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� Reserva de mesas, na secretaria do Clube.
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, ,UMA PÕTENCiÂ -FINÂNCE;RA

'�ssssSSSS'S$S,.ss,.S,.sssSSSS\\SSSS�\SSSSS;,.j.1 � , Acaba o-Banco da Lavoura dê Minas Gerais de dup1i-
.. , car o seu capital: passou de quinhentos milhões para um

'n
'

,

, bilhão' âe cruzeiros. Esse salto do maior estabelecimento

.' CORI»,ClmlJnlOS, bancáf1º particular da América do Sul não apenas está na

, I'" 11 'li sua tradição, mas é também um' 'atestado vivo da fase tre-

..
I' ,', pídante de progresso que atravessa o nosso país, a despeite

:,
'

!... tu��l;,��:�:od��h:::!e���didata ao ti, �e::;�:rp���.c��aó�e:�eri::r:i: �:-������� d: ;:�:�� �a::���. ��u�:��u:���e:e:���:.�;::�����
... e familias recepcíonarão 'os �onVid.Qd(.;!l" f,undo na.IL.,.ativid�des produtoras,' ramificando-se na vida

srta, Ophél!a, Cunha • O chá das cinco, na luxuosa residência nos salões do Clube Doze' com um ele-' ?O povo, a que serve com lealdade e segurança, o grande
_ srta, Ieda pires Gomes, , de Ligia Moellmann.: circulou com um gante jantar.

"

mst;!.tuto, de cré�itb tem hoje a suá história contundída

F4ZEM ANOS HOJÉ: '-sita, Nair Melo, gostoso bate-papo. com a d� evolução eçonômíca da propria Nação. E' que não

-sr, Asteróide Arantes -srta, Ieda Isa1:>el M!>tls " ---
... As, Debutantes mcvímentam-ss para o'' interessà a es�e Banco at:_uar apena� ,em c�rtos �etores,

-sr fU:':'l!ldlr Linhares -srta, Zenllda Maria Lima, , Movimenta-se � 'sociedade para o gran- seu primeiro baile, que -será no dia 15 de'
onde há maíor .concentraçll;o' de capítaís e maior.açao pro-

,Contrato de casamento ... de, baile de gala na cidade de Tubarão," agosto. '

,

' "Ciutc;>ra-:- Tendo ínscríto no seu programa de trabalho o es-

SINVAL BELLO _ MARIA TERESA MOURA' FERRO .. festejos de mais um aniversário do Clube __ : : :__ ' "for�o píoneírísta, o Lavoura !_stá hoje em todo o Brasil,

Com '9: gentilíssima' senhorita Maria 'Teresa de Moura , 7 de Julho. O,Colunista agradece a:gentl- Transcorreu na maior animação, a fest�, tanto nos �randes co:n0 ,nos peq��nos aglo�e,rados huma-

Ferro, filha do nosso ilustre conterrâneo sr. dr. Pedro de "', leza do convite, enviado pelo sr. 'Willy' [unína nos salões do Clube Doze de Ages- ... �o�. s�a rede d� agencias at:f-ves do. ternt0rlo n�cional
Moura ,Ferro, provecto advogado, no Fôro desta_Capital e

",
Zumblick, Presidente do Clube 7. "to, A festa infantil tambem foi bastante" recolhe, com eteíto, as pulsações .da vída eonstrutíva em

-
, . . . movtmentada com a g t d d d

... todas as zonas, fornecendo dados positivos e exatos sôbre
'professor da F'ac�ldade de Direito, e de D. Laura de Moura

I

---
•••�

/ ,aro a a ançan o... -

líd d
' ,

Ferro, contratou casamento o sr. Sinval Bello, quintanista" ' ,Dia 4, N-elson Gonçalves caertando para quadrilha e tudo... ...
a noss� rea 1 a, e. Os estu,dos .realízados pelos tecnicos e

de Direito e filho do sr, Siqueira Bello, ex-deputado esta- I
...

a sociedade em elegante soírée nos salões '

'- ._.
" eeonomístas trazem sempre um sinal:' o da conformação

dual e tabelião na Comarca de Caçador, e de D. Alba Allet ," do Clube Doze ele Agôsto. -Festejou: cinco anos "de bons servi�o�' com a realídade. Todas as nuances do hO.\lSO complexo eco-

Bello ,

... '
_

a cidade ... nômíco são ali regístradas minuciosamente. E é essa vísí-

I .. A
.

t

---
...
--- de Brusque o jornal "O Muni-.. bilidac1e perfeita do meio em que atua uma das responsá-

Dada a projeção social do [ovem- par, êsse aconteci-'" reV1S a "Sul" Vale do Itajaí tambem cípio". ...
mento repercutiu em meio de festivas manifestações con-

.. vai circular com os, cinco Brotos Bonitos ...
.. veis pelo extraordínárío Impulso -alcançado pelo Banco da

t 1 tórí
. ,'" de 1959. N RIO t' d d o'" Lavoura. c:

gra u a orlas, as quais nos associamos, prazerosamente. I ...
�

o es a sen o espera a para III'

I I'" ---
...
--- grande Prêmio B�asil, à atriz cinemato-,

Com um bilhão de, capital, o poderoso estabelecimento

Enlace CAMILLI' _ VENTURA ,__ ," No dia 9 às 18,00 Lia Dalva Araujo dará gráfica Marlene Dietrich.
' ,

,

de crédito fundado pelo sr. Clement� d� _Fari� melhor se

c, t
,-

trí
- .

d t d' h' '�,
10 h'

...
entrada na Catedral Metro'polítana paro"

'

... ,I arma para levar a sua fecunda contríbuíção a outros seno-
on rairao ma rimemo na a a e ore, as oraa, ,� "., co ---

•••
---

-, ._

na Igreja Santo Antônio o sr. Tomaz Camilll: Filho fu.a-I .'._. ... , Iles que ��le. tanto necessitam do amparo fmanc�iro. Sal)

i
.,

d D art t' d C
. TI' f'

,

d IN III
'

d Ch'
, novas íníeíatívas que surgem 'para colocar o Brasll dentro'

c onario o epar amen 0- os orreios e e �ra os essa,

P E R r I A N A-S OI e' o a'rm''e" d del d'
-,' "1' d

' ,-'
,

C 't 1 f'Ih d T' C '11" d t" I d J, '

oe sua ver a

eIra, lmen�ao .. qua a e um

paIs, novo,
mas

apl a, 1 o, o sr. omaz aml 1, In us rul" e e sua. ""

I
' 1 't 't d d f d 'I

'

.

d G 'Ih
'

C 111' t AI' �, '

' p enamen e capaCl a o e sua orça, e sua ,amp as pOBsl-
ex�a. esposa na. UI ermma am 1, com a sr a. zlra "

"

"" ' bilfdades '

'

',,:_
" ,,' ,

Ventura, filha' do sr. Pedro Bruno Ventura, funcionári:'> ,," - Neusa Silveira e

Ma-,
titulada "NOITE DO CHAR- ,_"

.

, "

. .. .)

.� ,. _
" para a sua nova res�,:'ncla, ote- '

,

.
_ N- d �,_. d

' '
,

aposentado do Lloya"Brasllelro, e de sua exma. esposa dna.
'

-

ria Gen�ileta Cerquei- M.ll:';', patroci?ada pelo Roia- ao .po ,e y,elXar ,e ser ,ausplCIOS!) para tódos os mi·

Placides Ventura. '''s,--
ra Lima participarão ry Clube do,Estreito e, em be- neiros o' avançq sempre rápidO e sempre seguro qo Banco'

Por parte da noiva, serão testemunhas: No religioso:
recemos em 12 c5res dlfer�

'do desfile _
_ I nefício do Hospital ''Sagradà da Lavoura no âmbito de suas a�i,vidàd� esp.�cificas. E'

Aloysio Pedro Ventura, Maria Letícia Faria_Ventura, Ju- SéTão 10, as part,icipantes
: Família". " que esse Banco bem repreesnta a c'apacidàde reltUzadorR.

I q,ua Jerônimo Coelho. I _' 1,0 d' /'
t· d

J
, ).,' _, •• ,

'

célio Bernardo Laus, Abigail Ventura Laus. - No Civil: do grande desfile dó .'dia 4,' Neusa Silveira' e Maria e nossa gen e, E um reflex-o e nossas :r}1<::lpgres 'V'irtudes:

Dr, Léo Mauro Xavier, Lorena Pessi, Nelson Carneiro, Nair aJ)da. ,salas lt e 15 _ Fone 316'1 no Clube 6 de JaJ;leiro, quan- Gentileta Cerq'!l�ira Lima são segurança 110S neg.écios, firmeza no�,�a��S'" 'comciência
Moritz (Carneiro. do' da "soiré�" dansante in- ,du&s fortes candidatas ao tí..; :os compromissos assamidos. Aliás,-'ã 'diréção do estabej'l'

As testemunhas do noivo serâo: No religioso: Paul;:> tu',o de Rainha do Charme cimento, constitu,ida da melhor eq'tiJ,pe.: de. finª,nCistas du

Antônio Martins Camilli; Rose Maria Martins Camilli, 0:;- 1959. 'acontecimento que des- país - gente empreendedora e arejaqâ; somente podiil.'
"/RIdo Camilli, Luiza Martins Ca:milli. ;_ No Civil: Adolfo, de já' se antecipa verdadeira- chegar a r,esultados tão prilhantes pelo- seu· esforço bem

�artins �a�il,li, .zild�_Jidade ?amilli, Iolan,da Rej;� M�r- �,{t. m�nte sehs�cional.> orientado id� AOdos os d�às. O que se colh� �gC)ra' é Ó resu!-
hns C�mllbr, Nii�!,l L�Il:dm,anIt." 1 . ii"''''' l $."

,:t�. , NEUS� SILV�IRA teJ;ll 16 tado qe. �ciente, criteriosa e feCtÚlda se�e�dura.
- N_o ensê.fO; �?O' Estado" apresema' aos di�riÕS. nol\;:os 'e, \ . anos'" 1m65 de altura e ólhos' L

' �Nâ/ôiJórtunidade do aUmento d� capitãl do Baneu da

suas famílias as mais s.incel,"a�o�gratutações, com vot()s .1" •.1. castanhos, Está fazendo o 'favoura, e bom registrar que o grlinde' estabelecirriento

de eterna felicidade.
I
curso ginasial em Curitiba. Gncamp,ou'mais dois outros importantes institutos de cré- "-

, Sua música preferida é o bo; dito: o Ban,co Vera Cruz e o Banco Nacional do Comér,eio

OSVALDO ,MELO leru "Solamente una vez" e ,e, Pro�uçãQ, ambos com numerosas agências.

CARTA DIFERENTE: COM PERGU:t-l'TAS' _ Afinal, o artista que mais a emocio- " ,\
ainda que com pseudônimo, 'apareceu sôbre minha mesa ntrS�l,no cinema é Jorge Mis- 'O." �AN(O D,A 1LAVOU"RA, PASSOU
de trabalho uma carta diferente e... châtelil<IJ.te. ,'_ "'- --

O missivista só faz perguntas, após uma' introdução MARIA GENTILETA CER- ,- ""' '

iueio r�bilonga... QUEIRA LIMA �e� 17 anos; - PARA l' MILHAO O SEU ,CAPITAL
DOl.. as respostas. '

1m51l- de altura e olhos cas-
'

"

- Pergunta: Você sabia que o Miramar, afinal, den- tl',nhos. Está .complétando o

,1.ro de um mês vai ser derrubado? E, si for, você não terá, curso ginasial. A plúsica de Teve.a-melhor repercussão a medida

I
conseguido uma vitória? sua predileção é "Balada' adotada pela assembléia geral do,

_ Resposta � 'Não sabia, porém, não creio que den Tl'1ste" e o artista que mais "
,

Ih d' m,aior.,�stabelecini,ento de crédito da
, tro- de um mês, Florianópolis ficará livre daquela mons -

e agra a e Gregory peck. ,

I truosidade. E mais, meu caro. Não levarei nenhuma, vit9(1a
'

� �lia�e Elias e Iár8 América do Sul
por isso, Acho mesmo, que, para não alcança-la é, �lfe ' M!l-Tla Senna participa'

,

! aquela coisa continua mantendo-se ainda de muletas... rão do desfile ..,.- I Em assembléia geral ontem realizada, o Banco da La-

I - Perg�ta: Você sabe a quanto montllu a receita do I 'c: salãe �OClube6 de, Ja- 'I vour� aumentou o s�u capital de q:qinhentos milhões dó
'concêrto da .orquestra Sinfônica de Boston? E sabe, qual, nelr� esta�a e�galanado, n? I

cruze,lros para, um, bilhão. Essa f.llplicação do capital do

o montante das' despêsas? '

_, .' 1,proxIPlo .dla 4, qUand�, tera I
maior estabelecimento de cré.di�o, partIcular da Amé�ica

,

- Resposta: A quan,to montou nao sei. Faça voce (J
,

lugar a festa dansante NOI-
i
do Sul mostra o ,�eu extraordmano desenvolvimento, atra

I cálculo pelo número e preços de lotação do T,eatro. Agora, TE DO CHARME", patr,ocina- í v�s da ação dinâmica e crite_:oiosã de sua brilhante c;lireto�
1
quanto as despêsas, posso afirmar que fOram multo maio- da ,�elo Rotary �l�b do

ES-1' pa. ,Teve a melhor repercussao nos,meios econômicos e fi·

11 es do que a receita. Muito mesmo. treho e, em benefICIO do Hos- nanceiros da capital - e, por certo, essa repercussão será.

I

'

Quasi noventa mil cruzeiros ficaram no Querência, pital e Maternidade "sagrad_!l' r. mesma em todo o país - a decisão do gra:pde instituto

tamóém calculado pelo número de pessoas e diária (mê'3a Família". ' 'I de crédi_!;o. Estar� ele, assim, armado para Ill'estar ainda

e cama) segundo tabela de preços daquele grande ho_tel. Dur�nte a fésta, será elei� ,melhores 'serviços às força,s produtor,as que constroem o

- Pergunta: você sabe a razão porque vivem às es- ta a Rainha do Charme 19.59" nosso ,erogresso.
'

.,
'

<.uras, o chafariz luminoso (?) do jardim fronteiro ao entre 10 concurrentes que,
I

_
O B,anço �a Lavour� encampou" também,.ultimamente,

Quartel da Policia Militar e os dois mais do jardim da 'desfílarão em traje de "'soi- mais doiS importantes, b�ncos: o Bh:nco Vera Cruz e o Ban-

Praça Olivio Amorim? rée". co Naciorial de' Comércio e, dà Produção, sendo que este uI-

- Resposta: é porque a Elffa disse: Nem te ligo... Entre as particip:mtes do timo tem mais de 'cinquenta; agêncif.!,S espalha4a.'.l pelo ter·
.

- Pergunta: Você sabe porque a'Di�etorla de Obras dE'�file, estão as 'senhoritas I ritóriq
do Brasil':

Públicas do Estado, só esburaca., as "rias dá Cidade para ELIANE ELIAS e IARA MA- O 'Banco da Lavoura, que já possuia a maior rêde de

colocar canos da rêde de água e exgoto, depois que a Pre- ,RIA "'SENNA, duas lindas gIJ,- cagência� do, país" tem, assim muito ,aum:entado o nu�nei'o

feitura calça e faz reparos necessários? _ rotas do E!?treito. dessas agênc!as. E, com o seu Jl.OYO _aumento,' é o Banco
- Resposta: pelo prazer de deixar o Prefeito em mau.. ELIP,NE ELLAS tem 19 anos; também de capital �ais alto do Brasil: Vem' desse modo

lençóis -:.
,

1m55 de altura � ólhos c�staj o B�n,Co da �avoul'a cumprindo u�se� destino, qual o de
- Pergunta: ,e sabe você, dr. "Sabe-tudo", porque os nhos escuros. Ja conclulU o I partICIpar, �tlyamente do esforço comum pelp engrandecí

�)roprietários preferem pagar multas do que mandar pro- cúrw ginasial. Gósta da me- mento de nossa pátria.
ceder aos reparos nos passeios estragados? lodia "Beijo nos 'ólhos" e é fã -'-----------------------

-'�esposta: Ora, que pergunta: Porque as multas sáo do ãrtlsta italiano "Rossano

'alp,a',rl'am."e�I'I'I"O'Smuito mais baratas do que os gastos com os consêrtos .. , Brasi':'_'

Oão du�·ismo. sómente.
�

IARA MARIA SENNA tem
- E, afinal - você sabe porque estou {à:zendo essas 15 anos-; tm57 de altura e

péi."guntas? ólhos azuis esV'erdeados. E' .

-,. Resposta: sei, sim. E' porque cal!la doido tem a sua ginasiana, Gósta do fo�;
mania, A do amigo é a de fazer perguntas tolas e, porque "Orily you" e é fã do artista

ainda, o lugar certo de um perguntador como você é.á norte -americano Rock Hud-

na Colônia. sono

,

Alugo dois amplos apart�mentos a rua Santos Dumont,
8 aptos N. 1 e 6 aluguel Cr$ 3.000,o'Q e Cr$ 7.000,00
respectivamente. Tratar p310s Telefones: 3115 ou 3424
Chacara "da Espanha. '

'

1
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.BBSÜttBANTI:�'-LjfiC·_.OTEL-�
-:7�. (A' .MELHOR '·MESA DA CIDÀDE):I,'

I

.,. '"
','"

"

.

ANIVERSARIC)'3 ,

, JULHO
Há poucos dias, dêsse espaço, disse que ó mês de

julho era chato. "Mas, palavra, confesso que êsse prl·
bleiro pia do mês está superando os prognósticos; que
caisa horrível! Disseràm-me que pela manhã fêz sol,
podendo-se até dizer que foi uma ,bela manhã; não

,

�ei, não ví. Não costuni.ó 'madrugar, e quando me la
v.antei às 10 ho-ras, essa bruma lSa:-ça e vil já �nvol
\'la tud9, de_ixando-nos cinzentos,� no rosto e na alma,
O aZlfl do lrJ.ar, tãcLbelo nos dias de abril, por exem

plo, não é mais azUl, é côr de cllumbo. Uma pontinha
do céu, vista através das d�nsas nuvens é de um, azul

pálidO ,de film� mexicano em technicolor.
E as mulheres são menOd belas_e os homens são

mais carrancudos nessa' triste e imponderável tarda
do primeiro dia de julho; e eu fico esperando que,

, algo importante aCOlfteça para que julho se reabilite
'mas essa coisa não acontecerá: já. Lá pelo dia 10:
quem ,sabe?, �

,

De.ixe de ,ser chato, julho, e" ande depressa!

ADMITIMOS UMA FUNCIONARIA QUE TENHA
PRATIC:A DE DATILOGRAFIA -;- TRATAR: SATMA

:- EDIFICIO IPASE - 3.0 ANDAR - FPOLIS . .'_'

VENDE-SE
Tr;;s lote�juntos, - Tratar com Eduardo Santos, na r\l�

\'bconc!e' OU:'O preto, 81 - Fone 3726

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IATENDIDO O PEDIDO DE' MILHARES DEle a r ta d a ,�I e m a n h ,a
,

��:��� ��Rt�D� f:5��:::::��A' Ajuda da 'Alem1anha
DA tA VENDA ATÉ O DIA 15 RRÓXIMO

Não haverá certamente ums única pessoa na nossa

capitai, que não tenha comentado· com admiração símpâ-'
tíca, as vantagens incomensuráveis dessa venda comemo

rativa do 35.0 aniversário de A Modelar.
Invertendo a ordem estabelecida no sentido do aniver

sariante é quem distribuiu presentes. E que presentes!
A proporção dovalor dos presentes é de 01'$ 35,00 para

I cada 135 cruzeíros de -compras, Assim, quem ádquire Cr$ ..

111.000,00, leva além das mercadcnas compradas mais Cr$ ..
260,00 de mercadorias, a sua l1yre escolha. Quem compra

11 ;350,00 escolhe mais Cr$ '350,00 em mercadorias. E assim
.

por diante. - .

•

Da enorme repercussão que teve esta inidlativa comer- I
cíal fala, expressivamente o movimento extraordinário d03
3 estabelecimentos A Modelar. O setor de mo"biliárlos, col
chões divino, poltronas Drago, tapetes, etc. etc. da casa de
móveis ou a 1'_Caçulinha'" com as suas geladeiras, togõas,
rádios, enceradeiras, cristais, . porcelanas, etc. etc. como

àínda o estabelecimento de modas não tem tido "mãos a

medir".
Com a jiproxímação da data marcada para o encerra

mentó dessa venda comemorativa começaram a chover
milhares de pedidos, quer pessoais quer pelo telefone, para
que a venda fôsse prolongada.

Naturalmente são milhar.es e milhares as pessoas que
ainda querem ser l'avorecidas com. as excepcionais vanta

,_ gens dos presentes na elevadíssima proporção de 35 em
- cada 135. ""'"'-

/ Pois bem, essas solicitações foram atendidas. O' encero
ramento da venda foi transferido para o dia 15 de julho.

A nossa população está realmente de parabéns.

Provará ou não, a 1-

relatividade
I

ROMA 30 (U,P.) - Um reló-
'

gio atômico vai 59r instalado a

Ibordo de um satéllte artificial

para comprovar o f�ndamento, ou
não das mais ousadas J:revlsões
de Einstein, isto é, a "teoria da

relat!vldade gêneral1zada".
Essa noticia foi dada l::>je nu

ma das confel'ênclas Sóbre àus

ti"Olláutld e ciências do espaço

que se desenrolam. atualmente

nesta capital no quadro das ma

nrraatacões do "Salão de Eletrô

nica, Energia e Cinematografia.
Essa experiência se reaüzarã

dentro do programa norte-ameri

cano de "estudos sóbre os cam.,

pos de gravitação da Terra. do

Sol e dos plan "tas do sistema so

lar". orgarrlzado pelá '''NISA''

(In=,tltuto Nacional Aeronáu�lcO e

Especial) e que prevê o lança

mento e a colocação em órbita do

um sa.tél1te artificial de.Einstein Isõbre a "relattvidade generatíza-,

Fia". a medida que ela se afasta

I
do campo de gravitação que a, ro

deia, um relógio deverá trabalhar

mais rápidam!!nte do que .um re

lógio idêntico Instalado na Ter

ra.

.

Em . consequêncíe, no relo

glo atômico instalado num saté

lite artificial dev,erá regístrarvse,

segundo a teoria ,de Einstein,

uma senslvel diferença em reta

çãO a um r·elóglo igual instalado

na Terra.

bloco soviético até 1957' era de .1,9 bilhões
de dólares, enquanto a ajuda alemã atin

gira o dôbro, ou seja, 3,6 bilhões de dóla
res. Dos mais de 2 bilhões de marcos aplí
cados desde 1952 no estrangeiro, 55% ro
ram aplicados nos últimos 18 meses, e

quase a metade dessa soma foi colocada
nos países em desenvolvimento, 25% mim
do total foram colocados no Brasil, que
continua em primeiro lugar'entre os paí
ses beneficiados no mundo inteiro.
Conclui-se que a República Federal d 1.'

Alemanha está consciente das graves obrr
gações impostas pela sua situação privi
legiada no mercado mundial, contribuin
do , de maneira intensiva à solução do

problema mais grave do mundo de hoje,
que é o desenvolvímento social e .econô,
mico da Asía, Africa e América do Sul, e

a consequente estabilização dos sistemas
sociais dêsses países do mundo livre.

Depende a intensificação dessa ajuda
ocidental em grau elevado dos próprios
países solicitadores de ajuda..É necessá-

-

rio, que se crie um ambiente favorável
aos investimentos, para que o capital en
contre a segurança jurídica em sua apli·
cação: São às vêzes razões imponderáveis
o motivo da concessão ou recusa de um

crédito: tendências de socialização e ex

propriação constituem em geral provas
de influências acentuadamente esquerdas
ou até comunistas na política dos países
solicitadores. Como'pode-se pedir capital,'
créditos e investimentos, se ao mesmo

tempo a política econômica do país soli
citador ameaça aquêles que querem aju
dar, com a expropriação e a nacionaliza
ção dos seus investimentos e créditos

aplicàdos?
Parecem-me de importância vital duas

Professor Dr. Hermann M. Gorgen
. (Deputado Federal pela trmão crístê
Democrata)

�

Em escala sempre maior os países em"
desenvolvimento estão se dtrígmdo à Rer
pública Federal da Alemanha, no sentido
de obter ajuda éconômíca para à sua' in

dustrialização, por meio de créditos e ror
necimento de bens de investimentos. Estão
êsses países ímpressíonados pela recupera
ção econômica da Alemanha de após-guer
ra, achando que f) "milagre alemão" [ustí
ficaria um esfôrço maior da parte da no

va Alemanha em prol da industrialização
dos países necessitados.
A República Federal da Alemanha não

é um país rico. Apoiam-se os pedidos de

ajuda em geral nas cifras de exportação
da Alemanha Ocidental, que há alguns
anos está exportando mais do que impor
tando, conotando. em consequência, com
uma reserva em ouro e divisas de 25 bi
lhões de marcos. Esquecem, porém, que

.

nessas cifras estão incluidos inúmeros cré
ditos ainda não pagos, de forma que, na
realidade esta soma pode ser calculada em

apenas 17 bilhões de marcos, ou sejam
mim 500 bilhões de cruzeiros. Além' disso,
continúa a República Federal da Alema
nha em sua posição do segundo devedor
no mundo! logo após o Canadá, devendo fi

Alemanha pagar paulatinamente, de acôr
do com o Tratado de Londres mim 11 bi
lhões de marcos. Sendo a Alemanha um

pa�s que vive quase exclusivamente da ex

pertação, a sua economia se torna bastan
te. vulnerável. Os l'1--bilhões de marcos em

ouro e divisas bastam apenas para as ne

cessidades de importáção de 6 a 7 meses.

Não obstante, é a República Federal,
que mais contribuíu para a ajuda aos paí
ses em desenvolvimento ,do que todo o

bloco soviético. O total da ajuda alemã,
inclusive as garantias do Estado para as

exportações privadas, é de 15 bilhões de

marcos, ou sejam 470 bilhões de. cruzeiros
concretizados em investimentos privados,
créditos, prorrogação de prazos de paga
mento, donativos a organizações interna- t

cíonaís para a ajuda aos países subdesen
volvidos, créditos ao Banco Mundial, avais
governagientaís, ajuda técnica (até ago
ra 50 milhões de marcos por ano, daqui
em diante 200· milhões de marcos) e con

tríbuíção para o fundo do mercado co

mum europeu em fayor do desenvolvi
mento da Afri�a. O total da ajuda do

"
•• $)€r20 h".,

da citlalle 'R,ais

p-,·óxinltl1"
exígêncías:

1.0 - 03 govêrnos dos países em desen
volvimento devem por todos os meios es

clarecer aos seus povos sôbre os esforços
do mundo livre em favor de suas econo

mias;
.
2.0 - t!:stes mesmos govêrnos devem

criar por todos os meios o ambiente ne:
cessárío para que o povo em geral, as 01'"

ganízações de classe, os sindicatos e run

cíonárícs públicos, os políticos e diploma
tas, concordem com leis e decretos e re

gras de agir-l.., que visem a segurança [uri
dica e as vantagens econômicas normais
ao capital estrangeiros.

.. ,

./;Xt. ---.�

.•.. __ ;.-. __ .L_

"

, >"'-'>. :._'�';:._�. ::-.1 \,-'.. '-., .

"Quando (, dia clareou, jó fazia horos que eu .

viajava. Parei um instante para eslicar as perncs

mas, ao pretender dar nova partida, percebi
/

desolado que não tinho mais bateria I Isto me serviu

de lição. Tenho agora uma Baleria Delco que me oferece

o mesma garantia e a tranquilidade que inspiram
as peças genurnas do .meu corro ••• e não custou

mais do que uma bateria comurn.
..•

,
"

;�::'l; ;��,'�;;.-{�,� �"\tÍ:<i.tll :,�,
-.;

i (1)Rselhos de Belez�
Manchas· da pele causadas pelo uso da água de cofonia

DR. PIRES cação de pomada ou formula ade perderá o valOr.

Ao lado de certos corpos quI
micos e que são capazes de '01'1_

Jlnar u� estado de pigmentação
ta pele. também a água de colo

aia pode causar o aparecimento

quad� e que poderá ser usada ao Os preparados exfoliatlvos não

deítar sobre toda a regiãO 'onde são' aennselhados,
existirem � as manchas. Notá: Os nosso leitores pode-

/EI-la: pertdrol, duas g�apla�; rão SOllcitar qualquer conselho

água oxigenada fresca, d.s sobre o tratamento da pele e ca.-

.-: ..

de manchas. E essa coloração gra!llas;' lanolina. vinte gramas; belos -ao medico espela�ista Dr.

�presen.tR-se parda tocenzando-se vaselina, vinte gramas. Guardar o pires. à rua Mexlco. 31 - Rio de

:I·� prererencía no rosto, pescoço, recipiente desse pomada bem fe_ .Janelto, bastando enviar o pre

ombros. braços e tórax, ou sejam chsdo e Só utilizar a preparação sente artigo deste jornal e o en __ ,"""
."

os lugares -onde mais comumente

3S passa a agua de coíonta

A desgracíostdade é vista em

indívíduos que se expô·em á luz

solar pois o mecanismo de ror.,

.mação da- mancha, é devido a ro.,

tosensibtuzacão que a essencla

de bergamota possue, elemento

que faz parte das formulas usu-

ais de a·gua de colonla.

É "clarp que outros perfume�
que _contenham' na sua formula

a. ref'�l"lda' essencia de bergamota

tambem são susceptivels de de

..envolver essa ação de senslbill

zaçilo á luz, �m Indlvlduos que

Iilej am 'Pr-e�6:qostoS.
Algumas veses' a formação ,da'

mancha é precedida por um pro-

Bateria anca
4

durant� dois meses pois após I dereço completo para a. resposta.

Morilz S.G.João
\

Contém BATR0l1FE, elemenfo orgânico
que evita perdes por. a4;lto� cargas.

_ Garantido pela GM! Em caso de
defeito de fabricação. V. 'ieceberá em

troca uma bateria ·novo.

-----�,--------------------�----------------

PA_.I- ..-

cOJ
/ � _$ nos "Af)�JOS .�
%••�ft'. -�t·",.. i� JI" 4�
" '., .J
"A SOBERA�À" t'!tACo\ 15 ·UE NO\'El'IIIlRO - ESQUINA

RU'A. t"ELIt'E SCBAllln
FILlAL "A SABERA�A" DISTtUTO 00 ESTREITO CA;IITO

produto da

MOTOR .. 00 IRAS L' lo,GINERA

CARLOS HOj· CIIE S. D.· Com. Imliíslria
\

acentuado.cesso inflamatQrlo

6rltema ezse que marca a região

que· ,esteve em contacto com o

perfume. - Em outras ocasiões

existe' apenas ·um leve ardor o

qual, multas veses, passa até des_

percebido.

Roo Co 115. N,ofro., 30

FLOí{IANÓPQlIS
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CURSO PARTICULAR· SAO JOSÉ.
Professora: Ma ria Mada I'ena de

Moura fe'rro

essas marchas

D E P Ó --S I T 0-
ESPACOSO PRECISA-SE

.,

_Tralar pelo lelefone 3188'

Embora possam,

Casa'.;�Vende·se aparecer durante todo ano há .uma

tendencia logica para' que sejam
vistas C;-om mais frequência du

rante os meses de verão. E isto

se explica pela ação do sol nos

Vende-se-uma càIla nesta. Capital, à Av. Mauro Ra,·
mos nO 94. Tratar na mesma ou pelo telefone 37.57.

Indlvlduos que pr6curam as praias

T-erreno - Vende-se I...-.._...__...
,

Aceita alunos para o Curso Pré-primário, cÍ'ianças de
e os campofl_ nas épocas de calor

5. 6 e 7 anos.
Uma vez formada a pigmentação,,

Aí�UNCIOS

I EM�NA1S
I, ".VJ!)TA!

! U\ISSORAS .

I
COlOLAf",QS I!M QUAL·
':tU!. ODAD. 1)() lIA.

·REP. A.S. LAR,A,.

A.C�M.: EleiçõesSALAS PARA:

ALUGAR

Aceita, também, alunos para o Curso Pré-Ginasial, pre
paração para o eXl:tt;ne de admissão ao ginásio.

As aula_s desses C'lrsos começarão a 1.0 de AgôstOI
A matrícula aCha'-se aberta à rua' Saldanha Marinho,

�4' telefone 3737.
'

,
-. -

-� - -�-
"

.

Alguns lotes na nova Av. Osmar

Cunh�" enÚe Av. Rio Branco e

presidente Coutinho. Tratar à rua i
Esteves .Junior, 85 das 16 horás

durar semanas, mesesesta pode

ou anos

No ,próxi�o dia 10 de JUI�Ó
segundo fomos iil·formados peljl
sr. dr. Wilson paulo Mendonça,

(lomo tratamento, o priml�ho
cuidado a fazer é evitar o uso da

agua de colonia ou do perfume

Qualquer exposiçãO ao sol {, con-

Al\lga-lIe diversas salas no Edl_

fjclo "São Luiz". sito à rua Fe_

Upe Schmidt. N;o 37. (ex-edlficlo
do IA:P'C). realizadas as eleições que elege_ ,tralndicada afim de nãO agravar'

, À tratar no mesmo edificlo jun_, ,rão a ri'ova Diretoria daquela nji- a manclla já p.or acaso existente.
",
viU "entidade, lIara o 'biênio ...

VENDE.:SEGer.a1 da AssociaçãoSecretário

Catarinense Medicina, serãode

Novo,. pequeno, apartamento
com ou sêm móveis.
Tratare.

tel, 34.

TrêS lotesjuntos, . - Tratar com Eduardo Santos, na ru,-

á côr' normalA voltà da pele

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Noitédo Charme����f:�;SõtÉ �����E�Ed���É �.����EJ:���:F�:E�:�����I����'���ir::Ã
DO CHARME", NUM PATROCrNIO DO ROTARY CLUBE DO ESTREITO, EM BENEFrCIO D'Ü HQSPITAl E MAT:ERNIDÀDESAGRADA FAMrUA.

AS MESAS POQERAO SER ADOUIRIDAS AO PREÇO DE CR$ 500,00, NA SECRETARIA -DO ,ClUBE.
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JDOIINQAS DO P.ULJl10 -
.

. CONSTRUCAO

() 8 d.
TU_B.RCULOS. � . Advo d IRMAOS BITENC01JRT

t
.

(9. ·WALDIR VELOSO ';DA SILVA Coosult6rio - Rua "IUp. ga (). ("'� 8.·[\.,"6 'ONE I�ft'

Sebmidto.-Ia _ TIl. 1801 ED.SULAMÉRICA_5.oANDAR ""liGO DII>ÓSI10 0" .... ,4NI

�

.

_ .•,.
' Rorirlo d.. U l. II lIor.. ��.. _
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.
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.----------

.....raça 15 de Novembro, n. 8 - C. Postal, ,23, ou �

L�Ua Oswaldo Cruz, 341 - Estreito.
.

_ Itua Conaelhetr....'" ''''

relefone S022 - cai P..tal lia
Il:ndereço 'feJerr'flco lISTADO

OJHIITOR
Kubeoa de Arruda lU...

G K Jl. N T·.

Domingos Fernandee 4e AQulu"
RKDATdR.�

Onaldo Melo - Flavio A.ortll! .- ,
Andrl NiI,; Tadasce - Pedro Paulo Machadfl
Marhado -
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'RAUL PEREIRA ,CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalh�s'as·�r
Escritório: Rua João Pinto n. 18 Bobo
;, eterone n, 2.467 - Caixa Postal n. 25
bOBARIO: Das 15 às 17 horas.

ORA." E·VA ,B. SCHWEIDSOM 81(HtE�
'CU'N.ICA DE SENHORAS E'CRIA'NCAS
Especialista em moléstías de anus e> recto

Tratamento de hemorroidas. fistulas. etc.
-' -

Cirurgia aDal .

Coriunica a mudança de seu Consultôr!o junto ã sua

r.ssidêncla na Rua Durval Melquíades de Sousa 54

�ror. Harrelros Filho - Dr. OSWAldo Rodrl(Cuu Cab_àl
.• ,.... ':1.. rUj.·

.; Dr Alcides c\bre-u - Prof. Carlos da .Co,ta P��elr.
- Pr(lf. Olhon d'Eça - Major fld".touc; .fqvenal
Prof. ManoeJito de Orn_eJas - Dr. MUteta Leite .....,úê.:,
- Ih f ben (''''''1, --Prof. A. �h:!l8 Neto � WâU"M

• ._J )...

Lan,. _. Dr. Acyr Pinto da Luz - Ad Cabr�l Te!ve -
Naldy Silveira - Doralécic Soares - Dt. Fq,ntourl
Rey "". Nicolau Apostolo - Paschoal Apostol,'f - I!�_!ll
C.rutllo • P.ulo feruando dI Ara.j. La...

PÚ8LICIDAD.
Ma r I. rellna Silva -: Aldo Fe....naDd ••

Diu ':_ Wálter Ltnhar.
PA,GINAÇAU

AMILTON _SCHIMIDT - DE�AMAR SANTOS

IMPRENSORES
.

DRA. EBE '8. BARROS <'-

CLfNICA DE CRIANÇAS
_consulla.

Secuõda"i 6.a..relra·.
das 15. às "17 bora.

Tel, .....,._2934

-� .

s. l'aUl0 Ku. Vit6ria 857 _. 'e ..cl II -. DR. -HUI'-I GOMES,·
. Tel.-S4-8949
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CODa.I. "IUp, SCllmldl. ..

r'�t.:::l.. .or. .�rra...
a••. : -_ Ru••s\eve. JUD',or ._.

_ rUN.; • til •

DULCENIR .CA.RDOSO WANDERLEY I.J;yos
. HEPRESENTANT.

Uepl'eaeolações A. ·S. Lua Ltda.
KIO:- Rua Senador Oanl.. 4b - 6" A ada,

Te" 225924

Consnltórto o. RUl4IDOIa_,
Av. Bercillo Lu 155A apto •
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- é linda... mas
e o ÇONFORTO?

...,

Ao co'mprar ,móveis estofadofi, �erifiqu_ s. o.

moi-io é feito com as legítimas MOLAS NO-SAG
• muito maIor confarto
• excepcional durabilidad.
• nunca cedem - nunca solta ...
• móveis máis 'eves
• dispensam o uso de cordil1has • percintas d. pano
•. conservam o estofamento absolutamente indeform6vel

MÓlAS� DO BRASIL S. A.

••ltI' 1.1Icr.1 lua ... -.... ••._,... f.4Sl' - ex. POItal 875 - End. T .1., "NO.SAO" -'S�o Paul.
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• do .I.tem. nlnOlO.

Boririo: 10'no à. 111 • II,í toe •

aor•• ·- CODlultórlo', Ru. TIro>

jEr.tU. ii .. 1· Andu - ron.·

�I�II.
- lle.;d�DcI.l -Rua Lece-,h
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"'.' .BilIIEI'BEIBOS· MECÂNICO E '

. PROJETIS�A
grande, Jndústrif\ metalúrgica localizada nas proxí
mídades da Capital do 'Estado de São Paulo, procura
um engenheíro mecânico com experiência em manu

. tenção mecânica e um engenheiro projetista. Cartas

para Caixa postal, 153 - Joinville,' indicando idade,
expéríêncía e pretensões" .

VIAJE "ME,LHO'R
PARA IT!JA.í - JOINV:ILLE - eURITIBA
Ô NJ&\USUL TIM' O TlP O
S,U-P E R - P U L·t M A N

.POLTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS PANORAMICAS

VIAGENS D I R E TAS
PARTIDA
CHEGADA

II&. ff&W]'ON "AULA
CIRURGIA G.aAL

IIOeD(•• 4e Meollor.. - "r�..

lo.... - Kletrtddad. Medl"a

_
00n.o'lt6rlo: Bu. Victor ••1

r.Uh n. 18 _ Tel.fou. 8»0'1
Con'Dtt.u: O.. II, bo�,•••

diante.
R.. ld'uela: 1'0uI • '1lI

Bu.; Bh,w.uu D. 71.
FLORIANÓPOLIS 5,45
CURITIBA 12,45
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_ ......6õ ..O
CI.lUBOU T",.U ••Á'fOL.')üU

Orta."t.
COllul&6rlo: .101". Pioto. 11'_

COOlu'ta: "'.. � .. I' ,',,"u

.4ari.meatl. .IDO. a•••&1>1 .....
1It..ldlucl; Bocal ....... II'
rou., - l.fI..

.-

VIAGENS COM ESCALAS - PARTIDAS AS -6 E 13 H')RAS
.AGENCIA FLORIANÓPOLIS - RUA DEODORO

ESQUINA TENENTE §!ILVEIR!\ - TEL.: 2172 -

Da. CLAaNO 61
. -

W..,....a1'TI
.

,

_ ADVOGADO �.
·a.a Vitor ••Irel.....O
1'0.': '."1

........'oU.·

SSS�SSS'.'iiÔÊpiiijÀ'MÊfijôiSÕÊ,ssiiiôÊ$'piJi[iêA'SS: '"-,iA
PLANTÕES DE FARMACIA

.

MÊS DE JUNHO

O serviço noturno será ele tuado pelas farmácias sto. Antônío, Noturna e'Vitória
situadas

_

às ruas FeUpe Schmídt, Trajano e' �raça 15 de Novembro.

O plantão diúrno compreen dido entre 12' e 12,30 .horas
: será .etetuado pela !ariná�\à

Vitória, situada na Praça 15 �e Novembro.�· , .' ,

,

·ESTREITO
o serviço noturno será efe tuado' pelas ,f'P'tnác!as . do Canto, Indiana e Catarinense,

A presente tab�la-não podera ser alterada sem préVia aute rizas;ão ,deste Departame�
'SSS';SS>SSS"'S�'S\SSi;SS$%$SS?SSiif2'SSSSSSSS"U%s"i's-,::S;,.'!:SsiS,Cj ..SS%":SS·

,
. ..:.J,-

''I!_-., í
'.

,.>

APENAS CR$
CRS 7.490.flO - A VISTA ou

CR$ 623. - MENSAIS

REVENDEDORES

IIdACAZINE

v. canta com estas vantagens
na-sua Monark:

• Garantia contra qualquer
defeito de fabricaçãal'

.",c;, � facilidade em encontrar peças
�', Qriginais de reposição, com

h�.�' c:ont�Ole de qualida�e Monark I
,. 8OoaO$'AIA MONNs, MULH�S E CII�ÇAS

.I

H o E P c' K E

Rua Felipe Schmldt -

Florianópolis -!ii '

,-. SABIO
"

Vfrg-'em
_
�:$fPeci�lidade

.a
.

Ua. WETZEL INDU$'III�l: .�.,Ule -, (Marca Regist"adal
Ira� .............�..
",

l Â V A N O O 'C O M
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Esteve em nossa Capital" ujus_'

tando medídas junto ao Dr, Ce-

,

·18 �KW ,'" Vema.,.S9� -'

'\- Ô ,.carro da atuaiidade ,; brasileira!
"" .:

-, �.' ,

. -

36 vla••ns aos Es,tádos,Unido.
r

,

, '18 prêmios de ida e volta para dúcs pes- -

,

soas COIlJ estude paga de 15 dias! 1·,

�,' .18 Geladeiras, General, ElectrJc I
E lenbre-se', Geladeira começa com'G. E.I

7. cDael.. Sheáffer's I
_- 'uina jóia de caneta! "

, -7, /
"

?
8.0CO p,rimlo. à .ua ••pera !

.você tem viajado pela Real � Está guardandó seus, cupões num••

rodos -poro .o Grande (:OflCU�SO Real? Pois não se esqueça:

." você .pode concorrer com um, com dois, com "multos cupões •• i
.

'

_
1- ",

..

Você concorrerá cada vez que viajar pela Real até 10 de julho I

Sim, porque, ceda vez que você embarcar na. sua Recl, voei
receberá um novo cU,�ã'J: e estará cssim, mols uma vez,

bahilitado a ganhar <?s n crovilhosos prêmios oferec'dos pelos
. Agentes Reun'dos da Real. Viaje' com rapidez, 'viaje

com o molor coníórto, v.o]e com magníficas oportunidades;
/'

Viaie pela Real I ,E basta voar par;a ganh<;lr I

'qasta' voar/"
para '9.al':"lhar I,

•.,e, Os premios serão 'Sorteados pelà loterío Fé-
" dercl de 15 de [ulhó de 1959, de ,

acôrdó" com
......;.._ • ;'<

� / ,L...,;:.. �J':,,�;,_o r�gulamento do Gronde Concurso. Real.

• _Concorrer.::io as passagens 'compradas 'o
'v;tsta_ ÓU ,.-à crédito, mas somente nels;

linhas nacionais.

,�
�.
�,
:2
...

Rinheir.ais '

bôa J,.liada ...
VASSOURAS DE OURO

A índustría d{j,s vassouras está' melhorando, já fabl't-'
cam vassouras de ouro, lVlas só .servem para andar pendura
das nos 'paletós dos udenildos. Mais tarde vamos ter espa
dás. Vai haver luta entre espadas e vassouras. Lógico que

_a espada é mais fpr�e. e�vai ven�fI,r sem ta�er' muita fôrça ..

,GUERRAS""DE NERVOS, FOME, E BARBA
O BQ..taJogo não, que,r solt� 0. Didi,. �poz.: �jsto êle. faz

.

guerra,dé:nérvos"passa�dO fOlpê :�l'lão iai"a:'Barl:l1t. dBeal
Madrid' está na -expectatíva aguardapdo .o resultado, que'
na minha opinião vai ser o seguinte: Botafogo 15 mílhõea
de cruzeiros.

, INDUSTRIÁ SE� CONTRABANDO
. Podemos arírmar que a industria 'C}ue não há, centra- ,

banda no país, é a de :hiteboL-O.; extrangeiros para leva�
os' missas futebolistas de classe, tem que cair com multá."
"'gaita". Caso contrário não serão' vendidos por traz das
"bombas":'

PARABENS RAPAZIADA DA E�UIPE '

\ ESPORTIVA GUARUJA
A equipe esportiva da R�dio Guarujá comandada por

Nazareno Coelho está de, parabéns,�porque teve uma brí
ll:íante organização na .preva cícüstíca no' domingo p. p:
Deu aos nossos desportistas' dê nossa Capital uma bonita

-: manhã esportiva, empolgou', a.. cidade' pela. feliz iniciativa.
Parabens ao Nazareno Coelho, eomo também' a

.

todos 0'1
competidores' e Ç9laboradpres. ,'_.'

,

.',;,.
SABADO FELiz GANH0U A SOCIED:ADE LÓCAL"::

. A, nossa sociedade esteve' feliz com a apresentação da
Orquestra Bínrôníca de W.asl)inglon, no Te�.trõ Alv..ar,o

_
d� ..,

Carvalho, Foi uma. noite ínesquecível-para
: tódes aqu�lés'

que assistiram o. rnaravíthoso conjunto -amej;J�áno; que'
demonstrou a verdadeira arte '<;l,a lllúsi'ca.·

. ,

, J'�R�HM BAR �:".. < ,;�=
O "Jardim" Bar e Restaurante é um ambiente agràüá-'

" vel, }ip,icamente europeu, !deillizado pelo 8r. Ubirajarli>e:
Barbosa' e fundado.no dia 1 de abril do 'corrente ano. No z;

"
.

, ," -' \\. . ...;,.;,_
genero:e o melhor 'da Capital; constituindo uma sala de .,..-'

,

visita para a nossá sociedade, como também para os turis�
tas que aqui vierem. Parabens Sr. Ubirajara...

"

, '

Y E N' D E'� SE"', .{�:,�-:

Útimo Ponto Comerc�l�&;ESti�íf� .

.

,'_ •

:;:
•

'4;' .- �-':-_:.:_ ',0 -

'''-.; -,

,.":!' - ":

ESCRITÔRIO DE ADVOCACIA
�.�r!�,

'-"

"''"'��-�-'<" -,-_

E' PRO(URADOR11':�'
.

,ASSIST�NCIA DOS ADVO'GADÔj3';, ,

DJt. AUGUSTO W0LF DR. ANTONI6 ,aItiLLO
DR. EMANUEL CAMPOS DR. MARCIO cOLLAçd-

DAS 8 às 12 e das' 13,30 às 18 horas/ :.._
Rua Trajano, 29 - ,2.0 andaI' - sala 1 "7 �lefone: 3658,

t'

�,

DR. -H OL D'E<M A R '. 'M:EN:�E Z E S'
Especialidade: Doencas de Senhoras

,
'

.'

Partos -

� Cirurgia -
' , .. +:

F.orn,lI;tdo pela Escola de Medicina do Rio de Janeiro
ExInt�rilO da: Maternidade Clara Basb�üm, da Materni
dade Pró-Matre, do Hospital da Gambôa e do Hospital do
:tAPETO. - I· ,

no Hospital de Caridade

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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quadra com a .cha�ada e famigerada vi-'
'

da moderna.
.'

_

'

'o deboxe para-com 1: família é a ponte
que leva todos para a degradação moral,
e até mesmo para o descrédito daqueles
que pensam ao contrário. Façamos um

confronto entre os que defendem a or

dem moral com os que têm uma conduta
rebelde -(f contraditória, e veremos, então,
que êstes últimos constítuem .

a ameaça
materialista à família, procurando de"!gradar e afrontar a sua vida moral. Re
flita-se para a realidade, e veja-se que a Iconduta moral e irrepreensível está. bem
escassa.

'

FERN-ANDO SOUTO MAIOR
O homem inicia sua marcha acelerada

em direção ao abismo ,da mais desbagra
da corrupção mqralquando, iludindo-se �
sí mesmo e iludindo os seus semelhantes

põe em sua face a máscara de uma con

duta que êle sabe, perfeitamente, ser in

capaz de mantê-la por �uito tempo. A
facilidade com que se lança mão das-mais
louváveis idéias para se alcançar um de
terminado objetivo, arrastando-se muitas
vêzes outras pessoas' à infelicidade' e à
mais revoltante desilusão, é a mais negra
sentença que se pode lavrar contra a sua

própria morte moral aquele que traz con

sigo a máscara de uma aparente conduta

Irrepreensível. Co_.m a implacável

marcha'ldo tempo.. ê1e 'deixa cair, inconsciente-
, ..) - .

..

mente, a sua mascara, desaparecendo o

suposto homem padrão, cedendo lugar ao

que, verdadeiramente, é: uni tipo ordiná
rio, Incapaz de ser leal para com os seus

semelhantes, e íncapaa de ser leal para.
consigo mesmo,

A astúcia tem o seu limite de vida. A

Irresponsabilidade
.

Moral
hipocrisia jamais foi eterna e o lôbo ves- .velmente pela irresponsabilidade moral
tido de ovelha; mais cêdo oú mais tardé, que se apossou de uma mocidade ínsensa-
mostrará que é uma fera sedenta de san- ta e inconsequente. Penetra-se no recesso
gue, um animal que não pode resístír, por ]: de um iar ,!\ontado com� se penetrasse
muito tempo, à suposta bondade que dei-' numa mercearia, examinando-se os artí-
xâva transparecer com lncr:ivel naturalí- gos para, lago depois, levá-los cíníeamen-
dade.' Os princípios de conduta moral já te ao descrédito püblíco e, pior do que is-
não valem mais nada" e, hoje, só se pensa so, lesar a bôa fé dos que vão na eonver-
em termos materialistas, .mentmdo-ae, sa dos tipos ordinários, ocultando ardílo
'traindo-se, enganando-se e renunciando- samente .aquílo que na realidade são. ,1\
se à coragem moral de ser leal consigo irresponsabilidade

I

moral, a flegradação
mesmo. Analise-se essa geração infeli:;;
que aí está, rôta e cambaleante, e vere

mos a facilidade vergonhosa com que se

ilude, e' com' que se assume compromis
sos, rugíndo-se como se trocar de idéia
tõsse a mesma coisa que trocar de rou-,
pa. Muda-se de atitude com -a mesma ta/
cilidade com que se muda de lenço.
Nessa corrida louca e confusa, surge na

retaguarda a família, rebocada misera-

Aluga-se'
Aluga_se uma casa residencial,

própria para !amilla numerosa,

possuíndo grande quintal e gara-,

'ge, sita ii rua Delmlnda SIIvel

rá, 200.

A tratar à rua Bulcão víana,

71,

ALUGA-SE
Uma casa na Ruá Dom Jaime

. '

Câmera 'no l-sobrado - Tratar

na Loja Norberto, na Rua Fellpe
Schmldt, 32.

CASA - VENDE-$E
Vend�-se à 'rua CrisrmJ

Mira (nmdos) - alvenaria '

2 quártos.- s/Iantar - C01�

nha - banheiro -' com peque
no fogão.
DESOCUPADA _ Trat,u

conwo sr: Alvaro - Fones: -

3501 .. �933.

dos costumes, e outras tantas coisas maís,
estão

.

fartamente comprovadas no com

portamento tôrpe dessa mocidade que
não consegue medir a responsabtlídade
das atitudes que assume. Aqueles' que
ainda têm a coragem moral de reagtr
contra tão revoltante situação são, suma
riamente, taxados de primitivos e, de de
fensores de um sistema que não se en-

,

"

ATENÇÃOJ'

pedreiro, competente, oferece

seus serviços, para biscates e pin

tura, Trotar pelo fone. 3022.
------------------------------�-------------------,�------

._---

ATENÇÃO, SRS. COMERCIANTES
PEÇAM SUAS COMPRAS N,A

Sociedade Açuc8.reira Calarinens,e Lida.
Rua - Conselheiro Mafra, 25
Telefones: - 3ã21 e' 3717

OFERTAS �SP'ECIAIS

(VÁLIDAS ATÉ ,O DIA.15 DE JULHO)

Creme Dental KOLYNOS .... Cr$
Extrato DYRCE CX.c/2 dúzias "

Sabonete DULCE Cx.c/2 dúzias "

-

Sabonete GESSY '..

"

Sabonete PALMOLIVE Médio .

"

Sabonete LEVER .

Talco LEVER Grande "

Talvo PALMOLIVE Grande.... '"

Talco GESSY Pequeno
Azeitona MOURARIA 60/500 grs. "

E,vilhas SWIFT <Rio Grande)
Sardinhas RUBY 100/200 grs ..

"

Conservas de ABACAXI "

Ameixas Sêcas PAOLETTI 5 kgs "

Leite em põ NINHO "

FONTOL ex. c/lOO Envelopes ..

' ."
Fermento FLEISCHMANN 1 kg,: "

Oleo p/Máquina SINGER .....

"

Soda Cáustica CARAVANA gr.
"

- Anil IMPERIAL Bonécas ex. 20

165,00 -: Dúzia
125,00 _ Caixa

230,00 _ Caixa

155,00 _ Dúzia

115,00 _ Dúzia

165,00 ""\ Dúzia
338,00 _ Dúzia
338,00 .: Dúzia
245,00 _ Dúzia

1 . 780,00 � Caixà
1.100,00 _ Caixa

230,00 _ Dúzia
1.340,00 _ Caixa

750,00 _ Lata /

1 .730,00 _ Caixa

190,0j} _ Caixa

130,00 _ Lata

l.l50,00 .; Caixa

940,00 _ Caixa
50,.00 _ Cáixa-FABU,LOSA VENDA-a

Cadernos Escolares is tôlhas ,.." 310,00 _ Pacote
Copos "AMERICANO" Nadir La" 58,00 _:_ Dúzia
Lâmpadas CitE cx./12,O Iâmpadas " 3.200,00 _ Caixa

J
'

-
MAIZENA ex. 25/400 gramas .." 430,00 _ Caixa

,

f
Oleo MAZZOLA ex. c/36 1 kg..." 980,00 - 'Dúzia

• "�_ ' Lâminas (Gilette) BIG-BEN ..

-"
; 245,00 ..:::::.. -cénto

mP&'"(aO �� �b2�:I�:�i: l�i,q{;iI��:. ���l� , ,:' t l 986��: .:e,
"

'

Saponaceo RADIUM ,......." 315,00 _ Caixa

1 � VENDA A VISTA: ..:_, Para compra superior a Cr$
2.000,00 fazemos entrega na Capital e Estreito, sem

MAGAl:.NE

H�E<PCKE·
acréscimo. '

N. B. _ Estes preços são válidos até o dia 15 de jJÍlho.
DISPOMOS DE UMA LISTA COMPLETA DE ARTIGOS,
TAIS COMO� _ Creme dental, Oleo para cabelo, Talcos
e Sabonetes, Gessy, Palmollive, Ross, Lever; Dyrce, etc.
Azeitonas em latas de % kg., 1 e 8 kgs., Sardinhas,
Conservas Diversas, Ameixas Sêcas, Leite em pó e con

densado, Colorau "GINER", Cêra "PARQUETINA",
Fermento ROYAL e 'FLEISCHMANN, Gelatina e Pu
dim ROYAL, Soda Caustica GIANT, Pasta para Sapa
tos 2 Ancoras,

. Cadernos Escolares, Chupetas, Goma
Arábica, Lâminas (Gillete) Azul; Futebol e Thin, Pa
pel Higienico Sul-América, Lápis, Toddy, Chapa Prata"
pó de Aluminio, e Chocolates, Drops e Balas "GARDA
NO", etc., "etc..

-

DISTRIBUIDORÉS DOS AFAMADOS PRODUTOS:
_ Açúcar Cristal (60) kgs. e Açucar Moido (58) kgs.
"TIJUCAS", Trigo, Farélo, Semolina e Arroz "MAL

BURG",� Açucar Refinado "TAMOYO" em pacotes de 5

kgs. e a granel.

a nova rO:Jp:l que veste bem'
qual:juer tamanho I

Aproveite. .. Aproveite... Aproveite ...
está monumental oferta:

, "-

PARA voeI
em éada roup a vendida

U�Á e�egantÍ.isima

CALça COMPLEMEIITO, em finíssima Casimira�

no valor de <:r$ 1.100,00

CLIENTES SATISFEITOS
-,

enlão· VENDA
D E L (-O

I
•

Está nó fim ... estó por POUCO$

dias esta fabulosa ofert�

MAGAZINE. HOEPCKE :
IMPERIAL�EXTRA. Garanta sua

elegância comprando a melhor

revpc do Siàsil - pelo "1e�or
preço da Santa C�terina:
IMPERIAL-EXTRA. Venho vê-Ia,
venha admirar sua elegâpcia
J'II.lmQ roupa IMPERIAL-EXTRA.

Dara que' eles comprem
a melhor Baleri� '-

I
'

.. �" �\,. _'1!\
,

.

IMPERIAL-EXTRA é melhor'
IMPERIAL-E,.XTRA - Umt.:L exclusividade _

• 36 tam.anhos diferentes;

.(Mais de 40- padrões exclúsivolI
Tecidos da mais alta qualidade, I, DELCO

. �teria de alia qualidade
_ Dblnbuldores H O E PC K E

ara Revendedores e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.f-Dõmriigo:�õ-BâirõsÕ-àqui-i-Q--pãõià-Ràmosem-itàjàf-W:
:Mais uma rodada será- levada a eleHo domingo pr6ximo, éín prosseguimento ao (amp_onalo dá Zona Lesle qu e reun) oS,.camPeões :
'da (apilal, Brusque e .llajaí. Aqui, o Figueirense receberá a Yisila do B-arrosõ que; como o alvi- prelo, eslá sequiostJ, da reabililação,:

.: :�aillo que são os últimos colocados, sepiJrados po' um ponlinho apenas. Em IIajaí, o Paula Ramos defenderá seu 1í1u10 de, líder, •
: conlra o perigoso M arcílio ..Dias, se�do êsle.o -melhor jogo da rodada� Em Brusque eslarão

_

frenle a, frente os Iradh:ionàis rivais que:
.são "aysandú e Çarlos Ren,aux, os qaJs, éom o Marcílio Dias, são os vice-Iíderes.

'
.

-.
�_�-_---_,. .. _'. ..-�_ ..--------,. �.' ,.__ 'P-" '& '�"'i L_ :...-:.... c : .. -. ,0.1. 'e""- '�,.\ v.·�"""__..

"..
• .

'.. l' I < '

-.

o FLAMENGO ENEACAMPEAO - RIO,1., (V.A.)
Um título inédito na história do basquetebol brasileiro

'U �a,tarineus,B,L.o.ur.iv3..... 1,Lope.nzo nl.ra, téclJ.icD-�O,. América ��:;;�����:::�:;?:o'�l:,::::,e.:run�:oP 1.0 - Palmeiras, Portuguesa de' Desportos, Ferroviária
RIp. 1 (V.A.) .� Com a deci- certame guanabaríno, a íntcíar-se . o técnico mineiro e, já ontem pro., mado do presídenpe rubro! cursõ. Al1enas ouvi falar. por um ê Comercial, 2 p.p.

_curou o preparador da P"orutguêsa: , ,- ,Estava em M�to Grosso com
I
colega .seu, interesse' do América' 2.0 _ Botafogo, de Ribeirão Preto, 3

carioca..Lo�rival Lorenzi. visando> a Dele�açãO �a�: portugu'êsa e! em mlm.- No entanto. se êles de 3.0 _ Juventus e, Taubaté, 4
'

leva'-lô para "-ampos Sales. 1 i h j d
"

drusrad I f t "

di igi
,

'

C c aegue o e. e �a uga a, an�, a o me �uerem r ndo a' equí., 4.o -'- Nacional, XV de Piracicaba e Noroe�te, 6
quadro rubro ficará sem oríenta., cisão Wolney Braunne' sé Iança Lourival. Lorenzi, no entanto tectpandocme ao gr03S0 d,a em�. ne no próximo campeonato. é 50' 5 o G

. , .

. I'" •
- ?aranI e Améríca, 7

dor para as primeiras pell!Jas do
I
na bUsc!'o, de um substituto para procurado Ilela', reportagem, arír., baixada que amaxihã estará aqui.! me' procurar para conversarmos 6.0 '_ Ponte Preta, 8

'JOHNSSON APAGOU A PEC-HA 'DE
mou não.,'·ter recebido, 'a,té o mo.: Desconheço. completamente, o in-I Te;rmln01.l, pilheriando Louri� 10 XV de Jaú 9

"

,

'

,

mento 'e#J.. que rios ratavn - 18 terêsse do América, por ·meu con�.1 vai Lorenzi, " S:9 = Comercial '(Capitaü, 10,
rr C.O V A R D iE rr

hor-as de ontem -;. qualquer 'cha- EDER JOFRE' FULl\4INANTE RIO, �.J. (V�A.)
Salust}ano Buarez não foi adversárío para o �ampeão bra-

. i a medalha· olímpica dada"- ao se- Fundado tG. E. 'O·· R,ONO QUE, DECIDIU A 'OROA sileiro Edell" jÓfre. Sua disposição, de lutar, terminou ao]

RIO 1 (V,A.) - Em 1952. nu- gundo colocado no torneio,
....�, '.

•
2m49s do- assalto inícíal, depois dê Jofdnho acerta-lhe um

ma noite fÍ'i�. em Helsinqui. o I "Covard" foi à expressão'que de:. 'Sanlos Dumont DOS PESOS PESADOS direto no. queixo, seguido de uma: esquerda ao nariz, que
.sueeo Ingemar Johanson subiu ao ram a Ingllmar em sua própria

lhe provocou um hematoma. Cobrindo o rosto com as lu-

ríng para enfrentar o nortecame.. terra. Agora. passados sete anos.
Recebemos e agradecemos o se- NovA YORK. 1 (U.P,I.) - derrubou.,o outra vez. Desta fei- Vl:!,S e queixando-se da dor, Suarez ouviu o juiz Afonso Vi-

ricano Sanders na luta cfecisiva esta eXl2ressão sõmente pode cau.,
guírrte !?fício: Ingemar ,Johahsson. da Suécia. P. ta. patterson levantou-se aos 'sete 'dal contar os dez segundo do nocaute. Antes, o argentíno

pará a conquista do. título oltm- sal' risos. Com a sua brilhante ,
quem seus próprios co�paÚiota� segu,ndo �ai!l. pareeía ter perdida I.fôra à lona, em consequência ,cre' uma forte "ja.b" de es",:

pico de todos os pesos. categorin vitória no "yànkee Stadium", In� ú!"lorianópolis 27 de junho, ç!8:. <).lH.U.ficaram uma ocasíão de .co., 'os sent�dos. Johansson del'rubou_o querda, seguigo de gOlpes no rosto e no corpp. Seu destino

amador. NO S8gundo assalto. cau-,' gemar apagou a nódia que man�
1959.,'"

"

varde. galül0u se'lJ:ta�feira o"Ú_ :de."novo,com;Un;.gOIPe ao

4ueiXO'I'foi igual
ao do ex-campeã9 sul-americano RObert�castro,

teloso em demasia ante o gigan_ , chara sua c�rreira esportiva. co_
Umo. Sr. Diretor Esportivo do tulo de campeão mundial dos pê- 1! Floyd voltou li levantar_se a03 que ocupava o 10.0, lugap no ·"ral1k�ng�' mundial, o qual

tesco 'lutador ianque. ' Johansson I mo ainda evidenciou, que a con�:11 .�ornal "O ESTADÇl" sos pesádos, derrubando a Floyd .sete 'sqgUlldos. patterson abraçou-, tambél}.1 não pôde 4�car deis assaltos"" diante do estilista

_iOi desclassificado pelo árbitr�, 1
fiança que tinha em seus pUlsos

I - Cumpre-me COffilinicar [, patterson sete vêzes no terceiro. se então com JohanssG!l. m3S na- brasileiro. '. .

,

perdendo até o direito de obtel' j.não era Infundada. V. S. que no dia dois (2) de ju- round. A vitoria por' nocaute técnl da mais pOdia fazer, O sangue'j., SOBE A 14 O NJ1M!�O.:DE P�ISES INSCRITOS NOS
,nho p.p .. a rua General Eurico co de Johanson constituiu a tecu- Jorrava dos olhos do campeão. JOGOS PANAMERICANO., - Chicago, 1 (U.P.) - Nos

P
.

di'
Gaspar Dutra, J'ravessa n. L em peração �ais notá.vel de um pu_

.

patterson t.ornou a cair com um I circulos ,esportivos, têm��e que' a eq:l1pe gos Estados Uni

. rorroga 'a,
"

,I e o - S]la sedé provisória. foi fundado' gilista na história ·do pugilismº. < go)p�, ao queixo,_ porém se levau_ i
dos �os Jo�os P�n-Al:l1enCanos, a �omeçaI,"em a 27 de agô"s-

.

? Grêmio. Esportivo ",Santos Du- O SUeco que passou há várIos' tau novamente à contagém de � to, ganhara mUltas medalhas, pOIS, alem de contar 400

'mont". de categoria juvenil, com anos 'por- uma grande - vergonha. se:e. V.oltou a cair com uma es-I atletas;:� n�aiori� dêst� é de qualidade, c",

d 17a 10 a venda' a constituição da seguinte Direto_ é agora o campeão indiscutivel d_o querda e uma ,dil'eita ao' COl'pO � i' No foot-ball, pprem, tem-se como quase cer�a ,a der-
.

-;

Iria fundadora: mundo. ei·gueu ... se Ms flove segundos. san.: rota norte-am�ricana. Quatorzé ou· quinze' naçÕes seráo)
,

,

.

.

i

I ,'..: •.! presidente de honra: DELAMAR grando, profund.!'ontelltê'. c:,.aiu en- lnscritas pl1r'i( 'o foot-ball'!.,. ,e tôdas· apresentarão equipes'

35' ati t351
VIEIRA O ,ROUND DECISIVO tl'iO' pelá últhha vez com uma superiores !).,�,n0rte:-americana, especialmente as sui-ame-

.

','em', -c- 'a��.�
-

'. _-R�A,��.enie:. '..�SDR�B.AL. OOR� >�., ,?:;,...,. ',+ 'I�",=� e�J.efá� 1l.;J;I�"dil:eita ;0 corpo
ricanas. Na América d68111, (j' "foot-baIl" é �ina vel:dade

1 -€I
" ""j.�g'e.•:.l:OO,�mesou ata�do-.·.. COlJil} .�.,if'ál'bltr&,�, ';6 'fllí}," à luta, dechi._ absoluta; 'i)6s"Est'iciõS""Unidõ;,"'"'êsse.', esporte'Sí�o 'tOmou

.

_
_ �I�' ,- .._. �. «- _ '-� -;:_

...... �,
� ��.. Oi't ,�

Si já houve alguma iniciativa comercial que rea1men- ' ViCtl-'prS3idente:, OSVUDO râpldos,.g<l!-pes de esqutlÍ'da i?patc; rarldo' Johan�on vencedor por
raízes. ..

t I MARTINHO' PACHECO
'tarson. que evitou_os mov"ndo. a nocaute te'cnico. As provas·,de."foot-ball' se realiZarão no Hanson pã,rk,

.

.

e e�polg,asse e que representasse vantagens reais a pI). '., OI .... , •

'\

- 1 SeClet rio GILBERTO SO cabec,a de um lado 'para outro. Johansson igualou um r�pcorde (lue- tem' capacidade para '14.000 espectadores. Devida ao
pUlaç:'IO, e esta, sem dúvida, a atual promoção de vendafl, I

a· - -

� 3 E t b

I
ARES PAI\7A derrubou patterson' de. D'empsey aodel'r'ubar seu ad-

fato de ser'elevaQo o numero de inscrições; as equipes,pan.
40S s a elecimentos A Modelar em comemoração de _'

35.0 an1Versário da firma.' 10 Tesoureiro: WALTER SOA:' com uma direita que se levantou versário sete vêZes num assalto.
ámericanas jogarão· umà dupla .eliminatória, estabeleeen-

As vantagens foram e são tão patentes, tão extraordi- RES PAIVA _...
11:1 contagem de no:ve e o canL Esta foi a primeira nocaute -so-

do-se os advf:!rsáriós por sorteio. No 'final, quatro equipes

nárlas mesmo que milhares e milhares foram os pedidoi! � 2° Secretário: ROBERTO SOA- !)eão foi, novamente derrubado frido por patterson' em 37 lutas' jogarão entre si, um "match'" contra cada üma das outra.3
\ tr�s, para os primeiros qu.atro postos do torneio. �

-

no sentido de-ser a venda prorrogada. 1 ItES pAIVA com uma esquerda e uma di).'eita como-profissional. O ex_campeão .

.

I
"

. ,

' S.erá a priÍneíra
.
vez, aliás, que os Est-ados Unidos par-Assim, terá a popuração mais 10 dias para fazer mai- 2° 'T<lsoUreiro: ARNALDO

A-:,
na cabeça. Floyd levanto,u-se à Só havia perdido uma vez por

ticiparão n,O torneio ,pan-americano
..
de "foot-ba,U" ..

'

.níficas compras e magnífica economia.
• NA'LIO PIRES DE OLIVEIRA a contagem de nóve e Johan�son pontos. \ .

.

.

/ Diretor de Esporte: ANTONIO_.
A disputa do torneio de "foot-ball" ,começará sexta-

-----------------------_. PESSOA LOPES" I ,DOMINGO O r.rINITIUM", DO !:�:�=!.�. 28 de agôsto, devendo.a final ser domingo, e de

CONSELHO FISCA,L
'

CAMPEONATO .('ARIOCA
Embora as inscrições não terrüinem senão nos fins ju�,

- lho, a lista das nações que já' indicaram sua participaçãtJ
compreende, em ordem alfabética: Argentina;' Brasil Co'"

RIO. 1° (V.A.) - Está pro- 6° -, às 14h05m - Flamenga, 1- b" t
'

om Ia, Cos a Rica, Cuba,' Estados Unidos" Guatemala,
gra�da para domingo. no .Está- x, Vencedq� do 30 JOgo., 70' G'

A' ..-

, Ulana Inglesa, Haiti, MéxICO, Nicarágua, Pôrto Ripo UrU-
dio 'd<l Maracanã fi. aberturl} ofi_ às' �4h 30m - :Madurei�a .e' Ven-' , '

,

, guai, Venezuela. ' -

'

,
,

cÍal da temporada. com a realiza- cedor d,o '2° Joº,''0', 8" a's
'

'i' O' treinador da equipe norte-americana será Charles
ção do tradicional Torneio Início. 14h 55n1 - Vasco x Vencedor do R d t

.

d d
.

d
.

ee i rema or a eqUipe a UnIversidade' de:,Princeton.
Embora algumas equipes não pos- 4° jogO; :).p - às 15h 20!ll ,. . .

�0�nc;:00ràsdo15�0 4:mveJlc�::ce.d:� EDIT4L DE PRAÇA COM O PRAZO DE
do '110. x·-Vencedor. do 8°; no I - (1 O) DIAS- (Fmal) - às 16h 20m - Ven-
cedor do 9° x Vencedor do l' 0°. O D t

. -

r
OU or Ary Pereira na' ação executiva promovi-

Oliveira, Jui� d� Dir:itiJ I da por ODI�ON MARTINs:e
da 3.a Vara desta Capital '1Ut� 8 o segumte: 1.0) - Um,.,
no exerClCIO do cargo' de' 'gelô,deirà eiétrica' ,marca

Juiz de Di,reíto da 1.a V_a- "CLIMAX" estrela de brita,
ra da Comarca de Ffo- ?20 wts., com transformadol'

rllinópolis, Estado de,� n.c 17070, n.o do motor 28.884
Santa Qatarina na for- 'em perfeito estado de con':
ma da lei, servação e funcionamento,

FAZ SABER aos que o pre-'" avaliada e�' vinte 'mil cru
sente edital de praça com o zeiros. E, para que chegue, ao
prazo de dez (lO) dias virem conhecimento de todos, man
ou dêle conhecimento tivec-' dou expedir o. presente edi
rem que no dia. dezesset.(j ta� que se_!'á afixado no 1u
(l7). de julho próximo vin galo d'e co�tume e publicad.J
douro, às 15 horas, à frente na forma da lei. Dado e pa.s
d" editício do Forum sito à sad{1 nesta cidade de Filoria
Praça Pereira Oliveira n.o 10 nópolis, Estado de_Santa C:.t
nesta cidade, o Oficial di) tarina, ·aos vinte e sete dia;}
Justiça dêste Juízo trará _8 do mês de junho do ano de
público pregão de venda e' mil novecentos e cinquenta.

O Campeonato Comerciá.�i·) em obediência ás regras, a arrematação a .quem maIS e nove.

AU
de Futeb_ol teve seu segundo a proclamar vencedor se'n der e maior. lance oferecer Eu, (ass.) Carlos Saldanha

TOMOVEL turno iniciado, porém s�n adversário, a Fiambreria, p\)" sôbre a avaliação de vinte Esclivão, o subscrevo. (As.)

\TENDE-SE um carro AUSTIN
a disputa do jogo, visto I,er W O,. mil cruzeiros (Cr$ 20.000,00) Ary Pereira Oliveira, ,Juiz de.'

_.-:�' ano.,A-40 o melhor da cidade
o Ford se apresentado em Domingo próxinio joga 'áo valor do bem que foi penho- Direito.

""='?===-. ==:.c:-:-:;;;.': '
.•")0-'--" Tratat: rua Bento Gonçal- campo com áJ,')enaS' seis hc- Remington e Far.mácia. rado aos' senhores ATHOS Confere com o original.

,

o ._

V85, 13. ' mens, o que forço� o árbit:o JACINTO e JOSÉ FIALHO, Carlos Saldanha Escrivão

Q.8. O .s,<t,a4rQ;:X ••utic·o

São do Conselho Diretor d6 ,Amé� no tereeíro. domingo do mês.

rica, determinando a dispensa dos Diante da urgência na resoíu.,

ção do problêma criado pela de.,serviços do treinador Yustrioh. o

'

..

) Ii"'r-=r�-==
..

-=-=c=:=U=,:=-E='=R=E=C=R=E=A=r=1=v=o=='�f

'.

['

DE JAN51 R·O6
,ESTREITO

�
PROGRAMA DO M1!:S DE JULHO

DIA. 4 � Sábado _:_ "'Noite do Charme" __
Participação áe Antonio Dutra e seu

, conjunto melgcijco - Eleição de Miss
CJaarme 1959. Patrocinio do Rotary
Club do Estreito - em benef.ício do
Hospital e Maternid!lde Sagrada' Fà
mília.

DIA 12 - domingo - Tarde" dansante ju
venil com inicio às 15 horas.

DIA 18 - sá'Qado - Grandiosa Soirée da
,mocidade, dedicada a classe! estudan,
, til.

DIA 26 � dom.ingo - Tarde dariçaiít� ju
venil, . ocasião em que será ent}:'egue a
faixa a Miss Bro�inho 1959, Srta. Dio
ne Silva.

N O TA: .P�arà todas, .as. festas exige-se
. a àpresentação dá carteira social e do
tli.lão �o mês.

'
.

,

presidenjte: HUMBERTO_ LEÃO
DE 'ARAUJO ,

Membros; JACY CRISTIANO
DE JESUS - VILMAR FRAN
CISCO DA SILVA JOEE'

sam apresentar Gompletas. sempr�

despertou o maior fnterêsse do

Público a festa da Crônica J:)es-

JUVENIS SABADO,
�

,

BANGU

JlE'GIS - JOSE' ,ALMEIDA RO
. , DRIGUES
J II -_ :�proveitando o ensêfo.
valho_me da oportunidade pãra

Comerciários -

manif.estar a V,S. os protestos da' porUva. A eliminação de equipei)
minha consideração e estima.
GILBERTO SOARES PAIVA _

pela cobrança de penalidades má-

ximas é sempre acompanhada pela
1° Secretário massa de torcedol'�s, com

'fes,�açõ,es de ;rego�ijo, se;'p�'e qus

'�:n clube c�nsidirade '''gra,nde:''

manl-

.VfNDE-SE " .

e CHnlinl\dó por }lm dos. "'peque_
'

Sábado. no Estádio proletário'
nos". do llÍmgu, campeão do torneio
.

Os hOl'ál'ios e ordem doS'
_.

jogos' i-nicio -da categoria de Juvenis do
de domingo ::0 "Estâtlio .do .Ma-. ano anterior será realizada Q
tacanã. é, ,o segUinte: certame de abllrtm'a da tempora�

1° jogo - ás 12 horas - Ola- 'da dessa categoria.

Vende-se úm terreno com 9m

de frente por 111m de fundos
na rua Felipe Schmidt, 184.
Tratar à casa Brusque, das

8 às 11 horas. ria x"Cn�to ,da
:

Rio; 2� �' às
12 h 25m "-':POlt!lguesa x Amé-

Os jogos também obdecerão
ao sistema eliminatório em tem�
pos de 20 minutos. com �udim
ça de lado aos 10, sem descansa
InterziteCliário. N0 caso de em_

pate prevalecerá a deciSão na exe

auÇãQ dos penatls.

CASA � ALUGA-SE -rléa. 3° -=- às 12. h 50m - Bon
sucesso x São' Cristovão' -40 _

-. '....
- .:40-.'

às, 1·3h-15.m -;- ,Bangú x Flumi-

nense; "5° _ às .13h 40m - B.o_

Centro Rua Alvaro de
Carvalh� - Aluguel Cr$ ... ��
6.500,00 - Exige-se contrato
com fiador - Tratar cdm (,

sr. AlvP.ro Fones: 3501' .

2933.

tafogo '�:_Vepcedor do 1° Jog�;
�----,,._---------=--_--------_ .

. (amleona'o, dos

EM

S
... ,",,-, ..

,c�------'t::;;t--, .

,

:' t t
"O ESTADO X Náulico' Esporle Clube, Partida revanche

'I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

Para dirigir o importante
encontro, está sendo espera
do, nesta capital, dia 4 pró
ximo, o dr. Felix Placêncía
Filho, do Serviço Nacíonai
da Lepra, que virá do Rio de
Janeiro especialmente para
coordenar novos rumos pa
ra a importante campanha
deflagrada em todo o País,
visando a' recuperação dos

\

Reuóiâo dos ·médicos I Em (ongresso J aico . ·(ristãos
leprologistat

.

J
-

de d be
<-

blFlorianópolis será séde, portadores do mal de·Han-' detalhes do que será a reu- 'e u- e·us e eterêo pro em:\ sdentro de mais alguns dias sen.· Em nossa edíçãe de
c-

níão dos 'médicos 'leprologls-, ,,) I' c

' U
de importante reunião mé- amanhã, daremos amplos I

tas"
�,

.

dica. O encontro será de mé-
'

,

I RIO, 10 (V. A.) ;- "O

con-I
tervir nos assuntos políticos

I Polônia, Romênia, Bulgária

���o�b�:����O�i:!:��r ;ro��:� 'P"'a�a'- �·-n'e·n.' ""enD' Itl:c�ar os' ·�·I'II.s·ta·-o·s' 'li�!:t.r����::.��;.:��2!::.·i: ,�':�.!;.ia�.�:'e.��ria�Jft�.��I��ãt�������:���.!��!�mas e questões ao moderno' 'I
:

'!'"
'. organízaçoes [udáícas do I tas que tomam parte nesse

I mzaçoes ínternacíonaís in-
.

i
. mundo inteiro .vísando to- .congresso, tais como a Co- ter-governamentais 'com as

combate da lepra, devendo '
,

.

mentar a ,uniã'o do povo ju- míssão Internacíonal Católi- quais a referida ínstrtuíção
contar com grande número .' ,'. , -e: ' dáico e cooperar com _todos "ca de Migração, Assoçiaçao mantém contato. tais como

de especialistas. ' r: _. os povos na base dos ideais Cristã de Mo�os, e conselno a ONU, -a Organização Inter-
CIDADE DO VATICANO,' dial, anunciado para o prk ca, que se espera para esta universais ele paz" - deela- Internacional de Igrejas e nacional do Trabalho e a

1° (U. P.) - O Papa Joã� i meiro do ano por êle pró� semana, o Papa mencionará TOU o sr. Marcos oonstantí-« muitas outras",
, l!NESCO, estarão represen-

XXIII reuniu esta noíte 'os prío. t abalho preparaté '0' pa 110, díretor-executívo da' Con - I Acrescentou que os trana- -tados na assembléia, sendo>'
'o r, OrI -

federação. das Entidades Re· "lhos se iniciarão no dia 2 de convidados ainda destacadas
seus colaborador.es na pri-I

- Será a missão do Oongres- ra o Congresso Ecumênico, presentatívas da Ooletívída-
I

agôsto e se prolongarão ate agêncías de notícias, d1f.u-
meíra sessão' para considerar I so estudar a forma 'de ar- O Papa João XXIII ínsí- de Israelita do Brasil, em , o dia 12 do mesmo mês e te- soras 'de rádio e televisão,
um assunto que lhe é muito cançar a reunificação com '

"

. virtude da próxima realiza- rão lugar no, Parlamento bem como os mais impor-
caro: a reuníücação dos 1

a igreja de Roma das pro-
nuou o conteúdo de.sua pn- ção dêsse congresso, no dh sueco. As organíaações filia- tantes jornais do mundo.

I meíra Encíclica no domingo' 2 de, agôsto próximo, na cí- das são oriundas de, 62 paí-
cristãos do mundo inteiro. testantes e de outras seitas. '

d 'do f 1 de dade de ,Estocolmo. : ses de todos .os continentes, O Brasil será representado
O Sumo Pontifice presídíu Contudo,. não se ínrormou passa o, quan o, a an

"A filiação ao Congresso e espera-se eomparecímento por 15 pessoas, e' o represen-
a sessão, da, Comissão pre-: sôbre os resultados d9S tra- ante os cardeais e numerosos Mundial Judáiccr,':' não afeta 'de 300 delegados, Adiantou tante do nosso govêrno será

paratóría que durou uma balhos de hoje da Comissão. peregrinos na Basílica g.e em absoluto, a, autonomia aínda que convites especiais o embaixador naquele país.
I São Pedro, se referiu à brl- dos filiados quanto aos seus foram enviados a um certo Até o presente. ainda nãa-ro-

;hora e que prepara o ter-
I
0<1 observadores eclesíástícõs problemas internos e reli- número de comunidades, [u- ram escolhidos todos os

\ lhante defesa de unidade e Ireno para a celebração do
I
assinalam que provàvelmen- gíosos, e não implica em ne- . dáicas nos países da Europa membros que integrarão a

Congresso Ecumênieo Mun- te em sua pri!l}eira Encícli- fé, que prevalece na Igre nhuma autorização para in- I Oriental, inclusive a URSS, comitiva. ,

", , Católica";'Corrigenda

FLORIANÓ�OLIS, Quinta Feira, 2 DE Jl!LHO DE 1959

Serão proximamente ini

ciados os serviços de eons-
r » trução das pontes sôbre os

rios perequê e Mata dó Cam

boríú, HO trêcho Itajaí- Ti

[ucas, da BR-59.

Pedro 'Iraus - candidato do
PSB à preleitura -de Gaspar
_'. �_" �__ ," m�d� Santos: presidente da1 msnugens ao Vereador Augusto

agremiação pessedísta naquele Beduscní, um dos mais velhos

município, passedístas de Gaspar, .e ao S,'.

Usando afinal da p!l,lavra o José Kraus, pai do' candidato,
'candldato escolhido. Sr, p,edro venerando homem de empresa da_

Kraus, \ em brilhante improviso, quele município e destacado pro.,

agradeceu --it .conttença dos cor- cer pessedísta,
renglonanos em escolheremcno Este jornal- congratulando-se
como candidato. e disse dos, seus com os c�riellglOnárlQs de Gas-
,I .

proposltos de bem

serVir. à'

.

sua

I
par através de seu dedicado e leal

terra e à 'sua, gente e ,terminou Presídent.e Sr, Edml.!mio dos San_
sua oração. concitando os eorre-. tos, :;";va as suas saudaçg es efu

llglOnários a desde Já iniciarem a sivas' ao" candidato escolhido, 81',
campanh:{ política l)-a' qual, de_ I 'Pedro 1(l'aU8, fazendo votos pelo
clat'ou, Iria empenhar_se com o sucesso de sua campanha, e es_

máximo dos SlluS esforços, I perando poder sauda_Io em 1960'
Na r.,.,são foram prestada!> ho- i como pr,efeito de sua terra,

'J;'ubllcamos, na segunda página
désta edição, matéria referente ao

Banco da Lavoura. Houve, por
parte d.a revisão, um grave êrro.
que �?3 apressamos em corrigir, j,
Onde se lê O BANCO DA

LA-,VOURA PASSOU PARA 1 MI-'
LHÃO O SEU CAPITAL. LEIA
SE: O BANCO DÀ

-

LAVOURA j,
P.ASSOU PARA 1 BILHÃO O'
SEU CAPITAL,

-�----

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

o DR. R UPP
I (cont. da t,a pág.) ,me chamou a u� cànto, né. dos, o movimento se torna-

o Conselho Executivo' do e inesquecível comuna' su- I
Assembléia: - "'Não _é pos-I ria 11lajOrita.'rio, no -pleíto de

-,

llina Quando, porém,
I
nossos i sível, na estrada tronco do 10 de março de 1938. Ne�sa160 Distrito Rodoviário Fe- interesses. colidiam,' havia I sul, abandonar o José Gu - época, eu escreyia um .artl�O

deral aprovou proposta da Jlm àrbitro, escolhido de co- I gliclmo, de Morro da Fuma- 'diário de combate na REPU
firma Construtora Comér- mum acôrdó: � o deputado

I
ÇS, Êle é seu amigo tambem I BLICA, orgão oficial, e pro

cio e Indústria Ltda '·CON- Pompílio Bento,. chefe libe· e,do dr, Manoel Pedro e pre-
•

feria' um discurso. na Assem-

é " .' ,ral do sul. O Governador CIsa que a ,estrada passe pe- bléin contra a Açao Integra
IL , para a, execuçao de' gostára muito de minha in1 las terras dele." _ "Major 11sb, OFENSIVA, jornal sob

serviços de construção da ciativa de arbitramento, por- como o .sr. sahe, ficou com- a direção de Othon d'Eça,
ponte sôbre o Rio Canhan- que eu lhe poupava, assim,' binaclo que não seria alte� não l}1e-poupava. Isso pre�- . AMIZADE 'COM ·OS --':UA DECISI'YA A'.

duba no trecho Itajaí-Tiju- grandes e freqJlente� -am'), radb o plano original, ela cupava terrivel)nente, a m.-
'

.

.

1;;, ---.
,

.

, Ím 59
J lações. borado com absoluto. crité- midês desse excelente Do-

cas, -.
,

rio técnico ... e econômico." mir.gos Rocha. Os integra- PRE'ERVAC i O DA PAZTeimoso e. resmungão, DI) -� E a contradita: - "É, mas listas viviam clominad�s p�l' , __ , '''''_"•.,_ .._, , .....- -.):.,,:.� .

.

'.
.

mingas, por vezes, era difí,· 11ão 'posso. O Governador verdadeira exacerbaçao C1- Sob Intenso e vibrante entusfas- . • .

cil de ser suportado. Quan, que me desculpe. Não, ouvj -vica.,. Espalhára'7se a notí- '1l0 o Dlretóí'lo MuniCipal dÓ PSD WA�mNGTON, '1 (U,P:) - países e contribuirão para eli-

do O dr. Haroldo Pedernei' bém o que êle disse. O :!3ép<3 eia de qU,e o Chefe Provin- de' Gaspar, escolheu domingo, ul- proc�dente de, Flladelfia, Fro: minar "as . situações anormqis

ras e seu 8tajj elaboraram o Guglielmo telfl que ser ,aten� I eiaL dr. bthon /d'Eça, orr;a- tl.mo, dia 28 de junho, o seu can_ Kozlov, primeiro vice_presldel)t:. r�",� -p acumularam, há mu!t.QS

primeiro Plano Rodoviário, dido," Quanto nos atormen- nizára uma lista de fuzll�- dldato ao cargo 'cm prefeito nu. do, Conselho d;l anos, ,em' suas relaçõe�'

do Estado, foi designado o i tou, n Marcio e a mim! ... O mentos, aos quaiS êl�tel'la pleito de 1960, abrindo assim II ch,sgou ue 'avião 'a 'Wasllington, As rehções �Í1ti'e a UniãO So-<

deputado Marcio Portela

I
primeiro trancou a

matér.la gôsto -de assistir

pessoa.!"
luta sucessÕl'la municipal, (tendo sido recabldo pelo vice_ i1ótiaa 0 ·05 Estado,!! Unidos po_

engenheiro, para relator- por uhs dias e me citava pa- 'mente'... Domingos acredl- A escolha do candidato recaiu presidente p"fch�rd Nixon e pele 1em e devem desenvolver ,se'

geral da Mel;!sagem do Exe· 1'11, remover a turra do Do tava nisso, piamente: Supll- n:i figura mo�[; e estimada do ,ubsecretarlo ide.- Estado adjunto n\lm espírito amistoso, imdlspn

_CUtl.·VO que o encaminhára â,
I
mingas. O velho r:'ão cedia: cava á minha mulher que 3l", pedro Kraus, de tradicional Robert Murphy, sável à manutenção. da paz no

,

bl" O·
., me fizesse contér o tom e I 'Ao ch€gctr, Kozlov expl'imiu a mWldo" declarou ainda Kozlov,

AS,s�m e]Jl,
" Gover?adm·. -, "estrad� pelas ter!as do ardor' da campanha. E, qua-'

iam lia daquele' munlclplo, cujo
,sperallça de que sua_s conversa.-. '-lue lembrou a camaradagem exls_

n "Vla determmado ' nao se Bepe Gugllellno ou nao te'fi ," 'ngando' "Por pr,estiglo Ílos meios sociaIs, indús_ ,

,

t d ri
'

"

' SI cnOraml .
-

-

t i I i
'

I I �ões com os representantes do ,ente entre 'C3 dois países dm-éll1,-
, rem a.p�es�n a �s emenr:ar' voto." No fim, eu. redigi' ue fuzilam êle, clona Lolj.

r a s, comerc rus e agI' co as, cons--

;ovi\ino americano permitirão �,e a segunda guerra mund!at.
pela.malOna, eyltall.do-se es- uma e-!llenda, que êle apr.e·, �uzilam mesmoOO' EU tenho ,i'tua por 51 Só uma gara.ntia de

csbbeleeél' umà m91hol' com-
_ Em su'a ded'ltraçúo-, ll-:b. aI» '7flJ,,", '

tradmhas eleitoraIS, e as sentou. Na niesma' sess�o, fi-z; certe"a ',,. 'Tfanquilizadora vi- �ltól'Ía, j)!êensfio mütuÍI entre os dois crofone da rádio 'televisão L�-emendas, porventura apL'0- outra pedindo "sem maiores l...

lO.
..

t. "'Ma'J'or A sessão SCl€llC que <;ulmlnou com

't�d .,

I
. , ", '. '

, nua a respos a.-, ,
,.' -LcruB, Koz10,v disse mais que !\ "I-

tSend a a� p�l.a �mnODrIa, �eJel- I' mdagaçoes, que ele.a assinas- quem irá se dar ao traba- a escolha do Ilustre candldato,

H
• ,�miz"de rusw:"americana "6 u:u

a as ln l1mne. ommgos· se depressa, como eu fi_zél'a. lho ur.e fuzl'lar ,Renato, aqUi.' estiveram, ,

alem de ,um, elevado i oJe O' concursoli ' i
!ato decl)ivo para a m(tnutençãocom a sua.

,

Acontece
. qu� a em F'lorianópolis? Fique cal� llume,'o oe corre glOnal' os, r,

__

, da paz--'"no Ijl.undo", O primeiro

���::g:, ,r:t�fzv�l�!r���:�� mo," �i�l���i'a, ������SS!�;� ��:::ór��ta��:�:iP��sd:e;�;:r, d� para auxiliar do ��:�;re=��9�:�a. d�u;O:ese�:�'in��
I
são regime.ntal. tremenda. tel·snsdeo a cres'cente apreensão i'residente do Dir,etorio Municipal --

3m russo, frisou qUe seu pl'lmel_Que ,lu.ta! N.o dIa em que. '1 de \ nosso dedl'cado aml'go d�" do Pl'B, naqU'ele munlclpio, 02'

'J d'.
I' · '

,

O 1(larlO 'o contato, esta tarde, com o pre-matena sena votada, leveI.'" to'das a's hor·as. "Baby, não :1cputados pessedistas pedro Zim�
. . sldente Eisenhower e as outras

f'l
'

m Major E se ;nermann, Osní· Regls e Ivo ,Sil-
I a almoçar em minha casa, I yZl

a J1mtgue , ,
.

f :eira .e o Dr. R,enato Ramo� d,', Iniciam-se, às 9 noras de personalldades americanas ql)e
. onde -fiz retardar a refeição, e�e se me er a ameaçar u-

h
. ,

I tit t d Ed mcontrn.rn na Exposição Soviétl-
I., premedl'tadamente. ' Regres-I <:lla.

mentos, eu t,�lef.ono da'- ';llva. ," oJe, n,o ns· u o e uca-

I H ld Fa Em maglllfica oração o depu_ 'ção "Dias Velho", 3;s provas :11, de NO<'a York lhe permitfra
O Senhor Prefeito Municipal de Florianópolis tem' a s.ando á cidade de, onibus, -qUl m�smo IdPe��aa �il�á (')- :ado pe�o Zimmel'mann f'�le n�, do concurso para' auxiliar 'onvencer_se d·e que nos Estados'

1
' .

porque combinál'a com o ç� queIxa :.'
.

-

• . , .

J d'
" .

ente do União Soviética, que se exprimi E>
-

lOnra de convidar, as autoridades civis, militares e ecle· H ld PedreIra da Gama Lo eunlão I'Epl'eSentOlJ o Dr,' Ad'er_ U !C�arIO .e. serv
.Prei'idente Altamiro Guima- 1 a'.

. .

-

T b nal RegIonal 'mente reencontrar a ]!ngtU".O,",
:siásticas, os amigos, admiradores e correligionários d') ',r'a-e'� que, naque'le dl'a, o car'" bo d'Eça). Somos mUlto ,aml- <lal Ramos da Silva, ,saudou o egr�glO rI U ,

-,' ,,- �, � EleItoral -1(i" amizade e da compreen�ão mu-

saudnso Deputado Leoberto Leal, tonto desta Ca'pl't'al co· Iro d" Assemble'l·., .na·o· nle ga,s, Conserv.amos ate um. "mdida�, escolhido, ressaltando' '.
.

...

I - «o

t fIm O Baby Vai ,tS süas qualidades de cidadão pro- I Centel)as de cand�d,_atol3, \m coiÍl a União Soviética,
mo do interior do Estado, bem como o pnvo em gera.), fosse buscar ao chegarmos á· paren, esco a

,

.
.

IIOgO apos abertas as lnscri� E cOllcluiu� "As relaçõúD entre
, , • '.,

I
sessão estava 'aprov-ado ver so o, que e bom, se con- )0 e' progressist'lI" _

'
,

.

.
.. �

pa.ra as solemdades de mauguracao do bu�to do mesqueCl-,
' ,

h d PI R d' tinuar.· com essa bobagem Filiaram a seguir ,os deputadoo çoes, procuraram habihta'. a União Soviética 'e os -Estados

1 h
' ,." " sem emcn as, o ano o 0- '-', t'" M' h

'

.

I se para os cargos em refe- Unlt;los podem e.· elevem Esr ".,-
ve o�em publlco e da placa

, C;,�e leva 'o seu n.ome, n.a 1
viário do Estado. . de fUZIlar. os, ou ros. 1�_. � )snl Rég)s e Ivo' Silveira" e prl-

; rência e que
.

hoje, ...começ�- 'lenyolvidas, num espírito ami'-
cOllheClda Volta ao Morro no termmo da Rua RUl Barbo-/' - --'- mulher era de uma paclen 'lelro, em nome do Dlretorlo Re� 'rão a ser seÍecionados, par:J. toso, e 14Iso no Interesse mesmo

!::a, bairro da AgrOnÔmica: a r_ealizar-se no próximo dia 4, O �ntegra11smO, em 1�37, nC;li�- dcaelavVeardap,��i�a�ã�n��to�� ;lOnal e o segundo CD:j. nome. da I a prestação dos seus inesti - 'il, p",z mllndiaj",

'b d h
' .

t d t
.

d I �hegal'a ao apogeu POlitICO.," .', '. >
',Jancada' pes5edista, ambas con- !máveis serviços ao Pod�r Jll- Antes de Kozlov, o vlce_pre�i-sa a o, em ora a ser prevmmen e e ermma a. Não fôra o 10 de novembro, rar, Resplrayamos.. Estava- ,:atul"-1:clG--3e - com, o pbvo da dI'Cl'a'rl'o de nossa terra.

'

d nos termos dente Richard NlxOll. que dera
, aqui .. como 'em outros Ests,- �os s�guros. e, "

;asl?ar e em especial com o DI- I Uma criteriosa banca exa- as boas vindas ao mesmo, no
-----------------------......-------�---------'.--- _,�_' ,

1.oertado dQ fuzilamento, ,terio rvIunlcipal pela ac_er,tada, 'ml'n.ado.ra' fOI' l·nstl·tul·da, pe--� Domingos patava Fumava - aeródromo militar ·dest!1 c5\i):.t;"d,,

.', ,scolha do candidato, la' autorl'dade competente,' >. R etl'a O cafe I exprimira a convicção oe q\1� 1
um ,CIgarro. ep 'Saucl:t:'am ainda o caIl,Qc,ldato o vl·sand .... um -;ulgamento J'us-sinho, mas s'empl'e desco11- I v. conversações qll,e o adjimto de

Dr, P"-"ll,,to 'l!amos da Sllv>!o. o Dr, ; to dos candidatos que se hét- Kruchey terá aqui com o presl�fiadão. Walmor Beduschl, e Sr,. Pedro: bilitaram às vagas abertas dente Eisenhower e com outi'as
- -,-- ,;eralC\o dos Santos e 'Q, Sr, '

EJi- ,I pelo TRE.' •..
Certa noite" aO-l!e despedir, person!!tlldades'governam-enals, "se_,

avisou: - "Acredito que a

APROV',,AI\O' POR UNANIMIDADE
rão utei� e contribuli'ã0 p3"6 o,

·:ra. consigá isso tudo, d. li
procura das soluções dos proble_

Loly. Mas tem o Plínio Sal- ,mllll que existem entre os E3"",-
�,ado. E se viér ordem do Ri.), WASHINGTON,!O (U. P:) especiai�" do Banco. "os Unidos e . .l, União Sm'iécw:,',

,para o f�zilame�to ·do Re- j-- A Comissão de Relações \ Douglas IDillon, subsecre-
. ,'----:�-'-"

nato? 'A sra, nao conhece Exteriores do Senado, ,presi- ,.

tário de, :restado, e Graydon· M C 'E· fFEITOS,Plínio,
_ c<:mhece?" '. �quele 'dida por William Fulbright,' Upton, subsecretário ,do Te - •• III!

temp.os, nos {linda nae co-, �pr?vou, por .unanimidade, o "souro,._foram, como, se sabe, NOVA YORK 10 (U. P) _

I
nhecmmos, realmente, ao projeto de leI que autori�a,J na -s'emana passaaa, os ca-I

.

,-'
, •

.

grande brasileiro, e sua de- govêrno aos Estados Unidos 10roSos advogados "da parti- O Chase Mannhattan' Bank,

I
dicada ,esposl:J,. dona parme- a paEticipar, n� total de 450 cipação

.

dos.Estados. Uni�os , em seu boletim trimestral
la. P11,t.tl Salgado, h�Je �os �llho�s. .

de dolares, do cu-
i
nessa opera.çao de fmanCl�- dedicado aos· negócios fl�l.

• nos�os melho�e� amIgos. É,. pItal mlClal do futuro Ban-
; m�nto destmada, a contr\- Amé ica Lati f '

I MaJor. Se PIlmo . mandar, co Interamericano de De- ,bUlr ao desenvolvlme.nto ec')-
r .na, az um -co:!

I então só Nossa Senhora nos senvolvimentõ' Econômico Qômico çla América Latina. tudo dos efeItos do mercado
poderá socon;er. Mas eu re- (BIDE), capital êsse que se A maioria dos 'membros da comum europeu sôbre o pr0-
zo muito/' Espetado, pos-' '�leva a um bilhão de dóla - comissão senatorial, espécial-- jetado mercado co,num la-
sivelmente, pelo remorso d':) .es. mente o senador Wayne Mor- tino-americano, assinalandotê':'la preocupado" êle yoltoll -.. - 'e, presidente da subcom.i",
doo ponto do onibus, dista,n- A pa�tlclpaçao dos.Es�a- são para a f\mérica Latin,t,' que as possibiÚdades dêsj;e
te da casa. Não fremiu a

dos Umdos, que devera am- 'já se' tinha pronunciado em sã(l consideradas bastante
campa.inha,' B �t e u forte- da ser .aprovada por u� vo- I fa ....or dessa inicia.tiva reco- remotas.
mente á port,a com aquela:'�" to conJ1]-nto do ,9ongress?, i mendadá há algumas sema-

manópla, com que Deus o' aproyaçao essa! allas, q,u� ...e
. nas pelo presidente Eise- Referindo-se ao mercado

. mimoseára-: Corri ri' barull,Hü- �onsl�e:a fora ?� duvlda� Inhower, e que deve, aq que comum \latino-amer-icano, Q

ra, os cachorros' 'ladraram �el?ar�e __

se -da segumt� ma 'se espera fornecer uma no- �oletim ,assinala que na.,
na chácara. As crianças des- l�elra. 350,000:000 de dolares

ya prova . do interêsse que América Latina, "não existe
pel"taram, assustadas, e, co- �lrados do OI ça�entQ fede- qão os Estados Unidos aode-' ,

meçou o· berreiro, infernal. Ia� para a cOPlpra de _350.0�O senvolvimento harmonioso
o mesmo 'senso de unidade

Abri-lhe a porta: - "Rena- açoes do Banco InteramerI- "não sômerit.e de suas rela- que inspirou aos que ideaU'"
to, diga a d. Loly que eu

cano val,en�o .cada U�lS: '. ", ções com seus vizinhos me· zaram, o mercado comull
pensei- muito. Acho tambem 10.000 dolale�'Jsubscr�çao Je ridionais, mas ainda do bem europeu".
que o' Plinio não n;landa ,fu,:: ! lOO.O�O.OOO dolares }lO Fu�do estar material de todo o'
zitàr ,você. Não tenha

'

me� I pr�vlsto ,l)ara/ as operaçoes Continente.
Ademais - acrescenta o

qó:'�" ", �eu pptirê e querido II AI
'

A intel'vençãoj r..a,. semana boleti}l1 - a América Latina.
Domingos Rocha! Nlnguem oaa-se passada" do presidente da não pode ainda pôr em fun-

av�no.U:�'�queJp. quadra con-I, .' '. -. ('C0J.?1�ssão CíVica .para o' cionamento um mecanismo
tUlba�a, ::��-g�ílnde:?:a de ,t�u " AlugaI?-se salas para es- I A?Xlllo

ao EstrangeIro, Har- ,de p'agaméÍitos que pOS3�

I ?ora�ao . e 'a_ktua t.rag.ed.a crftôrio à Rua Felipe Scn- I ;l.lsr�fege�, ..q.ue ��. pronun;- "'J'udar a resolver os prnble-mtenor! ,Eis--q materIal hu- ..� ", Llaha energlc.amente conti'1;I. '" ...

mano 'de ,qU{!' se valeu o' as- mldt N 14, sobradg, altos a. participacão dos" ll!stados lI!as da balança de p;tgamen�. .

con_ômico d,_o da Livraria
'

Record. Unidos no capital do Banco tos da citada
't�i;a�!}i� '1�C;l;t�:U1,'<l,<7
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Ponte sôbre 'o
/
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