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NEltEU 'RAMOS PROJETOU" NOSSO( ESTADO\ NO',PANORAMA -'POLITICÓ }�ÁCiONAL, E, CELSO RAMO� CONTINUARA ,iW�tM"'.Ptm�:

"Destacamento combinado" comemorará o 7 de Setembro
�::�n�:i:ll�::?:!�:!;::�i���!�: I g:�::��!C�q��riR�a�B3I:�: I COMO' ES�j,O ORGANIZADAS AS CE RIMÕNIAS NESTA CAPITAL ��:�I�!��j:::���a :s:�:i::�i
memorativas de caráter civil e rua Felipe Schmidt com ;_ testa TO COMBINADO{" "" .' n 15 de Novembro; para a revista em revista a .tropa. As 09.30 es- metros; segurra 'o seguinte iti- nhando-o a Partir de sua chega-
'1' N 'I

. JIIassala ,111 . , • F I' Schmídt ura '. • . d
mi ítar. esta u tJm.a,. que será junto à esquina da Praça 15 de revista essa Unidade êoncínuan- a tropa dará as costas para os t1rrá pronta para ser passada em nrario : rua e ipe •.•

-

da à área da cehmoma, quan Q

uma, parada tomarão parte Fôr- Novembro, na ordem indicada do o mesmo cerimo�ial com as prédios 'do lado impar da referi- revi-sta por S. Exa. o Governador ça 15 de Novembro, ruas' Arei-
seu carro chegar ao largo Ben

ç�s �a - Marin?�, Ex.é�·cito, Aero- na ORGANIZAÇÃO POR TARE- Fôrças que se' seguem', formadas da rua: 'As 09.00 receberá, com do Estado de SANTA CATARI- preste Paiva, Artista Bittenco�lrt, [amím Constant, Quando S. EXh:.
náutica e Polícia Milita» do Es- FAS. 'Al!- 09,00 o Comandante do na rua

-

Felipe Schmidt; +e rmi- as devidas honras, o Com.p.nd.o NA .. Desfilará em continência e Visconde de Ouro .Preto pra- subir ao palanque, finda a revis

tado, sediadas nesta Capital, as D�STACAMENTO COMBINADO nada a revista aguardará jun- do DESTACAMENTO COMBl- quando, ordenado, seguindo o Ba- ça Getúlio Vargae, ruas Prest- ta à.. tropa, o Pelotão temará !ln-

quais constituirão o DESTACA- assumirá o Comando. to à testa do Destacamento a NADO, o qual assumirá o Co- talhão da EAA.MM e mantendo dente Coutinho e Nerêu RII.tn{'lS" sição ao lado ,e. Um pouco atTaz

MENTO COMBINADO. COMiANDO no DESTÀCA'

[Chegada de S: Exa·. o' Governador' mando Geral' e 'passará em rc: para êste um intervalo de cêr- dirigindo-se e� seguida para c ; do pala:nque,. n 'lado da praça

Este-. DESTACAMEN:I'O COM- MENTO COMBINADO _ O Co- do -Estado de SANTA CATARI- vista a tropa. 'As 09.30 '�stara ea de 150 metros: seguirá o se- quartel; as
o

viaturas �o CORP? ,i formado pelo prolongamento da

B.IN�?O será "passado em re- mandante do DESTACAMENTO NA, o que' se dará cêr.cacde 09,30; p�onto para ser passado em re- guinte i tinerár!o : praça 1() de DE BOMBEIROS seguirão camr- rua Üruguaí, Ao término da ce-,

vista pelo eXn1-O. sr. Governa- COMBINADO, acompanhado por Receberá S. Exa. com as hOT!I'a's vista por S. Exa. o Gorvernador Novembro, ruas Arcipreste' Pai- nho dif.erente
do Destacamento

Irimônia escoltará S. Exa. ao re-

dor do Estado de Santa Catarí-

I
seu Estado-Maior, aSSUlTII'ra' o d '1 do Estado de SANTA CATARI- va, Artista Bittencourt., Víscon-, sõmente ui partir do fim da pra- tirar-se: '

e est í: 0, acompanhando-o 'du-
na, acompanhado pelo Contra- Comando às _Q9.00. A assunção rante a" revista à tr-opa. Tevmi-: NA. Iniciará o Desfile em Con- de de Ouro Preto, praça Getúlio ça Getúlio Vargas, tomando a

t
(X) - 1. No local da revista

Almirante ,Comandante do 5.0. começará pela testa do Deatuca-> nada a revista comandará;) Des- tinênci.a quando ordenado; se- Vargas 'ruas Presidente ·"COllti· rua Almirante Alvim, Av. Tl'om-
as tropas formarão em colüns

Distrito·Naval e

,o. Tene'n�e�co-I
mento - BAT,ALHÃO da EA;'-MM tacarnento pa�a 'o Desfl1!:' em guirá o seguinte itinerário: Prl1- . rtho, Almirante' Alvlm e Vitor pows�'. ruas . �o�aiuva e Este- de Companhias e Pelotões (fren

rone! <!,hefe _

da C.as.a.. Militar, -

.que estara formado nt Rua' Continência àquela auto rldade. ça 15 de Novembro, ruas Arei- K'onder,. dirig+ndo-se para os ve� J.unlO.r, dtrlglndo-ae em

se-, te. de.
3) e na ordem indicada

desfIlara em <;o.ntInencla a es-
I Fe lipe Schmidt, 00m a testa BATALHÃO DA EAAMM _ preste Paiva Artista Bittencourt, ônibus que estarão estactonadus guida pala o quartel. .

acrma. "A mesma ordem e forma-

sa mesma autoridade, que esta- Junto a esquina da -Praça 15 de 'As _ 08.30 deverá estar f o rmado ,

Visconde ,de' Ouro Preto, �]raça 'na rua Vitor Konder. BANDA DE MUS_ICA As tura serã.o mantidas para o. des-

rá em palanque armado na'Praça Novembro. Após a assunção o na /{ua Felipe Schmidt com a
Getúlio Vargas, rua Presidente 14,,0 BATALHÃÔ DE CAÇA- 08.30 deverá estar formada [un- file.

Getúlio Vargas, -ern frente ao Comandante do DESTACÃMf.:N- testa junto a esquina da Praça Coutinho e Estev,es Júnior, dtr i-: DORES - As 08.30 deverá estar to à festa do BATALHÃO DA --:- 2. As continências ao Co-
.

' , gindo-se para os ônibus que e's- fo;mado na rua Felipe Schmidt, EAAMM, entre êste Batalhâ o- c mandanse odo DESTACAMENTO

'4N0 XLV � O 'MAIS ANTI GO DIARIO J)E SANTA CA TARINA '- N.o 1 3 4 2 3 tarão estacionados na ru.a Este- deixando um intervalo de cêrca a BANDA DE MUSICA ,néverá COMBINADO, e a S. Exa. " Sr.
ves Júnior esquina corn Presiden- de 20 metros para a COMPA- ser deixado espaço para I) Co- Governador serão executadas de
te Coutinho. NHIA DE GUARDAS' DA F'All; mandante d� DESTACAMENTO acô rdo com os regulamentoe em
. COMlPANHIA DE GUARDAS

I
para a revista a tropa dará as COMBINADO. As 09.00 receberá vigor, No Desfile 11m Continên

DA FAB - As 08.30 deverá �s- costas para o lado ímpar' da re - com as devidas honras; o Conlan� cia as' tropas éstarão., com ú�io

.ta: form�da na rua. Fe'lipe 8ch- 'ferida rua. As 09.00. receherá, da·nte do DESTACAMENTO COM- netas armadas .

mldt, <deIxando um Intervalo de com as devidas honras, o Co· 'BINADO o qual estará a$sumin- -, 3. Na bandeirola branca-
cêrca de 20' metros para c Ea- mandante do DESTACAMENTO do. o Cdmando Geral e passará (3(1 metros j!,(Íuem do palanque;
talhão da· EAAMM; para a re- COMBINADOnnn o qual- estará em revista a tl'opa. As 0�!.80 de- Bel'a dado, pelo COmandante do
v.i&ta'a tropa dará as costas 'para assumind,o o Go'rnando Geral e v.erá .estar pronta .para· atender DESTACAMENTO CDMBINADO,
os' prédios do lado Ímpar da rc- passará em revista a tropa. As ao cerimonial de reéepção de S. o toque _- "Sentido" - "Em
ferida rua, As' 09.00 receberá, 09 30 estará pronto para ser Exa. o Governador do Esta,il) _ Continência à Direita' .- repe

co.m as .devidas honras, I() Com,Hl- pa�sado em revista por S. Exa. de SANTA CATARINA qua.ndo tido pelo.s Comandantes d�3 uni
dante' do DESTACAMENTO COM- o Governador ,do Esfado

-

de também será pass.ada �m revi;;- dades no mesmo local. NlI- ban··

BINADO, o quaf estará assumin� SANTA CATARINA. Desfilat:_á. ta. ·Assim que .S. Exa. tenha 'tllr- deirola ve'rmelha (10) metros
- FLORIANõP'OL IS, 6 DE SETEMBRO DE 1958 do o Comandó Geral e passará em continência quand,o ordena- minado a revista a,o BA'l\<\LHÃO' aquem. do palanql!e) será 'fa!]a

--...-------.;:=-.....--- �.__..:... ..:..._ dI), seguindo a COMPANHIA DE DA EA,AMM, 'deslocar-se-i, sem a o�deín _:_ "Oihar à Direita" --

��f}t;
.

.

dewL
-

�

GUARDAS DA FAB e mantendo· tocar o instrumental, parà sua. pel&s' Comaondantes da sub··uni-
....' CU' pct ct'd

�,

'tt t
p.ara esta um intervalo de, cfor.ca posição de desfile à te:'ltn. do dade. Na' bar.o:eirola vermelha

'- -

I lAAP-'" � de 156 metros; seguirá (l. seguin- 'DESTACAMENTO 'DA POLICiA (5 ��os �lém- do palanque)

.
.

,_

_, _

"r,.�, IJ'.. W--, te itinerário: p'aça 15-de'·No.- MILITAR.: Desfilará em eont!� a,Jci1lltinência s.:'rá desfeita com

vembro, ruis �,cipreste,. P�iva, nência e recolherá ao qu�rtel à ª o()J:d�m, ".olll!l.'\' em Frente".
Artista Bitta'lc,mrt, Visconde 'te'sta" do DESTACAMENTO DA - 4. Esta Ordem entrará ett

.".. � 't
I. ,de Ouro Preto praça Getúlio POLICIA MILITAR. vigo')" às 00.00 P. do dia 7 de Se-

. rlt�e'IJ"-, "d
..

4(1-"Vargas, ruas 'Presidel'l�e C9\1- ... !'�t.'_o1'Ã9 DE C;'\VA):,A.RIA. - ,temi;lrp',de J�53.

UI-
� n tinho Nerêu n�mos e avenida

,
' - . � J :�ldEa�:;���i:�t����e e:o::� . 0-.'·a·..·.·C·I·da·d.. e 'a' 'VI·la, da"'V"'lla'- a.o Povoad'oGRAVíSSIMA A SI'rPA'ÇÃO FLORESTAL DO BRASIL,' PRINCIPALMENTE EM VlRTUDE DO DESAPARE- _

LHAMENTO TÉCNICO - O DESMATAMENTO. DEI XANDO O SóLO Nú, ESTA DEGRADANDO A TERRA CIA-MILITAR -=- Companhla'de
TIRANDO-LHE -A' FERTILIDAUE - NAS REGIõES DE TOPOGRAfIA ACIDENTADA O PROBLEMA TO: r���l:;:;:a� :e�!!;o d�e A��l::;:

" e' 'do- POvooado '-a"� I"me"·n'·sa' Zona ,R'uralMA P�9,I>ORlÇÕES DE MAIOR GRAVIDADE - DrF EREN;CIAIÇAO
.

DAS FLORESTAS PROTETORAS E 9.'...
ECOS'oMICAS - O'HOMEM DO CAMPO DEVASTA PORQUE NÃO TEM_MEIOS TÉCNICOS PARA ME-

beiros"deverão estar formàdõs,
LHORAR- ,AS CONDIÇõE,S FLORíSTICAS _ ENTRF': VISTA CONCEDIDA PELO DR.' DAVID AZAMBUJA às 08�O, n.a Tua Felipe Schmidt,. ,.É: O c�p'oc!o queimado do

DIRETOR DO SERVIÇO FLOEESTAL, DO MINISTE RIO DA AGRICULTURA
' de�rartdl() um intervalo de cêr- sol, ainda enegrecido das coi·

I-�: cá dê 20 metros para o 14:0 HA- varas; é'o lidador do novilho
��J,;;�""'i.l-<v '. TALHÃO DE CAÇADORES; pa- bravio ainda' de ,tirador nas

Texto de FERNANDO SOUTO MAIOR
-

uI
- ,',

,
ra: a revista a tropa. dará ns ilharcas, e, a pop !iÇa0' m�,

O problema" econômica' "ia preocupação ao Presi- provocando ain{ja desapare- mento ,comercial e o re;;to
costas pRioa o lado -impal' dá l'e- teira dêsses belos 9,escenden-.

-eriado'para o país com a de- dente JK que, em carta di- cimento dos lençoes d'agua. tJ:a.nsforma em lenha, utili- t ·t I'
.

- . ferida rua. As 09.000 rece.!lcI,á, es de I a lanos, a ,esperas;
vastaçao flore.sta}, ,que est� rigida ao Ministro da Agri'" Nos países frios, por exem- zando a terra para a ex- .

d
.' ,

ã
_.',

t'
. - ...

com as devidas honras o COJ)lan- Jogan O mora a passagem a_ •
'

sendo feita de maneira au- cultur.a, sr. Mário Mene- pIo, os cursos d'aguas e�as ploraçí",o agricola e, quando '
- -

fil
-

,->< . .. ' ., ,- ...
-

. dante d@DESTAcAIVIE"'Nt0'cómItiva;"sao' ÔS ·, Gs�ue;: Í}

a'l'(;1;'tênticaménte vandálica,." é

g.
hetti,

a.briu. .

o

deb.a.
te ofi

-'1 na.3.
centes recoebem .

alimen-

e.
sta fica ","cansada", , procu- I I

_. .

d
.

, � < .' COMBINADO, o qual estar,i· ,��s� co onos a emaes aln. a sooo-.· '.,'. ',,""
muito mais grave do que' cô- cial em tôrno da "questão',-' ta'gão

-

'das -gelerias, enqüan rà' outras" áreas, deixando .

d' 1; • ...:.-. � --

it
.

. , sumindo o Comando Geral, e lentos çlepojs e w..L�a �o ,e "

'\

, mumente' se pensa,. estando pedindo. d," qualqller mari"!!· to. num país ,corrio o nosso, atrás' <;le sí desertos que pa- passará em revista a trolH.· As 'nos' ,"'�süw.:r", a� es�eral'l(}1i:J :, __ . .'.." ',:,_.;:, !". �I'-f,
I

�

catrS'andb �smtt:à: mais<s"é'�· ,r,a, a �('llu�ão par-á.Úlri�Jies- .em que o .cliina o.t�m atur;.'- !'a su,;a. recuperação exige" '., . , t
. .

ai'
.

zer decrescer a produtivida- tão,_ qu.é 'C·o.meQa�. �a�,._.'0' ç,�_ vepd'àªé'ira!n'�Í).tê eb,r.:utal, g.'ast.os',1p;l.p.?,.ssíveis na. ·"'f.a.ál
.09.39 estará I?ronto - para· .�(q" '.'P�Ificame.n e

...p.uv�r. �:·P.�: '.' ,

� ..' -. �
"';? :r>Âsiall"O","efl1 revista .;por �,,,,,.:Wt.:...- :��..w;)we U'á_reql- ,

'

_..:-- '

paIS 11;ltell'O, mUlto embot':l as' trntt9:S' �esefIJpeD.5m cC'�l.\l.n.t.w2a· '!' econonllc.1;t
• 'do'

.0 GQvePlador do Estado .de, �l;l-
. .m'fi:;�nqssâ�· terra; São 'OS:� ,., ,.i"há muito tempo já venha função vital. flêsse pã_FticU.-· BrasiI:-11"risbu o dr. '-Btivid-'

� ú..at'd'l!t$a. Desfiià.r� "ê""",.' .L;o-l).t-P' _i�dll�'t.·l'l.. ·ais. ,: s_o..rr-idlfnt,es.,. CIJ,.ue-
,.

r.ausando os mais' serlO�;- larr, notadamente' na Região) Aza:mouja que o que torna (> _
.

'T ;.-..;.;.., " •

nencla lluando ordepa-d.o, ,;;e�l�!I\-- vee1'Jíl,' na, canwan... , o. Ull!lt!P
transtornos à vida da, na- Nordeste e na Região Nor- problema aInda mais com, do o 14.õ BATAl.Il'Á-O DE CA-;" meio de 'evitar que' QS s�ua
cão, atingindo de modo con-, te.

.

plexo é o fato de se expIo, ÇADORES, e .mantendo paí'a '�!S- pl'odutos se armazenem �r _'
tundente todos os setores da A floresta, como ·se vê, re- rar totalmente as flo.l'llstas te um .imtervalo de cêr"a..'.le �r;.� .. qu� QS EstadQs os torpQu gra-
nossa, vida. inclusive a pró- presenta um potencial eco- protetoras, eliminando-as
uria sobrevivência. Durante nômico que precisa ser man- por completo, pois 'a flores,', -..,,_.,...,_,.'-4C>< .....o....()�;,..n�...c)__o.._.<.�o·-·()...<�

três horas. no Gabinete do tido e conservado mesmo·à ta protetora é aquela ,onde D'·
'

'

-,
.' -

d-
'

.. '

"-ti-
-,'

.,-
-

rir, Cesar Spara, 'Executor do custa dos maiores sacrifí- se localizam as nascentes e. OIS 'CORCel 0,5 '. ',e ·�C· e· laAcôrdo Florestal com o Es'- cios. Nos solos desprotegidos mananClalS, com um valor . ',.
t.ado de Santa .Catarina, o de,vegetaçãõ, 'a água não ;le econômico indireto, uma vez

dr. David A7.ambuia, Diretnr i:n_iiltra,
.

correndo
J

direta- f!lH� garante a ferfilidade do ItENNrb :E3AfmOSA
do Servico Floresta-l do Mi-' mente para o mar, levando solo. Não dando êsse tipo de
ni1"terio da Agricultura, çon- t.ambem a riqueza da terra, floresta um rendimento ime
r.edeu uma 'entrevista ao re- forçando, o 'seu 'abandono, diáto, náo entende o agri

. uórt.p.r, rev�land1). pela pri- especialmente nas zonas dt:! cultoJ.' 'que ela dá um· rendi ..

'TIf'i"a vez " um -jornalista. il. �limas tropicais, sub-tropi· menta mu,ito mais alto, eli
"f'rd'l,de sôhre u� -<luestão cais. e temuerados. Ésse é minandO-à inteiramente,. o

�''''' "pm 81""'.0 deb!ttida po" um dos mais contundentes que exige ser essa floresta
t,pt'ninn<; e loigos. ' _. afeitos das grandes chuvas prote!!,ida pelo Estado, pois I

I\. i'ituacão é gravíssima, nas rpQí6es d�va"tadas, as- só o Govêrno está em con- :

'lrindpalmpnte
.

em virtude <;uniindo o problema carát�r dições de mantê-la, pois di- I
'lo (lp.sanarplhamento técni- muito mais !nave num paIS ficilmente o particular po·
co dos ói'g?,o'g .encarregad'is �omo o Brasil, onde grande derá protegêcl-a.. . �

da defêsa dos nossos recilr-. uarte elo 'seu território .é doI As. ,florestas . econômicp;s, ,

sos naturais, cujo esteio é a t.onografia bastante aCldeD- p)mllcJ)u-nos o. dr.• DaVId

1'1floresta. A importância do tada. .. 1\.zambuja, é justamente

I
I
I
,
i
,

I
t
I

I

.. :����
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�BUS(A-P�S

I O Prof. Renato Barbosa
.

caiu' ria' ;{!;neira' de ! en-

tregar algumas fôlhas as-

" sinadas' elll branco à pes-

80a �ue cuidava me-recer

a. distinção e a. prova de

confiança.
Passàda a oportunidade

. de tais fôlhas sérem, usa·

�s para a even'tualidad�
a que foram destinadas -

um prazo 'judicial a ser

atenífido com alguns reque-

rimentos - a ética, _a edu-

cação, a honestidade ma·n

davam que a devolução fôs·

se feita.'

Mas ...

.já foramTais fôlhas

usadas para pedirem, pelo

Professor, a sua aposenta
doria na Assembléia.

o Presidente "daquela

Casa, à época; _jovem de

multo talento e, muita ·aus

teridade, fig��.a de lídêr

·::�:,P:::�::::;.::�:� !.
'.Agora; um jornalz.inho �que tem a dirigi-lo,

- entre
�

outros, tambêm essa

im-l�pressionante personalidade,
divulga artigo 'do Profes

Sor - ASSINADO! A as

sinatura deve d.e ser �tinda
�

de uma das tais fôlhas en- ,

tregues assinada's �m liran, �
co! )

�
..
I,

- 'São !llétodos de ... cam-

elevada!

x X X

Os fatos' relac�onados
com o grupo que .as,sim. a:<e

-
... "",

'

lIao têm importâncra. A

opinião pública já o

cou e n.eles não crê.

O perigo, para o p(ü

fessor, é que as restantes
fôlhas assinadas sejam usa·

das para ousadias,.

Uma procuraçli,.),
O ·Professor

precaver-se! �azer
·dec.lInação pública

-

de que,
de ora por frente suas, as

einatúras sõment� valerão

scc.:;r,epetldas ...
'�7i'(lê�:�ia nilo'

..........�;:.�
.

•

Durante três horas, o dr. Da.1)id Azambuja falou ao repórter, revelando, pela pr,:-
meim vez, (! uerdade da nossa questão florestal

problema é ainda mais acen- PROBLEMA COMPLETO

I aquela' que
deve sêr explora-

tuada .em vista da desertifi- A seguir, o dr. David da,. porem racionalmente,
cação do país estar anulan-' Azambuja acentuou que o dando um lucro imediato,
do a retenção da ág1!.a no problema florestal brasileiro l�as, infelizmente, o agricul
sólo, contribuindo ·poderosa- é por demais complexo, pois tor faz uma exploração 11'

mente para tornar o clima não conseguimos ainda ex- racional, em virtude de nao

cada vez mais prejudicial ao pIorar a floresta ,racional- possuir meios técnicos que o

equilíbriO dô meio; quer a·' mente, e a eliminação da V,'2- p,ossibilite a melhorar SU!3,S

carretando as sêcas prolon- geta.ção está prejudicando condições florísticas, como,

gadas, quer promovendo.Q gran.demente os vales, rios e por exemplo, eliminar as

"àrrasto" total d� camada I as nascen�es, cedendo lugar árvores sem valor econôml

agrícola do sólo, promoven- à erosão que retira a cama· co, com copas imensas. pre
do as enxurradas que des- da supe1-ficial do solo, não judicando enormemente a

fertilizaram a terra, degra- permitindo a fixação do hu- própria mata.
.

dando-a a um ponto de fa.. mus. Ge_ralmente, o lavra-
de e a .pl'oduçií;o da:. agricultu ,dor pro.move, a derrubada em 'A' seguir:' F.eO'RESTA:S:
ra, cUjas consequências, são grande escàJa 'da flbl'est3" PROBLEMA DE SALVAÇAO

funestas possíve;is e 'l'etil�a as-- J�spécies de rencli- NACIONA�.

vosos - unpossivel de serem

exportlàdos; ou' "porque não,
podem sair por I qu� as . es
tradas desaparecera,m,

,,}

As candidaturas ao Senado da �_epú
blica, lançadas, em Santa Catàrina, (Í.
preferência eleitoral, definem, pela ob

servação de' fatos sucessivos, dois con:
eeitos de chefia partidária� Quem se· de,

tivér, paciente e impessoalmente, a ana

lisar e deduzir fenomenos elementares e

imediatos. de causa e efeito, nao hesitarft
em 'se inclinar pela' afirmativa de serem

élas; não apenas .resultantes d� dois con

ceitos' de chefia partidária, mas até de
filosofia politica.

Érico; Mueller,- e de·brilhante. ·e,· ardorol!o
. i1itegrali_sta" suple!l�� ,emJ s�� <:hapa, ',0
Sr., Jade Magalhãe�. .

;' " ,-'_ _,___...�

- Da banda de lá,� entretanto, o 'Sr� Iri
neu Bomhaúsi'-ií visitou: .parte do eleito
rado. da mesmâ regiao, não em compa
tinia-de pOltticos representati\'os de seu

Partido: - udeJ:?,istas, _gu� estiveram in-
, variavelmente á: seu lado; nas conjuntu
ràs mais deÍicadas ..Preferiu a aJ-eg-re'�
inconsequente' comp�a do deputado
VOInei de Oliveira, zingarQ ,do, PSP. Daí,
em grande parte, o insucesso da inter
rompida excursão do Sr. Irineu Bórnhau-

O primeiro candidato, o Sr. Celso'Ra·- sen ao oéste•.para onde acaba de voltar,
mos-é homem modesto· e austéro. O longo meio escabrl:ado, não sei si na mesma

exercício do par,tidarismo, desde os 'pri- companhia, Seu fort� contendor, todavia,
meiros anos.da juventude, mal'cham,lo, ao recebeu, nos municípios visitados, espon
lado de Nerêu, na Reação Repúblicana, e tâneas consagrações populares, Enquan
completando-se na Aliança Liberal, nas . to, no fragõr da -luta desencadeada, :>

revoluções de 30 e de 32, imprimiu-14e a eleitorado do PSD e do PRP,via, cQnfiante,
personalidade timbre' categórico de-lide-

-

ao lado do candidato a Senador, dois ele
rança. Transportando-se Nerêu da redu- mentos realme�te exponenciais do parti
zida esféra estadual para o· amplo cenát do al-lado, com qu�m esbarravam os ude
rio da política do p�ís, crescer,am os en- nistas, como 'sombl'a de seu Chefe? Çom
cargos d€( Ce�so, investido, no Estado, das Volpei apenas ..• ;' .

responsabilidades dirétas do comando,
' , ;, . . _._.-----.

pessedista. Outros poderiam ter conduz>' Dois tipos de oratÚia tâmbém. En
do a náo com. maior brilho, ou mesmo quanto as orações de Érico e Jaqe se re

Gom discursos mais bonitos. Entretan- eomendavaQl pel·a: austeridade, pela ma

to, _. justiça se lhe faça -, ninguem o neira honesta e sincera
.
de encarar, na

excederia na vigilância, no desinterêsse e imensa e" irrecusável gravidade, 'o desen
na segurança de timoneiro. Em tôdas a:s volvimento político da hora atual, o ZÍIl
composiçôes e esquêmas, êsse homem garo do outro lado; eufórico, com á vida'
sempre soube argumentar com decisão e que pedira a Deus. esparramava-se nos

presteza, mantendo a grei sem arreda1_' exaustivos e repetidos chavões populis
pé de seus teáitórios. A disciplina de sua tas, carentes de imaginação, e enuncia
bancada, por exemplo, na Assembléia Le- dos no habitual e

-

enfático desapreço a

gislativa, se fez o téste por excelência do regras elementaríssimas de semântica ...
admiravel vigôr partidário. Nos momen

tos mais difíceis, os deputados do PSD.
agiram, e, agem, como um homem sõ,
respeitando, acautelando, lutando' e de
fendendo os interêsses da agremiação .

onde se refletem os legítimos ânseios das
nossas coletividades.

..

Enquanto Irinéü, em face de udenis·
tas' estarrecidOS, sorria, cOm ares cina
mascópicos e técnicoloridos de Ziegfried,

Podendo ter pleiteiado, na çapital da
República, os mais altos postos, Celso jà�
mais se apartou do PSD-de Santa Cata
rina, considerando-o o maior patrimôniO
de Nerêu, a quem sempre serviu com de,
voção inexcedível. Deixou-se ficar· ppr
aqui, com suas indústri-as, suas organiza
ções comerciais, sem aparato, vivendo vi ..

'

da simples de ,cidadão, despido de vaida

des, franco e profundamente sincero. Éle
ainda c.onserva, aprimorando-as, as ca

racteristicas de lealdade, de respeito á
palavra empenhada, do hom.em do -in
terior. Ao se apresentar ao eleitorado dos

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Dià 13 nos Salões- do Clube Doze de Agosto
..

Oesfile de Modas· patrocínio de "A Caso Brusque" em prol da ConsttuçãoJ
"ALA JACINTA PEREIRA 'O'LIVEIRA" '1

�---
- �_,----- --,

SOCIEDADE-(4RBO�íFERA PRÓSPERA
IS!A. - 'Republicaç,ão de Edital de

(onvocação de Assembléia
Geral Extraordinária

------------------- -,,-------�

@EMAS
SÃO J O S É

o distinto casal fiXará re- às 3 - 7% - 9Yz horas
A,.NIVERSARios

sidência nesta Capital poís-o Jane Wyman - Lew Ayres
'�I

FAZEM ,ANOS HOJE ' Tenente Jomar Brêtas serve

presentemente "no 14.° B. C.

aqui sediado.
As muitas homenagens que

em, _

BELINDA

Cens.: até 5 anos -
I "

� .....:_��:.:":: '( "--.>:_�".r._' ....... f:">� -".::.-,- .... -� ,��f..J:;:�.:.;_�
_ sr. Jpão Ribeiro Neto

- srta. Velma Leal Coçlho
_ sr. dr. Paulo Konder Bor� serão tributadas ao- jovem

nhausen casal os de' O ESTADO se

_ sr. Danton Natividade associam e formulam os me-

_ sr. João Martins Ihores votos de felicidades ,e 'às' 3 e 8 horas,

4 horas de P:r:ojeção!
Glark,Gable - Vivien Leigh

, :,_ sra. Antonieta Bucru de feliz estada em nossa' ca-
_ srta. Maria Madalena pital.

,

:Mleira
'" J�

_ sr. Luiz de AraujO -Soa.r�s COMICHOLI r OLIVEIRA

. .õ>..,!�.i!
* * * • Leslie HoWard - Olivia de

Havílland ......; em

. . • E O VENTO LEVOU

,
Technicolor e MetroScope
Preços: - 26,00 - 13,00
- Cens.: até 14 anos -

Acontecimento social de- sr. Euclides Gomes

- sr. João Feneira Vaz

_ sr. Arlindo da Costa ;Melo
_ sr. Orlando Amorim

.::_ sra, Alzira Corte
'

- .srta. Eutéria silva

relêvo, realiza-se hoje, com o

enlace ,matrimonial da pren

dada senhorita EU Comicholi

dileta filha do sr. Osmar Co
mícholr e de sua ema. es

pôsa d. Lorena P. Comicholi,
'\

.....,. sra, Autea Nocetti Araujo com o sr. Dalto Machado de

_ srta. Maria Améíía Vieira Oliveira, filho do nosso, pre-

- sr. Paulo César

às 4e 8 horas

_ 'srta, T.erezínha Fontes, zado amigo sr. Patrício M., FESTIVAL TOM E JERRY
,*

- * -* Oliveira e de sua
-

exma. es- 7 Desenhos Coloridos

Enlaces pôsa d. I�olina M. de.onveí- Jack Palanca -_ Corynne

G.4RCIA - IfR�TAS. 'J ra,.todos elementos de.'desta..., Calvet - em

Na,Capital Federal reaííza- que em os nossos meios, O EXPRESSO DE

se 'ho;;, �ivil e relígíosamen- Na cerimônia religiosa, na SHANGAY

te, o enlace matrimonial da. Igreja São Luiz, às 17 boras, SANGUE E ESPADA -

'graciosa ii p;en�ada srta, servirão -como 'padrinhos do 2.° e 3.° Episódios
noivo: sr. Osmar Nascimen- - Cens.: até,10 anos

to e sra.; Catulo de ;Sá e sra.;

As 19 horas, as ceriI:Íl6n1aa noiva: o sr. Wolsgang Rau e

terão lugar na Igreja São sra.; sr� 'Domingos Fernan

des de AquinO e sra.; por

parte do noivo:
_

Sr. Nilson

em

ATÉ A ULTIMA BALA

,

- Naturaina -

os se'!ls dignos geni,teJ;'es e do
, _liOi�O lO 'casal' Geraldo de

.' ·,1· j) .. ,)-

SOl;1za- FreItas; no civil, ser-
virão de padrInhos, por par- ::========---�-
te da noiva o caSal Dr. Theo MADEIRAS PARA -,;

, CONSTRUCÃO
tônio Miranda Ribeiro e por I,RMÃOS BITENCOURT
parte do noivo os seus dig- (�I S B A O A R 6 .- f ON E 190?

nos genitores.
ANTIGO olP6sITO OAMIANI

'"

'.

genitores, as

O ESTÁDO.

às 8 horas

Hugh O'Brian - Nancy
Gates -::::- 'em
FAMA DE:VALENTE
- Cens.: até '18 anos,-

·--rmr'Hw�ifilfr--"i•
I

PAliA PRORTA ENTBEGA:��-�:L�:I�, c�>; -_- ; .-1'
__ _i??Y??:S2_�� ;, I.

,I
:

PREÇO OFIClAL DE PÕRTO �Gru;
r

i
PEBEIRA OLIVEIRA _I

•

!. '""�.� ,p..,� 1 I:'
-

- -��� ii�-,
'

rj ,

\'
'_ ,Rua €onselheiro Mafra� 6-'êTrajano, 23 :

.. > ' ,,', Florianópolis
"

_ i
!•••••••••••••••••••••••�•••••••�.�� i.,•••••\.

, CONCESSIONARIOS
,

\
'

D. K. w'._

1 .JIPE
1 AUTOMÓVEL

LOJAS

,

De ordem do Senhor Presidente e nos têrmos do
Decreto Lei Íl.o 2.627, de 26 de setembro de 1940 e 'dos
estatutos ficam Os senhores acíonístas desta Sociedade
convocados a comparecer à- Assembléia Geral Extraor

dinária, a Se realizar no dia 16 de setembro do corrente
ano, às 9 horas da manhã, na séde social, a fim dé deli.:;
berarem sôbra.a seguinte ordem do dia:

a) - eleição do novo diretor comercial, face à re

núncia do engenheiro .Camílo Soares Sollero;
b) - ratificação do aumento de capital da Socíeda

de, de Gr$ 60.000,000,00 (sessenta milhões
de cruzeiros) paraCr$105.000.000,00 (cento

, e cinco milhões de cruzeiros, autorizado pela
Assembléia Geral \ extraordínãría de 12 de
agôsto do ano em curso (artigos 78, letra "à"
e 111 e seus parágrafos, do Decreto-Lei n. ..
2.627, de 26 de setembro de 1940) .

. ,
D'êste modo" Os editais publicados no jornal "O Es

tado", que se publica em Florianópolis, em datas dé 24
26 e 28 de agosto, e no Diário�Ofícíaldo Estado em data�
de 22, 25 e 26 de 'agosto não prevalecerão.

Criciúma, 27 de agôsto d'e 1958
(Eng.o J»ário Balsini)
Diretor Técnico

---

R E,:'� R E. S E:N-n-j--iTr'
CAPITAL E· INTERIOR

ORGANIZAÇãO OPERANDO EM TObo TERRITóRIO
NACJONAL NECESSITA DE FIRMA OU PESSOA IDóNEA
PARA REPRESENTA-LA NESTA CAPITAL. PREFERE-SE
ELEMENTO DO RAMO "CAPITALIZAÇãO", OU QUE JA
TENHA TRABALHADO COM CESTAS DE NATAL, E QUE
SEJA CAPAZ DE, ORGANIZAR ,SEU PRÓPRIO CORPO
DE AGENTES. HA VAGAS TAMBÉM PARA AGENTES EM
ALGUMAS CIDADES DO INTERIOR., I CITAR CARGOS
EXERCIDOS E OCUPAÇãO ATUAL. CAIXA POSTAL, 602·;'
- SãO PAULO.

AG: R A' I) f, ( t M EN' O
.A família 'de Sílvio Francisco Xavi'er, ainda profunda-

. mente -copsternada com o passamento de seu -querídc e

ínesC,[uccít�l Sílvio, vem, por este meio agradecer aos pa
rentes, e demais pessoa� que os visitaram e os conforta"" ,

ram por qcasião do doloroso transe,por que tiveram que
'passar, quer enviando flôres e telegramas, quer aos-que

, acompanharam o extinto até sua últÍIna morada.
Uonvida outrossim, para a Missa de 7.° dia qúe em

sufrágio de sua a�ma, mandará rezar na Capela do cô
légio Catarin�nse, às,1 horas do dia 10 do corrente, quarta-
feira. '

�

"k��'iIIJA todos que compare-cerem a este ato de fé cristã, an:
tecipfldamente agradece.

1..
,

.
'

, P' A R T I '( 'I P A _ 'ç Ã O
JOSÉ ACAeIO DIAS ADELINO ALVÉS DE

e BARROS
CECILIA DA SILVA DIAS e

OLGA SILVEIRA DE
_ BARROS

participam aos parentes e

pessôas de suas relações o

contrato de, casamento 'de
seu filho Luiz Fernando com
a srta. Edemir Maria Dias.

;-:- --J;t "._�, -I�
participam aos parentese

pessôas de suas relações/ o
contrato de casamento de
sua filha Edeniir Maria com
o sr. Luiz Fernando de Bar-'
ros.

Luii'Fernando e Edemír Maria,
_

.
Noivos

'

Florianópolis, 30-8-58.

ORGANIZAÇÃO DELTA (OMER(IAL
,-De,artilmenro de C9brança$,

(O N,Y I TE,
A fim: de tratar de assunt�s de se�s interesses so

licitamos o' ,eompareCimentp em nossos escritórios, sito a

'rua Fe'rnando Machado, n. 10, das seguintes pessoas:
ANTONIO ItAMOS (Capoeiras)

.

Altl SOUZA (It.. D. MÍLnllã)
DILSON MACnnO (I. Oficial) i

" FLAVIANO DE SOUZA OSORIO

IDAUNQ ALVilS CA.�AL
IlllALINO SOMES fiE OLlYEIRA
NELI.,N BONIFÁCIO AL:QINO
SIDNEY iANTOS (D.O.T.)
WALTER SANTOS (PANAMÁ)

•

,iav..ÀL.O M,ELQ
COLUNA EM FÉRIAS - Quando você me honrar com

a leitu-ra desta coluna, estarei em viagem 'para Porto Ale-

,gre, onde ficarei até fins dêste mês.
,"Nossa Capital" vai, pois, entrar em férias.
Até à volta para vocês todos e meu abraço. 1
HORA DE MEDITAR - Quando sentimos a mente �

conturbada- pelo excesso de pensamentos que a envolvem, i
e, príncípaímente, nesta hora incerta e cruel que Vive- i
mos, um punhado de frases boas e filosóficas faz bem ao 1
Espiáto. '. "

'

\j;�1 í
Aqui vão algumas, colhidas de . "Reflexões", do livro f

'

"Falando à Terra", obra medíuníca de Francisco Candido 1
Xavier com pensamentos de Mariano José péreirà."-cia �
Fonséea, (Marquês de Maricá) e vindas do 'outro lado da (
vida". �

"Quando o homem se ííumína. por dentro.' transfo
-1

ma-se numa estrêla,.' brilhando na cruz' da' carne". 1
'Analisa com vagar, mas, ajuda' depressa" ,

,

.

,

. A fé verdadeira manífesta-sé ao mundo, através da�i
obras que realiza','. " ,

'
'

'.

'. . f
\

"0 venenõ da Iíngua mãldizente encontra, �aso adqua- �jl
do no ouvido perverso que interrompe o serviço 'para dar- jt
lhe atenção". ,",' -,

..

,"Ond� qualquer u� enxerga.
a cníeldade, o cristão

I.

descobre-a necessidade".
_

.

. "(,ada Espírito é um continente - .vívo no Plano Uni- l
versaI".' '= _ 1

,

"0 bom sorriso é uma gota de luz". �
"O homem verdadeiram,e�te 'iluminado procede, na f..

vida comum, à semelhança. da seíva no âmago da árvore: :(
alimenta-a, desde as raizes atê á 'última rronde, sem se

fmost-ar". --

,
-

\
,

·"Para·o homem bom, a estrada não tem sombras".
"

"De quando em quando, lembra-te de que só Deus é

indispensável a fim de que, a vaidade não te visite o cora-

)ção muitas vezes por día"; '

.
,

, "Um simples gesto de cólera
_ epstuma perturbar ou.)

destruír longas e pacientes $eIIlenteira'S de amor". \"Tão elogiável é' a cooperação, 'quanto lastimável é a
_

ignorância". " ,_ /.

-

I
'__

•

· Não te perturbe a cal�_a., "fi pedra' atirada ao lago �
tranquilo desce ao fundo de IQdq, enquanto as águ� vol- �
taro' novamente a refleti,r �a ):>eleza,.ao firmamento" 1

· f '. ' . t
· A maior pobreza não ;reside 'no cofre vazio e, sim, no .)

cojacão ainda incapaz de ,'abrir-se à infinita riqueza-do {
bem comum'l:

,

' , .

Firma atacadista de bijuterias, canetas tinte'

chaveiros, cigarreir�s, porta notas, plásticos,
oferece ótimo bico à viajal'ltes que Já tenham'
tIas representações. ,

'

Escrever à Ca:ixa �ostal, 4206 ..;;_ Rio �e Janel;ro

v.. S. deseja
VENDER ou

uma casa um terreno, um, estabe' edm....
, .

mereial ou um automóve17
'

Encarregue a ORGANIZACAO ATLAS L'l'DA,.. c:"(Íorr.taleJll,
: Proeuraç'ões. Representàçôes, qlle lhe pr() 'Jlorcienará o.

lhores negP'ciQs ,e a�, melhores 'oportunidad .:.es, media�te m

comissão.
Escritório Provisório,: - R. Salct. Mariní. ....0. 20 - F. 1117

- Temos à venda�
1 casa de madeira à' rua 8 de Mai� (�,Servidão) Eat"."
a T.inturaria Paulillta a rua 24' de If .aio - liIatreito

l'Terreno na praia Bom Abrigo :r Coqueiro. I

'1 terren� no loteamento da Prai'" da Saudade - Camll.rI"
,

.. ...

t��' '.

1 casa à rua Silva,Jàrdil".l, 217. Fpohs.

1 c�sa pré fabrica�"
'ii ru-a Maria JÚlia França, FpQli••

,�'- �<"-'9'.III1,
I 'i�a��

-

de II)
eira noO bairro de Fátima. ;E8trtei�

�.l.íl�l�>rl��i19 -", �O
'

,;I ';;""." :f!, '"._
I�:':"!:��;� ,eno em BTasflia

-- --- - .. -- �- ,,_

1 te�r' _

-

,

)Y

,MOVEIS
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s.

e
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-"

A
. oportunidad;-'\""qué ii

as
. -

nervae esperavam

elar

.

,

1

.�
_-

- �.

� ,11 °/0 de descontos
..
em toitos o�

Todos os

tos de

)

artigos co�
11 °/0 nas vendas

e maiores prazós nas
. pelo C Ff E D I Á R I O -r

•.
-

"Dona'
'"

_-
....:

-�E'E.BRO
� O

descon- \;
\ ":.�.

vista' ;;"
L:, ..à
·r ;-

vend�s

....
� .

Festival de Arte: atrocinio da L.I.!B�I PARA DEPUTA�O ESTADUAL

-

, Á' Legião Irmã Bernwarda, 1 'reresa da Divina providên-' via A, Carneiro da Ounha.
que tantos benefícios vem' cía.. A fim de constituir a co

prestando no setor cultural i Grande número- de senho- missão de venda de' íngres
catarinense, por intermédio i' ras e senhoritas de nossa' sos, foram escolhidas as

d� bolsa� de estudos conec- socí=dade compareceram a ,exmas. s�as. d. Lucy Correia
dídas a Jovens faltos de r�- , reunião, em aprêço, apresen- ,Hu_I�e, .0; Suely Cunha, d.

cursos, em pleno CUl:nP!'�' tando sugestões para a or- �tllla VIeIra da R?sa, d. Ma
mento de suas nobres tínali- ganização do programa de- na Ra.mos e MarlI,!: Thereza
dad�s, houve por bem pa- arte. Anotamos a presença Tolentmo de Carvalho

..
trocínar uma excelente' noi- das exmas.: sra. Governador ' O progr!lma a ser realiza ..

te d� arte, no próximo dia do Estado, sra. Prefeito Mu- do contara com Q concurso

20, no Teatro Alvaro de Car- nícmal sra. Atília Vieira da
valho, Ros9., Irmã Maria Teresa da
,Para êsse fim, a diretoria! Divina Providência sra. dr.
da LIB se reuniu, no dia 30 Abelardo Gomes. sr�. dr. Ne
do mês p. findo, no salão da rêu Ramos Filho - srà. dr.

b�blioteca do Colé.gio Cora- Miguel Orofíno.; dra. Yeda
'çao de Jesul), gentilmente G'J- Orofino, sra. jornalista Mar
dido pela prestímosa diret?- +ínho CalladQ, sra; prof. Cus-

'

ra, reverenda Irma' Mana tódio Campos, sra- Dr. Beno
".. ,

- ! Peressoni, 'sra. Maria The-
..'l;..:... _,;;...., reza Tolentino de C�rvalho,

,

E MIlDE1RIl sra. Lydia Leoníce Lima Fer'
eA "�"� ,."" reíra, srta, Maricha Dame,

IRM \05 �TENCOURt I srta .. 4gnese F�IaCO,. sra. f
c A IS' A o A A o �: JO �( J ��1_ Ondina Nunes Gonzaga, sra.

ANTI( O,!�6SITO�A,<-,I:;'"" ',Paula Hulse Schmidt, sra,

_:-_'__�.__ ,
_. :"'_r R�ll:)a Pereira e dra. Sy!-

UM' IDEAl MoçO A 'SERViÇO DE'
F lO'R 1 A N Ó ,P Q li: S
>,PAtA VEREADOR

P.

D.
D.

r

�HJt te N ,P R A I E R�f �

de expressivos elementos da

1
P. Alegre, que se fará acom

arte catarinense, tendo a panhsr ao piano, pela exma,
frente o laureado conjunto sra.' d. Atília Vieira ela' Rosa.
musical de Carmelo Prisco, Ialunas de piano da prof. Ma- ,

rilia Cardoso Green, números. V O E P E' L A'de "ballet", de acordeon, de I
dansa fol.clórica e da primo- i =rosa intérprete do belo can-

I,�
,

�

to, sra, d. Thereza Barbosa '�.Fregapani,. formada pelo I 'E';Il!I'L.'
conservatório de música de I I

------.

,

\

"

DIB ( H E R E-M

,

Ai'-JUNCIOS
Prefeitos do Oeste constroem estradas

-

A
OIS Produtos, NESTLÊ necessitam de uma roliça
eom Instrução, bôa aparência e desembaraço, para promo

ver demonstrações dos seus proil-w
(

:Q O"M

EM

",ORNAIS
,tVISTAS
0ÃISSCRAS

> A ZONA DO OESTE catar-i
ncns e tem uma área de 14 mil
e 87 quilômetros quadrados, Ar

recada .alí o -Estàdo ,269,691.000
cruzeiros.

•
Possuia, em 1950, 1.101 qui,

lômetros de estradas estaduais e

2.120 de rodovias municipais.
Em 1958 possue 1.420 qu ilô-

metros, apenas mais 312 em 8
anos, E o 'OESTE", isto ê, SEVS

PTIEFEI·TOS constru iraru da-

zenhs: quilô;"etros a mas.

E agora. -brava e esquecida
gente do imenso sertão Jo lin-,

tigo município de Xapecó, se pão
fÔSSEJ< o. Rio Uruguai e " avifoo,
nunca os produtos produ airlus '1
pelo seu braço e pelo seu suor

chegariam aos centros cons urrii
dores.

COlOCAfiOOS EM QUAL.
';IUEII CIDÀDl DO llAsa

REP. A.S. LARA.
lUA IENAOOR OANTÀs CO· S,. ANIl,

RIO DE JANEIi<Q. O. ,.. ,.,

._--,--
--

DEPARTAMENTO
PLANTÕES

DE
DE

SAÚDE PÚBLICA
F AR'MÁ CIA S

MÊS DE SETEMBRO

6 � Sábado (tarde)
7 - Domingo

Farmácia Vitória
Farmácia 'Vitória
Farmácia Esperan,ça
Farmácia: Esperança
"

.

Farmácia Moderna'
Farmácia Moderna

Farmácia Sto. Antônio
Farmácia Sto. Antônio

"_

Praça 1'5' de' Novembro n. 27
Praça 15 de Novembro p. 27

Rua Conselheiro Mafra
Rua Conselheiro Mafra

.Rua João Pinto
Rua João Pinto

13 - Sábado (tarde)
14 - Domingo

20 - Sábado (tarde)
21 - Domíngo
27- - Sábado (tarde)
28 - Domingo

.

Rua Felipe Schmidt n. 43
Rua Felipe Schmidt n. 43

-,

, ',c? serviço no�urno' será �fetuado pelas Farmáclas Santo Antêníe, Noturna
e Vítóría, situadas as ruas Felipe Schmidt nQ 43, Trajano e Praça 15 de Novem-
bro nO 27. '

O plantão diúrno compreendido entre 12 e 13,30 horas será efetuado pela
Farmácia Vitória., .

,

ESTREITO

7 e 21 - domingos
14 e' 28 - domingos

Farmácia do Canto
Farmácia Indiana ..

Rua 24 de maio n. 895
Rua Pedro Demoro n. 1.621

,

O serviço noturno s�rá efetu�do pelas Fa'rmácias do Canto e tndíane.
A presente tabela nao podera sei' alterada sem prévia autorízacão dêste

Departamento.
' "

D.S.P. em Agôsto de 1958.

" ,'1!0

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



� ,!=. :l',,�
_II_DNA�ICA���QRII!!i-E�:�'�..:S��r'!fIA"�'_..

;

;�11:
(LllleA

,-

Qf OLHOS.':' OUVIDOS i�
,

',I'

do �

- , :;, �

Dr. GUERREIRO DA FONSECA
.

Chéte do Serviço de Otoríno do Hospitál
de FlorianópQlis - Moderna Aparelha..

gem Suíça e Norte-AiQericana para Exa·
me dos O'lhos. Receita de Oeul__ por
Refratar Bausch Lomb. Operação Qe

,

.AIni2dalas por processo m�()
,

cONstrtTõRIO &ESIU:ENGlA
Rua dos �Uil' 1.6 casa Fel!pe Schmidt 99

.� . FQNE 2366. , I'gJ.1.� ,Bi6(), , '7'

,.
, ---- -

FLOltIANOPOLIS BABADO fr Dl!! S.TEI!B:KO DU 1lS8
,

" -------,---------------
'_' -------- -�- -----

_- _----

EDITORA "O ESTADO" LTOA.

() S4t�CÚJ.
I

Rua Conselheiro Mafrll 110

Telefone 3022 _ CaL P4)stal 11'.
Endereço Telegráfico ESTADO

DIRETOR
Rubeu de Arruda Ramoa

GERENT.
Domingo. Fernandes de Aquino

REí>ATORJilS
Osvaldo Melo _. Flavio Amorim - Bra snva -

Andr6 Nilo Tadasco _ Pedro Paulo ·M,aehajo - ZurI

Machado - Ceerespendente no Rio: Pompilio SantOl

COLABORAlDORES
Prof. Bar.reiros Filho _, Dr. Oswaldo RoClrilues Cabral
__ Dr. AlcidA Abreu _ Prof. Catlos da COB�a Pereira
_ Prof. o't1ion d'Eça - Major 'tl��fo!lSO Juveilál
Prof. Manoe'lito de Ornelas - Dr. MUtoll Leite da �'l
'- Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Neto _ W.l_
Lange _ D'i-. AcYr Pinto da Luz - Aci Cabral T�ve ...:.

Naldy Silveira - Doralki. Soares - �. 'FoDtour.
Rey - Nicolau Apostolo-- Paseheal Apostólo - -lImar
Carvalho e Paulo FeraandO de AraujO Lap.

P U B L I 'O I D AD.
Maria Celina SUva - Aldo Femandea - VirlWo

Diu - Walter LiDhar. ,

P A G-I N .A.ç A O
eIegario Ortiga, Amiltoll Scbmidt_. Arg.mlro Sil".ira

IMPRENSORES
DULCENIR CARDOSO WANDERLEY LIlMOS

'REPRESENTANTB
Representações Ao- S. lMa Lt'dL .

RIO:':"" Rua Senâcior Dantas .40 - 6.0 Andar
TeL 225924

B. Paulo Rua Vitória 667 - eonj. IJ -
-. TeL 34-8949

Serviço Telegrádc� ,�a�tfNITED P,l!� (U�P)

HistotJe,�1!8 e. qw.tflSi�a4�.",�a,·AqE.aC�1;ERIODIS1'�CA,�4��.(tg}J\w�J.�r, .

A�NTES E é()�,,º��.....T.
Em Todos OI mUlÚ�J.d08 de SANTA CATARINA

ASSINA�URA
'

ANUAL Cri 400,.0
.. J,ôo

II.��

,Motor Marítimo «PEITA»)

•••••••••-'.00 ••••••• : •••••

N.o avulso •••••• �
;. • .! •••

ANUNICIOS
MtdJante contrato, ele acordo com a tabe)a em vilor

A direção não se responsabiliza pelos
conceitos emitidos nos artigos' assíaades,

; ')A lVIetalúrgica Atenas instalada com máquinario .�(A

moderno está.em condições de aiendê-lo em qu.l�uer pe- I

�Oicl<l 4,!18squafkias de ferro pára a sua constrtlçãe.

'[I..

--"-"': \ ;.:)..
.

$
,

. 1
".:�---,_':_-�

_/
..

.Q" NEWTON ''JyAViLA
éIRUªGlÃ q�

VOenpá
,

dt' iéQhoJ.:aa.�"f��
1011. -,Elétrlaallde, .....".•
Conlult6ri�u R.ua Victor !Iilei

rellea ,n. 28 -:- Telefone, 11307.

Consultall º-al l� hor�1 III!

!lIante.
:Réíi!lil!,p�.,;, Fonl! 1.!l1
Rua: BlulI!ina.u li. 71•.

Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila
I

res, além de esplêndido para motor auxiliar de barcos á vela,
Completamente equipado, inclusive painel de Instrumentos,

Díspõmos para entrega imediata, nas seguintes eapacídades:
5,5 HP - gasolina 80 HP Diesel

"

11 BP " 80 HP
35 HP -" 103 BP
50 HP _' " 132 HP
84 HP - ",

GRUPOS GERADORES - CIp E N T A"

Quaisquer tipos para entrega 'imediata - Completos - Com
meteres DIESEL "PENTA", partida elétrica - radiador -.
filtros - tanque de oleo e demais pertences; acoplados díre
tame.llte com flange elastíca a Alternador de voltagem -
irifjti... 220 Volts - com' exeítader - 4 cabos Para
}ipfio e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão
89MIltados sêbse longarínas prontos para entra.r. em funciona-

mento.
BEYBNDIIDORES AUTORI'lAD0S PUA O ESTADO DE

SANTA ,CAT-ARINA ;

MACHADO& CíaSIA Comér.cio e Agencias
Itua Salàanha Marinho, 2 - Enderêçe. teleg: "P R I M U S".

ex. Postal, 37 - Fone 3�62 _
..

FLORIANÓPOLIS
'Eta í§li2í#1ié1í'#1@í'#Jí'#ê§lt#lêr=§Jj#Jffl

(direita 'e esquerda)
.. ...

. , .

Motores

lIareal "lIlNBACB" I "GANZ"
8 RP - 16 RP '- 20 RP - 26 RP \

.

MEDIDORES DE ENERGIA ELSTRICA MARCA C4GANZ"

Monofasico8 para 120 ou 2�0 voÍts. Amperagens à opção -

400% de carga - Trifásicos, com ou sem neutro - Volta_

gens e amper�g!',D8 à opção
INSTRUMENTOS EL1'IITRICOS DE MEDIÇAO

Amperimetros - Voltimetros - Alicates para ,bateri�.
Estoques Permanentes'- Vendas dir�tas :-:_'Pronta entrega
Podemos estudar propostaà de fi!maª,es�ecill,l?'!�as no ramo,
que pretendam a tepresentação desde que indiquem fQntel
de referências' comerciãis e banAãrias aa' praça dé São Paulo.

ConsultaI! pedidos e propestãs, pai'l!: "

-INTERSTATE S/A. ' .... IMPORTAÇÃO, EXPORTACAO
, E REPlltllSOTlCAO

-

Caixa Postal '6573�;_: sio Paulo.'
"

DR. WALMOR ZOO.
. .GAJlÇIA

Diplomado pela Fac1l:Id!1.!e, N.

clonai de Medici" .da ..Uiilver·
"dad. cio .rall

Bx-lDtémo _ cOII,c.arlo II.

M....... - )iIü.1a
(Semo. 1I0 PJ.t. �c:Uvl�
"áQ4rJeu,. I.ii�)

b-iD�o _ íUrYI.� �•.Ur.r-
li. dô B,!!I'pl� ....4y...T.C.
. ® 1110 de ofànJtro -

.6dico cio :S:ÓiP.lt8t CI,. Qa�id.dl
'. Ci. :J'.iiterJiÍdâal Dr. GdI01

Cel1'."
DO.NÇAS .•• SiIN1;tQRAS -

PARTeS._ QnRA�O.�
PARTO, sa. :DaR. ,elo maoao

.

"iCCl-pr.:tn'tloe.
•

Cenl.: R� leio Piato B. 10.
.' '.1 l' lO .1 18.06 horaa

Atende cIDá" h.ral marcadal
filefohl ao" - �aid'nci.:
Iii. General Bittlncou;rt n. 101.

" '

OI "

PARA DEPUTADO
·ESTADUAL

VIS I T E A N O -S S A L O J A
lua Deodero, n.o '5' - .Iel._ 3820

Da LAURO DAUaA ,

oi.INiÔA. aDAL

·YIAGEM COM' SEGURANÇA
E RAPIDEZ

- -

SO NOS CONFORTAVEIS MICftO-ONIBUS
DO .

RA,PIDO "SUL· SR ASI L fiRO"
:J. ,

�. - ,�, - JoinviUe .

...:. Cu� Siqueira Belo
Candidato do
P. S. D.

"I! .. "1. Im _HIU" .1 Se-
, .

_�i". � un�}al. .

,'.'
'1'.....1 ai,�.� .•,_.

••1 • �'Jliql. ,,�'..�.,.1h. ,e·
Il,i�-�â'po fim ..bet' OI. ��:u.s,
JJIIeipí' do aparéllao 'Dleelltivo
I i. iIltema Danoso.

Hor'irlo ; 1'0 lA! ls 12 e Z� àl! li

"Irai - OililiulUrio; Rua Tira

.tlWI 11 - -1.0 Anílar - 1'01l.:
Im.

•

DR. HEN:RIQ�II Pj&lSÇO
_ "siDnei.:. Ru.

L.cerdal P�O
'

Q4l1tilih.; 18 (Ch'car. 411 .Ipa- •• ');),l�'º �
d. - Fone� a�. . OP!lr.llÕ� - J)oen�1 d" ,l:IeDAo-

.

-

r� -,ç.1l��, _e .��
DR. ... U;JBATO Curii�

. ile. .IRc'flalil.�� n�

-"':0 ROlpital dOI Se�Qorel d� .1.
IJoeJICU iIo 8PareDoo r..plr.C6rlo tacto.. ' . �

,TUURCVlJOa.
. �8.t� .� Pl��. jIg'�•• de

�IGGlfAJ'IA •. Rül10I3,GOPIA A1íiJ:till.I)..I?,OS P'q:L'lllfOH
'

CJi.vilJ�a -:.f� maU' 1Ie!

'Cl�rct._ do,:ToAS. R!�..�!*tdi OMi���. _

. I'onnadoj,.k Fac.ulllade _Na,sonal A, ta!:dl dai 15,80 �•• 6J11

de M�, ''fI8101�.sta e T�110- dj.�to �o conIQlt�do.• "lua Nu-

dmplo dé) BOQltal Nereu nea Mac)laAo 17 JilB9UlaA di r:r.·
BaIílN dep.1Oi �;_: ';�eiet. 27660

Cuno de especializaçAo pel.
.

Iréi-idência - Rua Presid.ntl

S. N. T. JIx-interno I _x-al.il- .QOlltinhO ., - Tel., �l�O.
. tente de CI1'1lrcla do Prof. Ugo

•

Guilil.:riel (Bio). .

.

'

'__�I

CeDI.! FeUpI Schmidll, 18 - DL .d.1\-1'ONIO HUN'- . _. .

l'ô6t
.

UOl
-

.�.&ij:
'

AtenÍle em Ilor. mareada CmORGI" 1-,JlQTºI&Oa
Bel.: .,,-: Rüa .atevII lánio.r, 80,

' Orto.ear. .

- FONE � 2 S 9 li Coa.ulC6r19: joio Pinto, 11 -
__________Oonlulta: da. 16 àI 17 40ru

dilUiâmé'ilte. '.'1101 UI .6bI&ol9"
:Rê�dêiícia, �O��'1VQ! �M.

,_. , ,

"••111.'" 'F�DII, - I.n,.,

DR. CUaNO 8.
GA..I..LBTn

-

_ APvq,ç,�Q. -'
•.0. yltor M'lrell� ao.
,ºK.: .'.'68

Fiori.nópollt

I' BRlla '

,. . . .)
�- �_:�: ��.�--
ALFAIATE do S�U.LO

/'�> •.

- :1:. ----.
:,
Rua Tfiade.. 9 �-.

DR.
'

GuARAeJ; ,SAI!.·....
�_.,._ CirurgiÃO ,Oalfista', ';� ':':i.:oJ....' .�_,_, _o, I

CLINICA � PROTlllSE ,... .�:mvir,GlA '�];�:RORAR.IO: - Das 8 ã. � h9J.'!l8_ exqe', aOI sábados.
Atenlle exclusivamente cQ.pl h9rl' IIIarcaida .

Consultório: .Avenida Bercfli_o;Luz (19
•

Esqüinª da rlla l1IerIlandp �chadt.l: ' � ,
': . ''!. �

,

�

�rj;
í_j .

MATEMÁTICA. FISJCAELATIM...
'

,

I

ensina ",
Dr. Ottü.riedmaRn I

Rua ,Cristóvão Nun�s Pires, 21
(Estuina Rua Hoepeke)

--����========================����-=-=�-=-=:=------�------------------------------�--�------------�----

Rua Deodoro esquina ls
Rua Tenente Snveira

L
!j..

,-

'!',
, .-

<�ti'�'\'i':,

L A V A N D O (O M. ,S A B' Ã 0-

Virg- �,m Especialidad'e
',' R (ia.' WEIZEL.'INDUSTRIAL -_ Jomnville - (Marca Registrada) ,

-""""'�--eeonOIJ1II.�· e lem o e I
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IOFA.CAMA
DIVINOSEL,
com braso.,.,,��.:_S.:��: .

,

"

,,-,l-tíli'kICldel �'sófót' � camal·�,cJrmáriol
AWrto; não Mm, vinco centrei I, gàrante, e

,

conf6rto de um perfeito colchão de Molas.
�I!io ."Flexibel" eletrônic:ame!lte temperado.
NoVO. e exG}usivl)$ rev.eatimentos. DobrCildiças
a...rait emltutitlal. pa com ••lizadores.

-

"

. i ,- ,

NAOE, ' .

--

2�"..........
-

. '

�O'
...

�
. ,.-

COLcHlo· DI MOLAS
. .

'DIVINO �/MOlA MAGICl/�
....formóvel. Muito macio. O melhor em
.. classe. Estofamento com pasta ale algocta.
...... Molas eletrônicamente t.mperadaL
"aa.::do '..,.,-3.....

'

- -

,

!

BRINCAD'EIFlA I

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

J
.t

PRODUTOS

e recebo o seu é'olchão dtf
molas DIVINO�, pagando o

resta em suaves ... -, ,'';

'.

prestações� mensais'
, -

)

SOFA.CAMASIL cOnY bra�o.
Tripla ufilldode, É �of6, é cerne, é -crrndrio l Estilo
norte-americano, com .encõsto rnals baixo. Aberto, não

, tem vinco central. Molejo' "Fle.xj_bel" eletrônicamente
temperado. Nova, inédita e éxclusiva lin.ha de tecidos
"Color-Fair". '

.• E$IÍP'
0,0

" \

!
{
I

t
r
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�IS ltN'l'IGa DIARIO DE SANTA CATARn(A :tLOBIANÓPOLIS, �ÁBADO, e DE' SETmMBRO DE 19158

l "

L IlO R A L

-DENTRO EM BREVES DIAS

Aos pintores e profissionais do ramo,

�1tm do prêmio, gozarão de- um desconto
de 10%, durante todo- o ano de 1958.
ESCREVA E

.

CONCORRA A ESTE·
CONCURSO QUE DEVERA ENCER-
RAR-SE EM 15-10-58. _J"

YEND.E-SE
l

-V.m acordeon SCRndaU_ -.de 18-
f

b�iç.aç_ii.o Italiana. d� 120 baixos '

e 4i te�las �fínação., em. quarta
!

:o::��t;1, estado de eonse�ação

I·Vê)' i. tratar a R'\l& 'Bernardincr
Va,z, 28 no Estreito, •

"- .

T I
. "1rlaogulo_ e Derr,

'

Brolhers"
As melhores que existem

I

Dr. OSNV LISBOA

N s

P. S: D.

lalaro�
Bartolomeu no perlodo da manhã

2."5 "- 4.as e 6.as feiras

após às 19 horas.

Consultório:

RUA VIDAL RAMOS, 19

PARTICIPAÇÃO

Ricardo Rodolfo
- Fuhrmeister .

.� .�.
' Cirurgião Dentista

ATENDE DIARIAMENTE

A 1 U' 6 A .. S E
ALUGA-SE UMA CASA

À RUA - CONSELHEIRO

MAFRA 186. - TRATAR

NO LodAL.

FORRO
IRMÃOS BITENCOURT

'I(AI�
SAOARO - r ox e BOi

- ANtiGO OEP0SilO O"'MIAN'
•• _.J

4

1--------------------

o Ex-combatente i LEIA
candidato a Vel�eador./

.

, P, S. D. '>,_,'

PI S. D. "

AUGUSTO BREZOLA

CANDIDATO DO P. S. D.
DEPUTADO ESTADUAL.

A

VENDE-SE
uma ótima casa de praia, tipo Americano, quase
.nova localizada na zona do Balneário, proximidades
do conjunto da Caixa Economica, Estreito, medindo

7;5 mts. x 14 mts., com tcdaaas paredes dobradas,
ínurneros armários imbutidos, compléta instalação
sanitária, COffi banheiro chuveiro. elétrico, etc .._

com

mais um apartamento completamente separado da

casa- com 6 x 8, tendo garage, abrigo, luz & água;'
com terreno 'de·marinha. tudo legalizado..

Preço: 300 mil cruzeiros.
- 'I'vatar 110 local ou pelos telefones, 24-75 e 62-62.

(I�!E SÃO JOSÉ

Pré-Estréia do famoso filme - cetarinense
R � ç -O D A I L U S -1p

�
- ,�

-\'0.-0 , &KRtQ·UEcQi �- �4�

-

<

�\ t�
./te''''' .' A'

•
•

•

•

"

DAV tD O .SEUN ICK ;.
equ'e"'n.ta � ;�e ,d6 . 1

� •••I��:;D-,:�fiN'8' lEVOU'
• >� .�,

1 ".;;q,�..';f.,... .'.
.""

��. .-,.:�-._- .. ;'(�'>lGDNE WIIB TDE WINJJl' »:
. '- "

\" ; j:��18'-DdATll4.-A1UfOfj j
-

_ �l
• '

� .nEItlNICÔ.L():Í\
. '4" - \l-

...

CLARK CABLE ,

-

_lO R-k61 8w" .-

LESLIE HOWARD'OLIV1AJ,eHAVILLAND
... .

-
-

-

�
,

� ""Íflq!Ç/I"If/lt _
.

VIVIEN LEIGH·
: '_•• S.·..F.l#lf Q

-

H·,,,••

moouccxo SE����,S�..1I1��T1mNATIO�i\t
_.,,__.. Metr't91tf4�?tayer ( I N E GLÓRIA

MAMEDE
r�........--__

''-

,

7�'" ,I o-'-i O S É
"'1 YIAR.NER 8�OS, orgulha-se em- apres�nlar

•

1",0--
-

,_' � i'

'. .

"

•

-

-

o rr

A M· A N H Ã
,

•• -.r- ";'_�
.. -

.

r

pnUCA' -ou FARNEY
---�_._-_.. - ......-,.-_.-

:::.__",:..... ....... _ --- .. '-

em
-'"1

.:.::- �"
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":O .. IlftlQO DU&lO .. IUZftA CAI'ABIKA: -r::
' , FLORIANõPOLIS SÁBADO 8 DE 1ETD:I:&O DB 19118

___________.__________________________________
. , ",'_'-

.

1-.-____.,.,----- fi ---.----:---�'----------
,'-

.« .�

.... Jõgos de Juvenis e�. Arn.d.CJres na Tar'de de H()ie_
r:�:(ERTAMES MENORES DA CAPITAL TERAO PIOSSE6111MENTO:, HO.m :ílARDE, TENDO POR lOCAIIO ISTADI o DA F.'C.f; N� PR!

1!!���������!���!!P�!�.!!�lli�!!E���!����E
Vitórias'e

':

derrotas' de 'Sanla'Calar
nos, ,Jogos, Universitários, :Br.asileif
Nos Jogos 'Universitários, Santa, Catarina cI,

"

" .. ,

CAMPEONATO AMA'DORISTA 'DE' FUTEBOL�
Prosseguiu o Campeonato da' ninho. Nota 7. QUanto' aos ou- média, tivemos: Pedro, muito' _roso 'e escanadloso impedimento. Mareio Araujo, Camíllí, Asdrubal

Segund'ona., Tamandaré> e Ipíran- tros dois, Veva e Enio,- merecem bom. Nota 7. Nelson algo recla- Quadros: Ipiranga: Dino; Ta-' e Lourtval,
'ga, fora�

'f

�s prctagonístas �e cada um nota 6. Roberto e Os' mador, e indisciplin�do. Nota 7. tá e Nosínho; P�dro, Nelson e Arbitro: JOSÉ SILVA éom
uma J;,atâ:lha sensacional. �as a ni, os "halfs-volantes';, estive- Lilino, fraquíssimo. Nota 2. No Lilino ; Elcio, João, ,Pfzzolati; péssima, atuação. Renda' da Ia-

péssima arbítragem de José Sil--' rarn bem. No entanto sob ees- ataque; Elcio, limitou-se a cada Ivan e Marinho. O "Tamandaré batina: Cr$ 64'0;00:'
va enfeiou Q jogo, Mas; vamos\ saiu o trabalho de 'Roberto, .com ataque do Ipiranga, postar-se em com;' Leonardo; Enio e Toninho;

,

{Escreveu:
• ao que interessa: Na partida pre- nota 7 e Osni 6. No ataque; - impedimento. Nota 6. João, mui- Osni, Roberto e Veva; Warne'r, Mario Aurélio Pereira
liminar, Atlético e Figueirense Warner, não repetiu suas atua- tobqm o seu desempenho. Cor- ----:-=-=--:---------_,;._.,..--'- _

- se 'enoontraram, ficando o mar- ções anteriores. Nota 6. Camili, reu muito. Lutou com bravura. ABELAR'DO NESTA CAP'ITAL
rina °

'

cador num alarmante píacard de uma estréia infeliz. Nota 4.- Mar- Nota 8. Pizzolati, não reeditou as '
"

,

'

'"

Santa Catarina 3 x' Bahia

6"tentos,a O. Na parti� que no_s cio Araujo, como centro-avunte 'snas atuações anterio�es, per- o,c�ntro�mé�o, Abelardo, I ventude, de Caxias dõ',iul, 2

'interessava, ampatarzm Iprrauga esteve 'dispel'sivo. Nota 7. Asdru- dido, Sem enoontrar co�boração, que, víndo do mt�rior db Es-
f
onde tem ,brilhado, intensa- Santa Catarina 3 x Goiáa

'e Tamandaré. No primeiro tempo bal, também não foi o mesmo em seus companheiros.' Nata 6, t d d f d
'

I a�, e en. eu as cores do
I
mente. Abelardo acha-sé en- 1

,registrou-se q placard -ae 1 ten·' elemento das outras' jornadas, Ivan, o melhor dianteiro do Ipí- .

,

I' t t
".

t N t 6 L
.

1 S t b Ih ,AVal, proletando-se como tre "nós. desde ,há' algun's· Goiás.3 x Santa catarínato para" o plranga, en o es e o a " ouriva na pontu-es-
I
ranga, eu ra a 'o, merece um I

aliás feito em impedimento. pelo querda, esteve 'algo escwecido.! prêmio. Nota 10. E, finalmente, .um dos mais, eficientes "pi- dias, em vísíta a seus amí- O (feminino)
centro-avante Pizzolati.· No se- Mas mesmo assim, não decep- Marinho na ponta-esquerda, não vots". de S�ilta, Catarina, I gos, �:v�ndo regressàr aos, _

,
VELA

gundo período q Tam.an�aré em- clonou. Nota 6. No Iplranga as
I
passou de "méro-assiste'Ilte". como se sab d f

-

di1.

\
'. ,

'.
e e en ,LI:: na p"amp.,a� n,a,'

próxima .segun- ,la 'reg'ata _, 60 !,ugarpatou, quando, nu_ma bola lan- coisas andaram pretas. Não teve
I
Nota 6. Vemos perfeitamente que I .

,

-

,). .

'1 I' d . atualIdade as" cores do Ju- da-,fel,ra.
'

23 regata _,30 lugar
, çada para -a àrea, o arqueíro Di- o Ipir.ltllga, méritos de espécie a rigor, pe o a o do Iplranga,'
no defendeu atabalhoadamente, nenhuma, a seu favQr, para o as coísas andaram com os "pés
soltando o balão que se ofere- empate. Os seus jógadores, fc- na cabeça". A nota destoante do
ceu a Camili p�ra êste- marcar ram os únicos a acender o es- jôgo foi a infeliz e catastrófica

mapelavelmente. Atuação-dos.vin- topim, ,Mas na hora do "bolá" arbitragem Ide José Silva. S.S.

te ,e dois elementos: no. Taman- d andou metendo O.ll pés- pelas mã,o,sse acovar avam, é',quem pagava
daré; - Leonardo, disputou a e vice e versa. Não enüendémos,

, ,o pato, eram os j'ogadoies do Ta-
sua melhor partida, nq,atual cer- mandaré. Por êste motivo suco- praticamente nada das, expuls�es:
tame. Quanto ao goal , não foi deram as 4 expulsões' tordas elas I

S,S" pasmou a assistência: Dís

culpado. N'o.ta �. O trio' de' za-,' injU:stas. Vamo-s às �tuações no
seram mesmo alguns assiste'ntes,

gueíros, algo descontroladq, saJ- Ipiranga: - Dinó;- não demons- que O· S,r. José Silva; pehsavJlj , .....
' ',"" __

vando�se apenas o centrál To· trQu qualidades ,para o sacrifi- estar arbitrando "Alvai X ',no- ":
"

�:��.::;:�����,
..

�::�
__

�(.�'_�'-�
..

���cado pôstq, Na ocasião,!lo tento caiuva'. O sr. José Silva," está "'�'l;;: A

, ,

'C_,O�,,u181,8,1, DO de empate, o arqu(l_ir-o ficou ca- com um complexo de expulsão,:' ,':' '"'7
- .!I ..

f.�I'U'e.'"rense,
tando cavaco. Nota 2. Na zaga que é um Deus nos acuda. Co-

2���ª�����::�• _ tivemos, 'ratá, com nota 6, e meçou enandq, validal!idoÓ o ten-
v

-

�
Nozinh,o ,algo superior, a seu

I
to do Ipiranga, feiro em"clamo� , __

.

,:::::-t

Recebemos; companheiro, n.ota 5,5. Na, linhet 1 '-,' ,,�P�}�.. ;,�==:==:::::::::-_�__�
,

"Florianópqlis, 3 de setembro

id,�' 1958

, "UR G,EI,.J'i
..

c�mPra��� -�a, casá. até Sob a redação de Gilberto público do Estreito e mesmo

cri 50.000,00; de preferência Nahas e Manoel Motta, a.ca- desta Capital aô par das ath

nas imediações da Igreja de ba de aparecer o iiúmero 3 vidades do clube que é uma

Fátima, 'no Estreito. Tratal', do Info_rmativo do Internar- das glórias do futebol var

ria rua Tiradentes, 49 ou na cional Futebol Clube. Tra- '�eano da metrópole barriga.-
.

rua Conselheiro
_

Mafra, 96, ta-se de um folheto m1m1o- ver._de. Gratos ao

Gilberto,pe-/sóbrado. I grafado
a. caprichO e'gosto, la reJ;,llessa de um sem ..

,C��"--'-�--_�"�:�'iij colocando os asso.ciados e o piar.' , ':!�' i
'"-,-!"��'5.r��...�, ..
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Ilmo. :;lr. FIG�EIRKNIEJ lJU� 1I��
GOLS WILSON, OLADIO E EDMIR

RENDA; 2.420,00
JUIZI GERSON DEMARIA -, PESSIMO
l° TEMPO: FIGUEIRENSE]) X O ,i

FINAL; FIGUEIRENSE '3 X O

PRELIMINAR: ASP. - FIGUEIRENSE 2 X ATLÉTICO 2

Diretor de Esportes do jõrnal
"O ESTADO"
NESTA

Pelo !presente. o Figueirense
F. C. sente-se' honrado em con

vidar V. S. para o "cocktail"

que marcará a inauguração d;;,

sua secle sQciaP _provisória, em

terreno de sua proprieâ,ade, no

,'subj-distrito ,do Estreito, nesta

Capi_tal, às 10 horas ,do dia 16

d,o corrente.

Sem mais queira aceitar pro
testos de estima � ,considera,ção.

'Pelo. Figueire'Ilse F. C.
Thomaz Ch!lves Cabral

Presidente'

SIIUAÇÃO DOS UMPEO""IQS�
CARIOCA E PAULISIÂ,

'

C�EONATO CAEaOCA

1° - Vasco, 2 p.p.
2° - Flam�ngo, ..Botatogo,

..

-Fluminense e Portuguesa, 5

3° � América, 6-
4° -:- São dristóvão e Ban

gú,7
50 - Bonsucesso e Madu

reira, 10

6° - Olaria e Canto do

11

4° Portuguesa de Des-

1?ortos, 13 -

, , ú" I
5° - XV de Piracicaba, 1"4,

>� 6° - Botato'go, 19\
--,_'--

'.
, 7° - Ponte Preta, Guara-
�i e Améric�" 16 "",

� ",

�I8° - Nacional, 17 "

,

9° - Táubaté, 18

100 ,- F�rroviária e Co-

mercial,'.!9 •
'

"

;
�, I;; ...... I.'!......

110 - Portuguesa Sàntis-

TELHAS. nIOLOS :,
,

'

CAL E AREIA
'

IRMÃOS BITENCOURT
':A�" DAOUÓ • 'ONe no.
ANtiGO 0",0'''0 ,oAMIAo-"tI

Rio, 11

A:lU-GA��E 'I
Duas salas de frente para

-

\

sr. ' Hernani��eal -
Fone, 3809.

CAMPEONATO PAULISTA

1° - Santos, I) p.p. ta e Ju'{entus,: 22�
-

12° _;_ Jabaquara, 24
130 ....:_ Ipiranga e XV de

escritório, na Rua Fernando 2° - São Paulo e Coria-

Machado, 12. Tratar com o tians, 7

30 - Palmeiras e Noroeste, JaÚ,27.
".> "'�'_�\

----------�------------------�-----

", ,INFORMATIVQ, DO INIfRHACIQtW.,
DOESIREITQ

)_
. -.-

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

. Brasile!ros que estão se�do' cou-se 'em; 5° lugar " .

dísputados- em Belo, Hori- TEmá
"

os catarínenses áté Santa' Catarina: vence.

alcançaram os se- Esplrito-Santo por meO (
zonte,
ágóra
guintes resultados:

FUTEBOL
rio). Perdeu, para
chos � PO,r, 2x9 em

Santa Catarina 7 x sergt-
mascuüna e para os ea;

pe °
casp-or 2xO em símples f

Santa Catarina 2 x Dís-.
nma.:

trito Federal 1 (grande sur-

15anta
'�À.DRE2I" '

Catarina
presar-
Santa Catarina 2 x Pará 1

VOLÉIB,OL,
Alagoas 3 x Santa Ca-te.-

para o Paraná

1t
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'Hom,errs de açao Íum.aín Lincoln !

"

ComoVocê, êle é umhomem 'dmâ�COt decidido e con:flante:
É 'também um fumantB qUe exige mms... somente' Lincoln
cónsegue satisrazê-lo plenamen�J

'

Seleta:,gtura
de fumos esreciais, Lincoln. .,"�, é :urn:cigarro
qu.e ;mantém m.açÇ) após �, maço, a:mesma
inconfundível, qualidade c

'

'

,LINCOLN":õ- ._.," .,

'�

ii
f

',II

&.. PE CIGARROS SOUZA CRUZ

C O N F E I T A R I � "P L A 1 A rr
- A M -A' N H Ã - D I A 1,

ESPETACULAR TARDE ,DANÇANTE ABRILHANTADA POR "SABJNO E SEU' ÇONJU�TO 'QE RITMOS"
NA OCASIÃO SERÃ� ELEITAS" MISS "BROTINHO PLAlA" rD,O MÊS DE SEJEMB.RO E :�LAMOUa' ,GIRr D�',,_1951.
� " " ,--------------------------------------------�-�--- -�----�---------

-----

I�- T' � � E IE! l1E. IE TU TES
CAMPANHA

-

DO CIMENTO PRÓ CONCLUSÃO, DAS ,OBRAS DO RESIAURA'NTE ,UNIVeRSIIARIO. NÃO N'EGUE' J
�

---�-��'-,.,.",_._�'
�T I UI'ÇAO 'OU4NDO. ,EOR "PRO(URADO�",_.."",_.....:..��,"!'l""�""""'"""'.,..__........,..,
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ESTRADAS
EXISTENTES
EM 1950

ESTRADAS
-

EXISTENTES
EM 1958'
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TERRl'Í'ORIAL I
I.��:,,�.�.<'::-,��_�_"":",,:,-_�I I
11. D<i �iJoJ:a! de -$:,'i rá nc.i.s c -O\d6 Sul ! 4.�756'''''''k-m-2-1__''_--2()--O· km I
112 D 'B�

': -(6 municípios).
"

.. f"'; .! ·1
.

'. a áCi";1 'do Itajaí ,< 19 mlÍrúdlpio�} /. 12',27� lqn2 I 700 km I 35 km 80 km 8151�m
J.3.. .De.Florianôpolís (10. municípios) I' 6:643 km2 'I 471 km I 25 km 496 km
I A· De L�gttil�· (20. municípios). '. I: 9.222 km2 I 60.8 km I 8 km .....' .

�: 60.8 km
I �.: -:De QanptnHas (8 municípios) . '. I 12.0.24 kmâ 470. km I..: 320. km _60. km 890. km
I t)�, Do-Rio d? Peixe (14 muniéíplos)

,-,1,

I 10..960. km2 477 km. I' 120. km
I

6o.-km 657 km
17 ... D.o �este (16 mu�icípio$)

.

,

'" I. 1�.o.37kni2 1.10.1 km ii.' ,270. km II ·28 km 1.399 km
pt .�I)o�c�p��·�.La]es (7 .rn�ni_çÍpios)" I':; 24.832 km2 781 km )

-

_ 47 km I 2'5·km 828 km

I,
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..,...-�"r .----_-_-.:.._.,

.....94_.-7_9_8 ....km_2-.I----_,..-4-.8,..-0_8-k-m=-·-----I====�-;.-.8-5=7�k_�=,==... -'-,_(=',=====Z=6=8=k=m==� 5_._93_3_,k_.m__

._----- ------- - - .--

Estrad�s' Municipais I Quilômetrós de es-,]
incluídas no, Plano I tradas construídas"
Rodovíário Estadual I entre. 1950. e 1958 1
entre 1950' e 1958 I _ �.�

�---- ----
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7 kin 240 km
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