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UM PEDIDO AO DIRETO'RIO CENTRAL DO CONSELHO NACÍONAL DE�GEOGRAF!A, PRESIDIDO;.NA R�UNIÃO'QU� REALIZQJJ ON
TEM, PELO Sr. JURANDIR PIRE FERREIRA, NO SENTIDO DE QUE AUXILIE A ORGANIZAÇÃO DO NOVO ATLAS DE SANTA CATARINA. FOI
FEITO PELO DIRE:rO'RIO REGIONAL DE GEOGRi!iFIA D OESTADO.' '�-

' l
Durante a reunião} os conselheiros organizaram 'uma comissão integrada dos, srs. Aroldo Azevedo, Mário de MeÍo, Sí eero Moraes, Luis de Sousa e �.

��!�;�.-�;_-�?�..���!.!!���;!.��.���:'���.!?;;!!.?.��!..��!!.�!�:_ � ��..
a••••"��.�M��. �'����'A_ •••••�._ �•••••••••_ � ;__..�.� _•••••�J

':Há dez anos�-sQ se fal�va em _paz e agora em
-

gu�rra"
SWA'LDO ARANHA, DISCURSANDO NA ONU' ADVERTE O MUNDO (SOBRE OS PERIGOS- DA. GUERRA- ,� A ,AJUDA 'AME-

RICANA IEM SIDO �EQUENA AOS' PAíSES DA AMÉRICA LATINA ',"
.

" .'
.

NOVA YORK, 20 (V. P.)· - o embaixador Os waldo Aranha, do Brasil. foi � prmteiro orador' da AUXILIO À AMÉRICA LATIN'A
ssão inaugural da Assembléia Geral, das Nações Unidas.

)
� - Em seguida o sr, Oswaldo

F T 'd h
- .

, Aranha falou do auxílio das na-
a�an O oje em. ing�ês correto, o ex-presidente da Assembléia referiu-se especialmente aos aspectos,

.\ çô es americanas
_ para a recou s-

,conômicos da situação internacional - COm certo pess,imis.mo no que se lefe·re-ao que aconteceu nos uUírnios trução das nações devastadas
Z a,nos, desde a ultima vez_ qU,(J esteve presf!nte a wma sessão da ONU. pelá guerra, e acrescentou: "Bo·

_____________________...�_�_ -e-e- je dez anos mai s tarde vern cs

° embaixador Aranha declarou que' faz dei anos ricana de

estende.r
a sua' ajuda à

I
cou o espirito do paiuu\lerH;"nis- que as ,n.,.ções -qi.l'e-mais sofreram

S .Nações Unidas se falava em paz. "Hoje. _ disse _. Europa - ocidental e oriental � mo, Foi interpretada corno iumn 'sob o impacto da gue r rn estão

d
' , '.

f
e às nações asiáticas, apesar de reafirmação da sua si.gnificação completanlente reconstruidas en-.tan O a paz e necessaru� como nunca o oi _para, que a '

d d b
que

_

em um a�o envi�l'am a essas ,i�ternacional. Jarnais foi ,Qb!c, quanto que outras nacó es sc.f rc
1nani a e so 1'eviva, 9uase não se fala senao em naçoes quantí as m aro res /lo QL1Q, t ivo dos nossos .f'undadores , Cria! ram ::'aixas em suas econorriias
wrra. as que enviaram às suas n açõ os um continente próspero e �feliz E' chegado o .m ornento - dec!a-
As na.ções do mundo - continuou dizendo o res-

Irmâs do continente e\t1, dez anos' fazendo caso omisso da mi sêi-ia J rou o embaixador Aranha -- 'das
itado Internacionãlista 'brasileírca _ nos últimos 'd.ei

de cooperação com el,as, ni;;:;'1 �It.i-l
e da �;sdita noutras partes do! Nações Uni;las dal'ei�' ê nI'ase aos

, tude dos Estados Uni dos -

I 105- mundo. '. ! problemas' de desenvo lv
í

ment» e
OS, em vez, de se desarmar, não só contínuaram au- ,seguiu o orado)' - não l'r"jut!i-

,

.
balanço econômico e soctal. No

entando os seus armamentos mas também criaram �-- -- _- - - - ---- - - .----- - __

ANO XLIV - O MAIS ANTIGO DIARIO DE l:JANTA CATARINA - N."·1 3 1 6 O

caso específico do Banco Inter í
nacional, é imperativo que o de·'
senvolvimento goze ela priortda
de que até agora se deu à re .

construção". O sr .. Oswaldo Are
nha disse que expressava n.:1o o

'

sentir do Brasil mas de tôdas as'
republicas americanas., "Não' so-;
mos um bloco - declarou o che··'
fe delegação brasileira - Não
queremos sê-lo. As repuhlicas
americanas' não se guiam pelas
aspirações de caráter exclusiva
mente continental. Tem-os bem
definidas idéias políticas, sociais
e, inter-nacionais". '.' .

'

I
Passando a prob lemas interna

cionais mais amplos o -sr, Os
�aldo Aranha declaro'u que "que'll�n{os o equilíbrio de poderes e

mais justo acesso, para os povos
do mundo, aos instrumentos de
prosperidade" .

Depois de dizen que v;ltav�
à' Assembléia para continuar tra-,lbalhando pelos objetivos e pro
pósitos das Nações Unidas. na'
so lução das controvêrsíus inter- I
nacionais, o delegado do Brasfl Assembléia sem se dar conta de
concluiu dizendo: i que a' ssmbra negra da gue r ra

"Não posso crer que mesmo .._desceriá para sempre' sôb re as

neste mundo. atri.bulado a1guo�11l i relações dos povos e »ôbre as ca-

1957, visse cerrarem-se as porras desta ras esperanças .da humanidade",

OSWALDO 'ARANHA

mas terríveis, que umas privilégio de nos inclinar
oucos potências que pos- mos para a "guerra ou para,
em r,ecursos técnicos e a paz está nas

.

mãos dos
ientíficos, monopolizam I que comandam-a nova fonte
uase por completo. E as- de energia - ou que a co

im pareceria que o triste
J
mandarão no futuro",

"ÍHTADURAS MUNDIAIS" 1 Estados Unidos haviam gasto 110

Referindo-se ao perigo implj- j mundo,
fora das Américas;

'to de que se permita a exis- "Os nossos diversos govemos
ncia de "ditaduras mundiai-s' I - disse- o embaixador Aranha Í)1RETOR: - RUBENS DE DOMINGOS F. 'DE AQUINO
sombra da; Nações Unidas,;) _, apoiarum e atê aplaudiram .---_ � '--_

mbaixador Gs�aldo Aranha de- I essa decisilo, da. nação norte-ame: EDIÇÃO DE HOJE: 8 Págl'\as ,- Cr$ 2,00 - FLORIANÓPOLIS, 21 D� SETEMBRO DE

Im-ou �"que, como indivíduos I' �
.

--------, ... --,.

::::�������i;tf;�:?�:'Existência ·00
.

Brasil de ... enormes reservas de ferro
,

pas.sou ,a rende,r tributo
�

WASHINGTON, 20 (V.P.) _ Um- estudo geológico brasileiro-americano re-. cos ncrte-americanos pára levan, Coligorthas, na atualidade, é- de Unidos. Preve-se exportaçãQ de
o panamerlcanlsmo IDtel'rado- l' ,

"d ,- d f'
'.

39 b'l'- d l' d " . tameríw geológico da ,região. Es· cerca de 400 rilil toneladas.' 120 a 30 milhões de tóneladas de
.'

d N' -

u· ve a a eXlstencla e reservas .e· erro, su penores a 1 lOes e tone a as metrwas '

o orgal11smo as açoes . 1lI-
.

• _ ". 1 f'" pera-se que todos os trabalhos
_

todos os tipos de mmerlO em

as. ExpressQu sua confiança na numa Eequena reglao do famoso quadrl ateI'O de erro do BraSIl. E\stejam co-nc1ujdos em 196� e que, Alem do minério de ferro, -°11957,
num valor calcúlado ,le 400

::.:�� �:s r�f:;��s ".ao�;'��;�:;::� Afit'ma-se que se exames pos- muito aquela cifra, de modo a possibilidade de co�'u-ç-ã-o-Jle �:!:�l:I:I�������tOas ��::�ve��e��: ::tuddeO I��n�ru.i�d d:cun�:n�a��:se�� . ����:e:ec�':ne����� 'o �us��t���
teriol'es da zona mostrarem os poder abastecel' as necessidapes nQva ferrovia -- por um' custo , Ie milhões de dólares":: "Uo] os

d 400 'Ih"" d d I N e�petaclllar na: industria extra· região. Também foi encontradg,_ projetos neçessários para a ex-
mesmos .resultadoS', o total das' dos mercados, futuramente·, de e llll· oe, e o are" -

t' d B 'I e. b 't O t t' d
' .,

t
-

d
" .. ,

O Se,DIdo ...4,p-ro,ou
resel

..vas",poderá ul,t.,r.a,�as. sa,
r em .80.

a·.

10,.0 _an.os. Rei
fere-se

aind.
a à para' o transporte do minel'io i�té I 'i,va o rasl

� que. vem progr, .auxI a./ ra,nspor e ,o m�ne- por açao os i�l\.�erIOS seJ�m pa·
�,

, t d R l�;
.

I'
dlllclo vel'dacTenamente aos sal· riO para os pal8es estrangeuos gos pelos palses éonsunlldores.

um por o e \llUr essa ca as- O d d G 'ld
'

8"
- ..','

sim a promessa cie que {) ;i·ille.' tos. .

estu o e ,Ul_ mica tel'a a vantagem de, n�. vlaU'n� E concIUl aS8ml:
,

.

, �� ..

O S (I'
·

de tud' L' B' lle" , '1 f" l'...ti'
I que as t'e.servas· medidas na re- de volta, trazerem cal'vao que e "Estamos d'espertand-o com um

naRdeI,O.a�,p2rOo'""<oVu' .h..p_'o"l"�3-1 v'oteo'-8. � M,U.••.0,:," .;....
,......,'_.'. OS". 'US,O,;' ra51 'Iro.,5 up', c�fel':o PdJJCeVI .cOtJJ7,1!tll!�'Qla gi1li:o; COIl! o �U}6l10 dos';"técJti'c<l:lf, Ei'sCa$so nO BrasiL O carvão bli-I ;tt'aso larneljtável e' perôEl,mQs Já

.

. � !!!I,:�, �. ,'V� _

UlUlu·1 ·orlue e expo�' 'lCO,.,; '·u bJ' ']" "'-",'
. e, "

. t," ··l"l"'· ;" "'.. , .'
'.

�

. .' -,.' . . .'

;B:1 b \
. '

..
" ,;; :.q;'

.

r
,'f,sl unos, 'cuegrt�l) a UI11 otn 'rato ,po.ôera dar enorm'e 1)'Ilpul,s'O', 10 a'llOS -j:lõ"'I' nossa cu1pa' " por

conti� u:� O piojeto de re- ,·R.I€>, _20 (V.A;>, - ;� or-� d�, t!pJ.g�afia-'
-

aké .�.'i diG5 ra,:;), en:l l\lr:., .

.;_ 'i .ilil,39 bi,li,ií'�s' {J�-t.9,Í1�!�jlll!\ métri, 11 à, 'iridusÚ'i'a� sidel\urgi�a n� B�a, 1 um _ire-ríodõ'de duração" impresi·
forma· constitucional, desti- ganlzàçao de. unl catalogo atuaiS, vIsando faclltluc' a::: (9 estudo cJivul 'ado, elo Ser-'" cas, c'ontc'ndo 20, billOes d� ton.e, sil.· O �anco do Brasil, a�unclou vel, mas certamente long?,"o po·

nado .a an"exar a 'c'l·dade· do' lus.o-b"'asl·lel·ro, ..
destinad,o atividades. complemen ta.res. '

d G' I
,g

d
p
E -d ladas de hematIte ou sejam 15·

I que esta �endo pre'parado. um re· deI' .de barganha que tmhamos
""

, VIÇO e eo ogla os' sta os bT
-

I t I d d f
.

I t" b
.

d�
.

d' f' I ...1'
" .'

f 'f'
Rl'O' de Jane' '1"ro ao Estado' a facilitar e torl'lar mais eH 274 PARTICIPANTE'S Unidos se segue a um relatól'io �_,-�oes c�e ?ne a as e erro me- I a 01'10' so re a ln ,ustrla o. er· n� setor ;:>os mmerlOs en:l.eros

I (
.

"I d B' d B 'I
ÜUICO, ....crescenta que, destas 1'0 pelos engenhell:os Henrlque Não contmuemos retlll'datafloH a

do Rio, depeis -da mudan-. cientes as investigaçõe? cul-, Aos trabalhos do III Co-. �:��ecI:�an(�o i�7�iOati:as \�Ss\�t;'�� en�rl1les reservas, 7 biliões e: Capper Alves ?e So�za e ��rio', conte�,plar um futuro ,longinqu.u
ça' da capital para Bras.iHa ! turáis e cientíiicas j1') Era- lóquio de Estudos Luso-

tes pa�'a a venda dos mineri-es _melO se a:�am a uns 100 metr�s I Abran�es d'a Silva Pln�o. Afirma e duvldo�o de �ros�'erldade se�
Como se sabe', a c0,nstitui'

I, si1 e, em. Port.ugal, .fOI apro bra.�ileircts ,cori1parecerarp· cf f O t d d
da superflcle da terra e podemo que taiS reservas constituem 15% I tados como o rei Mldas sobre 1'1-

_ ,
e

I
erro,

I
es u o, prep�ra o

Sel' facilmenté extraídos. O ma-
I das conhecidas no hlUndo e po· 'quezas inlprodutivas. Ex('rl�i.tt.!.

cão determina que depo�s
I

vada ,pelo III Colóquio de 274 delegados de Por�"lgdl ��,�, -g�o,�:o, n.grt�-an:el'1cal1?, teria!' é suficientemeiJt{ nlol'e derão ser exportadas sem o mí- I
mos nossa vontade au'mentando

da; mudança, o Rio st'! 't-rans 'Estudos LusQ�-Br.asikiros, Brasil, França, Es)anha,
I'

I

IdP talUhl d' ed
a PdrUllel,'t'a an�- para. poder' concentrar, pór sim- nimo perigo' de esg�tamento.·O' (). nosso poder naci�nal e-expo�-

1 d L· l-" AI h E t d \" Ise e . a a os ep-OSl os 1111- I b f" 0'1' d I
-' , ,..

d fforme no Esta�do da Gua.-· tea iza o.{!m· ,�s�óa. I eman a e- s a os I :u- nerais existentes em CongoJJha� p es ene lClamento, mais de 60<';0 maIor .m�r.ca o pa:a a co ocaç!l0 �emos nunerlO e erro ,se. pava
.

nabara. ° único vóto cóntra' Após a aprovàção"cja su- dos. �
!
no 'pstado de Minas 'Gerais, ci ,do ferro. A produção anual em dos mmerlOS serao os EstacJos IStO encontrarmos compradores""

.

a. rej'eiçãó da emenda, pro- gestão, apres�tada pelo' -A delegação brasileim f,.i. munictpio cobre apl'oximadamen

posta por um senador Flh'� 'professor,Celso Cunha e as- 'formada' de professô':es das te 8% das 2 mil milhas quadra-,
, I .,

U d d' d B 1 d das do "quadTilatero de. ferro",
minense, foi pelo senador. sinad'à, também, pelo pro;- - :niversi a es o l'asi", e

de há muito conhecido por suas

Lima Guimarães, trabalhis-"'I fessor Antônio Houai::;s, íoi j São Paulo, da Bahia, e extensas jazidas minerais' e onde

ta de Minas Gerais. Cane I ériada uma comissão para� Pernambuço, de Mi n.a s já- existe certo grau de extra·ção. 'sEm' fun,damento _as no-
.

• .

1"
. • I .

O I tícia's divulgadas f,irme
ressaltar que no momento efetuar o revan(a:mên19 to- Gerais· e por alguns en- ,utros ge,o ogos brasileiJ'os, elo

U"l'as dl'\7lllgada� _ FI'j'.me.

b bl 'f d d C 1 E' Departamento Nacional de Pro- .V U

dà votação não havia repre- tal das espécies i iogra,i- carrega os e ursos, e oS�
dução Mineral', de Brasil, chefia-

.

1'a.

sentantes Fluminense's no cas impressas em língua rQl' tudos Brasileiros em. váriaJ
.

dos pelo dr,
.

Abelino Oliveira,: , ,RIO, 20 (U. P,) - O ga>
ple�ário do Senado." i tuguêsà, desde- o advento capitais européias. ! estão colab?rando' com -os técni, binete do minish'o da, Fa-

zen da -distribuiu ontem a
.

quadros diTigente.3 do Ins7
seguinte nota:

.

tituto Brasileiro -do Cafe;
"As notícias _sôbre refor- 3.0) - 'O govê.mo execu-

ma cambia.l, bem como ás tará integralmente o plano
relativas a modificações na df.: amparo à cafeicultura,
direção, do Instituto Brasi- ·aprovado pelo minish'o da
leiro do. Café, insistente- Fazenda em 1.0 de juuho do

J.urac""I' (p-ate' tI·CO'·) agl·tou- O Senado �����eOl��icu�:a:nC�'��de:P:� co���)t=--aO�gOVêrnO asse-
,

. ," _. .

'
'

__

,
.

'

..,

ll.oSS0 principal produto. des' gurará todos os recursos fi-
.

,

_

tmam-se a estabP.1seer des- nanceiros ao Inst:ltuto Bra-
,RIO 20 (V. A.) - "Um raci Magalhães, ,qtle terml- belecer a ordem contnbUl-1 me Machado, os dOIS tia ca�o polIhco aElgoano e confiança na execução da sileiro do Café. 1)ara 'com-

filão
.

de lutas inte'rminá- nou nu� ápêló às d_lr��ões i l:am. para criar,
_ !l2.. Senado, OD�" estavam J')'esentes e-- apontam

_

o go_vern,a�or Mu- política financein do govêr 1;1eta execução do menciona-
veis" - assim o Sl�. JUl:'Rci ({os partidos pela paclfIca-

tI
clIma de. tensao lllcomum (:iSSlstIram ao� debates.

j
nIQ; Falcao como UnICO res- no. do planó'de amparo à cafei

Magalhães. lideI' ria UDN, ção da política aiagoana. foi ,,�.e tez l�mb.ral' as ses- 1
"

, ponsRvel. cultura. Esclarece, 'final-
mostl1aln,do a metra,lhadora violehta:nente aparteado 'p�- soes (�a pnmell'a _leglslatu- r FOTOS E A CARTA) _

Torna-se! nec�ssário que mente ,o ministro iia F'azen-
::la Polícia Mili,tar que trou- lo sr. Lmo de MDtos, contI-

,
r<,t, agIta.das pelo l!der comu ( "VALENTÃO":· DUELO o ministro da Fazenda .a:iN';. da que promoveu entendi-

1(€ de Maceió e rel;ponsabili- I ,dó, a certa alt!.ira, p�los srs..
,

nlsta Lu.!z Carlo� .['l'estes. Acusan·c.'o o gc.vel'1lador e A discussão entre o sr. da uma vez reafirme':
'

mento's corrt os 1Jresidente�
lando 'o governador Muniz! Cunha -Melo e Fl'elta� Ca- 1 Por fim. depOIS ,de amea-, 6s senhores Lima de Mr.tos Juraci Mag'alhãe.s e Lino de 1.0) __.: O goVêl"l10 não fa- dos sindicatos de bancos de
Falcão 'pelos acontecimen-: valcantQ, quando, de pe" ten çar ?ua�, vezes �uspepder a, e Kerginaldo Cav:-dcanti de Matos terminou em troca de 1'á qualqiler r�forrna no sis- São' Paulo é Min'i1s Gerais,
tos do dia 13, definiu ontem, tav.a investir cOlltra o ora- ,s�ssao,.J� que nIllgu�m 9u- querer, vêlo mOl'to {.('per- ofensas pessoais. O apàrte- :ema cambial; no sentido da ploq:ticipação
[la tribuna do SenD.do, o cli- f dor.

.
_

.'

I VIa � tIlllr d� cam�all!ha. o :loem-me se aindi1 estou ,vj- ante foi chama,do de "va- 2.0) - O govêi'no não de -estabelecimentos priva-
:na "altamente perigoso" em I TENSAO NO MON,ROE p;eSJ()ente LIma Telxelr3 pe vo") e co'ntando G que viu- lentãQ do go'/ernador", "hhi- cOJdta de qualquer morlifi- dos no amplo financiamento
:.rue permanece ª CapitDJ de

_

A troca de palavra.s as- \ dm a pre.sença d�� guardas em Alagoas, o senador Jl1- canisb" e "desleal" e res- raçãu na presidênda e nos do café";
A.lagoas. _

peras e ªs frequentes mt!),r- ·l1h'S galenas. Os âepu�,ados raci Magalhães mostro�l, pondeu corividandó o orador
.......-------------

, O 'discurso do senadol Jy_ venções da Me.s� par� esta- . Carlos Lacerda e GUllher- sem deixa. r de

fal.u.r'
um in's para um d.uelo.

.

G- t' d' S I h�. .-r

I
tante, fotografias das duas -Depois do sr. Lino de'Ma�

eo e o u gan a
li!,!A-�.'A's·l·a�tl·C···a' a•.tac.·a·c""-o.··m· "Iu··t-e,0.·8- -,I.,d.gdei �ff:��!�j��1��H�� t��1}:�il.���3i!�;�Jl�}.�'Cr'S 17· ..m'., I-I' por a',nl.

UuU 'la.lcanti e Júlio Faria. . nhas" em "resneito ao' luto
.

-

I
'

r .

, Na carta, os defJutadO"� que cobre o Estado de Ala-

I -' R·IO., 19' (U. IJ,)' - As ali.to.I-idades sanitárias' informa- relatam os antecNlen"tes do goas".
.

Cinco Estados bra.de:rns I ,coI'l'tribuiram' com <,penas
. �

,-

C' São Paulo, Rio Grande. 86 bilhões e 900 mil}ri'í'!s d,�
ram hoje que a e1>idernia de gripe_asiática já atingiÚa tms, trinta AS S AS S I NA D' O 'S D O I � PRÓ C E- do Sul, Distrito 'Fedelal, cruzeims, numa médi'a,

" 'e cinco mil pessoas l1Lsta capital.
.

Não se registrou, enh�etanto, Paraná e Mdç, Grosso � "per capita", de quatro mil

R E S D O P· r n PAU L 1ST A
.

contribu'Íram em 19!'í� com cruzeir�s.

II um so caso fatal da gripe. A epidemia tem atingido dúrámente .' 1�.IIf. 365' bilhões e 500 milhões

i.'1 os escólares. Segundo dados aInda nâo oficiais obtidos .hoje na RIO, 20 (V.A.) - No dis- 'denul.lciado através' de re- de' cruzeiros para a renda DE CINCO A DEZ

·secre.tar-ia de.éd,ucac,.ão.da prefeiiu_ra., dezesseis mil quatrocelntos trito de Riachuelo, munici- portagens do "Jornal do ncaapcI�ota��,I'd'enu1ma7,m'ml'.l,ée-d\ao:o�'Pcreur, A média da rep.da dosEs-
pio de São Paulo, foram as- Comércio". � tados de Goiás, Ama)zonas,

e sessenta-e um alunos de escolas da municipalidade estão faltan- sassinados a tiros, como já . zeiros - informa o- Ins�itu-. Espírito Santo., Minas Ge-

do as '4ulas por força �a gripe. Nas forças;arm,adas, a m,?-rinha é informam()ls, o vereador Agora, outras noticias t()l Brasileiro -de Ge0grafia rais, Santa Catarina e ",\Rio'
É Euge!lio' Regis, chefe �es· açrescentam que a situa- e Estatística. de Janeiro/variou enteE! Ci1l

a mais atingida: Mil e quinhentos casos até o dia doze. Inquan- sedista e seu irmão Manoei ção agravou-se, porque ele,' Dez outras unidades da co a dez mil cruzeiros dl).-
tq_ isso, informam os telegram.ás' que em Santos á quaren,ta mil Regis. 0' criminoso não foi Ínentos da oposição querem Federação --, Piauí, Mara- rante o ano de. 1956.

d
. . ,

t' t
.

, tdI' t
- identificado, mas' o· duplo vingar a " morte . daqueles nhão, Ceará, Alagoas, Pa- I Os pontos extremos estão

casos e grIpe aSIa lca e que nnca por cen o, os\ esco ares es ao
homicídio é atribuido a cor-. seus companheiros assas�(>i- raíba, Rio Grande do Nol'- representados pelo Distrito

gripados. Outros .despachos de lmpr�nsa linformam hoje tam- religionários do deputado nado, te:iidõ preparado uma te, Sergipe, Bahia,; Par�� (! F'ederal (29 mil cruzeiros

bém que o vinIS
...SingapUf-a A.mantinha hoje virtualmente pa,ra- �Pedro Leite, que era acusa' _verdadeir,a caçada aos apon

.

Pernambuco - com uma por 'habitante) •
e Piauí (.2

;" lizada' a cidade do Salvador,l do de vir �xecutand') vastG tad<>s como, autore� do cri população quase igual. a �os mil cruzeiros por habitán-

iiiiiiiií__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..iiiiii!ii-iiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiii------iiiiii plano _de fraude 'elmimal· me. cinco primeiros ,E.. tados� te).
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_...... -

t-: .

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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--,ENI :\,CE MATRlMONJAL

VILELA - TEREZINHA SA'
Realiza-se hoje, às 17 horas na Rua João Pínto .

43 - A; o enlace matrrmonial do nosso prezado ami

go, sr. Carlos Alberto Vilel�, com ia gentil e pre_n
dada senhorita Terezinhs, Sá.

Servirão corno padrinhos, �no. religioso, por

,parte du n.9'Ív�: sr. Jair(' Cal1ado e' sua e�ma. noi
va srta. Maria Iná Vaz. r0r parte da noiva sr. Ida
·tino Al�s Cabral e sua exma. 'espôsa d. Maria dos
Santo�' 'Cabral. ,..

'

N� ato:Civil, servirão como testemunhas, por
parte -do ncivo..» sr. Mário Piazza ,e sua' exma.. es

pôsa d. Maria Vil�la Piazza; por parte da noiva sr.

Antero Aguiar e sua exma. espôsa d. Lucí Vilela
'Aguiar. .

Por tão grato acontecimentc social, os noivos
e suas exmas, famílias, que são grandemente rela
cionadas nesta Capital, serão' vivamente : cumpri-
mentados.

..

O "O ESTADO", assocfa-se às homenagens de
que serão alvos, e formulam os melhores votos de
felicidades. .�

.

;'��:': :�,' '1.
a o D A s b E P' R A �KT A "

Celebram dia 21 do corrente suas felizes BODAS
l)E PRATA li Sr. Alberto Veiga de Faria, alto funcio
nário .dc.: 'Correios é slla exma, espôsa Professora D.
Hulda Silva Faria: São filhos do casal:

Acadêmico Édio Hermes da Silva 'Faria .bancário,
casado com a· sra, Maria Carolina Moreira Faria; José
Édison da �ilva Faria, Cadete da Aeronáutíca; Sra.
Doris Therezinha, casada coi.i o Sr. Ronaldo U. Lebar
benchon; Professora Mà'i-i;- Letícia Faria, funcionária
autárquica; noiva do Sr. Aloysio Ventura; Carlos Alber
to, Carmen, Vera Lucia, e Màritza, estudantes; Silvana é
a netinha 10 casal, filha do sr. Edio Hermes da Silva Fa
ria é sua exma. esposa:

Na' Capela do Divino Espírito Santo, onde o casal
se uníu hei 25 anos pelo Sacramento do, -Matrímônio, o

auspicioso evento terá, seu ponto alto com a celebração
'da Santa: Missa de Ação d;e Graças.por S. Excia. Revmo:
o Sr. Arcebispo D. Joaquim 'Domingues de Oliveira
que se dignc,u, com ,seu expontâneo ofereCimento, hon
rar ã família V'eiga Faria que conhece desde os 'primei
ros tempo's de episcópado, ·quando o Sr. Alberto V. de
Faria exerCia o mistér d'e ücólito na Capela do Palacio.

Em sua.' residência -a Família Alberto Faria receberá
a noite'seus numerosos parentes -e 'amigos chegados que
irão se cong:;atu�ar "m Jqhilosa 'intimidade.

_

I'"' -." -, _ ;.1;.-'O ESTA_DO, ;agradecendo' ,ó convite, Felicita o. dis-
'tihto cq_sal e 'felizes filhop..

.

ANivEtfSÃRIO�
J

genitores,' as. feliciíaçõe'J de
O ESTADO.
FAZEM ANOS HOJE:

- sr. llarolde Glavan.
sr. Lino Cunha

, MENINA--R'OSJúLER
SCH:M:IDT

Completou na data. de.,.on
teni, �eu pdmeiro aninh? a .

int�ligente e ga)ànte mE;üi- Oliveira
sr. Reinaldo' -l)iàs de

.

f

n,t-Hosicler Schmi:::t, ellcan- - -sra. _lvl:ll'ia oas Dores
.

-.

te. d� lar do nOSHl .prezado 'BaIbi

at:1ig'o e conterrâneo sr. Os:'

Cf r Schmidt, :ht:fe de Im9-
'. tipo de&-te iOl·nal. e de sita

e*ma. espôsa d. La.ura Bru-
• t:'

:lO Schmidt.
.

- sr. Guilhern"ífi Meyá
.:_ sra. JH'dite CUI'.ha Li"

,

vramento
- sl·a.·Soraia Daux Boa;.

baid .

/.

A intêress:ante aniv{�rsa-. - sra. Célia Tôrres
. , .

l'i::mte .que já. conta
..

com -- sr.a Iná Cabral Teive
Í!lúmeros' amiguinhos,' cte- :_ sr. Rubens José Pe-

I .
."

recer-lhes-â laui;a mesa

dei
reira Oliveira �

finos doces e gm:l'�nás,
-

- sr. SHtl1rnii1�) EduE.rdo

À. Rosicler e S<?t1S dignos Cardoso I
- .'

I -

NEGOCIO DE OCASIÃO

. Vendem-se 4 lotes "de terras, medindo 600 m2.,
cada um, sitúado no início do Bairro S.-J&ão, em Caz
poeiras._ . Nêles estãó edificados dois prédios (4. casas),
que dão l'óa repda·.

_

'��Tratá-r-no mesmo' local com o Sr. João Machado..
'.

.... �
......

�

H'VERÂ�- QUEM MIO SEJA
BOA DONA DECASA !

Não há m�ito tempo em qhe a mulher passou a

participar, ativa e diretawente, da luta pela vida. Fo"
Ta do lar só' aparecia na v'ida social, como um caro, fi
no ·e gracioso bibelot.

Hoje, porém, a mulher participa de tôdas as ati
vidades. profissionais compet�ntes, cientistas fa'
moSas, funcionárias eficientes, continuando, todavia a

dr-sempenhar o.s encargos de boas donas de c.asa.
.

As. ,reocupações e G
- 'atividades das funções acre:",

cem as responsabilidades da administração do lar e da
p.-lucaSão dos filhos.

'

,

Der �r0' das suas m,Jtiplas .re;�ponsabilidades sOi-

àreS!iai a de fazer o máximo dã economia no govêrno
de sua casá. Assim está sempre alerta pàra as o['o1'tu
llidades �m que possa "conomizar .na

.

comprq de utqi
dadés gomésticas. ._

I 'Daí .o justo e enorme interêsse (las donas de ca��

florianópolitanas pelQ "mês dos enxovais". Mês du
rante o qual, se lhes õferecem a grandé chance: de com
prar os artigos de cama, mesa, banho; tapeçarias e :'lÍn
da a'-roupá de lillgerie, por preços 'excepcionalmente re

duzidos. Mês . que A M O D E L A R destina a hojo.
_menagear as noivas e donas de

_ çasa..
"

O extr)lJrdinário' ÍI..terê�se· demonstt-ado pelas nos
sas donas de casa pelo -"mês dos enxovais", 'prova que
são magníficas para donas d� casa.

,-

...

Osvaldo Melo
UMA CARTA:· HCRÁRIOS DE ONIBUS

.A. propósito do apêlo que ontem inserimos, nesta

colúna, sôbre a necessidade de ser posto na_ linha

"Agronômica" um carro que partisse do centro da
cidade

.

para' aquela zona, ás '24 horas, pois que o

último que atende aquele serviço defransporte co

letivo, se recolhe ás 23 horas, recebemos a seguinte
: carta: - "Li ontem com a melhor atenção nêsse

jornal, na parta "Nossa Capital", um 'apêlo sôbre
horário de ônibus ,que me causou imensa satisfa

ção' como deve também ter acontecido com outros

tantos e muitos moradores desta zona, que cresce

dia' á dia numa demonst-ação de' intenso prpgresso.
Pode-se provar o que digo, pelo numero cada

vêz maior das edificações e' casas de moradia:
Pedra Grande está p� tornando a zona "ch'c"

da: cidade e ponto da preferência dos que estão cons
truindo na Capital seus modernos e bonitos banga

, lôs e, por-isso não pode ficar isolado do centroi.por
.
falta de condução, fato que sõn ...ente será tolerado
em lugares muito menos populcsos e muita mais'
afastados do centro, se hem que, Pedra Grande �e
encontre a uma distância que não permit€ mais
caminhadas a' -pé, piorando essa situçâo quando se

trata de: crianças conduzidas po- suas famílias.
Até hoje, Sr. redator, o ónibus que p .....rte da

Praça .15 para, a Agronômica, ás 23 horas, conse

guiu atender o número de passageiros. que fica
sem condução, principalmente, como fícot- dito;
aos sábados 'e domingos, apei"l;lr. do carro largar
-atulhado de passageiros, desacomodado.. e com nú
mero de pessoas além do normal e que, se �ujei
tam . a todos os trancas e ape tu-as, Se a Emprêsa •.

não quiser atender, ní,o é caso ar urna provi":ên
cia a ser tomada pela Prefeitura Mun.cípe ' ou a

IVTP?
.Do leitor assíduo - J. C.

A's 3 -'- 7% -. 9Y�h�. 'i
Laua TÚRNER - Ricar-I

do MONTALBAN em:

MEU, AMOR BRASILEIRO

'I'ecníéoíor

Censura até 5 anos.

, Cesar .DEL CAl\_'ÍPú ___:

Y:)landa VARELA ern :
.

..
. ,

.

C0M' QUEM ANDAM -

l'IOSSAS FILHAS

"MexisColje"
Censura at{ 14 anos,

A's - 8hs.

Ankito - Violeta FER-

RAZ - Ir is r }<':;Ll1AR cm:

,O FEI';Ã') É NOSSO

Censura até 14 anos.

111i,,,;m
A's 4:_ �hs.

1) - CRIMINOSO OCUL·
.

-_._--_._:._ -_

L I_R.A TE N.:I S C L li Is E
LIRA .TE�nS CLUBE - LlTA 30 . DO r,ORRENTE ÀS ESPADA - CO,.! - Cornel

r.Q - com .-Ijli.f;)r EVANS

2) !_ O lMPElUO DA

DELIBERATIVO'
•De ordem do Sr, Pi ;sídente e de acôrdo �':'Im

o que dispõe ó artIgo 49, alíneas "é," e"1:>", êlos Es- ".,

tatutos do Clube, conVoco os S(>uhores rhembL'os ,do .:
.

Conselho Deliberativo, p�ra', � ·reunião � ..

que ';erá
lugar na sé€lé, saciaI, dia 29 do correúte mês, domin
go; com, hlício às de'z hora�," a :"1m de se deV1.-;erar
a respeitô<da seguinte:' .. 'I .'-
,".

ORDEM' DO DIA
1.0 + Ápreciação e - dis,cuuão do Relatór: ') da

.

- Diretoria;
-

Z.o /- Apreciação.e discussão da� _

contas do
.

.

- exercício anterior"'"
3.0 - Ei'eição 'dos �mb�Qs da Dir�tor;'1 :\.do

Conselho Fiséal, naré' o pel'íod6 1957-
1958.
Florianópolis, J8 de Setembro 'e 1.957

.

Joh Eaptista Gonçalves
Secretári(' Gel'1.l--

W LLD' - Jean WALLACE:
.

3) - A MARC\ DA, VIN-:
Gü,NÇ� .:.-,- �d e 40' Ep�.
CensuTa até LI apos.

A's'5 - dh�.

LilJerace '- Jü::tIJl'll DRU

Ú Dr. Acácio Ga-rib�ldi San Thiago, presidente
da Secão Catarinense do. PTB, recebeu do Senador
Carla;�Gomes de Oliveira o seguinte .' telegranif.
"Renovo minhas despedidas e informo aos comps,
�heiros do glorioso PTB que, devendo pãrtir para
o estrangeiro, na qualidade de membro daDelega,
ção Brasileira à ONU; incumbi dois secretários, no

" Senado,. para colaborarem "com o ilustre e digno
Senador Saulo Ramos rio encaminhamento dos as

suntos' catarinenses, especialmertte : dos. denodados
companheiros pt Saudaçêes".

,
.

Estiveram .em demorada conferência com o Dr.
Rafael Cr�,z Lima; presidente de Companhia Na
cional de' Seguro Agrícola (RIO), os srs, Senador
Saulo Ramos, Deputado Ivo Silveira, Dr. Silvio
Matos, da Carteira de Crédito Agrícola e indus
trial do Banco do Brasil. O D!". Cruz Lima' trans;
formou

.'

a entidade que dirige numa das organiza
ções mais prestigiosas e eficientes no cenárió-" da

.'

econofnia agrícola 'e no ramo de seguro.
Foi organizado, em Criciuma, o núcleo do PTB

da "Prospera", que ficou assim constituído:" Dari
sio Rocha, presidente, �adeu �éU1oel Pedroso,
secretário, João José Damásio, tssóureíro, Fernan-

·

do José Plácido e José Dias, membros. Na reuniãi
da Executiva Municipal de Crisciuma, vários �ra
dores se detiveram na apreciação do trabalho que
vem sendo desenvolvido, com persistência, segu
'rança e notável perspecácia, pelo Dr; Acácíc Gari
baldi San Thiago, no plano estadual.

-FTB--'-
. O Sr. Syrth Nicolléli, Delegado do IAPc', na

sua qualidade de representante dos petebistas de
Criciuma junto à Executiva Estadual está polari
zando as simpatias. e as justas referências dos pe-
tebistas.

_

'1'

· ;

.

Seguiu para Caríoínhas o Dep. João Colods],
devendo regressa.r1. após 'se- desíneumbir-se de sua

missão, na próxima- semana.
.-" PT B--,.·

.: O -I?-e"Pufad� Braz ;joa�quim Alves, "d.e,�tacado
membro do PTS, acaba de ser convocado pelo D»,

· Jo� Goulart, para tomar parte na
-

importante' e
extraordinária reúnião, dia: 30 do corrente, no Rio.

-PTB-"
.' O JornaUsta Ar,�ovaldo Huascar Machado vem

pondo em evidência sua operosidade, em Criciu-'
ma,' como membro da Comissão de' Reestruturação
do PTB. Trata-se áe um moço talentoso, honesto·'
e profundamente leal, que está.omhro a ombr6,éom
os. trabalhadores da zona._carhonífera.
_--=--\_. �

-

.

Dorothy MALONE em:
>

�

p,. -A 'R- ' . .1 ( I P A C Ã OO SEMEADOR ....!)E PEU:I· .. ,,'_ fII"" .

' t .' ..

T�:�n���l', "'I.·�o:n::�:l'=v�:::�:
..

'(:�::::=��:.�::"Censura. até fi anos.
" .

'.
. t€ól'j. o "prazer ue participar a se.J.1S parelli.es e ami-
gos c· ,:"cntl'ato de .;Bsament::; de' seus filhc>s Marylene e

Francisco

A's -_8�,zhs.
o SEMEADOR, DE FELI

CIDADE,LIRA TENIS CLUBE' - DIA -30 J() CORME1�TE 6..S
-" . 8,30 HORAS I

.

I Technicolor
COn'! 'gl'ande !:lfilhantismo será l'e4dzado, dia 3D. .__

..

_

pl'óximo,- nos'�salõe"l do Lira Ten.8 Cluoe desta Cáp;�al, � A' "MO'RTE- . 0- REum g-randioso Bing.'), 'em benefício oa Associação da Ju- 1

fi
'

"

ve:rtune Blli,versttá.da Católica.
.

'

I
.

DA NOR EGA'OS cartões Poderão ser adquiridos n�
-

Sede da JUO, ._

ao l)"'�Ç(' d,e Cr$ 50,00•.

NÃOPERCA�I! mA: ZQ �:s 8,30 HORAS

[tU B E' 15 -'-1fE�õlfTU a-Ró-'
,(PROGRAMA PARA..Q��S �DE SETEM'..3RO)<
Dia 21 __, 22,00' horas' f�Sor!,ée: da _Prirr.avera
,Dia' 29 - 20,00 )a(;,ras -t--Domhigueira

c" Reserva d� mêsa� na práfici 43 à ·çr$ 50,00.
NOTA: E' INDISPENSÁVEL' ,A

.

APRESENTP-

ç�O DA CAR:rE�R,f.'. rS9CIAL.
"-.;

.

. ,'t � A DJRETORIA
----..----�--�-"':::'i:'-�--�_;_:___: .�---.---.

VEN'bE�SF-
VUlClem-s'e 4 l�tes de'- t,elTas, medindQ ôOOm2, (ada

'm, r::tuado no iníc'io do Ba?'reiro S. ;José, em Capoeiras.
;elf>: cRtão edifir:�dos dois: predios «! ca�as), que dão
boa renda. � ,

OSLO, 19 (U. P.) - Um
boletim assinado pelos dois
médicos da côrte anunciou
hoje que são, escassas as

possibilidades de recupera
cão da saúde do rei Haalwn,
a cujas perturbações circu
I.atórias J'\a pe.rna direita so:
ma-se agora um acúmul" de
múcus nas vias. lespÍÍ·qtó
rias.
As complicações circula

tódas em sua perna direi
ta originam-se de um aci
dente sofrido pe!c monar

ca em julho de 1955, quan
do fi:atu rOl! o i1iaeo em con

sequência de. uma queda.
O MAIS VELHO -REI
O rei Haakon. que cont.,a

hoje 85 anos, é o mais "tlho,
dos soberanos europeus,
Quando, em 1905. a Norue
Ta se �Jl'l1011 Indepenãente

E· N L A' C E M ti T R I M O li I A L'
da Suécia, recusou a tQroa

>.
'

", • .",' .

.' A l que lhe era oferecida e só
!-' I '1. aeeitr'j {lepois .d,? um ple-

ORTIGA f- SOUZA . '}iscito que lhe t,tribuiu, o

Realiza-sé, hcje, o enla�e matrimonial do nosso pre- '�oder re::-.l.
, _. A i OI" O t' ''''''11'' 'f'lh POPULAHlMl-o <:mlgo e confel'raneo, .sr. iVlO r Iga j<! 10, i o

TI I
' L.' est'ma' '. I·,. A '1<1,011 e um J"c:! " ,.

do n..,:,30 .saudoso Olívio Olrhga, \e de dua
__
eXrDa. esposa do (e sr.'.! povo, q,.�e·se acos-

',i. llr:,gidâ, l\�aria .Ol'tiga, .qlom a. gentil e prf'nd:..da. ser fum,ou a vê-los até �oi'� anos
nhol·',t,1 Suell Oe ::buza dife-ta filha do sr. Raul Tluago ati'as em seus flequentes
ie S(;clza e de sua ('x�a. bpô8a d. EuÚna Silveira de passeios de biciclt;ta pt'JaS'

.

"11as oe Dslo e qUE' os aplauSOUZd. i diu muitas :vezes rluraLte a

O ato religioso, veridcar-se-á na Catedtal 'JIetro- .realizarão Oê partidas de
l)oiitHlla, às 17,00 looras·,. � sN'virão como te,nemunhas ténis, espoHé que .pratieava
"01' p:nte dQ 'ijoiv.c sr. OlJgário Jrtigá e f'IJa eXlDi'. es� ha�itual.mente e sempre com

't}ô.sr. Te'rezinha �Nf!e Ói·t;io':,:a e por parte dh' noiva o sr. ;.mUlto Vigor.

ArnuIQo Souza e sua exm:{. espôsa' d. Nila Souza. A
--'-, .- --0-_

(.I ato civil,
.

�,� efdu�ir4 110 Cartório do' Saco dos
ILi:n "l. s, às ]t;,30 t.�'ra.g,f e I'servirão como l'adr;nhos por

í_)alto� do noivo: sl'.,-Fláv-io ,�.O;ão l<'elix e sua exm'a. e8pôs� ,
sra. f_ll1ICéli� de :ivuza; F�lix; por parte Ja :1'oiva o Sl�
RaLl� <;e Sou;a e Sll!! espô�tt d. Eulina Silveira de Souza� !

.

Logo após as ;�ol�nia��es, os noivos rel�épcionarão,
seu" :Húmeros CO'! vida do;!' . na . residência dos paiE d�.
noivu. à- Rí::<I .Tosé Maria .�a Luz, no José Mendes.

'I
\

Ao nóvel par c seus djg'n?ê genitores, as felicitações
í.

de O t'.STADO. r
.

,

Trat:ll' no meS.110 local (com o sr. João MaUlUdo..:__

Marylene- e 'FranCisco
Noivos

Flol'ianópolís, 14 (le'�etembro 'de 1957
-------- ----

EDITORA "O ESTADO" LTIlA.

{)
..

·S.JttuúJ.
Rua .conselheiro Mafra 160

Telefone 3022 -
- Cax. Postal 139
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MARCADA PARA:() DIA 21 PRÓXIMO' A ESCOLHA DA RAINHA DO "CHARME" SERÁ UMA"lOITf DE EtEGÂNCIA 'NA, BOITE "PLA-
IA", A RENDA DA mADA FES�A REVERTERA EM BEtiEFíCIO DA �LA JACINTA PEREIRA, OLlVEIU- NA MESMA NOITE DESFILARAOm

I �" '.' ,�' -'
"

- AS. CANDIDATAS AO TíTULO MISS,·ELf6ANTE :',BANGU", 1951.,\ "

<: "m
. ê@§lj,=:J(:a@�=r3êpí-=rprrêE--l'ê.�ªnl;-:;_��.Fli�; :3Wr#l@ê@@r#lt=Jêf�Jf-:.Ir3êf=:Tr]�.::rta:-r=-�';':...Jf=lêíE1i�=r-·E'�1=J,E;��21ã
r••talba' I) em 0"0 .�.á t ,I co .,�",.__ '

H O··N D'
,

U R'"A'S
I monto já Ch,=gCÜêlC.S�U (les-'"

"

.,
t' :� '. o a Nicarágua come as

MEXIOO,' D. F. - As para se pôr à frente dos "

_. �

-

.': ,
"','

.

., 'lltPO. Como á natur�UI'o Raso -

Honduras. submetessem a

Honduras .não são apenas seus partidários, :é érn que , _
r 'crc:ou i.n.quiet�çãO nas Hon- .

tl:l disputá à jn-ri.Hdiçiú.: da
unta nação pacífica, mas tudo devia ser pt.z e espe- duras, .1:1 que este armamen-

.

ist j' ":\" '". •
,
.,

Co'> e Internaí.�iolHd de .Ills-
, -' 1-.' t h d aovern e por intermédio de tr-ipulação mis a ,(,e .c,.nlcara- .- rxrcarno 'para ,'<1] regar .os t -dS'111 uma naçao cue se es- rança no amrnente on u- � o nao poue ter outro obje- fi,o�

,l'e1l0, C3 mais sin istros ru-, crvi-,;,i ,de segunia ou de guenses e .alemães.. em di- seus tanques e toda a eR- tivo senãc o de um nove" \" i'-
T

. terceira, que CÚ)1; a: mira' recão a Jaffa, o conhecido péc ie de .armas ; e equipa-" ,t' 0 .; . ,_,_ >

f i l]1'2 prec,�xto., �n. tão, a
mores se propaga:n. .

erne- - - � .. que ce sUl'm. esa, por par I
\..T.·_,/ ,

-

•

l ," lt
.-

A

t l' I I' Af i e mentes". .- .- 'I'
-

.vroarugua se arma, se nao
se eutra Vf\Z um 'abLiuc da ,e t igui-a rem em �'. os pcs- por o ue sraei. rrn.a-s "

te do governo de Somoza.. _.', {
. , .

"

P p"r'1 ame'lcar uovan, t
tíva, que pode servir de mo _ �Tl·,'(;··a.l·Ii,gtla. " tos" são capazes de toda, a 'que urna numero-a ,tripula-" Os detalhes são o menos.' De d 'i'

a r , . "'. '. n.en e,
-

,

�" •". -..' "_'
1 Vê 1'ecor ai>-�c .que as I �r< '." ha ? ,,' "

.
"

,. ..; t I' -'0" .

it 'd 't', 'I:\;:se de transacõcs Po c..ão n iearuguense esperou o
' Af irrna-se que este arma-: '�.

' .1,1 \ tzrn _". Ao prece-
. .dêlo ii .....mel·!Ca; '--"'n ra... '!)l'liTIC>1 l'O e:1 él o. es e ' c: • � ., , .. " •

.
-

,
. - 'lU estões pendentes entre a '

'

.

I '.0.. uer assim, a Nic<H'ágl11í. in-
A Junta Militál> que di- ataque sel'i1f1 provàvelmen: têm ao fin:/ e ao cabo, o, C' L U B E D E OU" U B'R O

:\';cfl,i'água e as Honduras
'

3i�t�:11 os hcndureanos 'não
rige o país de reiterar que 'te, n 'interrupção ,da�s ele,i- 'Illiforme já n:1.c� e.o instru- ,I ..' 1,5 .

.

�
.

. _cs:ão já submetidas à 01'-,'
,

d t
'

'"fI ameaça as' Honãúras, co-
cumprirá o compromisso \'(',e;; que hão-de . salvar o, mente ie e rror que fO! an-. (PROGRAMA PARA O MÊS DE SETEMBRO) ,,-,n,ização'dos Estados Ame- t' b

.

, ,.' ti' d
/ "10 am ém desafia a auto-.

contrat. o de celebrar elei-
'

país c a continuação .na cljpmen e,. I Dia 21 - 22,00,horas - Soirée a Primavera l'ic::nos. Esta Organização,
, O a t'd ,"1 t· Dia 29 - 20,'00 hOl;a:S - Domingueira.çôes. PHra ,'esta,} eleições, ('heIb de quaiotfm' Junta p'"l' I' \) CIVl que es a '

-

D: r hst"tJl':H H' r! Reserva de mêsas na Gráfica,4? à Cr$ 50,00.
:' o:Jiniào pública t�rr. um Mlbt::l'. E já SP. i"abe que n�h on ,u-

NOTA: E' INDISPENSÁVEL A APRESENTA-�
c:mdic1:11o já escolhido, na s Gov.êl'l1oS MiIitares não l'J"-. não repreS'edR um caso çÃO DA CARTEIRA. SOCIAL,
j)üSSO:1 do Dr. Ramon Vill�la ['esolvem nenhum proble- bal{n l. Pl'óvà:v�lm011t� ,pela: A DIRETORIA

'Mol'alcs; (llle tem sido Em- nn..-A il1ilícia já não se a- 1]'irnÉira vez na Y)()s�a Amé-' ---- ---:-------�.--- -,---,------,------, - ---'� ..

T

\bV:iXh:i�Ol'.. do seu pais em tl'c:vébnem sequel� a erpga'.�,eter �;�al'�p�:�:::����: 11��d�1�0�' ,e L U H,E' 1.5 D E OU, T U'B R o, '<i mgcOlh. ;� CJ. eça na maJ()r , ' l-

N o próprio mon1ento em
.

!m; pOVLlS que domina. O !>Tí,'�1:1 do Social·,Cristiar, is- :
(lUC o Dr. Villelti MOl'ales co"tume agora 'ê que ela 'r.o que tem que se ir im-:'

')on(lo no ContinG!:te, se é i
, "

que ,esb América dg'um dia'
chega a salv�l:-se, Dai o hi- �
tetesse que ü'du5 ·munifes-

"O ESTi\BO" O I\I:\IS t\NTIGO nL\RIO DE S, CI\T:\IU:'\,'\
.

,

Por JOS� VASCONCELOS' .se afasta de Washington

!;;, . orientando p�Jrá uma

(ll'za.Jiz'ação democrática d�_
L.t! medo avançada e posi-

'.Institufo--de-Cullura Germânica
CO,NVITE

O' Instituto�,de Cultura Gel'má, n� "TIRO ALEMÃO". tamos ]1ela avent\íra. que

nica. e os alunos de Letras An'l 'Dolores R•. Simõ�s inic'h't 'o Dr. Villé1d Mora-
'glo-Germânicas da Faculdade Acadêmica·"", _. ,

,Catal'inense de, Filosofia, .tem o: .

J� B. Luft leso Oxala, llao
_ ,',eJH 1H11'1f

,prazer.de CO!1Vl�r ,os amlgos e '

.

- Dll'ctor, do I.C.G" f ayentllra, mas sim uma rea-
interes·sados para a

'

I 'NOTA: No programa consta",. _'. . .
i

FESTA DA PRIMAVERA rão: Cnnto� pópulares, mús.icas llzaçao g!orIOé,:J. Pfll' ;-,<80

'que farão reaHiar n'o sábado, dia' �Iemãs, filnles' Qultul'ais, pales· me'sm0 chamar':lo:; a aten

. 2\ de�s����:��\ àS, �9,30 �or�s ,

era ;;ôbre a, Alemanha atual, etc,

()í,o «(� P?VO ho,pdiP eanoo PR:

N t1', �êDdtUIO'� ,,'

Ira
qiJe não 'se deix_e. �U1"-

M....
' preender. Mante',«io-se fir-

lom a -.Biblia
..

"a' ao inernel\te unido em tôrnp do

sel1 candidato d.emocrátic0,
SÁBADO, 21 DE .SETEMBRO

estará em -melho\es cOllf:i-
, -

çoes pm:a fazerPara que o valor da vossa fé, uma vêz confirmado,
muito maís precioso que o ouro perecível mesmo apu
l:ado por fogo, seja ;;lChado para louvor, glóriá e honra

ná revelacão de Jesus Cristo. (I Pédro 1: 7). Ler I Pe-
dro 1: 3-9�

. .
.

fl'ell L't> 11

ameaça da .Nicar'{JJtiá.
Acu::;a-se' com ef,:ito.

patl'i:l elos

hr ,oc'l1'pl'an"rlo eq;JiparrfêE�o
'llilit-{r (lê impó!,târlCÜ, '3,
República rle IsL,,"l. As _in-
'0)"1"1'1cc-.e" 'n -

�;.,.. >', :j1 ..

:. ú.: � � .. � e . .t,,\ 1 e!Sf,e_ .0,

,lo �<\t! !(1:I,1 Militar da::; Hon�

:l��":1�, :_:�n })rc·ciSD[.!, "O bar-"
I

'o "Ni':'HI'ao'i, (,'�f!1 bm-l:dei-!
- ,�

Quando, �u estava na China, hã -algu:qs anos atráf
fú� de :avião de Fuchow a Changai. Durante o trajetc
enfrentámos uma tempestade. O avião; de repente, es

tremec'ia violentamente e perdia alturà.· Eu estava as

sustatíssimo e meu coração. de abat/eu. Pareçia-jne. qÚ2
era chegado o fiin. Quanto mais pensava nisso, mais as-

, slistado ficava. Finálmente pus minha cànfiança no pi·
lôto.

'Comecei então a 'raciocinar qm;' a própria terra es

tá em constante' r-evolucão ao redor do-sol, girando n

espaço. Se hão confiarmOs em Deus que dirig€,I tôdas a

coisas no universo podemos ficar muito assustados'
Muitos temem as guerras, mas, em tais' situações, C;) ,

mo� nosso coração pode gozãy paz, se colocarmos noss;:,

éonfian�a em Deus, no Seu' amor; em Seu cuidado!

'·'-1 f!}('nl:� �'fr:�' il� (tn f\l{nlH-';'
& !

---'---':--- ,------, ,i
A LÚGAM-RE GRANDES

SALõES
i

I
I
1-

P,PD, no centro eornercial!
ver: Trajano 20, .1

�Tr9tar ,"';'a A- MDDELAR I'
HHH- -HHH liH .M�tito pificilmen II
H te se poderá provar H
H amôr ,ao pró:i<:imo H'
li exclusivamente com H
H palavras, H
H Junte às suas pa- H
H lavras de simpatb' H
H um pouco -de -ajl.lda H
H material, tõ:rnal1do� H
H se sócio do Hosnijill '''I
H Evangélico de FIo' "H
H tianópolis. '" H
HHH- "::"HHH

./

()
Nsso Pai, tu sabes que vivemos numa época d�

crise. Confiamos e111 ti para guiar-nos em tôdas as coi
,

sas, como um passa-ge:iro confia na _habilidade do pilôtc
de um avião. ,Em neme de Cri$to, 'que nos ensiu0u a

orar: ,"Pai nosso' que está!?, nos céus ... ". Aniém.,
PENSAMENTO PARA O-DIA

Nãg . temo pO'l°qüe c1'eio em �eus.

#O.........�'c:..'êiI<4_
-- -�, ,�"",-

••• ...'.. -.' � ;p ���"�..������� ,

tein. ·si�ô· "Joséi:
- /'

j t.. "DIA 25 - 9 - 57 - ÀS 20 HORAS ",-. :
-:. f� :.;;gSAO- EM BENEFíGIO' DA CASA DO ESTU� ':.
ti. DANTE DA J. U. C. .. ':.
••• , ,cp, ,l.-Estréia d&-grandioso fUme .:'
.:. _ DESE$PÊRO D'A�MA a:.
.:. ' 801\11 PIERRE FRESNAY ":4.
.:. A hi;:;:ória d � um hCnitlm prisioneiro de si mesmo, .:.
,.\., A luta ejEr� b"ll corpo e sua ahha levou-� ao ••'

, ; crime' .:.
. t.. Um : illllC que todos. devem n-ssis';jr ." �

'.' ,
... "Snspe\llse" 'do princíp)o ao fim

' -.:••;. COOPERE COlV! A CASA no ESTUDANTE -:.
.)-.�"".".�."••"""!"".""".""'."'.ff.••••'''�'''.''''.''••''.'''..;. ,• • • w � � •. , � •• � • � •••••• �

APARTAMENTOS
Il_G"'am constntidos, alu

ga-s,e à Rua Delretrio Ri

beiro, 12 .

I

EDITAL

'i�hHle' ria {)rganlzaçáo dos
:,,(., Jo<: Unidos e põe em

(Con.t. na �a pag.) ,

df':'pois de obter Ijl'e se E'US-

',e:ldessem as hostilid�des ,

'13centemen'té, fez com' que

/

I n s f i " u t � d e B e I e i a
-

�. � O R A N 6 IA'
, '

"

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBL,ÉIA GERAL
ORDINÁRIA

RUA VICTOR MEIREE.LES, 18 FPOLIS.

Convoco de órdem do senhor Preside_nte, os

senhores associados para, reunidos em Assembléia CONCURSO'- .POSJAL·I�,TA
Geral, no dia 29 do corrente mês (Domingo), às 10 .

'
,

'

\
.-'-

horas, pa séde do Clube, procederem a eleicão do
.

;n�criçõe8 dentrR de 30 d'ias - .3.000 V�g�S :_ Ven-
CONSELHO DELIBERATIVO, de confor�1idade cImento Cr$ 9.100,00';:_, Idade 1S a % - AJ;)bos o': se.

.

com QS Estatutos em vigôr.
-

xO.s
-- O conc�Ú'so será re:d'izado em todo' o paIs (Capi �

I

Não hav.endo número lega'l á Ihora ,marcada, taiS A Outras Direts. Reg. dos Correios'),' - As apesti-
1). seu início .será pr?rroga,d,o para meia hora após, ia:s "ORy�S!', cOihJil�e,tàs\�e'-�tualiz�J;s, rig. '-cf; at.;Ôi,oo
'-l,uando funclOnapa �n >:egpnda'" convocação, _ com <. pntié: .. ofICIaI, são, venfli.dl1\s sómentê: na Ruâ Barão' de
qualq�er ;1ún:el"'O, �

, Par"l]�,pi"caba, 25 - 5Õ-andar - Sa:a S
..

...:.. S PAULO'FloTlanopol!s, 10 de Setembl'o de 1957. Peça peJo reembolso postal' ao' Dr�:ANT()NIO �iESTIERi
ORLANDO C��PLIN I PO��.NGUES. P:eç� 'Cr$ 450,0 O �conjunto clImpleto).1.0 SecretarIO l_COn.1.hU a procedencJa de sua aposhla.

-es-colh��:pela-- atiquetâ----;:.__

,

'.

(

SU;f nova roupa anatOllia
p'ara o 'homem 'moderno!

"J'mn&�rttr
t"'�

,

• .t con�cd(lnaóa ém quatro talhes,
e em 32 tamahhos. Seus tecidos e aviamentos
de alta qua:lidad-� e pré--ém:olhidos. '

.• '

, • Você se ielltlra bem,' pois o' corte IMPERIAL <

, EXTRA é I 00% a�at6mico, muito mais conforti.ye1
e lÍluito mais elegante:--':"" •

• Sua pova ;oupa - IMPERIAL EXTRA cid
. prontinha .p�a você vestir. Não 'há loneas esperas
nem demoradas provas, : "

"

.

"

.

GarOflfida po;

rECIDOS ,E 'ARTE'FATOS"FISCHER SIÀ
"

Rua Proles, 374 - São Paulo
'

35 anos especiolizodó 'no romo do vestuário"

-

\. Disrr:buidor exclusivo.
,

\ MAG.AZINE HÔEPCKE
CARLOS HO.EPCkE �/A

"""........"",;""""''''''''' ",..,.'''''''''''''''...,.,.-_..........''''''''d........__.....''''' ..._",,_,..,.,.t:ir:lI.(;�Gara"i·NI-

I.
.0

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lNDICADQR PROF 15SI'O-NAL,

OH. 1I(�1.I0 B.EI�HETTA
. à:l._E �) I C.O.

OrlopNlia " Traumatologia '

Ex-interno po� g anos do Pavv
Ihào Fe ruundi nc Simonsen!lu
.";anta Casa .de São Paulo.

\.�Jl'VlçO ti" Pro f. Domingos r)z·

fi !lei .- Est.ag iurio do Centro 141

Url oi.ediu � T'ruumatolog ia e .10

l'ron/,,' Soco rro r du ·Hospital·das,
Clinicas de São Paulo.

tServrço do Prof. Godoy Moreira
- J\lédico do Hospital de Cart

Jade de, F'Io ria uopul is.
U,tformidadils congênitas e 'ad

qui r.das - Pa ra l rs ia Inl ant.il -

OsteomieÚt.e - Traumatismo. -

Fraturas.
Conaa ltas : Pela manhã no t' ""

pital de· Caridade. das 15 àr 17

;U ho ras no Consultório.

Cónsult.ório: Rua \'ido"r Me,

re lles n. 26.
Residência: 1'.-,-.- Maur ..

- 166. - Tele, 20õ9

- A iloresta significa.
fonte illdu$trial; :óolo fel'

til; terreno valorizado; pru
teção de manancia.is, defe·

;;a contra a érosão; gal'o II'

lia ut' abHstecimento do rn"

ternü lenhoso nel:es::!áno.
'�o conforto, à economia e f! !

�obrevivência do Humem:
.

1-

DR. ANTONIU "11)'\ li' I
D. ARAGAO I"RUIU<!A I'fUo', "A "' ..,01;1

" ,_fi' ,""lIl\,,, .�rto,�e..�i�, ,,, I_ I
'd' I r. ... I '; ri, Íl.rlalJl .. ,\t�

_I-1. ..nut afU� S.h�do.
... �IL lS'J(·lI.�U'Vf' laá

"p'

--o _�_·:.!�o_·__ -'--__ I

DR. NEWT(l�
D'A"I�A .

CIRURGI.! (;.j�f{i\1.
Ooenrçd8 de Senltura.. - l"rtH·t�'

l"ld'a - E!l'I.rldd"d" :\hd!.·_
{"on"""""'!1I RBH V;tfl' \,�

I'el<!s n. 2R -- Telefone' ,,31)7.
( on.sult".: Oall 15 ".nu. ",

diante.
•

Residên'-,a: Fone. 3.4!?
Rua: Blumetl811 o 71

-- - ---------.;;:;;�:::;;;;:::-;;:::::;;;;::��=====�-----n

�FMi;rê�armmã.flii�� ] I t'R:���:: _G: 'LONCURS:EFgCRITURÁRIO
"

,!,r,i�1 I
.u;, \. to; �!�i ·�:e. 'H, +.'1 p.l-1.a'ram-s� ç"ndidatos para 'ó t'1�6ximo concurso

;.-
_ •

I ):-"I� .. i.-iÔ6 de ���ci:iturário·- do Seryiç9 P-úblico Fe.deral.
,

m I � _'. '. ..
!'r:1tn;' a hl,a D. Jaime Câmara, 42'.

� I .=�..�;�.:..� � �� ���••...•t.-•••

i�
, .t

'1""-' ti

tl (xpresso llorianópolis lt�a./I"
I

:\; I � � �:___ / -,�."., .1:..1 '---""'-'"": ' �� i
.\ i 'h:lllS1_'-lrtcs de. Car�::t,.., ..:�;.11 .Geral entre Flori.lI1ópolis - Lm·;tiI,;1 i·
fi I: -- Podo Altgr\: '_ São Paulo -- Rio e Belo Horiwnte
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A Delegacia F'Ioresta! HelliOlla'
DO sentido dt: caihir, ao máximo P&s- ,

I!ve:. as qveimadas e derrubadas de mato, afim de impe
dir os desastroscs efeitos econômtcos e ecclógíeos que
r.carretam tais práticas, torna público e chama a atençâo
ée todos os proprietários de terras e lavsadore .. em i{"
ral, para a exigência do cumprhnentr do Código Flo ... e�

tal (Decr. 2,3.793 de 2301�lng-4) em todo o Estarlo,
$ Seja a um só tem- $

,
QUElMÁDAS E DERRUBADAS -Di }tATO

$ po, altruista e práti- $ Nenhum uropríetário Ce terras ou lavracor podera
$ co. $ .l-roceder qus ••• iada o'u derrubada de mato sem sorie itar,
$ Auxilie seu próxí- $ _om a-rtecedencía, a necessârta licença . da autorrdad.
$ mo e se beneficie $i florestal competente, conrczme dispõe o C{><liiC Flol'(''s�'
$ também, lnscreven: $ t.d em seus àrt.igos 22 e 23, respectiva.nente estando. o;
$ do-se hoje como só- $ nfratores sujettcs a penalidades.

, $ cio do H os P i tal $ REFLORES'i'AMENTO
$ Evangélico de FIO' $ .

Esta Repactição, pela rêde de vívei.ns flol':':sLais. em

$ rianópolis.'. $ .uoperação, que mantém no Estado dispõe de mudas· _t;
$$$$-=- -=-!�!$ _

rementes de espé�ies f�:>resu':d e de-ornamentação, para
I "ornecimento aos agr ícul tor es em ge:,'al, iuter essadoe nc

!!W....:lP....... eflorestamento de suas terras, ".)lm de prestar túdl.
.Irientáção _técnica .nect!!'Il'Iál'Ül. Lembra ainda, a pO::!S:I))
idade da Qhtenç�o de empréstimos para refiorestalnenl.'
PO Bánco jo Brasil. com jL'OS d( 7% e rrazo de 'Li', anl)�

Os interesdados eril assuntos f:orestais, para a

ibt&{)(;iio de maior�8 el'lrl:'ll'etimeutos e requererem auto

I'izaçào .ie Ij(;en�a para. qUl!imaua e d('''ll:Ihaú"" dI" maU,

i
I:é\'f:m dirigir-se às Agf.lll'Í,t:l Flolestais_ .Municipais ou

1{!iJ't'taroente li. esta Re[lal'ti�ão. sitl:a ia
"

rIJd SalJto�
1 )1I11101lt (lo, 6 em PI/)rianõpo!i;;.

I

Ajude sei; irmão

pobre e doente,
. apressando, com sua

contribuição genero
sa, a edíficação

.

do
Hospital Evangélico

de, Florianópolis

, I

'H�ISTÉRIO DA AGRICULTURA
,

SERVIÇO FLORESTAL
JlELEG.(CIA FLORESTAL

RJ-.G 10:'\.\ I.
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8A�'� <\ CATARlhA
A V ISO .
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hA Soberana" Praça 15 de novembro

rUI! r'el ipe Schrnidt

ALCIDES ABR-iU '

ADVOGADO ::,' "�."

REQUE.R c..ONTRAA
FA ZENDA PÚBLkA
Caixa Postal. 246

flORIANÓPOLIS - SANTA CATAIUnA
.�:,

11111 nUSDHDD
,1;"'#1".,

."ANDl TONloo

o ESTAú0

V�a.gem c·om seguriln�ça
e rapidez _

.
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-RIPIDO� -,;sot;BI1SILIIIO. -�
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!. Agênc* � � 1\01i Oeoqoro' e�qu1ne, rt-a
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M O' V E JS E M- 6 E R A L
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5,5 HP
11 HP
35'HP
50 HPr_..
84 HP o_o'

"""

8e BP Diesel

NOSSA L O,J A

gasolma

"

() H,?"""Ij .[
.

103 HP
..

132 BP "

V IS 1.1 E A

"

Rua Deodoro, n. [; � 5 Jel.·1820

COM SABAO\

:'Virgem Espe,cialídade
da (ia� WEIIEL 'INDUS'lRIAL - Join'yille- (marca registrada)

economiza· se tempo e dinheiro

l A V' A N ,D Q

-
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTI\DO" o MAIS ANTIGO lHARIO DE S. CATI\RI'i\'A
.

. Florianópolis, Sábado, 21 de Setembro de 1957

Caixa Nacional de Capitalização SIA ��ç;e.S·"···········"'''··''·"'''''' ·'.e" l·.•...� ,.a ..

Chamam" ,at,n,�oVd:,Sp�'ta'",'�' de titulo, dJ _

'Bar e Restanrante:·
('upita!izacão desta S;cieda(�e para o edital publicado I: /

no
• !I ;ád� ?'ficial da �nião" do dia 24. do co -ren te mês 11((((((((((e no qual f igu ram os' títulos com sua respectiva nume- ..

ração e-crédito correspondente. Esse edital !'oé'l'á repro- :
'fiduz iuo no mesmo' orgão, por mais duas vezes no decor-l 1-;'CI' riu mesmo mês. É fixado o prazo, até '30 1..1c setembro, I .' •

�;,?::,j.:���e���:�a:P\:�se;�:�:od�eFl::�����:���s .�.:� S��vUel��ãs� II iÁMBíENTE EX((U·fly'A·MENTE fAMILIIAR:I' I' A R nA' P I of,'ltlJ"da a rua 'I'rajan e, n? 1, 40 andar. Flo'l'lU'lupohs, ou I _
J I � II' �

" sec'e da Sociedade á rua 7 de <\bl'il, 252, 4° mdar, con-I:
.' :

ju nt ,I 43/44, em São Paulo, onde set ão prestadas todas I I
as il��'�'r;aaÇl�I:� i�e(�o���s::I�C:t��;;. " . !IESCRUPULOSAMENTE �ELE(IONADO� A.,TO .1. SITlSFA-1OS LIQUIDANTES II

FESTA DÃP-RIMAVERf-lj ZER O MAIS EXIGENTlPALADAR. IIEM (OQ'UEIROS ;

- DIA 21 - SABADO _

' .Ii I
A Campanha Pró-Construção do Hospital da CO'tlNHA DE 1 ORDEM' tCriança Tuberculosa, .fará realizar, no dia 21 do

•

J.a
.

'

,

•••corrente, data que marca o início da -estacão das
flôres, 'uma grandiosa "soirée", nos salões 'do De- '1 'I
��':�l�e:��, !a��:%i�r/�EC��� ��epirr�L�vi��: I ' faça sua visita a êste acreditado estlbeletiment.. ;A "soirée" terá início às ,21 horas, e nessa .oca- • ..
sião serão apresentadas à socíedade as gentis i se- I

'I·nhoritas que concorrerão ao título de "RAINHA I·DA. PRIMAVERA". A renda desta festa será desti'
! =

_. CUI11na'rIIO. _

nada à Campanha de fundos para a construcão do
Hospital da Criança Tuberculosa.

" 'I.São as seguintes as candidatas ao título, de

�i IRAINHA

!�r��1�g�4�L��7' --

.:.=.,MENU·' E.S,PECIAlIZA.DO �M P R_ A, T ,O .

A R, A B E.
I. '�MARIA· HELENA SILVEIRA '

, r

MARINA SILVA ',I

a C'�;;:l���r;�i�:�:�;:,!Od::i!� �::: !�!.�..�..��'!.!�!.!!..�22!!!�!��.�2!D!J·
ço de_C,·S fl§��fo��!2��;�' EFIG�NIA, à- O epa,rtamento

-

de Saúde rúklíca-
LIVRARIA RECORD à rua Pelipe
Schimidt esquina d� Trajano. I"LAN:';ÃO. DE FARMÁCIA

,,_'------ Mês de Setembro
c L A S S I 1<' I C A D O R DOENÇAS DO-PULMÃO _ 21 - sábado; ta rrlc) Parrnác-a Sto. l\l'Íonio Rua Fe!i-pe:Schmldt, 4;3

.

I N' C Ê N 1)"1 O
I TUB,E�CULOSE. 22 _ domingo

" Farmác.a Sto. Antonio Rua Felipe Schmidt, 43
"

Consultório - R. Febpe . I

0�'�C�I'}I!1 IIIII ://11, l/III

' Admiti�os ..
Carta ind.ican-, Schm���; 38 tel, 38.01.1' _

28 - e ábado- (�arde) Farmácia Catarinense Rua Tl:ajano
o experrencra unteríor e

HOI aI.O das 14 as .6 ho
29 :_ domingo Farmácia Catariuense Ru'a 'I'rajano

. Iras.
_ ,

salár-io pretendido para Cai- Residência __:. Felipe Sch- O serviço
'.

;'notur;lo será ef",tuado pelas Farrnác .as Santo Antônio e Notur-
VIAGENS MAIS RÁPIDAS PARA ''':1;. Postal N. 266 _ I<'polis. \ n�/:I.�: :.:_�:._:�_._. _:.•_ ...................." 11:. situadas à�( ruas.' F'éllpf! Schníidt, 43 e 'Tra;iano. "�o

.;). RIO=DE JANEIRO ;
I

'

- '�!".�. <
•• '.� ,,�' 2.. ,

.. ""� � �..., 'I{STJt�O
' '" '" o,

I . /'
,

1 1'" 2"''''
. )' F

" 1..:<-1' ... "
_,o R1Ht24, ·.c,lé M'a:1í.'Ó, 8,95.SÓME,NTE COM UMA ESCALA I'CAl\IPÚIHA DE En'U'CAçAO i Aí"'U"��CIOS I'

í' ,d � " uO�.lingos F'aHl�.lnnl,aa',Cc'),.. aa '(l\o,l.lJl�i��·:,·.to<' _='
R

c,

P' D � 1 t!-f)7' ;
.

,.'
I LORESTAL 'I � I'''tl 8 e .�,2' (domingos) , W<U' ül'!i . em��;,-,.. ,u�

EM CURLTIBA I I EM O servico notur'Io será efettiado pelas Farmác'ias do' Cnfito e Indiana.
PELA CRUZEIRO DO SUL I I'lantan::o J<:ucalipto,

Y

den. I À prese;üe tabela não poderá ser . alterada sem pr'év:a autorização' deste
I ll'o de a; a I anos você terá I' JORNAIS '"

ÀS TÊRÇAS E SÁBADOS, f'AR- II madt'ira para pasta mecânica, I REVISTAS Devartamento.

'IDAS' S 3 'r.::O h I l'll!nha-e carvúo, de 12 a 15 FL"janópolis1 -itg-Ô�TÚ de 1;_j571.. " AI .. ;) S.' I I anO's já servirá p:;ra poste e I EMISSORAS Í...uiz Osvaldo ti'Acampfl1'3,
R . I f

- , '\iga.l1l'nto e dO'" 15 aos 20 I COLOCAt.\OS EM QUAL·
:í.eservas e n O,rmaçoes: anOR erl 'dianté lerá diâmetro �UEI ClDADI DO IIASII. Inspetor de .Fa"'11ácia.

Agênêia TAC-CE,UZEIRO DO' SUL sllf'i�ient .. para, d{)rmentes e :

'1'
"'_-'

_,,,,'_

" l11:1dcif3 di> constru<;ào. REP. A.S.LARA.
Rua Felip� SchJ;ílidt, 24 - Fone� .�(' deseja l'eflort>slllr, "un- lUA �OoR DANTAl40.5.·AND. 1,'

3700 e 2111, I ::��:/.t ..s�o UAcôrdo FIO'-j RIO .DE JANEIRO.D,F!I�
___�.,-��.�'�__.,, , ...__.-. ---- , _" 'O •• ,- ''''_'_''__ -_._''_" I
'�'P"t::s.!ê'e�pr:;'rê'lê@êél.E"'1êr:·:Jr=1E?ª�r3_@@r§lSl@ri$itÊ#r§lffi" I
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,EDITAL DE Co.LETA DE-P'REÇO

De crrlem do �I·. Diretor da Diretoria de Obras PÚ
hl.iC'�8, do Estado, comunico que serão aceitas na 'Por
fn!'41 Gesta Direto"ia, até o dia 23 do corrente mês às
15 };PI'[If" proposta, para fornecíment., de 6.600 mi de
t<lC'�. (s'Colhidos, dJ la qualidade, tamanho 7 x 21, de ca
nela (1.1 imbuia escura e peroba clara; espessura 2,5 cen
tímeti t,�, secos, na proporção de 50% de cada tipo, des
í.ina-tns à construção do Edifício das Dlretorias.

As propostas' 'ieverão citar claramente o prêço uni
tál'io, por metro quadrado (m2J, prêço total, descontos
concedidos, prazo ele entrega, impostos que recair em sô
nre o mater-ial, nome da fábrica que fornecerá o mate
rin l, f;l'ma e local -do faturamento' e outras indicações
qu« melhor eacla reçam a' proposta.

'

A� propostas c'everão' ser acompal1h�,das' de um
.t�eRt�HIJ de idoneidade .f inanceira do' proponente, As
prr j.cstas deverão vir acompanhadas de amostra do ma
U�)'i:�j a ser fornecido.

() material
..
deverá 'sel' fornecido "posto em obra",

devendo �)ara tanto os prêços unitários ofertados en

globa:'em tôdas as despesas- para entn!ga do material,
'neS�I' local..

As propostas deverão ser entregues em envelones fe
charlos e devidamente lacrados, ·com a índicacào -na sô
brs "m'ta" "Propostas para o fornecimento de tacos para'
a coistruçâo de Edifícios das Diretorias" e indicar q t
110m:; cio proponente. •

"

j
.

O não cumprímento de qualquer uma das condi- I
ções rio edital, inplicará na desclasstfícacão da pro-I.poSI?, \

.

Reserva-se a Iriretoria de Obras Públicas do Fsta-I.clo o dir e ito de não aceitar nenhuma 'das'propostas re- I

,"�bidHS', se não convier aos interesses do Estado,
.AS .r:Úvidlls, porventura oriundas, serão esclareci

ria::-. nela Secção 'I'éen íca da Diretoria de Obras Públicas,
«urun te o horário do expediente:

As propostas 1 ecehidas serão abertas no dia 23 de
setembro de 1.957. às 15,30 horas, no Gabinete do Dire
ter, na presença d JS interessados.

Dlre}oria de _O!Jras Públicas, em Florianópolis, .3 de
setembro de 1.9ã7. . ,

'

Alaíra Scholz Faísca
Oficial Administrativo A-fi

�-.--------------.-�._._--

/

ó í s

Restaurante "A

."

r

r

O R·, I, pF L A o lN
• I

(J f e r é e er a·gorar e s m� ra do

/'
".

,- .�- .....

---,---::.�_.-
-_--- _. --, ,

•

.

� ,.

PROGRAMA DO MES

'�
n
I I

i i
'�

,

! I
I
I
I

, 'I
;

I
I

SETE'MURO

.

'

Dia 22 (D) - DOMINGUEIRA com illício às

20 hs .

Dia 28 (8) � SOIRÉE. com início às 22 horas. __

..........� �����������

NegOCIO de Ocoslã6
\' rndem-se 4 :o'Íes de tel;ras, medindo 600 m2 cada

,
' ,

um, 8it�tado no início do Bairro S. João, em Capoeiras,'1
Neb; rdão edificados dois predios (4 casas), que dão!

boa ('"nda.
'fratar no me'!mo local com o Sr. João Mach�clo .

d i à r i a'm e n le, 'e x 'C· e t ., a o s d,o m i n g o S TI
--,�--------------'------------�----------

. ..

Alfaiate do Seculo

XX
J, ,

Rua. Tiradentes; 9

Olimo N€g:ó�cio·
'. Vende-se na cidade de Ivatuba" :nor.te do Paraná,

!=m ZUT}i' de grande valorização, um terré:no n0 períme
ti'O I.' I bano, ínedindo - 13 x 33 mts.

Tratar à Rua General Bittencourt, nO 129 - Apt.° 2

Período dfl- tal'de,

N O V E'M B R O

ZZ-' X '-zz

·_z
.

z
Z CAMPANHA DE EDU· Z·
:6 CAÇA0 }'LOKES'l'AL Z
Z , Promoya, pelo refio· Z
Z reatamento, o apro\'eaa- Z
Z mento das teuas inade. Z
Z quadas à agricultura ou z-
z ii pecuária.

.

Z

Z Z

Z

/
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_"O l<SfAUO" o MAIS ANTIGO I}L\HIO 1)1<: S. <:'''TAIUl\ \
._------- -- _._-----_ �

.I..
Ftorianõpolís, Sábado, 21 de Setembro de 1957

.. _ -' -

-.�---------_---..

.

� A mais modernq ,

- lavadeira'
automática
-do mundo

o melhor plano
. de- pa�o.rr..ento

, \#
V ec :€

QUEM

•
E'.

FAZ

BENDIX ... con'ôrto
• economia cemp_rova 10 em

,

mais. de- 3.500.000 Ia es

tf1 em t;,;.d.Jl o mun ,o.

Ali: ta em n055a I jo a uma demonstração da Bendlx ..
.

, �Revendedores Autorizadas:' '.

lojas" I�MÃOS GLAVAM
Narlon-I.O"6

Rua João Pínto N. 6
'"

.'
"-

atatha'�, Democráta••• '
. , -'-.,. ; � -

'--" -, < ,- ?,": ,\.
'

,

• I
�

(Cont, da,-31' pag:}.' li'eanõs elo Sul _ naciona.lis- pra "por causa dr l't,imores
pertgo a auto�'ida';� dos sis Las -. Ao mesmo tempo que que corriam de que a Ni-: ,

.
lemas legais iu'teramerica- :;e firmam pactos de paz, carágua ia ser atacana". O

nos vigentes". I -ompram-se armamentos rle certo é que MO' há ninguém

O proce.Tmento da Nica- guerrn.
. que esteja a preparar r.ma

r:',�ua tem :1 marr-» comunis-i O pretexto que deu o Pre- agressão à Nicarágua.
� • I '

t : '1.,,:.;(melhíl-se denH,�ia.- ,:�!r;Di.e Somo�a !Jara eXI?li- As Honduras sã" ump na-

e];:<:wnle ii tócni:'(l Rl·grirla;. ';,,1' :1-crmpJ'a de anuamento ção pa.cí�ica,' porém, sem

pE:' ::; ,cól'ea!10� di) NoI'.t�· - '1::""'.:€1 é fútil. Assegvrou dúvii:la, tem que' "_!lanter-se
�omuni::;t:'.:R �'éo':1tra a:: co-. -!,�l� '.lO h:w1:t ff-Íto"essa com_ àlerta e

..
está dechli,da fi re-

,
.. '

I pelir qúalquer'oli1ro �raque

---D�i-a___';�--.-d-o-·
-

--V-ia iaDfe·�·
-

1 �i::),�::;:�:�;',ô:�" �.::::,�:: i .

':LUC .iú cleviã sei. COi8ft do'
I

( C O N V I T E) pURf\ado na His_Pl.ti:oa!i1érica, ;
encontrará; se se decidp. a

't b'
-

.

t
I

a uae, uma a,l1re11'a lJ1 rans ,

pon'ível na .deCi�úo h0I1UU-1reana de defender a sua 'so- I
. / -

..

�)erania, que nestt; caso não'

� ::!.. soberania 11w,nchadfl (�e

,(t'! diL.dol' sanguiliàrio, mas
;irn a v:�ntade d'� todo 11m

'ovo, de defei1fiel' Qom ai'

!·'s o' primei,'o' intento de

oCI':l:ico sé do q�l( vai rea-

'izar-se na sita história.

Supongo e peor. supongo

''lHe na verd'acie, f PHS€ is-'

o a quem ne direito está.

dbmetidc o assunto no Tri_

A.>J, F}rnpl'ezas ele Transporte de Cargf;ls abai·xo dis

;,riminDtia;:; têm o ]_;,\'_"-zel' 1ro con�i�al' os $ell!,�o�'�s �ia
.1un,," e Repl'eRencJ.ni:l')s Comel'cH\lS, para pa tIclpaJ.em
ra . CIURRASCADA" cememol;ativa ao "DIA DO VIA

.JANTE' R l'e�liz:H-�e' no dia 1.0 de Ontnlwo, as,20 ho

r;�'l, !Ci' ResfaiTl'p.nte RANCI ro DA ILHA.

Expresso
"

F'10I'ianópo!i!'l
R. Grande _ S. Paulo

Joievilec:;e
" Bll�:nenanense

Emprf>za .1 oão Ne"0S

Tl'anSporl:f�' Rist!'!'
,

Tl'anSpol'hlrlol'ft Imllel'Íal
TrHnspoi'h:l(lr� Ribeiro ..

�._-----------..,...-----"i_ .....--,---.-

�

VENERÁVEL . ÓRDEM TERCEIRA DE

SÃO FRANCISCO DA PENIT�NCIA
Igreja de São Francisco

.,. C O N V) T E

cUBai r:e Haia, a louca am

"(:fto de um Diü:do).' pro
')�:�,ilse outra v/e:.:· uma guer

fl':i tCl'lui,"': todos de�'enios
cl:ordal' que são os goyer�

_,' Os eh'is os que ganham· as
'·,�-en'.as C0!l1. maH, frequn
i··. TstJ devel'1 te· lq pI'esn

'e Os hi)J1dllreanos. Um êxér_.
'ia, Isto devem tê-lo presen
Ditadur& intel:na. €:. um exér
rilo inútil qUãndo si �nfren
t.l o inimigo. estrangeiro.
r "to,' sabemo-lo ,nós', mexi

(',':}lO:';, de sobrá, ao longo'

,.
rh nÜ;:;;;:1 dolol rosa história,

O bom cl'itél'io (103 hon-
. ..' .

, dureanos, vai' ser posto à

I
I

/

De órdem do sr. Irmão Ministro da Venerável
Ordem Terceira de São Francisco' da Penitênêia,
'convido todos os irmãos desta Ordem, para toma

reIJl parte ativa .como eleitor n�s. eleições _que sê
rão realizadas no Consistório da Igreja de São

Francisco, após a santa missa das, 9 hor<.s, e com

início às 10 horas de domingo próximo, dia 2::' d<,
• 1

mês de setembro ·corrénte. .

Assim coi.widados, e .de acôrdo COl'\l () parágra
íó 1,0 do artigo 13 do Compromisso desta Venerá
vel Ordem Terceira de São Francisco da Penitên
cia, ficam convocados todos' os irmãos

.

professos,
para, reunidos em Capítulo, Iprocederem ,à eleição
que se fará por maioria de votos presenté�,. seja_
qual, fôr o seu número, salvo a disposição. QO artigo

.. 11 po m�smo Compromisso. �"
Sala de Sessões do Consistório da Igreja de

São FranCisco, em Florianópolis, aos 15'dias de se-

tembro de 1957. / '

.João.Egygi9; da. Silveira
Irmão Secrétáriô�'

Concurso gralui 10 de taqolgrbfta VENDE-SE
y

l' _- Sn la de jantar
1 .- .Poltrona de' sêda rosa

1 - Sofá em sêda amarela
1 ;'c:�a� à Rua General Bitteucourt, nQ 129 --- -,ÀptO 2
Pcriüdo da ta rde..

'

fI. Escola ,Modêlo de Taqu.igraf'ia c!:il'igida pelo Prof.
�:'J!d 'l"ho;-n:,�, abr iu mati-ícula ao novo curso de taqu i

gT.d';,·; por c orvesnondência 'que
-

terá a' d1.1r::t'.�(.1O 'de cin
.:;0 :n",l(:� após �, «u e será conferido diploma a o aluno
.aprova do em exame final. Para maiores .inforrnações 'CS-
c rever à IEscJJla Modêlo de Taquigrafia, -Rua Barão
de Itapetininga-, 215, 9.° andar, conjunto 93, Caixa Pos-
.i.I R(,OO, Fone 36-7650 - São PalUlo.

.

...

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

. Mj.N;STÉR�O DA AERONÁUTICA
. OUIN'TA ZONA AÉREA

Oe$tat!menlo de Base Aérea de FpoUs
SECÇÃO lV1.0BILIZADORA N.o 52

ABERTURA DO VOLUNTARIADO NA'
AERONÁUTICA

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

SUL AMÉRICA CAPITALlIA(ÃOT.Ã�
,

AVISO IMPORTANTE ,-,

SEDE SOCIAL: RIO .DE �ANEIRO '

1-'0 Comandante do Destacamento da Base Aélerl -

de Floriarrópolis, íaz ' saber aos' interessados que se .acha
aberto o voluntariado naquela Unidade. O candidato
à incorporação - corno voluntário, deverá .satisfazer as

seguintes condições:
1 - Provar ser' brasileiro nato, apresentando cer-

tidão .de registro, de nasclmentc de int�iro
teôr;

2 - Ter idade compreendida entre 17 anos com

pletos e no máximo 28, €-ln 1958;
3 _.:_ Provar "Ser eleitor ( não servir de arrimo a .

nenhuma pessôa;
.

4 ::__ Provar com Iôlha corrida da Polícia ou ates'

tado passado por dois-oficiais que o conhe-"

çam, possuir bôa conduta;
.

5 - Possuir instrução primária 'no mínimo;
6 - T€'f no mínimo, lm,70 de altura; .

7 - Não ser reservista de 1.a ou 2.a categoria do
Exército, Marinha ou Fôrça Auxiliar. Sendo
reservista de 3.a categoria de uma dessas cor

.poraçôes. obter permissão 'para verificar pra
ca -ría-, Aeronáutica;

8 _-P05:suir atestado de vacina anti-variólica;
9 - Sendo-.lTle'llor de idade) ter autorização' por

escrito, do pai ou responsável para, ingressar
na Aeronáutica, como praça voluntária, de
clarando também, ser solteiro e não servir de
arrimo de pessôa alguma. .

II _ Os candidatos a voluntários, devce-ão aprc- .

snetar-se para tratai' de suas pretensões:
.

Até 10 de Novembro para os candidatos a íncorpo
r-ação em janeiro de cada ano:

Até 20 de Maio, para cs candidatos a incorpora
ção em Junho de cada ano .

Em 15 de setembro cprrente.Tterminaram as ati
vidades do Escrtrózio da Emprêsa em Florianópolis,
p:-tsS,�;nd;) as· operações sob o contrôle da Sucursal I
Regional para os Estados de Santa Catarfhn e Pa- ,I

.

it
I

raua, SI a em Curitiba, à rua 15 de Novembro N0
509.

Assim, a partir da data referida e sem
de con tinuidada, em substítulção do 'EscriU,rio c.ra
extinto, os Âgentes Srs, Armando Primo Russi,' com
restdência à rua Gal. Bi ttencourt N0 98, e .A:maurici

. dos Santos, .com residência à rua Gal. Gaspar Dutra
N° 313. -r-r- Estreito, passarão a atender os l)ortado
res- I' o público em tudo o que fôr necessário.

��';.er.3j�ê��_@êªr=IF'1
I

Pedimos aos n oss o s distintos le itrres, o obsé

qu í« de preencherem o coupon -iba ixo e remetê-lo à
uossa Reda�ã_o, ,a fim de :"mp:e�armo', quanto an-

tcs, o nosso ca dastro social.
.

-
.

. � "1\orr::2 , .. ,.,., , r •• ,.,., .'.
I I

','

J,
I :::

'

..,
"

..•... ',' , -, '.', ..
" "

.,
.

·
. . . .

.

�
��

, . , , . , .

:
. ,

'\'
, , ..

:
.. , , "

l�L', Data do nascimento .. ' , .. ', ,.

II'';,'1.
• lJ',.-' ...

-

.
. ... ':I.�

Estado civil ,.�., ".,.--: " : , .. 'l�
f I'

En�i�i'ê.�,l_l)ll catgo .... "., ... , .. ,. , ... , ... '. ,:�.;
/ .: ii
, t' (IC:H�'l do Paí (Mã.e ." , '., , ' ..

:.,(

..::Jêr§lr#iêr=l@i�@F�l�-·,:1';;:1j:�::-3"i:'�' !

QUÀRTEL EM FL,ORIANÓPOLIS,
T,EMBRO DE' 1957.

13 'DE SE-

PAULO OPUSZKA -' 2,0 Tc n .

Chefe da Secção Mobilizadora n.o 52 •

I'

I
!
j
.l
I

. ,

\

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

QUALIDADE:
LUXO
CAPACIDADE

/ é um refrigerador: que

agrada Õ pri�erra vista; Suas
\ linhos' mo

d,ernas aliam o estético ao útil e funcional.

� luxuoso no acabamento é assim mesmo

accessível no preço. O refrigerador PROS-

DOE:IMO é amplo com aproveitamento total
.

do espaço, satisfazendo tôdas as exigências,
mesmo de uma família numeroso.

.

A GA

RANTIA de, 5 anos demonstra que és!e

refrigerad\)r merece a sua confiança'.

I •

(bnhecp�o! $era' uma amiZiJde durddourd
É UM PRODUTO DA I

REFRIGERAÇAO PARANÁ S.A.
lillliilllllil!illlilllill!11111:!llllllilmIlIIWIIIIIII1!lllillllllllilllllllllllllllliWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/!11lllllmllllmlllllllllllllllllllllllllllllllmlllllllllllllllmIlmll :

- j

por
menor

preço I
•

�; 1'�V.•'l. ,Cc:., fiemos e,m que

rlecidh-.;
.

,.

.

;" "..
:� .

,

P re�o Fábrica Cr$ 29,500,00
Pl'C�o Florianópolis Cr$ 2fl.500.�O

em Florianópo!ís
HUI) Tt-e, Silveira -. 24 � 28
Ulna oqranizsyão as suas órdens,
Fones: 3793 e 3798

,
i

O NOVO 'PROSDOCIMO» Super-Trollk "

APRESENTA;
.

> I
.

_ CONDENSADOJr -Super·Tropic» Gela melhor!
f de proieto novo. muito mais eficiente.
na produção do frio. me;mo sob condi
ções olima,ériéos extremas.

- Capacidade" 9,5 pés cúbicos.
- Unide,de sela :Ia. .

..:. (.olamenlo com Ia de vidro,
- 3 gav.efas .plá.�icGS espaçosas.
- �ec:ipi.nte embutido. para a água do degalo.
- 14 Prateleiras ,�mcyiYeis, que permitem um

aproveitornE-nto· de espaço 30% maior quP o

,comum. Acabamento brilhante
'em aluminiô anodbado.

- Regulager\, no. pés p�ra nivelom •.lllo.
- t3 Prateleiras na perta.
- .CongeJadclr horizontal, amplo.

-

con. 2 fôrmas .nU(lidâ3i d. itx'rator,

CONCESSIONÁRIOS.•

LOJ A.S ELI�'rRO - TFl\5'..NJC,,"
,\dqniI'3 um Refrigerador "Prosrloc'imo" '! pague-o

em sua\'Íssimas prestações mensais, nas

.

LOJAS ELÉTRO - TÉCNICA

'

..

I
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Irá á Bahia o pr,sidente da' F. (. F.
Ao que soubemos o sr. lação das candidaturas à

J�ni Mello,' presidente da presidencia da Confederação
,"ederação Catarlnense de Brasileira de Desportos.

Regatas Aldo L!iZ, j':\ tem dendo ser utilizado .na re- E' certa a presença de Futebol, deverá viajar na Fala-s,e que o sr. Elias Giu

(;0111: certa a. vitoria. Pelo
I

gata do dia 23, de forma' �1L1 b es do interíor.' n'otada- próxima semana para- Sal- liare, presidente da. Liga
menos em' quatro páreos o

I

que cs prepar.i+'vor das mente o América. que, co- vadõr, aonde part.rcipará de Joinvilen.s-e acompanhará o

Dois encontros em con- preliminar que começará rubro-negro sfl,;rá vitorio-
I

guarn ições aldistns para o, mo' sempre.: virá com oxce-Í monumental reunião que sr. Osni Mello na viagem a

tin uação ao Campeonato às 13,45
'

horas. _No jogo <o. I certame (le ':5' :ie Novem-: lentes guarrnçoes, conti-} será promovida pela entio, "bôa terra",

Amadr risl a
/ da Cidade, te- principal da rodada esta- O Aldo -LLiZ, campeão do' bIO só S3 proce.ierão ,após' nuan do seu forte nos pá- dade baíana para a articu-
,

,

�, '

d t itó
I

t d ..1 •

')8
. I .

'1
r

rão lugar, esta i;al'de, no rão em ccrrnonto 'I'arnan- J.'..,�ta o, conoa com a VJ 0- �l rega 'a o '!lll. ... '. reo� de quatro- s('m e 0/itO. "

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

'GRtáj;}ifI- da-�ua Becaiuva.
I
.!aré 'e São Paulo, CUJO in í- ria àpenas no páreo de dois, I, O Riflc.huelo' continua

I
Vâmcs - aguar-dar o dia

Ii l-
' ',' ,�'

, ,.-,', ',;;:' ,,' ,>
'

.. 'V�- .-., < -� � "I �,,� � t ,i. -f', l,""
- ',' r

" &;
...

�l�' -
" - �. - {

,

O'''"ACJJ'':.rsitarJifw. �� �·BI'!f...a1 liH�el�?::�r _� ��r������\��i�,' �i�eS�!�;;���o��:���la ,:�, e�, �JJjc�õ�:�J.'T'n�\�-:����:��?R�����?�!����Íl�o �S:>*,f)�'.!tb$,;rét�_(t��&'�",in��hã:, -, • J
c BY.���:g 'U,�J'��UI�, la,)1 elrvJ

rs��'�� os ,pr(:)'t-agI}n"t.flt-a� dl1' '15;'15 � bald,. �mbom es'"�" dOIS re-
I

l', ctu,oe aJ��l:�m:u--!- G.orlqUlS- aquatIca ofei'ecera dÜ;pu-!
,'.

' """,,:,,�, 21 DR II r
-_,

, , "

,

'

_
"

mf\clores Ifí'Í.o' t'stejall1 Se :�\d9 1l0VC§� àilépotQs, 'g,taças tas flas mais '('�nhi(h)s e Contll1uandt) em'seus pre- lizados, e que são: Dedéco,
- NO' I ('IK ,R 1,0

'
. A ,y A' I A N O úÍ1penh,&rido muito nos trei- à orientação que vem im- emocionantes.

/
, _',

' ,

. .' _
,I nos. O alvi-rubj.'ü como se

I
'-'--,.-----'--''-_-- _'--- ,

'l'REINOU 'O AVAi -"'- _ue esbverem qu;tes com a, '.

O
- '.

d ' t t d" (,P_repar,ando-se para e�fren- re-so,Ul:ar�a. S.erá _

feith :�i-.J-( "t" "

(
,.
-, S Jogos e, an eon em o ampeo..

tal' amanhã nesta', Capital; _Ol'O;;�l flscahzaçao, pedm- er ame arloca t· -I :

';:, esquadl',iio "fantasma" io a me,;ma Dlre�ol'Ía a me.,.
I O jogo Flamengo .:{' Dan.'

' na o Juvenl
, I I

do Carnpeo.J;lato Cirariuense ,-hOi' compreensã0 dos srs. gú, antecipado 'p:üa 5a fei- Dois jogos' fonim efetlla- por lxO, isolando
I . l.

de Futebol, o 'C. A. São ,1ssociados, para .t 'perfeita, ra, saiu favorave-l"tlo l'ubro-

Lcr::�," doe JoinvilLf:;, treinou obser'jâ.ncia dêste aviso. Es_ I negro, pelo escor� de 4x1.

0_ Paula leth'o da Seleção, de _Velei
ból sob:l.;:; ordd�s do tér-

, terça-feira à,tar'�� -no Abri- 'dl\reCe ainda, qUi) sómente

,go lIe' Menores, I) Avaí F. Wl'ão direito ao ingr'esso ,,;egLlinte� .togos': América x

C., 8cb as 'Jrdens de Bráll- de Cri, ....l'O,OOO (,S sócios Olaria, à {tarde. e Fllimi-
,p. •

lio Sil·,erra. O "apr<lllto" tluites de Cr$ 50;(){I, enquan- nense x éanto do Rio. à

;tgl' .. dqu ri, todos os aseis- [{) os de Cr$ 20.00 tel'ão noite. S;m desportistas. Necessitamos ter nova entrevis-

ten�Qs, .demonslrando os áperp1s' direito ao abati- Am:::nhà jogan\o Bota- ta com 'l Sr. Governador do Estado, já que '1 primeira
,

, .,' "

f V
' :lãl)· de" resultado positivo', apesar do compr(lmisso go- Sul-Brasileirús,

jogad6rts grande "apetite" m,ento n,ormal, unir, vez a... :go e asco, que é o coJe� i"
'.'rg·nnm�ltaí., e a reforma do Estádio '�pr. Adolfo Kon� üinda os nomes dl'S elemen-

'para. derrubar os comaÍl- p-l'esentanr.o o '_aláo...,. de j')-ntração da rodada. 1 " ' "

'd d N�
, ma de treinamento voltarão

,

"! .___

: '11 e uma ImperlOsa neceSSl a e.' ao ponemos con.- t-os que mais vem !'e desta- h" d da'
dados d·e Zabot.,

" mensalidade nú!ner,o b, re- tinuar '1e$tá série de 'comentários' sem resultados C�)R- oJe a qua ra as atleta!!

JlEAPARECERA ,O ferent� a agôsto úitimo, Campeão o I, (orln- '�r€1n;;. Urge medid.as mais práticas, mais objetivas e
cando nos treino!' ,já rea- FCDU.

.. "
I

I Ap6LO DA DIRETO uma nova entrevisl-.á com o Sr.
1 Gover�ador proporciona- ,-, -.,----

xxx
iml)etuoso 'avan',e Bo ão,

'

.,.
'.. �

. t·
'

E S G R I M' A
-cuJa falta se faz'ia sentir, lUA - A Diretoria do "Clu_

! lanS, ::á aa» despo�tista5 alg�lIns esclar�cimentos sôbre' o as-,
"

I ,Até a presente (!ata v se-
"

f sunto, que ate agora' nao consegUImos obter e talvez S,
A 's .

d 'd
' ,

'

.

reapal;ec�rá dom'ingo, ápós I
be do Povo", solicita o SÃO PAULO, �O (V. A.) Exc.ia. se r�solva;<-_definitivam�nte, a atender o apêlo I OCle a e , düs Atu'a- tOl' que maIS vem preClcu-

reso! ver -s LIa
i situação com comparecimento, de sua nu- - Vúncendo ao �ão Bento, ç.os que, nesta- �r��. fazem, esporte, abnegadamente, So- : deres' de FlorianÓpolis, con--, pando

a'os dlrlgentes da

'_ 6 "�:Ivi-anil". A,siÍn BOiãO,,' i1�ero�a tOl'C'i,da, ,p;-n'a .incen:- o Corinthians c0uquistüIl o fremos, com 11 falta de Estádio. Contamos com o da F.C.F. \'ida seus distinto.,; sócios FCDU é o !,lepartamento de

deverá reforçar o seL qua- tlv::!r seus atletas a cou- titul,G de cam'peão' do Tor- em' péssimas condi�'ões..A conynuar nessásituação, den- 'para que compareçam em atletismo, isto porque o

iro em pouco tempo estaremos frente'a um sério obstá- ,
".

I
'

fim, que queimará o reu quista da vitóri,J, que terá neio de Classificação de
I f lt I 17\ t' d' I'

_-

d
sua, sede para apl'eelàl'Cm o mau tempo remante nos ul-

cu (): :,8 a (e .J!JS II 10 para a rea lzaçao os campeona- ,. ."

(dUmo cartucho: vis:mdo o seu valôr l'eckbrado, por 1957. Foi mais llm Íf'ito d,e los, desenvolYlmento dos atl�als bmos dIas em nossa Ca.pi'-

ccnquistar' a sua tão e,�ue- se tratar do maIs famoso envergadura do "Campeão I Vimos, constant.emente, al(lrtando as autoridades alunos de ESGRIMA, e com tal tem impedindo à re�l!iza_-'

r..da reabilitaçãé. quadro do fútebol de San- dos Centeuâr:os" que per-' I j)úblicas sôbre es-sa possível ocorrênciai A F.C.F. n�o' ,is$o, ,i,nsc.l�everem-se (iU' à çã� do's tr�inos. Agora que

JACó AtrSEN'fE _ O ta Catarina, atLlalmente. fez agora 17 partidas sem � pode. financiar a reforma do seu Estádio, por lhe falt/ar se�s filhos que 51'! tornarão o tempo parece t€r me1ho-,..
I os recursos necessários. Só o auxílio go,vernamental po-

0,:.xc'elente ponteiru-esque.rdo Chegou a hora fie ajuG&r o derrota. Por out,·" lac10 a I

d
' b' d I

�

.. ' •

" \
'

,
',"

v

,'! I
era co rIr as' I .espesas deCQr�ent:'s da r��lOde açao.

f;(!�]':i mais �uma ve:-.. de Clube. Nenhuu1 ,palano po- P�nte PIe.ta, atuanoo

eml'uma
nova e,nt��vI"ta com S: Excla",�ela pa�t��lpando to.

"fol'a", pois l'esse�1tiu-se de del'á, deixar de atender a VIla BelmIro c'ldra o Ja- dos os despornstas da CapItal, terp por obJehv,O conse

Nua g'l'a.ve contusií,o, quando êste apêlo da Ditetoria. de baqual'a, obteve estup'endo g'uir a l'efouna imeúiata do Estádio ··Dr. Adolfo Konder".
. , _,' Chec'a de promessas! I

da parlida' contra o Bar- seu Clube. tl'lunfo ao bater I.) "Le::.c do ,'" ,

.

,

I
('ll€'ga de evasJVas! ô

'fOSO. Permanecet'á ,em seu A TESOURARIA PAGA l\Jacuco". Com a vitcria, a', n desbterêssó até agoora demonstrado pelo Sr. Go-

(JÔslO o atacante Lauro. - A Tesouraria avaiana "Velúana" incluiu-se, (reci- veri1r.rlor do Estadú pelo esporte em nos�a te'na, coloC"R-
, 'L\ l.'Ú MELHORA _. O efetuou o pagamento de did�mente, entre (,s chama-! nos l'iIi sit.l;a,ção df!primenl€ e.ntre as demais Capitais do Os 'chUenos 'cam ..

gll::p:" :u;queiro Tat'ú, con- ;e.!s profissional"> referen- dos "dez mais!' COIUlUis- i TIrat-jl. pois que- a nossa ,Capital é a única que não possui
, h

t 'l�' I t d
.

•

d
: : mn Estádio à altura do progresso esportivo.

L'tln(I!'(lo na ma-o dl"'el'ta ,'em LC a agos o u Llmo. an o maIs OIS !)reCIOSOs ' ,. : . . .

.
,

'

,

('ahe � nos, desportistas ballrIgas verdes atraIr a

::pl'e.selrtando gnndes me- NENHUMA l{ESPOSTA pontos para o' seu ativo. O atenção dos poderes públicos pala os problen:as dQ es-

'lho: ;l,i,' aCl'editando-se po- - Até esta data não che-: clube- campineiro, já está porte, que ''desejamos ,ver �ol,ucionados sem mais delon- frontar, pela Taça- "O'Hig

t'Íf;�J r;:Je estará � p(.'�tos gou nenhuma r'�8p,ostá ao; çlassificado, havendo <itin-
1

�a;;. \Par� isso, ir�I\�os, il1corpora�o.s, mais uma vez ao

lU sensacional !)e,;eja con- :âhograma do Dr. Carlos' gido 21 pontos. ;rá o
-

São Sr. Governador soliCItar-lhe o auxIlIO, pe-lo qu�l ha tan-
-

.

'

..

-

i
'

",
to tempo vimos no� batendo. O E\l'. Osni Mel!,), Presiden-

tl'J a "v,eriele". do Campeo- Lourell'o da Luz sohcltan- Bmto esta pratICamt::nte a-
t d F C F j"'d I ma o tOfl' "a a' a )" n

,

' "

'I
e a. .,'., sem ,UVl a a gu ,se pr n 1 c r ,,0-

d? a obsequiósa atenção do. lijado do bloco' prinCipal,: seg-l!ll uma elllrcvjsía com o Sr. Governador, ocasião ,em

ATEN(l\O ASSOCiADOS Almirante Máximo Mlirti-: vez que lhé faltam [.inda
I

que renovaremos ('om mais in�istência, os apêlos feitos

nelli, na con.quista de_:,c!ois! dois c'ompromisso;,; 'sendo na llltima audiê�cia ,e mais uma vez� fal'emos sentir a

d f· S. E:.\.cia. a urgente necessidade da sua ajuda, pela so-
bons ataeantes do futebo!}__ e lCi! que consiga, nos

bre\o ivência do nosso futebol.
no::\ seus sócios, que sómen- carioca para o "C.lube do mes.mos, mais qÜê dois pon- , Sm'emos aten,didos desta vez?

j tos.

Flo.rÍanópolis, Sábado, 21 de Setembro de 1957

/

.

IASOUET�.aL . VI LA

o Marlinelli. é favorito das regalds
'Moyjmenladíssimo o galpão do clube de Jairo Callado .; Vilória pelo"meno � em quatro pá re01
esperam os r ubro:;a;I·negros - ,Pouco ou quase nenh úm empenho do ti ,R. Aldo' Luz 'qué está á'

,

espera de suá frota olímpica - O Riachuelo e' o América ,poderão 'Irillnfar em'. IÍ-o,i s péreos�
Conforme decidiu II Fe- natc, destinada a movimen-I cisco' Martinell i a julgar sabe, está aguar.iando a .rimin do seu f)C'vo'pr,esi-

.rleração Aquáticu de Santa tal' i'lell!_or ' os remadores pelos preparativos que vem sua trota olímpica que ad- tJente, Henrique Mor itz Ju

Cat.uina, no próximo dia' para a disputa do título realízando-díarramente, com quiriu e:Y1 estaleiro alemão n ior. Poderá o clube da

28 rio corrente, ,;1;1 baía sul' máximo do Estado, em no- o seu galpão sempre mo-: ,) que, segundo soubemos, Ri.a Maria tr.iunfar nos,
--

.....
- a _ I

'

desí a Capital, será efetua-' vembro próximo, vimentadíssimo, o qu e não ó ag óra é 'que v-nr de dei- pár s os rle quatro com e

da a Regata Pré-Campeo- O Õiube Náuticc Fran- ocorre com os Clube ��áu-! :::,r a Alemanha em navio iit:'.

, l >WI If� f tico Riachuelo ,�Clube de! ':0 Lloyd Brasileiro, não 'po-

, .-Dois jogos, esla tarde pelo certame
amadorista

o do
.

dia 28

Hoje serão efetuados os

d,os 5a feira pelo Campeo- Ramos na lidei'"nça € o

nato Juvenil da cidade. O Avaí derrotou o Tamanda

!;uf'raní vic'e-lídel', COllse- ré por 2x1.,

gufu derrotar o Bocaiuva

., , ......>:l•••••••••S.'9•••••••••••••••••••••·\.

'U R ,6 E N O V A ,E N T R E�Y 1ST A

'n�to Catarinense.

N. SILVEIRA

- 1\ Diretoria do Avaí,

p: I' nosso intermédio avisa

Povo".te gozarão abatimento os

.1
.. !

I

!
I
I

I' Informa-se em Joinville tiba, para � reahaação de

que .vão adiantados os en- um torneío qu.a'rlr�ug,u!ar,
ten: imentos entre os clubes' entre os clubes' �..cima, com

; Ame'i'ica e Caxias, locais, e' -Inícío em outuhró .VhliOOU-
,

Corttíba e Atlético de Curi- 1'0.

-

,:�:;'
- .._----- ----

Fed,ração (atarinense de Futeb.oI" de
,

Salão'
.'

A V I S o mês, 'Õ� pedidos de� inseri-
A Federação Catarínen-, ção s·el\ão atel�di'dos pelo

3� 'd,e Futebol de Salão avi- 81'. ,João Andrade da Silva,
sn aos seus fili�hl·.ls que às a quem os interessados po

-inscrições para o Campeo- derão dirigir-se, pelo' tele
nato' da Cidade, encerrar- fone 3.664, para obterem
se-ão dia 25 do corrente outros esclarecimentos.

parativos para o,; 11° Jogos Landico, Ney, Borba, Sam
Unlversitarios Sul-Bra��lei- paio, Aimori e em ,sE!gundo
1'os, será lê"ado a efeitc, na plano Serafim, Zeno e Fais
noite de hÇ>je no ex-Estadio ça.
da FAC mais um treino co- xxx,

Realizou-se na !uanhli. de

4a feira 'na quadra da' Fa-
niéo Nibo SeB.

"

Falando
culdade de 'Díreit.o mais um

à nO:1sa ,repor- treino do "sextetc' femini-
Lagem declarou ú té{.!I�CO no ·da, FCDU

•
,

, ,que tomara
Nildo SeU qLle sua equipe parte nos próximos Jogos
�em melhorado SêU iridice
técnico e' que e'spera (azer
bôa figura nos 110 Jogos

que terão. se'u illÍC!O
de breves dias, �m
Capital.

dentro

nossa

citalJdo Obedecendo progra-

campeÕes de !'Imanhã. rado o encarregado da pre-

�visa ainda que toda!:!, as paração de no�.sa eq�,ipe
SEGUNDAS, QUARTAS e marcou um treino para ho
SEXTAS-FEIRAS. são ef·e- je .no Estadio da Escola de
tuudas aulas na sede do Aprendizes de Mll :'inheiro.
referido Clube. xxx,

No, setor de bela ao ces

to- tainbem temos notado
grande deficiencia, devido

péões em parte às gran(le,g chllVas

4a feira voltaram a se de� qu� vinham...c.ainíli:: em nos- -

sa Capital não p�midndo
assim a realizaçãu dos trei-gins"" em Santiag'(" oS <,on

juntos chileno e brasileiro,
êste repl'esentado ,pelos'

nos programadoil.
)

,
A exemplo do atletismo,

�aianos: Os' n08�OS ccn:se- esperamos que durante o

guiram à desfor::a nos 9'0 ,resto deSta semana a equi
minutos, (lxO) mas p(,rde-, pe �d'e basqueteból retc.rne

ram na prorrogação pelo aos treinos.

mesmo escore, ficandc os I (Dep. �Pu,blicl'lade da

andinos de posse do trcféu'l F. C. D. U.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BUENOS AIRES, 19 <U.- P.) - Entrou hoje no terceir o dia a greve de - quarenta cinco mi! trabalhadores nos serviço s de comunicações 'da Argentina. '

As a�toridades federais aeusaram aos grevistas de visarem fin alidades politicas na greve porem decidiram tomar medidas ,pa ra impedir que o movimento se

alastre a outras classes de trabalhadores do pais. Quar�nta m iI bancários declararam-se em estado de greve de solidariedad e aos companheiros das eomuni- -,

cações. Informa-se que são �!andes os prejuizos sofrid��_�elos bancos, comércio_!_��du�tria�m fac�_da_p�!�lizaçã?_das com unicações no pais.
.

_

;-==��������������-�������
�&�i[mi=�����W�

"

_
RIQ,'20 (V. A:) --r A maior refinaria de juntamente com a de Manquinhos servirá tõ- finaria será o aproveiiamento dos 'gases resi- prima" que atualmente nos chega do Extremo

petróleo na América, do Sul, com capacidade da a região g'eo-econôm,ica se,rvida pelos por- duais para a produção de borracha sintética. Oriente. I
para refinar 90 mil barris diários' d� óleo, sefá tos do Rio de Janeiro e Vitória - será ai pri".:. A Petrobrás está estudando o problema cui- A refinaria de Duque de Caxias produzi- Iinstalada e� breve, pela Petrobrás, no muni- meira unidade da Petrobrás a produzir gaso- dadosamente, visando a produção de 40- mil Tá gás liqU0fe�to, gasolina de aviação (100/ í.ilicípio de' Duque de Caxias, mais exatamente lina d:e aviação._'

�

toneladas dei borracha para o suprimento das 130), gasolina de avião '91/981, gasolina co- !i!
na orla noroeste da baía de Guanabara. B O R R A C H A SI N TÊ 't I C A ,necessidades do atual mercado brasileiro, li-' mum, gasolina extra, querosene, óleo dieseL �

A refinaria de Duque de Caxiçe - que Uma das grandes, vantagens da nova ?'e- ·bertando o país di impoTtação da matéria- e óleo combustível. '. I
.�iI!!_i_IS!lSlilit�IS���'��i�l'!!�!m!sI§I��"������� lllll� IIIlS1Bllilllll.lIIl!ii9l11lg�W.�,\\��""���!i1!1 lliiSillli�'�������Ii�MI�!il��!]�"��IIiI�_�����""'�.�i�l.iI�!I�I.�II�1�§i��!!.��

�lU "I� JI��HGIl� nOl1 fl��tD!O� D� IIINn��mi S�2o��,����1� _P��!E�Ecat���[!�. g���tem�,L����açõe,
O sangue de São Januário, poles, às 5,30 . da manhã, dos napolitanos se fazem

VI· I S A dA.
-

d E t
.

d
santo padroeiro' de Nápo- apenas 25 minutos depoís

'

mais e mais fervorosas, nes
, .

·eman'a (a emI(a e s u
' OS les, liquef�z-.se hoje com que os dois reçeptáculos de t

ses casos. Quando isso não
'.

.

.

. ,extraqrdinária rapidez, e I cristal, que contêm I) sangue
t
ocorre, interpreta-se como

,

•
.

' milhares de napolitanos ce-
I congelado do santo, foram

I
vaticínio de uma catástrofe

Assunto que vem desper- .Faculdade, temos uma pes- nóstico Oral na Universi- , nossa Faculdade oe Odonto, lebraram, � I e grementé o

I'
expostos ao público, I iminente;. _

.

.-tando a atenção de todos que· soa capaz dos maiores em- dade de São Paulo, minis- logía, com uma bem mon- bom augurlO.' VATICANO A multidão, que enchia a

se interessam no!' um Bra- preendimentos, que é a 'do trado pelo renomado odon- tada sala de círurgias, mui- O milagre,' que ocorre
I

A liquefação em geral re- Catedral e a praça expres
si! culto e capaz de se eman Professor Samuel Fonseca, tólogo.i.Emmanuel ,Cheras- to embora/falte alguma coi- três vêzes por ano, verifi-, quer um período mais Ion- sou entusiasmada seu rego-cipar econômica e finaneei- ilustre Catedrático, que pa- kin, catedrático da Univer- sa, mas que com um p0UCO ,

t 'd
.,

d Ih
.

. srd d d AI b d E d
�

bô t d 1 ·1· zijo, quando se lhe anun-
ramen e, e o o ensmo me- ra po e-r me or ensinar aos; SI a e' e a, ama, .os s- re oa von a e ce nossas

Des.coberla Vaclana Conlra O Resfrlaado .,

ciou qu..e o mI'la'�i> se.. hav�'adio e Superior. que, não jovens, vem de .tirar um tados Unidos. .autoridades,
-

dando-Ihes a - <.'

�

obstante os esforços que • Curso de Especialização., ou
'

Graças ao dinâmico Pro- verba indis41ensável, estará produzido. Os sinos de to-
vêm éOÍljugando alunos, pro

I

melhor um CUl'SO de Diag- fessoi' Samuel, conta, já completá, sain-do então de BALTIMORE, 20 (U.P,) Wallace, revela que a re- das as igrejas .de .Nápoles
fes�o�es e a� au�oridade.sI'· Já

.

verdadeiros cirurgões - Informou-se esta no.te ferida vacina evitou os res- passaram a repicar, levando
maiores do pais, amda dei-

I
- dentistas

. -capazes de hon-
que foi descoberta .a pri- friados, causados pelo ví-us a boa nova a todos os con-

xa muito a desejar, rar nossa Faculdade, 1 f d
Em nossa Capital, pai-a I Fato auspicioso, será, den

meira vacina, a tamente e i JH, em oitenta por cento fins da cidade .

. corroborar as afirmações tro de poú�os dias a rcalí- caz contra um dos piinci- um total de 40(} pessoas ino

acima, basta citar a cria- 1 zação da VI Semana Aca- pais vírus do resfriado co- culadas em uma série de
.

...,_� . ......,._

ção das Faculdades de Me-
. dêmica ce Estudos da Fa- mum.O diário "Baltimore experiências controladas. O

·1
(

-

dícína e Engenhat-ia, que I culdade de-�jontologia, que, Sun" declara que a vacina virus JH, isolado pelo. dr. �� .���'farão parte juntamente com :l exemplo dos anos anterio foi obtida- pelo dr. Winston Price em_ pro_vas anter '
-,-"es, _� .

=m
.

•
as já existentes, da Futura \

FI" -
,_ .1' Sáb d 2 d Sete b d 195'" res, terá a.rna is viva I:,eper- " ._;__ --� -

Universidade de: Santa Ca- ,. . lU�an?p�_Is, a a o, 1 e e em ro e I
cussão no seio do estudan- H. Price, da equipe de cien provocava 30 por cento l! ,<; '"'_1IIIIIIIII........WWIll..

��l�i:oa, q�er���' t����od�tl�� I A'U-M·E·--NT-O-U O'· MO'VIMENIO BANCARIO ���o�s����ri�!����;:d�:.���� ����s d�op�:;::.ers��d:i�: :��:i��O:u�����;ã�'l;U��= San Marino, 20 (U. P.) _
gár que realmente merece , ,. Ia parhcllparalo �iS no..,sas reportagem exclusiva a upa te investigações. qu � v:nha Os, Governistas c')mlmi&tas
no conc'êrto. dos (�,emais es- 'BRASILf'� IR-O- NO PRIMEIRO SEMESTRE

meiores antorida.des 110 as-
.recer na edição de aC'1anhà, ef�tuando há mais cie dois desta ,diminuta ,r�pub]jca

tados da Federaçao. . :unto, que, por lSSO mesmo 'r ,
anos soAbre o a'ssun-to' esc.rava. d.a na Ita,'I'a- h"- en'

d t·
,

'b Ih o comentarista cientnic0 (í" - ç

Exemplo marcante as a: 1
I

- �a-nos uma ideia do ri. an '
. Jrmchell'am no palacio. do

�idades neste 's�ntido, po- i O movimentO! bªncádo 289.138.959.000,00. Estes al-
_ tismo com que se revestirá. "Baltimore Sun". Weldon gcverno a fim 6e resistir

demos' tirar das' ,recentes brasileiro ào encerrar-.;'c (?, garismos representam, e"_l' .'. ao governo formado ontem
melhoras porquevpm de pas. primeiro, semestre do ano relaç�oaoanopassado_, áu-I execuça"o da lel-'arl-'a'rl-a- -'e pelos dempçratas cristãos.
sal' a nossa Faculdade de 11 t" t" t

. - "

, Os comunistas agcra em mi-
Odontologia, até bem -pou- em curso, acusou os s.a \�s-,:e�;io/. r4e;pec �3a�o-7nf, ,- .'

_

-

.

"

'noria de vinte por dezenove
eo tempo, um ::tmonto�do de respectivos para emprf�S!- e

'. :' /� e. .' /0. 110 governo de San Marino

����r��n!U�ã�ns�;:���;�o:� I ���� :a-�e�:�o���:d2r$or" co�:: �e: �����:���c���:�: as' esperança''s do p'ovo bra. �ep�;::!�'iI�aa�a c?mp:II�-::to�
sa.be se �� se aplend1,� -�l- I' 314.503.026.000,0�, Cr$ .... o acreSClmo rel�tn�o df! ."

_

Teme-se que se verifiquem
ghma COIsa. , 1283761500000 e Cr$

-

?42% nos emprestImos '

-

, ", c�oques entre amhHS as fac-
A frente ,dos destinos da . . . -',

'

.......
-,

.

"
"

.

I ° "�i_ário Carioca", el!l "I.
formula os melhores votos coes .

................O•••��.41•••••�......... 4,7% no encaIxe e 24,4%_ sua edlcao de ontem publI- 'SI elro 'lO sen,tido de que -o Brasil : CAIR,O, 20 (U. P.) - °

D- d
I

A' e
nos depositos, tendo '�or� ca�:

-
-

_. encontre po_povo instruÍ11en -Jornal AI A'khabat anuncia-

Ia 'a'
-

\ -- " rvor respondido.as variações !'e- \ O Conselho ,de Política to tarifá�'io ,q �1�:Inent_o /',?e-' h�je que? rei SalJd, da Ara_
.

,_." -, -'

�, '

.

_

' • l,at.ivas, dos ban.cos estran- Aóuaheira; ,ag,ora cons}itui- pera dos homens que i,nté- quado. propr�o c- POSltl':O bIa SaudIta, se cflUprome-
"

-

..
, /f',

"

gelros respectlvermente a I do, e
. emp.ossa?02 esta em gl'am o novo órg�? gov(iú'na- p;:..ra a �xp.ansaq d;. s'ua. VI- ,

teu a defender a Sida contra
<'

'

7307' '14801 770/. N I perfeItas condlçoes de exer- mental, pril)cipalrp_ente- nes d� ecpnomlc,a, ,�a.,!.Inan�Jz�- I q,u-alquer agressãü externa.
_

(

m.� V A L D' O M1 E'L O ' ;;-'0, ,/0 e , � .• _o ceI' suas funqões de di'sci- sa fase inicia1 de :-,�a imu1an cao, de suas 'atIv�êades cr�a Como se sabe-. a Siria. Egito
-' Go,memorP-se--'� no Br.asil, o "DIA DA AR- grupo dos bancos naClO11ê:\lS

i p-linador e üdentadol" da taçZeO: quando náo devêrão ooras, da prosperldade naclO e -Arabia Saudita teém um

VORE"" cu�o sentido encerra uma das grandes ho- os _n:-aiores ,acrescimos se
I política alfan,degnria .. �.orri- ;;er poucos os caS0S, os pro- na!. I pacto de defesa mutua. Se-

J

N" verIfIcaram no Banco do I gmdo, quando neces-sallO, �s blêmas qu'e te:rá que julgar" ' " , gundo o ci.t,ado ol'gão, o rei
menagens que o. homem pr�sta à .

aturera" no que
Brasil que consi':tnou as co-I [a.lhas que venh2

.. l}:l
a !lUgll' que \decidir,

.

com acêrto e
. Sa�d l'Ieaflrmou a válidade-

,ela apresenta de mais, notável n.o maravtlhoso con- 'd'
<>

d iJ; no decursQ da- aplIcaçao' de justiça, a fim de que GS in� _._

f dI' tratado em questã�.
junto de dádiva's ,com que. enrtquece e mantem a tas me aumento e ,31,2%, _ I'oss.a �ove} lei a<dt1an�ira. terêsses nacionais não se, Su,bmeler-se'-a'

,

� I3,6% e 33,9%. . ° paIS, e certo, mUlto es- o;ubordinem aos interêsses a -t I:0ndres. 20 CU. P.) - A

vidaI:�'7I:��:nte, esse dia passl"q�tasi .q�e totalmen- H;············
..····�···&.·�·········..····�-�.. rle grupos. Essa é -a grande - - a _

setIma esquadra dos E�t.a-
/

te despercebido diante do descasQ ofteutl e mesmo

O·t�l'(I-aS Lo-c-a-l- 5 ��
..
r.�fas�z ���l�â�1,0re�pa;n::: (orle. Interna_cIo '�����j����. :sá�;��)��.���·��:

no que' toca às in�ciat��cis par�c":l-l?-re�,. qu� nenhum
. blhnade.

·1 d J Ia r, n? caso de um ataque comu-

• çU�ll.p�t�o emse]o de tao Stgntfteat�va d�ta. -. .

'

" _0 pais, evidentemEnte, na e, us Ica ' l1lsta chines contra Hong
, tIM.���;� um dia apropri�do._ para tncentwar, nao esta acostumado a.Q re- • Kong. Isto foi o que infor-

. l t no es CAIU NO RIO DA r-am os preços de venda. Os gime tarifário eminentemen mou �oj� ti .influente orgão
por exemplo, nas cnanças � prtnot�a men e .' --A V E- N I D A srs. fiscais dev_em compa- te técnico como êsse o é, LISBOA, 20 (U.P.) - A londrmo DaIlY Express .

. pirita dos :escolares� o amor, o respetto, a admtraçao Um garoto, cujo nome não recer ao Mercadinho da rua como, tap:lbé�m, ainda nãi' es agência noticiosa portu- "

. ;

e tambem a gratidão ,que devem à árvore, que en- nos foi possivel no momen- Majcr Costa e terão oportu- tá familiarizado,(;(jm o regi- guesa Ani informou de Goa ,Br.asllIa. 20 (U.' P.) _

canta nossos olhos qu,ando a cont�mplamos, ç'omo to tomar, quando se tliver- nidade d,e verifica:Tem que me "a,d valarem" nêl,e ins-
que u� soldado portugues, Presl!lente Juscelino Kub-i-

nos oferece uma benção divina n� projeção de "sua tia, ontem, com vma l'an- "tabela" ali é "bobagem". .. tituido, sobretudo moderno
morreu

_

e oú-h-o;""oito 'fica- Bts<;he;kl! que chegou o�teml, �
sombra agradávell, na- apresentaçifo de suas fLôres Ido:rg\� apl'oximou-se illad- TAXA DE- AGUA E ESGO- c racional. Há illtl.itO tempo .. . r!lsl la, permanece,ra aqUivertidamente de um dos la- TOS que não vê em exeeução uma ram ferId?s, ao prod�zIr-sé ate seg�nda-feira proxima.encantadoras ,e de' seus frutos maravilhosos que' sa-' I dos que margeiam o peque- .. A Coletoria.- Esiadual es- tarIfa de veroad8, mas um na fronteIra da Indm um - Nesse dla,-.o, chefe do go
boreamos com 't'I�C!U!iIH!l prazêr. no rio que corre pela Av. tá cobrando durante o mês instrumentei obSOleto e des combate de quatro ho:vas e ver�o partira -diretamente
Sã as 'arvores o toque divino do Criador no, seio I I-iercilio Luz, que aliás, de- em cm:so. a respectiva ta- prezivel pela su�f inoperan meia com terroristas. A nÇ para �ão/�aulo, Illlde inau-

da Na eza e nelas, ext'''''_e algum_a coisa mais do I vido' as últimas chuvas au- xa_correspondente 110 tercei- ,da e desatualizlleão. . gurara V81'JaS obras bem co-L ". •

I E t t
.

. _tícia' acrescenta que os ter-
f I, d ·-S A t' ta . mentou mUlto -seu vo ume 1'0 trimestre dO' anO'. xa amen e pOl' ISSO se. - mo a quarta bienal. O pre-que' e,.m ou que nos aiem o uprem_o. r tS

d
.

d f' d 1 t
.,

d
,-

f
.

t atacaram um p.osto 'd t K b'
I

e ag-u:;l.. cam o e erm 0- No próximo mes, essa tà-. orna maIs ar ua ,a. t�re a rons as SI en e u Itschelk não visi-
do Universo. . ,I se., xa terá o acréscimo de mul- do Conselho de Pohcla Adu- aduabeiro português, s�'n- tará o interior d,e São, Paulo

Nas florestas, nas, matas, nos jardins e nos po-
.

Socorrido a,tempo por pes ta de m�a de mais 20 por aneira, ,que deve acres- do pmém repelidos. O noyo como havia, sido anunciad�
mares. Na arborização das "u.venidas e das ruas, no soas 'que por ali passam, foi cento. -

-

cE'ntar, dentre suas Inúme- choque entre portugueses anteriormente.
met·o. da' verde vegetaçiio colorida dos mor.ros" onde em seguida o menor reco1hi- DIA· DO VIAJANTE: 1.0 l'as incLÍmbências, aquela d

,

b. do em uma camionete e con- DE OUTUBRO PROXIMO que dká respeito à introdu- e 'indianos se pro uz n05

cresce:m, florescem e vive�, está vivente tam em a
lluzido para o Hospital de Várias,emprêsas de Trans ç�o da m�ntalidflde tadfá- momentos em -que a Indià

alma dos homens. O amo,?� que lhe -devemos, a.aten- Caridade onde se er!contra portes e Cargas. vão, dia 1.0 na no. pal�, �os moldei;: da ePortugal se dispõe a sub-,
çãQ e carinho cõ-in que a tratemoSl são, um pauco:' do em tratamento. de outuQro próximo, home- mode�'na teCl1lca. meter a disputa de GOA à
muito que eLas nos dão. ,O CAVALO DISPAROU E nagear os "vijantts comer- A, Imprensa, p:Hcela PO? corte internacional de jus-

Maltrata-las é crime. ESBARROU NUM 'CAMI- dais" com uma suculenta deravel da naçao bra�\leI-

Depredá-las é reve,lação de mau, inst-into e pro-
NHÃO churrasc,ada no aprazível l'a, neste momento, também, tiça.

Não é novidade que os "Rancho\ da Ilha", r.olabo-

Iva de perversidade e desu1'!1anidade. cavalos andem á solta' pela rando assim, para maior re- A Marcha Do Alislame.nlo_ Eleilo
..
raElas-são boas, d._ignas de noss'OI reS1Jeito e- d'e cidade e até mesmo. inva- a!se do festejado dia, dedi-

toda a nossa admiração (!1 afeto. dindo, os jardins p,úblicos, cado á classe. Todos os eleitores inscritos anteriormente, a 1956,
Nelas cantam os. paSlSaro's e nelas as àves fazem onde vão proturar o alimen- são 'obrigados pe�a legislação eleitoral a renovar o seu

seus n.nho" crt'andQ'v'das na s-e.va- da própria vida. to que seus donos lhes ne- ROTÁRY CLUBE NO
I d

- - ,

• � •.• !,{am. . . ESTREITO a istamento. O motivo essa r,enovaçao nao e apenas
Saneadoras,jerteis, bonitas, majestosas na im- Ontem'á ta.rde, um desses ConsiderandO' o cresceR- uma substituição daqueles títulos pelos do novo modê-

ponência dos carvalhos, do$. jequitibás das, florestas animais, assustado pela ga- te progresso dO' sub-distri- lo. A lei eleitoral de 1955 institui um n�w� processo de
e na altura dOiS pinheiros 8ue! procuram o céu, as rotada que' o' perse'guia a -to do EstreitO', o dr. Arnol- identificacão do eleitor, que é a "folha' individual ..de

arvores têm realeza e magestade, of(!rec'endo-nos peárad'as, d_esabalou em de- do Soares Cúneo � seus_com- votação.
•

-

,

senfreada corre'ria, indo es- panheh:os c�gitam de o,rga-até na men'te lamentos compungidos através dei sua- barrar em um caminhãO' de' nizar alí um núcle-o do Ro- O QUE) E' A FOLHA INDIVIDUAL
ves gemidos,'dos esguios e verdes cip1'estesl que som- carga que descia a rua Con tl1:rY Clube. ( Pelo novo sistema, não é o título que identifica o

breiam as campas dos cemitérios. -

_ selheiro Maf<t·8!, perto'da, Nêsse sentido, foram ini- eleitor, como antigamente. Este serve, apenas, para que� Nações Unidas, Nova 101'-
Dia da árvore. Pont'e �qrcilio Luz. _. ciadas só!,da,gens, que, a? o eieit�r prov,e, sempre que fôr necessário, que está alis- . que, 20 (U. P.) - A União
E quantas saudades e quantos pedaços de nos- 9 am�al com o ChOqUe., 1 q�le tudo mdlca, �e C0!l-�JU1- tado e que votou. Serve, além disso para que o eleitor S�)Viética propóz hoje, ofi-

I ,caIU, fermdo uma das per- rao de forma satlsfatona a, _
"

,

'
. .

d'
- 'clalmente, a suspensão das

sa v'ida elas guardam coiJ-s,igol, envo�tos nos miste-
nas. Depois, levantado por que Oj Estreito tenha tam- saIba a seçao em q�e deve �otal, pOIS essa lU lCaç�o provas com armas nucleares

rios de nossos pensamentos e de nolSsa;s palavras um popular, prosseguio- bt!m 00; seu Rotar:y, institui-' consta dos títulos novos e nao
. pode ser é\Iterada sem por um periodo -de dois a

que' elas saoem guardar, quando as procurávamos manquejando e! com o 8an- ção que s,e' credencia à ad- requerimento dlo eleitor:. tre.s
. anos. e que se decla-

para nossas confidencias e' meditações? gue a- escorrer do ferimen- miraç�o de quantos conhe- A folha individual de votação substitui a antiga rem IlegaIS as pl:.Q_vas atomi�
'A' 'lh C 't I Ih). f'

. to. "um o ;Seu funcionamento. l' t 'd" t
-.

'

I
-

d, l't' d cas e de hidrogeneo duran-qttt na t a, na nossa
-

apt a�, a ve. a' tguet- O TABELAMEN'fO. D O VAI BEM O ALlSTAME_N. lS_ ai" e vo açao, qu� era uma re açao os ,e eI ores a
te pelo' menos o prazo de

'l'a do Jardim Oliveira Belo é exemplo edificante' do PESCADO CONTINUA DES TO.. NO ESTREITO seçao, onde todos assmavam. Agora, havera uma folha tl'es anos. As propostas fo..,
que s.e afirma...

'

RESPEITADO
-

Grai,Ças à dec1dida ativi- -para .cada eleitor, com todos os dados constantes do: tí- ram apresentadas ante a
Acolheu e contjnua 'acolhendo_ sob sua majes-

.,
Apezar de tabelad� o pre_ da<_ie 90 pôs�o :el�itoral ins- tul� '�nclus�ve sua as�inatura e, �otografia,;_ e, as�inatura Assembléia Gera! d'as Na-

tosa fronde, ge!açÕeSi que sUcedem, a outras g-erações. \:0 do p.esca,do e publ�ca-do a tal�do I�� BIblIoteca .do Es- do JUlZ elelto,ral. Compare"çendo a sua seçao eleItoral, o ções Unidas pelo chanceler
_ Está ali, no meio� dai Praçf!-, �oje, um borrão na l'espectIy'a tabela na Impl:en f-relio; .la foral!l .ahst�dos cidadão será prontamente identificado pela mesa. e ad- Soviético, senhor Alldrei

.

h f' 'd d sa os venq-edores de peIxe naquele ,sub-dIstrIto CE'J'ca ..

.

., _' , : GromYko. ° ch8,i1celer So-nson a tsionomia da ci a -e, sem ter mais aquela nos mercadinhos continuam de sdo eleitores. o que dá mI�ldo a v�a� ..
Esse p-rocesso ell11llna"� pr�t1C��ente viético, aPresentov tambemilumina�ãa feéri�a que' lhe dava aspécto imponent� fingindo ignorar r. ac�rtada em média, pOI; dia, 30 alis- toda a pOSSIbIlIdade' de fraude na votaçao, sImphúcan- u�a terceIra proposta, pe-

porque até a iluminaçã9 desapareceu. ,providência. tandQs.· do bastante o ato de votar.
.

dmdo uma declaração' sobre
Hoje, a grande á.rvore da· Cidade está triste e Nêste sentido, publicamos, Tl'litta-se. sem dÚVIda, de COMO SUBSTITUIR TITULOS ANTIGOS a co.exi:stencia especifica

esquecida e ,»:0 dia dela e de todas �_s suaS! irmãs, ontem, uma local a 'respei- inestimável Jrabfi.lhü em Para, trocar seu título, basta levá-lo, com três foto- dos Estados Unidos sob um

na-o tem alegrt'a, porrlue chrWa baix'nho a- 'ngr·at.-
to. De nada valeu, pois, 0_ Dról da intensificacão do f' t" l't I 'd I·

• • acordo destinado as diepu-
'1 V1I • • • oE'srespeito continua e ne- alistam-ento elpjj_orál em gra las ao car 01'10 e e1 ora e sua ,zona, ao JUlZ prepa- tas, exclusivamente. pordão dos que a despr�zaram. nhuma modificação sofre- Flor�anópolis. ràdor: e ao pôsto de alistainento. meios pacificas. _

.

f·

. Jerus�lem. 2Ô (D. P.) _
Um Tnbunal . :lulitar da
Jordania condenou ontem 18
pessoas a penas rie 'prisão
que atingem- até dezenove
anos. Todo,s os condenados
são acu�dos de realizar
atividades comunistas.

.

São Paulo, 20 (D. P.) _
{} faquir brasileiro Silki foi
l1ctirado. d� Urna á noite pas
sada, as vInte e nma horas
e vinte minutos, apos com
pJet�r 108 dias de jejum,
com que bateu novo rec�rd.
mundial da prova, O record
anteriOll' pe'rtencia ao fa--
quii frances Betz que pas
sou cento e' cinco dias jeju
ando numa' urna.

\
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