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o NACIONALISMO de· algum
tempo a esta 'parte vem 'preteri
dando barulhentamente, errgrr

se p'nti'e n.ós em f
ó

rmu la econô
micos fundamentais do Brasil -

disse o sr. Brastlio Machado Ne

to, pres idente da Confederação
Nacional d� Comércio, em dis

curso pronunci.ado no ato de· pos
se da diretor.ia· da Federação do

Comé'l\i.o do Estad; de São Paulo

acrescentando - Ninguém, em

sã consciência, pode ser contrá

rio ao espírjto nacionalista. Foi

êle' que liquidou o Estado feu
.

daI na França unificou a Italla:

e a Alemanha, rnspirou os· mo-:

vimentos de -independência dos

países- americanos, inclusive <)0
Brasil, e' ainda hoje vai libe·r

tando os povos e criando nações
na Asia e na Africa,

signo do nacionalismo. Tão pr
co a Argentina até 1930 ou o Mé
xí co de alguns anos á esta par
te'.

Os fenômenos econô�1icos em

nossa terra estão servindo II

jogo altamente perigoso em que
intervêm as manobras dos extre-.
mistas, a esperteza dos dernago
g'os, a ambição dos maus políti
cos e' a boa fé da maioria. As-
-suntos predominantement'ê" técni

cos, como o do petróleo, por

exemplo, se vem transferidos
'para '0 te·rreno político, e aí sub
metidos as 'mais calorosas con

trovérsias, do que. resulta ficar
desorientada a opinião publica e

. perturbada a isenção dos que
de';em decidir a vista apenas do
interêsse coletivo.

O progress o. econõmíeo não é

função de foiniuhJ.f�lágjcas, ,nem
de paixões de'sençM-eadas_: êle
resulta de determinados coefi
cientes técnicos, como - a pou
pança interna, a' produtividade
do capital, eficiencia na ut.i liza-'

ção dessa produtividade do ca

pital e;' finalmente, a capacida
de para receber recursos exter-.

n'os, se os internos são ··insllfi
cintes como é o caso dos paí
ses �ub,dese'nvolvidos _: acen-

Pode-se, entretanto, aceitar es

sa intoxicação psico-social, essa

quase histórica coletiva, quetre
dunda em transferência de cul

pa -. aplicada ao' desenvolvlmên
to econômico? A lição da Hi s tô

ria responde pela neg·ativa. Gran
des países do mundo oc ident
como os Estados Unidos O Oanr
dá e a Australia não realizaram
sua espetacular expansão sob (

tuou o sr, Brasílio Machado Ne
to - Quer quaira ou. não, com

ou sem entustasmo, mas fora de
retorica vasla, esses são os fa
tos em sua crua -síncegeleea, esas

a sistemáÜc,a do desenvolvimen
to. Para que o nacionalismo se

tornasse na realidade fôrç.a pro
pulsôra desse. desenvolvimento,
precisaria atuar sôbre êles de

Todos' nós, praticamos o na- f purgado de tôdas essas' detur
cionalismo de fin", pois somos pações chamadas xenofobia e' j�
patriotas e queremos o desen- cobinismo, eutemismos da. into
volvímento do país, da maneira lerância e da transferênc'u

.

t'--
culpa. A mentalidade colonial e

mais rápida e pelo caminho mais o complexo de inferioridade tal
autônomo possível. O naciona-
lismo de meios, entretanto, só vêz assentem bem ou conve r t

não é incompatível com o de- aos interêsses de alguns profis
senvolvimento econômico se fôr sionals da demagogia. Nun'
definido com cuidado se fôr ex- porém, aos intersêses da Nação.

forma positiva e objetiva", Não
há notícia de que, isso haja' 'd'cOl'c
rido em outros iugare'5,:a luz

da experiência histórica. Ao con

trário, nesse capítulo, o 'na�i9-
nalismo, segundo a feliz expres
são de eminente estadista euro

peu nada mais tem sido dó que
a mais perfeita'" combinação da
mania de grandeza com o com

plexo de infe'ri01:idade.

E incumbe a', nós outros, home-ns
de classe, p_atriota� e bons bra-

sileiros como os que mais, o se

jam lutar por todos os meios a

nosso alcance para que o país
não tenha seu futuro compro
metido' ou frustrado pela ação
negativa de alguns de seus' fti;
lhos ou pela omissão da maio
ria.

�,elso �amos em campaD�a pelo Ueste:. 8��EPTI'lnjDE
S�RPREENDENTE

.

A caravana; logo após, se

�uiu rumo às localidades de
arabutan, Caraiba, Uva, En
·genho Velho, realizando, em
cada.uma delas, comícios rá
pidos, sendo, recebida sem

pre com o mesmo entusías

mç,

Os candidatos Celso Ra
mos, Atílio Fontana e Estl
valet Pires, foram aclama
dos por milhares de pessoas
que se comprimiam numa
das praças da 'progressista
cidade.
Em Seára, no Comício, fa

lou o Padre Jacó, Vigário ela
Paróquia l\,cEI, concitando a

população a cerrar fileiras,
em tõrno da candidatura do
sr. C,elso Ramos, a fim de

. que Santa Catarina tenha no

Senado um dos seus filhos
mais ilustres e, que saberá
conduzir-se à altura do seu

mandato, motivo porque me

rece a confiança do seu po
vo laborioso.

O Vigário de Itá, em com

panhia de inúmeros correli
gionários/ esperou a comi
tiva na divisa com concõr
dia.
O Prefeito de Concórdia,

foi igualmente aclamado 'no
comício ontem realizado.

'

Em todos os lugares por-
que passa, o candidato Oel
so Ramos, tem tido um re

ceptívídade surpreendente.
Com .certeza da vitória nos

três munãeípios 'visitados. a
caravana ;_��guiu, ainda on

tem, para li>iratuba, Capin
zal, passando,'\, a realizando
comícios r':lâm�os.

(Do correspohdente)

Con'eórdia, 27 (O Estado)
- Prosseguindo sua vitorio
sa campanha, o candidato
ao Senado Federal pelo Par
.tído Social Democrático, sr,
Celso Ramos, no oeste cata
rinense tem sido alvo das
mais surpreendentes acolhi
das por parte' das popula
ções, que, cerrando fileiras
em tôrno de seu 'nome, pro-:
metem uma vitória 'esmaga
dora ao candidato pessedís
ta.

'Ontem, conforme 'noticiá
mos, a comitiva fez realizar,
em Seára, próspero municí
pio oestino, um Comício que
mobilizou a população, a

qual compareceu em massa

prestigiando o candidato sr,

Celso Ramos.
"

'Ao meío' dta.-, concorrido"
churrasco contou com a-�rci
sença das maís destacadas
figuras 'políticas da cidade:
Nc ato, falaram diversos
oradores, tendo, ao final, o

sr. Celso Ramos, após pro
ferir brilhante discurso, sí
do vivamente cumprimenta
do.

Em Itá" na sede do Par
tido �o�l Democrático,'
com a presença de elevado
número de correlígtonáríos,
houve uma reunião muítis
símo- concorrida.

,

À noite, a Comitiva encer
rou a visita aos três muni
cípios, com grandioso comi
'do em Concórdia, realíza-

.

dõ às 20,30' horas.

ANO XLV - O MAIS ANTI GO DIAÍUO DE SANTA CA TARINA

TAIPÉ, SINGAPURA, MA· munísta no mar oriental es- das ilhas Miatsu e Quemoi sas na Formosa, interrom
NILHA, WASHINGTON, 27 tá se movimentando para o vem sendo' feito pelos comu- peu seu programa para dl
(U. P') - Estão de prontidão Sul e 'concentrando-se ao ntstas-chíneses como repre- fundir á notícia. Os jornaís
as 'fôrças navais amerícanas Iargo da costa de Fu�ier, sália

_

às incursões de' .íactos que a captaram - inclusive
nas Filipinas e. as unidades perto da Ilhar' de Matsu. A nacionalistas nas cidades do dois orgãos oãcíaíe do govêr-
da Fôrça Aérea aquarteladas Ilha de Quemoi roírbombar- continente. no - imediatamente lança..

no Japão. Oito navios da 7.R deada com 5,505 tiros de ca- ram edições extraol'ttinárias
Frota (incumbida de defen- nhão, hoje de manhã. REBATE'FALSO, de uma só página. A multi--
der o estreito de Formos,a) ,. A nctíeía, írradíada, '. por dão entusiasmada saiu pardo
partiram de Singapura para CONFERÉNCIA uma emissora da Fôr�a Aé- as 'ruas, soltando milhares
Okinawa, com dois mil tuzí- o ooniandante da 13ft.: reaNacíonalísta, de que dois de foguetes, sem dar a- toe-
leiros a bordo. Fôrça Aérea americana, ge "MIGS" comunistas A ter-se- nor atenção aos alto-ralan-
Fontes nacionalistas. ín- neral Thomas Morman, che-I

iam rendido' às fôrças de" tes das emissoras oficiais que
28 DE', AGOSTO . �El 1958, formam que' a maiot .... parte, gou a ,!�ipé para conversa- Ch!ang-�ai-She�,. provocou- desmentiam a notícia • .à1--

,
,

.

__
,
_- da Esquadra da' Qh!na' co-- ,çoes mílítares, prevendo-se hoje 'durante varIas !;toras g,)}PS jorl;laJs que coloé�

..()....()....(.....()"'O {l .....o....()_()....()....."().....()�).....().-.iiM-�. manifestaçól!6 dé entusll\s", a.. informação eIll "placar(fsi"

·
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Du-vi'do de quem p�ssa me atrtbuil.' u,m�"� ,Co� desbno�:;�;: I'�B4.:�"a� 'o' '!...Br-a'.81.·•.."'11.', '�,,m'·'a"l1s,
'

." "·C'-','0'8'·'<.p'�:e.ri,'�a"".D.. A clecisiío do EgÍ'"(�gi� Tribunal Regional linha d,e desllpre59,mi desrespeiao ao meR �é- "'. viàjoÚ ontem por.um' dos'
. •.

'''' Eleitoral que o candidato a Senador, terá -o lho e prezado, amigo Governador ,Bo.rnhausen;1
aviões da TAC-CRUZEiRO

nome registrado apenas co;m um suplente, de- quem s� podrá tliscordar polit�camente, co- DO SUL O sr. Giorno Sal'us'

I'" deixou a UON etn situação meio' delicada, em '

,mo eu o f.aço mas a qU,em seria hljuriosó - 'sóglia, Secretário da ,Segu-
RIO, 2.!l. (VA) - O Presidentt

_

relação ao POC. Não acredito que a luzída ocultar fôros de lapidár- dignidade p-.essoal. .1 rança Públiéa que foi tratar
da Re'pública e a sra, Sar.a Kub,i-

� equipe d,e técnicos e. entendidos em matéria Aliás," devo reafirmar que conllidero ,a UDN assuntos de, sua administla-
tschek homenagearam ontem o

,- "eleitoral que cercá o Governador Rornha'usen, um pal'tido que dispõe.. ,

em verdade, de: ex-

'I
ção. sr, Louis Jác'1uinôt 'e senh�ra

. mantive�se qualquer ilusão sôhre, recentíssima celentes padrões políticos mas' a bôa UDN ----.,....--------- com um almô<;o Cl_ue se realizou
C e escJ:arecida 'decisão, O PDC é agtem-iação de a UDN de seus antigos ,:alores. 'representati· '" no P,aláci,o d,as LTiranjeiras. An-
a, gente de bem em sentido geral. Lançada a v.os de lutas, memoráveis, hoje· cO,mpletamente

-

'CVL FAftNEV �es do- ágape, o home'llageado fêz

,�di�atuFà d�' Prófessor Riase Faraco á Sl!_- ofuscada e inoperante. lÍomem � bem, o an- Jl 'I a entrega ao presidente da Re-
e p\�nci-a ao Senado,. com coligação com, a UDI'f, tigo governante, cresceu no amb1ente austero pública, de u'a mens'agem envia-
• o 'nome dJesse dIstinto médico e ilustrado IH dã alta finança, de sorte que, vêzes sem conta Gl)zando férias, ém Cabeç,udás, da 'pe·lo gener,al Charles de Gaul-
! fessor universitário, cercado de, merecida res- é embrulpado, não o paupando, os,que o cer- ,

'h 'd d
' l'e. Falando aos J'ornall'stas o sr,,_ n,:; VJ.ZUl a CI a.·e de .Itaj,aí, o

I'" pe.
itabilidade. f,oi reco�bido co.,m muita. si.mpa- cam e assessóram das mais sevéras eríticas. Lo.uis Jacquinot referiu-se a' I·n'.

"
, consagrada a·o 'artista ilatrí'eio

tia. Nãq era, essa, formula que se limItasse Eu não acredito que a mala!,dragem do _PSP, Cyl Farttey. tensa repercussão alcançada pela
O ao raio de abrangência' partidária. Era o es- fôsse oC,ulta�a, na -sua elaboração, dOi p�óprio A n'otícia da operação pan-anler,l'ca-

I
' ,'" reportagem conseguíu apu-

. clare'Cido -eleitorado de Santa, Catarina, sobr.e- sr. Bornhausen, a quem trataram de' conven ,'t na,_ .motivo por que uma dasrar ser quase certa a visita do
tlf� o de formação católica, sentindo, - em cer seI' nor'lll,al o registro de tantos suplen.- f.amoso 'astro do nosso"--cinema prime'iras preocupações do gene-

�e verdad-e e sem favor ,algum -, no jovem Di- tes de s'enadores qU;1ntos partidos figurassem '"

a esta, CaJ1ital. ral de Gaulle, logo que assumiu
retor da Faculdade de Farmacia, solução em alian,ça ou em coligação com'-a UDN. AS-' N-os'sQs votos' de' feliz

.

estada o govêrno, foi a de mandar um

" verdadeiramente alta. Os Faracos, (le Santa sunto debatido e resolvido pela alta sabedoria
."

de' seus Illl'nl'stros ao Br,asl'l ''''"

_
na te'rra barrlga .. verde. '

�"', Catarina,,- e, para orgulho nosso, entre êles, �os· técnicos. par,tidários, não assistia ao, cai:i-

i
fim de tom.ar c'ontacto com o sr.

se i�clui um dos. mais ope�.osos parl�mentares didato ao Senado, na sua bôa"-fé, invali(lar o Juscelino Kubitschek. Pat:ticipa-

,.
brasileiros, o deputadp. gaucho Damel Far�co - encami'nhamento de uma' fórmula que $erve.

:-.

ram, também, da reunião, o em-

_, já representam garantia e certeza de In- ria para prestigiar, ainda mais, as agremia-
:;; • •

ba.ixador Be·rnard Ifardion e se-
"

teligência, de trabalho, de serenidade e de çoes qu� se decidiram pelo apôio aOi seu nome.

* nhor,a, .0 presidente da, Câmara
o admirável formação moral. Eu fiquei Ptuito

F'altou, t'od,avia, na espe'cie, ao ex-Gover-'
.

...,,----.�•__.__ dos Deputados sr. Ranieri Maz-

I tranquilo, porque, com essa aliança, si o Go-
� II!fIIIJI;:I'UI'_'CUIf/iJ; zili. e senhora, e o embaixador

vernador Bornhausen voltasse em 1960, nós nador do Estado aquela dóse de malícia po- ,� Negrão de Lima
i teríamos no Senado �epresentante altivb, mo- lítica, indispensável á, bôa direção dos negó-

I"
TEXTO DA MÉNSAGEM DO

I desto, sem fanfarronadjas e, sobretudo, aman- cios pa'rtidàrios. Esqueceu-se êle dos ele-
_ GENERAL DEl GAULLE

te da verdade, na figura moça do suplente. mentos do' PSP que o ro«l;eavam, gente li,mpa E' ''o s�'guinte o texto da men-
�cJe qualquer escrupulo ou limitação moral. 'Ao

Infelizmente porém, alegria de pobre du- lhe ser apresentada, ,em uma salva cJe prata,
ra pouco. Enquanto o PDC, com espírito de- ,pelo deputado Volnei. de Oliveira, a .êabeça ,sarmado e certo do respeito a08 compromis- ainda sangrando do Professor Biase F,araco,
sos ass�imi�os pela UDN: não tinha aço�. o ,honrado GovernaeJor Bornhausen, em face da

'1,"ment.o em registrar a suplenciil ao Senado de decisão ele>"toral de ante-ontem, deve ter' fi-

seu ilustre Presidente da Executiva Estadual, cado profundamente surpreendido.' _

a ala -..cocacolizada do forte "partido centrista, E, depo'is de prestar, á situação, des�
inspirada e manejada pela baixa capoeiragem, 1951, aprecil\vel cooperação, em vários postos-

�ominante, comO: etn todó o Brasil, no PSP do chave, o PDC. com a capoeiragem' de que foi

,�doutor Ademar se inclinou ou, quando menos, vítima pelo molesquismo do PSP, ficou em

se omitiu em lace do problema, permitindo o situação de l�entável desprestígiO, perante �

lançamento de outro candidato a suplente, o a opinião púbUca. Si houvesse lógica em polí- ,�Dr. Rubens Rauen. Para amaciar explicável
.

tica, �ada mais restaria a êsse Partido sináo

,
mal-estar no ator,men.tado mundo pedecista, e.ntregar. a Secretaria de Educação ao gO'l[êr-
começaram a espalhàr- ser possível o registro no e �eterminar' ao seu' deputado estadual o

eleitoral (.e vários suplentes de um senador. afastamento do blóco parlamentar situacio- ezafamezaf.

lí(.
.,

t S' I t' f
N

'bl'
• 'J'" Há dias ntrticiamos·o sucesso para participar de prog'ranlas do

-
Pro'curado

.

oportunidade, 'por um amIgo,
,

ms a. erla, pe o menos, sa IS açao pu 'Ica

.f-
.gua CI

'
'

. e'l.a', "

d t b' 'b ,alcançado pelo pianista conter- Radio e' Telev.isão na Cap'l'tal Ar-filiado á c,orrente espoliada, estudei o caso -: e quem, am em em pu li'co, foi ilaqueado. amer'·c....Q·
,

"

b f' I
- rãneo Luiz Fernando 'Sabino na gentina.

'

e, confidencialmente; lhe entreguei um pare- 'elÍl su.a oa- e, pe a maneira' 'honesta com que ' ,

, d
.

bl Capital Federa,l, quando {oi con� A·o artista co.úterraAne.o, que-

ceio, cujas conclusões coincidiram, .- com o con uZla um pro ema, contra o qual, em, �__ � '� _
favor de Deus -, com o- que, no tocante á ma- sucessivas reuniões noturnas, assestará, bate- '�«IIIL .____

vidado a assinar c·ontrato com,' tantos louros tem trazido para I,

llTORJll,� téria em a_preço, acaba de' ser decidido pelo ria ele.mento estranho, sorrateiramente infil- ��
gravadora TOOAMERICA. I a nossa terra, ,as nqssas felici-'

.
,.' ,

Egrégio Tribunal Regional Eleito�al. trado naS' altas decisões udenistas. i -j
Agora. ve;n-nos _ a. grata notícia tações, com votos de pleno êxi-

• de o meSlllD, ter SIdo convidado to.
'O) ()...()....(>4IiBIt-().....().....()..-.().....().....().....().....().....().....(,.....().�I...-=�();,.-=:;,..-:-'7" ::-

__""':" -:::-_--::-_-==- -::-::�---:--:-"":"----------'..:,ll�•..:l-:.. ..:......::�
.

_

Muitas leitoras no:; pe: Barbeito, conseguimos uma

C
... -

'.

d B -I
-tudos, a defesa da Pátria

dem a transcrição do tex- cópia de tão be!a página de

onsagraça I ,.-. O' r·aSI'. pelas Fôrças Armadas ,�
to completo de uma ora- fé cristã, extraída dos ar- sapiência dos legisladÓres
ção prOferida pelO ex-sena- ,quivos do referido Serviç'l. a Justiça dos Magistrados' i
dor Nel'eu Ramos, recentc- Eis o texto tão' solicitado ,

C
.. ,-

d J
à �rientação do Govêrno.

'

inente faleaido, por ocasião por nossas leitoras e espe- ao' , I raçal. e' e,SUS'do Congresso Eucarístico, cialmente por leitoras con- "Aceitai, ó Senhor!, o re-

realizaão no cRió de Janei- terrâneas do saudoso ho- novado oferecimento de suJ-

em pt'lbII'CO' pUJ'ante J·uventude. de to-ro. ' m '. víduos e das Nações! Nacional. A Vós consagra- ral. ... dos os filhos do Brasil, de
Confessamos que à bus- "Coração Eucarístico de "Nós, como legítimos re- mos- todos os Estados e Ter- "Reinai em nossos lares, 1 suas famílias, de suas al-

ca não foi nada, fácil, mas, Jesus, Coração ,do Homem- presentantes' do povo bra,-' ritórios do Brasil, com suas santificandó tôdas as fa�- ,I deias e cidad�s. Sêde, ago ..

graças à colaboração do I Deus, Coração de Cristo- sUeiro, aquí vimos entre- grandezas naturais, suas mílias. ra e 'seropre, o Rei -Sacra-
Serviço de Documentação Rei, Salvador da humani- . gar-vo.s os destinos de n05- empresas e realizações, suas ",Reinai em tôdas as ati-, � mentado do querido povo

C a� ,Xg'encÍa íNã,cionaT" diri- 'I' dade, 'Senhor dos' SenhQ- 'sa' Pátria, que vos foi con- )'iquezas materiais, seu, pa- vidadell. (los hemens. Sêde' br'àsileiro: ::hlái 'aos seus fi-

pda "pelo doutor·� NIcolau reS, Jmz Supremo dos in'di- 'sagrada pelo' Episcopado trimônio espiritual ,e mo- a luz dos 'h�ens de ,€S- lhos e, ao 1\1:t1Íl_lj.o â alegria
1,;
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sagam dq ,general. de , Cau lIe ,:
sr, Kubitschek:

'

"P,�ris, 18 de ag,ôsto de 1958.
Senhor Presidente'

tia. Sinto-me feliz de saber que
a França empresta a êsse e'sfôr
ço o concurso de sua. experiên
cia e, de �ua técnica. Estou, por
:outro lado, convell&ido de
,que a coope'ração entre nossos

dois. pãJses, ,que tantas h'adi
.

ções e ideais unem é uma exi
gênéi.a de s�lllpre e: deve aese�
vol<ver-se cada vêz mais
Formulo sinceros v�tos peIa

vossa pl'osperidade pessoal e do
Brasil.

'

So'b 'voS.so impulso, vossa

gran.,
Que'ira aceitar senhol' presi

de nação realiza, em todos OS do· 'ciente, a 'Cert;za 'da minha m.ais
m.ín.ios, um e'sfôrço que é acom- alta com;id-eraçãp. (a) general
panhad,o com interêsse e simpa- Charles ,de Gaulle".

SQlieit�i .ao' sr. Louis Jacqui
not, ministro de 'IlleU govêrno,
levar ·ao Brasil a sa!ldação da

Fr.ança. Será êle, perante vós, ()

intérpre'te d·os sentimentos de
amizade que o povo francês ex

perime'nt,a:'em relação ao povo
b rasHei-ro.

-

- Pena �o lalião1
HAVANA, 27 (UP) - O líder

rebelde' Fidel Castro 'protestou
con"tra pretensos abusos, c'ometi-'
dos pelo, govêrno contra os pri.
sione'iros re6eldes, ao falar pe-,
Ia emissora clandestina de seu

movimento.

tratamento".

,Wilton Hall Jr., do j,ornal
"Inaependent and Mail" de An
.derson na Carolina do Sul re.,.

�elou ter sido prêso pela P�lícia
cubana, depois de Ulna visita
que fizera ,Il,ll líder rebelde Fide.l
Castro. Mantido incomunicável
durante três dias - durante .os

quais iniéialment,e foi trat.ado
aos empurrõe's e passou 30 ho
r,as sem comer - fo.i finalmente
embarcado num navio que 'o le
vou para Key West na Florida.
.Disse, Wilton ter colfve'rsad-o

mais de seis horas com Fidel
Castro, cujos soldados «mál
equipados e mal

.

aljme�taâos"
na sua opin�ãQ pão - poderão re:
sistil' mais de três mêses.

Sr�. Heitor Ferrari
Segui:u ofitem para' Curiti

ba, pelo-convair da TAC
CRUZZEl;RO DO SUL o Sr.
Heitor"-Ferrari, nosso -mui'
profícuo Secretário da Via
ção e Obras Públicas.

Fi-del Castro disse que o gover
no está �'torturando e matando"
os 'membl'os do Movime'llto ,26 de
Julho .que captura e

\ advert'iú
que, a menos que esses abusos
ao governo terminem, os prisio
ne·iros do Exército em poder dos

�ebeldes "podem esperar igual

,
, .

maqUlna
de escrever
braslleira LUIZ fERNANPO SA8110,

Buenos Aires

• •

Iria para

de Vos amar, de Vos servir
.

de Vos serem fiéis' até à
imarcecível Glória do Céu.
, "A-bençoai pobres e ricos,
os humildes e os abandona
dos, os que choram e espe
ram 'uniéamente em Vós.
Sêde a paz, a alegria, o

confôrto, o sustento, a ina
balável confiança numa vi
da de alegria e de glória
que jamais terá fim. ASSIM
SEJA!"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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VOCÊ, PODE SER JORNALISTA

2

FÁZEM, ANOS HOJE: - sr. Mígue l de Freitas No-

ronha
- sr. Curt Metzer

-srta, Alice' Cunha

-sra. Arllcy' Pereira Meira
Francisco

sr. Fernando Luiz Castro

sr. Adil Rebe'lo

sr. Alexandre

Evangelista
sr. Armando Sabino
dr. Aujor Avila da Luz

sr. Ptolomeu Bittencourt

parada de elegância as srtas�
: MarHla Peluso "Miss Eleg�nte'
Bangu" Isabel Luz, Claudete

Vieira, Eneida K. Arauj-o, Maria

Aparecida Fiuza Lima, Mariza

Vilaim, Elizabet Mendes e' Te

resinha Dutra
*

.

* *,
A C�inpanha foi lança(�a com verdad.�ir.o sucesso e

Coquítel ; No último domingo \ seu
� funclOna,mento para 1�D9, depende ünícamente de

O "Vendaval Esporte Clube"
voce que-esta lendo estas linhas. O curso tem a duração

recepcionou na sede social" do
tle 3 an os e as matérias do vestibular: Português, His

"Clube 15 de' Novembro" a socíe-
tória da Civilização, História do Brasil, Francês ou In

dade local quando da cerímo- g·lês., 0:\, jornalistas inscritos no respectivo sindicatn- há

nia do bati�mo de seu "Panilha"
5 anos, para o vestibular, não precisarão apresentar di
ploma do curso secundário.

Os candidatos interessados em prestar vestibular
em 1959, deverão preencher o cupon abaixo e remetê-I.:>,
ao seg�inte enderêço:

Odorico Duriux
Presidente da Associação Catarinense dê Imprensa,

Estudantil ./

Rua Felipe Schmidt, 32 - sala 4 - Fpolis - S.C
Exmo. Sr. Diretor da, Faculdade Catarinense

(le Filosofia
"

O Curso de Jornalismo é uma necessidade

para Santa Catarina. Cientifico-o que prestarei
vestibular em 1959. I

, .

..

DCOUTGClmemOs
O PIANISTA EM CARTAZ:'

Luiz Fer-

tante feliz, .não só, por ter rea

lizado se'us, sônhos, como tam

bém, pela maneira que foi rece

bido na Capital Federal pelos
diretores da- gravadora "Toda

merica", 'refe'ri!ld'o-se sempre ao

nome do sr; Arnoldo Schneider.
*. * *

CASAMENTO: Realiaar-se-â

Contínua o pianista
nando Sab ino a receber propos
tas para ingressar no quadro
de artistas de outras gravado-

s ra, Zuleíma Goeldner

sr, Arlindo Oliveira

sr. lIenrigue Ferrari Junior
ras e até mesmo para atuar em

Rádios .ou Televisão. Já firmado

O'RGA'NIZA'A-O DELTA COMERCIA'L plnn.sta, que se' encontra bas- no próximo dia 9' o enlace ma-

..,
'. trimonial do sr" Antonio Ath.a-

üepertamentcde CobrançaS ,'EO I-TAL ;:;:: �;;d:' ;,;;:::.:'"
Marta

, (-O N-V I T 'E- S o Doutor Eduardo Ped1',) Na e�pitill !ulista realizar-

, I Ca rneír Ela C h L
se-â de 5 a 'io de s�temb;o() o

__ A fim de tratar de a$$ul}to$ de $eu$ interé$$e$' $oJicitamo$ o
• I O un a \,lZ,

,

1.0 Congresso Brasileiro de Rá-

comparecimento em no$$O$ e'$critório$ '$ito a rua Fernando Ma-
I'
Juiz de Direito da Comarca di T t id

,

,

'
, _

•

Q" , , 'I
10 ea 1'0, promovi o pelas

"õhadc, il.o 10, da$ $eguplte$ pe$$o.a$: I de zsao José, Estadcds Suu- em iáso ran "'rv" puu lista. Re-

ANTONIO RAMOS

I
ta Cêl tarina, na forma da-'

P!'e�.ent"l'a S.<'llH',. C,,!,:u'ina neste'

AR! SOUZA
I -

DI,LS_ON MAC)'{ADO ,,'I ,,'"
lei, etc. ,congresRQ, os noxsc s presados

EDITA,L
um izo s "atores" da Rádlo Diá-

,F;LAVIANO DE SOUZA ô'SORíO I'Í(, da Manha" sr, Aldo Silva e

IDA.1INO" ALVES CABRAl Faço saber' os que o pr,,:- sr, Edgal'd Bon nssí.s,

IDALfNO SOARE:S DE O; VEIR� "ente edital de, Leilão; com * * '" '

NET:;;ON BONIFÁCIO :\LBIN'O, . prazo de, digo, o presente VrsholL.� a . VIII" Exposição

edital de primeira, praça,
Ff.oi;�stal a Exma, sra, Lucy

com prazo de vinte <dias,
Hülse primeira dama do Estado,
que .em palestra com li sra. dr,

virem, ou dêle conhecímen- Cesar (Zftma) Seára e êste co-

to tiverem, expedido nos
f
lunista mostrou seu contenta

autos de Ação Executiva em mente pela beliss.ima ,e bem 01'-

que é exequente �edro José: ganizada . Exposição,
"

'

. * * •

Coelho, e executado Artilio E t' b
-,

s a em, meu caro leitor. Vou
Luiz de Souza, que ,se pro- c'olocar um pontQ final 'na su�

Após os oradores agradecerem as ,

presenças tão 'ilustres que' lá es

tavam, a sra, Dr. Cesar (Zilma)

S�:a astíou o pavilhão. Com
'uma salva de palmas dos pre-

: .sentes aconteceu os celebres f

d,u,I�p'rimentos e logo oferecido 'Iem fino coquetel onde' notava-se
a presença do Exmo. sr -. Contra
Almirante Comandante do 5.° I

D· t
'

I
IS, rrto Naval, e .a Exma: sra.'

Lucy Hülse, primeira dama do
I

:O:stado, .representantes da im-'

prensa falada e escrita da Ca-
I

pital. Felicitamos ao sr, João !
Comicholi Presidente do "Ven-

I

dava.l", pela bO�ita. recepção e'ldesejamos êxito para o seu

'·clube. t
* �� *

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

No próxinlo dia 10 realizar-
I

se-á na cidade de curitiba o en- ! BALANCO
curiosidade, em saber quais as lace' rÚatrim�Iliàl 'do nosso con-I •

'senhoras mais bonitas que esti- terraneo e" amigo Renato Macha- E��l seu discurso ,de posse, o ministro Lucas Lopes
verani. presente ,ao baile' de gala d'o, com a srta. Natalina Patri-!

teve oportunidade d.e oferecer à nação um .quadl�o sin

cio veterano clube Doze. cia. O colunista, agr,ade-ce o anla-,I ;:relo, nítido e verdadeiro da real posição do Brasil· e

Sra, dr. José Hülse, Sra. vel convite_e tudo fara para es-.i (te suas perspectivas no plano econômico mundia;I de

Francisco Grillo, sra. dr. New- 'tal' presente ,a.o aCQntec,imen-
I hoje, De filto, com tôda. a autoridade que lhe confere :1

:ton d/Avila; sra, FernandQ Yie- to. I �ua !;rpdição ele um dos m;1is profundos ,conhecedores

'gils e' srta. Son:ia Barbato, que * * .:.
, I �os nossos problemas ecol1ômicos-iUnanceiros, Q ,nov,)

].o,go será senhora dr. Augusto De todas as modas lançadas
I tItular ca Faz,enda soube transmitir, em poucas e aces-

Wolfl. últiIl1ame'l\te, 11 que.venceu espe_li
v,eis prdavl'as, a impressão que lhe ficou do confronto

* * * tacularmEmte é Q retorno das que procedeu entre. a situação do nosso pais e a -dos.

Afnda se comenta sais curtas. A' moda das sais que recentemente""rvisitou" quando de sua viagem ao Ve"':
curtas já está tão generalizada

I lho C(,!'tinente. Disse êle, em sua oração:
que s� �stá usando para espor-!I "Tive, h� pou:,o, oportunidade de olhar I;) Brasil d�

es, passeios, coquiteis e até.' ,onge e. medItar sobre os seus problemas de hoje e do

l,esmo para baile. Realmente i futurc>. Ao' �isitar a A'sia, o OrIente Médio e a 'Europa,
,;ejuvenece muito mais a mulher! qua!lelo OUVIa Os homens' de 'govêrno mais i'esponsávei3

_l>orer, m,iJ1.ha opinião é. que, I d?s. pU isei; que,. );ercorrí, �ô'bre. s.eus planos e sôbre as

��vdm serem ,�s.adas ,as .tais I �lflqÜda!\e.s que en�ól�t�avaI1f; ,:pensava no Brasil e com-

�fA:.i'Ift!'�'5s.aias, quando se te� pernas es- {,aql\a nclssos Jlroblem�s éom--os q.ue afligem a quase to-

gllias," i do, o inundo. E' o halanç,�' n:ental qUe procurei realizar
*

.

* *
.

fOI q�l.ase sempre favóráv�l ,ào -Brasil".

Os O sr. e sra, Dr. Cesar Seára
I Mais adiante, referindo-se ainda às opiniões colhi-

terreno sito l'ecc'beram em sua residência na das rW8 paises que visitou, acr-escentou o ministro:

re11'os, nesta Comarca, con.r
noite do �ltimQ 'sábado um -grupo' ":i.\'i.nguem compre:ende que possam os brasileiros

a área de vinte e seis mil
*

C"

de amigo� com uma festa de
.

I'Ível' :lngustiadÓs OU: pertrírhadt>s com-os tipos de difi-

'. na onfe'Ilarla ag:radecimento à cOlaboração! culdades qu,e encontramos no nosso caminho. Todos per-

set,ecento's e
.

quatro metros
I
"Plaz.a" na tarde de Sete de Se-' dos que de .l;Sa vontade lhes ser- : cebem a linh�, constante e firme, de nossa ascenção. L:í'

quad1'ado� com as seguin-I tembro, quando será novamente virarh quando da re:alizaçã-o da' de 'long-e, o que con-ta é o_ma·gnHico resultado da epopéia

tes confrontações: frent.es c3colh'dà "Miss Bl'otinho Plaza" vllI" Exposição da CaI)1panha de conquista e ocupação hU!lJ.ana da metade de um Con-

com terras de 'Domingo!!
e_a �'Glamour Gril" da Cidade� d,a Educação Florestal. I tinente, de qt,e a construção d'e"Brasilia é o surto indus-

Rampa, fundos com tel'r,;(s
Desfile de Modas: A diretori.a 1 * * *-, ,'I iria1 que nos vai colocando na 'primeira linha das gran-

�a" reali�aç.ã,o "Al<t Jacinta Pe� .Esta send�, Jja�tante apreciado
I d_:s nações, ,se� que se al;tEl'l'e o sentido da cultura cris-

'de Silvanio Pereira; ao nor- l-ena ,Olw€'lla resolveram trans-' o "Show Mlhonãr.io" programa ta e humanlstlCa que temos preservado".
te com dita d'e Antonio Lau- fCl:ir., a fes,ta que _se realizaria no � da Rádio Anita Garibaldi, que I Tais testémunhos, diretamente, recolhidós por tão

rindo, e ao s.ul com h�rdei- proxlmo sabado, para o dia 13 de. tem a direção d,o "Locutor Hélio, reSlKi1llável ªutoridade, não podem ser postos ,em dú-

d E I 1· P
, 't

Setembro, Tomaram parte nesta 1(. Silva., .,' vida, nem ao menos deixados de' l:ado, por todos aque-

ro� e u a "lO erena; et"-
I les (PC honestamente, sem a' inf!.uência de facciosismo.s.

I políti,'os, pretenderam ou pretendem ainda criticar a

I úl'ient'_L-ção gover�amental no 'setor econômico. A reali-

"
dade f' por demaIs esmagadora pl!ra que a ela se pre
·tendam opôr simpl,!!s teorias já- ultrapassadas num país

I
como o nosso, que, COrp.o disse ainda o ministro Lucas_

,__
I Lopes, "�stá prestes a romper li barreira que separa o'':

I f ;'��::':l:,�b-d"envolvido, daquel" em plano de,e��oi
!.. i -'--"'-- __

t:'l i
:i I

aumenta os g I o b 'u I () S �,,",;t:![h'''i -;! IVITALlZA o sanguceofraquet;do. E' de gosto ddidoSQ ;; poJe
•�,'r'lI�n(lo' em ted!\S irS i�!ldes.

,........__...� I'iiBi!!!II_·�1
OPORTUNIDADf INÉDITA

- Na rua' t b d t
'

eUl 1'0 . O corren e ano, ,as
que tem. s.eu nome" Subida..da Praça' 15,

IAlí está a placa �anunciand'o" o acontecime'nto ntandada colo- ,dez ho�'as à porta (�O Edifi-
cá!' ,por J'osé Al'tUl' Bo.iteux (desembargador), ,.��� foi a 'figura,
m!lis catarinense entre os catarinense� que' ,c'onheci�

O homem das placas, dos b�tos,' dos monumentos, que por,

to<la a cidade, lel11bram e pe'rpe.tuam nomes que a história barrig�
verde reverênc;a com carinho, •

A casa está hoje, pintadinha de frescQ, m�i.to bonifíí e' lillfpa�
A 'jl.]ae bem leg.w�}.. .�

_! ....

taboleta re'cem

uma vêz no Diário da Ju,,-

tiça e, por três vêzes em Homenageando a sua distinta e grande freguezia
JOAN FON- .um dos Jornais da Capita�. l'esol\'eu A Modela,r conceder uma oport�nidade sem pre-

TAINE - SARITA MONTIEL' c d nt 'd
"

, do Estado, devendo a .pl'i-
e e es para as nOIvas a qUlrlrem seu enxoval e para
as do!�.as ,de casa renová-lo. '

.

meira publicação ser feita
'

� .

';'rata-se do "mês dos enxovais" durante o qual to-
com antecedencI�, pelo me- do seu fabuloso estoque de toalhas de banho d '

," .
.

, e mesa,
- Ce'nsura:' -, a,té 14 anos nos, de vinte dias. Dado e l'oupas de uso pessoal e tudo mais que diga respeitó ao

., passado nesta "I'dade de
I yestuário íntimo, ou para o lar. '

;�Ii�ji�iiiilllI!I,.��Ii,�.'·1i,!m.�iiI.iI!i,-'iiIi".-iiiiil-ií.-.", Sã José aos o�� dias 100
I Dl'l'ante Setembro A Modelar conce.de descontos es-

0:---_ _._
,�, d'

"�
t d d"l p�ciai,s, e mais prazos p�10 crediário, homenageando as-

me" e agos o o .ano .

e ml
I
sIm dJa seleta freguezia..

" no.vecentos e cmquenta e ,. Também A Caçujinha colaborando com A ModelaI'
Ás 8 horas d "f1-'

'

JORGE

' OItO. Eu, Amoldo Souza, E3-' e 'lV.U( as, ofel·ece. durante êste pró:ltimo Setemb'ro tod.)
MISTRAL ZULLY

crivão ,a fiz datilografar .e
I seu f:1buloso estoque de porcelanas, mediante à entradi-

MORENO - em - h
.

bT d
•

ANA KARÊNINA' 'subscrevo. (a) Eduardo Pe-I
n a Slm o Ica e 30,00. '

Censura: até 18 anos dl'O da Cunha Luz - Juiz .

de, �ireifo. Confere' com o
I M O lÉS' I A S D A.S S E N M O R A,S

OrIgma!. E]u, Arnoldo Sou-I
C'
-.'

'

z:t, Escrivão a fiz datilo-! O II> C as' , C ó I i c a s

��:.�ar e subscrevi. ,S e d a n t� o I
EduaJ.!do Ped�o Carneiro da As �egras dolorosas podém ser evitadas com o uso do

CUl!ha Luz
SEDAN'POL - regulador e tônico dt!'- ação sedativa e de

Juiz' de Direito'
cj)mpífOvadas eficiência no tMtamento das dismenorrejaa

SIl�S "con8equ'ê�cias e' pet:tllrb�çõê'8 da menopausa.
t.

1_

sr. Mário José l\n�teus
-------- .._----

....

,,!DNEY SANTOS

WALTER .TOS'G; DIAS

OBVALBO MELO

A CASA ONDE NASCEU ARCYPRESTE PAIVA

ão estf. nao

existe,.

.,.:p:�uracad!l, sém tijoleil:as,_ no barro.
A cãsã onde nasceu Arcypreste P,a;iva, hoje_'-' "Pensão ·Espà

nol", .. - assim pintadinha e com a calçada em "�etição de misé

l'ia", dá a aparência de alguem qüe vestisse uma "fatióta" nova

e se apresentásse descál�o, ridículo, aos olhos curiosos':
Péssima. t!nprC'ssão para os pension,istas da.,. "Pensão Es

panol" ,

Unl pouqulnh9 de traço, unla dúzia de tijoleiras ..e estar"i
tudo O. K.

ROUBANDO FAliAS ELEITORA-lS -' Ontem à noite na'
Avenida Hercílio Luz e já se ,afirma tlllhbem, em outros- J.oca{s, a

gU'rizada estava cortando os cordeis que sustentam as faixas nas

.

árvores e lá se vão carre'gando os panos,
Já estava demorando õ "trabalhinho" da molecag!lm; �ue tem

a seu, favor naquela zona e outras, a falta abs.oluta 'de' policia-
manto.

Si a cois� continuar, os ca'ndidatos fieanf ;em propagand,a".
Afinal, níio s'ou candidato nem mesmo à ,cand4dato de' qu�lquel

coiRa, m::s, que .está e!rado, Ctstá mesm·o.
"

E qU,antas cQisas vivem erradas por ,aí a fora, ..

Nem 'é bom fular,

@EMAS
SÃO GATES em: -,

FAMA DE, VALENTE
- Censura: - até, 18 anos.

- "t'Ás 3 e 8 horas

'LIBERTAD LAMARQUE
MIGUEL 'fORRUGO - em

Q U A N D,O E U

P A 'R T I R,

Censllrn até '5 anos
Ás' 8 horas

MARIO LANZA

em:,-

Ás '5 e 8 ho;ras
GEORGE MONTGOMERY
'l\fARCIA HENDERSON- - em'

O RW DOS HO'MENS MA�S
- Cine,maScope -

-·Censur,a: - até 1'4 anos.

A M A N HÃ:
NO PALCO:

- Um Gr,andioso

- Technicolor -

Espetáculo
de HipnotismQ- e Telepatia!!

- O único hipnotisador que

cOJlseguiu hipnotizar através

do Rádio e do 'telefone!
PROF'ESSOR LIMAS

Dominador de Vontades!

Revdador de Sonh,os!
'

!,I{h'
,}kf�jj; �

Xt'-,' _� ;:.

I�:"ii /;;
_ ��_ !1:1�'�r�!�I:��·(·��i�i.�it1�:.� ..

! ';�; :�,
:I':t}t' ou ··rJ"i:5().l�lSi�·· ��t"a:,:I.t:r·

;. ::}'-íe .�ec:;.:i1 f..:i .. Od0f\Tr &0 sell fa.
"1 " l' .,'(-1 hlllE' '11�Snll)._ Vei� corn't
,:(;'1;.,,1;)1 LH'Hlli:f, ('t-,Jn a'-("(_cE'ira em

-

,mu:o:" t:: ;·�lp.tlanl'erne tun,ii, sua
�It' nHwJa ('fara e g".!-1l1dada. A

..JQ��"', et�:�uq. e ,,'�.. m .. J",*r.
....t·,i.(·C-.f._.I··

.

- •

Ás 8 horas

lJUJ,ClI . �:!lmAN
",

NANCY

seu contrato
"T,odamerica" ,

com a gravadora
diz o aplaudido

cessa perante ,este Juizo e

Cartól'io Civil e Anexos,

que no dia de:a (10- de se-

.cio do FO'r-u,� d�st� cidade,
cito, ,à Pra-ça Mtmicipal, o

Porteiro' dos Auditórios,
público e pregão de

reno este que encontra-se

l'egistr'ado 'no' Cartório de

Imóv�is desta Comarca, às

fls. 110 do li.vro 3-P, sob o

n.o 14.689 ,o que foi av�lia

:

c �reguiç8 e �FaílDeza
VANADIO

"

, MOCAS' D'ESA!;�.tAl),�ií 1
HOMENS SEM ENERGIA, .

do por vinte e seis mil cru·

zeiros. E, par� que chegue'
ao conhecimento dos iute-

N�I) é sU:l culpa!
.

É a fr'.a'lueza que o dtixa ,taD�!do. p,nicf,).
COlll moleza no corpo e olhos s�aJ brilho,

A fr3quez!i atraSll a vida porque ro:.\>:-.
as forças para o trabalho.

-

V �'N"� O 1,(, I,.

ressados e ninguém possa

,alegar ignorância, mandoJl,

expedir o' presente êdita!
t

qUe 's,erá fixado na Séde

'dêste Juizo' no lugár de côs�
tume, e por cópia publicadll.

J.&

,

Santa Catarina: necessita tornar-sê- um centro cul

tural express ivo ê saliente no cenário brasileiro ..

Nossos, órg'2,os .de publicidade precisam orientar to
'\1os \ de um modo elevado e altruistico, para bem cum

prirem sua missão informativa e cultural, A luraínosi
dade viva de uma boa imprensa caracteriza-se pela for-

,

mação moral, intelectual e cultural de seus componentes.
A.. Associação Catarínense de Imprensa Estadual,

órgão recentemente criado, 'como primeira grande bata

lha, lançou a campanha para a criacão do Curso de Jor

nalislTo ria Faculdade Catarinense.4e Filosofia, no que
teve integral apôio de seu Diretor - Desembargador
Fontes.

.....................................

Endereço: ., , ,.,.: .

..\8sinatura :- o , ••••••••••••••••••••••

FAVORÁVEL

v. S" deseja
VENDER COMPRARou

uma casa, um terreno, um estabelecimento ce-'

mercial ou 11m automóvel?
Enca·rre.gue a ORGANIZAÇãO ATLAS LTDA. Corretagens,

P;'ocurações, Representações, que lhe proporcionará os me

lhores negócJos e as melhores oportunidades mediante módica
... -

'

comlssao.

Escritório Provisório: - R. Saldo Marinho, 20 - F, 3137

Temos à venda:
1 casa de madeira à rua 3 de Maio' (Servidão) Estreito

,a Tj�tura.ria Paullstã.a rua 24 de Maio"-- Estreito

1, T.erreno na praia Bom' �brigo - Coqueiro.

1 terreno �o loteamento da Praia da Saudade CambQ.ri6.

1 casa à rua 'Silva_Jardi-m, 217, Fp�lis�
casa pré fabrieada à rua Maria Julia Franç'a F'POliB.

, '.'

1 casa de madeira no() bair'ro dt>- Fátima; Estrel.to

1 terreno em Brasília

M'O V E IS
.....

USADOS

• Temos algu'ns 11 venda informações' em nosso escritório.

,\.
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,�: :lf�itQS um para o oulro�
"O MAIS ANTIGO DLUI.IO D. SANTA CATARINA
I
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.... ).

.

TRIBUNftL DE JUSTiÇA
NA SES�O DA CAl\lARA CRIMINAt, R]i:�LIZA.DÂ NO DlÃ

22 DE AGOSTO CORRENTE, FOI JULGADO o SEGUINTE FEITO!'"
1) 'Apelação criminal n.o 9,038, da comarca de PalhQça, em que

é apelante a Justiça por seu Prcmctor e apelado Antônio: João da,
Silv,p,. Relator o Sr. Des. BELISARIO COSTA decidindo II Câm.a�'. ,

. .

.

ra, não conhecer do recurso interposto pdo Dr, Aseist.ente de
�cusaçãq e <la):' provimento ao interposto pelo Dr: P�oUl<otor Públi
"CO,·8 fim de; anular o' julg:lunento a que foi o apellld'9 lIubmlltido,
mandando que ·a novo se proceda, cem as fcrmalídâdes legara-,
Custas a final.

Sindicato dos Trabalhadores em Em
presas .com'erciais de Minérios e Com ..

bustivels Minerais de Santa Catarina
EDITAl DE CONVOCA(AO

p'e órdem do .131. Presidente dêste Sindicato, ;ficam cenvoca
dos os senhcres associados para participarem da ASSEMBLÉIA
GERAL 1'lX'lÜtAOllDJNÁRIA, que será realiz.ada Il'O dia 29 do
.corrente mês, a fim de ser tratada da seguinte

O R D E M D O· D I A

1.0) � -Discussão e aprovação do aumento da taxa fixada

'p;ara .0 .auxilio farmaçêütico;
2.°) - Discussão e provação da Inclusão do auxilí o méd'ico e.

,

,sum taxl!;
.3.°) � Dtseussão e aprovação da inclusão do auxilio a Na_ta

.Iidade .e ·sua taxa;

\ 4.°) _:_ Discussão .e aprovaçãe do aumento da mensalidaêe.
.5.°) '_ Eleição de dóis Delegados para participarem do 2.0

Congresso Sindical ,d'os Trabalhadores de Santa Catar ina.v-.
A referida 'Assembléia Geral Extraordinária será levadá a

deito na sêde' ·S(lci.al da .Federação dos Emprega!d()l! no Comércio_,
,a rua Trajano n.o .14, altos .da Confeitaria "Chiquinho", as 20,30

- 'horas em primeira eonvocação ou as 21· horas em segunda convo

cação, com qualquer numero de asseciadqg, presentes conforme
disposições estatutárias.

'

,,-'

Floria�ópolís, 26 de Ag.osto de 1958

CARLOS ADOLFO KNOLL
, Secretário

"UM IDEAL MOÇO A 'SERViÇO DE
FLORllANOPOlfS

'

,
PItRA VEREADOR

-P. ,P.
- t

s. s.

D. D.

HIL lOH

estou impermeabilizada com

a tin�a .

CONSERVaDO P
"

"Conservado p" é unia tinta impermeável e

durável, que mantém sempre a· apa,rência
nova e bonita. Muito econômico, a tinto

"Conservado p" é encontrada em 10 côres

par�' fachadas, paredes, tiiolos� chapas de
,fibro-cimento etc.

'--__"�;;;"�..:.ut__
o _de_q�_al_JÂ,

·

11057
Repre'senlanles
em 1040 o Brasil

Representantes em Florlal\ópolis:

TOM T. WILDI '& CU�.•
Rua Dom Jaime Câmara I Esquina Av. Rig Branco

À venda nas bo(lS ((lSOS do ,,,mo

A�fITES·VlNDEDORfS
lmportante firma' necessita de' .ativQs e .b,em relaei-onados a:lI'en.

.

tes .� �en.dedol·es pal'a produtos de utilid.a�e doméstica -e de marca

··con.&IIJrada.
.

I).í.'. .,.�.� �p�et;il
.Existem va,as as cidades de São José., Palhoça, Tijucas, Nova

�_.......Tl',rento, �n,� Am�o,. Uruhici, êã Joa�uim, Brgü�lÍ, S�o João.
T�atista ..

e B01TI .Retiro..
'.,.

Patll-Sé .Ótima .cojnis�ãij. Iptér'(lgsidos podel'ão se dirigir
ende'ieçada pina a Rua Ttajano,' 33, ile'Sta Cpital.

. FLOIUANõPOLIS, QUINTA >FIIltA, 211 DE AGtSTO DI 1958

rumOJ
"� 1 l'

MUNIDOR de lâminase o

,
ISpeç

N/�o PRECISA ARMAR r

• 'O homem prático. que não

pode perder tempo, tem agora ao

seu dispor um novo e aperfeiçoa- -.:

do' aparelho de barbear de uma

só peça - GILLETTE Mono-Tech!

PRONTO
..

'2' - A lâmina se en-

erixa diretamente
do MUlÚdoJ' no apare
lho, a nma leve pressão
do polegar.

1 - Para abrir o apa
relho basta girar a

extremidade do cabo
para a, esquerda .

.,

3-ou, �inu�a lJ�
pacotlnho, coloque a

I âm i n a segurando-a
pelas extremidades,

4 - Para .barbear, fe
che o aparelho gi-_

rando a extremidade
dó cabo para a direita.

5 - Para limpar, não
é preciso tirar-se

a lâmina. Basta um

jato de água e um.
colejo, Um aparelho Gillette Mono-Tech

e Uln .Munidor com as famosas
lâminas Gillctte Azul, em elegante
estôj -' de matéria plástica.

,A,IOS,A
----------------------------�---

,

Tribul1alRegional Eleitoral de Sta. Catarin
,

,

•

dr, t d s os Juizes Eleitorais ton da Costa, Resolveu o 'I'ríbu«
diretõrtcs conforme exige o art. querente o PSD.· Relator: que a o o ,

.

R
.

-
,

O 'I'ribunal "0 . Estado e aos Tribunrus e-. nal, por votação unãnime,5 I t 'A' d E t t t Milton da Costa. U..o, etra.
,

os s a u os em ," ponder afirmativamente à
vigôr. unanimemente deferiu o pedido 'gionais Eleito�ais.

.

P
,

a. ordenou' 'o r'eO'istro. Proc. na 304, cls, lO" - C�m- sulta,
recesso n.o 408, cls.> 7.a ....:. � ..

Pedido de registro do diretório Processo n ..o 375, cls. 7.a _ su lta do Juiz El_e-itoral -da ,�9" Proc. n,? ",05, cls. 10a -

Z S- J
'

ôb 'e se deve sulta do Juiz Eleitoral da 27·municipal de Imaruí, Re-queren- Pedido de registro do diretõrío ona - ao ose, 50 1

.

..

1 de Jacinto Machado. ser organizadas listas de elei-te a UND. Relator: des, Mau- murncrpa
riÚo Ciimbra. O T�ibunal, una- Requerelite a UDN. Relator: : dr. tores e publicadas pela ímprensa

MI'lton da Costa. 'O Tribunal ou editais, enviadas aos di retõ-
nimemente, deferiu o pedido e -

,

rios de Par-tidos ,Políticos, de
por unanimidade, deieriu, Q pe-

dido e ordenou o régistro. conformidade com o art. 17, '�o
parágrafo. 1.0, da Lei na 2,550,

'Relator: dr. Mílton da Costa, O

Processo n.o 4'14, els. t«
Pedido' de alteração do registto
-do Diretório '!l-egional do. PSD.
Relator; des, Maúrillo Coimbra.

registro.

Resolveu o 'I'ríbunal, por una-:

nimidade, deferir o pedido e ver

dimar se procedam as alterações
solicitadas.

municipal de Lajes. Requerente
'o PSP, RdatQr: dr. q_thon Ga-' respondeu

sulta,

entrada em cartório dos referi
dos registros. Relat�r:' dr. dtho�

Zona -. São Francisco do Sul,
sõb re se' em cédula única, Q

nomes .de candidatos obedecem aProcesso 11.0 413, "cls, 7.a ..::.,

Pedido, de registro do diretório
municipal de Camboriú. Re'que
rente o PSD. Relator; dr. Euge
nio T'rompowsky 'Í'aulô'is Filho:'
O Tl'ibunal, unanlmemente de-'
feriu o pedido' e orde'noll � re

gistro. Funcionou como Pl'ocura

d�or, no impedimento dQ dt·. Abe
lardo ,da Silva Gomes, o dr. Ni
colau Severiano de Oliveira.

I Processo n,o 378, cls. 7,a
Pedido de registro dQ diretól'io'
mun,icipal de São Lourenço do'
Oeste, Requerente a UDN, Rela
tor: <leso Maurillo Coi'mbr�. O
Tribunal, por unanimidade, 'defe
riu o pedido e' ordenou o regis.

ordenou o registro.
Processo n:o 403 cls. 7.a -

Pedido de registro dos' diretôrtos
municipais de Abelardo Luz Pe-
.' ,

nha' e São oLurenço do Oeste,

Requerente o P,!B. Relator: des.

Arno HoeschI. O Tribunal, por

uananimidaCle, defe'riu o pedido
e ordenou 6"'l'egist}·0. '.

'Pro�esso n.o 409, ck 7.a -

Pedid.o de registro do diretório

municipal de Rio das Antas. Re
que'r�nte a UDN. des. Amo Hoes
chI. O Tribunal, unanimemente,
defel'iu o pedido e .ordenou o

troo

Processo n.o 89·1, cls, 7.a

Pedido de reg is t'ro do d iretôr'io
,Tribunal,

.

por votação ,unânime',
'negativamente a con-

Gama d'Eça., O 'Tribunal, por

votação' unânime, respondeu que
a im�essão da cédula única está;

regulada pe'Io parágrafo' ú,níco
:,.
do art. ,,1..0,. da Lei na 2.582, d

Proc. n.G 310) eis. 10" - Con- 30-8-955," esclarecendo, yoré
'sulta do Juiz Eleitoral da 261' ao dt._.Juiz, co�sulente que a i

.. ,

pressão será fe·ita por êste

buna!.

ma-ã'�ça. O, Tribunal, unani-

memente, deferiu, o pedido.
Prilcesso n.o 406 cls. 7.a -

,

Pedido de' registro dos diretórios

municipais de Herval d'Oeste, e

Maravilha. Requerente o PL. Re
lator: dr. Othon Gáma d'Eça. O

Tribunàl, por unanimidade; de

feriu o pedido. e, ordenoll ,o re-

Zona - Rio d'Ü' Sul, sôbre se,

eleito'r inscrito em Florianópolis
pode' 'ser delegado de partido na- Secretaria de Tribunal

nal Eleitoral, em 23 de

de' 1. 958,
quela Zona; se pode votar nas

'eleiçées federais' e estaduàis e,
ainda, 'se'r' candidato a ver�ad'or
naquela Zona., Rel�tor: dr. MiJ-

Processo n.o' 410, eIs. 7,a Processo
_

n.O 308, cls. lO.a -;- ..-..--...,

Pedido de re'gistro do diretório Consulta do Juiz Eleitoral da
Processo. n.o 402 c15. 7.a - municipal de, Santo Amaro da 42.a Zona - Turvo, sôbre. se

Pedido' de registro dos diretó- Imperatriz, Requerente a UDN. pedid<> de t:egistro de candidato,
rios municipais de Rodeio e CQ- Relator Q dr. Manoel Barbosa de além dos documentós exigidos
rupá. Requerente o PTB. Re]Jt- Lacerda. O' Tribunal, 'por v,ota- por lei;' necessita também de
tor: ,des:. Maurillo Coimbr,a:' O çãa' unâ:nirrle',' d�ferill o pedido aprese'ntação de fôlha' é.ol'l'ida,
TrilJunal, 'por votação unãhime e etrdenou o re.gistro. I ],'telator: de's. Arno Hoeschl. Foi

I�fel'iu o pe�ido e orde'nQu o I 'processo n.� 405, cls. 7.a - adiado o julgamento, por ter

reg'istro dos diretorias de Ro- fedidQ de l'egi8tro do diretório' 'pedido vista o Prourador Regio;,
deio e Corup�, �xcluindo do 1.0, municipal de Agua Doce. Reque- nal, dr. Abelardo ·Gom'es.
'o' nome de Ulde'rícQ Pettl·y, 3.0 rente o PL. "Relator: dr. Milton PrQc. n:o 290, cls. 10" - Ofí
vice-Pl'�sidente; e do 2.0, os nó- da Costa. O Tribunal, p<>r una-, do do Juiz Eleitoral �da 32& Zo-
mes de Leopoldo Orzeliowski, 2.° nimi�ade, defel'iu, o pedido e n,a - Timbó, cOlllunicando a

vice-pre�idente, Fritz,
•

Lisehkal ordeno,! o regish·o. suspensão dos direit.os políticos
2:0 s,ecr�táril!.; <!os� Lqpes, 3.!> : J�r_Qcesso_n.o., 39!), çls, ,7.a - I.!u ída.dão, .Máriq I,i� ,Fr�nçª.
secl'etái'io e José Piontge,'/0z, conden,a'dQ por aquele J.uizo, RII�
3.0 tesoureiro, p.Ql' não terem si- rio.s municipais' de' �a\:âillá do lato!': des. 1\l'no Hoeschl. Deci�'\ '"ho
do 'e'leitos mel1lbr�s dos l'efei'idos, .Sul, PaLmitos' e Mal'a'i,ilha. Re� diu o Ttib.unal .que

,:.� ..?r:_ ,,::;;-;: _::::", ',.

Carmen GaHotti

Chefe' da 2." Secçã'().
gistro.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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cÓ»»

MATEMATICA, fíSICA 'E LATIM

•
___':"'_';';'"':"'_.,;:.�__-+��� ........ __,,,,,,- ,,,,__� -� �w-, --,- _

',:: .

� Ptt(�JS MUNIGl lOS'. ,', o���·::p:,�.o:.����Od'
sença.,

, TEMERO, ao som de mag- ,DESCRIÇÃO DO REPRE- COLHA DE FIGURAR CO- João' Luiz Neves, foi esco ..

� Finalmente, à noite, nos nífico conjunto de GENÉ- SENTANTE DA ASSO.CIA" MO SEDE", NO OESTE, lhida a cidade' de São Joa
salões do CLUBE 7 DE SE- SIO, famoso band-Iiâer ,de, çÃ,O DOS ADVOGADOS DAS FESTIVIDADES CON- quim para sede das festivi

Curitíba teve início, pro- DE JOAÇABA, QUE.CURI- SAGRADAS AO DIA DA "dadés'do Dia da Justlça. em '

.

'
'_o

longando-sg p()r toda a ma- TIRANOS HONROU A ES- JUSTIÇA, O, GLORIOSO 1959.

dr�'gàda" 'sulltuos6 BAILE
, ��'��������'\.�������,,��.���'\.��'''�.�.,,�'DE GALA, a' que não fal-

taram as presenças ilustres

dos�'deSémbargadores jâ ci'
tad'os,' do 'DR.

-

OSMAR
CUNHA, prefeito municipal
de F'lorianópolis e cãndid,;'-:' '

ensína'
Dr. Olto Friedmann _

Elia Cristóvão Nunes Pires, 21
(Esquina Rua .Hoepcke)

(Cont. dá 3.a, 'pág.),
gradeceu pela honrosa pre-

CUI[)ADO!
Ao comprar móveis estofados, verifique
se o molejo é f�ito com as legitimas
MOLAS NO-SAG
• muito maior confôrto
• excepclonol durabilidade
• nunca cedem - nunca soltam
• móveis' mais leves,
• dispensam o uso de cordinhas e perclntas d. pano

_

• conservem o estofcmerrto absolutamente .' ...___

indeformável "

,

. , �9LAS:'� DO BRASIL S.A.
.'.

Fábr. e Escr.: �il'�- Sãe,�br.g�, 374 - Iel, �.0519 - Cx. Postal a75,� fnd. Tel.: "NO.SAG" __:S�o ' P-auio;
� :O�::''':J�,' ;�:'-'"'-<�:'/ ,.... ,

.,
.

"o ::t
.:

�, ,�,"'_ REVENI?EDORÊs,MEYER,& erA.
_

,,-
, ' ,.

Ruo Felipe Sch._A:lidÇ33;'� Ruo Cônselheiro Mafra, 2 - Tel:'- 2576 - ex: Postal 48':" FLORIANÓPOLIS
• �-'. .... •

• "
•

- I ,.

•

\

to !l' deputação federal, ad
, vogados, juizes, oficiais da

poltcia - Militav' gentílis·
/,t.

símas senhoritas e dígnis-
-,

símas damas à�à sociedade

curítibanense.

Grande nú�eI:o 'de ora

, _ �> ' dores,
-

co.m'o. é rÓgico., se fez

" ouvir durante o-as' diversas
"'...

' '..
'. ;, ....

'___
solenidades e

� comemora

çôes,�'inclusive' o. Dr. Osp.i
Grane111amm, de Souza, cu

_

-ja �ra�io. 'fo.i assás e�pol'
gante e eomoved-ora. '

ENCERRANDO ESTA

REPORTAGEM, TEMOS A

_..DIZER ATRAVÉS 'DA,
,

,

VENDE-SE
Vende-ae uma bícicleta para

� -I\loça";: elll,.p�rl'e�to e��ado de

:C-Qnservaç'ii:O - Jl!ar�a '�ERLA"
��lo �'l'-e-ç:õ de '. C;$'-á,50000

',. �htá:iI néste jlÍrilal 'co"in o 'sr.
A-� '.'_: -'l-t' ,XI .i,

"
"

nn on.. _"';

�------�.�-----���----------------------------------------------�---

DENTRO EM' BREVES DIAS." ',- (INE _SAO JOSÉ
Pré-lsíréie *' do, .Iamose filme .catarlnerse '

�

: ��JJ i' P I �!.J O _,' D A· ;'lrL ,!IH S

j em
Mário Morais e o garoto Emanue,1 Miránda numa' cena do espcerado filme-I, _

�
,">...

;'F A M,' DE' V iA; L E 'N , Err
; .!��-'.,����••••••'C o••••••••••••a•••�'••�

' ••G9.e.o···;I••�•••••••••••••••••••••e"•••••••••••••••a•••••••l\).4}.�•••I .

( I N E R I, J I RITZ e SÃO JOSÉ � DOMINGO " '1'"
F, E I R/(, P �\� , :�;

�
,

'\ :_"'
-

L, �. .-�. A ATLANTIDA· APRE._WllA.
SÃO J O S:É

P A 'R T I R D, 'E
e

4.a

I',
II

, !.

"

, ,tODAS AS MÚSKA-S DE,MARIA�� GREVER
·

-�]:in-e- Hilz HOJE:
HU6H'O'BRIAN��'NAN(Y GAlES - RAYMOND'BUQ

., .

r �

do ci nema _
emericano :

,\

! "\-.

\ - em ,METROSCO�E
. ,com-

...

�
.

.' ." _.

" ..."

TECHNICOlOR 'e

,

.'

/

-

:-';;'

-.�-- OLlVIA
FLEMING.

r

E M<

fSMERADO SERVICO DE RESTAURANTE
,

,

! -...,

'

..
-

,.

,
' .

,
São '. José

.

,Haie
LlB�RTAD LAMARQUf - MIGUEL TORRUGO

"

.

� �
,

.

é ainda

e.m
\ -

D'I reição de CARLOS MANGA,
•

'\
"y!::-:� {1 �' ....

t)•••••••••••••••••••e$.fI••o•••••••�e••••e ,

\
(

" ,

, .

de, ,>Projeção )
-'�

,
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-
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SETEMBR�O
. �

.
. I, .

.

.

_<.

.'
>-

•

....,

,:: ::-

",',

;
-

\. .'- ;::.'
j

A MODElAR -Trajano, 28
�'". .

.

,
' "'�'" , .,

"

........., Ô,
,,-'

.

EQUIPADOS
.

COM
,�,

-...

"

'<;
.... , -" •

como o primeiro, membvo
das solenidades comemora" do Tribunal de Justiça do

sa,

tivas do ONZE' DE AGOSC: 'Estado,
-A représentação' dê Joa-

-

TO _ Dia da Justiça!
� çaba, que à te§-ti- contou

Às 8 horas do dia 11, rea-
com o· dr, HE1N.·Z· STRIF-Cêrca de noventa �tlervi- Ilzou-se MISSA EM AÇÃO

dores da justiça oestina, ad- DE GRAÇAS na Matriz,
vogados, juizes, dois de-

com o comparecimento de

sembargadores. funcioná- 'vários convidados,A 'segu ir,
rios da .polícia civil e mílí às 9 horas, no Cemitério lo
tar com suas respectivas cal, houve a visita ao.túmu-,

esposas, acorreram' a Curi- lo do Dr, WALDIR ORTI-
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Curitiba- tibanos, desde as últimas' DOS.; r�upidá.n9�Rio de Ja- 16' ho!·�s. nb GINE TEATRO

', ..'>..;.,.·.1;�..

·

...,.-_--:•...·"..":-"":�_' P._.� ,�.�S.�· D
_

nos, onde Q Í'it1l10 atual é de horaj, de domingo, .
dia 10, neíro, de- ;,1,a ::li. de ,agosto; . MºN'f�_ CASTELO.." o rpou- .

. progress» intenso e até \1e1'- para emprestai', à socieda- 4� congratuliÍ:çÕ�s pela inag.., to' alto::l'4ts solenldadesjoca-

.tigin�so, recebeu a

�

família de' curitibariense, o apôio e .-tlitu.de d9' empreendimento. - sÜ(). em q�e' �pÓ�;_ ri ;�d�- .

_

•. :,I\A'·.R;A' ,VER.EADORforense do Oeste/de Santa o estímulo de suas presen- a 2° • .,;.-. têlegratrJ,::t àOr- "vra"dó. conferencista DR� _ri
dem

.

dos ;AdvoB'�d�S.": :do
.

WA�TÊl{ TE'�ÔRIO 'iCA- .

,:
_

,;, .�'

. , ',>cÍ ... , ; .:
.

,_ Í31:�SiIl secç.ã9 :d,� �J���:: ?��. :j��9�NT'I,: q'tie. 'h·p.róriUH � :;
brilhou sob to os os aspe\;, tafina,' especialment - "d1rl· :.

b' li'
.0.' , ]' -'

.

to�o; delegação "P"i�I:.V��té i:rT�;i�����lJ�����;i��:t;FEi,
'

poderes do Dr. Nunes Varc-: S1$, .. pa�a. que promova, nerrtg- ..desembargador .. SE�, ... ..':
la, presidente da Associa- ,ainda.êste.ano; o PRIMEI- VERINO NICOMEDES,AL;:,_�'
ção dosl Advogad�sde joa-. RO CÇ>NGRESSO DO� AD- VE& PEDROSA, uma d�

.'

c,

çaba, o dr..João L�h Neves VOGADOS DE SANTA CA- estrêlas brilhante. e culta

usou da 'palavra; >a�';_a}:Ui-0�l TA'RJ�A';j�;: .�,. ::,�;,. �}'" di magistra't�.fa tlé,�SaJità ,':'
ço, para : cu�pl'Ímentar' '6'S' .. a '30 : 'Rh�:A!j;,i�b".�onYk: Catarina. .1> '.�";

.

'.

colezas de -Curttibanos fi te a tQdos os ad�o.gadq�. dp <.: ALves- Pedrosa manteve
b . ,

t. .•
'"co

_ �._
, ••

_ ',0 ... "':.,,'.
_

••:�_- -
'- ',"',

'

_

;-" ,

frente de cuja Comissão 01''':' OESTE ':çAT4�INE�SEh :-bl1vi� 'a:t�nto, todo o seleto
.

ganizadora figurou, o DR. para :qtlé';àe:ed�ín; ·'ao eôr:i'" �riaitóriô,;' composto ínclu

HELIO . VEIGA· "l\iAG!-': 'vi-ttl, o�icJ�:; "qu�:":lhe-s selt}�_ 'si�í:,p'�'r "gJ�t,in�a� >.â:amas e>'
,�

LHÃES, ei;pen.déndõ.:Sé e!'1· _.d·\'l'igido��p�la:{4&S<?CIAÇÃO' -gentilfsBimã�. .'s'�fijl'o:tlitas da' ( . i .'

considerações sobre a�'Jnag- ,·POS' A'DVQGADOS DE sociedade'. Içcal, durante

nítuda dâ data ��e entãose ,JOAÇABA'; para que s� fi- '�ê�'ca d�'90'(�inutos, sendo,
c01llemo�av�;"'a�l'esentàndo.. lÍ.e�' à mesma, tranforman- ao finà>l, .aplul.id·ido,de pé em

".> .

•

seus cumprimentos ao. de- do-a, no maior veículo da uníssona salva de palmas.
sernbargador Belísárh, Ra; fôrça e projeção dos causí- Encerrando a solenidade.

mos da Costa, em cujo cé- dícos desta promissora e falou o dr. Juiz de Direit�

::br�d:e.c:l!����a:ãi:i��:t:; p.'���':l:��n:�!�; � +1 :a��l;;:""u��{�r:,� ,.

gênero em todo o Oeste, a- .p:rogramaçao, .teve.lu�a\' as '

"
(ConL na� 6.á pag.)

, ., .
� ,

..

:..
," .

preseJltapdo, ao JANTAR', -"--- ---;'_._'

A MODELAR
JOAÇABA

Catai-ma, representada por ças,

sião em que se fizeram ou-
, ....

vir brilhantes e distintos

oradores, destacando-se, ao

final, a palavra, fluente,
(Ia Faculdade de Direito de

culta e altamente '. Instruti-
Sanla Catarina e o segundo,

va do desembargador.Pedro-

mais "de "
nove dezenag de.

advogados, s·e�·yentuái·ios da

justiça, membros da glo
riosa Polícia Militar do E.,

tado e a presença altamen

te lisonjeira dos ilustres

desembargadores Sêvejiano

Nicomedeg Alves Pedrosa e
x

Belisário Ramos da Costa,

o primeiro :presidente' do
.

'

"l'-
Tribunal' Regional � Eleito-
ral e convidado de honra

Da capital do Estado,
prornotoreg públicos, advo-

compal'eceram, como convi-

dado de honra, o desembar

gador Sever-ino Ni'comedes

Alvej, Pedrosa, e Belisário

Ramos da Costa, o primeiro
ilustre presidente do Trib�

nal Regional Eleitoral e ca

tedrático de 'Direito Civil

gadoF, serventuários da jU_3-
tiça e da polícia, �celen
tissimas senhoras e senhorí

tas da sociedade loéal, oca,'

,DOMINGOS'
fE'NANDES
..� DE AQUINO·FLER, dignissímo Jjriz Su

bstituto da Comarca, 'DR.
JOÃO LUIZ NEVES, advo
gado ·e representante 'oficial
da ASSOCIAÇÃO �D.OS AD-·

VOGADOS DE JOÂCABA.
. .,

acompanhado de sua dignis
CARl

_

e homenagem póstn-
ma ao DR, PEDRO -DAV'I siJl1a esposa, dna.· Risoleta

FERNANDES. D.E" SOUZA,
Gouvêa .Neves e filhá, no-

Precisa-se
,

'
.

.

SANA DENISE NEVES e

Em t·odas as cl'dades do LIsando da palavra como -' .

'
.

.

< -

-'. . mais o dr. ROG.E:RIO ·FA�
interior. Otima comissão orador oficial, o Dr. II,..SE .. ciUNDES

"

.

-

. DA COSTA.
e ·éx�a .. esposa, ,três Pl�QPosiçõe�,: un.anime-

no ato do pedido,_mostruã- ,.'- ,
.

.' '.
'

h Ch
'. ,

. "-'Z', mente. ,:;a:damada" p.e·}o" pre-rio grátis. Capas, Blúsões, As 11 oras na urras-' '. " '.'7
.

,_...,. '," <, 'C

CaI:llisas, etc. cada G;RENA: �eve' início ·0 ,Mucus nl:� aSMA sen�es.'
.' .

Somen'te pelo Reembolso c'oquetél <?fel'ecidor aos vi- Âtaq� de as..... > bronquite ar- � JIt ...:...:.., apresentanda'tele.;
,

.

, .' - rulnam lua saQde '" �nfraquee�mO,' d 'd'Postal. sItántes e a segUIr, o grar.- eoraçJo. M.ndaco dOptina ràplda- grama· a ,ser en ereça. o. a

. de a·lmôc;o, qUe' contou .com ::�::aç:� ;n::-an��ar:man�:!l:' PRESIDENCIA DA PRl- .-

','
>.

. • ". tranqu'Uo desde. o;'i>rlm�lro dia; .: 'l\'ir'E' IRA' CO"·
.

"" �. ,

cêrca ele 120 pessoas, ent·y, 'C,ompre M.ndaco ainda hoJ'e, ;NQII.�" '1 NFERENGIA"
'-.

.

·�.v.ntM 4" .• ';I",a- mal'" Ql,qta('.íQ, '� ":' '<.c, .

" ,

. ,

desembargadores, .,juize.s, >
.". N1,cWNAL :qE :A:DVOGA-

12' ANOS

JORNAL "O' ESTADO" A S

VIÇO DA CAUSA PESSEDIS
Ei DA FAMILIA CATARINEN

AGENTE

.

�'"�P": S'· O,,"_ :.'},.' .,� _. .' .

- � ,r� . : .

, . ,

Nalizado"no' m-esmo local, a
..

.

- .

CHURRASCA;RIA' GRENÃ,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ORGlNIZAÇAO DRTA COMfRClAl
Departamento de Cobra'nças

C '0 N ,Y I , E S;.
A fim d,e tratar. de. aasuntoB de. seus !nter�·s.s�s lIol,icitall,1o$ o

-compareeímento el!1 nossos escrittrl'ios, sito ;- rua Fernandc M,a

chado, n.o .10, das ségülntes pessõas :

ANTONIO RAMO;!
ARÍ SOUZA
_DILSON' MACHADO'

fACILIDADES INIDITAS· pARA
>F .�(OMPRA DE ENXQYAG

DU�TE �TEM8RO
�Q ·de fl't,tI Inéditas as' fltÇilldadllS que tllI noi'(IlS e:: d9)1,a� de'

�sa t:ed.o, dqrnte' o pr6xln\o mês de setembro, �t!l 'ad.qulrj� o

que de �s útil' êxi:;tfi,� .quer p.ara', o ÚSO pessoal, quer pata o

c'oJ).fí)rto dq lar.
.

•

' >

AS rou� brancas 'ci,s �rtdgoS' de �!lllh.o 'Ctoalha,s de rost� (

banho) as �olcba8, � to&lhai! de U1-e'S� :08 jo�s de ereteue, 1�

çais, 'etc. ei. terão uma notável reduQio nos preÇQs;�dC' nÍLdil. à
vista. Também pelá crediário haverá, boas co.nce,ssges, q�nto as;

facilidades de pa�amentos.
.

,

Sexá tn,dis um triunfo para II �i�áti�3.·A l\lQDEUn e �f)rá, I
mais uma bQ.a oportun!lil:Ide pára os seus mllhares rde iregu��es t

e Para a. poP.)11açã'O em �e�al. ,__;
.,

FLAVIANO DE SOUZA OSORIO
!DALINO ALVES CABRAL

ID�O SOARES, DE OLIVEIRA
NELSON BONIFÁCIO ALBINO -..:

SIDNEY SANTOS
WALTER JOSÉ DIAS

tEnRO ESPIRITUAL PAIfAi'MlES A,G R A D E C I M E"N T O
,. .,

- .,.. . �

Nos días 3. 4 e),.de setembro próximo, realízar-se-á, no Morro
das PeqrUt a.pi r-ei4:], especiallzado para mães.

Q pregador 'será;,o' Revmo. Pe, Luiz de Vasconcelos Bender S.J.
IJ(fQ,maçõu: ';j,'

,

Casa iíiroqUial
C�íégi:�: Coração de Jesus

C�légi�\B Catarinens�.
lo"i!

Vi1ior Lubi e Antonio Vitor de M.elQ Luhi, vêm pelo presente,
'agradecer, comovidos. aos srs. dr. Férnando Oli,veira, Mário Wen

dhausen e, especialmente ao dr. Constantino Dimattos, pela assts
têRci.n médica prestada à sua espõsa e- mãe, ANTONIET� MELO

LUBI, durante a' sua enfermidade, bem como às Irmas, Enfer

meíras e pessoal de serviço do Hospit:al de Caridade, que a aten

deram durante b curso de sua prolongada doença.

Levam, também, seus ãgrndec'ime'lltos .a todos (IS que enviaram

telegramas e cartões, de pêzames, 'bem co�o as pessoas" que se

interessaram pela enferma e às que acompanharam seus restos
mortais até o Cemitério onde foi sepultada,

FlorianópoJis, 26-8-58.

. /�

"
.

-Companhia· de Armazens Gerais do
�: �stado'de Santa Catarina
,-, .

� (AGESC -

-PÂ:RA
�

DEPUTADO FEDERAL

, DIA 27 QUARTA FEIRA
,

NA CONFEITARIA "PLAZArr

eHA. DO� 'DIREITO rá a público pregão de ven

GRANDIOSO SHOW'.;':COM O "ELVIS 'P�ESLEY BRASILEIRO" dll..e arrematação - a quem
RIO MORENO.

.:.. � ..
-

mais. der ê o maior lan,�.e ore-

A fim de tratar de assuntos referentes à organização defil;l,i�
tiva da Companhia convocamos os senhores .subscrítcres dc(ca-:

� , , "
'

. . ,.'�
�

pital soci� paI:a uma reunião, DQ p!;.�tl�� .d'lã �.� de ',J!.�.tejll?�;.,
sl'&,unda-felt&, as 20 �?r�s, na sede d� �:�o)�,�, ,OfIC)1l1 de Valor:e�;,
à rua Saldanha Mal'inb()j n,o 2.

.

'<' 2: T ,\

J, .• !,

Plor+anôpoltsç 25 ��'e��osto d�}�,ª�:(_
AbelardQ, de :<\.sumpçio Rapp.

-

� ,�'l!siden,ie da C()m�sâ� O:rgá�izad,ora da

r C�LIPSO, ROGK AlND ROLx., CHÁ -.- CHÁ.

.��·�GESC -", R-ESEltVA DE l\lESAS - 200 00

______-f��.....L-�-:-»"'"....:------------.....------------..'II!i_-.-�......."!',_'
'

••'_,,_,_,
.._...:J<t:f,.;:-� --,-

_
01"

���::��====�====�================�==�

..:'<'��';';�:",.

, .

,
.

.... '1 "

\o,.�' •

�:.

,"

,

,/

Rua '24 de Maio;
ESTREfTO �;. 1 �

-o &11'....00- C.tIiulíli ��

..",'_ -
,

.

Uma ótima casa residenci.al,
. situada a rua São Josê, Beco

Tupam n.o· 28 Estreito - Com
374()'

garage, tres quartos, sala, duas

Edital
JUíZO DE DIRE� DA

PRIMEIRA VARA DA CO

lv.lARCA DE FLORIANQPO-
LIS

EDITÃL DE PRIMEIRA PRA

ÇA COM O PRAZO DE (lO)
DIAS

O· Doutor Eugênio
, .

Tro,mpowsky Taulois

Filho, Juiz de Díretto

da Primeira Vara da.

Comarca de Florianó-,

polis, Estado de San

ta Catarina, na forma

da lei, ete.,

./

,)

FAZ SABER aos que o pre-

sente edital de prímeíra pra-,

'ça com o ,prazo ·4e dez (10)
·dias virem, ou dêle conheci- ,

mento tiverem que, no dia

quinze C 15) de setembro

prôxímo vindouro, às 15 ho

ras, à frente do edifício do

Forum sito à praça Pereira

Oliveira nO -10, nesta cidade

de Florianópolis, o Ofici.al

de .Justiça., dêste Juizo tra-
OS,MAR CUNHA

c'

ATENÇAO
GANHE CRS 1.000,80 ) .

.

recer sôbre o valor de .

Cr$ 15.006,00, atribuído aos

bens que' foràm penhora
dos' a FRANK NOBEL GAN

ZO E FRANKLLIN GANZO

na executiva, que lhe move
,

,

. OSMAR SALOMli; VIEIRA,
-

_que são 0& seguintes: 10) �

-, .. _- .

,

'Uma 'ca�i.nhonete,-' marca· .

Fordi fem\;placa, ano. de ja-
,

.

.
.
- , \

bríca,�o lil2il, J!lQtot'lio .••••
14!_O624� -1\..

, c9Jn qua�r'lpneu.s,-_. -<I
-

'{I •

'usá;dos! com ca.rroceria: de
'.

�J1tadeirá_ 'e lataria, em' '�és
-íiiinas éondiç'õe�', de conser
,:va�o; falta�do �'O radi�or.
E, para .iItie chegue ao- co-

I <

nhecimento de todos man-

Jou expedir o presente:edi
tal ,q\le será aÍlXado no lu·
gar de 'costume é pUbllcadv
na forma da lei. :pado "e pas·
lSado nesta cidade de Flo

'rianópolis, Estado de San-

ta catarina, aos vinte e qua
tro dias do mês de julho d(l

.
ano de mil novecentos e cin

quenta e �ito. Eu, (ass.) Car

los Saldanha, Escrivão ()

subscrevi. Eu, (a�s.) Eugê ..

nio Trompowsky Taulois FI,

lho, Juiz de Direito.

Carlos Saldanha

Es�!vão

SALA
Necess,ita-se alugar uma

sala para Escritório; de pre.
ferência no centro. Tratar·

n�ua' José Jacques, 11 -

Nesta.
�'-�""'-"--.�-----_.

Deodor!' 33 Fone:

�"

Escrevendo a está lteà�ã. �.liniSS8ra}
dizendo quem será o distribuidor ex
clusivo nesta Callital,

,

das - afaMa.tas
urdas

"1'
."

'-'TRIAN6ULO e BIRRY &ROlHIRS!'
.

� .

Ãos pint6res e .PJofissie.aais de 'F,.•• ,
além dD p:têmif), g_e:Latie de 'um ae.s��.
de 10%, durante,jedo o ano del'O•.

.

�.

ESCREVA . E CQNCOJâA
CONCURSO QUE DEVERÁ
RAR-SE EM 15-1()�58.

A :as�E
ENClft�,

Sindicato dos, Trabalhádores em Em

presas Comerciais de Minérios e Com
/bustíveis Minerais de Santa Catarina

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
,De ordem d·.o Sr, Presidente dê·ste Sindicato, ficam convocados

os senhores 'associados para participarem da. ASSEMBLÉIA GE

RAL, que- será realizada, n� dia 29 dQ corrente mês, a fim de. ser

tratad!l da seguinte.. '.

ORDEM DO DIA

1.0) Discussão. e aprovação do Relató,rio Financeir,o dêste

Sindicato, referente' .ao exel'Cício pal'cial de 17,7.57 a 31.12,57

'2.°) Discussão e aprovação da proposta orçamentária para -o

exercíc'<i de 1958
"

3,0) 'Discussão e aprov;,ção da pl'oposta otçamentária para o

exel'c\ci,o de' 1959

A -referida Ass'embléia Geral será levada a efeito na séde

social da Fe.de�'ação dos., Empreg.ados no Comé'rcio" a rua Trajano
, 14, altos da Confeitaria "Chiquinho", as 1�,30 (dezêno\',e e trinta).

horas em pl'i.meira- c'onvocaç�o, ou as 20 (vinte) hOl',as"emsegunda
convocação, .éqm qualquer nUQ'}Il'l"O ,de associadQ'õ pl'e�'entes, con'

fQ.rm� disp<>sições estatutárias. "", ':�

Florianópolis' 26 de Ag-osto clt 1958 ti
,

CARLOS ÁDOLFO KNOLL i�

Secretário i�
-+<
ff..

ALUGA - S E
cozinhas e in:;talações sapiiál'ias.
- - Infol'mal.'ões ,l!om Lauro .Lopes
na Travessa Al'gentina n.· 8 oU

pelo te·lefone n.o 2348 .

,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Números do, (ampeonato (Hadino
de Profissionais

Fa tOsto Corrêa .. .. .. .. .. .. ..

Ha1Y'ilton Carvalho .

:EtXPULS'õES
j0"'0 Atlético x Guaraní: Nelson, do primeiro. Jog�

Tamandaré' x P:.mlã Ramos: Pavão e Argentino, ambo,>

do p"imeiro.
Jogo Bocaiuva x Guaraní: Wald��ir, do Bocaiu,:-a

-

Jogo Guaraní x Tamandaré: AmorIm" do Guaram e

Hamilton do Tamandaré.
Jo!ro' Avaí x Bocaiuva: Marr�co e Rodrigues, d0

'Avaí' .;'"Nilson,:Biscoito" AdíliQ, Carioca, Ma,rlio; César e

Waldomiro, do Bocaiuva.
, PENALIDADES MA'XIMAS APROVEITADAS,

Oscar (Avaí) ,
'.. .. 3,

Nilson (Avaí) .. .. .. ., .. .. .. �. ., 1

Nelson '(Atlétfco) ., .. .. .. .. .. .. .. 1

PENA:LIDADES MA'XIMAS DESPERDI'ÇADAS
Lldl}'o (Avaí) �'" J
Amorim (.Bocaiuva� .. .. .. .. .. 1

ASPIRANTES

JO(;OS REALIZADOS
Atlético 1 r Guarani o
Bocaiuva 3 x Figueirense 2

Avaí 3 x Paula Ramos 1

'FIgueirense 3 x 'I'arnandaré 2

Avaí 3 x Guarani 2
'

Bocaiuva 1 x Paula. Ramos O
Avaí 4 x Atlétieo,2
Paula Ramos 3' x Tamandaré 1

Bocaíuva 2 x Guarani 1

Figueirense 2 x Paula Ramos 2
Bccaiuva 1 x Atlético O
Unarání 2 :1t Tamandaré 1

AY9� 5. x Boçaiuva rü

F'igue irense 2 x Guarani 1
Atlético 4 x 'I'amandaré 2

A CLASSIFICA'ÇÁO
1.,o

2.lJ
3.0
4.0
5.u
6.0

lugar - Avaí, �O p. p
"

- Bocaiuva, 2·

rr: Pigueirense, 3
" .:_ Atlético, 4
"

- Paula Ramos, 5
- Guarani, e Tamandaré, 8.

TENTOS A FAVOR E CONTRA'
F.
7

15
7
9
6
6
6'

Atlético .

A�7fií '- .

'B'
'

, 0eal1;)Va "," .. .. .. ..

l·'.ig-ueirense ""',"
Guarani .. .. .. ..' ..

Paula Ramos .. .. .. ..

Tamandaré .. .: .. .. ..

f\RTILHEI�OS
Oscar (Avai)

-

, ..

Zto,czy (Bocaiuva) .. .. .. .. ..

Jaraguá (Figueirense) .. ..

Rvlrigues (Avaí) "

:t'l Ilson (Avai) "."
Claudio (Avaí) ....
V,-ilson (Figueirense)
?, i1son (Atlético) .• ..

:df.z.erra (Paula Ramos)
Sadi (Guarani)
J !,CÓ (Avaí) ..

Loló (Avaí) ..

Lauro (Avaí) ..•.•......
K�'3f1mO (Figueirense) .. .. ..

Oiádio (F'igueij-ense ) .. .. .. ..

Ceça (Figueirense) .. .. .. .. ..

Pereréca (Figueirense) ,.. .. ..

Vndinho (Atlético) ., ,' ....

. Bilbau (Atlético) -.. .. ..'

Silvio (Atlético) .. .. .. .. . ...

Nelson (Atlético) "'f-; ., .. ..

'\Tico (Atlético) .. ':. .. .. .-.

Sombra (Paula Ramos) .. ..

Helio (Paula Ramos) .. .. .. ..

Joqninha- (Paula Ramos) ,

Marl lo (Bocaiuva) .. .. .., ..
-1

.Manoe,lito (Bocajuva) ., ,. .. ..'�..
B{scoito -

(Bocaiuva) .. , ._.. .. .. ..

Roberto (Guarani) .. .. .. .. ..

l'v.l:irinho (Guarani) .. .. .. ., ..

Carlinhos (Guarani) .. .. .. .. ..

P;: ola (Guarani) ..... .. .. .. ..

Pavão (Tamandaré) _

.. '.. .. ..

Marinho; (Tamandarê) .. .. .. .,

Nando ,(Tamanda!'é) ... , ... , ..

Gonlart (Tamandaré) :. ..' ..
ft�IÍlar (Tamandaré) .. .. .. .. ..

Ra�o (Tamandaré) ... ., .. .. .. ..

-

ARTILHEIRO NEGATIYO.
Fausto Nilton (Figtreil'ense) .

ARQUEIROS VASADOS
Dadan-fAtlético ) .' , ,

Mauro (Paula Ramos .. .. .. .. ..

-

..

Argeutino (Tamandaré) ., .... .. ..

'I'onico (Tamanda;'é) .. ., .. .. .. ./' :.

Iberê (Bocaiuva) , .

Wilson (Avaí) .. .. .. .'. .. .•
_

..

'I'atú (Guarani) .. .. .. .. .. .. ..

J-aime (Guarani) .. .. .. ..- .. ..

Helio (Bocaiuva) .. .. .. .. .. .,

-

..

Ciro (Figueirense) .. ..

Portela (F'igüeirense)
Dilson (Figueirense) ..

Lja lrna (Figueirense) .,

, OS APITADORES
José Silva ..... '- ..... ,

Gerson DemarIa .. .. ..

Gilbel.·to Nahas .

ü::;mar de Oliveira .. .. .. ..

l.o lugar - Atlético, 2 p. p.
2 l)

"
- Figueire.nse, 3

3.0 "
- Eocaiuva, 4

4'.0 ." - Avaí, Gtiaran'í e P. Ramos, 5,

5,0 _;' - Tamandaré, 6
'J U V E N I S

1.0 lugar - Bocaiu-va, 1 p. p.
2.0 "

- Figueirense, 2
,,_
-, ·Guaraní 4

"
- Paula Ramõs, 5

" -' ':A:Hético' e Ava'í, 6-'-
"

- Tamalldaré, 10

./

5
<,

4
3
3
2 )

2
2 -

2
2-
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

1
,. 1

1
1

'

1
1

�'r .'

1
'-.*

1
1
1
1
1
1
1
1
-i
1-

7
7
6
6
5
5

. .; 5
4
:3
3
2
2
1
t

6 vezed

3
2
2
1
1

GUARANI

C.
7
5
8
8
9
7
12

Des'pede-se ido J�
AD·VERSÁRIO DO "BUGRE" NA NOITE DE HOJE O _PAUlA RAMOS

UM EMBATE DA�El'HO'
,.. I'Bocaitlva, local d� sensacío-

. . I ,ii Itllt
. I nal choque !

,

to Citadino de Profissionais, guinte conhecido nova der- classe e sua fibra ao qua- se-ão as esquadras suplen-
N R ddevendo, de acôrdo com a rota, fre�te ao. �o.caiuva I dro de Valério. I tes em continuação ao Cam-I OVO ecor e

tabela 'jogar Paula Ramos por 1 'x O. Rehahilitou-se
V

. <b peonato de Aspirantes. M di I
'

amos presenciar um om

I un Iae Guaraní. diante do Tamandaré para
noturno pois tanto Pau1a. A •

em segyida empatar 'com ° '. I· OS nrecos das Iocalídades, San Francisco, 26 (U.P.)Ramos como Guaraní estão'
-

,

>

• I
Figueirense. O Guarani, 1)')1' I de. conformidade com a nO-I - O jovem nadador norte--

em forma ·e certos de que
.

_.
.

seu turno, também conse- _ _ 'I va tabela, sao os segumtes:

I
americano Lance Larson

nao desapontarão os seus

I
.

guiu tão somente uma vitó- Arqu+sancada - Cr$ r. bateu, . sabado, o recorde,
, inúmeros adéptos. Portanto , .

.

ria, sôbre o Tamandare. Per- '_. ...

' 20,00; SOClOS', estudantes e mundial dos 100 metros na-
.

,
nao deixem de assíatír o .10- .. _ I . (

deu para os demais adversá-
.

mil itares nao graduados --I do de borboleta, fazendo a,
. 'go entre os dOIS clubes das '

. . .Amorim, Enísio, e Mirinho rios, todos pela diferença de
A 15,00 e senhoras, senhoritas

'

dístancia em 1'01". O recor-
,três cores, marcado para -

IAs "performances" dos um 'goal : Atlético 1 x 0,
I r,'

•

I
e menores- - 10,00. de anterior est�va em poder

d
. ,- o�o maIS. '

'

.

OIS clubes no certame em Avaí 3 » 2, Bocaíuva 2 x 1. _ do japonês T. Isnimoto, com
andamento não tem sido Hoje_o conjunto de Newton A peleja entre os titulares, Geral -:Cr$�15,00 milita-: rOl"3jl0. .

.

boas. O tricolor praiano e-r-
I Garcez, em

seu jogo de des- está marcada para ter-'iní-I res e estudantes - 10,00 e' Larson realizou sua pro
treou perdendo para o Avaí ned ida do turno, uspera

I
cio ás 21,15 horas.

-

Com senhoras e senhoritas 5,00.
j
eza no transcorrer do Carn-

por 3 x 1 tendo no fogo se- II �air-se - bem- imponde sua' in içi., ás 19,80 horas bater-
I

Todos ao estádio da rua' peonato do "Far West".
" .

Turno� ",

ESPERADO
Hoje, 'á noite, teremos a

continuação do -Cainpeona-

Deverâ agradar_a pugna
entre os dois tricolores já
que suas fôrças são quasí
iguais, isto em vista das
boas aquisições do "Bugre"
e -que foram Tatú, Pítola,

'1 .

•

1

--o'me
/

r o nlu'n� a!
.. ..•T:�.

f

�. ;-," .

"

, .. I!'���S' EFICIENTE!
velocidade, me�stl:ada, onde proporCio .

danças de
hor aceleração co

na maIor

tantâneo n:�rcha! E aln-da d
m menos mu-, !

e otIma " e a,rranq ,

e econôm'
' 'aceléração'" ue Ins.

de
ICO nas áreas' b

' e eflClentissirlJoparadas e partidas l'
ur anas, nos serVi...requentes I �os

É -mais RES1S1ENl[!
.

. 1 s se Diferencial
A mais alta carga util em sua c a •

"d 'd' de
, h' "d> com re UZl a

super-robusto, t�po lp01 tt,
.f! '1 _

,",' ,'ica' chassis \.llfra-relorçado, ong_nludança ....
c1\.,; o...:. 1

'. �t _ lfeitas para as es-

rinas travessas, mo�as t;;. C.
- de uma

, ����i�:�:S��i�;:;:;;;�!t;a;aa�::�:ç:: sérviç,oS.

I'

"

vez
"

(

, '

-_#-
� .. '

\ ,,<>, .

MOTOR V.S, bloco em Y
,

- uma verdadeira
'

. "Usina de Fôrça"!
-

.

167 H.P.! A última palavra em motores!
Pístões de cu'rso reduzido e grancte diâmetro,
pana menor atrito, mais potência por litro
de combustível. Carburadpr mais aperfei
çoado, para maior quilometragem c0I!l mais

economia. Válvulas de limpeza automática.
Velas de 18 mm.

Com' um Ford você não tem' problemas!
Existem 283 Revendedores Ford espalhaclos pelo .BJ:asil inteÍt'o. E ê!es
estão equipados com �s"mais modernas, facilidades de trabatho, me
cânicos treinados, Peças e Acessórios-Ford Legítimos, de baixo eustp,
para conservar, o seu Ford sempre no trabalho, ga�ardo para V.!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



íl��l�AI r�UTI�1
. ,.

II 1 ���T�ll II·rl'l
I�MO��TII,N.� Us�na i�erurgica de S.

-

Ca�arina.: . I

f Ultima. uDl�ade �o cOIDJlel�' lD�ustrlal catarmeuse
f

. Sr. ademar Garcia 2'0 p.
.

..

.. '" di ··1 d T. '.' ..

d.:V::�;,,_�:::;::i.:: ;::�::
, ::��Õ::lt�:,;"��;?;::t'�;,:"�

.

_I bOn�r�SSO d lDulCD .'. uOS ·

.

ra
!:�!��:n:�O?��:;�i:i:::�O�;:::'� ;;:::!:����ss ��:S:�:�!::lí:�{t����· J �'al�a�'o:'r'es" �"e �a-U' t·a·· �a·tarllnajoinví llense, sr. Adernar I sido muito cumprimentado pelos

li.'
"

que aqui vem . presidir seus amigos e admiradores.' '.
.

Edl·fa·1 N� cidade de Itajaí, -ios pré-. sidente da comissã.o· Exec1.:t;va, 10 hs .
....:.. Sessão preparntôrln

xrmos dias 5,.6 e 7 de �'z-tembr(i, em data de ontem, reccberuoe 12 hs. _;. Almôço
vindouro, realiza-se promovido atencioso convite para r.ltrtici- 14 hs, - Reunião plenária
pela C.Qmissão Executiva. 'o 2.0 par de tão magno certame. DIA 6 - 9 - 58

Congresso Sindical dos 'I'raba- Os trabalhos do 2.0 Congresso 8 hs,' - Reunião plenária
.Jhadcres do Estado de Santa Ca- ohederecerão .ao seguinte pro- 1'2 hs. - Almôço
tarina,: acontecimento que con- . grama: 14 hs .

..;;.. Reunião plenária
gregará grande número' de t.ra- DI.(\. 5 - 9 - 58 DJA 7 - 9 - 58
halhadorês de todo o Estado. 9 hs, - Sessão Solene de Ins- 8 hs. - Reunião plenária
Do sr. Avelino da silva, Pre- talação 12 hs. - Ahnôço

20 hs. - Sessão Solene de en-

O "Correio da Manhã", em sua, combustívei .tão sõ mente .0 car

edição de. o,nteJl), reportando-se vão nacional' o que rerJ·�es.3;ltRrá
-à mensagem assinada pelo .p.re- economia no no!!so balanço de
sidente Juscelfno criando a Usl- divisas. O 'impree'ndimentQ com

na Siderúrgica de Santa Catarl- tituirá mercado seguro para o

na, escreveu o seguinte: excedente da energia elétrica
.

"Essa usina permitirá atender produsída -nos primeiros anos

à
.

demanda crescente de perfi. pela U'sína :Termoelétric.l <1'1 Ca
lados médios ou leves da região pívarj ,

Ú 100.000 quilowatts,
meridional do país, q,-� já em tornando-se: ainda fator Impor-,
1963, se expl',',s·{!·ií pala c.ifra tate def'imfltiplicaçã·o de nossa

de 104.900 toneladas e, em ,:166, reserva de-' eal;Vão. metalúrgico.
pela de 132.1;00 toneladas, já que permitirá a utilização "do
Empregará.a Usin'l, romo carvão de qualidade' infel!_ior,

FLORIANôPOLIS, QUINTA FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 1958

� fr

Por outros caminhos e mais elevados sem dúvida,
vai rumando a campanha política dos candidatos á
eleícão de outubro. ..

-Até agora, ao que se saiba, não tem havido nos

comícios, nem pela imprensa escrita e falada, nada
que desabone nem desdpire a educação e o nível cul-
tural de nossa gente.

..

.

Uma campanha elevada, no bom conéeito político,
isente de paixões e retaliamentos pessoais, vai se pro
cessando, numa demonstração do perreíjo conhecímen
to de quantos têm o dever patriótico de instruirem as

massas, num ambiente de educação' aconselhavel pa
ra a boa orientação partidária.

Não será deprimindo nem pondo. ao ridículo um
homem ou seu programa que se demonstra" sagacida-·
de politica". �

Politica é analise de idéias e ideais.
E pontilhar a frase com conceitos serenos e exa

mes detidos sôbre ponto-de-vista e controversias que
pedem soluções lógicas, sem a retórica e frases de pu
ra:

-

demagogia, onde apenas, os adjetivos pomposos e

sonoros nada exprimem.
Hoje, o interesse do povo não está nas qualidades

� oratórias do candidato nem volita em torno apenas,
do homem e sim, na defêza que' possa ele fazer de,seu
programa simples, mas, claro, formal, sem compromis
sos exagerados nem promessas que a gente sabe e sen-

te fora das possibilidades do candidato. \"

.

.

'. Por esses caminhos, que nos parecem novos, po
rém de bom efeito, a politica pode deixar de ser aquela
coisa inexpressiva e desatenta aos principias da moral
humana.

Mantenham-se nesse pé os homens que se aventu
ram a vir a publico para defender seus programas e o

programa de seus partidos. 'o
�

Respeitem-se mutuamente, ajudem a aáucar a

consciência popular e a se 'tornarem respeitados, por
.que isto, sim, os engrandecerá no conceito do eleitora':
do e dará ao eleitor a consciência de seu voto.
- O respeito .ao eleitor, não lhe prometendo "impos
síve]" nem querendo dele o voto pago a dinheiro á vís
ta. torna por isso mesmo o candidato dígno e nobre 'da
tarefa a que, se propõe defender. .

O sr. Presidente da Caixa Telegráfica Beneficente de
Porque da honestidade reciproca do candidato f;

Santa Catarina convoca os srs- associados .para a eleiçãodó eleitor, resultará uma eleição limpa e capaz de
do novo Conselho Deliberativo, que se realizará no dia 30

acabar com essa prática que tanto tem desmerecido o

conceíto :da boa política, avíltando uns e outros.
. do corrente, às 08,00 horas. I

....J'_. .�..-..v_.................- ...�•••••-•••-••--. >I"oo......;.?:_��":_. .;.....J FlorianóPol��íS�� ��b:fr�s� �� �e5:retári_o _

PlINIO) SalGIDO ,

-fala aos catarinenses

sob a forma de e�rgia elétrica, porcionará ao país uma econo-
.
no Federal, correspondente ao

em substituição parcial do car- I mia anual de divisas de US$.. ímpõsto sôbre a renda, de Cr$
vão 'metalúrgico para a obtenção 110.70b.OOO,OO, depois da Iiquida- 109.000.0QO,00 para 0. govêrno
de ferro gusa. Será facil itada

I ção
do empréstimo externo ne- Estadual, correspondente ao ím

também, a implantação d.a Usina ces�ário para sua construção, e pôsto de vendas e cons'ignaçôcs,
de Enxôfre =: última unidade perm.itirá, no campo da contr i- totalizando -anualments uma con-

do complexo índustrtal catari- buição fiscal, um.!! recei ta de tribuição fiscal de Cr$ ....

nense ainda por ccnsíderar - Cr$ 615.000.000,00 para o govêr- 274.000.000,00".
ensejando o aproveitamento dos --.----;-------,-------------
resíduos ferríferQs resultantes
da ustulação da' pi rí ta de car

vão e fornecendo os gases nos

fornos elêtrtcos de redução pa
ra reduzir o gás' sulfuroso no

processo de obtenção do enxôfre;
assegtirará o consumo de carvão

metalúrgico, na proporção meta

lúrgico, na proporção atual, nas
usinas siderúrgicas a coque, qU2
estão sendo criadas e perrn. ,

'0 aproveitamento de parte das
atuais 700' mil toneladas pelos
navios que levam carvão dos por
tos .catarinenses para os p
de' Santos, Rio e V.itória ê que,
daí voltam vazios, A Usina pr-a-

não. haverá um .só integra
lista que sinceramente o se-

·

ja, e que por conseguinte,
dentro. da unidade de pen
samento _e de sentime�to
que a todos nos anima, está:

· convencido .de que a ·expres
sãQ de no��o presUgiQ, de.

·

nossa fÔr.ç.á no âmbito na

cional, d!Wende exelusiva
mente dá perfeita unifor
midad� de rítmo em noss!'.

marcha.
'.

I

A todo� ªpelo, portanto,
para que se i.evanlem nêste
instanfe e para maior ex

pansão. da nossa agremiaç�o'
parti:dária neste Estado e .R."gr··e... 5'·5'.. 'a· '0" ·Co�·su'â -Projeção em todo o ter- .

ritól'Ío nacional, ·combatam,
lutem de todos os modos pa-

d' d 5l;a'que, dentro do pleito, ca- .m-a·n- an e'.. o .

•

da vez mais se ac-entue a _

OplDIaO pública em nOE.BO

favor e possamos levar, à

D· , -to' N '1vitória das urnas,' em 3 de IS ri avaoutubro próximo, os candi- .

.
..

datas i"ndicados pelo Regio
nal, aprovados pelo Nacio
nal e prestigiados, com tô'
da oOsinc�ddade ·e com todo
o entusiasmo por mim.
É a palavr� do chefe aos

seus comandados. É a pal�
vra do presid.ente do PRP.
É a palavra do fUndado!, do
integralismo,- que nesse ins'

. tante relembrando 'os deve�

Ires �aiEo sagrados da nOS8,1

união, apela para que esse

esfôrço. / seja .
deserivolvi!lo

ao iná:d!tto, pois a 3 de ou"

tubro espero e confio 'que
Santa Catarina cumprindo o

seu dever atenderá a êste
meu apêloó e. re_c-eberá esta

minh� l'nensagem tornando·
a -uma -r.ealidáde histórica
nos �'esulfâdos' magfiíficó�
que,. tlmho certe�à"°obter:e
mos nas/urnas nêste .:prÓxi
mo plei(Q. para o qual esta'
mos batalhando em todos"
os Estados...

Realizou-se em Curitiba uma

reuniãq da Associação Paranaeil
se de Farplacêuticos, que contou
com a pre'sença 'de gr.ande nú,
mero' de profissi'onais e do Dr.
Nal'bal Alves de Souza, Presi
dente da XI.a Convenção Brasi.
leira de Farmacêuticos a l'eali- Na próxim.a. reuniã�o da .'\S
zar-se' em janeiro futuro, nesta PAFAR será constituida em de

CapitaI. finitivô a Comissão Re�iona: do

O Professor Carlos Stellfeld, Estado' rl,o Paraná.
Presidente da ASPAFAR saudou No Paraná ,reina e·ntusiasmo

J
o visitante "oferta,ndo-Ihe uma pela realização da Convenção na

artística amfora' de' • porc.elana··.· Capital' catar·irense:·'

Díretórto Regional de nosso

Partido.
-

..

Para' Senador, o Partido
de Representação Popular
apoia Q' nome de Celso Ra

mos, ·e para suplente, d3
acôrdo com o PSD foi tira
do das tileiil"as inte'gralis
tas o nome de Jatle Maga
lhães. Nestas � condições,
incumbe-me a mim como

Prestdente Nacional do Par
tido de Repr�entação Po
pular, c.onélamar a todos os

integralistas, para que pres

tigiem ·estes nomes, para
que não ,�-ónw�te" votem pa

.. ra'Senador em Celso Ramos,
p�.ra'sup)�nt�'eÍn Jad� �,a:,"
galhães/par..a l)e:putado Fe
deral em Érico MüIlm- e pa
ra Deputadós Estaduais na.

chapa apresentada pelos
integralistas catarinenses,
mas ainda não somente vo

tar, mas trabalhar arden
temente e proficuamente no

�. sentido .da vitória dessas

P C t
. candidaturas ..oVo a armense, Ao povo de Santa ,Catari-

Integralistas de S. Catarina. '�:'.i�•• na em gt'l!"al,-me dirijo, re-
Aproxima-se o pleito d� . tende, em face da crise do lembrando o pleito de 1955,-

3 de outubro. mundo móderno e da situa- ocaSlao em que os catari-
O Partido de Represen· ção difícil que _o Brasil a- ( nenses me dera.m expressiva

tação Popular cómparece às travessa, pretenrlem modifi- e vultosa.. votação para a.

urnas com alto objetivo na� car, não somente os' nossos �.uprema magistratura do
cionai. Preliminarmente, o costumes parlamentares e país. A esses que votaram
de formar uma bancada err Ipolíticos, mas ainda, in- em meu nume apelo agora .

que Se representem todOE. os fluir decisivamente no sen- para que o repitam sendo o

ES,tado na Câmara Fe- tido de que vos falei a pou- mesmo que votar tem meu

deral, a fim de, através das co, do reajustamento dê home votar nos candidatos
lides parlamentares, esta nossas instituições às rea- por mim indicados, e pres"
bancaaa batalhar no senti- !idades e necessidades do tigiados pelo

.

meu Partido.
do de profundas reformas país. Faco votos para que' ésta
de qúe o Brasil n�cesE.ita ca�panha em Santa Cata�.
para o aj_ustaniento de suas É uma grande obra de rina, atinj� o êxito de�.ejado,
inst.ituições às realidades e envangelização, de cultura. à' fim de que esse Estádo
necessidades dI) país. política, de educação popu� possa .coÍaborar na grande
Em todo o território na·· lar. Uma grande obra cívi· _obra pór mim �mpreendidn

ciona.l, ,os líderes -,da idéia ca, de levantam.ento do pó� em todos os Estados do Bi-a
nova encontram-se nêste vo brasileiro num alto sen- sil, objetivando .

a criação
instante,' falando ao povo, tido hiE.tÓriCO. Nêste mo· de uma nova mentalidade e

esclarecendo a opinião pú- menlo, em S�nta: Catarina, objetivando a realização de
Mica sôbre os altos obj.eti- o nosso Partido tomou a po- um grande es.fôrço a '.fim
vos do integralismo que pfe.. sição que mais convinha aos de que possamos, tlrans·for�

lineamentos de sua poHtica mando o Brasil a.tual, reno�
itacional; e nestas cóndi� vando-o, levar nossa Pátria

�õ.es, apresentando chapa para seus superiores des�

própria para ,Assembléia tinos histódcos,

Legislativa do Estado, rea- .. Esta é a mensagem qu·e
lizou um acôrdo com o Pa�- mand'o a todo o povo eata

tido Social Democrático no rinense. E particularmente
sentido de figurar na ch�a para àquêles que me se

daquele Partido, o nome de guem, lembro· que a unida
.

nosso candidato a Deputado de de nosso Partido é o se··

Federàl por Santã Catarina. gredo de sua fôrça.
O nome escolhido pejos in- . J Em todos Os Estados bra,

tegral,ista,S1 catarinenses. e sileiros, eE.sa unidade está

aprovados pelo Diretório se manifestando de manei..

Nacional, é o nome de Érieo ra imponente.
Müllel:;-- atual !)r-esidente' do. Estou convenéido de que

OBJETIVO DE JUSCELINO: da lavoura, assistindo nas

EXPORTAÇAO E INDUS- grandes plantações cítricas.
TRIALIZAÇAO ,

NOVA Técnicos italianos e ísrae-
ORIENTAÇAO lenses já se encontram a ca- ,

,Estamos informados de- minha do "Brasil, a fim de
que o ,sr. Juscelino Kubits.. cooperar no aproveitamenkl
chek resolveu dar a maior da terra em algumas re"

atenção· ao desenvolvimento glOes brasileiras, especial
agricola do país, para con- mente o Paraoo 'comparadas
sumó nacionalee exportação. i com as fuelhores terras da
A exportação se refere prin-,

California.

cipalmente aos produtos cI- E' tambem plano do Sl',

tricos' (laranjas, j'grape-frui' Kub�tschek o estabelecimen
ts" etc.). to de industriais alimentícias
parà isso o presidente da com Base rios produtos cor..

República nomeará uma sequentes desta nova orian
Comi�são que tratará da al?- tação, estando já em estu
sistência aos agricultores dos_ os

.

planos de ajuda fi
organizará a mecanizaçil.o nancei,ra para esse fim.

ANCHORAGE, Alaska, 27
(U. P.) - Continua a apu- o

ração dos votos depOSitados
ontem pela popUlação do'
Alaska. Respectiva eleiçã'J
visa transformação deste
territorio ao Estado da,'Uniao
Norte Americana. Até ago
ra, de cada quatro votos apu
rados, três· são favora,veis á
transformação do Alaska no

quadragessímo estado norte
amer�cano
PARIS, 27 (U. P.) - 'Ain·

da hoje continuam arden
do a gigantesca refinaria de
Mosurpile, em Marselha, in
cendiada hã dois dias por
·terroristas argelinos. O :mi
nistro do exterior, sr:' Fran
çoise Pelléter, declarou que
os terroristas argelinos se
rão implacavelmente per-
seguidos.

'

RIO, 27 (U. P.)' - Foi en
caminhado ao jUdiciário a

solicitação de recusão do
. processo em que o ten. �an
deira: fo� condenado a pô·
são como assassino do ban°
cario Afragio Lemos. Segun
do "Se afirma, o teri. Bandei'
ra declara ter novas-e sur-

nhos, etc. preendentes provas que O
.

A renda. àa r�f"JÍda fe�ta sc- beneficiarão. - Contudo 'até \)'
rá empregadn na wnstrúçã·' d momento, ignora..,se·· geando
novas e.nfermal'ias de'stina'h3 nos se verificará '. a revlsjio dO
pobres indigeates.

-

\ .. _proceSSo_mas tudo indiêa quj
Antecipadamente agn\lj.ecclU a esta será concedida -.pelo Mi-

todos que direta OU indil:et nisterio· da JÚstiça •.

'
o

mente colaborar�m ne,ta Iii,,· WASHINGTON, 27 (U. PJ
benemérita. _ Falando aos jornaUstal'l, o

-�------_.-----__,..--------- presidente Eisenhower adver�

fa··r''m-ace-o'" I·C·05.11 tiu hoj� á China com�ri.ist9.,
que não tente invadir :J.s
ilhas ocupadas.- pelas nl:!ocio
nalistas em frente' ao litoral

�BN'EN�ÁB ���n tJrlTU
.

��tE���q�!:��;
com o emblema da IX ..a C.B.F. peão mundial dos meio pe'
-

O Presidente Narbal Alves dp sado's, Archie Mooroe, aceJ'
SOUl�tI, (lgradeceu a homenagem tau, em principio, defend!f
recebida e' fêz o convite orcial seu título ante o campeaO
para o pr9ximo cel·tame nacional sulamericàno da mesma ca"

de fíu'mácia. tegoria, o uruguaia DagO'
mar Martinez, no fim do ano
em Montevidéú, mediante /
uma recompensa d.e vinte
mil doIares. A dezessete' 'de
setembrq . proximo, Martinez
porá seu título em jogO nUlP
-encontro com o peruano
Maurio Mina.

Chegará hoje por via aérea gore aprMe'ntado-se' ao o.overna-

o Exmo. Sr.' Contra-Almirante dor do -lHo Grande 'do Sul IHlo
Antonio Carlos Ifaj.a . Gabaglia, Meneguethe.
Comandante do 5.0 Distrito Na- I

.

Viaja com o Comandante do

vaI, que esteve em Curitiba on- .5.0 D. N. o Capitão de' Fragata
de se aprese·ntou· ao Gorvernador. J·orge da Cruz SQ&res - Cheff:

M,o.isés Lupi-on, dando início a
I
do. Estado Maior do 5.0 ;O. N., Te

comissão de Comandante do 5."!:> I nente Vinicio La Maison . Bus

Distrito Naval. Sua Excia. o

AI-I
chmam 1!9mp .Ajudante de Ordens

mirante Gabaglia. dentro de pou- do �mando e Dr. Claudio Va-'
cos dias, seguir� para Pôrto Ale- lentê e·ngenheiro d·o 5.0 D. N,

8��,- �� U�IDI��: BI��llm�HI�
Convite

.. �
A: Ir,mã superiora e depluis h:

mãs
-

do Hospital de o Caridade

�onvidam o povo para as barra

quinhas que farão. realizar I-ela
primeira vêz, nos dias .'3U,· 31 e

1.0 naquele Hospital.
.

Óutrossim pedem às fal�llliilS'
que' colaborem r0111 a festa en

viando prenrlas, tlôce's, salgadi-

/

cerramento.

Agradecemos o

nos foi enviado,
comparecer.

conrvite que

prometendo

ÊRRO DE PUBLICA
ÇÃODE EDITaL
,.

Em dl!ta de ontem e hoje, pu
blfcamos, por engano- de nossa

p.aginação em vir'tude de" defei
to e.ln nossa máquina inl'pressi)_
l'�, Edital de Praça '. c.qntru os

senhores Frank Nob�l 'Gan�o e·

FI:ankIin Ganzo, porquanto o

Cartório da La Va-:ra,. em 2!1 úL
'timo' solicitou-nos a sustação
dessa publicação, feita por en

gan·o do mesmo Cartório.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




