m'Biu1nenàü'

- Estatistica do 1.0, turntl 'Antonio'- Farmácia C��.- de ,FloriaÀ?po1is; le� pOJ;_ úm_�, �lii! 194.9.; o"'C�''!Í_ d�s (ta.}vez p'Or nij,o qu�e-,. serâ",,m�-nQs�� Jil1uitQ me.nos,

--c'am��ão o Lira�T:C.. de do Campeonato de Futebol 1 vez; Luiz '"7 E.C. Ahas 2 Em 1953 - em JoinviEe 'zeiro do'Sul.,de ,ioÍrl\ihíe p.Ol�
r·em �á<�':�:má-':pftr��lã de: sJ;t- -:doprÓ.p1"f'O c<lube:do que::�l>l:I

Florianópolis;, .. ' Comerciário, patrocinad9 v·ez·es; Conceição do E.· C; '-:- campeão a g,E. Cruz.eiro jmi_� :e� !_9...§? ..!is
-

Ç.21e�faJ �o,op.eraç�?), .'
caminha a 'dehor.tistas.

'.' ..
'

Em,19'53 ..::._ em .. Florianó- pelo Serviço �ocial ,do Co' Machado - 'Osni da Ford do Sul- locàl'.;"��·· ,�. I �g�'�a:,:e� 1958!
_

'.' ',P�s�s'l-hn;g-o:s-nu':seu�pnio:' -�� <:' . ;"'.

polis �'campeão' o iúà T. mércio (SESC), sob a orien- - AdilsoJ,1 do Machado e
' " ·.�:�S:c�ng.?, ,.em.��g�ndo .ti?· ,lolIdas ·:

..:.Dirersu
__,____ tação do Sr. Gerson Dema- Euni da Farm.ácia Catari-. fU.1E.··_.·."_,B....,O,l.'�,' ... ':·.·.·AI'.·.e'�·:,;'...jl,,�iI.� ...·.Iã','1 .. '

'.,
solo, on�e J.a- es�ao ,s.ot-e.rra- ,..-'

-

"",,-.
- .,'

PAR·A DEPUTA'DO - _

',' ',' ,_'."
IIIIU.U. 'dos 'cente"n:

_

d'
. .1 .� -

.' "O CAMPEONATO BnA-
ria: n-ense cl 3 vezes; �

Otávio dQ ',. as e cruzeIros... <; .' '.

ESTADUAL ' Li .. ��
Atla�4vezes; fumidoFord 10 op�:X:Jr�ó� \ :':deu'�ir�oSS9-futebol (por': � Tive�;o'Figu'ei�r�hse'au� :�LE.IR�/E OS-, BAIANOS

�..•dt"'A'l'#fi:lHtel, •

'.
que a e:mesmo c(:)� a entra- tr.os r.ecursos pod' '{'

- l()í ,3 .e:v '-1',) - A Federa-
RESULTADOS -' Re·' 4. vezes; Claudio do Atlas 1>

. VE'TER::""NOS d
... ,. .

, ena, Ja .

- :'Q'
, '.

t·
.
h a c'Ompr�da se esta aJu- ."

.

� çao .....aIana, ao que se no 1-

�iIigton Rand 2 x 1 Atlas; vezes; Jaime do Meyel' 5 o· fulebo
.'

. , s velhos ·e v.a'loro§os "ha dáhdo a manter um futebol I �
- cia aqui. vai ini�iar uni mo-

For,d F. G. 3 x 1 Farmácia vezes; B:ranco da Farm. . .,', . . .:II·"eano -'. '. '.

bitu,és" do �s�o fl;1te,.l:;>ol já qigno e decente e possível _ :
_ .- 1111'.

,
vimento no sent-idi de fazei'

Cat'arinens'e; M.,�'Yer .3,x,l Catarinenses5vezes;Carlo3 ,_' ,- I. • "
'.

S"
-�, ,........ "

Machado; Atlas 2 x 4 Ford da Remington 5 vezes; Luiz
não dizem mais nada. Aco- de s� �ssistir), guarda n� laVIGt()_�Q , ão Luís coni que a C.E.D. r·eGonsidec"

modaram-s�. simplesmente e memo�la c�nsada tar�·es brI . ,'., ,;:.., ,

'" �o ,
,"

-

,

re sua decisão de- transferir
da Ford'6 veges. viraram o rosto à, desgraça lha�,tes de belíssimas pele-

Em (llsputa do t,rofeuPTB d-eate --para õ pró�imo ano a

Sendo que_:'o-

goleiro Jái- que:o d�evora.' O >desânimo jas, onde havia sangue, _ar-
R�gional, na segunda part'i-

.

disputá do Ca!DP�onato B:ra-
m� disputou todas �á cinco h' ·t

·da de honra no Festival or
.' a,mm o que se foi para rôjo, Iealda:de e paixão por

. ,
,

'

•

silejro de Futebol. Sabe-tse
pârt.idas, .sendo consid'erado e�le's.

f iga;nizado pelo-Avante Futep
uma' vitória mais honrosa. qu·e também os:cariocas e

Agora e,' .d,esconn·ecér· l' E d
boI Clube de S,anto Antônio " -

t
_ squecemo-nos

.
e qu·e n\l, . Os romeIros J;l'&0 gos aram

2 :x; 1 Farm. Catarinense; campeonato.' de Lisbô�, estiveram em
. ,

mal, porque já basta de so...: 'respos,ta: do veterano está a
" da deliberação 'cebedens'e e

Ford F.: C: 1 x ,I l�eYer; Artilheiros· q�. Campeo- f
.

1
. ação .domingo último as

_ '. re·r por uma causa inglória, embrança 'de um Avaí, de f.
r

.
." par.e<:e que acompanharão o

nato: onde nem a melhor estrate- um Figu�i�ense, de um Iria: eqll�pes do_São Luis da Agro Ínovimento da· entidaode da

IHlney -:-'Meyer 4 tentos;' gia há; de bot�r em seu de- Tamandaré e Atlético, ti-
nômica e J?auÍa Ramos�Jú� "boa. 'terra"•.

'Zé Galeg'o � Re:mington 3 vido lugar. 1Ues têm xazão, mes transborda:qtes de en-
'nior de ltaco:r;ob_i, vencendo .. * *

tentos; Lucemar -'Réming ·sim. Lutar ,por algo que tem tU'siasmo e ardor através de
ó primeiro pela co�tage; da BO!l'AFOGO X A.MÉRICA

t '3 t'nt L' 'F d
., 2 tentos a zero. '

ou, e os;. [ma - 01' remédio está c�rto. Mas, uma -.dezena de ·atlétas e HOJE -:- O 'choque Botafo-
3 tento's; Euni -"Farmácia por êsse nosso futebol im- diretores de clubes que�:.8a-

O Sã� 1.uís f(}rmou com: go x América foi àntecipa,-
,3' tentos; Fel:into _;_ Meyer possí-vel? Jam�il;!. E, quando bianimerecer com garbo' fn�

JoãozinhO'; Sa:rará e Ner- do para: a noite de hoje, no
2 tentos; Ormi - Ford � Ih t

' ,

d
son;' Magalhães, Orlando e Maraflana-.se � es perg.un a� por ·êle,. -comum sua ansl� ,a posição. ...__

-"
-

t nt C r
. . 1\:1'

.. Meneneo;'Mauro Énio Maue os; a ImerJo - . eyer vê-Sé que a"vontade .do ve- Havia discussões, é claro. .
'

.

,
* *, �

2 tentos; Airton - Ma.cha- tera-no é calar. l\:!as,' no'ta- Mas, isto fàzia .pál'-
'rI" Vadinho e Gonzaga. FUTEBOL CÓMÉRCLUUO

do 2 tentos; Ad�lino. é Guen ii b·'
Mapearam para o São Lui- O C 't . '

.

se a:ql épl que nO'. íntimo te do mérito que os ·digna- 'É_nio e' Vadinh'
.

,,"
ampeona o ComerciárIo

ter da Farmácia 2 tentos.; sua revolta já ultrapassa,03 va. � o e'n'flfsiasmo ,natüra�
.

de Futebol, promovido pe-
Vavá - Remington 2 ten- limites 'da pondéra�ão. E, é aquilo que chamamQs '''�x-

Coube também ao São la $ESC, prosseguiu do-
tos' Conc"'l'"a- 1\"achad'

, , Luís 'o. troféu denomI'nado' '

, " :.- 'O - .w. o en�ão, sua ,re�posta faisca d�r" da luta. mmgo, no Campo· do Ipiran-
2 t t 'J '

M h d
" ·"Díscfp"lina".· .

en os; osoe - ac a o no ar, como à.1go quoe fere os
. ga, ·em Saco,d�s Limões,

, J' Mas ... � hoje? E.sta tudo
2 tentos; Amante - Atlas. ouv.ido's e- derru,ba gigantes. tendo o' Meyer der,.rotado. oao contrário. DeSde' o atléta ben.dita seja toda 12 tentos; Glaudio - Atlas É b ld" ., t

. e ql1a -

Macha.d·o por' 2xO, gol. de're e e, e ama:r;ga, e ris' que ,enca.beça."o movim.entoo quer opinião. do .velho "h:a- ,"

1 tento; Hernaoi :__ Meyer t
'

I
A" C r

' .'

'F l'. e, e- acgnlca: '.'Nosso atua:l repugnante .d� es:cravatura ,&itué" de IJ;osso fute·bol.'·
o merlO e e uitó.

1 tento; ,Djàlma - Macha- futebQI? ,qual?1f,� � !ntel'� b:rancal.' até o desleal dese:ri- Porqu,e sua r�spos·.ta l'a'c'OA_.' Juiz: Monguilhot, Quadroú
do -I tento; Mario - Fal� I' t

.
�. .

.

'MEYER t
.'.

OCU 01' d·eixa os olhos .�air 'téndim'entó das diret�rias, nica, rebelde, amar'"

.' - Ma ag,ato; José,
mácia 1 tento; Osni, Ford, no chão, encabulad.9, besti- que põe

..

m... acima de tu,do a t
.•a e Maria, Cnarllto e Nestor;.

1\"au'ry, RemI'ngton PI·tola. f' d b'd
.'

riste, tra.z ao cronIsta a G' ru�'.L Ica o a orreCI o coma" asta-o e MI' eI'ro', FelI'ntb,
. ., , ,

. In-- .paIxão .. d�enfreada·. por seu t
1\K 1\ ..

-

.

cer eza .con_créta de q.l1e, a�'.LeYer, .IY.LaZlCO, Meyer, Ota- genuidade de suoa pergunta I
.,.. . . Dilnez, Mamco, Cálimério e

c ube que nada faz para me- 'sabedoria só pode florescervio, Remington, Gastão, in,oportuna.. Que resposta lhorar o clima de desor.dem at
'. . Pacheco. MACHADO'

6 vezes; Remington 8 vezes;' Meyer, Guinter, Farmácia, mais sábia se poderiã es-
.' ·P.o·'bre

raves anos e anos de pe-:- Adílson
-

T; Gerson, AcioIl ('I
.

tl'
.

.

,'. ,. que g·rassa o nosso
. nos�',experiência.··· .' .

Farmácia 9;-,vezes;. A as 11 Onval, Ford,' Ad�rcio, Ford pera·r?
.

Esquecemo-nos de futebol:
.

.

- . Conceiçãõ; B�njamin e )li-
..

e e Ford 12 vezes' Ad F d J
-' .

C '1 I
. Na próxIma vez .f�caliza- h Ad'! IIv z s; ,. f� ema,r; ,or, oao ar os, que aquele veteí-an.o, aquele

,. E, s
.

.e dfr.eito me fO.Ar dado,
.

"
n o; 1 son .; A,!tamiro,

Gole�ros vasados: Ford Ih I t d to
remos _a qu.e�tão da escrai Amante Antonico e Fort·

. �. \' .

.

.

�e o u a ar ,q.ue tl;i.n j'á �eu caro leitor, 'bendita, vatu,ra branca., /
,.

"

- .
.. �� ;- lkamp.

b MAIS ANTIGO DIARIÓ DE SANTA CATARiN:&:
______�_;..,_.JooI:--..,,___.:_...--..,.,,- ,_.�

I·

Sensacioualo FutebolUniversitário de Sta.:Catarin8
I

' "

- I .. '

•

iA nola sensacio�al dos Jogos Uni,ersilários Brasileiros, em seu segundo diã de dispul:a, foi a vilória de Sanla Calarina sôbre o Dls-
trilo Federal,' no torneio de futebol, pelo escore/de 211. Osrrcalarinasrr'lriunfaram 'Iambem sôbréos sergipanos lxO e o� paraenses 211
.......................................................w é � �!�.

UM 'SONHO QUE· SE.· REALIZA
vFUTEIDL·TEMl5
CI
�

11:,
•

-
c::a
...
'.

-
c:;

M , .' .,. ',.

'

•A'rLE-T.ISI1D·Rl" .

[J Quem visita as obras on- tempo inferior aquêle que

de estão sendo eretuados os realmente levar4·
trabalhos 'para a constru- Acertadamente, seus di

ção da. "majestosa" praça retores, Os homens que têm

�de· esportes do Eígueírense a responsabilidl!de
'

imensa

vetá o velho sonho duma de e�utar essa importante

:WilsOn C. Reis

(da ACESC)
agora, � d,e�el'inlnar a con

clusão"'do seu' estâdio em

sr. João na Portaria. do Ed·i-
4 Meyer; Farm. Catarinen
se 3 x 1 Atlas; Machado 4

- ..

x 2 Ford F,C'l

o goléiro menos vaz'ado do

F.C.; Farm. Catarinense 1

x 2' Meyer; Maehado W x O
. 'ReI�J.Íngton ;Etand t' M.ey�r 2

x O Atlas; Reniington �and
5 x 1 Ford F;C.; Machacio.

Farm. Catarinense 2 x 1 Ro

.

" miIigton Rand;, Atlas W x

. O Macha·do; Remington' 2 x

- Professor- - FunciOnário
.1" -

"": I

PE�SE - VOTE - ELEJA Colocação dos Clubes poi
pontos perdidos:

�..a luga� - .j\.. E. R. M;eYer
Céd'ulas: .cl 1 p.p.; 2.0 lu,gar - E. C.

,.Avenida Hercilio Luz, :l!Ôtr.A
,. .' MachadU'�cl 2 p.P.; 3.0 lugar
·Àpto.2

.

- Ford F.C. cl 5 p.p.; 4.a

IU·gar _: Fa.rmáci.a Catari-

PAULO 'REIS

V E ,N D. E.� S E nense e, Remington Rand

cl 6,p.p.; .5.a lugar --- E.C:
Atlas cl 10 p.p ...

---.......------�".....

V,E H D.::E�· S E·
U�a Casa rio Centro'·

da Cidade -

com dez, ,peças
. �.�érreno com' a área d:e

620 m2. rreçp'Gr$ .

1.050.000,00. Tratar.cgm' o'
sr. João na Pa.da:ria do·Edi
ficioIpase,� <las 13Js'18'hs.
Fa.cilita-se o pagaménto.
I'

'Defésas menos' vasadas�
.MeYer 5 vezes; �achado

Um terreno 45.() m2. Ponta

de Baixo -'São José. TrataI"

Rua Esteves Júnior, 139. Ataques mais positivQs;,
:M:�er cl 12 'tentos; Re

min,gton cl 10 'tentos; Ford

él 10 tentos;, FarI_!lácia cl
8 tentos; Maehãdo c/7 ten-

\ '

tos-; Atlas cl .3 tentos•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



SEGUN'DO ·DADOS· (OlHIDOS� NO'�TRIBUNAL"REGIONA[ ELEITORAL ESTIO APTOS AO VOTO, NA�,�,IÓ'�XIMAS
-

ELEI(O.ES �·AlAR.lN!NSJiSr' 524.640 ELEITO'RE,SI
'o�"

----------------------------------------------- �------���--------------

(,umprid,a a la. �tapa da jornada
"�l�� HlM�� 1 ��j ���lrWIImnlNjM D� I��TE ���Gt·;o �;,�_�_di_�_:!_"_V_�_�_JC_E-.-_I_�_:_�I_��_:�_:t_1��:doe��:�:di.a� V!����:� I ����:�::��::�::�osc'��lv�n:�:��, ;:���!�di��;I�:�!::.;� s::!Ç��CI:�

," Precisamente às 11,20 horas' :::W1 a o:;crtunidade par.i "m'ir tido de Representação Popular, IIcoo'le'Clllmenlo soe'l-al de re'levo," -,desta' rnanhã 'retornou a- FI'oria- ;, 'preaidente do P.R,P., tarrbém
j
em tôdas as localidades que vi-

" ',., ,'---..._'_, ",.nô polis, por via ,aérea, o futuro cundidato a uma cadeí r« no k·. sitamos, estão agrupados, em
_ ,

.

senador Celso Ramos de' !Volta çislativo f�deral. I massa em tôrno do nome de

âe su� vitorios� p�regl'inàçã_o ,- Assim ,se expressou .; sr.

gd-j CelsQ' Ramos: Em nosos con- BO,DAS DE, OURO DO CAS,AL' AR��'ALDO _ MAR' IA S. TIAG'Opelo oeste catarinense. O candi- ,u Myel!c!_' .. , ,

tactos com todas as camadas da I'
dato do PSD e PRP foi gran- "N!o tenh� mais dúvidas ,-,õ-I população oest.ina sentimos

Vicente Porfírio de. Almeida filhos: _Maria Augusta, Vicente. residem nesta capítal o Dr, tando numerosa prole. Finalmen-demente cumprimentado por· nu- 1�1 (, a n o ssa vitória,·A no.isa pe- . extraordinária ressonância do •

d L' F
. '

ARN ALDO AI M '1' E' 1ST' te servindo na Fábrica de. �llrl'"e sua esposa . uiza rancisca ,,,- varo arei lO Polvdoro rnam c e. iago, w _

nieroso . 'grupo de amigos e cor- rcgrinaçâo_. trazendo à
- granel'! nome ,do candidato a senador

de Campos e Almeid,a, juntamen-
I
Anita e M�l'j.a Madaiena.' .' benquisto facultativo, casado COI)l tiba, reside na Capital Paranaen-

're lgionârlos e altos prôceres fi laboriosa população do 01)5t" pelo Partido Social Democrático
t t fi lhos : Cl I ARNALDO 5 d 't b d V' ti S T' ',,'- se o fi'lho mais [óvern do casál,e com qua 1'0 I os. ara, ,em e se em 1'0 • icen ina , -ago e com L

pessedis tas e perrepístas. Em de 'Santa Ct.tarin.. teve uma re- ao qual O' Partido de Represen Emília, Teotônia e Roberto,. pro- I
de 1908, precisamente' na data filhos inclusive o douto rando o Major

_ Joaquim Antônio Olt-
sua -companuia voltava, < tamb ém tumbante receptividade. O Par- tação Popular tem a satisfação cedentes da côrte do Rio de Ja- de hoje e portanto há 50 anos em Medicina Luiz Carlos: D. veira .de S. Tiago, casado com d

.

. o sr'. Eriço Muller, candidato a e a honra de' apoiar". nei ro vieram em 1868 domic;liàr-l contraiu núpcias com D. Mar'� Carmem de S. Tiago Fern Marila de Campo S, 'l"üigo, Com
deputado federar e .; ·Pic'sid',�J1.Oe

M S' C
' Fiiiali,.a,rr�o. �!�se o s�nr- se na cidade de Sã-o Francisco

I Eu�ênia Oliv�ira, de S. Tiago, a casada com o sr. Randolfo �'er- cinco filhos. Falec.ida é uma das
do dí retór!o reglonal edo Parrado '1'55 ta. ata ri na" Erico 'Mnel er: sta toma a de

do Sul, em nosso Estado. mais moça f'ilha dó casal (;01'0- nan.des alto' funcionár.o da Com- filhas a de. nome Maria Amélia.de Representação Pop�lar. contacto em que nos adentramos
Em 1872 foi designado para nel José Antonio de Oltveiru-d. -p,anhb' Nacional de Navegação fáto bcorriclo .em 1939, no Rió

O 'senho!'
-

Celso Rálll0S cheg'ou' )l·0· oeste catarinensc· não I
servir na Alfândega daquela ci- Emília Julieta Nóbrega de Oltvc-i Costeira e com numerosa prole de j ane i ro , quando contava àpe-

bem dispô,sto, e, roí , in%�ia:ta;men,_, "C
- 'd' t' "It·' ., d.ade o Sr. Pe-regrino Servi ta de ra naturais de São Francisco e da qual fazem parte o Capitão nas 17 anos de idade.

-

te envolvido num nla��"de�:ll.bra- ,I ,orn. es mo a a�,�l 8\:", "'WwI".__-�W"""""" , "
,

V e pelo aVIa0 de ... � S. Tiago, natural do Rio Gran- e onde lhes nasceram todos os r do Exército Paulo de S. Tiago O .distinto Casal possue 12 fô"
'<:(1$. Eleniêntõs 'da cÓ�Íni1:rya ( i guru .

iag m,
-

'I BU'SCA
\

Pf O; «le do Sul e casado com d. Maria filhos; Alfredo, Olímpio. José: F,ernandes e o Dr. Randolfo S. lhos 59-netos e 3 bisnetos,
Roteiro

d,a
Vítõrta, e .fuais: ',0_

s,e-1
carreira da

?:,
AC CRUZEIRO -

_

�
.

'In�.quivocas__"serão pois nesta
nhor Erico Muller declarâin es-

DO SUL :: . srta.. C.armeI? Augusta de S. Tiago. Dêste ca:, Antônio, Tereza, desposada com Ti.agQ Fernandes, Médico em
, ,

Ehrardt MIAS Santa catar! sal eram filros o Dr, Polydoro o dr. Abdon Batista, ,€esarina, Volta Redonda, No Rio de .Ia- oportunidade as homenagens que
t, l' satisfeitos 'pero 'e'xtraordiná- -' ," " r

-, - \

-Esperl'dl'a-o anda .

1 F d I� .," ,. na,
,

...... O nos!!o , OlavQ de S. 'I'iago,. que foi Vi- casada COU1 João GOllles, Maria' _neiro resi,de'll1 '0
.

Tenente,col'o, as sociedades da Caplta e el'il
1'10 ex�t� e�1 .�u� 'se' constituIU i '- , . '

: mesmo !fem sorte. Além da- I
ce-Governador do Estado e Estl·fânia, espôsa de. 'Antôni-o nél Arnaldó S. Tiago Filho, Ge_ e de Sant.ll Cat,uina ,tributarã')

ess." v s,taçao clvlca pelas

terras,.
,.'" p' A' d C ld' M' J é d d d C d 1 d'' �'".

I _,I 'd � rofessor Joaqtum ntonio e a eira, ar.a os, 'esposada rente' geral de ven ,as ,u om· ao ve'neran o casa e seus Ig.-

"0 long'ínquo
_

oeste ca'tarincn's'e
" -,

1
que e "'0l!'an perverso o ,

,

U
\ ,

P f'
S. Tiago; que foi, bem como aq�e- com Brasílio Celestino, Mari;, pành'a Siderúrgica N.acional, ra- nos descendehtes, pois que, ,pe"

- o'nde' o 'f,uturo.- senacJ.,or "'or S,m-' r'e elto

�

.S,eraIi.m Fa.ucz

i
G

.

I"d d d,.. le seu irmão, Deputado à Cons· 'da, lória, Antonio -Pedro e fi· �ado C""1l d, Dora Gosta Percin', Ias elevad:ls qua I a, es e ca-
ta Cut�n.!la teve dias de falp,r ,.

• Pegue o cQbre do Amin tituinte Rep�blicana do, Estado nalmente Maria Eugênia. de S. Tiago c' 4 Dr. Laur, ráter e. de coração grangenral'l
oito v�zes segufdas:

.. . ,

U HOMR' ICH E vote no Serafim" nátal. Ex's-tiam ainda out�os ir- Do. enlace mah'imonial do nos-' Oliveira :::.. 'l'iago, JVlédlt:o e Pro- um' vasto círcu!.o de ,illuizades e

'COlll-Q 'o '�l':-EJel's(}"R,ani-os fi�ft�- R . :1, ' :, I

aihda', iendo 'ido a Pôr. mãos: José iHgino, ,Rosa, que S,O Illlli prezádó e distirlto coléga
-

fe;sor n,a Capital Feed!;al, nil1bos de admirador.es. PrincipaIm�nte
�c nesta., 'cl!Pit�1 e :P. s�, Eric..'� 1,.' foi .casada com o Professor SfI- d,;· imprensa Professor Arnaldo contando com numer,osa prole. os meios 'culturais exultarão com
l\lueller p�o8seguis�e' no mesm-:.,' Viajando pelo Consórcio �

to Alegre,. recebeu 3 �ul-' vio Pélico de Fre'itas Noronha e I. Claro de S. Tiago (�ue também Também residem c-om ��us ge- o ilustre pÍ'ofé'ssor A1'llaldo Cla-
In'iào ucé' 'Ita-jai; 08-' jor�ali'gtas I TAC-GRUZEIRO ])0 SUL se· ,( tas seguidas por andar com Maria S: Ti.ago Cardoso. I neste ano festeja' o, seu ju\bileu nitore� às Professoras C!'u-a I) ro de S. Tiago pela

'

bri1hun,l�
<!cjxaram l', Cl!ndiqa,�o ,,ao �enadn, .guiu viagem ,para Joaçaba o � s,:u !lutomóvel, a contra7 Quand.o j.oi. transferido das jornalfstico) cOlh D, Maria Eu Emília S. !Tiago. Em Vllitl Rc' "e'femél'ide rendendo-lhe as maL;
C!ltregu,", aos coi'l'eligion,ários' que, pi'efeito deste município, sr. •

nta-o.
.
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-
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•.

01'
.'
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.

, J 'S'llrnl'f'lcatl,'vas 'h':":me'nagen:; -de.. -. unçoe� e nspe OI' a an �- genla Ivelra' e . lago, pro- Qn a, resl' em: . j !Iria uI' ,e,
�

v

queriam !lbl'açtÍ-l�- e apl'lo�ciLa- R'ti K. Hornrich.· t _A, primei�a o· Aínin recé� 'ga' 'de 'São Francisco para a d'e vêm numel'osa prole, constitui- sus S. Tiago e_ D. Angeia ,:.. npreç'o e gr.atidâ'o pelo labo',' de
--- ,

•

.',' _F.lorianõpol's., Peregrino Servita' da de 12 filhos, 59 netos (':{ Tiago, casadas, aq'ueIa '�()n) o nua' vida iiterária aqulnho'H'lo",o,;,
• 1jeu éa ladô.,' apenàs' �urprê- ,

_ .. ,
, _ ".

"

'\' de S. Tiago ve-iu com tôda a fa- bisnetos que, nesta data tão al- Dr. Paulo da Costa Pereira e e's- ';'om 'o ine<:nt.ivo de sua cilgna-�""�""'--...�.....�---.....��..........�.....������� so; ,II segunda com irritll-' - , I 'i.,� _ ,_ _mí!ia, excetQ- Jo,aquim S. Tiago viçareira, se reunirão na C�l ta c'om O D·r. Francisco Ces r e.:;pôs)l,;- - -

-

"'i
ça�_; f" na tercel,r:!- ,nao �,eJ 'que .pcrmal}e.ceu em São Francis- Federal. onde o venel'audo casal i Linhares da �onseea, também ,O ,ESTADO _se_ as.'f;o,c'UIHjo �s

,> �onteve: "

_'�'
'co. CO,IP;O P�ofesso:' particular, �t re�ide desde 1;>3,8, par� ,as '11:- i �ontan_do fam�li'-ls nume:'osa�. homenagens fOl'lllul,. ao nne.

I - Ma's seu guarda nã,j pr1l1ClplO, e depOIS Regente _da grlas do con�vlo faJ1l1har, tao Em Sao FranCISCO do Sul l'eSI- ra'ndo 'c-;sal ,�. seus' dignos- nescel'-
� bode sér! Eu 'cum:ridú� ,La Escola Pública do sexo Il��- grato aos corações qu!,. se COI1l- rJem o Sr. Ernesto S. "Tiago; ca- rlel1tés, os' ;ne·lhp�es e, :.:nais �in.

� '. . . culino, tendo. em 1881 cont,·,,]... preendem e se .reju'bpam pela sado com d. Lucy Lopes <1e' S. cer.os votos de f�licjdades,_r-oP'an,

�
(til, l.e,ze�!· Veja faxa ati' 'do núpéi�s com ri. Clara Almei, gratà efeméride. \ Tiago e o Dr. José Antôll'b de do- a 'Deus que contrntIe -a abp-nc

.......iiíii_;;,;;.!'i'�;;;;;_jii;,.;;;,���,..,,�����m,,����=!""-,_ _ensinl!�.«!.o, gente
_

f>ER"
I da ae S. -Tiago, também Profes- Dos 12 filhos do venerando S. Tiago, Promotor Público, ,ca- çoar a tradic�,onal� l�'ni1i:-. que

' '-, .:. -;.. ;�. 1 A
",� �H!!!! � .• :�� ·s:or;a,. púbJka ; d� mesma cidade, casal que hoje comemora, festi- sado c·om D, Clara'. Lange de S, I' tanto tem"'etevado o 'nom': ,lo; �uu

FLORIAN-O·POLIS- SC.EX'TA FEIRA" '::; DE 'S:l!..Jp�BnÕ DE 19-58 Des e t t b'd d 'I" b
-

a' 'con terra naiLl
'
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.._.'
, .•."."-WO'_J"...,._-_.......,..,....,.,.� ;. s consorCIo nasceram se e vamen e, as suas o as ,e ouro, lago, am os esses cas� __-.:, � U'_d._ ..

" <!'*:.-.;.-.;.+)�+(..:..:..:..:..:..:��!+:(���i.CiJ�:���:��:..:..;..:••:�:�:..:..:�:.+:+(..:..:++;••:���Ü9_��..,..)O+XH:..)-C..)-.�>+���
·t� --

'. t' - -:\' ,_
,...

. -. _ -- r:,
.

':.;"
.

_

'.

....
-

. , ,
.

'

�
-

l'
. >' ,

':_,
�, i'!

! " ;1' ': ii'
1·•
•••

�:
-� -

�t·
XI

i"
�t"
�;..
:�,
,te
.....
..'.,

-.f. '

__

..•.. "

.�. '

tI.
-

... .

,.�
- ·i·'
.. '

':
'..
..",
it'

.:.
.t.

f 1·�
" .'l�'
....

,

4
-

......

..�.

..f..

..f.•

..:.
1·'
�.
.'.

: '

,.;.,
t�
� .

..:."

.....

.:. '

�

.}
.

...._.

+;".:
.?:",
••+
." '"--

..� ,

+�,,-
��
"x.........

-"''f'�

'� �J
.:.'
.:.
•••
.t•

.......,...--..<a:
•••...
,-::.
���'!E'�

.. !,

���...�...�.......+

&UHi
ij

(,

m

! I

"j�"

-�or Santa�Catarina
Para sua gente

_..� eJ&o R a DI U S
-

Jane Ma�alnães'- '

..
,
.

,
.

Deus nos seus-desígnios
..

,
-

;fe-chou�nos uma por'ta�
l,

Deus.aa sua bondade
ahliu�nos uma outra.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




