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Ameaça a mineria otomana empliar o surto ,de terror em Chipre _ Governadõr-britânico em Nicosia percorre a "fr onteira mé do ódio" -..

NICOSIA, 24 (U, P,) - A as manifestações populares E
-

3'7
.

"I' h
-

isto é, vinte e oito vezes a a um correspondente da do em vista uma constitui-

organização clandestina tur- a partilha ou a morte". m armas mi omens· volta-da Terr�, e frisanrq�e 1 "�.:a. c:", o arcebispo Maka- ção democrática da ilha, no
'ca "TMT" dístríbuíu panfle- O governador - de,Chipre,

' essa "ponta aérea" foi a mais I nos declarou que tinha um quadro da autonomia".

tos concitando os cipriotas Sir Hugh Foot, percorreu ao longo da fronteira, mar- diante a vinda de elementos- importante, depois da de plano pessoal para o proble-
turcos a 'repelirem o plano ontem a "fronteira" que se- cada- a adme farpado, entre da Orã Bretanha, foI "sus- Berlim, em 1948-49. ma de Chipre.
britanico para Chipre" e- para' as comunidades cíprío- os dois distritos com pro- ,pensa" domingo à meía-noí- "Esse plano, acresce�tou o

ameaçando óom "punições ta-grega e cipriota-turca em príetáríos de armazens, dos te.
-

'Os efeitos britanicos esta- chefe da Etnarquia Oipriota,
'severas" os que ó aceitarem. Nicosia, a fim de determí- quais escutou sugestões para "cíonados em Chipre elevam- não exclui, a priori", a dis-

"Se o- governador, Sir Hugh nar o sistema de distribui- possíveis soluções para a si- As viagens realizadas to- se agora a mais de 37.000 ho- cussão de qualquer outra

Foot, deseja saber o que pen- ção de alimentos. que foi es- tu�ão.
.

talizaram um milhão e cen- mens. proposta,. q�e s�ria objeto
sa a Turquia, "diz o panfle- 1

tabeleeído desde o fracasso A "ponte aérea", da "Royal to e vinte mil quilometros, Em entrevista concedida de negocraçoes diretas, ten-

to", que ponha seu ouvido -de acordos normais de abas- Air Force", graças à qual
" ----------------

atento à Turquia, e ouça o tecimento. em oito dias foi reforçada a

E
.;

8t d Ch
' ,

b tque clamam, 'em todo o país, O governador caminhou segurança de Chipre, me-
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Não revelou o arcebispo o
conteudo dêsse plano, mas

exprímíu novamente -a opi
nião de que o projeto brita
nico somente pode eonstí-,
tuir 'nova fonte de conflltos
para o Ocidente.

mão por diversas vêzes durante aguardam com Interêsse mescla
a rebelião. do de inquietação o regresso do
Houve combates no domingo e, secretário geral da ONU com

..o que parece, a segunda-feira procedência. do Cairo.
foi relativamente tranquila.. Os Atribui-se ao secretá'rio' geral
rebeldes informaram que' a arti";' da,'ONU na previsãó de eventual
lha-ria do govêrno atingido, vá- fracasso' da sua missão no Cairo,
rias vêzes, as ruinas de um an-: um plano que deveria - permitir
tigo templo romano considerado resolver-se - a questão dentro 'd!o

Já $obem a sessenta e oitoios países lIarti- :�.;�;��:,::;;��::;:�;; �E,�::�n����:�l:E�
cipantes dollundo monetário ilJterDaciohal !f:�f������:.)��;�r�����'}:i��[i:f,;��
Associou-se a Espanha � organização com uma quota de �eITJmilhõe; de dólares .: Informações !�:ça�i=�:��. tentarão reiniciar

I�::�e apr�!�s��ãO�!U�st:��a!�U;I;

divulgadas pelo chanceler EASTILLA--: Mais de três bilhões. de dólares foram .emprestedes pelo
o.

"'DEM';TÉ��Ê'õõ COMANDO 'õ'ôM",

Com a adesão da Espanha, em ORGANIZAÇÃO DO SISTEf\fA '8 A N C' O M U N D I A L
o Fundo �!O% em ouro e o res-

-.
-

maio último, ao siitema formado Em c�da um dos países parti-
. ,

'

to em pesetas) e outro tanto pa-

5 DI S T R' ,I , O N A VA L"pelo Banco Internacional de Re- cipantes (nerihum dos' quais está to os do Banco como os do Fun- Qiliões' e quatrocentos milhões' de ra o Banco; A .quota destinada ao
- .0' �

,

C'b�struçãq,. Econômieca e .peló -dentro. da zona de influência so-
do, representam os demais pai- dólares, dos q,uais,20% já foram Banco, como já foi esclarecido -"6 conçrà-almirant8 Auré-j' contra-almirante Aurélio Ll-

Fundo Monetário Internacional, vi�tica!, existe uma' j�nta,de di-
ses agrupados segundo critério levantados,

-

Desta porç,ã'?" 2%� é I acima, senâ integralizada �penas lio Linhares enviou telegra- nhares - preterição nas

sobem :a 68 os países que parti- .retcres, que se reunem ao me' regional. Ii qu idado em ouro QU dólares
I
-ern 20%, sendo 2% em.�uro e- os ma ap Ministro da Marinha promoções - o contra-alml-

cipam dêstes 'dois organismos fi- nos uinlj; vez por ano em' Was- norte-amerfcanos e o restante restantes 18% em pesetas ou em pedindo sua demissão do rante Luís Felipe ,'Pinto' da

nanceiros c'riados na Conferência híngtcn 'ou na � capltal de.' qual-' 9 BILIõES DE DOLARES -a'
'

d
.', promissórias. Comando do Quinto Distrito Luz, ora em licença�'de seís

,

... nas rversas. moe as nacionais Naval, em virtude de prete- m_eses" pretende 'aj>l:esentar
de Bretton

-

WOQds, em 1944. A quer' dos' países, Este and, a con- O Fundo se alimenta com as dos subscritores. Quanto aos Faland_o sôbre as, van�agens que rição que ju.lga ter sofrido, pedidQ dç transferência pa-
propósito dêste acontecimento, o ferência terá Iugar em outubro coütr'ibuições ou quotas dos paí- '80% não integralizados não teve' �ecol'r-e,rao para seu pais ,da ade- na/! últimas. promo_9õ-es' de ra a "reserva. ;" "

.

chanceler .espanhol Don Fernando em Nova' Delhi. Uma vez reuni- ses membros, subscritas em sua at�>,agQ�a o �anc.o '��t�rnaciqn�l >�o .ao .,S!,S�n:a-' ,1��t;0%Q ,:ha1l--:-, ofic�s-gen_e7'if.1It.,!Zª 'A�7!!ad� '. --9' ll?n1í�v.-AIJlll-ri. .: i- '

Maria' Castialla concedeu receu- das as juntas nacionais, -elas',de- totaHdadl! no momento da ade. .

de Re.construção Ec.on'Ômicã ue.: eeler .q� d:-s(le sua :t:9'haa� o. ,_ O,!��é_ ;:PTu16 nha-�vf,lf Ir(f lttô '11llS 11
.. _. ,

' '.
...

' �,
, '. : B' "M'�di "\ ""ê �fn 't'· _ �ntont(r'teT-es Bardy que foi ximos dias.

temente à imprensa' de"Mádrid' lég!a111, :r>ôdel'es a dois cQllselhós, são: <;l, ca,pltal total nO momento c€s�iúade de�evafttá-Ios constJ-•. ancQ ® a_l J� L Z ii' pres 1-,
'd d

,. d'. ..
1 ,-

.,
'

.
' , , ',"",' '. I _, t' b'I'-" 600 prOmOVl O, evera elxar as _.,

uma entrevista sôbl'e' às Oibjeti- executiyo"s,-fun1 pàr'a Íl F'\.lndo e :é de mais de, 9 biliões dI! dóla- tUÍ!ldo uina espécie de fundo ,de, lll�S �IO va or;e �:es "I'lOe,il e, ,

fUnções' de Subchefe dà- Ca- i " N'O'i()S�'
vos e os l'ecursQs destas duas en- outro para o Banco cada um dê- res, dos quais 7 biliõ.es e seis- garantia a amparar com o cré� I11llhoes de dO'lares II 46,. palses sa Militar da Presidência da, O mi�ini t 'AI" ,C'ã, , ' R

.

bl'
.

d
" s ro, ves mara

t,k!ndes, da qual nós colhemos os les compôsto de 17 conselheiros. centos milhões em m.oedas nacio"" dito dos países-memb'ros as ope-

[diferentes,
t�dos êles. a�licados epu, l<:a am a esta-' sema- deftrlÍ' indicar em breve o'

dadoS' abaixo. Os 'cinco paí�es que coiltriburrarrl nais <!os países-membrQs e um r-ações do banco. em emj;lreendlmentos vltals para na e se,!,a nomeadQ para c�- substituto do contra-almi-

As duas instituições --'- infor- cQm somas mais elev.adas para bilião e 400 milhões em ouro de- A quota da Espanha _ infor- suas economias, como por e-x.e,m- go imp<?,rtante no Ministério r�nte' Teles Bardi..:,'Úm ca-
,

"
- , - da Marmha.. I pitão-de-mar-e-guerra será

,1l10� o ministro espan�ol -, ain- am1!as as, .instituiçõ.es (a saber: positados nos bancos para êste ma o ministro Casteilla - será.. pIo, .energia elétrica, - irrigaçãb, . PARA A RESElRyA .

_ e�olhido de uma rélação._de
da que independentes, estão in- Estados Unidos, Inglaterra, '[<'rl/.lÍ fim designados pelo própiio de 100- ,nilhões de dólares para. estradas, etc,

'

Pelo mesmo motIvo 'dIJ, 80. _
' ",

timamente ligadas em seu fun- ça,- China e India) possuem re- Fundo.

cion.amellto. O FundQ Monetário presentantes nos dois conselhos. Quanto ao Banco JIl:undial, cQn
Internacional visa conseguir a O� outros doze conselheiros, tan ta êle hoje com um capital de 9

estabilidade monetária dos paí-

.

'

.�' ..

retirada: colapso em Ba'albek
BEIRU';rE 24 {UP) - Os re

beldes liban�ses ocuparam hoje
a Importante localidade de Ba
albek no oriente do Líbano
seguhdo Informações

.

recebidas De acô rdo com as .mesmas ínfor-,
hoje, nesta capital. ma�ões,... os rebeldes formaram
-

Diz-se que as forças do govêr- uma comissão de govêrno, em

EDICAó DE HOJE: 12 Págín as - Cr$ 2,00 - FLORIANÓPOLIS 25 DE JUNHO DE 1953 1}0' bateram .em retirada, no do ..> Baalbek, éldade que mudou de
�

.

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

nringo éntrincheirando-se' numa

granJa gncle instalaram sua ar

tiÍharia.- A granja pertence à Uni
versidade Americana de Bêirute.,

,. '

DIRETOR: RUBENS DE ARRUDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINO

,
fies - membros, o ajuste organi
zado dos tipos de câmbio de di

visas e a eliminação de resh'i--
,

ções nas transações monetárias

internaciQnJI,is. O Banco tem por

objetivo facilitar a,manterem

sistemas ,econômicos equilibra
dos 'nos quais as exportações e

, ,

'serviços basiem para financiar

as importações,

Estado de sítio foi .suspenso' na Bolívia Ci��vemen-te eBfraque(�a
-a posi�ão de Kruchev

",Mandou matar Nagy para acalmar a oposição,estalinista oU ,para 'atemoriza�
I I' d d R

I rentemente, os própriQs partfdá-I
to' que obtivesse -em sua géstão.

a guem entro a,
_ ússla rios do primeiro-ministro russo O fracasso _pOderia significar sua
,

'

condicionaram' $eu apôio ao êxi- própria queda. '

"

'

PARIS, 23' (UP) � A reüni'iO, bita russa durante a reunião de --------------------_-------------------------

��!!���� ;:��::t d�a���dOP:�� �10�V:�1�:i&0 ��ssc��h:;�Sm!i,rig:���� 'I'rá outra vêz à ONU a questão argeli
nlunista russo s�rviu para escla- gou-o a procurar meIOs de com- 'I .

' .'. . '.
recer a posição do primeiro-mi':" pensar a perda d? apôio par_!idá-

I GAIRO, A:ge.l, 24 (U�) - scf-
,
melO de ga�a�tlr .-essa. l�g�ça é

nistro Krucl)ev te de seus QPo- rio segundo as'citadas fontes. ,gundo a AgenCia do Oriente M� !azer os 'milItares p8l't!clparem

PARTIDOS nelltes" ,não identificados, possi-, Se� método f<!i 0/ de tentar 'ga-
dio, um po�ta-voz _

da Fr�nte Ar-_: do,� CQmites de Salvação pú�n-
, velmente stalinistas segundo al- nhari prestígiQ entre o povo. I

gelIna de Llbertaçao Nacl,onal te- c�. O DeJegado-Geral do Gover�

Inscreveram-se, originalmente, g'uns cÍl:c'ljlos Jiip)omático,s da_ .

,ria declarado, em Túnis, que a no concluiu: "Penso, que, b obje�
para as eleições, nov·e· partidos, EIll'opa. Or,ien'taI.

'

O
.

d' I 't" t' I
Frente Argelina de Libertaçãó tivQ que· devemos visar sem rela�

executandQ-se únicamente o tra-· s meios Ip o�a ICOS e.s .1- Nacional "uma' vêz mais levanta� xamento e atingir o mais ràpi�
dicional Partldo Liberal,. mas Na' opinião dos inf9rmantes, a ma7, qued as ex�c��.?es �o,s dlrl- -I, ria a qQ.estão' da Argélia perante damen�e possível é a integração
aduzindo':'se não ter atendido ao p�siçiio de Khruchev,está "gra- gen e�

d
a �e e lao ungadra< .

a Assembléia Geral das Naçõ�s da' Argélia, província francesa".
pedido de mOdificaçãó do esta- v,emente enfraquecida". Um �di"( anuncia as na. semana _ pass� a, UniÍlas quando da próxiMa s-es� REFORÇO MILITAR
tuto eleitoral. O Partido S9cial plQmata disse: ,"Lançou alguns estav�m d�st1nadas ?ao a Im- são.

'

'um pedido de reforços milita�
Democráti'cQ decidiu não apresen- sputiniks, mas 'sofreu, revese� na pressIOnar Tito mas sIm aos opo , L

'

I SI'
.

t d'd
'

'd d sitores de Kh'rhschev dentrodi. I' re�, o gen�ra ª an ,preCISOU:
ar can I atos, e o -par}1 o a agricu'ltura, frente a, Iugosláv!a

"'T I ,"
t h' t t d ,o, O general Salan explIcou em "Um aumentQ de' efetIvos per-

Esquerda Revolucionária mani- de Tito e, o ,que é máis importan-' pais: alvez. edn at end aRo, a�e- I,
entrevista a participaçãQ do� mi- mitirá" garantir a proteção das,

festou-se no ,mesmo se·ntido. O te, nos preparativos par,a uma Nm�rlzarba guem. den ro a
•

USSII/..
! litares' no� 'Comitês de Salvação populaç-Ões Qnde não estamos im-

própri.o Pa.l'tido do Govêrno (M, reunião de' chefes de Govêrno.; ao sa emos. alll a quem e mas P 'bl' a' 1 d
. -

t) d
.

tl"b b;" u Ica ec aran o que a IDlssao' a a os"permanentemente conti-
NR) nãQ conseguiu apresentar Esperava que 'essa conferência, a vez o sal

admosd�ml reve ex- fixada a êsses comitês pelo ge-, miando ao mesmo tempo na des-
suas candidaturas; por motivo fi)sse a consagração de seu pres-

-

pressou. um os Ip omatas. .' neral De Gaulle "não podia ser trui.ção dos bandos, Não é para
do 'fracasso das negociações com tigio, mas o 'Ocident'e negQu-se a

,- I levada a bom têrmo se não fôs: fazer' a novas, dificuidadelilo que
--as alas Esquerda e Direita no ac·e-itar' suas condições". Outro diplomata, ,ampliando a II se mantida uma ligação extrema- são desejáveis reforçoS- mas pa-
sentido de che·gar a acôrdo' !lô- .

O total fracasso dos esforços teol;ia de que a posição de Khru- mente estreita- ,entre esses or- ra apressar Q fim das, hostilidil-
bre o's nomes....

( de Kruchev para leva�' Tito à ór- chev se del?ilitou, disse que, apa- ganismos e Q Exército. () único dies".

se que poderão regressar ao país
todos os exilados políticos.'
TODOS EM LIBER'DADE
Com �'suspensã.o do Estado de

Sítio, cessarão as medidas res-

tritivas, e já foram . postos, e'll1
liberdade 'os prêsos poJíticos, su
pondo-se que não restará Uri1
prêilll político até·-à _concessão
da anistia. As medidas obedecem
ao ptopósito de o,utorgar plenas
garantias às .eleições complemen
tar,es dQ Parlamento, a serem

realizadas no dOlllingo 20 de ju-
1)10, com o objelliivo de reintegrar
34 deputados e 6' senadores sor

teaâ:os na passada legisl1\tura.

•

, LA PAZ, 24 (UP) _: O Exe

cutivQ decretou a su'spensão do
estado de sítio em todo o país
vigente desde a intentona revol:
tosa de Santa Cruz em 14 de

, ,

mai.o passado.
A anunciada anistia _ política

ser� conc.edida na prOXlma se

gunda-feira, segundo declara-se
nas e-sferas oficiais 'entendendo-

,

Após a derrota, expurgo no futebol
Soviéliéo

, I,ONDRES, 24 (U. P.) - o "DailY WOl'lker", órgão
do Partido ·Comunista Britânico, predisse, hoje, um

grande "expurgo" na U-nião Soviética. Sugere que "o
culto da personalidade" será eliminado com energia do

futebol soviético: O correspondente do ,referido' jornal
em Moscou, Sam Rusg�l, baseia sua predição nos ata

ques lançados contra o craque do futebol soviético
,

Eduard Stretsov. O Jornal moscovita '�KomoE!omolska�a
Pra"das" revelou que Streltsov será processadó' p'elo cri·
me de eE.tupro. Disse Russell que "esta denúncia provA
·vell)lente. ,resulte na - maior reorganizaçáó de todos os

tempps 'no futebol soviético."
Váriús outros :'astros" do futebol soviético serão

atingidos em maior ou menoJ;' grau, inclusive j9gadores
como OgtrovslkY, Arbutov e Metrevelli, do "Torpedo'"
Ognllkov e Tatushin, do "Sparta", além de outros.

NOVE "
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r··assD'iS�hJieSSSS8sssrs�aswssl:ISSejSI:rossSi"aVlaçao, em que sucumbIram, alem de outros, "o . ' ,

'

senador Nereu Ramos, o governador Jorge Lacer-
'

da e ô deputado Leoberto Leal.
-

,"

A morte do grande brasileiró que foi o presi- Com-Nerêu Ramo,s d�saparec-e' a-,mal'or reserva moral do regl·mesidente Ner�u Ramos representa para o nosso país ,

uma perda irreparáveL 1tle era, sem dúvida; â
.

x x
..

'

desse desabonar e desmerecer no conceito de seus

maior reserva' do regime, pela inteireza de seu ca- x. cidadãos, A sua austeridade era um corolário' ló-
ráter ,a exemplar austeridade de sua vida pública ....... gico 'da sua incorruptibilidade, e, dêle nunca' se
e privada, o seu patriotismo e as suas convicções Nereu Ramos era uma figura singular na vi-, ouviu dizer que fôsse capaz de transfgir - mesmo

democráticas, Interventor e governador de .santa âa Búbli.C'a brasileira. Nenhum, P9lítico, quer do nos menores 'casos - em matêria que pudesse
Catarina, vice-presidente da República, pres_i- Governo, quer da Oposição,' logrou,.. como êle, ao áinda que remotamente, afetar'ou deixar em dú�
dente da Câmara durante tôda uma legislatura, mesmo tempo, o respeito dos amigos e o dos ad- 'vida a sua reconhecida probidade. Dêsse ponto de
vice-presidente do Sena.do, presidenté da Repúbli- v�·sários. E isso porque todos o sabiam invulne- vista, era um varão de Plutarco, um, homem in-

ca,1i-1_inistro da Justiça, em todos êsses postos con- ravel na sua honradez pessoal e incapaz de "obe- teriço, se� mácula alguma em sua longa carreira
duziu.:s-e com uma altitude e uma dignidade POlJ- decer,_ na sua ação, a, outras normas e princípios que com outros o confundisse, nesta éPoca de
co comuns em nosso.§. dias. Homem ilustre por to- que nao fôss�m os de sua consciência e de sua dig- corrupção quase generalizada, em que, para mui-
dos os títulos - pelo saber e pela experiência co- nidáde. Ocupou os mais. altos postos"da República tos, o serviço do Estado deixou de ser qm ônus pa-
mo pela probida.de � à firmeza. de atitudes - Í) e dêles saiu como para êles entrou: pobre e de ra tornar-se apenas um negócio.

'

seu desaparecimento; em circunstâncias tão dra- mãos limpas. Os que dêle, divergiam por questões' Mas Nereu Ramos era também um homem de
má-ticas, abre em nosso cel'lário p.oH,t.ico uma' lª-.- :partiqári31S .,ia�llis lhé, a;pon�aram ,um deslÍze, j�'-; irmes cpnvJcções dem c '1;i.cas, forta 'de
Cl111,ª. <tif�çJl.�ej»::,e.!,úwh�r. '.

"

'
.

nlÇl.is .0 aéu�aí'ain -de u�a 'fai t� qualq,ue�' gu� o ':pu ,\", ,tm'l I:'tdó' p'�ia �í1a ',çliflnlrà�" .Uí1ídd.cp<, e:'Jje:! !C?>,.> _
,

senso de equilíbrio que nele constituia uma seg�
da natureza. Ninguém mais inflexível na luta -
era de antes quebrar que torcer - ,ning�ém, con':'
tudo, ma.-is generoso na vitória.

.

-

Tinha, acima de' tudo, a paixão da Justiça, E
foi. aflsim que o vimos muitas:, vêzes, corajosamen
te acudir, has horas difíceis a ferrenhos adversá
rios embora isso ,lhe custasse incompreensões e
dissabores.

'

I

Selts inimigos, 'gratuitos-todos, crl�ram a len
da de que era um homem .duro, ás�, intratá-

. vel, quando ninguém mais do que êle sabia cru
tivar com comovido carinho ""7"" e êae era o sen
maior prazer - o nobre sentimento da -iJ.m1zade.
Aquêle homem austero era um :grande afetivo. Seu
coração era Vm tesouro de bondade, que não se
concentrava somente no seu circulo domésticó _
era um chefe de família exemplar - mas se di- '

v1dia por .todos os que dele.se aproximavam, den
tro e fora de seu lar. Não guardava ódios neD\.res
sentimentos., Tampouco distinguia entr! os que
lhe batiam a porta p�ra'" uma�solicitaçao ou um
conselho. li1sse, o seu retrato moral.

I'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ANIVERSA'RIOS
STA. VALDA BRITO
A efeméride de hoje- assi

nala o transcurso do, am

ve csário natalício da gracio
sa e prendada sta, Valda

Brito, esforçada e, dedicada

funcionária da Firma Car

los lIoepcke S.A., Secção de

Parmúcia.

Pelas suas elevadas qua

Iida.les de caráter e pelas
peregrinas virtudes de seu

coração, tem sabide con

qu istar um élevado número

de amizades e de admirado

res que, lia 'oportunidade:
prestar-lhe-ão significativas
,homenagem de regozijo.

O ,ESTADO, respeitosa

me21te, se associando às ho

menagenà fdr'mula a distin

ta allivel'�ai·iante os �e'lho
res vot�s de -felicidades; ex
tensivos à Exma. Família.

Fazem anos hoje
sr. Linésio Lauser. O·,

dilon Teixeira Lebar

berichon
sr. Jacob Monn Filho

sra, Córa Seara Gui-

marães

Florianópois, �arta Feira, 25 de Junho de 1958 "0 ESTADO'" ..........,0 DWrto .. s.... C...t1M
., -------

lion

sr; Eduardo Silva

sr. João Batista

sr. Guilherme Gonçal-
/
ve·s

jovem Jo-rge Nassíf

srta. Lígia Born For-

1'0

srta, Maria

Dutra

página)
.Po littcamente poucos terão

prestado ao país os serviços que

êle prestou. A nacionalizaçãÕ do

ensino em seu Estado natal foi

obra sua. Obra sua em grande
, ,

parte, foi a Carta de 46 •. Obra
sua foi a organização ad'miuis
trativa de' Santa

_

'Ç;tarinà, que
antes 'de seu govêrno pràticamen
te não existia, 'Pl'esl-dente da Câ

mara durante tô da uma legisla
tura, numa quadra das mais di

fíceis e tormentosas na vida do

do Carmo

sra, Alzira Gomes
- Mendes Arantes

sra, Angela Correu

itiachado

país. Nos ·último� tempos, com

tal correção e tal dignidade se

s r.a ..
'I'erezinha

sus Cidade

srta. Elizabeth

C. Nocettí

d� Je-

Maria

Ernani S. desr. dr.

Oliveira

SI' .. Elí Konder--""

sra, VU'gínla
Rôla.

Ribeiro

OSVALDO M E,L (J
RIFA ORIGINAL Doze f.rangaa, .

mais d.ôis.'fr.angos, todos
sra. Orminda Silva Ni- <la raça New Hamphshí re e devidamente vacinados. Dia de S.

João .. ,colich

srta. Mirta Costa Avi:
la

srta. Valéria Ai111 Stal-

ás 5 e. g horas

U'ltimas Exibições
Don MUrl'aY '-- AnthoJ1Y

Fr:anciosa. � LIo�d� 'ifQíãri
Eva Marie Saint �.em

Càrcere sem Gra�es

Cinem�Scope
No Programa':'
�)�JornaLda Téla-:Nar..

2)� O Amor é

De'senho' Cõlorido
'

Cerí.sUl'a:--"" atê 18 anos

ás 8 h_61:a.s"
Vi tn,riarde", Si�cá � S-ilva:->

.

na.' P.a·tfl.I�ánini·-:-"" em
.

-

A .< G,EANDE ,ESPERA"N!Ç.I\
Ce)1t!úra�� a,té<í4"an<l�

Y'

.
i -á�$lÍoras .

�Se�sãGl_'PóPtlI'ar '

Ric�Tdo Montalban � -4-
ridnal�eltel>::'- em

A SO�BR-5\. VERDE

, .

Eis o montante de uma:'rÍta entre amigos a fa;01:. do E.sporte
. ,

_;lube "O Estadõ". ..-

Não há dúvida alguma que a inici·ativa' é ol'iginal.·
- )"

Frangas e frangos, bem tratados, de granja particular,
lote. que deixa água na boclj..

Por outro lado, há uma relação entre� ganhar frangos na rifa

para criá-los ou saborea-los' com o tal de "comer frango" frase

.Isual no futeból, quando o "guarda da rêde" deixa escapar um

"goal".
.

Tratando-se de um meio .para· favo1'ecer às finanças de um

y_uilo, E quand'o a. 'gente compra, nem predso se torná reclámar,

,lOrqu,e o:balconista olhando para a desconsolada cara da gente

,ai div.en,do: a sorri!' � Para a se�lana ainqa subirá mais.

E a calisa? ,-'

A causa 1iãõ 'é'"'bem cí�sa. po'rque são muitas as causas.
l ."'

Na quaX. deven;lOs acreditar é que não sabemos.

E você não acha' que essa nuplteiga que anda por aí, �om-g6"sto

1 sêbo está fazendó mal aos intestinos?

E ao 'bolço tambem?

Porque então ainda a comemos? '

Vicio?

Pois si é,.torna-se o vício mais besta deste mundo, ..

(" A S A·_ (OMPR�Sl,.
Necessito .compra!. uma casa no cen"tr� ou imediações até

;1'$ 5.5'0.,000,00.' I'.agamento ,it vista. Propostas por obséquio ao

':SGRIT0RIO :,"SÃO ,JOSÉ". ·Rua A�varo de Carvalho, 34 Fpolis.

, ". I 'I U �P\ O 'R �A �W lf6 ,)
. �, .

. ,

Missa .pelo descal)so ete�no dás alma·s 'do Governador Jor,

'e Lacerda' Senador 'Nerê"U Ramos e.' ,De-pu-tado· Federal Le.oberto
,

,ea) ; trágieamente desap�l'ecidos' no âesastre aviató-rio.

. OS" Poderes Elfecutlvo e Legislativo' ilo Municí,pio de Ituporan

-';a 'fizeram celebrllr-'missa pelas almas dos ilustl'es .catarinenses
.

.

.

'

tl'áikamente desaparecido� no desastre' aviatório. de 16 do corren-

.e, dia 22 próximo passa-do, domingo, tendo siilo oficiante o Remo.

ladl'e Prei Evaldo OFM; ato de fé cristã à! que compareceu gran

le n'úmero ãe amigos e correligionários dos ilustres mortos.

'-

..� I
••

sódio e então o povo terá conhe-
, I

cimento do significado e da im-

portância da atitude assumida
,

nessa' emergência, pelo grande

brasileir.o, cuja perda irrepará
vel todos ·riós, hoje, choramos.
Nerêu, de�de os-primeiros mo

mentos,�.foi., um "anhnador, um

e,ncorajador' d'O SEMANÁRIO e
, � ,

uma' das suas maiores alegrias
era verificar a pénetraçâo do
nosso jôrnal nos lugares por on

de andava, ll:le não só acompa
nhou de perto a nossa luta corno
a sentiu e compreendeu. Nos nos-

f I\i O É
time, não po"del'i�� 'haver idéia mais louvável.

., ., U,",(.· l,', IJS� � .

Apenas ,o .qU!) "des�j\�eS não é' �anto';"�nhar. Ol> -frangos, l�l�S,

ás 3 8-hÓr' ,

�sperar que o a,rqueiro. d? ,I_l9SS"0. quadro (1'0 jÉsfac!9"), pelo'�enos
_;..ce ..o

as _...

v' 1108
'
...�encon.t.r..()s'�. não ."conla' frangos�'.

.

1
,Dale Ro,b�rtSQh T,,-.,Maria, Porque iss�_ é 'o que a "�azeta" quer') .:, �",

. t '

Corda;v.:,"'; erw '

'

'O. PR�ÇO·'f)A'MA�EIGr � Elevando':se ,t�d�-�� s.el�ana
DOMINGO 'SANGRENTO COm salto� al.toos., sUbid;'vertlginosa, �'éstontea;"te" inaci-:dit�\l.

'

,

", ..:'; ." 'Chegou .nesta sema·nll ao preço "cumulo" ,de 178 áúzeiros o

T'eGhnico:lor
.. No progra,ma: ,

i)� 'Notícias da 'semana

� Nac. � l

2)� Atualfcfudes Frai�e
sas ,--; NQticiário
Censura:- até 14 anos

\

sos :

encontros, que
.

eram fre

;>ortou que todos os partidos lhe quentes, dêle nunca ouvimos
renderam a consagradora home- uma palavra que não Iosse de

nagem que foi o memorável ban- estímulo ao nosso esfôrço por

quete do "Copacabana;" reunin-> situar os problemas do país no

do":�e em torno d'ê I e., numa una- plano elevado do interêsse públt
nimidade impressfonante, 'para co. Porque Ne rêu era um patrio
lhe testemunhal'em, com a S.UR' ta, intransigente em tudo o que

.idmirucão, o seu respeito, dizia respeito aos imperativos
Não fôsse êle, não fôsse o seu da honra nacional. Tinha con

espírito de sacrifício, e a Demo- fiança e fé inabalávels no futuro
cracia teria sossobrado a 11 de do Brasfl e acreditava rras vir

Novembro de 55. Um di�, quan- tudes de seu povo. Sua carreira
do as paixões se arrefecerem se- políti-cà iniciou-se aliás, sob' o

rá contada a história dêsse �pi- : signo dos anseios e aspirações
______ -r.,..----'-.:.::...�-------��---.---- populares. Foi um dQs- mais de

nodados e pugnazes combatentes
da "Ali"ança Liberal" e um dos
mais atuantes elementos da Re-

volução de 30.
'

Os ideais de

num

progresso as

:'eivindi.cações dos, trabalhag�res'
-as aspirações dos humHdes e d�s�
proteg+dcs sempre encontraram
apoio e acplhimento de sua par-
te. Os laços que o uniam ao sr.

Getúlio Vargas tinham. a sua

O'l;Igem, so.br_etudo, na 'solidarie-'
dnde à políti:Ç'a de justiça social
dQ extinto presidente, política
que N�rêu, sensível ao espírito,
da épo'ca, considerava a. pedra an

gular da nova' era que se abria
para o Brasil com a ináustriali
zação em larga escala.

Nénhul1l vinculo
-

-direto ou in-
r

'

( 1ret9, jamais o prend�u a gru-
pos econômicos estrangeiros ou

naciona_is. Tinh; pérfeita noção
d? papel 'm!\léfico dos truste.s e

muitas vêzes nos cha'mou a aten
ção para as sUllS. solertes mano

bràs.:. Os, ihin�'igos:<lo Bt'asll p,er
derh'i\n, de l'�StO, �eu tempb se

j)o_rvi!ntu�a.,· tentássem d.ob�·Llo'.
Neréu 'não tinha a' sedúçã1o" cÍ�
dinheiro e do lu�·o. :mra uma- cria
tura: 'de vid'á- p'�.�cimonios�.e:mo
desta;' se'in' outra pre;cupaçãO �
sem' QutTa ambição senão as· de

serv!r à coletivida�e. Era co�
esta, e não com os interêssés
c�'iados, O' seu.- compromisso. Sua
pobreza não e�.vergonhava. Dela
também não. fa�ia ostentação;'
tanto tudo nele 'era simplicidade

naturalidade, expo.ntaneidade. vi
via para as suas obrigações de'
homem público e para a família
os amigos e os livros. Era u�
ledo'r infatigável un� estu'di�so
incansável.

.,

,Foi êsse o grande homem que
o Brasil . perdeu. Grande pela'
ausj;el1:idade,' ,grande pe�a 'furça
do caráter grand� pela c�ltura

. , ,

pela· e:xpedência, pe'lo espírito
públjco, 'pf;'lo equiliíbrio e pelo
sens'o d't respo:nsabilidade. Gran
de pela sua fi"delidude aos prin
cipios d_;mocráticos. G'rande pela
consciência que tinhª do's inte
I'êsses nacionais. Por isso mesmo

considerado' a reserva moral do

t'egÍl:ne.
.

É sob ,a mais viva emoção qúe i

�·Térr'a*iDa �1I·.Vel de.HilraJo��e""
Prall iws infecções oculares dos

que a conjuntivite ocorre ,recém-nascidos; atualmente.
em 46 por cento' dos bebês Em todo aquêle amplo gru-

ç.ões químicas e conjuntivi' durante os cinco pTi�eiros côCica .

te� do que aquelés em que 4 dias i:e viela, mas apenas em A Solução Oftálmfca de

empregado o método' roti- 6 por cento das criancinha� Terramicina foi aplicada
,

neÍl'-o de aplicação de 'gotas
.

tratadas com Terramicina.. imediatamente após o nas-

de nitrato de prata. 'Esse Baseado.nesse'estudo - diz cimento em 9Ú8 crianças �t,

fa:o foi re)atado'pelo dr.•I: ,..êle _ ficou-convencido da a solução de 2 porcento de

'Nova Iorque (Western'

New.s) '_ Os rec�m-nai;cidoil
cuJos, olhos' são tratados

tratas com nitrato de prata,'�F �6jjlJ<!'
:Com Terramicina, para im ..

.

ilrit?fj�"- ,
. ,pedir infe.cções, estão mui-

_... = . to menos sujeitos a irrita-

"clara superiol'idade da Ter

ramicina sôbre o processo
de nitrakl de prata de Crê

dé".,
,

1 Á adoção <lo antibiótico

'artigo pu�Iicado na de largo espectro, em vez

revista "American Joürnal de méto,�o tradicional dé

Is·

difteróides e -coliformes sã.:>

os germens mais , comUllS

po de criança -não se regis'

nitrato cre prata foi aplicado
'em 106 recém-�áscidos.
Além dis�o, 125 criancinh!ts

rece15e�am Terramicina no

ôlho dreito e n,itrato de

prata. no esquerdo. A única

infecção purulenta, do tipo
pncumocóc.ica, ocorreu no

ôlho tratl!-do C01l1 nitrato. e

pl�ata;

escrevemos es\as linhas. Com

Nerêu Ramos desaparece um de

nossos maiores amigos, pobre de

bens materiais, que não tinha,
mas rico de bens espirituais, sem

dúvida mais vultosos é presttmo=
sos do que aquêles pará os que

,

como nós' não vieram para a lu

ta em busca de pecunia, mas por

impulso tão só do éum"l(rim.ento ..

a de um 'dever. Dêle nos fica o

exemplo, que sempre nos deu, do
desapêgo·aos·proventos e provei
tos e da fidelidade às idéias da

,

paz com a própria consciência,
De quantos como êle -se poderá

viveu como um homem

de bem e
...por isso, morreu cer

cado do respeito unânime de seus

concidadãos.
*

gor, O mesmo se dirá de Leobel'_

to, vice-líder da Maioria e 1l1�1

dos mais ativos elementos da
ala .nacionalts ta do PSD. Com o

'desaparecimajrtn dos três, em tão

dramáticas circunstâncias, San
'ta Catarina sofreu um brutal
desfalque nos seus quadros di
rigentes.

* *

.Encerrando esta nota alinha-
,

vada às pressas, queremos tam

bêm rendar a nossa homenagem
á, me�ó-riá 'dos seus companhei
ros de infcrtúnio __ o govern�
dor Jorge Lacerda e o deputado
Le�berto Leal' Jorge Lacerda

, ,

IlOSSO ilustre confrade estava no .

apogeu �e sua �·�.Pida'� bl'ilhan-I
te carreira polítfca. Morre em

plena maturidade, em 'pleno 'vi-

SOALHO
IRMÃOS BQD-KOURT
(AIS' 8ADAR6 fONE UOi

ANTIGO CEP9'SITO OAMIANl

i

4.0 � Sapinho (Venda
val), Maurilio (São Paulo)'
Miguel (Treze), Elcio (Aus
tria) 'e EyonY (Austria) "

com 2 goals,

li' §D. fil:l
(Postal), Roberto t;:r'a'marí:'
daré), e 'Ronaldo (São p�u-
10),3 vezes

6.0 � Branco (Vendaval).
e Geninho (Unidos) _2 vézes

7.0 '--:- Ca:rlos (Ipiranga)

(Cont, na' 2 .
a pág.).

verdadeiro bombardeio e a

meta de Djalma, não caiu. A

bola batia no "goleiro, nos

zagueiros, na trave; quando
Djalma 'e�tava. batido ti�ha

. , .

um zagueiso dentro da me-

ta para salvar a situação.
Enfim, Os protegidos do ce

lebérrimo "De Melo", foram
de uma sorte' fora do co

mum. A contagem foi aber

ta, por íntermedío de Righe
to.' Atirando de fóra da área.

Erony aumentou.

1 vez
5.0 � Roberto (Tamanda- �

.

8.0 - Mi,iuel. (Treíle) e

Wilmar '(Ipiranga) Invictos.ré)" Mareio Pinto (Taman
daré), Gastão, Gaia, Oto,
Gonzaga, - Beta, Lalão (São
Paulo), Alceu e Roberto

(Unid�s), Enio (Vendaval),
Marinho, (Ipiranga), e Ger

sino (Treze), com 1 goaI. "

�,.Ajrq·ueiros vazados:
1.0 � Djalma (Austria),

9 vezes

2.0 � pi\Ulista (Treze),

.Arbitragens:
Gerson Dernaría, Osmar

Oliveira. (Chocolate) e Gi:
berto Nahas, 3 vezes

Wagner Silva e José Sil
va, ·2 vezes

Laerte Povoas,' Ernani
Silva e 'Nicoiau Katcips 1
vez.

Renda_ total do campeona
to: Cr$ 1.415,00.

En trou na área, completa-,
mente livre, ·chutândo sêcl),
alto, no c�ntro ela ineta. A
bola antes de g�nhar as rê

des, bateu no iase intern:1.
do travessão. Erony torna a

aumentar para o Austria.
Elcio ent.rou na ál-.ea. Vino

ca, s�iu .ao seu encalço, cho'
cando·se com o seu antago
nista. Valmor correu para
cobrir a fal�a do seu ar_:-
que�ro. Eron!Y, prevendo, I T

,.,.

· II I'"

: ta1vez,. a perda do tento,

'. ·e"r'fD.t.B",'mo
.

·.I.C,I'·O'I'·. -f�1' ,

com muita caln{a e. presença <1::- ,

. dê' e�pi.rito, 'em'purrou a ·es-
_,. .'_

:��;E;�:n,:::.::".n::á�� '8PHD-qBI�t'D :�

�::"�d:O::,,ii�;�i,S�Z:
�
If�. ...

.

b,"
nY, Righetto, Ma�ricio _C. Nova, Iorqu� (Westeru I

Germaiw. ; 'N ). U Iews - ma grama de
Treze 'dE! MaiQ: Vinoca,

'.

I in:óyuo;. usa.oo_ pára fins ex-
. Terrami!(ihll:, f}iàriament€:, ..... .

Valmol' e AmOl'im.,'_'Donatl·,,,.' penmen,als, sendo ambas' as'
. durante cinco dias,' �plica-

'

lia, ',Aliatar e Rocha,' WiI\.
pilulás' ele apl'êncià absofu-

da no 'tl;atamento da bron- l'� t'
.

san, Lopes, M" I T't . A'· I
ameu'e Igual.

.

Ig.ue e ,I o. qUIte cromca; tornou possi- >.'
.

Arblt.ragem também falha I' I
.

.

I
.

d'
Os pacIentes tratados' COfP

.' ,

.

'. .• "

., ve tee UZIl' pe. a meta e a
.

. .

.

de Gilberto'-.Nab-as ... Deixou
l fa·lt· de

_

. tia 'T.erramICma p,er11eram ma

.' a. , compateclmen o ao .' .

o Jogo correr a "la vontée"� traba'lh
.

d' f
I tad'e- ,do te.mpo de trabalho

_, I '0, segun o lU arma .' .

nao se Incomodando e f)1- Olp· C· Et I perdIdo pe10s paCIentes que
.;, •

< (,r.':.. mes, escreven-
. t�'h' •

zendo vIstas-g,rossas" às d
.

t-
.

•

I" ln am l;pdo enganados t.o-
. .

"

o n�m recen e 'numero 'd,,,( � .' �.:- ,.,: "':<i.:
vlOleunas que começaram :t 'l:evI's't�' "Th B 't h· M d" I'·

mand()-.:.pIJ'ulas que ,nao cou·-
. ,- . .., .

. e rI s e lea '. .

.

impera·r. Renda Mtal da. ro- Journal"..
.

I
t'll1h�m o antibiótico.

/
d�da: Crt 110,00. Na roda .,

1

e Os -pacíentes comeã-:'
.

da, devido a. grande aberra- Oitenta e oito J'lort�dorp.s· ....
ç Jam a

, .:-., toma,r as pílulas diàr'iamen-
ção; devido a grande insis- de bronquile crônica 40ra,n

te, C:urallte os cinco primei-
tência' do Vendaval J'unto H submetidos, durante um -

-

{
rQs di:;is que, se- seguiram 2

FC.F:., <>'. jogo foi realizado: _ano, a UlXla-,ê1q�er-_iência,_co.. m
I

um ataque de bl:onquite a-

PI eJ udlcados - todos Os con--

M'"
'.

.

d N
/

I
gu o. o exame que se se-

juntos pela renda i,rrisória. 8''''.' as
-

. -

gUlU,_ nao foi mais observa-
Somente d-eu-para- pagar me- .

."

,
' ·da a presença do "s.trepto-

tade das: .�l;�tificaçõés do.'3 FORNECEM.O-LAS cocoús pneumoniae�' no eil-

porteü:os.· (a�l"editem I.

ou Iigiene. '-,-,: 'D�mpero carro dos ;cIoentes tratados
não): Cl:t 24,OiO� -�abol; Experimente e ficar:l eó-m o antibiólico e, no fim

.

Classific�ção nosso .-freguês. da experiência, nenhum es-

Após a rodada, ficou sen-, Rua General Biten�oul't, tafilococo resistente Íoi en-
do a seguinte a co, locação 36 t d. con ra o.

pontos pel" .-../-----------------_;_- _

P A ,R '1 I ( I P A� ç Ã O

7 vezes
-

3.0 Vinoca (Treze), 5

vezes Proxima rodada: Venda
val x Unidos e Postal x Ipi-4.0 :- Alamiro e Dauri

(Unidos), Leonardo (Ta"

m!,-ndaré), 4 vezes

5.0 _ Wilson e Adão
I

ranga

Escreveu:

Ma_i'co A. do Valle Ber�ira

para '-;

a técnica -d,e "ig�orância d'[l

pia;',. (l;oubl{! .blilld), pe1n
qúal. era·m ministradas a a;:
gtÍns· dos pacien-t.es pí.lulag.

d� Terra,micina e a outros
pílulas de- apl:\rência absoln-

das cl ubes por

didos:
, 1.0 - São Paulo, Ipiran"
ga e Vendaval, com 1 p.p.
2.0 � Unidos,' Postal e

Austria, com 4 p.P. '

A�M-ãNDO NASCIMENTO - OSVALDO NOCETTI
e

. .
·e

ALA IDE DA S. NASCIM�NTO -

-

CACILDA NOCETTI

participan) aos parentes, amigos e pessoas de suas relações o

contrato de casamento· de seus filhos Edilamar Nascimento e

Osman Nocetti.

3.0 - Tamandaré,
6 p.p.

4.0 - Tr�ze de Maio, com
'J p.p.

ARTILHARIAS:

com

noivos

EDILAMAR OSMAN

Florianópolis ,

19 de ·Junho de 1,958
Itaja!

. 1.0 ---:- Pizzolati (Ipiran
ga); com 5 goals
2.0 _ Mauriti (Vendaval) P '.1 R 'I I ( I P A ('

-

Oe Va'dinho (São Paulo), com _. -A. - . A _.'
f

.

� goaIs Miholl Ferreira 'da Cunha e Anita Evangelista da

3.0 � Pedro (lpiranga), �unh� particiJ]�m' aos sells p'ar�ntes e p��soas de suas

, "

relacuCft e, na-seJmento rle seu :fIlho SergIo - Alexandre
Helio:Pinto (Tamantlare), e ocoi'�·jdo d.ia J4 na Matl:�Fnida.cle-d. Carmela DL�tl'fl.,

'
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, .-._

MAIS ANTIGO DIA'RIO DE SANTA CATARINA"

MAQUINAS DE E.SCREVER
... -

..'
.

REMIGTON TRAVEL RITE.R

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

NRÔA�$;(�i(ià(jEé(õniaB(Om tu'do para ·Inveri�igo: não'passa �e SiMples
tornar um centro de atracões!.

, l
do para nos constítuírmcs
em centro de atração. Há a
'curva de rio que enfeita a
nossa terra, há, enfim, um
"quê" muito peculiar que

I torna a cidade um ponto de
ínterêsse humano e' comer-

,I ciaI. O hotel projetado, além
de colaborar ..para o embele
zamento e desenvolvimento
de nossa arquitetura, bene
ficiará a cidade com novos

pontos comerciais através de'
suas lojas. Além disso, terá,
barbeiros, manicures, pis-ci
na, garages, enrím, tudo que
o confôrto e a moderna.' téc
nica hoteleira recomendam
para estabelecimento de prí -"
meira ordem. Será, além do
mais, um empreendimento
típícamenté nosso. 'Por ês-"
tes motivos e também pela Isegurança para ãplicação de
capital é que concordei em
tornar-me um dos íncorno- Carlos M. Guttler

radores e é também estriba- Ia o Oircu lar por uma de nossas ruas quando, ao passar por�'''llillillído nisso que solicito o apôío ,uma bela residência, em final de construção, dois senhores '(.J
das blumenauenses e da po- viajavam no coletivo, começaram a trocar idéias:
pulação do estado para I.: .- Puxa.l Que casa feia! exclamou um.empreendimento.

_ E' mesmo. E é muito baixa, também, No verão, .os 'mor�do-
�IONADO 'IFAUSTO PAS- res vão sentir um -calorão,

- Isso acho que não, tornou o ,primeiro. Eles devem, ter
exaustor, i,

I

cr

se

VOE
"Pelo seu progresso e pelo seu pitoresco, Blumenau conta com tu o para se or
nar um ponto de atração de turistas", esclareceu à reportagem o sr. Raul Cha-,

tagnier
A
....

cohstrúçã;--dctGrande '_'cÍ��':ã"''t''''''''''p·o·s''s·u''im-o·s-·u·m-'-m''cibs''' bancá':'i5s, comercíaísBatel Blumenau, que a CQlVr" centro de reuniões ,sociais e industriais e sociais de
PANHIA MELHORAMEN- I suficientemente desenvolvi- Blumenau, o sr, Raul Oha
TOS DE BLUMENAU entre-

I

do para oferecer distrações e tagnier foi atencioso ao ex;g-ou à organização e dístrí- I confôrto aos que nos visitam planar à reportagem os mo

b1!ição exclusiva do CON· l é que um .grupc de homens Uvas que o levaram a tor
S?RCIO DE DESENVOLVI� I de negócíds do Vale do �Ita· nar-se um, dos incorporado!\�ENTO ECONóMICO, se- jaí se congregou -em torno res do novo empreendímend,lado em Florianópolis, con-I da incorporação do. novo es- to, Esclareceu:'
t�nua: sendo, o assunto prín- tabelecimento hoteleiro, que - Um hotel como o pla-rIpaI de tôdas as Todas de' será erigido onde funciona nejado, com luxo e confôrto, '

nossa cidade, Com efeito, atualmente o Hotel Holetz e beneficia a Cidade com a _ AhJ UNCIOS Iembora contando atualmen- que a par do embelezamen- atração dos turistas. Além

�to com um estabelecimento to arquitetônico para Blu- dos mais, a chamada de ca- F.M·
.

,

em. condições, é razoável menau, estará em condições pital atrairá economias não
i ..�'lRNAISque num futuro bem próxí- de oferecer hospedagem con- só de Blumenau, como de ' "-

mo, com o desenvolvimento digna, tanto àqueles que nos outros pontos do estado ca- � .1l�VISTAS
do turismo e o crescimento visitam, com objetivos co- tarinense e até de São Paulo t !:Mlo:.SORAS
dt� nossa produção índus- mercíaís, como- também aos e do Rio. ! -coio os EM QUALnal, Blumenau, mais do que procurarem conhecer 03 Prossegue o Dr. Raul Cha- t �uEÍ�7��ol: 00 'IA�que agora, estará despertan- encantos que nossa terra es- tagnier: . .

ddo o interêsse de uma gran- tá em condições de oferecer - Blumenau encanta pelo ,REP A .S.L:\RA.e parcela de brasileiros. aos olhos ávidos de, pítóres- pitoresco de sua arquítetu- ','
,

t.""or estas ,razões' 'e atarf- co dos turistas. ra e pela punjanca do seu �llf.: ° também para o fato' Figura conhecida nos - parque industhal. Temos tu- � '-_�_Ulli �1i1IIIii

Uma casa na Rua Brigndeiro
Silva Paz, n.? 17, chacara de

Espanha, Preço' Cr$ 1: 300.000,00.
T'ratar na mesma.

-� .

h·'!'
-,.;,./-:.;,� .'"

,00."
p

•

•

que o seu substituto seria o sr.

Milinto Muller:
.

, -,- Assim - comentavam, em
, sua linguagem "vermelha"
estará completa a trilogia rea

cionária:, Lucas, na Fazenda
Santigao, no Itamaratí ; e Filinto
na Justiça,. ,

Uma coisa ficou patente: o

_presidente da República conse

guiu desf'echarçnos �ltimos'q�in::"
'

ze dias, uma sucessão de goupe-s
'

que amputou vários membros' des
se nacionalismo xenófobo e an

tiamericanista, que só dfficuld�
des criava ao seu Govêrho, para+
o desenvo lvlmento do País, r;
auxílio do q,pital estrangeiro,
do outro pretendia policiar, ex

cessivamente, a sua aplicação
principalmente' por- intermédio d�
um Interveüclonísmo hípertõftco
sequioso, �'ti'ansformar tôdas a�
fontes de riquezas em monopólio
do Estado.]

sÍl��fes23ço����r� aN;��::��:,::'
COD�'eluraEurICO Salles do Mínlstêrío da

Justiça, Não é_ certo que tenha '

aceitado sua candidatura a s ,

nador ou deputado pelo Espírrfo ,

Santo. Nem qualquer outna con- ,

'_ ,

ven iência dita "a sua' subst.ltui-
'

da", os "n�cionalistas" andaram
ção. Mas, par::, avolumar a "on- ,copalhando, na última semana,

RETIRO DE PROFESSORAS
na. VILA FA'TIMA-- "MORRO DAS PEDRA�" - 3 até 5 de julho!

Convidamos por me'io deste av:iso 'as Sras, Professoras para o

rettro r anual sob a, direção <lo 1'. Antônio Loebmann. Este curso de
"�j,cios" começará à noite do dia 2, 4,a�feira para terminar

domingo, dia 6 de manhã. A condução em ônibus especial sairá .de
Cólégio S, Coração de Jesus dia 2', 4.a':feira 'às 1(1 hs, A Inscrição
poderá ser feita no CoI. S. Coração; de Jesus ou no Colégio Cat.
rhnense ou -ainda com a professora Olga, Brasil

A COMISSÃO ORGANIZADORA

DR. ESJlERALDO
CASSETrARI

CIRURGiÃO DENTISTA
ClInfca - Protese - Clrur&1
Horário: 8 à:; 11 hora.:;

das 16 ás 18 horas _ Diâ
riamcnte.
Consult6rlo: Rua Com;

helro Mafra 5!$ -- Fone ••

�"'Q .1._1_-'_ J ..

"A. Gazet,,"
--)000(--' t .

Domingo. Sem respeitar o -dia dedicado '1\0 descanço semanal, "_"'liIilíilii&l_�.
dois armazéns, frente a frente, disputam a freguezia. Carregam- �,

'

,.

se caixotes, sacos e latas, diuheiro entra sem cessar. A certa hora,

/-A "y'
----

um guri de seus 5 a�os', filho do negociante ,do lado de cá, come- ",,' I' S ' O"
ça a bater violentamente com. um martelo numa caixa qualquer. .

I
� '� ,

, I . .' A .rIfa áe um LOTE DE TERRASeu PaI, pressuroso, vai ter com ele: , ; .

'

- Meu filho,domingo não, é dia de, fazer barulho !!!
em BenefICIO da Construção da

-r-r--)000(-- pobre IGREJA DE �ERRA,RIA,
"', "foi transfe;rida 'para o dia 24' deA cc-rtos moradores da Avemda Hercílio Luz, um apêlo: não

. -

I' I d ia múbl! " dezembro.
Joguem IXO no cana essa VIa pu lCa, muito menos arremessan_
do-os das janelas' e sacadas. Não são todos yque têm pontaria certei-
ra e - não se esqueçam - muita gente bôa passa por ali. Edu-
cação e lata de lixo também têm a sua finalidade.

--)000(--
'i

�ERDEU�SEQuatro lâmpadas - é de quanto necessita' a pequenina e po
pulosa rua Silveira de Souza. Por ela, transitam muitas pessoas
que buscam seus lare?, morro acima, Os demais logradouros adja
cantes têm a sua Ilumtnação e parece-nos razoável pendurar as

lâmpadas nos quatro postes éxistentes naquela' rua.
--)000(--

Aos visitantes que nos deixam; foi colocado um enorme cartaz
próximo .da ponte, desejando-lhes BOA VIAJEM. Com J exata�

'fI'
'

mente. Ultima recordação desta ilha que pensa a .!Iério

Pede-se à pesscia que
achou um Relég.io de' ouro
de senhora, a e'Special ,finew
za de entregar no escrit$tlio
da firma M. R. Bott & Cia,
no Edifício Montepio :fa

sala 301, a qual ser4
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Mqria Cetina Silva - Aldo Fernandes Virgflio ImDias - Wp!ter Linhares �
P:A G I N A.Ç Ã O ,11

Olegario Ortiga, Amilton Schmidt e Argemíro Silveira

\ lnIMPRENSORES' , \y
DULCENIR CARDOSO WANDERLEY,LEMOS \II.

'REPRESEN:T'ANTE \'tnlRepresentações A. S. Lua Ltda.

�RIO:- Rua Senador Dantas 40 - 5,� Andar .

Tel. 225924 -: I. "
S. PIlU�O Rua Vitória. 657 - conj., 32 -

Tel. 34-8949

Serviço Telegráfico da UN,ITED P�ESS9 (U-P)
.

-

Historietas e Curiosidades da AGENÇtA PERIO
DISTICA LA'l'INO AMERICANA (APLA)
AQENTES E CORRESPO!lDENTE�

Em Todos os munícípíos de SA1'IiTA 'CATARINA
ASSINATURA '

,
.

ANUAL , :. ('r$ 400,00
N�o 8v�lso '

" ':. ".... 2.00
. A N U N C lOS /

f MACHADO & Cia SIA Comércio e Agencias
:\1('djar:t� contrato, de acordo com p, tabela em vigor Rua

-

Saldanha Marinho, 2 - Enderêço teleg: "P R I M U S", A direção não se responsabiliza pelos. .

Cx. Postal 37 _ Fone 3362 _ FLORIANÓPOLIS' ,';ollccitos emitidos nos artigos ass_inados. i ªl§Jêêt=lr#lêêrjêr=Ji@Elêr=rr=r��t��i.��3E!c:-�
sm 11_ '. 111111.1 11!1I§llIlIml����i!illli§IIlSiI!S.���"'�_���\��_�v'

DEPARTAMENTO 'B,E SAÚDE PÚ��ICA
'

Plantões de Farmácias
MÊS DE JUNHO

UR. 'HENRIQUE P-KISC9,

PARAISO,
Mll:DICO

Operações - ,Doenç�a de StlJlho
ras ..:: Clínica 4e Adult�.

.

DR
�

i..
.

LUHA:t·O. ; I
Curs(l de Especialização no

•

mHO '
'; Hospital dos Servidores d� Es-

Doenças' do .parelho resplratór·lo ·,tado.
-

.

TUBERCULOSÊ" (Serviço do Prof. �a�ano de
RADIOGRAFIA E RAQIOS,COPIA Andrade).

.

"H k
DOEfPÚDMOES Co"sultas - Pela manhA ,no ,

r
Cirurltia do Torax., . Hospital de Caridade. 'I

o�, " 'S,' S·, ','�ID' a'�. .'

;
Formado pela t'aculdáde ,NaEonal- A tarde das'. 11í,�0 horas "m

,Íle Medicina, Tisiologista'"e Tíslo- _-diante - no cODsultórlo. à Rua ,Nu-
clrurltião do Bo.pital Nerêu nes Machado 17 ESQuII<8 de l·ra·

Ramo.
,.

dentes - Tele!. 27116 <

Curbo de' esplúiiallzação ·pela·. Residên.cia - aua Pre'Slde,1t� .' .

�..,.::: ;' 'V
-

S. N. T. Ex-interl).ó e Ex·assi..· CoutiDho 44 - 1'�J.:, 8120. " .,

tente de 'Cirurgla do Prof. Ugo
Guimarães (Rio).

Conl.: Felipe Schinidt, .8 - ·DIl. lil\fONIU 'MU�IZ
.

H

Fot'!! 8801
• ARAGAO

Atende em bora marcad� CIRURGIA TREUMATOLOGIA

Res.: - Rua Esteves J·UDior, 80 j ,.
Urtopedla

- FONE; 239'5' CODsultório:, João PiDto; IS _

CODsulta, dal't 115 às 17 10ras

'·diàriameDte. MeDOS ao's sába.1olt·
�p.F.p."P.I ResidêDcia, Bocaiuva, 136.

,FoDe: -�2.714.

i
'

'" ...__

INDICADOR PROFISSIONAL, '�. �,
. . '" �

-;,,_.

-.......NA�RII�·E�·GARGAN-TA
CUNICÂ DE OLHOS OUVIDOS

_J' '

do'
Dr. 6,U E R R E I R O'. DA 'F OMiE (A

Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
de 'Florianópolis -, Moderna Aparelha
;em Suiça e Nó�te-Am�ricana para Exa
me dos O'lhos. ·Receita de Óculos por
Refrato� Bausch Lomb, Operação de

Amígdalas �por processo moderno
CONSULTO.RIO RESIDENCIA

nua dos Ilhéus L" casa Felipe Schmidf 99

FONE 2366 FONE, 3560

DR. NI!:W'l'ON IJ'AVILA
.

'CIRURGIA GERAL
Doenças de Senhoras - Procro

logia - Eletricidade Médi,'a
Consultório': Rua Victor Mei�

relÍes n. 28 - Telef�np.. f,�G7.
Consuttas: Das 15 horas em

Bit. WALMOR ZOMEK

GJ\K'l:IA "

Diplomado pela Faeuldade Na

clonai de Medicina da Untver
•

sldade d•. Brasil
Ex-Interno por concurso da

·

Matel'nidade • Escola

(Serviço do Prof. Octávio

· Rodrigues Limaj
Ex-Jnterno do ,setylço de Urur-

arh, do Hospital I;A:I'.E.T,L;. DR. AVRTON DE OLlVEmA
· do 'Rio 'de Jánetro.. DOENÇAS DO PULMAO --

Médico do Hospital de Carid .. d� TUBERCULOSE
e da rI.aternidadé- Dr. Carlo.l Consultório ."'" Rua FeliptI

'. Corrêa Sehmídt, 88 - Tel. �801.
DOENÇAS DE SENHORAS - Horário das' 14 às 16 horas,

PARTOS - OPERAÇOES Ré;idencia - Felipe Sehmid!"
PARTO SEM DOR pelo método ti. 127.,

• paico-prcfi lâtico," .•.
-'---------

Cons.: Rua João Pinto D.' IOf '

DR. JULIO DOLlN \'lEmA
das 16 00 às 18 00 horas \ ,_ M li: D· I C O

AteDde co�' horas. 'marcadas.'- tlspecIallsta,em Olbo.,- OUVIdO.,
'I'elefnne 3035 - Reaidência ; . Nariz e GargaDta - Tratamento

Rua General IiiúsDcoiirt D: rei. e Operações
.', Infra-Vermelho - Nebuüeação

._�------ '_'- - Ultra·Som--
(Tratamento de sinusite sem

operação)
Anglo-retinoscopía - Receita de

J:spe>::lallsta em molêatíae 'de Se- Oculos - Moder.1l.!l_ equipamento
nhoras e vias �rinárilÍiI.· de Oto-RiDolaringologia
Cura radical das ínfecçõea agu-

.

(üníco no Estad,!)
das e cronícaa, do .aparelho ge- Horário das 9 à� 12 horas -

aítc-urtnãrío- em/ambos O'S sexos
_ d�, '16 às 18 horaa.

.

BoençaÍ! _do aparelho Digestivo . C(j.nsultório: - .,Rua Victor
• do sistema nervoso. Meirelles 22, .i: Fone· 267,6

Horário; 10�' às 12, e 21,2 àf) I) -Restdêncta � Rua São Jorge.
lIo'ras .:_ Ccneultõrío r .Rua' Trra- n, 20: -;- Fone 24 21

demes 12 - 1.0 Andar' - �'one:
82.46:

'

.}' •

- Residência: Rua Lac8"da
Coutinho, 13 (Q",ácara do ;:!pn
nha - Fon�: '8'2.48.

dianté.
Residência: Fone, ·1, 4�a .

-RiJa: Blumenau <1. 71.

DR LAURO DAUKA
C'uNICA GERA:L

--,

DR. CLARNO q.
GALLE'fl'l

- ADVOGADO
Rua Vitor Meireles, 60
FONlil: %.468

FloriaDópoli.

'.

--=- 10: -
At,FAIATE do SÉCULU
- :0: _._,

Rua Tiradentes, 9

Floríanópois, QuaTta Feira� 2f'de 'Junho de 1958
_'--,-_'_._. ---------

"'1

-

EDIT-QRA "O ESTADO" LTDA.

, J

"O �STADC1' •�••tfvo DWrIo," s.... C.ferlu
--�-'--- --',- --------,_._-_ ..�--------

, (tua Conselheiro Ma:fn 160'
Telefone 3022 - Cu. Postal 139

Endereço Telegráfico ESTADO'
.,.

DIRETOR
Rubens -de Arruda R/lmos
GKR'ENTE

Domlngos .Fernandes de, Aquino
REDAT�ORES .

� ()svaldo"nielo .:_ Flavio Amorim - "Braz Silva
André Nilo Tadasco - Pedro Paulo Mácha�'O - Z�rj

. MaC'h1,ld6 --.--
- Correspondente no Rio; Pompilto Santos-

,
, 'e O r. A B O R A D. O H. E 's ,

'?rof� Barreiros Filho - -Dr, Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da CO'3ta Pereira

i - Prof . .Othon d'Eça - MajOT "ldefonso JuvenaJ ,-:

Prof. Manoelito de Ornelas - Dr. Milton Leite da Co, ,

- Dr. Ruben Costa - Prof, A. ��ixas
.

Neto - Walt",_'

Lange - p-.'Acyr Pinto da' Luz - Aci Cabral Teive -
�aldy Silveira - Deralécíe. Soares � Dr. Fontuura
Rey - Nicolau Apóstolo -:--Paschoal Apostolo - limar
Carvalho e Paulo Fernando de Araujo Lago. \

'PUBLICIDADE
,.

'MI�10r ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila
res, além de esplêndido para motor auxiliar de barcos á vela.

Completamente equipado, inclusive-painel de instrumentos.
.

Dispômos para entrega imediata, nas seguintes capacidades:
5,5 HP - gasolina 80 HP Diesel
11 HP � ,., 80 HP

103 HP
132 HP

\.

f-M G E R A L

"
(direita e esquerda)

lOJANOSS.AA

,,15 HP
•

�Q HP-
'84 HP -

GRD.fOS GERADORES - "P E N 'f A"

,+_,-,'

" .. �

" " " to'

" " '" ,,"

'Motores
��D�fE's<EL

"

Qüaisquer tipos para entrega- imediata -. Completos Com
motores DIESE��PENT�", partida elétrica - radiador:- _

filtros -' tanque de oleo e demais pertences; acoplados dire
tamente com flange elastica a Alternador

_

de voltagem'
trifásicos 220 �

Volb, - com 'excitador - 4 cabos .para
ligação' e qyadi?'o completo de contrôle; todos conjuntos estão
assentados sôbse longarinas prontos, para entrar em funciona-

mento.
-

.

REVENDEDORES AUTORr!ADOS PARA O 'ESTADO DE
SANTA CATARINA

Marcall "JENBACH" e "GANZ"

8 HP - 15 'HP _ 20 IlP - 26 HP

mWIDOItES DE ENERGIA ELÉTRICA MA'RC� "GA_NZ"
Monofasicos para 120 ou 220 volts. Amperagens a '>pçao -

,

4060// de carga ._ Trifásico�, cam ou sem neutro - VOltll_

glíns e amperagens à opção .

_ INSTRUMf.;NTOS ELÉTRICOS DE MEDIÇAO
Amperímetros - Voltímetros _ Alicates para baterias '

Estequ,es pf\rma'rrentes ,- Vendas diretas - Pronta entrega
Podemos estudar_própostas de fir'mas especializadas no ramo,
que pretendam a representação, desde que indique� fontes
de referências comerciais e bancarias na praça de Sao Pau lo.
('on'Hl1t�s pedidos e propostas para:

I:-iTEliSTATE S/A. - IMPORTAÇÃ,<", EXPORTAÇÃO
E REPRESENTAÇÃO

Caixa Postal (j573 - São Paulo',

1 _ domingo Farmácia Catarinense
1] _.:.,"5.a-feíra (dia santo) Farmácia S: Antôruo

,

Rua Tl'aj_ano·
, R. Felipe. S�hmidt, 4�

A V I S O
Dr.-' Guaraci- Santos

1 - sábado. (taí'de) "Farmãcia Noturna
S � domin.;ro Farmácia Noturna

.
.

Rua Trajano
-

Rua Trajano

14 _ sábado (tarde)
15 - -domingo

l<"armácla Vltó'da
Farmácia Vitól'la�

Praça 15 de Novemb)'o, 27

P!'aça 15 de Novembro, 27
....

'21 _ sábado (,tarãe) 'Fa-rmácla 'Esperança Rua Conselheiro Marra
22 ....:. domingo � Farmácia Esp�rança

-

Rqa Conselheiro Mafra
....

28 _ sábado (tarde) 'FarmácIa- Moderna
29 _ domingo ' Farmácia 'Moderna

.
! '

,

nua João Pinto
nua João Pinto,

(

,·0 serviço noturno 's,erã' efetuado pelas farmácias �anto Antônio, Notur�
,

na e Vitória, situada� às ruas Feli)1e Schmidt, 43, Ti'ajaM e Praça 15 de
NovembrQ, 27. '

_

-

.

Q plantãl) d-iurno compreendidr,) entre 12 e 13,30 horas será 'efetuad<t'
pela fannãcia Vitórià

-

.

;
(

E S T R E I T'O
, '\-

1, 15 e- 29 .:_ domingo FarmácIa INDTANA Rua 24 �e Maio, 895
8 e 22 - dominges ' Farm�ela DO CANTO Rua: Pedro Demoro, 1627

Farmácias no CAN'fO e l·!\l�
-4..) serviço rioturnc será efetuado pela,s

DIANA.
� tl. pr"s,?nte tabela r:â,., poderá ser alterada Ren. prévia �utorização dô"tl:'Depart"me;' '1.

.

D. 1iJ. P., 1.'

111111111

Luiz O�valdo d'Acalnpora; "
, Insp.etor de Ftirmáéia.·,

� ,,'
��'a�-��&������':.'S,;�::;�.'����ll.���:''Í.�;_Vlí')};����;,,�t;�, 1..

B R I' O i
!
I
I
�

VJAGEM COM SEGURANÇA
--_

.

E
.

RAPIDEZ
SO ,NOS CONFORTA'lEIS MICRO-ONIBUS

DO _

R'Á PlD O '

" SUL ../8 R A ,$ Il E I·R O "
"

('

, J'llIll"A
.

Soberana'; Dlstrno do Estreite _. r..ãt.
"A Soi'erana" Praça ],5 de

.

no.vembro. - esquina
rua Felipe Chmídt,

.

_

CAFÉZITO
COlllunica (I suá seleta clientela que esta atendendo em seu AGORA COM NOVA

gnbln'pte deiltário, a Avenida Hercilio Luz N. 69 esquina Fernando EMBALAGEM
Mnchado, antigo gabinete Dr. O,rlando Filomeno. 1---- _

Di�riamente das 8 às 12 huras com exceção dos sabad08, ...;. _

Rua Deodoro e$q11"'" �

Rua Tenente Silveira

Florianópolis -. Itajai J.oin1..'me Curitibl
"-

AgêQcia :'
<.

Lã,.V A t� D'O. 'C O M. S,A B A O

Virg�rn Es·p�pialid�de,
da {ia. WETZEL INDUSJRIA� ._ JOIII'llIe - (M�rca Registrada)

,

economiza-se tempo e, .dinheiro·
-, ,_. '..

� -......-� ,".oet_,....,...
.._'�_

�"'''''''''''''''''__ '''''' .. o.,;-. �._",,_._._ ... .-...__ •. _..,...._, --_ ......� !t'
....

�,.,.
....... ".<I> _, --�."...:..._.��,.,_.__ •• --_,..._

••

-;------ .. ---- � �

_

.. -'
"___-_.--

i '
1

"

'"
'
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Flcrianópols, Quarta Feira, 25 de Junho. de 1958 .

SIL" 4.a colocada. Srta. Carmem

foi fortemente aplaudida e l'e

, ,....
cebe\!, QS melhores elogios, quan

.

to at1ri'f .graça e beleza qu�ndo
desfllJi;�}!' no Maracanamlinho.

.� I,·�1 '� * *_ *.

NIl_;.últiJ;llá semana visitaram a
. capitai o simpático cas.I)l sr. e

sra. Clodoaldo Althoff da cidade

de Tubarão. A senhora Althoff

uma das "Dez Mais Elegantes",'
do Estado, como sempre aparece
dando juz ao título que merece.

* * *

A tão esperada festa "São Pe-

dro na Bahia", -que o Clube Doze

de Agosto apresentará aos .seus
associados ficQu transferida para

o próximo dia cinco.

* * *

•

n-. Wilmar Dias
l'e�avião da TAC-CRUZEIRO
10 SUL viajou no dia de on

em o sr. Dr. Wilma r Dias, alto

-lirigente da Caixa Econômica
'edel'al de Santa Catarina.
O conhecido advogado conter

âneo rumou para o Rio de Ja
leiro.

. "T-Yi
• . lf.. ,

Tri�una�. � , Justica
�U SESSÃ-o DA CAMARA CRI-

•

,\fINAL, REALIZADA NO DIA
20 DE JUNHO COR'RENTE, FO
RAM JULGADOS OS SEGUIN-

,�al11ara, conhecer do' recurso e

.,rovê-:lo para o fim de, .anu lada
, decisão absolutória ser o ape-( , ,

.ado novamente submetido ao

julgamento do Júri com obsel'
vância das formalidades legais.
Custas. a final.
5) - ApeÍação· criminal ··n.o

).022, 'da comarca .de Jaraguá d�
Sul, e111 que é apelante 'I'ecla
Rucliger e. apelado He'lmuth Neu
'mann. Relator o 'Sr. Des. HER-'
GILIO MEDEiROS dec·idindo· a,

"

Câmara, preltminarmenÚ, não

conhecer
I
da apelação e. ordenar

que baixando os autos à Secre

taria, sejam.os mesmos distribui
dos como recurso em sentido es

trito, interposto de ofício pelo
Juiz. Custas, a final.

6) - Apelação criminal n.o

rANGERINA:
MEIO QUILO

rES FEITOS:
1) _!_ Apelação criminal n.o

J.004, da comarca de Lajes, em

que é apelante a justiça e apelado
José Luiz Coelho. Relator o Sr.

Oes. HERCILIO MEDEIROS,
decidindo a Câmara, conhecer do.
recurso e provê-lo, para' o -'fim
Je, anulada a decisão absolutó

da, ser o. apelado novamente sub

metido ao julgamento do Júri,
observadas as formalidades le

J'a:s. Custas !I final.

2) - Apelação -c
criminal n.o

J·.009, da comarca de Joaçaba, em
que é apelante Orestes Pereira
da Rosa e apelada a Justiça. Re

lator o Sr. Des. HERCILIO ME-

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS,
São Paulo, 23 (U. P.) _ Foi
exposta ao público desta CI:_
dade uma tangerina gigan
tesca, pesando cerca de meio
quilo, colhida numa fazen
da local por agricultores nl
ponicos. Segundo se afirma,
os agricultores japoneses
acabam de colher .. numero

sas tangerinas do mesmo

tipo, .acreditando-se que te
nha sido obtidas mediante
povo processo de enxertos.

Ultimas Hora
DEIROS, decidindo a Câmara, 9.025, da comarca de Laguna,
conhecer do recurso, e provê-lo, em que é apelante a Justiça e

para o fim de, anulada a deci- apelado Egf'dio .João Gaspar. Re
são absolutória ser o apelado lator o s r. Des. HERCILIO ME-

novamente submetido ao julga-. DEIROS, decidindo a Câmara,
mento do Júri, observadas as

. conhecer do recurso. e dar-lhe

formalidades legais. Custas a fi- provimento, a fim de, anulando

nal. <, ,�ji.:ii:j o julgamento a que foi o apela-

3) Apelação criminal n.o do sujeito, hÚll1dar que a novo

9.019, dá comarca de São Bento seja submetido. Custas a final.

do Sul, em que é apelante Carlês
I

7) - Apelação criminal n.o

Drechsler e apelada a Justiça. i
9.017 da comarca de Capinzal,

Relator o Sr. Des. HERCILIO em que são apelantes Galdino

MEDEIROS, decidindo a Câmara,' Anelo T:epo e Nilo Bassotto e

conhecer da ap�lação e negar- apelado Edgar Lancíní. ReI

lhe provimento para confirmar
I
o Sr. Des. FERREIRA BASTOS,, ,

I ..

C'
-

..

corno confirmam, a decisão re- I
decidindo a amara, pre líminar-,

co rrida. Custas pelo apelante., I mente: . c�nv�rter o julgamento

4) - Apelação criminal n.o· em di ligência, para que, na co-

9.020 da comarca de São Bento I marca de origem e dentro no

do Sul, em que é apelante Antô- i p.razo_de dez di�s.a co�tar.da i�-I
nio �o Prado Lima e. apelada a j t ima çâo , se providencie sobre o I
Justiça. Relator o Sr. Des. HER-I prepa�'o do recurso: sob as pmas

CILIO MEDEIROS,- decidindo a da lei. Custas a fmal.

BEIRUT, 23,(U. P.) '_ Uma

grande bomba explodíu no

centro de Beirut, hoje, ma-.
ta�lias pessoas e ferin
do' gravemente outras seis.
Muitas outras pessoas sofre
ram ferimentos leves. Pos
teriormente, explodiu outra
bomba na mesma zona, des
.truíndo (lois automóveis e

ferindo outras pessoas.
MOSCOU, 23. (U. P.)

Manifestantes exaltados so

viético atacaram hoje a em

baíxada da Alemanha Oci
dental, em Moscou,- come

morando assim o -décímo sé
timo aniversário da URSS
pelas jorças nazistas, na se

gunda guerra mundial. oen
tenas de pessoas destílaram
ante' a embaixada Alemã_,
quebrando janelas e lançan
do garrafas de tintas no seu

interior. A demonstração du
rou, duas horas. Aparente
mente, a manifestação foi
uma' represalia pelos ata
quesà embaixada da URSS

I em Bonn, sábado último.
COPENHAGUE,23 (U. P.)

r-r- Fontes· navais informa ..

ram, hoje que importantes
forças navais soviéticas, in-

/" clusive um cruzador pesado
e quatro submarinos, s.e des
locaram. para o este, atra
vés do Mar .do Norte,

.

par
tindo das bases do Baltico.
Um : total -de doze unidades
da armada vermelha segui- NOTA: _ AS l\1ESAS E INGRESSOS ESTÃO A VENDA COM OS
-;'\1 esse fumo durante o MEMBROS DO GRÊMIO:

I
-

�a semana. A manobra,
;. . anunciada, coincidiu

�bm;a concentração de uni
dades da sexta frota norte
americana em rrenteà cos
ta libaneza. Os movimentos
de barcos norte americanos,
britanicos e franceses estão
relacionados com os - prepa
rativos para o caso de neces

sidades de uma' ajuda, !).

qualquer momento, ao . go
verno Libanes.
MIAMI, 23 (U. P.) Di-

rigentes cívicos' e .comer
ciaís de quatorze países es

tudam a política Norte ame,

rícana a respeito da Amért
ca Latina, durante a oitava
reunião anual da Camara de
Comercio das Americas, que
se iniciou hoje, nesta cida
de. Acredita-se que cerca de
.cento e cincoenta delegados
participam das sessões, que
se prolongarão por três dias,
no que constitue a primeira
grande reun)ão 'de altos re

pr�sentantes latino.s ameri
canos desde a, recente' ex-
cursão do vice presidente dos
E&tados Unidos; Richard Ni- .

xon, pela America do Sul. .... -.

ri,.'\.��L&.���W.,_���,���_��������������':���<���
I �. .' �_. _'

j.
-

I ��

CONVITE
A DlRETORIA DO GRÊMIO DOS CONTADORANDOS-DE 1958

DA ACADEMIA DO ·COMÉRCIO. DE SANTA CATARI��! CON

VIDA OS ESTUDANTES E O PúBLICO EM. GE�AL, "'pARA A

FESTA JUNINA QUE 'FARA REALIZAR· DIA 27 DO. CORRENTE,
COM INICIO ÀS 20 HORAS, NA SOCIEDADE DQS ATIRADORES

DE FLORIANóPOLIS.
A- DIRETORIA

Aluga-se aparta'mento médio, grande, em acabamento,
ver e tratar a rua FeÍipe Schmidt, n.? 160.

DEPENDE DO SA'NGUE, O SANGUE � A

VIVER-,!� MORR��·
A$ .parturientes após a gestação, dev�m "L':; r

SANGUENOL

êontém
Fósforo

excelentes .clemcn+cs '':''';Z''';:

Cólcio. Arseniato c V�I·.a<.l.""

de sódio

S E lf E M

I

FLORIANJÓPOLIS

ESMERA.DO SERViÇO D,E RES-TAURA·N.T�
I

,

PRAÇA 15 DE· NOVEMBRO�
��

t

.'

1
t
{

Dentro do proitllma de. realizaçõe.. da
NOV,ACAP, a PR.UDENCIA CAPITAUZAÇ!O-
que já conta em seu favor com a magnífica
realidade que é o Hotel, Amazonàs, d� flmá
internacional - tem o prazer e a honra de comunicar
a inauguração, a 30 de Junho. próximo, na futura

Capital da República, do BR.AS1LIA PALAC! HOrn.
um dos mais modernos e luxuosos do mundo
e cujas fundações foram iniciadas a :!2
de junho de 1957. Aproveitando o ensejo, I
PR.UDENCIA CAPITALlZAÇAo saúda o Exmo.

Sr.Presidente dá República dos Éstados Unido.
do Brasil, Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira,
que inaugurará, na mesma data, o Palácio da
Alvor.ada, concretizando, assim, a etapa
fundamental de uma das mais, arrojadas
.eml?rêsas de nossa História, ,

�
"

Propriedade: Cia. Urbanizadowla Nova.CapltaLdo-Brasil.(NOVACAP)
Arrendatária:,Prudencia Capitalização (Hotel Amazonas)
Projeto: Oscar Niemeyer
ConstrjJção:.Construtora Pacheco, Fernandes, Dantas Ltda.

I ' -

f

ALUGA.SE VARIAS EM PR!!:-

DIO T�RREO E CE�TRAL, �N
FORM�ÇOES NO TELEFONE

3512. jnconrCClmenTOt; �,

TRaBllHO 'MAIt.fjClL
011811),& IS RIHS�f

fj}1t�ONAM .; l
HORMILMEHTE

sJm dúvida foi uma barbada do-se a1>' acontecimento, cumpi-i- xi_a Sônia S" Araujo, foi a 3.� co-
o

I.·

'1"·
locada

-

naquele' grandioso certa-
a conquista' da, Coroa "Miss' menta 'com votos de fe1icitações..

_

Brasil 1958:' para Adalgiza Co- * * * . me dê elegância.

lombo.'. Será um grande aeontecímeuto * *. *

I G '1 Ã direção da "Boite Plaza" I:S-* * * a festa da Glamour- 1'1 ,em nos-
, tá organizando os fe.'stejos do 2.0Estamos de parabens pelos su-' sa i cidade, Já estão sendó apon-

cessos de "Miss Santa Catarina" tadas algumas srtas. possível ven-
I aniversário daquele simpático e

srta. Carmem Ehrard,..da sua co- cedora, do título. requintado ambiente que será no

dia 14 próximo.
Dcpcis de um di::. intensl>4c trabalbo. t
muitaa peasc::-s E� ;;�nt!lm�pqr demais t>locação no certame "MISS BRA-

tos, no Bairro Bom Abrigo.

.

Facilita-se pagamento
Telefonar p�rjt 2205.

* *

� * * *
Os tecidos "Carlos Renaux t», indis-p-:Js!as e [>i'eocupadll,lli SAI! alaca••

M', estarão exibindo suas últi- .

A "Casa Bru.sque", que tem os
dns pcr dores nllll ccst-as, dores de 'f

mas criaÇ,ões elTh cores e tecidos n;ais variados 'tecidos para a de�
.. eitlJ��·a. tie3(Ullmo, Ytlta.,de e_nergia

em agosto próximo, nos' .salões coração de seu lar, será' a pa-
e p..'1..�3an: ,n{;ite8·llgítadas..Vm�o. ine!1I-

do Clube Doze' de Agosto. Ser'a' . trocinado.ra do "Desfile de Mo-
alve. (tue interromper o saQ.O para

d dI" 1 das" "Carlos Renaux' S.A:'. .
.

uma para a e e eganc1a na qua,
* * * micç'ôes frei1üentes. O lj1au !uncj;)na.

tomarão parte cinco sl'tas. de ci-
ment>l UIlS rins pode ser a causa des·

Realiza-se hoje o. casamentodades vizinha.s.
&S5 perturba.éiles; Não SI; descuide de

* da srta. Léa Dirce MereÍles �0111

ó Dr. Carlos Eduardo Orle. Após
* * seus r}li; UGe um diurético....suave.

agqu!ável e seguro - as PUulu

.
·Foste., Usadas no mundo inteiro. por

milhões de pessoas. as Pllula,s Foster

dão alivio 'rÀpido a todos 09 di.lúrbióí

provoc3í195 pelo mail :!J!l\olW!lI-roento
dos rins e da lJexiga.

Este Colunista foi, infórmado

do adiantamento da grand� rea

lização na cidade de Laguna.
"R-avena Caslno Hotel".

* * *

Continua s�do !) mins aplnu-
di do e discútido dos pianistas o

sr. Luiz Fernando Sabino. O co

nhecido pianista recebeu convite

e estará no próximo dia 7 na ci

dade de Tubarão para o' gI'and'�
baile de gala festejo.s comemo

rativos ao aniversárió do clube
"7 de Julho".

*

as cerll�lOmas e recepções, os

noivQ.S v-iajarão para "Belo Hori

zonte" 'Minas".

*

Em' no.ssa cidade cil'culoú com_

muita sim'P!ltia o sr. A-cy Norber-

�:. da Silva, da cidade de Curiti--

·__;....:..D-_E-SE...,....·N�H�iS"'=-"""A- . i

* *

JIí.' Rua Conselheiro Ma.

-fra, N.o 135, V.S. encontrará
motivo. .de mitprofissi{)nal éompetente'

transferência ,para out.ra ci- 'P�ra projeta�' e d.esenhar
dade dois ótimos lotes jun- sua resi-dência.

Trabalho rápido, ··eficien·

I
te e po� preços módicos.•

Telefone 3881. (Das S.
-

...........2't-
'

A bonita Leda Alencur da Sil

'va, realizará seu casamento na

Cap�l d� República, no próxi
mo dia oito.

*

Vendo por

* * Foi e-!eita Rainha das Améri

cas no Festival realizado em

Miall1i, ")\Hss Col_ô-mbia" - A re

presentante' brasileira srta. Ma-

"

Aniversariou no 'dia 21 o emi-
nente jQrnalista Sr. Osvaldo
Melo. A 'coluna social associan-

A S
_ ..-
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.
APELAÇÃO DE DESQUITE N.o

1.147, DA COMARCA DE SÃO

JOSÉ. - RELATOR: DES. OS

MUNDO WANDERLEY DA Nó

BREGA.

Desquite por mútuo consenti

mento. Contribuição do marido

para cr iação e educação' dos f i-

Direção de: MILTON LEITE DA COSTA

J U :R I S P R· U D Ê N ( I A
e RUBENS COSTÀ

lher, se esta não dispuser da

bens suficientes para manter-se"

É exato que pode a mulher, -se

dispuser de meios ou de bens su-
os menores, alheios à convençao.

- Num e noutro caso deve fi

car expressa a dispensa da con

tribuição do marido; ou da l)en·

são alimenticia, por parte doa

mulher;
'.';.

Ih os, Pensão a limenttcia devida ass�ma ela, sózinha, 'no desquite Vi stos, relatados e discutidos
à mulher. Devem constar da pe- amigável, o encargo da criação e êstes autos de apelação de d.1'
tição inicial, a menos que ,a des- educação dos filhos, desde que quite n.? 1,147, da comarca de
quitanda as dispense expressa- tenha recursos para fazê-lo e en- São José, e1\1 que é apelante o
mente. Aplicação do art. 642, 11.1 quanto puder arcar com o enear- dr. Juiz de Direito, ex-off'icin, e

IV, do Cód. de Processo Civil. go, sem qualquer prejuízo para são apelados Nelson Alfredo
,

Coelho e sua mulher:

I ACORDAM em Câ;na;'a Civil
I por unanimid'ade de votos, conhe�
cer da apelação para, adotando o

parecer da Procuradorfa Geral
do Estado, converter o julgamen
to em diligência, a fim de que,
no Juízo de origem, sejam os

desquitandos intimados a cum

prir o üisposto no art, 642, n. IV,
do Cód. de Processo Civil. Custas
a final.

De acârdo com o citado dispo
sitivo, deverá constar da petição
de desquite "declaração da im

portância ajustada
.
para 'criação

e educação dos fi lhos e da pen
são alimentícia do marido à mu-

- Pode a mulher, se dispuser
de meios ou de bens suficientes

para manter-se, dispensar a P;!I1··

são alimentícia que lhe devaria

prestar o marido.
- Nada impede também que

ficientes· para manter-se, dis-

pensar a pensão alimentícia que

lhe deveria- prestar o marido. Na�
da impede também que, assuma

ela, sozinha; no desquite amigá,.
vel, o encargo da criação e edu

cação dos filhos, desde que te

nha recursos para fazê-lo e en

quanto puder arcar com o encar

go, sem qualquer prejuízo para
os menores alheios à convençã o

dos país.:
Todavia, num ou noutro caso,'

deve ficar expressa a dispensa
da contribuição do marido, ou

da pensão, alimentícia, por; parte
da mulher, para que a falta da

declaração prevista no art, 642,
n, IV, do CÓd. Civil não corra por

conta de mera omissão, prejudi
cial ii; mulher, ou aos filhos do

casal.

Florianópolis, 2 de Abril de 1956

Osmundo Nóbrega, Presidente

·e relator.

Alves Pedrosa.

Ivo Guilhon.

Fui presente, Fernando Ferl'ei
ra de Mello.

16.O DISTRITO RODOVI,ARIO F'EDERAL
B ,o I e II m I n f o·, m a I i y o
VIA.GEM PO ASSISTENTE DE. CONSTRUÇÃO

,

Úm dos artigõs que mais tem se sobressaido na Loja 3 da
Modelar (a caçu linha ) são tapetes, cuja ·varledade e quantidade'

O Engenheiro 'Walnly Miranda Doyle, Assistente de Const.ru-

çâo viajou para o Rio dé-Janerro onde foi tratar, junto-a Adminis-

trução Cen_tral, de assuntos de interesse dêste Distrito.
CIRCULAR DO DIRETOR GERAL

o Diretor Geral expediu a seguinte circular: "Circular D. G.

70/58 - Ao 16.0 DR.F - Tendo em vista a realização de eleições
em todo O' país; no próximo dia 3 de outubro, o excelentíssimo se-

nhor l'residente da República .acaba de advert.ir-a Nação contsa as

campanhas vio,Jentas :(iue s��' d:';;'tnvolvem nessas ocasi'Ões, apro-

veitando o ensejo para acentuar a necessidade da preservação de

certos princlpios. Cumpre-me nesta oportunidade reiterar aos se

nhores diretures de Divisão, Chefes de Serviço, Chefes de Distri-

tos, responsáveis em gral ,por qualquer órgão ou setor dêste De

partamento a mais rigorosa observância de absoluta neutralidade
relativamente à Campanha Eleitoral, mantendo-se todos os seto

res do Departamento Inteiramente afastados de qualquer assuntos

políticos. De nenhum modo deverão os nossos auxiliares intervir

na Campanha Política, nem empenhar em favor de qualquer fac

ção política recursos desta autarquia. Espera' esta Diretoria Geral
a habitual colaboração de todos os seus auxifires: no' sentido de

-. VERDADEIRAS MONTANHAS
I ,� DE TAPETES

que, em nosso setor, não haja qualquer discrepância na conduta confundem os freguezes, pela beleza !:I_as padronagens e exce-
adbsolutamente neutra sempre observada pelo Departamento Na !ência da qualídade,
cional d Estradas de Rodagem. Urna das providências consideradas Em qualquer tamanho que seja .procurado, com desenhos clÍís-
indispensável pelo exc-elenÚssimo se�hor Presidente da RepúlÍlica sicos ou modernos, cores vivas ou discretas lá sé encontram � dis
para que não haja qualquer discussão possível sôbre a nãó inter- posição de todos que pretendem completar a beleza de seus lares.
venção do govêrno nó 'Próximo .pleítc e para deter' a onda de em,- 'Torna-se desrtecessário; dizer-se que por mais bela que seja
preguismos, foi a da-vedar, no serviço público nómeaçôes OU ad- a residência, por mais modernos e fin·os que sejam os mÓveis, tudo
missões de qualquer natureza ou categoria, nesse sentido, foi bai- desaparece se não houve!-tapetes adequados ao ambiente.
xado o decreto n.o 43,716, de 19-5-58, que entr aem vigor a partir E nêste ponto tranquilizem-se os florianopolitanos pois rOS
desta data, estando completamente proibidas as admissõ-es de qual- produtos das melhores fabricas no gênero, no Páís, acham-se a

quer natureza ou categoria, remuneradas à conta de verbas espe- disposição na Modelar, o estabelecimento lider da cidade, que
cíficas ou _globais -, possue tudo para você e para o seu iar,
(Ass) Edmundo. Regis Bittencour't - Diretor GeraP'.

J IMPERIAL EXT'fA
;õ.Um "outro" mais apessoado, mais notado ••• mais bem

recebido �;todos os ambientes.' � o efeito da bE\leza do padrão"
da elegância do talhe, do caimento espontâneo, sob me��da, da

roupa hnperiClI Extra. Apresentada em 36 tamanhos, c6da um em 12 modelol

diferentes, Imperiol Extra lhe oferece ainda: pré-encolhimento total,
alfaiates de renome, aviamentos finissimos, tecidos de alto qualidade ... e a experiência

de 33 anos de uma organização empenhado em proporcionar a Você a roupa

mais bem feito do Brasil. Compre o suo roupa Impetial Extra no nosso

distribuidor elil sua cidÇlde, no padr50 é no talhe do SE'U 'gÔ5to pessoal.

Escolha pela etiqueta IMP'fR.!AL EXTRA
,e, receba um TÊ,iMO DE GARI.,�T,A de durabilidade

,;" I) I S r R I B U I DOn"

.'

Pro�ulsão a Jatooa· A,ia�ão,
, ,

CINCINNATJ, Estado de 2.000 qullometros 'de exten- da u. cabe durante Os ulb

sâo. Segundo salientaram ,os ) mos .quatro· meses. Pa�a ês

engenheiros da G. E., fo- se- fim, o motor funcionou

rarn e·s'Cülhidos . deliberada- com um combustível comum

mente, vôos curtos, a fim de pU',':} motor a jato :' JP 4.
Outro motor-está sendo suo

submeter o motor a uma metido à mesma prova, com
prova de resistência mais

querosene.
severa. Com efeito, as par- O CJ -805 é uma versão
tidas e, paradas frequentes comercial do motor-da GErante 1.000 horas, símulan- d motor prestam-se

do 600 vôos distintos de um
e

.

um
.

""... -c

para aviões militares J 79,
,,: '

.'
mais a um ensaio de sua re-

que já demonstrou suas al-
aVIa0 comeI cíal. .

tê
.

d f"
,

.

, SIS encia o q.ue um uncio-
� tas qua l.dadeg em aviões da

Foram simulados, durall"-l namento continuado. � pro-
I Fôrça Aêzea e da Marinha

te a prova, vôos de 600 a va de 1 000 horas fOI leva- dos Estados Unidos. O CJ,.

Ohio (Western News) - O

motor a jato da Gen'ral
Eletric para aviões- comer

ciais, o C--805, completou,
com êxito, a prova de aceí

tação ,para motores daque
le gênero: um ensaio de re

sistêncía de operação du-

avião comercial a jato do

Quadro demonstrativo da renovação do Eleitorado' mundo, com umâ velocída
de 'Santa Catarina, até 31 de Maio de 1958, com a respee- i de- mâxímã de 970 quílome
Uva percentagem sôbre os v otantes em 1955

I
tros por hora, e também de

19 '55 Títulos % sôbre 1 outras futuras. aeronaves,

Eleitorado votantes novos votantes ainda em desenvolvimento.

3.834 2.500 3.161 126.44 O 880, um avião -comercial

5.865 4.340 4.756 109.58 a jato de raio de ação mé-

5.237 4.302 3.103 72,12 dio, com capacidade para

17.661 11.631 19.785 170,10 transportar de 84 a 109 pas-

5.801 4.080 2.730 66,91 sageiros, foi encomendado
4.217 3.169 4.002 126,26 pela Tràns World Airlines,
10.525 8.026- 9.461 117,87 Delta Air Lines, 'I'ranscon-
7.950 5.227 5.578 106,71 tinental- S.A. da Argentina c

3.642 2.830 1.720 60,77 Real,_ do Brasil! devendo M

1.341 1.238 1.517 122,26 entregas serem iniciadas no

10.130 6.047 2.871 47,47 fim de 1959.

MUl1icípio�. -

Araquarí
Araranguâ
Biguaçu
Blumenau
Bom Retiro

Braço do Norte

Brusqus
Caçador
Camboriú

Campo Alegre
Campos Novos
Canoinhas
Capinzal
Chapecó

-

Concórdia
Criciuma

..Curitiban-os

9.925

7.251

6.461

8.148

12.81�
9.320

7.286

4.641

6.401

4.850

9.267
6.680

,548
, 1.010

22.618

3.305

4.000
�.169

!}.553
7.486'

9.504

5.229

615

�1.128
21.388
2.900

5.002

628

3.868

,3.483

5.262
1.213

3.059
15.487

3,468

-4.047
1.951

7.041

,4.054
23.5.05
9.296

19.510

2.973

7.198

1.972

2.846

5.187

8.710

4.428

1.847
8.058

1.222

'6.01&
3.889
13.600

2.610,
4.606

3.589
,

4.145

5.342

4.364

·4.036

1.868

2.355

3.681

4.772

1.469

5.0.83
,5.087

..14.493
6.176

1.752

·6.560·

2.232

-4.936 - Íl5;15
, 4.266' 178,07

2.535 . lJ'1t.67� ..

,�88.246 ,,0,80 '. I

---------------4- ..

C,OlO(A�(,AO,· .

THE 'l'1!:XAS' COMPANY (South Am�rica) tTOA.,. firma norte·

estabelecida 11. nua 16 -de novembro, 129,
necessita de candidatos para o cargo de

.

' __;....---

Descanso 802
Dionísio Cerqueira 1.352

Floríanõpolís 3(}.661>
Gaspar
Guaramirim
H D'Oeste
Ibirama

lmarui _

Indaíal �<'" ",

!tá

Itaiópolis
Itajaí
Ipiranga
Ituporanga
Jaguaruna
Jaraguá do Sul

Joaçaba
Joinvile

Laguna
Lajes
Lauro Muller
Mafra

Mondaí

Nova Trento
Orleães

Palhoça
Palmitos

Papanduva
Piratuba
Pôrto Belo
Pôrto União

Presidente Gliltúlio
Rio do Sul
Rio Negrinho
Rodeio "

S. Bento do Sul
São Carlos
S. Franc. d.o Sul
São Joaquim

,
São José

S. Migu_.el D'Oeste
Seára

Sombrio

Taió

Tang\lrá
Tijucas

Timb�
Tubarão

Tur'vo

Urubici

Urussanga
Vidal Ramos
Videira

Xanxerê

Xaxim
TOTAL

9.435 6.869

5.719· 4.503

13.842 1Q.094
7.700 5.790

2.018 1.697

8.627 ,66.616

2.582 1.584'

5.525 4.264

.. 3.�3.g 2.394

2.452 1.987
496.862351.982

4.360

6.384 3.780

3.114' 1.906

3.900 2.984

5.676 3.791

6.233
.

4.474

1.408 1.151

4.066 3.08Q
22.597 14.754

3.239 2.839

6.354 3.683

2.805 2.208

9.284 6.743
I

13.309 8.407

18.979 15.057

11.411 7.544

25.837 -14.606

2.970 2.012

7.388

2.140

3.672

5.335

11.081

5.564

1.721

2.708
3.613

8.284

3.06/1 2.492

2.326 1.390

3.081 2.411

2.440 1.689

7.258 4.786

3.496 2.084
15.900 11.845

1.936

3.984

2.713

2.464

4.419

5.396

2.604

5.745
3.272

2.9'19

6.507

5.460

6.992

2.080

4.730

4.717

3.470

4.216

-

4.915
1.709
3,286-

3.691

2.434

2.628

53,51
89,81
102,37
.154,32
102,55
78,:n
112,22
111,68
94,56
87,74
132;32 •

33,04
1;30,63
91,87
117,61
105,38
99,15
104,g7
122,15
109,08
88,36

104,3�
43,04
156,10
123,213
133,57
147,76
129,35
114,58
105,09
143,56
105,14
177,28
,132,87
126,85
72',35
125,57
186,61
114,56
134,75
115,61
132,28
163,26
121,11
80,08
82,11
109,30'
71,06.
99,72
196,05
55,89
73,99
110,75
1�,5'1
106,66

103,24,
99,15

1.40,90

805 será o propulsor do

Convair 880, o mais r4pidv

O J 79, versão comercial
do CJ-805 é usado no Con
vair B-58 Hustler 0_ primei
ro bombardeio supersônico
da Fô-rça Aérea Americana;
no Lockheed F-I04A Star

fighter, o mais veloz avião
e caça em produção nos

EE. DU.; no Grumman rn

F-I, o caça supersônico da

marinha, e no Chance-Vou

ght Regulus II, projétil di
rigido.
Com 10 000 libras (4 540

Kg) de empuxo, o motor tem

maior empuxo por Iibra-pê
'so que qualquer outro motot
comerciãI.
Tanto o motor CJ-805 co

mo o J 79 foram criados pe�
Ia Divisão, de Turbinas .ao

Gás1JaTa Aviões da General

Electric, na fábrica de

Evendale, Estado de Ohio,·
perto: de Cincinnati•.

FERRO
'REDONDO

':_'CMETALURGICA
\ATLAS S/A

Deodoro /33 Fone: 3740

DA'JiILO'GRAFA
Sendo boa datilógrafa,

você encontrará ótima opor_
tunidade na Associação de
Auxíiio Mútuo de Santa Ca

tarina, no E�treito, à rua

Santos Saraiva N. 388, 1.0

andar, sala N. 4.

/ Pede-se à pessoa_'que
àéhou um Relógio de OUro

dê sell-hqra, a especial fine
za de entregar n,o escritório
da fir�à., M,. R. Bott & Cia,
no Edifício Montépío 3.0
and'ar, sala;'301, � qual sern

; bem gratiIicada.

-, ., '.,
.

,:ÃNl?NGIPS I
IM,'

,.

: .� ]bflNÀIS
�IVlSTA'
_b\1SSOAAI

CCLo",,;.ós eM QUAL.
'aUlI·C!JW)I 00 lIA.

(
REP. A'.S.LARA.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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PROGRAMA DO'MES

trand Russell, filósofo
�e, por isso mesmo,
por ser inglês, tem
idéias rapidamente

nàdas pelo orbe, ao
ue outros filósofos,
em brasileiros ou

ueses e f'ala rern esta
.

que, segundo me di
inda há bem poucos
âllás repetindo con

já conhecido, o acàdê-
historiador e poeta

Edmundo, é "o sepul
Q pensamento:', jamais
�ver as suas 'idéias
idas senão do circu
eíto dos seu-s próprios
,embora tais Idéias
as mesmas e externa
uito antes ; Bertranfí

elI, diziamos, deu a pil
as seguintes prcgnós-
-a respeito dos desti
a Humanidade, conti-

o
te, Q que não raro encontra
é doestas, lpgratidões e re�

buscamentos, em suas obras,
de mínimas falhas que se-

i. jam, com olvidó de tudo que
a obra contenha de bom, de

proveitoso e certo!

DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE I%S

terialistà e 'reeónheçamoe 'Ora, permanecendo o-s Espí- nos recomendou e detarml
que, se é belo conhecer-se as ritos a vida permanece e na a consciência de todo ho

Leis de Deus, que presidem se renova. Consequência: a mem esclarecido e virtuoso.
à formação dos corpos fun- humanidade, mesmo que se- Só Os filósofos não, também
gíveis. mais belo, sublime. é ja extinta nos corpos, POl" os historiadores. Os J�oetas,
ter-se o conhecimento das _ um momento, será, .quando os [ornalistas, os escrito-

. Leis de Deus, que se refe- cessarem os efeitos do tú- res, todos os que podem ter
rem ao Espírito 'à essência xico que a tenha destruido, idéias e externá-las de pú
imortal de que defluem a raconstituida pelos Espíri- blico .:

nossa inteligência, a nossa tos, visto com êstes não es- Mas, infelizmente, o con

vontade, os nossos senti- tão' sujeitos à desintegra- trár io é o €lue ainda se ve-
mentos. ção atômica. . . rifica e, por mais disposição
. Se a destruição vier, CCr O de que os filósofos pre- ao amai' f'raterno que pos-
jno procuram todos adivi-' cisam tratar e de ser ho- sa ter e o ponha em prática
nhar, será unicamente des- I mens delicados e tratemos, em seus livros, qualquer p.s

truidora de corpos; perma- \ amando aos seus semelhan- \ critor que deseje ser útil à
necepdo os nossos espíritos tes, como o Divino l'festre comunidade de que faz par-
terrícolas com o acêrvo real [. - ,

.

.

.

._-

--------,......ç

·(ie conhecimentos positivos _. -, "
,

.

- ._

que tenhamos podido adqui
rIr e �ue JamaIS se perdem.

,

Por isso. provavelmente,
,e que Bertrand Russell, ads
trito às cousas passage.ru.,
·d'o .mundo está- convencido
de que à Humanidade ou
será destru ida, ou volverá à,
barbârie ou será de novo
entregue às mãos de moder- .

nos opressores ...

(Para ser Iid'o na Socie
dade Brasileira de Filosofia
Rio, 17/6/1958.

_

.

Arnaldo S. Thia�o

. \
da Fazenda e J'ust.iça ,

Podei Judiciárió, Tribu-
nal de Contas, Catédrãtícos da Fnculdado de Direito.
Ministério da _Educação" 'I'rabalho, Viação e Agricultura.

- Ministério da Saúde, Acôrdos e o,s que não receberam nos

dias acima.

Aposentados definitivos.

Dr. Lázaro Gonçal
ves de Lima

8.' .!'P'
.

Aposentados provisórtos, salário-família e adicionais
inativos e procuradores de ativos e inativos.
Pensionistas m i l itares e provisórias

Você já foi a Bahia? Não?

Então vá. ao CLUBE 12 DE AGOSTO
de junh.o de 1958

IONE D_A. COSTA MJ<:LI�
Dia 5 -do julho - Festa Tipicamente Bahiana

Delegadó Fiscal Subst."
Será servido vatapá - Muqueca de peixe - etc., não faltando

a Preta do Acaraj é.
i1:MIO DOS CONTADORANDOS DE 1.958 DA. ACÁ"'DEMiÃ

DO COMÉRCIO DE SANTA CATARINA:

Apresentnção da Quadrilha pelos sócios do Clube, marcada e

dançada por Zé Coió.

Grande show com ZÉ COlá e a cantora SALOMÉ PARíSIO

H VOZ de ouro de. S.' Paulo - Radio, Nacional e T. V.

Reserva de' mesas na Secretaria do' Clube.

.: J_

- �JROGR:AMA�'Dia 28�6-58
• 1":. _

� t

Às 19 horas r Novena cantada com cantos populares.
As 20 horas: Fogueira d'C S. Pedro com cantos do Folclore local: Fadinho-

Orego etc.
'

'\
.

Dia 29..6-58
As 10 horasr- Mi,ssa festiva
As 15 horas: Prdclssâo

--ffSIEIROS DA'tAPELA:
Exmo. sr, Heriõer.to -Hulse, G�ve.rnador, e Exmo. sr. dr. Osmar Cunha,

Prefeito ; Exmn, sr. dr, Paulo BIasi; EX�l1o. sr. dll". Ad�bal Ramos da Silva;
Exmo. sr. Cap, Dari� Moraes; Exmo, sr, dr, Rubens N. Neves.

I

.

-fESTEIROS d�·NI Sra..
.

de FATIMA.:. Exmo. sr. Alfredo Westefa.l e Senhora
Da Festa da Farinha: Exmo. sr. Secretário Mario Orestes Brusa; Exmo.
Glauco Oltnger; Exmo. sr. Domingos de Aquino.
'Festeiros de S. I.UIZ: Exmo er. dr:.. ),õão Cavallazzi e Senhora
Festeiros do Folclore: Exmos: Srs. ÍrD;lãos Amím ; Exmo. sr, dr. Agostinho

da Silva; Exmo. sr, Des, Henrique da Silva Fontes; Exmo. sr. Wa-!ter.. Píazza,

CONVITE A TODOS-OS AMIGOS DO fOL (LORE ILHÉU.
NOTAS:

1.0.-. Há promessa de ser filmado e gravado o programa do Folclore ;
2.0 - -Haverá abundância de,BEIJU!S ... ,GUSCU'S ... ·laranjas, bergamotas,

bananas, .limÕes de "árias q,uàljdades; pinhão; -barraqnítthas com

prendas; chunraseos deliciosos; bebidas: e como NOVIDADE:
INUMERAS RENDAS doadas.;Pelas senhoras e' moças, em' benefi··
cio da CAPEI.A DE P�DRA.

3.0 -'" -Os churrasqueadores são do Rio Grande !
4.0 - EIll case de impedímente por fortes chuvas. a festa será transfe

rida para' domingo seguinte: dias 5 e 6 de julho.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"0 MAIS/ANTIGO DIA 'RIO DE SANTA CATARINA"
� , Florianópois, Quarta Feira, 25 de Junho oe 1958

'lois a quinze dias, além dos bro-novembro de 1956, três
estágios de formação, orgn- turma , estavam matricula-

As !endências mais recen- suficiente material de ensí- bém, conseguir com que n izar'os por grupos de sindl-

t.es,' porém, primam pelo no, formação de mestres, I compreendam os objetivos catas associados.

ecletismo, incorporando num cont.róle do ensino e realiza- da alfabetização, a impor" Pequena eficiência

mesmo sistema vários' mé- ção dos estudos' práticos ne- tância da instrução para O Uma tutela de contróle {,

todos de eficiência compro- cessários.
' I progresso' individu�l e cole- mantida' pelo órgão confe

vada, sempre levando .ern I Quando. mate:i�l de ou- i tivo, ensiná-los a :�tim,ula.r' derado, no que/ diz respeito
conta a persona.lidada do tras regiões tiver de ser as pessoaa-trarrsmitir técní- aos temas e metódos de es

aluno suas preocupações aprovaitado.: impõe-se sua
I
cas de aprendizagem mais h�do, documentação pedagó

imediatas e um material de adaptação às condições 10-
I
fácil e rápida e a utilização gica, estágios, preparação

ensino apropriado. cais, 10m a utilização de: do material de ensino. de professôres,
,

publicação
Contudo, é necessário des _ elementos auxiliares, como

I
?

,

, _

de revistas, jornais, -ete., o

tacar-se que pesquisas con- jogos de etiquetas, vocabu- A FORMA'ÇÃO- OPERA'- que não impede, porém, que
sagradas ao ensino da lei- lários, filmes, jogos, testes, RIA, NA FRANÇA 'permaneçam as diferenças
tura comprovaram que, um baralhos, etc. A formação operária na de interêsse de cada central

mesmo método não rejete os Leitura para os alf'abe-

I
França, embora venha de sindical ,quanto ao espirita

(
resultados em todos os lu- • tizados um passado que se confun- e ao conteúd'o 'do ensino.

gares em que é aplicado, da Toma-Se necessário, des-
,
de com o pi'óprio movimen- Os hços entre as diferen-

r;,esma maneira que a utili- de o comêço, o fornecimento, to operário dêsse país, ga- tes fases da preparação são

Os técnicos em pintura. vão lhe intorinar

que o Esmalte' Extra Renner �he ofe
rece tudo o que as melhores tintas oferecem
e ... mais alguma coisa'

'

Resolva todos os proplernas de pintura com O

ii: Esmalte, ExtrÁ Renner - a tinta para
,t mil e uma finalidades!

i,; f�ki","',; ';";:;''''.i/{:.
i�
I

�
,

.'

,/'

"

OS ADULTOS E O ENSINO zação de proeessos díferen- .

de textos complementares de nhou maior expressão ÇOr.l bastante frouxos e uma sé-
- DA LEITURA E DA tes desenvolvem nos alunos leitura, que tenham relação a constituição, em 1955, do rie de dificuldades origina=

ESCRITA .1 :jiudes e mecanismos díver com a capacidade e preocu Inslituto do Tr�balho, da das pelo embiente social e

A organização de uma sos. Por outro lado, se' ca- pações dos novos alfabetiza Strasburgo., doméstico, além dos Impecí-
.campanha de alfabetização da, método mostra-se part i- dps.�' ímportants não, es- Os sistemas educacionais lMs opostos pelos patrões
exige.que a hatureza e a dn- cularmente .efícaz, o saldJ, quecermos que ensinar unia empregados �ela� tr.ês �ran-I ao funcionamentq dos cur
ração da formação devem positivo é prejudicado se pessoa a ler e não lhe Jor- eles centrais sindicais da

sos, contribúem enormente
a.ender às necessidades do não se cultiva entre os no- necer.. material para leitu- França apresentam gra-nde para a pequena margem dI'!

grupo interessado e que o vos alfabetizados a técnica ra é condenar ao fracasso a semelhança entre si, en- eficiência que apresentam.
ensino da leitura e-da escrí 'e o hábito da leitura. luta contra o analfabetismo. quanto um órgão confede- O Instituto do Trabalhe ele
ta devem levar em conta as Recomeridações para a Destaquemos; porém, que rado promove-uma política Strasburgo
preocupações, motivós e ob- alfabetização o mestr., ainda é o elemento de cunjunto. ", Visando suprir fôdas as

jetivos daqueles a quem ela Um programa de alfabeti- essencial do êxito de. uma No plane regional ou es- deficiências do ans ino mi-

se.destina, zação exige o estabelecímen- campanha dé alfabetização, tadual, existem comissões' nistrado pelas entidad:es sín
A técnica de ler é a mes- to de uma organização de donde a necessidade de IO!'- de formação, que' adminis- dicais da França, foi or

.
ma em tôdas as lfnguas e caráter consultivo e ativo. mação de bons alunos-mes- tram Esc�las de Militantes ganÍzado o Instituto do 'I'ra

, pode ser classificada em A campanha deve começar tres, Essa formação deve �i- (CGT), Colégios de 'I'raba- "halho clã Faculdade de Di
quatro grupos : percepção com o levantamento aprofun sal' não, somente, a aplica- lho (FO) ou Escola NOl�- l;eito de St�asburgo, reuniu-
exata das palavras compre- dado da vida e das condi- ção dos métodos mais acer- mal Operária (CFTC). Es- do, primeiramente, 30 esta
ensão clara do' q�� é �ido, ções da região, estabeleci- tados, como,/ também, fazê- ses funcionam uma ou mais

giár ios da CFTC e depois
reflexão sôbre as idéias ex- mente de um plano de a/ão los compreender a dif'eren- vêzes por ano, com cursos ampliado com representàn
postas e aplicação destas objetivo, dentro de um pra- ça entre o ensino destinado doe formação que variam de

tes" da CGT-FO./Em ,outu-
idéias.

Processos mmiernas'
zo determinado, criação de ã crianças e. aos adultos. E'

programas' de alfabetização, d,e capital importância, tam-

,
'

•. o'. __ . •. _._ ....

das estudando problemas de

segurança social. Os méto

dos de ensino ali adotados,
com a divisão do dia em

,

quatro períodos, vêm repre-:

sentando fator preponderan
te, no bom aproveitamento
'(lOS estudantes, com deba

tes, leitura, pesquisas biblio

gráficas e preparação dos

trabalhos com auxílio dos

professôres.
Ensino dentro das necessí

.
dades

Estabelecendo contato 'per

manente com -as centrais,
sindicais, o Instituto pode

;;�ica.l' k.onheicendo oIS pro-
.

grama:, que -melhor atendem

às necessidades ,do momen'

to, evitando proporcionar
'��nh('jciméntos superficiais
�'

.

- 't;-f' ... , ....
' �

,v _ .

qu,e viessem afastar os ope-

rários das, suas preocupa

ções de trabalho. 'Às J!latá
rias, de um modo geral, se
guem em estreita' relação
com as ciências do trabalho

e cuidados são tomados pa

rá que p.ão haja a menor 1n

g,a a e$se princípio.
. O Instituto do Trabalho,
de ' Strasburgo reconheceu

que significa apenas modes

ta contribuição' ao' esfôrç.o
de formação operária lide

rando pelas organizações
sindicais: que há longo tem"

po já consolidaram suas b:1-

ses e possívelmente,. jamais
.

p()(je�ão ser suibstituidas'
nessa ,iniportante C delicada

�'

tarefa.

...

Esmalte'

!

i
+-

,'li .•

. �(. ;:�"':'

Não p,o,s'sue pld,e,res, lR�gicos • _'.,
. , "mas pinta tudo.

, - do gradil de entrada
'< "o,�::r.,�:�,

_- até a porta :-dos fundos: '-'1: :�� \
DurabiHda,de, resistência. br"ilho e

�
rendi- -:-

.

'

!

;'���;;,:�\�;::�:;". ,f'" .:;� ;�": '�: !�
menta são .qualidades dobradas no ESMALTE .1C'r� RENNER'

"

,

'j
,

)\
--------,--.
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MATERIA.IS PARA
CONSTRUÇOES
METALURGICA
ATL S S A

T)eodOl'O 33 - Fone: 3741'
"

"

",
Vende-se url"a 'luva e deso.

cupada na rua do Clube do

Penhasco. 'Trat:'Ílr na rua

Silva Jarâi'nl" 187.

i '

ii.
"

Aceila-se
Encomenda
D/E

'

Tortas de Reqlleijão
Tortas de Crocante
Tortas de Natas Batida. ;
Tortas de ctemes de tldai
"as quàlidadé�.-
Bõlos slmples,e pão-de'-I;
Petiscos para bares como

camarão a ,Palito, pastéis,
ete. e para festinhas

"

"

I
;",

americanasr

Inform�çõ.es na casa do
PINTOR DE ,BLUMENAU

,

MEYER ( I A.&' , I

MatrÍz: Rua Felipe S�hmidt, 33 '

Oistribuidore,s para �:, ,

o Estado de -Santa Catarina
, "

•

,-'�'. 1., '......

. F-iliaI: Rua Consellieiro Mafra, 2'
! ndj' TeJeg.:. M E _y E R:
Te f o n:e"':-� 37 II
,.... .

• .'. ,'. o',.
"

.' �

.
'

,

,e _

ALAIDE DA S. NA'SCIMENTO

e

CACILDA NOCETTI

participam aos parentes, amigo'S e pessoas de suas relações o

contrato de casamento de seus �ilho'S Edilamar Nascimento e

Osman Noce tti,

noivos

EDIL�MAR OSMAN

Florianópolis Itajai
"

19 de Junho de 1,958

[URSO DE ADMISSÃO AO GINÁSIO
E ,ESCOLA DE COMÉRCIO

l\iatrículas abertas à Avenida Hercilio Luz, S5.
Inicio das aulas, dia 1.0 d.e Julho. (

Aulas diurnas e noturnas; ,

:..

(URSO PR� ESCOLAR,
Matrículae abertas à Avenida H-ercilici Luz, 35.
Início das .aulas- dia 1.0 ae Julho .

JCrianças de 5 a 8 anos)
,

,

Horário: das 10 irs 11 horas,
-----------_._---

�'p R O F. E S 'S O 'R A
RETIRO ESPIRITUAL PARA PROFESSORAS!

Nos dias' 3, 4 e 5 de Julho; serã reàlizado o retiro das Pro

fessoras, na Casa de .Retiro "VILA FÁTIMA" no Mono das Pe

dras", sob a direção do P, Antônio Loebmann. Início dia 2, quarta»
feira 'de noite, fim dia 6, Domingo. de manhã.. Queiram dirigir-se
para a inscrição à Rev. Irmã Maria Teresa no Colégio do S. Cora

ção de 'Jesu� ou ao Diretor do Colégio Catarinense ou à Professora

Olga Brasil da Luz.

II
I I

CLU SE R ECR E A ,TI vo

6 DE J'ANEI RO,

I,� CLUBE 6 DE JANEIRO, As-
..

SOCIANDO'-SE AS MANIFES..;'
TAÇÕES DE PEZAR PELO' IN':
FAUSTO ACO'NTECUMENTO'
QUE ENLUTO'U A SOCIEDADE
CATARINENSE, RESO'LVEU
$USPENDER AS FESTIVIDA-,
-:J.}ES' PItOGIJAMADAS',FARA 0-'
DIA 28 DO' CORR�NrE, LEVAN
DO' AO' GO'VÊRNO DO' ESTADO
E AS EXMAS. FAMILIAS DO'S
ILUSTRES HO'MENS PUBLICO'S
JO'RGE LACERDA, NERÊU RA
MO'S E LEO'BERTO LEAL, SUAS'
,SENTIDAS CO'NI)O'LENCIAS. r

-

A DIRETORIA

.
,

VEN'DE-SE
[Tina caminhonete ,cFOlld 1929 modelO' A. em perfeito

esta:!à de funcionamento acompanhada de um j&gO d�
chaves, bomba,-.macaco e pneu subsai.ente, preço 75 mil'
cruzr;ros; a vista - Endereço: Rua Vitor Konder, 28

Aluga-se um apartamento com sete peça. mobiliado' ,

cOJ_1l fogão a gaz e geladeira.
Tratar no P�ROLA R�STAURANTE

ESTREllO
Arrenda-se um dormitório cOlil oito quartos, .bem

mobilhados, todo com ágil• ..r,orrente•
Tratar no PiROLA R<E,S�AURANTE

E DI' A L
A Agência da Companhia Nacional 'de, Navegação Costeirà -

Patrimônio Nacional, com escritório sito -ª:"Rua Tiradentes, n.o 5
- 1.° Andar, nesta cidljde de Florianópolis, Estado de Santa Cata

rina,' por, seu 'representante infra-ass'inadp, está l'ec,ebendo, até 'o
dia 28 do corrente propostas' das fií-mas do' ramo, para .fwneei
mebto de gêne;os �os navios desta Autarquia n��te pôrto e aO 'seu

Almoxal'if�do no' Rio de Jane�J:o, de acôrdo com a relação exis
tente na Ag�ncia, à disposição dos interessados. ,

Florianópolis, 4 ,d!l junhó -de 1958
p.p. da Companiii� Nacional de Navegação Costeira - P,N.

Ass . .Tobel Sampaio Cardoso

p. p. do Ag-erlte "

PERDEU-SE UM CO'M 'DIVERSAS CHA
. VES; �PEDE·SE A PES$GA�QtTE O ·tN
CONTRO'U, ENTREGAI NESTA REDA
ÇAO' QUE SERA GRATIFICA:DA�

-

P A R T I C I ,p' A,.( j O
,

..
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. Florianópois, Quai-ta Feira, 25 de Junho de 1958

DOMINGO CINE

,
-

10
_._-------- _....___._._---

•
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'

��'�.,='�z=======��z===�=====

\

.\

.�

,-fina
,

'

pçla
'CAIXa

f'E
Atde s

Convite Missaz.

R. Conselheiro. Mafra, 60

! ; .. CENTRO·

.. Rua -24 de Maio, 122t

• ESTREITO·

- O BANCO CATARINENSE - SOCIEDAD� COOPEJ?,ATIVA CENTRAL Dl!:

CRÉDITO AGRtoOLA, cm';;VIDA AOS SEVS ASSOCIADÔI?, CLIENTES E AM":- .::

GOS PARA ASSISTIREM A MISSA QUE FARÁ REZAR EM SVFRAQIO DA AL-.
MA DE SEU EX-DIRETOR SR. SIDN� NOCETI, NA CATEDRAL METROPOLI=
TANA AS 8 (OITO) HORAS DO DIA 26 (VINTE SEIS) DO OORRENTE, QUIl\-

.

, ,�
...

TAFEIRA.'
.

m cus
.

.

rFEi'W
•

gundo pôrto de m�r da Alema

nha uni grande conjunto side

rúrgico, .�nveredou por um camt

nho que njnguém trilhara antes

na Alemanha. Longe do carvão do
BREMEN - (Por Georg Kroll, Quando Klockner Hutte Bremen

Ruhr, longe do' maior centro in-
Impressões na Alemanha) - A: G. resolveu edificar no se-·

dustrial da Europa, afilstando,se
deliberadamente da tradição, a

UM CONJUNTO SIDERÚRGICO
ULTRA - MODERNO
,

óutro imperativo:. a proximidade
do minério de ferro. Mas como

I

assim, se em Bremen não há mi-
,

nério de espécie alguma? A res-

P-EZAR C .. C. A.D O Klockner resolveu obedecer a

NC 102 RIO 45/44 17 1140 -

MANUEL MARQUES BRANDÃO - JERONIMO COELHO 1

CONJUNTO 9/10 FLORIANóPOLIS -

799 17/6/58 Por ordem desta secretaria geral deveis repre-

sentar secretário todas solenidades funebres mortos desastre posta é simples. O minério virá

,

• por via marítima princlpalmente
ontem ocorrído vg levando as fanulias enlutadas as expressões

,.

.

.

".. do Brasil.
, pezar pt Major Adir Maia Secretârio Gera,l �nterIno Conselho .Coor-l
denador Abastecimento -

0 formidável conjunto quê

ADYR MAYA DIGNISSIMO SECRETÁRIO G1ERAL INTERINO

abrange altos fornds, �ciarias e

.laminado ras foi planeado há

mais de dois anos em todos os

seus pormenorus, 'Nos dois 'áJi.os
_

que a construção e instalação
requereram inverteram-s.e nada

'menos de 360 milhões a constru

ção e inta lação requereram in- .

verteram-se nada menos de· 360
milhões de maucos. Por cada lu

gar d'e trabalho' ocupado em três

turnos, o que assegura um �ervi
ço contínuo, dispendenam-se'
500.000 marcos. Atualmente a

cmprêsa conta em Bremen 2.850

oper�rios que de Junho de 1957

até março deste ano produziram
200.000 t. de aço em bruto,
165.000 t. de bramas, ..50.000 t.

dados que em. sua última, reunião, em face do' lamentável aconte- de chapa média e grossa e 20.000
cimento que enlutou o país e particularmente nossa cidade, rou- '

t. de chapa fina. A produção de
bando 'à vida de seus distintos associados Drs. Senador Nerêu ve atingir na última fase entre
Ramos, sócio remido e por diversos anos seu Orador- ,Deputado 3 e ,4 milhões de tonelada-s de
Federal Leoberto Leal, sócio proprietário ,e ex-Presidente do Clu- aço por ano, indicando-se que a

be, Governador do Estado, .Jofge Lacerda, sócio proprietãrio, Sr. rncionalí aaçã o" extrema perm iti-.

Sidney Nocett.í ..
sócio proprietário e Si-a. Elza B. Scheidmantel, .rá baixar. o preço de custo de

,?s�ôsa do s.óci:o APl;�prie.t�rio Br. Rudolf�, Scheid�antel, deliberou, nada menos de 25%. A Klbckner
!lI em das providências ja tomadas por. êste Clube concerentes às 'mostra-se confiante quanto ao

além das providêrrcias já tomadas por êste Clube concernentes às futuro do' 'poderoso conjunto que
atividades sociais �urante o mês de :

junho corrente,
.

CONSEt.HO COORDENADOR ABASTECIMENTO PARA MAJOR

RUA MÉXICO 3 PAVIMENTO 14 RIO DE JANEIRO

58/116 19-6-58 - Ainda profundamente consternado participo
cumprí dolorosa missão vg representando vossencia todas soleni:-
dades funebres inclusive transmitindo famílias enlutadas 'noss;;
elevado sentimento pezar Infausto acontecimento vg resultou de-

senlace nossce- grandes' estimados amigos Governador Jorge La

cerda vg Senador Nerêu Ramos et Deputado Leoberto Leal vg

perda expressões máximas valor cultura dinamismo catarinense pt
Re itero . respeitosos cumprimentos apresentando' cordiais saudações
Manuel Marques Brandão Delegado Regional Santa Catarina -

_,--------- -----------

'CLUBE DOZE .DE AGOSTO'"
COMUNICACÃO'·

, �

,

A Diretoria do Clube Doze de Agosto comujrica aos seus asso-.

será-:,de .certo modo um elo entre

as econom ias+a lemâ e brasileira.
A DIRETORIA

-C'on-feltarl"a P·laZ·lJHOJf-E� TÔDÃS--AS'�--NOIJES;'-:D�N(EEDIViRTA-SE,-' NC'-MAIS-ELfGÃNTE i-MB�NTE DA,

� CAPITAL, AO SOM DE· MÚSICAS SELECIONADAS! .

:

I •

.

.
. I.���{�����,!�

.

DOMINGO, A PARTIR DAS', 15 HORAS, TA RiD E DAN Ç'A N T E·, COM .FAMOSA� ORQUESTRAS, EM rrHl ;. F I"!
- .

• ey...,k_ Fr 'i-r' aS"'

R I T� Z
últimas exibicões

�

�DOM MUR'RAY - EVA MARIE SAINT
,

ANTHONY FRANCIOSA - LLOYD NOlAN .�

CINE S10 JOSÉ 6.a FEIRA
Pré - Estréia

CHOCANTE · REAL!
EXP'RESSIVAMENTE HUMANO!

em: VER,DADEIRAMENTE DRAMÁTICO!
t t

C Á R C E R E . SEM H 'R A D E S
" IMPRESSIONANTEMENTE 'VIOLENTO!

CinémaScope "-J U VE N T.u D E .. T R A N SV I A DA·" "

Um dos mais importanles filmes do em 'Cinemascope .. Technicolor - tom
ano! Premiado em (annes, aplau-· Natalie Wood - Sal Mineo - Jam
didô no mundo inteiro! i Backus - Ann Doran'e JAMES DEAN .

RIGOROSAMENTE PROIBIDO A1É I (O grande aSilO de "Vidas' Amargas")
18 ANOS ! I, Proibido alé 18 anos !
� ..........Mil5WiJj li' !. iiii lU ! "U.iZ2� 'Nii3&LliJ4llii!SMii..���

SÃO JOSÉ
-'A 'QEVOlTA DOS_MAU-MAU �

.

UM FILME CORAJOSO, REAL, Impressionante'
"s A N G U E S 'Ô B R � A T E R R A"
Filmado na África, em Technicolor

!

\i;om: ,ROCK Hudson - DANA Wynler �

SI'DNEY Poitier

Cine,
Oloria

H O J E -�

I
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.srrco DIA'RIO DE SANTA CATARINA" Florianópois, Quartà Feira, 25 de Junho de 1958
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,

Aliyidad�s d� ,VW1daval Espõrfe' (Iú�be
'Conforme telegrama re- Vendaval E. C., o sr. João tomobilisticas já efetuadas ,Gastão, Nenen e Aniel ; -Be-

cabido pelo SI:: João Comi-
.

C�rnicilOm
cholli, Presidllie do Vénda- EetQrl1GU. ii. Presídenc!a

'I

val Esporte Clube, foi con- do Vendaval E. Clube, o 81\

Joã6 Comicholli, ó qual es-

bilidoso. nos passes .. Alén,l -disso, renta e cinco minutos, encon

apoiou o ataque :_ç_om _ decisão; 'trando o seu .melhfr jôgo e mos-

atirou à meta com .perigo e' foi. 'irou/ -por que é titular, "

firrp21�:a a visita do Carn-

I P,ü2.0 do Quadrangular Abe
lardo Andrade, à cidade de

'Rio do Sul, enfrentando �
Juventude F. C.,. local, no

próximo dia G de Julho.

tavà licenciado, por motivo

.rle doença.
Em Blumenau o .sr. João

CornichoIli

, Ouãl·ro novos- recorder�do' mundo

Tal!�bém ém Blumenau, E!S
tá sendo cogitada a visita do
Vendaval Esporte Clashe,

. "\ '

Amazonas ·F. C�, seguirá pa
ra a cidade de Blumenau,

quando, enfrentará a equipe hoje, o sy. João Comicholli,
d'o Amazonas F. C., da visi-. Presidente do Vendaval Es
nha cidade.

'

-

porte. Clube, quando entãd,
Aguardamos. os entendi-T resolve-rá em definitivo da

ll1entos. ida do Líder Amadorista .à

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Um fremito de entusiasmo sacudia todos 'os corações brasileiros quando nossos patrícios se empenhavam com os francêses na conquista dó título máximo do
futebol mundial. Em todo o território nacional, de norte a sul, de leste a (leste, palmas e vibrações, cívicas .acompanhavajn o esfôrço de nossos patrícios na Europa na.

ânsia incontida de elevar, bem alto, acima das demais Nações participantes das finais, a Bandeira Auri_-verde-estrelada do Brasil.
'

, Os que'ouviam pelo rádio o desenrolar da grande pugna tinham razões sobejas em depositar sua imperecível fé nos pa trícios que, numa bela demonstraçãn
de nos�as qualidades físicas- elevavam no Campeonato Mundial de Futebol o nome já tão aureolado .de glórias do Brasil'

.

�E será com o mesmo entusiasmo, com a mesma . vibração patriótica, 'que estaremos torcendo, de coração genuflexo, .no desenrolar da última partida, quando
enfrentaremos a m 'or';' aquela-que decidirá oCampeônato Mundial. E não tenhamos a menor dúvida, Os nossos denodados e intrépidos defensores saberão levar de

I veneida-es seus-anfagonistas, porque levaram consigo, bem [un to ao- coração másculo, a sagrada Bandeira do Brasil que, afinal, trepidará nos céus da' Europa, para
". �

. ..,

apontar ao Munao a Pátria de uma Ráça-Forte!
----------------------------------------------�/�---------------

Fo': rca-, Na'v'a I· R'ussa de-IX'a o' B','a:' It1-(0' E��contto' de Professôres secundéríos
_

, .

'-
- de Filosoffa do. Br�sil

As doze-�nidales da Armada russa seguiram ípara o Mediterrâneo - O prim airo ministro libanês deAre�:�:�or�: ::nh�:ltU::Of:::!: :;r�� �::O:in�: ::r:;sC::�I:::
.

acusa o Egito e a Síria de fravarem verdadeira guerra contra olíbano :::�::I��::;,:�:::;;:�:r:: ::: ::=:::�:::,:=, :::�:�
COMPENHAGUE 24 (UP) - que. une as principais bases

rus-1
Sarni :E:s-Soíh, em entrevista ex- 21 horas de 'domingo pelo prest- mais ampla, de que participaram' sofía que deverá realizar-se �o cessárlas soluções.

.Fontes navais infor'maram, hój_ê, .sas de mal' aberto, 'clusiva, acusou hoje o Egito oe dente Nasser, pre�en'tes Mohmud o general Von Horn,
. c.hefe da I '

'
. ; .

que importante fôrça naval rrus- Durante o fim da semana 1 se- Síria de travarem "vAdadeira Fauzi e' Ali Sabrí, respectivamen- Comissão de Trégua 'da ONU na Recife, em Julho proxrmo, "
.

A Diretoria' de Culturá está à

sa, inclnsive um cruzador pesado gundo disseram Õ� informa�tes, ! guerra" contra o Líbano, onde te ministros das Relações Exte- Palestina, e Joseph Tedan, díre- - '_/ disposíçãe .dos interessados para
e quatro submarinos se deslocou um cruzador pesado da classe" do , "a situação .se agrava ràpidamen- riores e 'dos Assuntos Presíden- tor �as Questões de

.

Armistício A Reunlão terá a maior impor- os' Informar sôbre o temário de
para o Oeste

<,
através do mar do "Severdlov" 19.200 toneladas te", ciais da: República Árabe Unida, do Ministério Israelense das Re-

tâncl,'a,.,,-nã,
'O sci no sen.�ido, de ,in'.-I·. tr,aba. I',h,os. _e ;s possibilidades de

Norte part.indo das b'ases do tripulação de mit homens e· com Disse Es-Solh que o Líbano
.

A' emissora desta Capital, que lações Exteriores. Após uma tro-"
_.

-

_

Báltic'o., capacidade, a9,que s'e presume, solicitará nova reunião do Con- deu a notícia não apresentou ca de idéias sôbre a situação' no . tensl�car a preparaçao fllos.ofl- par tí clpaçâo no encontro.

Um total de' doze unidades da para disparar projéteis _balísticos selho de Segurança logo que' o min úctas sôl:ir� o teor da entre:".'·Oriente-Médió :iIam�àrskjold-.-;;-·
.

'.
- .

Armada russa' seguiram êsse -r-: passou pelo grande cinturão secretário-geral da' ONU Dag vista, I Ben Gurion co�ferenciáraul sôbre
rumo durante o fim-de-semana, da Dinamarca pelo Kattegat, ru- 'Hammarskjold regresse 'a Mos- Por outro lado, ainda segun- o problema surgido com o coIl-
A manobra, não anunciada 11ro' ao mar do'Norbe·, Quatr() sub- cou; e que não e·xcIui a possibi- do a emissora, Hammarskjold de-I flito israelo-jordano, a respeito

c9).m!idiu C0i.11 á concentracão de marínos o acompanhavam, Iidade de um pedido de interven- clarou que permaneceria nesta do Monte' Scopus - faixa ísrae-:

��;d;::�tedaà 6�a�s�:0��b::ee;�.cab� : do�:s:;es��::!�:s f;i dotseg:�:r�l:i� !ã�;�Ii!:: :;f;o;::e:i�a:c�,ss�� �::��a� �:rt���:a-f;�:: deB::��e� " �e�::a��e t:r:�!:!�osj�:ti��:��;:
movlmentoade barcos' americanos ros.

- .

ria rapid,e·z, "O 'mínimo que pe - dali .salndo no dia _seguinte para nos últimos tempos. .

•
brttânicos e francêses estão ,re-I As fontes,informantes dissera�l diremos às Nações Unidas Nova Iorque mas teria,

acres-l
Diversas medidas de detalhe

lacionados com os p.re·paratIvos que, posteriormente, outros dOIS acresceritou _.:. é, a criação de centado que 'o. seu prog'rama es- foram cog.itadas, primOrdiall)1len-.·para o caso de., necessidade de: destróieres e um terceiro. grande um - CORDÃO SANITA'RIO ao tava sujeito a modificações. te para evitar novos, incidentes
uma ajuda' a qualquer .momen- petrolí ero da. Marinha, que esta- longo de .nossas. fronteiras.' com . Tendo chegado sábado a Jeru- em �Ôrnó do !\fonte SCO}?US, 'ma§
to .ao govêrno libanês, I vam ancorados há dias, no Kat- a República Arllbe :Unida. 01.ltras salém o secretário' da ONU Dag I não foi .estabelecido nénhum têx-

$.e a Rússia procurasse aumen
. negat, em frente à ilha' de /Laes:' ,forma.s de' ajuda ,militar serão Haml�arskjold. ent;revist�u�se· to a rllspeito.'Os isra,elenses, por

tar seu. po.derio na'lal no Medi-' soe deixaram êsse local e se- solicitadas' mais tarde". com Hen Gurion, �
.

primeiro-mi- s�u �riíq, insistira-Jl1 sôbre a

terrãne6 �s l'efôrços 'deveriam" gui�'am para o mar do Norte. Dag Hammarskjold., seeretáriô- nistro de Israel, em sua residên": : aplicação do artigll' 8' dó Acô:l',po
�arpar do .Báltico pelo Kattegat, I· O primeiro-ministro libanês geral da ONU, foi recebido, às cia, As duas personalidades con- de Arrllistí.ç:io, ,'que� prevê"o livre

ferencjaram a sós, Uma hora de- I acesso aos lugares lfantos da zo

Dr.. Rubens Nazareno po!s realizou-se uma reunião f n�Í1.:joraa�a:de Je�Usalém:
--------------------------�--�----�--------�---------------

"Recuso,·me a ser amordac·
.

-

.

, �

, 1

lidet do PC inglês veta 'o terr r

'Pelos aviões da TAC-CRU-
.

briel, -Luíz Zilli RovaÍ"is,- Te
ZEIRo. DO. SUL víaíaram rezinha Rovaris, Moacir Pe
ontem os seguintes passageí- : reíra, Osni -Raffs, Alfredo
ros: para Porto Alegre, Aja- Mário Castilfio; para Lagu
di! de Lemos, Lenir Bezze, na, Tubarão, Criciuma, Pôr
ottoní Aqeg,ui, Lélia Mai- to Alegre: Antônio Boabaid
narde, Izolin� Mainarde, Nilton Macuco; Neusa, San�
Augusto Brandd e Paulo Nu- tos, Frederico' Kurten, Nar
nes l\4aêhado';' para Curitiba, bal, Zabotti; para Itajaí,
São Paulo e Rio': Teodóci.o 'Curitiba, Santos e Rio: Lú
Atherino, ;Nàir At]J.erino; Ida cio Peqro RoCha;' Enedina
Ferreira, D. Wilson Laus Pereira Rocha, GeorginaMa!
.Schmidt, Cecília 'Fagundes, rai da Rocha, Joaquim dos
Maria Fagundes, Sinião Ga- Santos Silveirfl..

".
Neves

- ,- Pelo" avião da· càrreira da
TAC�CRUZEIRo. DO__SUL
seguiü para Lajes o' Dr .. Ru
bens ;Nazàre,no Nev'es, Depu
tado Estadual pela Legenda

_.,..__...........�...,,\'!!!'!'!'!OM��"""'��=i====�=��_ dó p,b,c. e ex-secretário de
Educaçção e Cultura de nos

sO Estado.

•

'lflorianópois, Quarta Feira, 25 de Junto, de 1958

/

LONDRES, 24 (U, P.)
"

Uml comunicado' publica- o. comunicado soviético hungaro,\ Janos Kadar, par:
Uma das personalidades Bt- do pela delegação .

soviética -desmente, por outro lado, as tiu hOje de aVia0' pará ao

rigeri'tes do par:tl.do Comu-' na o.NU deélara, que os atos informações divulgadas p�l.l Bulgaria chefiando uma de
nista Britânico acaba de de- de violência que- se verifi':

.

, ,·legaçãO do Partldo' e do go
clarar-se, "cheio de horror" caram do�ingo ante a sede imprensa,americana . seg�n'l verno numa visita .oficial de
pela execução .. de' I,rnre Nagy da d�Jegaçao foram gesen- do as quaIs" de uma das JU- uma. semana a ,êsse país,
e dos seus colegas,' Trata-se cadeados a, um sinal dado n�las da detegação! teri� si-·I . ..' '(
de Arthur Horner, dirigente pelos orgamzadores da m� do lançado· um ol;>Jeto

SQbI'Cj
A VIsIta tem como finali

setuagenário do Sindicato nifestaçãQ d� protesto con-, os manifestantes, (> que wo- dade
.
restrita' a que os dirí-

· dos Mineiros e antigo mem- tra a execuçao de:·lmre Na-' vocou!!,_ resposta delés. . geptes bulgaros fizeram
.

á·
bro -do conselho executivo gy. :' �

.

I 1), dirigente comunista _Hungria há um ano,
.

naéional <19 PC Horner é
.

���o���t:;'!1:�!�!: Brazilian airlioer ,crashe'srespeitadas, Declarou Horner -

a um representante do diá- •

'I d·)
.

19'I I 21 k-Ií d'i�::�������,:1E� m an .Iog:/ . O ... 11e
inutil loucur�' "porque a. O "Jornal ,d,e Chicago",. edjção ,

Cãfã·rina S,tate Gov
.. Jprge Lacer- Santa Catarina, "S a mpmher of

morte de um homem nada ' I I

soluciona e. sobrevivem-se as
c.Je ·17 do corrente, inseriu· com; da and Congressman Leoberto the federal Chamber of Depu-

suas idéias", Esclarecenç.o· grande, destaque, o seguinte, sob Leaí. .

ties and of the Senate and as

que permanecia como mem;, o título acima:., . '\; I .

The eight survivo�s 'included first vice_' preside�t. 'for four.
bro do p, C" acresoentou - A !win-engine Bra.�lian another congressman Jose Leme years after the faU of Getulio,
'Horner: . "Recuso-me a ser Convair airliner thundericÍ into f

Rodrigues who was' reported in Vargas'". dictatorship in 1946.
amordaçado por quem quer . ,t '

."

F, -A'.,(\ I S M-O D A 'AV· IACA-O
. a pine tree wbile' landing at a grave condition, He reached the presidency for

que seja, quando me encon- I
.

.

, .

Assembléia Legislativa en- tro na presença da loucura e Curitiba" airport Monday. The None of· those aboard W;lS be- three months in 1955-56 after

A fàtrrlidacle colheU uma das nossas maís conceitua- dereça esse Depal'tll-mento da inanidade, Estou decidido airline said 19 of the ,27 pers.ons ,lieVed (o be Ifrom North America,
1 João' Café .Fillío· q&it the office

das 'e tradicionais emprêsas de .aviação _ a Cruzeiro d,? veemente apêlo
.

sentido se- a falar".
�_

aboard were killid..
.

'

Ramos, a lawyer,_ ltad 'a lon�
I
and' the Chamber .of Deputies

-

d
- jam @·fetuados estudos pos-

T
Among the dead were former politicaI career, He served as. a I'speaker Carlos Luz was forcedSul -. impondo um' acidente de tremen a repercus&ao, �m sibilitem retificação Ribei- SRA. JULIE A I . I ,., ,-<,

�

face' dli ppsição política de algumas das pessôas viti�a- r3.o Gaspar Grande ,vg mu-
President Nereu Ramos" Santa. state legislator a�d. governor in f to resign by the �rmy..

>

das, �em que isto importe em qu,alquer, me�ºsprezo ,pelo$ nicípio Gaspar vg diante PAVAN SIMÕES

O 1
. -

,

dem:1.is p'assageirqs, pois toda e qualque� vicj.a é seinpre continuas prejuízos vem so- DQIQrosa notícia da Cidade

doe.. .' S '.�/. 1·' '1· t../a·.
.

'I'-e' SC'. n'.o· .p'le'lctl!i1i'� '.'- .

'd I t' otI'dI'a frtmdo população aquela zo- Vitória, reoebeu .consternada,. aPrecicsa. Para auem vivoe na aVlaçao e
.

e a, r.e_Ira c
,

.

-

,

h t
.

'd' t'7 t d
na enc en es peno �cas an- .

nossa Capital COlll"O_ falecimento
l'lam6nte motivos de entusiasmo, de admlr!lçaO e a e ,e to, atràzam desenvolvimento _

sonhe,s, () acidente provocou, se,m dúvida, forte e irrefrea- e produção .aqllele·florescen- da Exma; Sra, Da, Julieta P.av�n
·t·'0' . -do ·e'.' 3 _ d'"e' o'u f'ubro'.vel emoção, determinando; ainda, úm sell:ti���to de pro- te municípiq

.

pt Cordia,is ,Simões, dama de grande Vll'tu-.
,

�findO pesar. �uando. s�bemos dos ,"Cuidados, dos precalços, saudações � José de Miran;; de!, e. p,essoa muito relacionada

h d da Ramos '_ Presidép-te
. ! nos meios s�ciafs de Florianõpo-

do e)Y'�pen'.'<'0 de bem se,rvir com que. agem os omens a
NE"'Ro.Lo'G'10 DO. SR- NE )

� , RIO., 24 (V. A,) _ Em avi- guns ca'sos Odete "n' 'd d- l·t
-

..

CL ,.,

d d
V' • �!is ón'de suas obras de caridade ' , rmI ar um CI a ao e e eI ores, é lícito

Cruzeuo, mais aInda sé evidênCia a interferência o es- R'EU RAMo.S , I', t'
.

'

..
I 't"

.

so, que tomou núméro 5.58 e clima propícia à perturba- aos militares participar da
tino� <\ influência' da fatalidade na grave _ ocorrência de o. Dep'utado Lenoir Vargâl! e a.ssls en,cl!!, sQcla �l,Ul o a SOo' onde são estabelecida-s- nor- ções 10ca�s da 'ordem púbJ.i- vida políticá nacional, d,8-'

Curitiba. E ficamos; :então mais uma 'vez certos daquilo Ferreira ocupou' a tribuna I brej!levara_m no conceito de to- mas para a "conduta a: ob- ca", correndo daí a manifestacão
,

.

, . ,

f É anti quando ,e leu para a Casa dos,"
,

servar na próxima' campa- individual das suas preferên-"'úe tant,o J"á se sabe: do destina, ninguem ,oge, - c, "
-

t· p bll'cado pelo 'ornnll
"

d' nha alel·toraI·", o ml'nI'stro da Podendo em tal's' condi" t...

d ar IgO u '

J... .. Vítima de um gran e desastre , ;
.

:. cla
..

s por um vo o, ,assl'm co�
ge'hciá humana, vêz ,.por'-outra,' o sacr:ifício em proveIto J"

.

"
.

,

.

.

,
'

.'
"

.

.

'" . o. Globo � do RlO de Ja- de ônibus quando vinha para es- Guerra prevê que o pleito de ções·o Exercito ser qhamado mo o direito de aceitar in-
'progresso, em .raz&o de ser da evolução. Não há duvida .que neiro '._:' a autoria do emi� ,

: " -
"

, 3 de outubro' "deverá provo- a auxiliar as autoriades ci- vestiduras eletivas de filia.'
o trjbuto exigida é, algumas vezes, -'demasiadamente pe- nente intelectual João Neves

I t� Cldade, sua morte fOI m'OÍlvo
car acentuada efervescência vis, "grandes, responsabilida- ção partidária. Entretanto,

sadó corrio' foi o caso. Mas, iSto não significa retrocesso, da' Fontoura, - sob ..6 título' d_! pezar P�l' parte' de quantós a política, que .deverá, em al- des para o regime e l).: naí no ambiénte ainda- trepidan'
na-o d'eve motivar (lesc.rença. A nos,sa aviação é das melho- "EM Ho.NRA' DE NEREÜ, conheciam,' ção, recaírão, de m�qo ge- 'te, dá nossa vida política,

RAMo.S" e éxibido. pelO jor- A vítima do lamentável acon- T>.. ral, sobre todos os mllltares,. taIS direitos devem ser har-
res .. e mais' avançadas. do mundo, O Brasil dela te� ti-' nal "O Estado", em sua edi- teciment() e1'a' espo.'sa do riósso ·u. Wilson -Laus. cuja neutralidade e. impar- monizadosj com,· eis deveres
rado ,68 maiores pÍ'oveitos' e dela jamais .pod�rá prescin- ção 'de· otítem.,··

.

_

-"
/ Schml'dt

cÍlllidade dev_erão estar so-' \ resultantes da .....funeão mm-
. ....

t d
_

t' 'MUNICr'PIO TaE A'RRo.lo. estimado cimtel'râli1eo Severo Si- b
..

I e du'VI' t
-.

dir'; A 'p'rópria Cruzeiro do Sul "tem pres a o e con I,nuara .

� TRINJ:JT.A .

rancelras a qua qu r -

ar.'
· mÕes, do alto comércio de nossa Patà O Rio de Janeiro pelo da". .

prest'mdo os melhores serviços a�s interêsses l'!aClOnals:. I T" L tt Na par'te final do aviso, o

O ac.]'dente "'e Curl·tI'ba .e"o l"nfortu'nio'numa'parc,ela ínti-, o. Deputada CôUgl,ço_ .;.Qe praça, aVIa0 da 'TAC-CRUZEIRO o. genera elxelra o ..

t t
.

u - o.liveira renovou leitura 'de A família. enlutada o "O ESTA- DO SUL, seguiu ontem

D'I
chama a atenção dos mili- minIS ro Lo t cita os dispo-

�
m_a de um todo imenso, • um ofíció que IheJoi'éildere- Dü"

\
apresenta sentidos' peza- Wilson.Laus Schmidt,' dig- tares para a importânci� do sitivos do Estatuto dos Mili··

'l'ôt;)as.as horas a'qualquer momento, aviõ'es das mais'· çado pela Câmàra' Munici- -níssimo Bispo-Auxiliar do ,papé,l que tem a desemp-e-- tares sobre os preceitos e
. ,. , ;,. •.•

·t mes. Seú/ corpo foi transportadQ "
.

....
'

t � "e o conduta inerentes à profis-
div'."fsas procedências- buscam os mais variados des.tiMs paI de Videira,-:-com. respeI o Rio de JaneIro..' n",ar e aCrescen a: orp. -

• .., , . -

d'
,,'. d ,de avião para'Flor.ianópoI1s, on- ...... �--------------_....,-..;...-- sao das armas e conclui afir-

cond;;zindo:,p prôgresso; le�and(} g,ente' á,""negócio,' a pas- �r��i�çaoTrin�a�u�c,ó'��ar: .de chegou ontem, devendo
.

mando que "a obsel'vac8.o
seio, a est.ud.os 'etc; E é agmiráver a c�nsci�ncia aeronáu-:;

MunicipaI de Videira-votou hóje s,epultado. y
s:r ,

•.
'

Câm�ra . Muni,clpal de -'laguna rigorosa dessas normas mui'
tI'-ca "0' noss.o"""'OVO', tiastando .dizer q.ue, nem "uina

. SÓ.'p�s-
. f.av.oraverm�:mte pela emanci- J ,to "t!0I\tribuirá para resguar-

... � .,'
' õ- Veread�r Dib Cherem, da

�pessoalmente
funerais eminentes dar a autoridade' moral do

sôa cancelo\! sua r'eset:ya ou deixou de' viajar. em cOJse�, pação. de .Arroio Trinta, cu;- Dr AntoAnl'o Boabal'd �

d FI"" t" G' d J "Exerc'l'to, que fl'-cara' em' me-
'i d 'd t-e- .jo document.o entregue a '

. " ... Câmara Municipal e orlanopo- ca armenses ove.rna 01' orge
.

quên:o a O,.a:Cl· e��.
.

,,:�2 • Assembléia Legislativa, se- 'Rumou ontem para Qrl-:!is recelleu o· seguinte' rã"dipgl'a- <L,a.�erd,a,êt Deputado Leoberto lhores condições ·para con-

LI'l.s�i .,profund��nte o
gundo 'frizou o deputada pes- CiU.m.a. o

.. con.cel.·tuad.D.' a.dV.O-
..

:
..
n;;; do ver.eádor· Nazil Bento de Leal·s'olicito-J.'!lpresentar êste le- correr com a sua parcela de

. sepi-sta,,--o dei*0J'! d� ser,.apre�. gaqQ ..,.Dr., Antônio-, Be�ba.id,l, La"'Í:ll1a' gilsl:tivo lI1unicipal:'Nazil Bente aprlmo!,an_1eqto__UQ j�J

.,/ ,. .i'· ." '-"" .,' c;..

.B��pi�. ��,i;��o�iJ�,a, TA,g����.�.��� I :'J ",'�Im�o.sS'i)jilitado· com'parec.<n: i1:esid,ente Gâulara' M���cipal". ����;,�llto 'de lios$as ip

· :"';. "L)\",.!_

.

PEDE A RETIFICAÇAo. DO. gislativo Estadual, o depu- . Grande que, diante das COll

CURSO. bo.-RIBEIRAo. GAS· ·tado o.rlando Bértoli (PSD) t tinuas enchentes que perió
PAR GRANDE o. DEPUTA- abordou importante proble- dicamente-- sa.crificam aque

DO. o.RLANI)O BÉRTo.LI "'
- la progressista zona, vem

APÊLO AO. pEPART. DE ma que preocupa as popula- prejudicandO sensivelmente,
o.BRAS E SANEAMENTO �- ções""o município de Gas- . a lavouf{t gasparense. o. de-

OuTRo.S ASSUN�o.S par. Trata":se da retificação putado o.rlando Bértoli ex-

Na sessão de ontem'do Le- do curso do Ribeirão Gaspar pôS; com detalhes; o casq. e
___,...-._;,__,-----------:------�--.-'--....;..---,..� anunciou que está preparan,-

� .,tiS-'PO'R,II: (l·UB'E riO "E'S'·TAO_O'" do longo' estudo a fim-tele

ti �
_

possibilitar um. melhor co-

nhecimento do
_ problema,

Em seguida, a Assembléia,
por próposta do mesmo ptil'

. lamentar, . endereçou -110 D,e
partamento Nacional'�e
Obras 'e Saneamento' o se

guinte telegrama:

A Dit:�toria do EE/Porte .clu·

'be' "O EST-ADO", avisa aos

que compraram bilhetes� da

,Ação Entre Amigos em be-

n�fício dêste, foi. premiado
"0 n-umero 892' p.ertencente a .

d, 'Marià da Conteição Ana- '

cleto, residente �o bair,ro do
.

Estreito. /

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




