
I
RIO, 14 (VA) - Ao cair, ás I

a viagem do engenho cósmico,

I
FOl'am tomadas medidas para no Cáucaso setentrionai, com I tes., Destes, o maior é a possíbí , siderar essas obrigações de mecâ- corrente precede também de um

18 horas, 2' minutos e 24 segun-. :.I.r;,vós de poderosos telescópios impedir a contaminação. da su.. "uma câmara dotade de um fil_, J1dade de dirigir o último setõr nica celeste, mas calcular com .lOUCO �ais �e 48 horas a eh...dos de ontem (hora do Rio de i !r:mqueados ac p'\íbl!co.

Enqultll'l
perrícíe da Lua com mlcro_orga... trp especial para a luz". do mecanismo. Este tele.comando precisão a ação conjugada d". gada de um outro dirig.ente 50_

Janeiro) na Lua - possivelmente to ISilO. o depútado norte";,,,merl. nrsmos -procedentes da Terra, �e- Finalmente, disse, a .êmíssora permite retificar, a d�reção e dar; atração, da Terra, da Lua e d« vlético aos Estados Unidos o f,)'.
na 'região 'dos miilaes seienltate, cano Yletol' Anfuso, ora em vI-, vados pelo foguete. Não expl!cou, soviética que os v\lPores de 'sódlo lhe uma precisão que uma traje, Sol".' Kruchev, primeiro secre'tárlo doTranqu�t.�te e Vaporum - o sita a MOSCOU, declarava: "Se, p,)rém, a natureza dessas medi.. foram expelidos, conforme esta. tória purame;te baUstica não "Quandc o foguete atingir ,.\ pai-tido e !)refidente do Conselhofoguet�ico da União Sovlé_ fôssemos nós os primeiros· ache. , das. ,va previsto; ás 18 horas, 89 mi. poderia ter. Lua, a humanidade se enriquece. r'e mínístre.s,
tica Lunlk' lI, havia percorrido gar í Lua não içaria�,os ali a

I
O -;oguete cósmico expeííu va- nutos e 42 segundos GMT. A Lua, vista çla.·T,erra, cerres; 1';1 com importantes dados cientL Díferencíando.sa do primeiroum� distância de 400,000 km en, nossa bandeíra nem reclamaria. 'pores de sódio. quando pasaava por outro" lado o professor J). ponde, de um bordo a outro, p, ficos ccncernentes às possíbüída. foguete, que f!l:lhou de atingir a

-tre a Terra e .o seu satél!te. Du_ mos para nós !I, sua posse". O pela constelação" do Aquário. A Y. Martyn�v d�clargq o tamMnt' um ângulo d� meio gráu. E', por. des de ,desembarque futuro elos Lua por 6.00) a 8.000 qunõmo.,rante 'todo o- t�mpo que durou a Lunlk II ao d�scer nó satélit� dai nuvem, que 'a emissora qual!ficou pela Rádio Moscou'- cfú,e,: aparen, tanto, necessário "atirar", par.a homens IW astro das noites' '1'1)8, o sesundo, telegUiadO, pare
sua trAJetória, o povo de Moscou Terra deixou de emitir os 86U8 de "C o m e t a ArtificaJ"; foi temente, ',houve u� desvio "mui atingí_la, com uma pr.ecisão $U, declarou i. Agência Tass o Pro, C� dever "Alumizar" 'quase queconfluiu para o Observ�tório da', sínaís característicos, como era l fotogrM!8da; .

segundo a .emissora, insignificante" na trajetória dada períor a meto �r-ªu,. -E' preciso res in: ALdré Nemiro, do obssv., no mesmo minuto em que Kru.capital soviética para; acompanhar l previsto.
.

I pelo observaJ;�r!!i �� JÇislov,odsk, ao foguete. ter pr�!!ente' ae espirito que a vat(�rlo astrongmíeo de Poutnovo chev � sua comitiva -voaram de
Acr��c�Pt9U @ prQ1essQP; Terra gira sóbre' si no espaço em pe.. to d:: I,eqln€lrado, O profes"o; M"Écou para os Estados Unidos.,

"Fom€ls informados de que a tôrno do .sol P. que a próp"i? acc ntueu que o foguete cósml�..,· Essa coincidência .acarretarta,
última etapa do foguete era tele. Lua te!D seu moviment€l em �ôr, devra t�,1)1smitlr info'mações pre, lU"'a: "K" tocará em Só lo ame;

gUiada, o que tornou pos�!vl!l no da T,erra .. Ü ffiEi'EI!lfllsme tem ctosas concernentes ao' campo ,'·,]11110 no momento em que (J
corrígtr º rurnq, !lO cllnjUtlt" (16 que levar/em conta.v portanto, to, r!l�gI.i,t1co da Terra, � o da J,ua. mundo Inteiro souber que o '0.
Instrumentos parece funcionar dos êsses movimentos, tanto pa., O lan�a.m�nt" dos toguetes cós-- guete cÓsmico tocou o sóio c.a
bem, Isto é, todos os sinais que ra chegar no instante preciso, mícog sov!éticos tem coincidido Lua -.

recebemos nas várias frequências com uma: velocidade calcula.{\1\ �6. com a víagem dos lídI!1'�!! poljti- ,�e,' de uma parté, o rádio ae
do foguete dão. continuamente algumas dezenas 'Ub . metros 'PO" cos do Ktt'mlln I'.1!§.1l)sta,dOs'. Uni. Moscou declarou: "O pêsQ do ro,
dados sôbre as proprledad�� JI!l segfl:r�Clo, ao entrar em contato dos, i\uet.e enviado pela URSS-�'teste_
espaçg }nt!!rplan!ltjf..IR:

.

com, a Lua, E' u� problema �a O primeiro fQg\llltll cósmico munha o poderio do Estado que
O Iançamentq !ia rqgue�e 'lj'.,a: mesma 0r..dem• !UM iI�lc\nll mats lançado pela unss, dl� 2, 'l'e- pôde lançar um

.

tal errge,nho. a
soviético é umlj. �ovlj. ��apa 11:11:, có'mpII.C!!\ti@, Ilue' o do ca9adQr �Wl Janeiro til) U59, "em dir·eção à ,.l'ádio acres��ntava, do._;ttra parte:
port�l1t!.l'!1� Gp.nqll!§�!\ de IJ!>,B- atira' na fren�e da lebr,� que j}!\s. Lua", precedeu de 48 horas, a _ HJa�als nós utilizaremos de

"'mos, Assm!\la-f! !lei·tll" llgíner@ �Il sa, em <lISpi\l'ada. Mas II. melhnr chegada a 1\)(,va York do �r, nosso pOder no domínio dos to.
a.perfelçoamentos l,Jn p �r t a n. ainda, não é pr,eclso apenas con- Anastase Mik(,yan, prlll\61,l'0 vlce_ :;uetes parl1: fins. agressivosiJ. O
- "

.

( ,

presiden.t� <I� IJenselho Soviétic'l. que ��tâ de conràrmldàde com a

1ãcinuatislDo faz mal ao futuro �rjl�aDte �o �rasir I�;�'����;�����:�;;��:�i�:;
,

.
,

'.

1···
..·······.. , . . .

nossO's próprios "prec�rso-I Em virtude de - provid�i!cias que serão tomadas

Irés". disse Dale.
, com l\ mndança de nóss?s elJc�aórios para o novo ed,i-

P&rti�iparam tambem da.
. fíClq, êste Bancô, na prÓxima. fexta-feira, dia 18, aao�-

-:!jl;cussao, O dr. Jordan" M. : tará o horário de sábado, e no sil.bado, dia 19, não fun- •Yong, professor de economl� • cionará devido às festivida�es da inauguração de sua
' •.

do "page College", de Nova, : NOVA S:EDE '

I

:. _

Yürk, e MaJiry Gurgel VfJ;- •. '. , A
_

1, �. onselheiro da embal-·. Segunda feira, dIa 21, pat:sara este Banco a fun- •en"e, c . "

1 t
,.

f t'
..

Ixada do Brasil, • ,Ci')l;ll:- no.rma men e em su::u llovas e con or aV:Is I�S-
.

l�la.
is de, cem pessoás ouvi- • talaçoes, a Praça 15 de Novembro - Esq. Rua Joao

PIn-1la.m o cl-eb�te, i�clusive .o I to, onde. espera pr�zerosa�1fnte receber a visita da '

,'mbaixador brasIleiro, Val- .: seus distmtos, clientes e amlgolõ. ..
_
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tQwn e fei o ato final com te d3 '''Merck And Compàny, I !nediário na planiticação eco-
tjue se c,omemorou, sexta-' lima das maiores empresas' nêrmca. .

'

fp.:i.l":< passada á noite, õ ani- de l;J'odlltos 'quimicos dos I '. "Não 'pode frear seu de
'�,rf.ario da Independência Estados Unidos, expressou semolvimento seguindo a
do 'Brasil.

'. ,

SU}l confiança em que mais tEoria econômica' ortodoxa
� mais capitais de "risco", ,que requer restrições' do c'ré
nf!ui"ão ao Brasil, porém ad- dito' e uma certa med,ida d�
vertit� que OS extremistas de- r'.U�teridade" explicou.
viam cessar seus ataques á "Tampouco 'pode ir mais
empre'sa privada, se não que- \'li&m de certos limites em

rem afastar os inversionis"; umil política inflacibnária
"No Brasil assi&hinos a um

'.a� potenCiais. sem Que suas reservas de ca-

d'Jc crescimentos mais ,as- pital se vejam. completamen-_
,

é
"0 capital de -risco ,é umq te (�l1gotadàs"._"-owhrosos at hoje visto§ ná, forcá" criadora que. se' neces,. WiJliam ,Dale, . econânllstah�,>iólÍa modernlt. Isto se ue·

1 si1;â ':angustiosamente na." ck�sl.acado .. do ij;nstituoo dE!_le primordialmente ao. oti· ma�or parte da'A.mérica Là'-' :F.éserva': de Stànford, se reml.5rrJo e vigor de seu povo"., l;ina�" _ ;disse. "Temos tido feriu a Brasília,,� ,futura ca."Johh T. Co�nor, presid�m- experiênci'ts felizes no� Bra- p::ta� brasileira, 'àtualmente
-

-

��\a� ��rt!-�em:�!�a!n��:= :n�1:���tr:r�ã�:'��::�10:��' p'-Q' [to'S" de' exp"oltacaC''';;>0-
'

REllF ICAÇAO' tendem seg\lir- o exemplo'!; 14iOgresso' do Bra$il '
...

V.i:ó�oR�!Ir!:ro�UI,dOO v��;�.: (1a���ã��: �:P::���ve�; dt��g? O di': Raymond Go!ds�lth,· , :'E�bt)r�, .ti;das ,t�,:p-Q,§Sf ' 75 ;'� _, : _,
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'entende que ha'�áe réceber in_
.' .• ' •.. , f,," 1f1',�!1�tsso!,' ,.çlf! Monom!!')., dfl/ _�larlf;s �ess.ellliéõntrítr ,�,"' ;.

-> ,�> 1 "
(

,

� , Jm."qu,é �:u.õ(içªmtlS""a,e'a\Uo:rl�dO"··d V Y k I
'

n' ". N,�'tquelat mesma ,data f.o- 7.0fJO no Rio_, '9.400 em Para-;fo.mll�!:ões ""do;'plefeito Helmut· nG.:�ó !lustre qplabotador "OI·naUs.. lln]1!êF"SI a:cte ,de No. a [ or ,. Q,gover 9 brasilei�� te!!l �uo , dOs
' '
'.

�, J
d � BIt -

d ...... ram despácl!adas, :117.938 ,nilguá, 11.500 em Angrailaungarten, da_Y·D;N.�\ ',�a F:�)j;scobar Filho "'artigo subor_ f'c,ar�.v que o rasI era um'(a,mftn e' na execuçao, e ,,,'U'� , "'. .

e il.42·2 em R!'lc'.l'fe_O y,ereador &tá ,forrad? ,de 1lnado a{)_ ..tít�lo E.V'OGAQÃO DE t.�en�p�o destac�tl?, dr «:�1�0 .I,o!�r.!;tique.. �,e equlp�r�. ql!l.!P':'r 9", ,�a..c,a;;; ,�Ii9S?>70,:1\�,�;n. sano, R�s, _

razÕes. A lei obriga o prefeito ;EU�i:C;Q.\; SA.LLES. o, 'Pé�í'ldÇ 4,ll<!- p�/�m c-r��lm��)to,'d�-l.tG, 11 ,jl1?-!\�ç._rag�m.: '�ºs ;];Sf.713 n�ltlO; 6.<:t�3 em -;; ,
I

a' dl\t" r�P'!lst'a � �ed.DS, éiIf ,.baixo !\it\,ll,'tnfncadO" mUJ;lvó' �r� v.la �,eguir b _C�!J.,m_�n��'ín�l1;:,{�p.����' ':=_, "

a�., ,

'\ÚtÓr'J;a" 16.g�" em ,.
Párana- Até a d�ta �m ref�rência

�, E alllPls dos p'Jl:iílQS ,lUe7'nOS l1:�sl:\ltmOf',pm �!l!'>rtgfr� ',-- " ,,' o � - -

,�«. gí.ui 9.532 �ín � Angr� dos foram embarcadas, da, safra,
_"vellOadol'"' Fotne'r�, mesmo

'1;e�gl'�u'diOnteo,: 't�êch6 ,état0, qUs,·l é o ,i G\F'�I',CIO" ,R,['r,E-B,I,DO
'.

>1. JV:hl e 1.286 em Recife. �.. 601806 sacas, sendo .

que a lei 'não det�rminasse aten.' U J.�
, I

lüo,da no mesmo dia -

os 3.455,227 para o exterior e
dl�ento, são de nátureza 'tal, "EUTico ,estava noivo ê, em'- O Engenheiro Chefe do: SRs a6 e 59, sob a chefia -de 'embarques para o exterior wucHdas, no mês, 3.032.040,
'que nã� podem ficar s4;m res. bora a 'IlPiva, aoomparu.'l'ada de

160 Distrito Rodoviário Fe- V E" .

i t' 'd' 1:tth1girám a 110.412 sa-cas, hr-véndo um -saldo de .•....
posta, 'sob pena de o' prefeito - f A fr

A I
.. -. 'XCla., por/ n�rme 10 do

,., '81 0-90 S t 4231) 749 a as
..

, sua mae, osse mpre Ve. o,
d�ral recebeu. da Câm!tra res1.lmo ,das /alividades do ::;01,,0 • em an os, .... .._ s c .pennitir qu� nuvens de. suspei. o que êle queria r,a estai- sôl_ '

Continúa despertandO otas, ventruda� e bO;i.üllas, pai_ to para .que os idílio.s não se 1\1 lllücip.al '�e Campos Novo!! 16° D.' R. �ederal. É despe:' '. . .

tre"':', sob siI� a:dmin'str�ão!
.

o I.tgÚ'inte oficio: "Em s.essão, ce;'sário' salientar o quanto r>'a.�s VIVO m eresse por par-II� ,,'
.

realizassem .em 's'ltiQ tãô P�u. ..te de :nosso povo, visitàdox' 'x co romântico;_ 'como 'aquelas desta Câmara, realizada :no .representam as o!:lras que '
,

, 'A to'
.

1
. que ,tem sido por gr'ande nú-salas um tanto lúgUbres do dt.a 11 do corrente mes, ;;. Vf!';l1 sendo evadas a efeito '

.

.

t d '�t d meto de pessoas de todas as ESTOCOLMO (SIP) pro técnicos em conservação se pU".

chamado posto policial." mamos éonheClmen O : OS para. o Es a o de Santa Ca· •

-

ti
_

;eram a trabalha.r imedlatamen_serviços de éonstru
.. ção. das barina.e 'p'rincip,al'inente p'a- Ca.uf'lwrias sociais,' e muito :luz_se um incidente dramá co

,
,

"1'tI' t"o
.

antes do iminente le' te
..
Sua primeira preocupação fói-.;...------------------�---- na os ,municí'plos' que atra,. eSpec.la men e pe os que apre- "'PoS ou.

,
.

" .

d h t vantamento à superfície. do "Va..P
.

t "b
"

R' C'
"

" ,
�essa, permitindo o escoa-

mam esen os como a ar e

on e : so re a 10 aplvan me:1to de sua 'produção. Re- pictórica, q IV Salão de arte,
.:ebt>, pois, O aplauso do le. pi ,)movido pela patriótica
�;il;lativo de Campos Novos Seciedade Catarinense de

,pelos trabalhos que vem rea-
B�las artes, inaugurado alo

)izando, fazendo vótos para
do corrente, em ampla sala

que :;" méta. seja concluída do findar térreo, do edifício
no tempo previsto. Com os

do' :rAPC, nesta Capital.
protestos de elevada consi- Atinge a trinta e sete ,o

cte ...ação e dis�inção, �alho- r:çmero dos trabalhos ali
me da oportunidade para 'E:Xp0stOS por' componentes
aprEsentar _ Sau'daço-es COI'.

cta utiliss,ima associação' ar-OSVALDO MELO Na querêncla, nos pampas e
t' ti' ·t dpôrto Alegre continua crescendo' nas cidades como na l!nda Pôrto diais -'- Ass. Anto:p.io Figuei- lS lCa., mUI os os quais se

r.)'a-- Presl·dente." revestem de grande-perfel-em todos ,)S sentidos. De ano pa- A legre, o homem ,é o mesmo e o
. _

ta ano nota_sE) progresso constan. traço caracteristlco se mantém � çao como se fossem produ-
te em seus rumos para coloCar.se o, da hospita!.!dade. lC'r. DONATO BA,RBJ

ziOos por V,lestres já consa-

lado a larlo �om as maiores me. Aqui .estou há, quase uma se ) gl ados, tal a grande imagi-
Gl'ópoles 1.0 pa,is. mana. Com grand.e acompanhament�

nação e capacidade de' seu�
O tempo anoa incc;nstante. Ora i'eallzou_se na tarde de ontem rir av,tores.

calor, ora frio em transições

r,e-I Cemitério Municipal, o entêrro Expuseram trabalhos no·
gentlnas '.! violentas. .

dos restos mortais do nosso con. 'Salão deste ano, os habeis
Nêsse ambiente, assistimos na terrâneo sr. Donato Barbl. amlldores Ciro' Moura,' José

véspera do, 7 dêste mês a mais
, O extinto, que beirava a c�sa �. HOdrigues, José R. Fer

'.Inda parada d<. Juventud,e que dos 70 anos era alto comerciante flaneles, 'Aldo Beck, Urania
temos visto. En', a abel:tura 0.0 nesta Capit�l e desfrutava em ·lI.1oura, Nilo Dias, Joel Amll-' O seu levantamento foi presen
�)rograma para o grand� dia' da nossos m1lios sociais e' culturais reI, Domingos Fossari, Fon- c!ado por numerosos especlalistâsIndependência, Um verdadeiro �tl-, l' I i' p' esent'antes d',� Só idas amiZades, motIvo por... tc;ura, Rey, Umberto GrilIo, ,�m arqueo,og a, re r R

"e�so, onde a mocidfl:dE1 '7scolar ',ue o seu passam!)nto repereutlU Mauro Reges e WOlfgang W, .imprensa e outros convidados, De.
gOrrla garb03a os seus triunfos. 'lolorosamente., pois d2,haver sido depOSitado o
nepois o '!ol escondeu_se. Centenas de pessoas, eh.oraram,

Rãu.
_

Já' no outro dia, uma forte
na sua residência, na: Rua Fr,ei 1.,h;;tr:Xpo�s��:,�Ci:��Stetraubml:l.-, .7 m",lho-es .·Ia; atravessaram.o S'un"d,�huVfl. d� granizOS surpreendia" Elval'lsto, a perda' de tão llu'stro

nos para r,epetir.se na madruga_ produzido pelo 'conhecido elarão, que deixa, v�úva e vários ESTOCOLMO (SIP)..

profi,ciente artista Nilo Dias, .fllhos na orfandade. -

'P,o extra,ordinàrlamente bom dês. te vel'iío se reflete nas cifras sem
O ESTADO, que tinha., rio !lus_ para o 'qual despertalJlos a

preced.entes para O' tráfego atra-
ore desaparecido um de seus grano prEciosa atenção de uma de B IN' G . O' vés do Sund. Em julJ:.lo 2,3(16.000
ies amigos associa-se às homena. nc;s,<,as, dignas autoridades 1e viajantes' e 122.000 veículos a
gen.s· que '1}1� foram p�estadas e F.li1it.ares: o Sr. - Comandan

, ,Frio. e ausência absoluta de sol, formula à 'familia enlu�ada' votoa t,� da Escola ,de Aprendizesta.lVê?, quem sabe como por ai' mi,
,1;) sinceros 'Pêsames. M:arinheiros. Trata-se de umnossa Florianópolis ...

E fl-tln\!l, politica.
.

_ q'lm.dro a oleo, em que e ré�
pôrto Alegre vai eleger seu no_ INAUGURA(AO' tratado, o antigo prédio da

vo prefeito e a nova Câmara de
, ,El1cola;' criada em 1857, quan-
No próximo dia 17, segurtdo do a mesma se enc�mtrava

notícias colhidas no ServiÇ'O de IOt'allsada no antigQ Forte
Illspansão Rural, será 'inaugurado de Santa Ana, nos baixos da
J novo escr�tório Central da p0ntt. Hercílio.- LUZ, do lado

.

São os seguintes os prêmios: dos primeiros sete mêses do ano,

ACARESC, .

o que signifIca mais um abat_jOU�, uma peça de laize, ou seja; um '�umento de';<5 ,a" .%'da Hha. O referido quadro, "ma' toalha de Natal, uma colcha respectivamente, sôbre � de igualuma etapa vencida pela Enttdade t �, _ >!, que represen a - uma ,recol'- de croch",.t, um joAgo de eSPe":" '�eríod{)' em 1958. 'Uns 40 navioslue trabalha em pról d,e fixar '
..

, , dação histórica, ficarla mui- 'h.os, um vidro de p'erfumes, um e barcos pertencentes a d,ez' dite.'bedêlho m:n. bom serviço d,e Extensão Ru-
"aI no Estado de Santa Catarina. t,_;

.. bem, tarminada -a Expo- .1ô;?;o.de pratos de. cris]l!-� E:&ADo., "...

da.l:�se.á às 16;00 'siç:ão,-.,colocado em uina âas' Llm jôgo de lata.s
..para mantlmen- súecas, dinama

'13.]a" do modelar estabeleci-
.

uma toalha bordada de CÔI:" sas e a

a I·.� ?n�o 'de Marinha ;àe &â1ha, urJ. Jôgo 'arpericanp>: qe 11]4 vi,ços.

'"••,,�l'urrr�.. ,

WASHINGTON, 14 lTJ, P.J
� Vários proeminentes ecó�
nomistas 'norte-americanos
expl'tl.lsaram....o ponto de vista
de que muitas poucas na

ções têm pela frente um fu
tLJro mais brilhante que o

Bl'�l.sIl, porém que êsse pais
não deve permitir que o na

c!onaJismo extremo mante
nha afastado o ,capital <fé
jnvcrsão de que necesSlt9
parA. seu ráp�p.o deSimvolvi-
mento. _"

A cUscussão que terminou
com tal cónclus,ªo se efetuGu
na Universidade de Georgr�-

x,
Quando isso acontece. .. ,o

povo Já viu' tudo!
pode o vereador ,Forneroli

descansar, ,que seu dever (oi
cumprido, Não adianta. insistir.
Claro .que .o prefeito, se pudesse,
daria as ,informações solici�a.
elas cumprilido a lei, esclare.

cendo as dúvidas e ficando

muito bem l1erante o povo e a

própria, consciêJicia.
Se o prefeito, entre o óTI-,

MO, de responder, � 011 PÉSSI·
MO de emudec�r prefere o se.

gundo camil_lho! é porque ,não
'podê elícolher Ó primeiro.

InsiStir, diante disso, é qua_

se perversidade.,
No mais, o silêncio, no ca,SoO,

também é resposta" porque e

confissão.
E 'à 'confissão, para os roma.

nos, é a rainha das Pl'ovas -

'REGINA PROBARUM!
O prefeito, certamente, 'quer

res}londer os .pedidos. Mas não

pode! E' I deixá. lo" '. ...

Coita(lo ..•

'�fCD'NVAtR'
"para

PÔRIIAlIBRE
ePElalAS

o dr. William Manger; ex
subsecretário geral da, Orga
ni?a�ão dos Estados Ameri
canos, que foi o diretor do
L.eb:'lte, disse:

Movimento -de' (afé" nos

Novo achado' do '''VASA''
leãa.. num pedestal provisario, os

ilmpar cldadosamente a d(lntadura
',la escultura e em seguida o gl_
I]antesco côrpo recebeu um trata_

�nento sistemático de limpêsa.
Depois será levada a cabo. a sua

GOj:lservação com pollogllco! e é
provável que o leão passe a fi.

guràr com o maior destaque na,

e,xPoEIÇii'c, de achados do "Vasa"
1ue atualmente sê reallza no Mu
seu de História Naval de Estocol-

,Já se encontra concluída a C'ontruida pela firma Cons
ponte sôbre o Rio 1 Capivari, trl'tora Comérció e' Indus
com 50 metros de comnri- .tl'ie. Ltda., sob a fiscalização
mento, situada no trêcho do 160 Distrito', no prazo' de

. Tuharão-Laguna da BR-59. :tOO "dias.
A cbra de arte citada foi

3a", o na�lo d,e guerl'a sueco que
a.fundou no pôrto de Estocolmo
há 331 anos. Recentemente, an
tes das primeirãs providências pa.
ra ·apllc.ar os cabos de elevação,
Eoi recuperada a figura_de-prôó
do' navio um leão, ç1e cêrca de 3

, .

me�os sem a caUda, e. cQ_m um

pêw d�, dua� toneladas;

Este leãO, 'que está assombrosa_

�eilte .bem consérvado, é, uma
notável escultura heráldica, que

simbolli� a fôrça e, o p�deriQ� da

Grande' pot"ência que então, era a

S�écla, Faltam suas patas trazei.

:as, que provávelmente continuam

fixadas na- prôa do návio, porém,
quanto ao resto, está qua�e lntac.

� ".

·mo;.De Pôrto Alegre para, Florianópolis
O Ministro F,alcão

agradece
O sr. Armando Falcão, Mi

/listro da Justiça, enviou ao

sr� Celso Ramos, em data de
11 do corrente, o seguinte
radi:ograma:

-

Agradeço sua auspiciosa
cCll11unicação telegrama u1-
tÍlJ10 pt Congratulo-me, ilus
tte correligionârio pelo bl'i-,
Ihul1te êxito nosso partido
ultimas eleições locais pt Sds

Armando Falcão

As 'COllstl'uçõ,es modernas, os

edifícios majestosos, o comérCiO,
i\' ic:dú8tria e seus bairros popu_
losos �de nada falta e por cuja�
10;1gr,s faixas de 'cimento transl.

tam 'd!a (' 'nOite veiculos de tôda

preservados vendo-se--Q,inda a côl'
, .

vrmelha de suas faces e a alvura

de Seus dentes.
.

I

Suas patas dianteiras, com as

garras e os pelos, assim como os

seus dentes, estão completamente

eSPéct'l, já ;{arante'm á bela 'ca

pit"l' sulina uma' in\\ejável .situa.'
ção rntl e a� 'maiores capitais do

Brasil. Qs nJlhares ge luminosos.
'lé tecas !I.S côres. grandes, peque.
no", em (sUlos diferentes são
uma, -f'"stá permanente desde o

'grande CP';1tru flOSe mais q!stancla.
d05 n;'l'abalqe�, pondo luzes muI.

�;COl'C5 frm cada praça, em. cada'

rúa e en. cHi" recanto 'conf1mdln_
,do ,50 (Com a própria luz Públlc!\

. ,

Escrevo para vocês com úma

!'�('pinacÍa queda de temperatura,

motor fizeram a travessia eIÍtr,e

da de hoje. O tem_

e das montras caprlClhosamen te' Faz frio.

o:l.armenta,las por tôda a cidade.
éontemplar a Caplt'al do altó.

'M Petrópolis, a zon,a el�gante, é
um er.p·ettieulo que 'desluqlbra, 'j
noite. Se, bem qu� ri tra.ço cal't\.�·

teríst!c€l r'n gaúcho' ainda viva nJ

(,idade comç índice tradicio'l!ll!s ..

No próximo dia 23, sob opa.

tropínio do Asilo de Orfãos; rea_

Iizar�se.á, nos salões do Clu1;le
Doze 'de Agôsto, um monumental

Bingo em llenefíciO'" do Natal das

:",eninas dltqu.ela 1ns.tltuiçào de

Caridade. Os cartões, dentro de

poucos dias estarão postos à ven_

da.

Dinamarca e' Sllécla, o que' signi
,fica um '�mnent;: d,e 11 e 9%,
: ..espectivamente, com r_elação ao

mesrilO m�s do ano passado.

ta do Hio G�ande do Sul, onde o Vereadores.
chimarrão "o amargo que � �ão

dôce" �'como reza'a tradição Já se estendem' as xalxas por

com 'a, sua cuia: que segundo ' o tôdas as pracas ruas, també'm nas
vate riograndense ,"é o seio IDO- árvores e atê �os postes de pon

reno que passa de mãO �m m!J ios de paradas de jondes e 'ôni
e que traduz em sua ·slnipl!cicta. bus.
de a velha hospital!dade da geD. E aqui não mêto o

te' de ÍIl�u rlncão" -.a cidade nem arris�o �m pa:lplte,
vai deixando ·�ara: s�U riCo, iIlte, "mn dois'

'dor a' nfanten;a :&8" ttad1'�iéíP:�Ü�� :calltado.!, _'. \'

;,_ :;i ou, ,
um' ,,,", , u'"' "1',,' ;\J?i'�"��'""

Isto éleva a 7,.2.86.000 de pessoas
e 299.000 autotháveIs; as. cif�as

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'A N I V E R S A R I o �

FAZEM ANOS -HOJE
,

sr. João José Cupertino Medeiros
Renato \pinto de Olíveii a

sr. Paulo di Bernardi
\ -e-r- sr.

- sr. Isaias Ulisséa I

------------------------------------------------

APEDITIVOS
0-US1C'ADOS
DlAIMMENTE

'

DAS !9As23I1s"

/Q PIA@
CHARLES

HE.VAUEO

F Ii'R A'('O
.

t-
.

Doenças de Senhoras: �nfertilida?ê-'Frigidez.
Varizes. Inflamações. Distúrbios menstruais,
Exame pré-nupcial. Tratamento' pré-natal. _'
<, Alergia - Afecções da pele.

�

Consultas das 14 às 18 horas, exceto aos

sábados.
/

Rua Felipe Schmidt, 46 sob. -. FOl'!_e 2648

DR. B I A S E

Florianópolis, Terça-Feira, 13 de Setembro de 1959

/
,

'

•

-

O prefeito da cidade e sra, dr. i Cumprimentamos com votos de .recepção na manção dos Cabral

Dlb 'Cherem receberam em sua lu-I felicitações,
'

)Cuosa residência seus corrvídados ...
---

, .

para homenagear V,era Ribeiro Vera Ribeiro: Mlss Brasil, dea;: Alguém voltou a clrctl'lar

Mlss Brasil 1959. O acontecímen- ,tllará de maiô de ouro, .oa paa, com H.
to será na tarde da próxima quín, .::arela do Lira Tenla CllllDe, na

ta.reíra. ' noite de 6.a_felra.

Ch�l Marta QUlntana, que fêz sua, �sta Companhia abrirá brevemente uma Escolà Téc
primeira apresentação no baile nica' e,hl São Paulo para formação de técnicos brasileiras
das Debutantes no Clube curt-· "

em manutenção de aparelhos e circuitos telegráficos.
,

O ,pbjetivo é recrutar candidatos nas cidades' onde a

Oompanhta tem �filia;is no Brasil para' após 21 mêses de
FestejoU aniversário no dia 12

.apredizagem técnica em São Paulo a expensas da Oom
jovem Raul Caldai>' Filho:,

nanaía, voltarem às suas cídades de origem com coloca-
ção garantida na Companhia.

'

.;
,-

\

._"

A Companhia pàgarã a passagem do estudante de
,
- ,\ ida, e, volta por via aérea e, durante o curso pagar-lhe-á

".�,
.

"

' _'.\�)amb�m � .)nes�ga estndantíl de Cr$ 6.Q60,00 mais ore·

"At, .,.t� '\':Itmso �emfl;:tl�LI;?muneraçtb. reajustada na: baseidos aeôr
_ ,\' �� \, d�s sal�riais c�ebrados anualmente com Seus empregados.

,

. �-�� \ �,' ..;'�. ,,:DÃriÓS:S��RE4,ll<qURSq
) ,�t�

â)1 Curso &tliltiílto-
·t !J �I eeal:�o "Paulo'

i' C) Duração de 21. mêses
ti) 'Moraaia e alimentação �ratuita durante e Curso
e) Idade:.19 anos'a 23 anos

f) E;�tado Civil: soltei�o
.

g) Carteira de Reservista
.� h) 'InstruçãO' 'necessária: CUi'SO Cientifico ou equiva
ente, com s91itlos conheciment:Js l:ie Matemática.

i) D� preferência' c.om conh�ciniértibs':!.4�
_

Inglês e M.e
�ânica . .-

,

O� eandidat9s que se julgar('m. habilitados e que ue

'f)nquadl:t-Iíl ,nas' condições acima, devem dirigir carta de'

própriO, punho ao Superintendente local da Companhia

I'indicando as suas habilitações � o seu gráu de instrução.
'.

,

' Superintendente
T.R.W. Carro

---, ..-�-

Jacquellne François no

Rooun do Copacabana paiace I!stá
atraindo o "society" carioca - As

. elegantes reuniões estão sendo 'em

beneficio da ABBA.
---'"

�

Na noite de .sábado jantavam

•••••••••etN

�••�••••••••••�••••••••••••••••••::: �••••••••••� � ...

Ar:h�' (Q�
tU d . eaJ.ó.. I

I
' \ r

I
•

I - 28, Figuras • Show ':de 45 Minutos �, Mesas', no
.

Mille i
••••••• • • • $••808 ,. , ,

SSSSSSSisssss,..,.,.,.%:sss,SSS\s,.,.SStê$SSií";'S$$%:::J
.

Para almoça!, e jantar bem, depois de sua. t;
r casa, QUER;ENCIA PALACE HOTEL '�:

no restaurante Rancho da-Ilha os

casais: pr. José Angelo La, porta
vieeno e JOsé Lemos,

Dia 20 domnlgo, Encort'tl'9'
dos, Brotinhos" nos salões do Clu_
bê Doze de Agôsto. Uma comís,

Gão 'fará a €�çôlha da "Glamour"
da cídade, durante

-

a reuntão.
���ó ..-�-

Lux Hotel. apres�ntará: 'li� di
. 23 a orquestra Argentina AI MI.

tlbanos.

o

você mesma.f��, sim" 'é' c�a.ro!
, .. ', I .

':....\.(�

E isso v:cê conseguirá fàcilinénte.' B��t� usar na , 8 xÍcaras de fa�inha • . • . . . . . • .. 960. g
massa o Fermento Sêco Fleischmann, E (1) mesmo

2 I> I> lelte : .. 560 g

acontecerá com quàlquec' �oJ receita ,ue você 3/4» »açúcar•....... ,' •.•• 128 �
usar em seus brioches, pãezinhos e, bis�oitos ca-,'

r/2 I> I> gordura .

.' ,
no g .

seiros, porque as boas re�eitas �xigem, p'a�a bons
2 colh�es de sopa (cheIas? de_F.s.F. 28 g

resultados, o Fermento Sep.o Flezschmann., Com -a 1 jo/her de- sopa d: s�fino ..... 'J' 15 g

sua habilidade, êste seu jeito' de dona-de-casa, r colho de sopa (essencla) sabor ltmao ío g

não há dúvida, os seus' "souhos" vão �air: uma

"

2 ovos, ....•..••.. ,.'" • . . . • • . . !JO g

delícia I Mas ... com o Ferment,ó,Sêco Fleischmann.
"

,

' Junte ao leite mômo o Fermento Sêco
,

(Dispensa refrigeraç�o). 'Eic�erimeiite esta receita. Fleischmann, deixe em repouso ,lO mi-

,
nutos, em seguida bata bem até dissolver,
adicion.e os demais ingredíehtes, a farinha
por últj�o. Trabalhe bem a maSSa até

. alisar. Deixe descansar durante uma)lora.

"_',. Pulv'eri�e a mesa com farinha, é com'o
,
rôlo ,abra a massa, deixando-a com urna

�' espessura de 1 centímetro. Com um co

l':,
'po ou fôrma cilíndrica corte os sonhos,

.

- vá coloé:mdo numa tá:bua ou mesa for
� ',rada..c�rn 'pano. Deixe' descansar de 25

:
.

a 30 - m,inutos, ,em seguida inicie a frio ,

i tura, de-pr�fetência em gordura: de côco.

FerlleRla Sêco
fLEISCHMDNN

c

Gostosos "Son'hos"
•
j,

I
,

t,

. ,

H
1 ,

Flelschmann
,

- ° mais famoso e categorizado fabricanté
de fermentos, dp tn;4t;.do

'_ Mais um produto
dI! qualidade da,GRÁTIS! Peça a D. Maria S�v:eira, . ' .'

:iinhaRoyal;C.aixaP.ostal 1179,Rio de Janeiro,
15-lhêr6 ."CONSELHOS ÚTEIS".
��y:�, .

:C," • .; ." '-. • ,

O Exmo. Governador do Esta.
do sr, Herlberto H_ulse está en.,

,

tre dois can�ldatos para serem

Indicados para o cargo de Chefe
Cerimonial do 'Palácio do Govêr-

e ISouza.

--� ...
---

---
...--�

(}{>lden
, -;

Gl'egorlo BlÍrrlos cantará para
.

' I
o "society" de Florianópolis na

noite de sábado próximo.
---

...---

Mnanhã comentarei. a elegante no.

lHE WE>TERN TElEGRAPH COMPANV,
..m r.s h t

LlMITED
"

ESCOLA TÉCNICA
FORMAÇA,O' DE TÉCNICOS BRASILEIROS EM MANU ..

TENÇÃO DE 'APARELHOS E 'CIRCUITOS TELEGRAFICOS
.....
,.;.. ". '

_. ';.

APARTA'MENTO
j

-C A S A
I

ALUGA-SE c/3 quartos e demais dependencais cons-

trução nova aluguel Cr$ 5.000,01) Ver e tratar a rua Fe

jipe Schmidt n, 164.

P 'A 1- T l'C -I P- A ç Ã O
FRANCISCO HEGIDIO AMANTE E SENHORA parti·

cipam aos ,parentes e pessôas de suas relações o nasci
mento de súa primogênita MARIA !YfARTA, ocorrido dia

',2 do corrente fia ,Maternidade Dr. Carlos Correa.

D.IA" MI S SA
Heloisa Senra?Salgado de OHveira (ausente), Dr. Le

vy de Barros, esposa e' filhos (au�entes), Sr. Hildebrando
Senra :de Oliveira, e espos� (ausentes), Sr. OscavQ Senra,
de Oliveira (ausente), Sr. Mario Salgado Braghetta, es

posa e filhos (ausentes), Dr. Jona� Andriani, esposa e fi

lha, Jose Salgado de Oliveira e Maria Lúcia Salgado de

Oliveir,a convidam os amigos para assistirem à missa que
mandarão celetlral' na Catedral MetropoÍitana, no pró
ximo dia 18 sexta feira, às.· 7, hora.s,. em memória de su�

mãe, avó e bisavó, SRÀ. ADELAIDE SENRA DE' OLIVE:

RA, 19lecida dia 11 dO, corrertte, na Capital Federal.
Antecipadamente agradecem .

"

. V ,E' ,(N�', D' E;.� S E
� Casa 9; rua Conselhefro Mafri,
1 Casa 'à �ua A�aujQ' Fig'�elredo

"

2 Te�rr�tios:no Bài1'ró Bóm Abrigo
3 Terretiof;� l}O :ESkeitQ

,

4
. Lotes:em ,Camboriú' � �'

1 FázeIl<lã em Palhoça'
�

-

: I Preços de -ocasjao
Esc'ritória ',de, 'Acvocacia e Procura-I"

à rua Tl'ajano; 29 _:_ 2° andar. - sala' 1,

Panorama Politica
SlLVEIRA LENZl'

Entre as afirmações e desmentidos da grande
imprensa, sôbre o reatamento das relações comer
cíâís entre o nosso país, e a Rússia, uma coisa deve
p=rmanecer: a necessídade urgente de estender
mos o nosso comercio com todos os países. Precisa
mos de mercados para colocar os nossos produtos

,

?U jnatérías exportáveis, seja êle o qual fôr. Esta
'baboseira" de perigo, de infiltração comunista em

l1oSS0 país, já é coisa superada., Devemos
.

apagar
êstes resquícios de espírito primário e tacanho; de
qualquer maneira, existe comunistas 'no Brasli, e

não seriam as simples trocas comerciais que fariam

,a�vit.9r!a,_ º9_t.�gillle sQvi�t1co�em nossa .pátria. �Já
está provado e comprovado, que o comunismo não
grassa por aquí, que a nossa índole e formação, não
aceita as chamadas "ditaduras do proletariado". O
nosso caso é progresso, desenvolvímento econômico'
e cuJtural. Ai está a �ús.3ia e oa.demaís países on-

'

entaís, a nos oferecerem à preço de banana, auto-
, móveis, maquinas agrícolas, e -tantos outros-produ
tos índíspensáveís ao nosso progresso. Os Estadas
Unidos, a Inglaterra, a França, o Uruguai, a Ar

gentina - citando poucos, mantêm relações co

merciais e diplomáticas com os países da Cortina
de Ferro; êles viraram para o comun_ismo? POi"

que somente nós devemos mantê-los afastados. Se:'
rá .que -somos uma raça inferior, ràcítmente malea
vel, sujeitos aos comandes -dos Nikitas e dos Ml

koyans? Não, se 'assim rôssemos, éombôdas as agru-
ras e sofrimentos, oriundos das consequentes críses - e:

porque estamos .passando,' iá �eriamos um Prestes ou

E,s�a�talho d_e�tYermelho no .sacada do Catête. Ne-
'

gócios negéeíos, comunlsmo a parte. E, como dizia

EPíteto, "o que perturba GS,llOmens não são as

coisas, mas suas opíníôes sób�� as coisas" .

-ESTADUAL
, -'

O deputadó federal !<'el',nando Ferrari, .estêve
em FI�rianópolis 1,10 sábadO.! �entou o autor da

"'campl:t��a .das M�s l1iil>,pâS", desgaurar e ;aliciaI:
alguns Iíderes petebístas de; Santa C��rina para
o seu movimento. O dia estava frio, e Ó ambíente

, também; a tentativa foi frn�tradaJ vã.\Sua atitude
.

de elemento indisciplinaú�': vi�iOÍ1.ário,· .arraaeou
" lhe aquela '�capa", demonstrada, quando aquí pro
; nuncíeu brilhante' conferência. O homem é inteli-

gente, é estudioso, mas também é p�tsonàJista a

Inconsequente. A disciplina partidária, é a mola
mestra de qualquer agremiação. O auto candidato

Ferrari, está cometendo 'uma traição para O' PTB
, � .

consigo próprio. Lança-se à yice em qualquer,cha-
pa, com qualquer candidate :na ,cabeça, sem saber .

que' princípios irão def�nd€:r :ou 'programa ,doutri-]
, nário. O, seu .caso é de auto; J!atisfação, pessoal;,

quer ser vice-presidente da �epública, �e qualquer
maneira. Não importa qlle Of candid�to, cabeça-da
chapa, tenha ou não; mão liJ:l!.pas.

,APARTAMiENTQ
ALUGA-SE um apartamento a 4venida Mauro Ramos

11. 170 (Edificio do SAPS) • .}

!ra�ar - r-ua Monsenhor Topp 5 - sobrado

o CONTEODO DO' ENValOP'E 'E QUE
DECIDE 'DO ABATIMENTO.�.

Ha cinco anos que foi introduzido em Florianópolis o

'mês do�' tinxovais". E( uma cooperação com as noivas e

mui especialmente para éom as idonas de .casa.
Cada ano, em Setembro, A Modelar reune em seus es

tabeleclmeIttQs�o que de melhoi' í; mais belo existe e�l
roup'À pranca. roupa, de cama e mesa, banho etc. Pode-s@
dizer (lí:w e-m setembro a nossa população encontra, à sua

dispos!ção, as últimas criações em lingerio e utilidades
domé:;:ticas,' ,

Né�te setembro os 3"estabe1eciméntos A Modelar par
ticipam da venda' especial do "mês dos enxov�is". Parti
cipam com a variedade e alta qualidade dos seus arU
gos e p&,!-"tiçipam com uma mnd::llidáde de abastecimentó

. -;;.._�- " .

nos p;.t"OS altamente sugestivo. .

'C l.riste' a modalidade em uma variação de descon
tos que vai desde 5 até 30%. Tudo envelopado. Quem es

colhe q �nvelope é o próprio lrcguez. Da sua sorte de
'Jende gozar de um desconto mínimo 'de 5.% ou de des-
contos de 10, 20 e 300/01.

.

,-

.\lf:lll disso, existe em cada nrná,mais 3 envelopes
que cor,;;titul'm as chances máximas. 1!lsses 3 envelopes '

- contém: 1 desconto de 40% - 1 de 50% e o último
" -

contem a copcessão ge um enx_'val, no valor de Cr$ ....

10.000,00, inteiramente gratis. '

�

I Asslm são os envelopes que (�eterrn:i�am os
-

descontos "

i· E' mais uma interessante iniciativa dos Estabelecimento3
A M< lIelar.

INGl!S 40 ,ALCA'NCE DE IO'DOS,
Curso por correspondência
PROFESSOR li. GLAVILL

_p�a prospe,<;tos �. eX�lX!pl�re§." das liçõ_es QAIXA .........__

POSTAL N.o 8,058 - São Paulo. --. O bom profés'S6r sabe

; COMO eri,,,�nar, o QUE ensinar l�_;QUÁND& e1Jsin,ªd:�
.' -

'.:;:�>�cA'�e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Terça-Feira, 15 de Setembro de 1959 \

Dia 19 Sábado
SENSACIONAL ÁPRESENTAÇJ\O 'EXCLUSIVA DE G R E G Ó R I O B A R R lOS, NO,� JANTAR � DANÇA.NTE DO· LUX HOTEl'

• •

'

d

RESERVAS DE \MESAS NA PORTARIA.
�

/.

A Penetracão Econômica Sino Soviética-
. � ,

PHIMEIRO DE, UMA SÉ- mico. Em vista do contrôlc

S bd I d I ses casos o bloco poderá ne-

RIE DE TR:t!:S ARTIGOS cr-ntralíaado da indústria e 'U'I esenV-0- VIII OS
. gm sua responsabilidade por

l'��RT��M::����LIS:� �i�()c�:�:��� �b:����r ����= . _'"

'

,;. <' '.1.' �l���;�S�:e���n;�o��to�:::�:'�
,.SSUNTOS SOVlJi:TICOSh de parte das matérias .prf-

.

-', .' .

lecíonados pelos seus efeitos
mas produzidas pelas nações ções internas, de caráter }'>o- cst.imos empregando todos minímos os casos de doações, p::ko:ógicos e seu valor de

em crescimento _ e das
I lítíco e econômíco, e que t-em os erforços no sentido de gé·ses empréstimos são essen- �)L'r,[.aganda. Em muitos ca

quais estas dependem parR! o Efeit� simuIt��e? d: de- quo os mongóis, persas, in- cíalmente. créditos pa;a 'a
':':0.; isso resulta em desequi

obter divisos. I sen(.�oraJar. a l?artlC�paça� do d::;'�iús e egípcios se aproxi- compra, ,ao bloco, de merca- librío econômico para o pais
=�ãc é provável que o blo- ,eaPJt�1 oClde�tal, Impe�m�o mem mais de nós e conosco (:.oÍias essenciais, matérias

lue e' alvo do crédito sovíé-

Em 1953 o bloco soviético co sino-soviético, -pudesse que esses pa,Ises se benetí-
"

s.i _ assocíerrr... " primas e assistência técnica. Uce.
_..

I .

d
começou a servir-se de pro- p,polur a industrialização em ci,l'm. com os conhecim.ent0$' ,i\. penetração

A"
Ao negociar -os acor os, o

O típo de projeto mais fre-
A •

grande escala dos países técnícos e os recursos fman-
econormca

bloco não demanstra querer
gramas -' economicos como te 1 a t d t j t f' i d

'

.

d íd t
.

d t' I
II pre�en.a? qua ro a�- justificativa econômica para

:j\,b,l�ell1en'e mane a o e

-- meíc de expandir a sua in- menos desenvolvídos sem que
cetros o OCI en �dm us riar-

pectos prmcipais: orerecí-
O" projetos em foco. :;:opetacular por natureza e

fl êncía nos países menos Isso causasse um abalo vío- mente amarureci o. , r-
ue - "'- mentes de crédito, progra-,

.

cem sempre destinado 11

desenvolvidos - particular- lento e talvez irreparável na E"sas intenções foram cor.- mUI, de assistência técnicG.,· Onde existem' planos de prcduzír uma base real para O custo eventual do progra-
mente os da Asia e Africa ,U8 própria economia Inter- fumadas em época ainda re- acordos, comerciais e atíví- dr-senvolvímento, o crédito

I expansão da produção. Seu ma oe ajuda, para o Afga·
,_ que lutam pela suprema- na. No entanto, pode dar cente, em setembro de 1957, I dndes �e penetração comer- sovíétíco endossa os projetos 2fe)to tem sino inflacionária nlstào, incluindo o crédito
da . nacional e pelo desen- essa assistencia numa. esca'a quando o especialista sovíé- I cía.. j:t aprovados pelo país' ínte-

.

no:" países onde o impulso é couccdldo para a compra de
volvímcnto econômico. Atra- maís modesta, embora bas-' tíco em assuntos do Extremo I -

A assistência econômica so- ressado - às vezes baseari-: mais rápido, como no caso

I
r.rmas assim com juros e

'/é.� de oferecimentos de cré- tanto vol�mosa. \Selecion�n- ,Oriente, E. M. Zhukov, Ci-! Il;ét;ca tem quase sempre a de-se em recomendações de do Arganístão. l1.'spes'as locais, poderá' atín-
dito, assístêncía-, técnica 'e do Oi' paises curas tenden-, tanno Lenine disse que "nós Jorma de empréstimos; são

I ínstituíções ocidentais. Nês- A U .R.S.S. concedeu um (oont. na 6.a página)
f'.cGl"dos--comerciais aos países cais políticas' lhe pareçam _-

'

..".-______________________ _ _

I '--,----'"---.-- ---

sub-desenvolvidos, ' o bloco mals adequadas, o bloco
Isovíétíco busca alcançar seus consegue observar' parte -

cbjetívos polítícos, aumen- e em alguns casos, todos - �

umdo o seu prestígío e po- dos .seus produtos, básícos..
deríc e reduzindo a influên- femecer empréstimos

I
con

da do ocidente.
'

síderávets e entregar o equí-
O bloco sovíétíco, incluin- pamE:nto necessárío.

do a China çomunista, tem Para atingir seus objeti
uma produção nacional bru- vos o bloco íncentíva as

ta de 280 bilhões de dólares, tendêncías já existentes ner

f; U URSS- é a segunda po- sr., r.aíses no sentido de uma

têncía industrial do mundo. rapida industrialização, bera

Os países- soviéticos produ- c.mo estimula &8 campa
zem muitas das marcadorias nhar de nacíonaüzação, e ex
entre as quais maquínaría, propríação, procurando tam
de oue necessitaín os pai- I

bem desbaratar O� laços tra
ses menos desenvolvidos pa- otcíonaís com o ocídente.

ra o seu progresso econô- Isso pode levar' a pertuba-
,

.

500 gramas '
.

AMEIXAS RED INDIÁN - 5 quilos .

BIOTONICÓ FONTOURA .

SONRIZAL - C:lC. c/50 envelopes .

Goma ARABICA - 30 gramas .

SAL AMARGO - CX. com 100

pacote;; 30 cc �. Cr$
Sa,bão COMBATE - cx. c/60 pa)ls .. Cr$

Cppos AMERICANOS de 1.a - Cr$
PAPEL ALMAÇO Cr$
Espirais DETEFON - cx. c/I. 000

esptra.is :
.' Cr$ 1.250,00 - caix�

Palitos PORTUGUESES - CX.

c/12 pacotes . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 120,00 - caixa

Extrato de tpmates ELEFANTE
.... _ 150/200 . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 2.300,00 - caixa.

Envelopes AEROLtNEM : Cr$ 570,00 - mHhe: 1'0

Leite condensado VIGOR - 48.'

400 gramas . . . . . . . . . . . . .. .... Cr$ 1.050,00 - caiX'l

Leite �m Pó VIGOR - 24/454 .�rs. '. Cr$ 1.45'0,00 - caixa

Lâminas BIG-BEN - cx. c/l00 .... Cr$ 245,00 - caixa

Lâmpadas GE - cx. c/120 unido .. .. Cr$ 3.250,00 - caix'j.

Corda SISAL especial - tôdas

bitolas ... . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 55,00 - qulld
Anil IMPERIAL - bonécas -

cx. c/20 . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 50,00· caixa

MERCÚRI0 CROMO -

-

cX. � /1

dúzia ,................. Cr$ 40,00 - e.aixa

Conserva de P:t!:SSEGO - 48/500 gIS. Cr$ 2.200,00 - caixa

óleo SINGER pa_r!t máquinas Cr$ 140,00 - dúzia'
.

TALCO - tôdas .as marcas -Cr$ 245,00 - dúzia

érem-e dental KO�YNOS Cr$ 165,00 - dÚZia

TODDY - Libra - cx. c/24 Cr$ 1.200,00 - caixa

VITAVENA - ex. 36/500.grs Cr$ 2.760,00 - calXl

MELHOR/IL - cX. c/ 200 comp. . Cr$ 220,00 - caixi:i.

VE�DA A VISTA: - Para compra superior a Cr$
2. ooo,oe fazem�s entr�ga na Capital' e Estreito, sem

acréscÍl,lO.
N.B. - Êstes prêços I?ão, válidos até o dia 15 de betembr1

_DISPOMOS DE UMA LISTA COMPLETA DE ARTIGOS,
TAL>; COMO: - Creme dentàl, Olee para eabelo. Talcos
e SIl!Jrr,I:Les. Gessy, P�hllolive, :"'IJ.call"l, Ross, Lever, Dyrce,
etc. Azcitol1'as em latas de % Kg 1 � 8 kgs., Sardinhas;
éon,<,n vas Diversas, Ameixas Secas, Leite em pó e Cuu.
den,�\lio, Colorau Giner. Pimenta, Cominho e out!'03

condimentos, Fermento ROYAL ., !1'LEISCHMANNt Oe,

'latl'�a e Pudim, Pasta para S!\patos l! Ancoras e Nuget.t'-!,
Cad�rnos Efcolares Chupetas, Goma Arábica, Lâminas

AZt.l Futebol e Thin' Papel Mallilha e Manilhinha, lIi

fiêI'.i::o Sul-AUlerjca, Lapis, Toddy, Sal moido e refina-

do, Chavi:l. Prata etc. etc,

DISTRIBUIDORES DOS AFAMADOS PRODUTOS:
, _ A ucar Cristal (6.0) kgs. e Açucar Moldo (58) kgs
'''1\IJú6AS'', Trig,a, Farélo,· Semolina e . rro�>,;."�Ip

...

{-
...I ..--......- .....---"---:

UR,iIl,��, j\çlfc.ar Re'fiFÍaqo. "Ti}MOYO" em DaeQt�s?q�, fi"
.

')e."a,.�r,!:��l.

REPRODUZIDO COM PÉR
MISSAO DA "FAR EAS

'!'ERN ECONOMIC REVIEW".

,ATEN.ÇAO, SRS� CO�EBCI1NTES
FAÇAM SUAS, CQMP.RAS_, NA,

. Soci�dade 'Açucareira CatarilieDse Lida •

.

Rua - Conselheiro ,Mafra, .25. '

'Te:lefones: .

- 3521· E' 3717

SEMPRE PELOS, MELHOR:ES. PREÇOS IDA P�AÇA
l':::.t�) ...... +

_

•••.
r_ ...

�, \
- ': •••• �";.:-� ;.

O'F E 'R 'I' Á S E S. P E C I'A r s

(VALIDAS ATÉ O DIA 15 DE SETEMBRO)
.

PÓ de ALUMINIO 'p/chapa - 25 env: Cr$ 115,00 - caix(\

Aveia QUAKER - i quilo líquid.0 .. Cr$ 125,00 - lata

Aveia QUAKER - 36 pacotes d�

250 gramas ,,' . . .. Cr$ 970,00 - caixa

AZEITONAS MOURARIA 60/
Cr$ 1.780,00 - caixa.
Cr$ 800,00 - lata

Cr$ 45,00 - vidr::l

Cr$ 200,00 - cai�!3,
Cr$ 100,00 - dÚZIa

140,00 - caixa

380,00 - caixa

58,00 - dúzh

550,00 - resma

no L,'UX HOTEL
-.

nos Países
crédito de cêrca de 125 mi

lhões de dólares ao Arganís
tão para '''desenvolvImento
económíco", Os projetos de
curto prazo patrocínados pe-
105

.

soviéticos estão calcula
dos de modo, a dar ao povo·
do país a idéia de que o de
-envotvímento é de fato real.

Calcula-se no entanto, que

será necessário levantar fun
dos pelo menos iguais ao

crédito soviético, para co

brlr as. despesas do projeto.

""í",

<,

��j DE ..
ANIVERSÁRIO

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

.
"

" '"

'. �� r -

!'
"

.' .

';,�(". - ............ .--;- "... ( ...i.r
....;..

"

" ,
.-, - ,""

•

durante êste mês de aniversârlo

estA oferecendo valloso!jll b,.indes

afTa ca.da compra de sua nova!

OU DO MODERNOCASACO
" ESPOR E.

Con,heça ho.je mesmo. c moderno.

CASACO ESPORTE

un::la slntese da moda" at.,.al
nos grandes centros.

. ,:I

CISI II NOR-a.OI á tUa Felipe SC��IC':.
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DO 'RIO PARA VOCÊ - interessa o todos ..•
Parthulares, Comércio e ,ndústria.

Farmácia Catarinense
F.umáciu Catarinense

Vir

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

'�iidiêàdôrProIíssíon1ii:
_ ....... -�

r: --, ""'" :...e.':',__�_ .... .a·_-_-_ ...R
DR.:RUBI GOMES- DR ANTONIO MUNIZ DE DR. �ENRI�UE PRISCO

/ ARAGÃO PARAISO '

MENDONÇA'
MEDICO

Pré-Natal Parto.
Operações - CUnJea Geral
Residência:

Rua Gal. Bittencourt n, 121.
Telefone: 2661.
Consultório:

Rua Felipe Schmiut n. 37.
-Esq, ,Álvaro ct-é .Carvalh».

André
.

Horário::,"
'

Macha-" I)as 16.00 ài IE,OO,
Sábado:
Da!!, 11,00 às 12.(10.

tal dos Servidores do Estado.
(serviço do Prof, Mariano de An
drade). Consultas: pela manllã no

Hospital de Caridade. 'A tarde das

Ex-Int'erno por concurso da Mater_
llld'adc_Escoia. (Serviço do _ prof.

DR..I, LOBATO FILHO Octávio ROdrigues Lima). Ex-
Doenças do aparêlho �esplrat(lrlo Interno do Serviço de Cirurgia do

, .

Hospital r A P ETC· d RI
-

CLINICA GERAL
TUBERCULOSE- _ RADIOGRA- "

.
•

. .. o o de
Especialista em moléstias de Se-

F!A. E RADIOSCOPIA DOS PUL-' Janeiro. Medico do Hospital de

IMõES _. CIRURGLA DO TORAX Caridade e da . Maternldad� Dr
nnoras e vtas urinárias. Cura ra.,

Formado pela "'Faculdade Nacional .Cru·los corrêa'
.

dlcal das Infecções agudas e crô-

DOENÇ S
.

nicas, do aparêlho genlto_urlnárlo'de Medicina, Tlslologlsta' e T!slo.- • A DE, SENHORAS -

em ambos os sexos Doanças do
cirurgião do Ho�pltal Nerêu Ra- �����S SE- 0JERAÇÕES,__ aparêlho Dlgestlvo'e 'd; sistema
mos. Curso 'de espeCialização pela . M D R pelo metodo

nervoso. Horário: 10'h a,'s 12 eS. N ,T .. Exlnterno e É:X;-a!;slsten_ psíco prorítatíco
. ,

-

2'h às 5 horas - Consultório:
.t.� de CirurglB'dó p.rot .. Ugo Gul,.. Consultório: Rua João pinto n. 10. Rua Tiradentes. 12 - 1,0 andar
.ma,ães '(Rlo), Cons.: Felipe Sch- das 16.00 às 18.00 horas,' Atende

_ Fone 3246. Residência: Rua
mídt, .:_ Fone 3801.' Atende com com 'horas marcadas. Telefone Lacerda Çoutlnho, 13' (Chácara do
hora: marcada. Res.: 'Rua �steves 3035 - ReSIdênCia: Rua General

Espanha _. Fone 3248.
Junior. 80. Fone: 2294,

. Bittencourt n. 101.

-----------------------

DR. HOLDEMAR
MENEZES

ESPECIALIDADE: DO
ENJÇAS DE SENHORAS
- pARTOS - _CIRUR--

GIAL.
Formado Ipela Escola de
MeJ)icina do Rio de Janei
1'0 Ex-Interno da Materni
dada Clara Basbaum, da
Maternidade Pró-Matre,
do Hospital da Gambôa
e do Hospital do IAPETC,
Atenc'e provisóriamente
no Hospital de Caridade

- Parte. da manhã

I{Ul:\ Trajano
núa Trajario

, 1 \I !
l A Y A

ME'DICO
Operàções _ Doenças de' Senho_CIRURGIA TREUMATOLOGIA

ORTOPEDIA
Oonsultórlo:

.
João pu:rt_o,' 14 _

Consulta: das 15 às 17 horas, dlá
ríamente, Menos aos sábados. Re
sidência: Bocaluva, 135. Fone 2714

ras _ Clínica de Adultos
Curso de ,Especialização no Hospl-

'DR, WALMOR ZOMER 15.30 horas em dlantê no consut,

GARCIA tório, à Rua Nunes Machado, 17,

Diplomado pela Faculdade Naclo_ esquina. da Tiradentes _ Telef.

nal de Medlcln� da Universidade 2766. Residência _ Rua presi_

do Brasil dente CoutInho, 44 - Tel. 3120.

DR, LAURO DAUHÀ

o S S;MA R'K
H O S S. A

�

l Õ J A
Rua Deodoro, n.1 �.s - 1el 3810
VIStTE A

M�rift, :>'1\.�: .

{.'
.

Maurício ,dos· Reis
Advoga'do

[<:li SUL A:I'lÊruCA _ nO A:-;[IAH t'll.t'\l "A SA�EUA.'A·· lHSTlilTO ilO IJf.rfr:U�lTo - CA�TO
TELS.: 2198 - 2681. .---.-'----�� .. -

w<\' 8f1fÜmA�A�' "U.-\(:<\ 1':; ,IlE NO\'EMBIUl - fi:SQUINA
ItU A FELII' �� SCHMIDT

FORRO
IRMAos 8ITENCOURT

'I(AIS BADA�O . lONf JS;;'
"ANTIGO OHÓSI'·.:) OAMIANJ

DRA. EBE B: BARROS
�

c, CLlN1CA DE CRIANÇAS
Consultório e Kerd4jnela' COusUlt..

A' RerclUb LIU 155A apto , lie,unda • 6.a-felra

d ... 15 •• 17 Dora.

lei - %93�

Utilidades dornést ícas, remédios, vel�'1lIo8 ou máqui-
nas, acessôrlos de todas as espécies, di��os ou o que

-- DOENÇAS DO PULMÃO -

você p ...-clsur. Firma que serve há 30 unõs a imprensa - TUBE�CULOSE -

.

brasileira, criou um depar-tamento de vendas para o Consultório .-.:.' -Rua Felipe
Interior, estando Ol'tá·a "tender o seu pcdidu. Esere- Schmldt, 38 _ Tel. 3801.
.,. par. I Horário: das 14 às 16 horas.

'Represen lações A. S. Lara _ ktda.
.

> _, �:Sl�:;.c�a.� fellpe" sc�mldt._
R�a Senador Dantas, {o-5,-::�d��r--:�o ,".' ����:- _ <: '����.T�::S �,,�o.r�;� - ESCRITÓRio DE ADVOCACtA

_=__;;"-- -------�;;-.__..;o.:,'\'�
..;-.-.;<.,-".c;:.:::.;;:;.��.;:..,;..,.;;;."';,_;.'._.'_;,'�' �,:,,,DR. NEWfOi"'.J �'Ã:VpT?\�jf.', _ � ,.

J. '( .-" � _

:.
_

-

,�< ;� GmU�mA � GE(R�"L . ,.��
,

'

p, R E F E (. , ��5''f
..

_ ':
_, 'D��:i:s'�ê'-E�:r��:::d�···�����!JI t

.E
'

PRUCtiRADORIA
S d

" 't' d d
,., Consult,ório: Rua Victor Mel-

egun a serle, o Imo esta o e conservaçao.· relles n:o 28 - Telefone 3307

Facilita-�e O pagamento. "

/

Consultas: Das 15 horas em diante.
� Residência: Fone, 8.423. �ua Blu-

Fone: 24-1�, das 17 às 18' horas. I menau. n. 71.
_,
_

· -_ .... ,.... �-----,-_ ..

•
. DEPARTAMENTO DE - SAÚDE·'. PÚBLICA ,.

.'
.

p � A N T Õ E S D E F A R M A C I ,A :'II1II
.' ...

'.

M �. S. D E S E TEM B R O'
• .���_)�&Q .. �• 5 - _' Sábado (tarae), FAhMACIA VITóRIA Praça 15 de l'lovembro .t• G .- Domingo F.ARMACIA. VITóRIA Pmça 15 de Novembro

_

.' 7 -:. 2.a feira (feriado) F_\RMACIA MODERNA Rua João Pinto

:t2 _ .. Sábado, (tarde) F;u!nácia sto, Antônio' Rua Felipe Schmidt
13 - Domingo Farmácia sto. Antônio RL(� Felipe Schmidt

-
,19 r- Sábado (tarde)
20 - Domingo
· '

......_

_2C _ Sábado (tarde) Fa!'mácia NOTURNA... 'qua Trajano

d_27._ Domi.ngo
.

F'urmácia NOTURNA HlIe'-Trajano A PIAM tem a honra e s_\tit:L:çf.o de comunIcar aOR Êde curso estará a çargo do Catedrático
II!J lustro''- Médicos e Farmacêuti:�71: o lançamento do nO"1)- guês do Instituto de Educaç1io "Dias Velho".
•

•
<

lJroduto do INSTITUTO BIOCHIMICO MARAGLIJI NO. waldo Ferreira de l\1ello.· .

) Serviço Noturno será t>fe ':ut,do pelas 'farmácias Notur :1a, sto. Antônio e Vitórtl,
_ GERIPIAM _, H3 Ao' t�rmino .ela' curso será' confel;fdo' um Cedificado_::':�u:1das às ruas Trajano,. FElipe Schmidt e' Praça 11) de Novembro.

:::. base de NOVACAINA sob fOml:1,- altamente estabili?'J.1a. a todos que tenham 100% de frequ'ênciá.
.

_'

_____-�_�- ------------------------------------ pMao9�ci�emp���mG��ri�Mtrn�m��a� Paro o mesmo run�e�vi�mo�� sffih&� pro�r
.

�O plantão diúrno compre�n elide entre 12 e 12,30 hor!!.s scn:. Aetuado pela Farmácia .diver,3a;;; manifestações- orgânicas do ,envelhecimento' e da sôre-s !_.Je'GÚlPos' Escolares e ahinQs:"âe ,IDs�ola.i Normáis.·-'"

�!l�Ória.__._�_'-,--_\_-:- .

k f,eni��:"�:t::;e�o��;o�!a�:�� á d.��osiÇãO dos �ení1�res liu�t� i:S��Ç!�o ,p:!er��,u��� ����Í;i�::::t� 'DiI:e�oria ou

.. E S T R E ITO'" M.,édi(;c� a Rua: Conselheiro Mafra _ 90 com Florianópo]i.3, ,1.0 de setembro de 1%9,
e Z. L. Steiner & Cia. - Agent.es .... -

;.,. 6 - Domingo FARMÁCIA INDIANA Ru:.. Pedro Demoro ..

• �

"s E R V I C O M fia rT'A B/�;
• '1 - 2.a feira (feriado) FARMÁCIA CATARINENSE :-lua :P�dro' Demoro _. .. JI

- ,
,; � �É' P . R

.

E- S E ':N J 'A�'· (.' Õ'; É' .. SII1II1" D i r;>.�Rl·KA'CIA DO CANTO R
' "Aten'�ão Candidatos Civi_s Inscrítos Para O

I "'I�R MERCAN'TII.• <l'_ om ngo �'" v< li?! 24 de Maio . 'v i!J PAL -

_ I-AULISTA LTDA .• finn:)
• • Exame De Seleçfio A Esc.ola De

"

dt re!"reser taçães de amblto national, possue -15 fUia!..,
• �() -- Domingo FARMÁCIA INDIANA ft'.lll Pedro Demor.o ,I s .

"

D' ,. l"lII I
('m d�"ersos Estados, .se(leto c�rpo de. vende�Qres dando'

..
II1II ,argen�os 3� ....�rmas .o.

.

nerfelta cobertura por todo I) Bl��SU 'de, norte "atsu� �(,
.

, �j _ Domingo ]:"ARYlACIA CATARINE�S}] Ih::!· Pedro Demoro •. A fim IJe tratarem de seus intel'êsses, todos Os can ..i:ste a� Oeste. - � .

.
....

"

,"

.�-._-_----------------------------------------�. dida�s civis inscri�s paro o Enme de Scle�o panl �Etta�erepre�n���parn��.oBt�I�U����"

II1II Matrícn la na Es,cola de Sarg,en.tos das Arma. s. são- 'c.on_
- dá ótimas fontes de referencias. ' :.�. .

.. ,
.IIIII=' f>€lviço noturno �ra �fc tuado pelas fa.rmácias do Ca '.::0, Indiana e Cat:lrinense.... -

• vidado" à comparecer n� Declma Sexta Clrcunscnçao

I
Sáv Paulo - Rua Marconi, �4 �-_ �o andar -;... eonj, !J2

II1II .

.

• de Recrutamento. Santa' Catarina L Rua SOU�,� _ Fr.��ça 20
_ .'.:' :FIQé�� ... " lJresente tab�la não pode.'á ['er alterada sem préVia ali. o!'jz,ação dêste :qepartam�nto. ' .

,. _ .. _: ..._.a__ ,._� (NOTA �.o �/59r da 16,� CR) C'�l.fie �s suas vendas a,,�erpal.·- <:. .

( OMS A._B, Ã O
\.

m- Especiali.
W.EYZEl INDUSTRIAL �.� JollI,ille"�, (M�arta/R:egishada)

��������--� eEGno�lla-��mPt., ek�-'�������������
\ "_.

---- -,-.- ___;..___,.,:,:" � .._.�...--...,_;.--'-',""';..:;_--.----''--......--.....---...
. ,.- .. -.. (..

�DRA. 'EVA B� SCHWEIDSON -BICHLER
CUNICA D� ,SENHORAS E CRIANÇAS
'Especialista em moléstias de anus e revt o

Tratamento de hemorrotdas, Ilatulaa. etc.

Cirura-ia anal
Ccr-iunica a mudança qe seu 'Consultório junto â sua

r.}�idência na Rua Durval Melquiades de Sousa 54

<\S!'ISTtl!l\:CI.\

�R. AUGUSTO WOLF
DR. EMANUEL CAMPOS

nos A [)\'o(aOOS;

DR. ANTONIO GRIllL0

t DR. M.�RClO COLLAÇO
'I ,. 13.�p às 18 hora�'.liAS 8 às 12 e

lIua Trajano. 2� - 2·° andar - sal� ,I - Telel'ooe: :1658

RAUl' PfRE�RA' CALDÁS
.ADVOGADO

"�Oueslões Irabalhislas"
�...,_

Escritório: Rua João Pinto n. 18 BobO
� :"lefone n. 2.467 .,- Caixa Postal D. 25
�ORARIO: Das 15 às 17 horas.

COMUNICAÇAO AOS MÉDICOS E
fARMA(�UTl(05

VENDEDORES -- -PRACISTAS
tte é e s s i t 'fi - S e.... ,

N.A MODELAR.

",I' A Jr E - M E L H o R'
PARA ITAlA1 - JOINVILLE CURITIBÁ
Ô N I B IJ'S U. L TIM O TlP O

PULLMAN.s U P E R
POLTRONAS RECLINAVEIS ._ JANELAS PANORAMICAS

.
VIAGENS DIRETAS

PARTIDA FLORIANÓPOLIS
.. ,5',4á

CHEGAQA CURITIBA. 12.45
: 'RAPIDO, • SUL u B:RASltEIRO .

f

LTDA.
\'lAGENS COM ESCALAS _ PARTIDAS AS 6'E 13 H'JRftR

AGENCIA, FLORIANÓPOLIS ._ RUA DEODORO
ESQUINA TENENTE S:LVEIRA -'; TEL.: 2172_

DE EXTENSlt,
Gramatical Br�sileinlNova Nomenclatura

A Diretoria' de Estudos e Planejamentos, S. E. C.,
'levará a ('feito a partir de 9 do corrente, nq_

..

instituto
de Educação "Dias Velho" (Salão Nobre). às quartas e

�extas-feil'as, das 17,30 às 18,30 hora,g um Curso de
Português para professôres primários que' está' assim
programrJ '10 :

A) Fonética descritiva, histórica e

sintática,
B) Morfologia:

Estruturação e fOl'lnação
Flexões e classific::çfto

C) Sintaxe
D) Ortografia, pontuaç:io e signifiçatrivo

das pa'lavras
.

E) Metodologia da LinJuagem do
Curso Primário

3 aula.3
5 aulas
4 autas
4 aulas

.4 aulas
de Poftu
;'Prof, 0>3-

a,de
•

r

f
',"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sindicato dlSa Emprega�.s ����i�:��nt�: o
ell EslabeleCllllentos Bao- I Truiillo nl}_(hile

car-1-'0° no Eslad'o d:e' S'" C" ',(L���;IAGg ;>!a�!rro�' J!
.

'�'. r ,
,. ,.... ���:ig:'°dis��i��ve�r. �:����

cado ante o ministro das Re
lações Exteriores, sr. Ger-'
man Vergara Donoso, a re

núnría, feita há dois dias à
íruprensa, no sentido de que
a representação domínícana
aesta capi-tal recruta jovem,
pn t",t destiná-los a servir Je

rorça de' invasão contra o'

terrítórío de Cuba,
-

Lechíga partirá, hoje, pa
ra Nova York, a fim de ra
zer parte da �elegação cuba
ua à reunião da Assembléia
Geral das Nações Unidas.

Série 4R

l::;i:.; ::;:r?\�.,�.! ,�
.. Y�M��-�� .

Séilé·!' 58á'C'(''' .".,. ':Úma ;r;;tíe�:J:i:,'i�'ii;i)JidO :\ ,

. I c.�.sas na. �ua serv.
idão Furtado.

I'i,._;i;· :::� �.' :
.....

"', (PraWll) .. 'Tratát, com DELAMAR '

""" � "
� � � ,�r'\N:rOS" �'ista R�dação.. \Série 58a

_:: o : _
. I

Série �a
Série 58a

Série 4á
séríe> 58� o

Série .107a

.»

situação e uma época. Esta 'que i seria mais .preocupante. Mais an,.,

encima a presente nota é bem um slosa mesmo. Refletiria, antes de"
" I·..,_·

.
-

.

símbolo dos tempos atuais. Deste.s
I npls :n",da, a dúvida s<?�re as poso

t.empos ,que p·ermi.tem mesmo �os '. sibiUdadês' des ser comprado, H'o-"
'I . :

;:ossuidores de recursos modestos je, não. ',Hoje todos sabem que

a posse de objetos de utilidade e
i
graças' ao sistema crediário, in.

conforto, I
troduz!do aqui em Florianópolis

pela firma fundadora de A Mode_
A Srta. Vera Ribeiro, Miss Brasil vem ai. Será apre- Um qUit1'to de dormir (um dos

I lar, todos, ou quasi todos podem

I "entada na Soirée do Lira T. C. rtO próximo dia .17. Pro- mais belos.que nos fo.i. dado apre_ ter o gôsto de bem vllstir e o má

I
vavflmente eIª- desfilará no campo da Federação Cata- ciar até hoje) est�va ontem" ex-

I
ximo· confôr,to no lar mediante'

I rinense çle,Futebel, '�erá uma grande iniciativa dos pa- posto n!lma vitrine d" A 'Mode1ar
t

apenas, um suave pagament�
; trocinadores. ,A renda será record Mas peçam a_São Pe- de mobiliarias. l!ma 'porção d,e mensal.

I· d�O, �lara não mandar o "g��tôso" vento sul.

O "CARtOS RENAUX" SUSPENSO
. I do conjunto do dormitório.. E co()perou, como é do conhecimen.

�

_________________� � �_�__ .A��k��qrem���'��OOR���'�·C,M®m������������� fu����.

" A R R A N QUE I M E D I A , O! Il.Oi suspensa por 210 dias. Pena imposta pelo-''i'I,Qvo Tri- partiu.a perguhta: "Qual será a p!l;ra o bem estar de nossa pOPu:
, _

blmaI de J, Desportiva de Sant.l Catarina. Isto por culpa mensali<lad·e deste quarto?" lação,"

V P
,

d (f
'. prépria do "Carlos Renaux", que abandonou .0 campo em

O'· e oo· I�'a" r em s·ua
Ita;jaí, quando 'disputava uma partida de futebol pelo

. _' .

-

�

'. ,.,.:, . .

.

campeon�to. O jeito é se conformar. O novo Tribunàl d,�
_ Justiça Desportiva,' aplicou a pena mínima. O tempo pas-

.

. '-- \ I

.

�a muito rápidO.

Bateria D'ELCO-'

Sede: Rua dos -Ilhéus, 13 - Sobrado

,EDITAL N° a

:', Em cumprimento-ao disposto na Arto.. 6° das mstrucões baixadas pela POi'

taria Ministerial N° 146 de 18/10/195:7, faço. de, conhecimento dos' interessados a

relação dos candidatos constantes das chapas nO '1 'e nO 2 respectívamente.tregís
tradas no pràZo legal para concorrer as, eleições que serào realízadas nêste Sindi

.cato.cno dia 8 de.outubro, j,í anuncíado em Edital anteríor,

CHAPA N° ·1
,.r..

/.

PARA DIRETORIA

(..arteira Profissional N'J 44471 Série
Oarteir'a 'Profissional Nu 96887 Série
Carteíra Profissional N° 76211 Série
Carteira Profissional NIJ 44180

.

Série
Carteira Profissional N° 63495 Série
carteira Profissional N° 37133 Série

58a
57a
580.
4a.
58a
4a

Alue. Hermel1no Ribeiro

Harry Corrêa
Carlos Passoni .J.únior
'WlJldlr Carreirã6 :

J('b Valentim
". .

O!d"U-lur Veiga:Mag\ilhãel!
..

-., <- PARA SUPLENTES. DE DIRlriTO:dIA
;

.

W';Tfl�edo Marques Bayer : Carteira Profissional Na '18520 Série

Ned Mund Carteira Profissional N? 13423 'Série
Clãuâio Olínger Vieira Carteira Profissional N° 39595 Série

Armando süveíra de Souza Carteira Profissional N'l 13237 Série

Ení) Selva Gentil Carteira Profissional- N° 24635 Série

1Hl:.pn Luiz Buchele Carteira Profissional N') 39345 8érie

58a

58a
58a
5811

58a

5Sa)

PARA o COr-rSELHO FI�CAL

8yivic Regueira Peluso

Geo Marques
Jose da �ilv!t Dias

Carteira Profissional N=> 075 Série '4a

carteíra Profissional N) 97106 Série 58a

Carteira Profissional N° 95654 Série ·58a

PARA SUPLENTES DO CONSELHO l!�ISCAL

João José Ramos-Bchaefer
rJfUC! Costa
P?\Jo Cidade

Carteira Profissional N) 727. Série 58a

Carteira; ProfissioQaI, N° 28773. Série '. 58a -

Carteira Profíssíonal Nc) 58687
-

Serie 58a,

CHAPA N° 2 '_

PARA DIRETORIA'

O�nY. Laus oarteíra Profissional' N) 32150
� 'Oloemar Veiga Magalhães. Carteira Profissíonal NO '37133
Wa!dir CD.rreirão Carteira Profissional N° 44180

CÍâuà!o 'olinger víeíra Carteira Profissional NO 39595

1\ ed Munti carteira Profissional N° 13423

m'Taid!ô.Miguel tíe BOu��':>': �"üárteira ·prófissfeluiJ.: N:� 39703
!..'

. , -':,'. -..:..._,,__
� .....

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

Série 51.la
Série 4.�

J
• �..,; �

�

•

PARA· 6UPLENTES DE" DIRETORIA

Armando Silveira de;- Souza Carteira ProfissionaÍ N.l

�ylvjo Regueira Peluso Carteira Profissional N°

.:NHY Gonçalves Carteira Profissional N°'

c I'alilc Oliveira e Silva' Carteira Profissional 1\1.0

Darci ..costa Carteira, Profi_ssional N°

José de Souza Lopes Carteira Profissional NO

13237
075

78137

4577
28773
2314

�._._."..,;..�.-

PARA O' CONSELHO FISCAL

S€J.gio G, Carneiro
--

Her.no Meyer Peressoni
Francisco João Coelho

Carteira Profissional N° 72862 Série 58a
Carteira Profissiónal N° 14107 Série 58a

('arteira Profissional l�o 58670 Série 58a

PARA SUl--LgNTES- DO CONSELHO FISCAL

,

João José Ramos Scl1aefer Carteira Profissional N° 727 Série 580

.jose da SUva Dias . C�rteil'a Profissional N'J 95654 Série 58a

W&,ldemar il'ig1!eiró Carteira ProfissionaJ N? 41412 Série 4a '"

Fica aberto ó prázo de 5 (cinco) dias para <> ofm'ec.imento de impugnação'
contra qualquer dos candid'lt·IS.
-

Florianóp:ll1s, 11. de setembro'/de 1ê'5!l
OSNY LAUS

p:çe�jdente
.

-c:._;:�_.

-DUPLA RESERVA DE FÔRÇA!
Para sua segurança e tranqüili
dade, D E L C O mantêni .sempre
em serservn o dôllro de enel'giá
de que seu carro precisa!

'SEGRÊDO .DA LONGA VIDA!
DELCO contém o exclusÍvó -ele

.

mento B a t r o I i f e, que evita as

perdas" de energia autodescarga!
\ DISTRIBUIDOR AUTOR-IZADO

Garlós·Hoepck'e:·S,A.
para \'RfVENQ�DORES F�º�I�f�S" _'" .

", .

; ... '... ..
.

..

'

.. 'i.:.....'. :�?�':t�g�:s��I)Í�f, ','.�p�aa]s
,�:,,'Li;_ .

/'

/

Florianópolis, Terça-Feira, r15 de Setembro de 1959
..

/

Discrepância
I
LONDnEs. 12 (UP) _ Com 23

anos, encontraram-se pela prtmet,
ra vê?,. duas gêm�as inglêsas que,
adotadas logo após o riascímentc

por famílias diferel}tes, nuno-i

mais .se viram, Ignorando meãmo

a existência uma da outra. Nêst�
encontro, Fileen Heywood e Mal.

lle Rogerson descobriram que,
além da aparên'cia�' física- também

seus gestos são lâênticos: ambas I,
, usnm o mesmo" tipo d� óculos, o,

Penteada vestem.se d.",

forma' e �ão amadoras do

diários para

I' mesmomesma

I F i le e n é casada e Mal 1-1 e

I Flleell é casada ·é casada e Mollio

nãO, mas esloll,_>declarou 'que "pre
tende rUminar em breve êste pe.

V6 e volte palo
Frota {:lo Soo Viqg(l�

III/ '

"P te'
ff

ao.;· arreio

pelos Super-Co'nvair da Real
!NOVA IORQUE, 12 (UP) _

'Af�rmando que os patos, e nãO

os pombos. são as aves 'mats adap
tadas 80 envio de mensagens, um

professor -unlversitárlo norne,

I
americano· apresentou às auto.rl,, dades .rnüttares do seu pa.ls um

.1 rClhtÓl'iO, no" qual revela que,',ps
patos a.lém de possuírem um' me,

.

Ihor �,emi6 d� ortentacão têín aín.;
�

. d�' maior "auton(')ml� d'J';vôo, e

consomem menos alimento que os

pombos, por. quilôm�tl'o .percor.

• Caoine pres;urizaao (evi'ta
a pressõo 10.5 ouvidos

• Grandes � macias

poltronas r eclinóveis

faça agora a melhor

wla_gem paro Curitiba, 1101

aoYllslmos 'SUper-Convalr
.. Real. Voei 9/anha em

_f&rto • economiza tempo,

• Serviço de luxo.,.

loncbes de·iciosos.,.
rido".

-----�----_. --
. �

.

...._

.

Rua Felipe Schmidt, 34 tel. 2377
,

"OUAl*TO SERA A Mt�SAlIDADE
DESTE QUARTO"? •

Há frases que sintetizam uma Em outros tempos a pergunta

gente, aglomerada, comentava as 'Essa iniciativa, verd�deiramente

linhas, de beleza Impressionante, pioneirístlca em Santa Catarina,

COMPANHIA MELHORAMENTOS DE,
JúAÇABA (enl organização)------00v------

A VITRINE DA SEMANA
Convida-se os senhores !!_ubsqitores do capital social

E t b d I
.

V·t
.

da Companhia Melhoramentós' de Joaçaba, em organiza-
s amos o servan o qua .)cra a 1 rme da Semana. -' .. .

.

t' .. ', ':R d" t' r d' ,çao, para a Assemblela Geral de Constitui_ção a se reali-

�ee_��� on em o nosso .a ar es a 19a o para promo-

I
�:-'ii;r no dia,.l9-·àe Setentbro do corrente ano, às \5 horas,

.

O
na Sel'( da Associação Comel'ch1 e Industrial do Oeste

---�-o 0------

MULTADO O. , , ca�arinE'nSe a Rua. u�. _
G�tulio Vargas .�. 73. para deli-

ber ar ilobre a constItmçao da n��sma entldade e assuntos

T,orre�ato� ..

O nosso "Radar" regIstrou ontem pela manhã, cêroa
de 10,-50 hs. uma multa em carro particular, número 535
-'-- S.C" - E' qúàse que o carro n. 856 �C - entrou na·

. "dansa", pois no ,moi.nento que o soldado da Polícia Mi-
litar passou a mão· no capemo, o proprietár�o . chegou e

:ctirou o seu veículo, que 'estava em local não permitido,
O militar está cumprindo o ,sel! dever, Parabens.

Joaçaba, 10 de -Setembro

:., INCORP0RADORES
RUY KLElN HOMRICH

�,

D_R. MAURO BATISTA
AMADEU BORDIM

DR. MIGUEL RUSSOWSKI

de j959.

1 O N I (' A R -o I U'M -"�

Toniêardium --'Tôniêo doCoracã'o
.

,

Caràiotônico-diul'etico. ,Artériosclerose.
Dlsturbio; dec pressão àrteri:ü, Cansaço,
Falta'de ar. nOeI)ças dos Rins. Reuni'ã.tjsmo.

� TONICARDIUM TôNICO DO. CORAÇAO

lar

VENDE:SE
"l.;f oi.!

Um Cheverolet, 52, de côI" vÚde, quatro portas,
!la Almirante Lamego, 144.' _- ,Telefone 28-18,

l'1'n-

Córcas
.

icas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Terça-Feira, 13 de Setembro de 1959

Florianópolis, 5 de Setembr0 dt' 1959.
í

J,ORGE 'A: KOTZIAS
Secrf;!tário

CONSELHO REGIONAL�E MfPlCINA DOI,A-, 'p"'�e-'n' 'e/t 'r a·cá0- Ec o'.. nA,;m'j-ca b -

ESTADO DE SANTA CATA,RINA I I .

'Lt" "'-' .

..,. �_\_
.

E D r T" A L', " .

.-(ç�nt. da 3a, pági�a)_ R't diVida contraída com Os juros bai�os oferecidos' está sendo construída, na re- compahía
: norte-americanf:.:'

grr h. casa dos 350 mílhões uma' gtande potência q-ue ,pl�los' sovíétícos foram mera- gíão de Homs, .na Síria. Os "];�'�q': ;Petr�l�uní dODJP""ny
De ordem do Sr. Presidente, chamo a atenção dos de dólares. sempre sonhou com a hege· ilusáo, uma vez que uma sé- trábalhadores sírios fizeram. estavam ganhando por día..

interessados de que, no dia 24 de novembro. do ano em' O pagamento dêsses pro- moi ia do Oríente Próximo?:' ríe de taxas acrescidas aos. demcnstrações contra os OS techecos recrutaram pes
curso, ser.o realizadas eleições vara o preenchimento de [etcs tem que ser feito em Esses programas são urr-a" empréstimos encarecem o tchecos porque não, eonse- soal nas aldeias locais; onde
5 (cinco) cargos de membros efetivos e de (cinco) cargos mercadorías, e se o Afganis- porta aberta para a pene- CURtO total dos projetos. guíram ganhar o que pre-, a mão de obra é mais bára
de membros suplentes dêste Conselho. • I tão sacar o total dos cré- tração política, e aumento Outro problema é o prazo tendiam - ou o que os seus ta. e pagavam na base de

Consoantes determinações 'regulamentares, as chapas dites soviéticos ficará com do prestígio e da "respeita- reíauvamente curto para o companheiros empregados na tarera,
do prazo de 30 dias, a partir de hoje, na sede do Conselho, uma grande percentagem de bilidade" dos soviéticos for- pagamento dos empréstimos,
do prazo de 30 dias, a partir de hoje na sele' do oonselho suas exportações Inteíramen- talece os .partídos comunís- prazo que raramente vai a

onde se prestarão tôdas as outras informações que ainda ce comprometida durante tas locais. Uma vez em vi- mais de 10 a 12 anos, e que
se fizeram necessárias. muitos anos. E' pouco pro- gor., os programas também ímpllca em pagamentos vuí

váve. que a ajuda fornecida podem servir para exercer tosas em pouco tempo.
estrmule suficientemente ,'l pressão política, ante o re-' Eis' vários exemplos de de

expoi tação de modo a per- ceío de irregularidade na" snusâo com os programas de
mítír que o Afganistão li- entregas ou de entregas de crédíto da União Soviética.

: quida a sua divida. Os, arga- mercndorías inferior, Ou da c1) ó 'muito comentado
-----------------------------

'

nes já estão começando ::lI recusa por parte dos sovíétí- coruuntó de padarias em Ka-

L·
'

T-
e : sentí: as consequências Ja cos de comprar ou fornecer bul, construído pela Uniã.o

1la ' en 1S I dívida que assumiram: O depois de haver destruido os S(ivi(;tica para' produzir pão'
Mmístro do Exterior Nairn padrões tradicionais do mer- do tipo ocídental,. do qual, a

I " ' ,

Cl b
i comunicou recentemente a03

. cada do 'outro país. Uma vez população local não gost-a,
,

U,"e' I �'m�aixadores d?_s ES���OIl i que os�i��erêsses �ão de, 01'- t;ttfel'indo o seu pão tradi-
. I Jmdos e da Umao SovIetlra dem polítíca, o, pais que re- cíonal,

I que
seu país não poderia ceoe a ajuda soviética não 12) A Reprêsa de Aswan

PROGRAMA DO MES DE SETEMBRO ,1 mais aceitar qualquer assís- pode conríar mos 'processos .- embora a União Soviética
DIA 15 - 3a. FEIRA - SOIRE'E, COM A FABULOSA tóncía sob-a torma de em- coznercíaís normais para ga- desse claramente a entender

, ORQUESTRA DE l\flGUEL CAT.O'. 28 FIGURAS. RESEI-;;- 'pr{ost.iÍno. " iantír o cumprimento dos ao govêrno egípcia que esta':'
VA LI NIESAS NO MULLER.

'

,

)1" p�1Jlrões estabelecidos.' vs. pronta a financiar o pro-
DIA 17, - 5a. 'FEIRA - ROlRE'E DE APRESENTA"-

Do mesm,o. modo, par� pa-
,,' [eto de 1, 200.000.000 de do"-d t m f A Iuguslavia e um exem-

ÇAO DE VERA RIBEIRO - MISS BRASIL 1959 _:_ QUE
gar os cre .1 os, que ,_e- �- 1" D 'i d lares para a construção da.

DEr.lFILARA' COM O MAILLOT DOURADO E VESTi'DQ ll'�.'m consed,Ido.s, a regiao 81.- p o (llSS0. epo s a recon-
_,

d R bl AbU d�!ação' sovieto-iugoslava de reprêsa, deixou de fornecer
DE B.A�LE USADOS NO MARACANAZINHO E LONO-

1l.1 a:- epu lCa. ra e n:'
. da terá que destinar COnSl- 195:>, a União Soviética con- essa ajuda depois que. os Es-

BEACH.
derável porção de suas ex, eedeu àquele país um Cré-j1llÕOS Unidos e a Grã-Bre-,

C
" -, pcrrações ao, bloco comunís- dito' de 285 milhões de dó - tanha retiraram as SW1S

Ia 5 a ta durante muitos anos. Iares para sua expansão in- ofertas. ,

,/ Al(,'1l do mais, a Síria terá dus.traíl. Mas, em princípols (3) A União 'Soviética

pro-,I que arcar cair. tôda a despe- de 1957, após dívergêncías meteu recentemente debra-

V E N D IE SE' sa lccal do programa de de- com o Marechal Tito aeêrea var trechos de selva para .u
/ ' -

scnvotvímento cujo custo se da revolta húngara, a- União rrograma de desenvolvi-

Vende-se uma casa recem-construída na rua Almiran- calcula em 70 por cento do SovIética suspendeu, os cré- mente do govêrno do Oeílão

te Carneiro n,v 8 - ao lado da V-4_& Naval, na, Agronômka. total. Uma vez que 'êsses pro- diLo.s--ll:stes· foram reabertos mai; verificou-se depois qué
Com tres quartos, uma' casinha, um escritório independ<;n lr�tcs estão orçados em cê':- mais, tarde, no, mesfo ano, os soviéticos não dispunham
te, b'1�l1eiro completo, um' liwmg 7x3,50 e uma boa area Cil ce 390 milhões de dól/l- n1DS com a imposição <!e um d'! eqUipamento necessário.

.

I" adJ' "J11ento de tre-'s anos na �4) A' grande usina c,,�rara jardim ,de inverno. Preço CR$ 1.300,000,00. - Selldo l'c)S, eXIste a ameaça de gran- , "
,..

I"

Cr$ 500.000,00 finandados e o restante a com,binar. Aceita.- i
'des emissões e conseqUel}té cúllclusão de uma usina de J.sucllr Madukiamo, em Ja

�e casa de pequeno valor, ou terreno. Tratar hoje dàs :> �s infla<;ão._· •.. alumínio _;_ ó maior dos carta, na Indonésia, cons-

.iI horas e dàs 13,30 às 14,30 horas: -.·.1 ,O jornal' "Le JoUr;':;de �el� (,�lJ.'lJ:eendimentos dq progra-, tnúda ·c� crédito da Ale-
_____•

,-,
-,

.

.� "l'ULC', assim comentou>'o,'acôr- ra�a. 'Ein, maio de 1958, 'po- 111a:uha Oriental e,sob-a or1-'

P A 'R T I C I P A C A- O· di) ec:onômico sírio-,sdiiéti- rém,· a Únião Soyiétl'lR vol- :�ntação de técnicos alelpãe3;
f, co de 1957: "A economia sÍ.- LOu a su!?perider <ós crédito�, ,lJe-\'é.!:ia estar terminada .

em

ZILTON MACHADp E SRA participam aos parentàs da até�J970' estará contro- �ll:Hna' atitude unilateral (' 'D.gostO �de, '1956; entretanto, � A V I S O
e pessoas de suas relaÇões o na,�cimento de seu primoge- 'lada 'pela União Soviética... quaH' sem'" avis6 prév)o, por e,n'l. &gôsto de 1958 ainda nào,

"

.

nito EDSON, ocorrido dia 10, na Mater�idade Dr. Carlos ,F. que a.c.ontecerá se-a Síri� ltn' pe.ríõdô, de cinco a�os, �ro�uzira açúcar. algum,. ��,. t Os Irmãos de Jaêob Boabaid, falecido 'a 4 ,do
Correa. não pud�r pagar 'es�a vuIto- Lemho�a, os I1fgÓslavos cosIde- oOla houvesse SIdo gfICIal-

'. t . "d ", -

ed d
"

,

�'"
.

, �
.. ,

.

_', '

.
,_,_,,__.1'a'�se� a' m��ic;la' m�is� pa-; �1le-:1te i!laugurada a �9, de r <;<tr��n_e, ,conVI am as pessoas cr oras, o

'j

Ofi ":". W$!$II··_mo··a·c· lhe"""''''
w........

a·Pt'·"g"".
.

:Z�d��_� C!�'�'-J>l��< ��'�ac:':::O�,'::�:''':Jn�: :k':s��itd;::.n:��i:sd:�:��o���';(���'
OIeco, • p.. .'

r.
<�v '; Ü' �:", ,r.Jli,.tíJ:A" "'��:��ll1nt?'� �1;�õ�s,9�e�� � en{ cu�so, � ru; .���selheiro Mafr�, ri. 72.\ -'ri

.

'

',_ �� _ '- . J� . f _vv'A'! �am aClJ.sav�l1'L os mdonesio3
, FlorIanopohs,.lO de Setemoro de,;1959

PR'I "1'11' 'EI'R'E�''0"A'"'.".� 1\-=·Df:·�OR1ANÓ,vOLt5 ,�.i:n!:IC.�:���e:.ei�:ui:���i.�.:'.:��!il� ",,': -
�', �'. ".' , ,�.

'

.'
'

. '; ;, :l UEga�i1-o de, �ue o!: pl'ob�e..;� V E N :.."D E _- r E'.
'.

,

.' '� '" r!la f:stava' no. SIstema de rP.-
'

"
"

J
,

.

.

'

_,,'.- frli���ra��ci -e' de lubrificaçãó, 1 Cà�a à rua Conselheiro Mafra
, é llO fato de que .a usina fô· 1 . Ca�a à rua Araujo Fig)Jeir;do

'

:-:lot,<!'" �� ��
• �-- ra ílrojeta�a�.para' trabalhar � Terrenos no "Bairro Botr.. Abrigo

I ('I)ll�, ,'beterr,a�à ·,e não �m.;1 ,

3 Terrenos no :&streito
'<,-ana ,. 4 Lotes em Camboríú

·1 u;' ca;O"de, distúrbios ill-' 1 Fazf:nda em PaJt>,oça
terr.o8 provenientes de pro-

�
Preços de ocfi�jão

!'�í.ÕS de crédito·'é O/da refi- Tratar no Escritório d� Àc\'ocacia e Procur�-
llDIla de petróleo tcheca, que- daria. à rua Trajano, 29 _:_ 2 o '�ndar - salá 1.

Máquinas �

Motores !�,�. Material Cirúrgico
E lembre-se:,além de produtos ele'marcas consagradas
MACHADO & OlA. SIA oferece-lhe completa
assistência . técnica

./

[

,
--

!!qüipame�to de Escrit6rio

,�n�enhQriQ
-,-o "

' ,

�.. '

... -;.-:-1(-

CHADOlCIA. 5.1.

- Onda méfJia: ,>
-

- r ,

-

,(5 KW)�í410 kC1.
/Onda cu rta:

",(tOi ItW) S975 kc�,
./4'1$'.)•••

ALUGA-SE
iJma casa na Rua Fel1pe Scb:

"

,mldt, n.� 160 -,Tratar no local

( A S A
Vende-se ou a!uga-se uma

ca�a n:1 travessa Stoie k
n,-O 22 - transversal à

. ��,:t!,a�a�elru:��;!��La I.
Perta n.o ,'] I
QUARTOS PARA

, ISTUDANTES
,Aluga:"se quartos, para es

tudantes, preço .módico, na

Felipe Schmidt, 52, apto. 6.
Tratar nesta Redação com

Flávio Amorim, no período
.' da tard

....o/ -'- _

r

..

r;:::=:=::=;==::::::::=======�
,

" v -" '.

I CLU 85
I

I
I, .

I

REGRE ATIVO

6 DE JANErRO
,47

ESTREITO

.� ,

,/ ,\,. )

\

}?ROdRAMA.D0 MÊS DE SETEMBRO

Pia 13 -_ Domingo - Soirée da mo-
ci�� /

Dia 26 - sábado - Noite primaverll.
- ocasião em que será escolhida ii. Rainha
ia Primavera.

NOTA,: Será usorosamerite exigida a

"presentação da carteira social e talão rl_p
nês.:

, .

. -'

�', .

/
f

____!l_,� "'i;�'_1JII

f"

), condução' independente ...�',
:'�!1::i.,:" .Iona,'·� ,.,

.....� .. ,,'!'� ,

- '

AP�NAS CR$
V. Conto com e.tal vantalens
a. lU. ;Manork:

• GarÇlntig eontra qUCllquer
.

defeito de _fgbrjçgção I·
e fac:ilidade em encontrar peça$
Ql'iginais de r.eposição, com

--"';�,-�htrOIe �e1\9u.olida_Qe Iy\ona-r'.k"'
...

j ...._-

.".n�·.í_ ,�.,.��MU�.".�·�'A$
, ;.;

,

_.(,- {:� ;_',' ,.' -,

';'_.:. .;- :_"�

ALUGA-SE
Um prédio de' mad'eira

ç6m 4 peças, ,situado no

Marinho, � ,. Fone 33-62' e 28,-36 /'
� Becb Tupã· 28; fundos -

..
_......_""""".....""""'_�Ba!weál'Ío ....... ..,..,._.,.""".

PR:1MtiS, -�, P�ST1U.::í, 37 Ink.r�}ffçÕes no lôê'aré�hi
dona Almira.

.... '_'_

>��-�� �

��;.����.,
COMÊRCIO' E AGtNClAS ,_

cn$ 7:490,00 A VISTA mI'

Cr$ 623,00 MENSAIS '

HF;VENDEDORES

A
"

, ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TRANQUILAMENTE O TRICOLOR CAMPEÃO .DAZONAtESTE SE IMPÔS A, MAIS
__
UM CAMPEÃO REGIONAL- NÃO CONVENCEU, MAS TAMBÉM

NÁO:DECEPC10NOU O 'CONJUNTO CAMPEÃO DE; LAJES - ZACKY (2), HELIO I E'HElIO U, OS M'ARCADORES-- ENCERRADO '0 CÂMP'EONA
TO AMADORISTA' DFI59 tOM A V1TÓRI1\ DÓ POSTAL TEL�GR,ÁFICO (JÁ .COM' e TITULO) 5lÔBRE O lPfRANGA POR 6x2 -Rend� de Cr$ 40.600,00
, NãO precisou' o paula. �a.mos tória IparÍl a disputa do título má- nísta.. o Internacional,

campeã.0j
ra" que embora uma das maiores Quatro tentos a. zero, eis o es, surgido, atuasse o pauI� Rj\mo� Não convenceu o Inte;naclonal,

jogar tudo o ,que póde para levar xímo do futebol barr,iga.verde. mvícto de �a'es e a quem o clube cidades catarlnens1!s, nunca con., core que confirmou o favoritismo dentro de suas reais aptidões, por; 'mas, verdade seja/ dita, também
de vencida mais um choque ,In-It preferi� o tricoloir atuar tranquí; da" "estrel;a solitá�ia 'suplantara seguiu sElr potência futebolística dos rapazes orrentados por Hélio quanto, a retaguarda íntemacto, não decepclonou,_ poís lutou bra,

termunicipal da série de prepara; lamente I�pôr-s� ao seu antago, dia 7 último na "princesa da Ser_ no Estado. Rosa. outros, tentes poderiam ter 'nal1sta não é daquelas de resisti! vamente Q deu trabalho aos 10_
--------�--------------._------------------------�----------�---�-

Florianópolis, Terça-Feirà, 15 de Setembro de 1959 7

mas' surge

por muito tempo, enquanto que a cais. Como ,espetáculo, a peleja
vanguarda' embóra melhor, carece

,
'

de expertência e, o que é pior,
atuou dominada pelo nervosismo,
tau to que boas oportunidades para
burlar as vigilâncias de GayÍlete e

depois Leibnitz foram desperdtça;

I das Infantilmente pelos avantes,
e-pecialmente Plí nío,

A disparidade ,de forças rea.se.,

sentir do principio ao fim. Mas,
mêsmo assim, a defesa paulajna
teve

-

algumas situações c'ritlcas,
com-o pouco empenho de alguns
de seus

_ valot.9s, como Marréco,
Nellnho e I'!'ery. Êste quase que

provoca a queda do arco -de seu

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

'JUNfOS�.NOVAMENll»80TAFOGO E .FLUMINENSE
, ,

Vitória do nicoler sôbre o álvi-prefn n c p.rirl�ipa'l jogo da
rodeda =r: Demais resultados Classi ficacão.

, ,

• f

,.'''',1'
,-._.

.- rtt:t � � ;
•

-:.
:l-

I _" :..

. .

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

Bonsuceaso pelo escore de
-

�

2 a O.
Domingo à tarde. no Ma

racanã, os cariocas .tiveram
a partida número um .da
rodada, em Que foram
protagunistas , U9-er invic
to Botnf'ogo e vice-líder
Flumí neIts,e" vencendo e,s,fe
pal : ao lado do alví-roror
subindo, .àss im para o pos
to principal ao' la,do do alvi
negro.
A classificação, após, os

O Campeonato�Ca.rioca de
Futebol' de 1957 prosseguiu
wm a realização de mais
s'eis jO,gOg, c'onstantes 'd

, nona rodad'a.
,Quarlar-fe,ira' d-eiftronta

ram-se Ol,a.ria e Canto dI'
Rio qu-e iguais foram, ,em

tudo� até mesrilõ no, ma ri::a ,

dor que a,cusou 'um tento
,para, cada um. N0 dia se-

guinte pelejara;m São Cris
tovãO" e Madureil'a;' "'*encen'
do ....muito bem o ú'l.timo ,pela
contagem de' 'qu.a'liro tentos
a um. :'NIl I;ll!Wttina_ ,fp!,arp
realizadas trê,s,.pe'l,ej'as, cau-·

'.lud:o �SU,l'p-resa 'a gol:e'alda
'imposta ao Flamengo pelo
Amériéa peilo iesco,re,',de 4 -'a
L O Vasco' derrotõu c'Otn

fa'cilidad'e à Portuguesa pe
,lo mesmo eSI�ol'e, enquanto
que () Bangú sup'lantou, ao

,CasQ Nélinho: O ��1

perior' nego:u/ provi
mento ao recu-rso

do aúditor do T .J.D.
Francament.e-não estamos

entendendo a. esp�c,ie de'
justiça, Q.ue' Q fut�bol bra
Isileiro está interpretand,o. A
condenável atitude 'do play
er 'Nelinho par 'Q'?asiã� do
jogO entr-e ,,o seu clube -- o

Paula Ramos -- ,e o Carlos
'R,enaux quando, ao ser ex- \

pulso' por jogo violento di

rigiu ao públi,co' gesto's que
contrár'iam em muito com a

formàcão moral do nosso

povo, foj não só par nós
comO" por toda a crônica
/ esc'I'ita ,e falada qtiHcada
'r,om, veemencia, 'a ,pontó d:e
exigir a sua �oQngenaçãO' pe
lo T. J. D. Este, reunido
'aprecioú o caso, aptand'ó,
'por maÍ'oria de votos: pela
absolviçãO' do jogador fal
tosO', o Que vieio ol'Íginar a

descomposiçãO' do co�eudo
e a organização d'e' um H'OVO

T. J. D. sob a presidencia
do dr. 4rn011do Suarez Cúneo
Por ocasião da d:ecisão ,absuT:
da I�IO anterior, o a.uditor 40

"

mesmo, ac'ad�mico Ald:� ,Be-;:
l'al'mino da Silvá, r,e.solveu
recorrer ao SupremO', Tribu
'naI de Justiça Desportiva,
t:o:ptra a resoilução ,do T. J.
D. E em dias da -semana
passada. o Sup'I'emo· reun{u':'
,se para re:solVíer 'a, questão';
dicidindo negar provimen-.
t0 ao re,curso dto, auditor e

confirmar a decisão do ór
gão disciplina,dor da F. C.
F. InerivelT E não será Pl'C-
cisO' dizer mars: nada. -

,É O 'm,ésmo' que leyar seu F'ord�à�p,rópria Fá�rica!
" -Os mecânicos dos Revendedore's Fo'r:d têm cursos especiais da

Escalá Ford! Ço�hecem peça ,por peça todo veículo Ford. ,.

Determinam ràpidamente-as causas de quaisquet desarranjos, � as

-corrigem co� segurança, sem perda de tempo. Para V.Isso quer

dizer,: serviço hem feito e um mínimo de d�spesa de mão-de-obra!
,

,

jogo,s acima,
esta:
1.0 lugar - Botafogo' e
Fllumjnense' 3 p.p.

2.° 'lugar -- Bangu, 4
3.° 1 ugar -- Améríca ,e,'Vasco 5
4.° lugar -- Flamengo, 71

5.0 lugar Olaria, '12,
-,6.0 'lugar Bonsucesso,

Madureira e, Portugue
sa' 13

7.0 lugar
Rio, 14

8;° [ugar
vão 16

,

fi-cou sendo

Canto

São Cristo-

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

JOGO AVAl X AM'ERICA ADIADO
Não .excursionou à cidade verde. Fala-se

de Joinvílle a equipe do j possivelmente'AvaL Motivo: Muita ,chuva da domingo.
ná "M�nehe,�ter" barriga- ,

que e peleja
será efetua-

FERRAMENTAS- �SPItCIAI'S 1
-\

Os mecânicos dos Revendedores
i

Ford disp0em de' feiTamentas e

equipamentos fabricados especial
mente_para garantir o m?ximo de

perfeição a cada ,serviço do seu

'Ford, em mll:to, menos ter.'!pol

agradou bastante.

O paula 'Ramos começou atuan

do multo mal com as falhas se
.,

sucedendo d� minuto a mínuto,
Aos 8 minutos, cabecefa Chlmbica
e Gaynete é �vellc:do,
Manoel, apotádo por 'Mar"éc,>, e

salva o -arco de um tento. certo,

Aos li mínutos. num chute d�
"

Lino, Gaynete alil�rra, mas solta

a bola e; (ln tes que pilHa se apo,

derasse -da pelota, o' arqueiro pau.
'

,

laino em novo salto ag,ur'lu-!l.

firme, Aos 15 minutos, OBca� per
de bôa oportunidade' e aos 16%,
plínio fulmina e Marrécil. éomet';_

do

TERMINOU O CAMPEONATO DA ZONA
SUL -� Campeão _o Hercílio Luz e vice-

A I O
clube, isto na segunda etapa da t 'd t d '

-

d lt

campeão n t ético perério que _em IU,�:u :ime de todo mau podemos .�:::::�n��:::::n:::aj�:l���:tD,
seus âominios levarem a melhor sôbre dizer' que o quadro, visitante nãO Zacky chuta fraco e rastelrc , ra,

I'
roi.: Houve algumas _jogadas bem Ihando Magalhães que nã::! foi

C
' ."

F'"
urdidas �; em�óra tenha falhado muito precise no "merguihc" para

O omerclano, 'e ' errovlano nos dois primeiros tentos, o ar- evitar a entrada da bola: lxO pró
quelro ínternaCI0l:lallsta, já anda. Pau�iI Ra.mos. Sombra, a tegu�r,

resped I'va'm'e'nte do em anos e com uma caréca servido por ,oscar, perde boa oca..

bem brilhante à mostra fazendo ._

ti d i, sIaO, a ran o-. por � ma ua ;,arl'fI

I Está terminado O Campeo- seu's domínios, levando' a inveja áo' nosso B·ráullo, teve os saperter. Aos 23 pUUa chuta rcr >

nato da Zona Sul. Campeão' melhor sobre o Ferrovíárío, seus grandes momentos, operando ti) e Gaynp.te defe�de 'bem Aos
do Hercllio Luz que em pelo �esmo escore; .

Assim, I 'sensacionalmente u� .bom número" :!;; Zacky, servido mag<lifté,ITf>P;r..
seus, domínios derrotou o Hercrl io Luz e Atlético Ope de vezes, sendo que numa das 11'0� Sombra, fulmina sensaclonnl.,
Comerciário pelo escore de rár io serão Os represen

tan-llntervenções,
pela natureza do' nu-nte cobrl'1::o o goleiro que, da,

2, O 1. Vice-campeão o Atlé- tes 1�la' região ;sul na 'disputa salto .éxeeutado, conseguiu arran, ela a violência do pelotaço nem

tico Operário- de' Crisciuma,. da etapa final dõ Campeo� cal' estrondosos aplausos da assis- teve-témpo de esboçl_lr a' def.Js.1;
'também tr.iunfou em Qato Ei3tadual de 59., ,têncla. -

�
,

2xC.
"

-

.

----....--- 'a peleja chega ao fil!al do seu

e plinio perdem boas opor�unlda_
<les, com t11'C's. fracos e falllQs:' �
.apelej,a �hega ao -final de ·-se'.!

primeiro tel.'"lpn. Aos 5 minu�,Gs d('

ser,undo tempo Mâgalhãe� ln; "1'1<:_
, ,

vo consegue empolgar :lo assistên_
·cia defendendo um "petl1h:lo" <.ie

'lr-éllo. Aos 6 ,minuto,;, plínio
frente a frente com .Leibnltz "perde
uma oportunidade de ouro' para

til'�r, 0- zéro do plac:l':cl.' Aos �
minutos Hélio bate ',1m escantelO

, ,

e ,a pelota v!tl alto, Stflta, Hét'-o iI-

: ,,�,".ti>e�;���a�<vince�_.����!h.ã��.·
,Ínespllciwelmente o gO,1 é anula_

do por impedimento do jogarlor.
Aos 1.8 m:n1;1tbs, c?m,�a )lola no�

. ,il�.�.: �!l���:-Pas��!!- a' yalédO que;
'de �a,pe,ç.a_ manda" no' _cantO. tendo

',Magalhães, - aperaâ,? sensacional_

mente, ,impulsionando, a pelota
para escanteio. Aos 25 ml'lU�,)s.

novo passe de' Nllsen desta feita '

endereçado a Hll10 II �ue tUlmln'l,
tendo a pelota batido no traves,

são antes de, Ir ao fundo das reder,.

Aos 33 minut�s, recebendo pelo
passe 'd" Sombra, HéUo I desven_

cilha_se do ,assédio de dois con

trários, avança e arremessa às re_

des, finalizando o jogo com a vi_
tória do tricolor pralano pela cor.

tagem de 4xO.

Os melhores - No vencedor:

Leibnitz, J, Martins, Manoel, Z'l

ton, 'Sombra, Nilson, oscar, Zaúl,y,
•
Hélio I e �o II. No venCl(jo: --

M;agalhães Etevaldo, Pedro, LIDO
'. ,-

Juan, plínio �Plllla.
,

Arbitragem fraca de,' Euclides
-'

Os quadro,s formaram assim:

PAULA RAMOS Gayne�e
(Leibnitz); Marréco (J. Martins),
Nery e Mllonoel; Zllton (Simas) é

Nélln�o; Héllo..::.I, sombrà, Osaflr

(Nilson'), Valérlo e Zacky (H,j1io
II) ,

INTERNACIONAL Mag'l_

lhães; Etevaldo e Bonllrges;' �us_
tálio: pedro e Lino; plllla �Max),
Allemão (Hamilton)" Juan fAdo.

"1,). plíniO (Melegarl) e T�lIo
,
·(Chimblca).

;

O ATlETICO PARA
NAEN'SE FOrADVER

S,ÁRIO PARA O
GRÊMIO: 1 x,O ,

PEÇAS FORD'LEGITIMAS!
Os Revendedores Ford tém Peças
Ford Legítimas... submetidas a

rigorosos testes de precisão na

Fábrica Ford, t�l como ,se fôssem

as pe�s,�e seu novo aútóm9vel
ou cam_inhão.

O Revendedor Ford trabal,ha com

os mesmos 'métodos adotados pe
la Fábrica, e tem assistência cons

tante dos técnicos da" Fôrd, Pór
isso, não precisa 'iadivinhar" o'

que deve ser feito em seú Ford.

Aque'les que progn,o'stica
vam uma -vitória'�fácH do
Grê,mio Porto Alegl�ense sô
bre o Atléti,co Paranaense'
eliminador do Hercílio Luz
"no' iogó aue se efetuou no

campo ',do- trj7çampeãO' gan-
.

'cho, dev,em teor· saicfo��desi- '

,Iudidos porquantó O' quadro
das araúcárias; mesmo' ten
do 00ntra :si fatores 3dver
sos, como Icampo, ,clima e

tOl'Cida, batalhou .com gran
de vá.I.entia e só permitiu

:seu púd,e-roso an ogo-
e i)é-' ,por a,i'f!

, Vimos, :y)�r

, " /

leve seu Ford
".'
a um'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CHAMADO URGENTE· AO RIO O SR. ROBERTO OLIVEIRA PRESIDENTE O'A COAP.
Embora ocupe, o Brasil, no

concêrto nacional, de va. -

tajoso lugar no que co!lêér
ne ao rebanho bovino." sen
te- se, dé dia para dIa, agra
var-se o problema da carne

verde, problema êste que se

apresenta como dos maís
. complexos e que, -está, decí
sívamente, desafiando y. ar
gúcia dos nossos.... dirig.entes.
Santa Catarina, apesar de

seu rebanho numeroso, e de
v;oo grandemente ao precá
rio método usado na criação
<te gado para 'corte, somados
aínda ao descaso 90 govêrno
em ajudar o criador, e os

preraríssimQs'm-eios de trans

porte, está sofrendo grande
mente com a falta' de carne.
A nossa Capital, vive,

atualmente, um de' seus mais
cruciantes' momentos, _

com

enormes filas à porta dos

açougues ... 'sem carne.

A situação atual teve ori

gem na nova tabela em vi

gor, adotada, na semana
tI ansata, pelo orgão coorde-
nador COAP, que não aten
deu as reivindicações dos
marchantes e varejistas, não

.

concedendo o preço por êles
soltcttado.
Em consequência, a carne,

como se era de esperar, de
sapareceu do mercado, íle
galmente, porqu-e não se

concebe que a população
continúe a est�r prêsa a· ln-

terêsses em [ôgo, inadmitin- mais breve lapso de tempo
do-se que a situação se per-I possível.

'

p.;·tuC:', com o d�s(mmpri-' É o seguinte o .telegrama

?,:e�to, ��i:cJtusulãs contra-
!
enviado:

ruais, que,�lgem o abate, no I Exmo. Sr.
mínimo, díárío de 30 rezes, I General Ururay Magalhães
sendo d,o;z;e ao mercado pú- I Presidente da COFAP
blíco, e o restante, para as

'

RIO
Instituições, tais como Asi.

I

1(\, Exército, Hospitais etc.
.'Tf'ndo em vista a 'grave
situação, o sr. Roberto Olí
veíra, Presidente da COAP,
viu-se na contingência de,
telograrando ao Gal. Ururaí
Magalhães, 'Presidente

.

da'
COFAP, pedir a intervenção
daquele orgão, a fim de que
o -problema seja resolvido no
----,--

sem osso Cr$ 60,00; com osso, \ pé r:t Fa�e grave e alarman
Cr� 50,00; 2.a com osso, .... te situação rogo enviar ur

Cr$ 45;00. gentemente pessoa creden
Apesar tal medida popu- ciada plenos poderes resol

Iação não está abastecida ver problema pt
marchantes, provocando sé- Roberto Oliveira - Presi-
rias apreensões, podendo dente, _

problema tornar-se verda- O Gal. Ururaí Magalhães.
deíre calámidade publica. em resposta ao telegrama do
Bclícíto sejam tomadas enér- sr, Hoberto onveíra.. passou
gícas providencias identicas

I
lhe um nos seguintes ter

Distrito Federal e São Pau- , mos:

lo . a fim ser solucionado I Presidente COAP
transe população Capital Fpclís
Catarinense. Coap não pos- I .Peço urgente sua presen
sUP recursos materiais para iça COFAP amanhã" (hoje)
enfrentar problema pt Már- 'dia 15.
chantes alegam oscilação I' f'p.udações
quase diária preço gado em Ga!. l!ruraf :Maga,lhães

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

_.. ��
Levo seu conhecimento

COAP reumao sexta feira
celíberou conceder aumento
sete cruzeiros carne verde
marchantes cinco cruzeiros
pare venda varejo, estabele
cenoo novos preços: mar-

chante ao r-etalhista, .

Cr$ 43,00 por quilo, retalhis
ta 9C consumidor: carne 1.a

BelviDdica�ão dos Planta
dores de mandioca

A 'CARTEIRA' AGRíCOLA DO BANCO DO J3RASll : PRESTA INFORMAfOES
AO DEPUTADO JOAQUIM-RAMOS'

,

-

Banco do Brasil S.A. até' a: conclusão das colhei- em que os mutuários não cola imediato, desde que a

Carteira de Crédito Agrí- tas f- acabamento dos pr-o- conseguem pronta colocação garantia de taís operações,
cola e Industríal. dutos para colocação no mer- para os seus produtos, po- representada' pela produção
Rtf.: - SAGRI 59/146 cadc com margem suficien- dem as nossas Agências con- colhída, permaneça deposí-
Rtn de .Janeiro, 19 de agos- Ll' para a venda da produ- .cder-Ihes prazo razoável t,.H.h à ordem do Banco e (IS

to de 1959 ção obttda, sem precipita- para o. resgate de seus débí- Inativos da demora em ne-
Senhor Deputado, cões nocivas aos ínterêsses tos, bem como .deterír-Ihes gocíá-Ia sejam julgados acet-
Temos a satisfação de res- d"1s creditados. covo crédito para custeio táveis, afastada, evidente

pender ao ofício C-8/59, de! 3.' Entretànto nos casos, das làvoura� no período agrí- mente, qualquer hipótese de
29 de junho último, através '

especulação.
'

do qual V. Exa. solicita pro- PELOS M'U�N''ICf'PIO'S- 4. .Assím, os Interessados
;'ldéncias no sentido' de que

.

.

.

,I.
' ": .' poderão ,procurar a nossa

sejam prorrogados, por iao
De põrto uniãO, \.1'.

Luz. (3omo 'Promotor "ad_hoc" At;�ncia de Tubarão, naque-
dfas, os empréstimos contraí- �Do Corr,espondente) foi

nomead9.
,o aCll:..dêml�o .d,e dlrel- 1e "Es,tado, a qual' está per-

dos junto a esta carteira por ÉCO DAS ELEIÇõES DE 30 DE· to, Sr..-!t�1Jerto _. cyro:qorrêa � feUamente habilitada a· aco-

plant.adores de mandioca da AGOSTO I foi defensor" (jo· ré_u o' acadêmico lter e examinar, uentro, dês-
,oC!ahdade São João dei Sul, Repercutiu bem na cidade e ,!';rwll1 Boncoskl. o

" :;e critério
.

e à luz das de-
nó Estado de Santa Catari- no município a vitória d,as fôrças Os tràbaihós iermln!lrall!-�com a maIS- normas que regem, as

na, em \ face da baixa COtll,' oposicionistas nas eleições munl_ cond�naçãQ do "réu P';'U'I'(r 1)arcy .0pel'açÕes desta C;:trteira, a
,�ão' da farinha- de mesa. clpais. pôrto União, tão apando. Col:delrp a 28 mêses de reclusão .@!·etensão dos plantadores-

2. A propósito, càbe-nbs nada dos poderes estaduª,ls, crê p�r hoi'nlcíÇl1o;" .S.
�

de· mandioca da sua zona de,
, ,:irmlement.e Que o pronunclamen-'

.
- ,

informar V. Exa. de que os. �'. �' ; .\_, ','.
-

,iur!,"dição. -

,
"

prazos para resgate dos em': to qas urnas em 30 de agõsto se- NOV/(} CO,LE'JlOR _DAIS\�J!:NDAS ,5. Anrov:eitamos a opo';-
préstimos de custeio de la- Ja a ·escalada para a vitória do D·'I·a"l·7. 'd�,S!a'�o.Ds.·tVo_AI,_Sa·-.s"ru:m'lu .as I tí.m'dlicÍe par� manife�tar 'a

povo cata.rinense em outubro de ""; � II
vouras são fixados em CO:t'-·

1960; l"lvaIído ao poder CELSO altas funções de Coletor 'Estadual V._Exa. OS protestos de nossa

l'piação com o respectiyo pe- ilAMOS, ,símbolo de trabalho o S�, Teodoro santos.' Este ser;l_ alta estima e distinta consi-
ríod(\ agrícola dos produtos r,lobldad,e e honrad�z. O ,PQV� dor velo da cldad� de Videira. Ao aeração. ,

financiados, abrangendo' os dést� próspero munlc{Plb quer novo'" coletor as bôas vindas da BANQO DO BRASIL S. A.
,�:I:rviços desde o preparo do trabalhO; quer, realizações. po�ulnç�à de Pôrto, União. J. Mendes de Souza
'J0]0 - quando fôr o caso - FALECIMENTOS Diretor

FALECIMENTO
.�.os 106 anos de Idade. faleceu

dia 11 do corrente, no Rio de

,Janeiro, a exma, sra, Adlllalde'
Sem'a de' Oliveira. sogra do dr.

José,B, sa1gado de Oliveira:
A eJStlnta, que I,>rest?u grandes

serviços 11 coletlVIQade, como co,

laboraC\ora de seu espôso, o hu

cnanitário clínl_ço dr. José Senra
de Oliveira, gozava em os nossos

meios de grande círculo de aml_
, ,

zades, eis porqu.e a notícia de seu

falecimento foi motivo de geral
consternação.

.

Seus de,!lcendentes são os se_

guintes:
D. Heloisa Senra Salgado ,de

Oliveira, D Alayde S.enra de Bar.
r'os -Dr. H,ernanl Senra de 011-

vel�a. Sr. Hildebrando .genra d€'

Oliveira,,' SI. Oscavo Senra de

Oliveira, -além ue netos e bisne

tos.

'A família enlutada nossos Pê
sam.es.

Faleceu' sabado último na

\'isiuha cidade de Biguaç'!l,
a ,t'xQ1a. sra. D. Maria: dá
Glol'iâ,_ Virissimo de Faria,
'espcJsa do nosso particular
amigo Orlando Faria,� ex·,

Prefeito daquele Municipio e,
Tábdião de Notas.

.

Ao sepultamen.to da ·ex ..

_l;intJ. que era estimada ,pOr
tlld�s,. compareceu eleyado
numero de pessoas de todas
as camadas sÇlciais, tendo
hav�do missa de corpo pre
:,.ente, na matriz local cele
nrctdp pe�o Conego Rodolfo
l,hchado, que produziu sen

tIdo sermão exaltando as vir
tudes da falecida; A beira do
Lumulo usou da palavra o

Deputado Lauro Hoeks, que
visivelmente comovido, disse
do passado da mãe, filha, es
posa e mestra que SQuqe ser,
D. Maria da Gloria Virisslmo
de Faria.

.

A família enlutada, nossos

pesames.

A cidade consternada viu de_
,

"

saparecer d� seu .selo Dona VIR_
GINIA FORVILLE. Á' extinta
era .casáda com o S1'.· Raimundo

FOi'vllle. J

Exemplar espôsa ,9 mãe. Da. Vir.
gínla dedicava_se à prá-tlca do

,bem. Nos Interêsses da. Igreja

Matrlz\ na assistência aos pobres
e doentes, era DI'. Virgínia pres':'
tativa em extremo. A�slm tõda a

família de pôrto União sente te.

nha Deus levado tão cêdo allna
tão caridosa. Fica, entretanto o

"xemplo qa dedicação de Da. Vir
Gínia. Embora dormindo o sono

eterno, ela �stá presente ,entre os

Deus e todos nós pelas elevadas
!l,çõ,es que praticou.
Rogamos ao pai Cele'stlal 'pelo

aterno descanso de Da. Virgínia.
Ao espôso, filho, nora e netos o

peral� llrofundo por tão· grande
perda.

FALECIMENTO

2serviç05!
UMA SO fINALIDADE

IW.,.RESSNTANTÉS

I; L. SlEINER & elA.
...,.. CONa. MA"AA No- e.

�RIAN6pOLI. _

z»!,1; : '

B I N G O
Em 'benefício do Grupo Esco_

lar «Sll,yeira de Souza", d'eata

capital, r,eallz�r.se_á, no' próxi
mo dia 16, ·i!.s 20.30 horas gran
dioso BlngQ;. tendo por local Os

salões· do tradicional Clube Doze
de Agôsto.

•

Nos ú1tl,mos dias ge agõsto
ocorreu o falecimento do Sr. ,Ro-

. 'dolfo Feix. Morador de long0l!
anos em nosso melo. gozava o Sr.
'F'eix .de vasto círculo de amizade.

De!xou na 'orfandade oito filhos.
.

TRIBUNAL DO JURI
<

Os ,cartões, que pOd,erão ser

adquiridos naqu'Jla Casa de Ens!.
reallzou.se

no, ao preço de ,Cr$ 50",00, j á se

encontram à V811da
•.� t�,

,
• MaIor rôpldês'
.'Tratomento de bordo de classe Internacional·
• [v1o;s conlôrlo
• 20'.; de descont9 + 20rià na passagem de volta

.

.�, ...:.�

,nals uma sessão' do Tribunal 'do

Júri, presld�da pelo M. M. Juiz de

_,D.rlrelto
da comarca', Dr,. Éduardo '

Nota Oficial �a Câm,ara MU'nicipal de
CAFÉZITO Florianópolis, ao povo da CãpitalAGORA COM NOVA

.

EMBALAGEM
A Càmara Municipal de F!crianópolis, por seu Pre"i-

dent�
-

cumuntca ao povo da Cupilal, que não tem f�nda-
-...,...----------

.;lento, não 'merece fé, a notích divulgada por uma rádk

,:!)c�l eu! seu jornal falado de lUI.59, segundo a_ qual, a

Oâmara Municipal ,;de Florianópoli,� teria sido favorável,
(Jropugnfl,do mesmo, por um novo aumento do· preço ds
f,arl1� v'''rde.

,
Tal notícia' não col'Í'esponde de forma alguma à verda

'e, porquanto esta Câmara; nest.a e nas sua,s legislaturas
�)aSs'H"la:s, tem se map,ifestado C'JIíll'ária a todo e quâIquer
itumento de preço em geral, tendo-se constituido em vér
ladeiro baluarte de defesa aos jnteresses da população
llorianopolitana,

.

e isto, apesa� de o pro.blema, consoante
iegisl:;cõ.(l federal específica, estat

. afeto, subordinado, a

urgãO" outro que não ellta Câmara Municipal.
Fica, portanto, esclarecido: A Câmara MÚnicipal de

Li'lorh.nopolis não propôs qualql.!cr novo aumento ao prc
CD da �rne verde; é cO,ntrária ao aumento de pretos de

todo e qualquer gênero ou utilidade de primeira neces-
/' '

�ldade.
Câmara �unicipal d� Florianópol�s, em 12 de s�em-

bro de 1959. .

JiZziõ '"Pq,{-Llino da Sil�a
Presidente

.

'.., '.

. �

1AVIOES 'O'DUGlAS I

.
.

.,_. .

. As menores tar'das

.40'7". de desconto -1- 2C'i'o na passagem de volta
._

Dr. Sérg'ioCarneiro
E&tá em Florianópolis, pro

ceclente do Rio de Janeiro, o
cir. 8érgio Carneiro, jóvem
l�lédlco catarinense. O ilus

tre facultativo desempenha
::..tividad·es no Hospital do
rAPe na Capital Federal e

�e destina à especialização
C'111 neúrologia.

.

Dotado de

[jrofu.ndo espírito cientifico
e humanitário, o Dr. Sérgio
Carneiro, filho desse �splên
dido médico que é �aulo
Ca:';leiro, . tem diante de sr
\'lr.-;a carreira magnifica.
"O ESTADO" assinalando

I
a presença do Dr. Sérgio
,C�U'neiro n e s,t a Capital

. da-l c,TI: nosso melO.
.

.

Presidente COFAP. dárío e disposto a empenhar
A reportagem, .

ouvindo o o prestigio de seu govêrno
sr. Roberto Oliveira, foi in- 1unto' à direção da COFAP.
formada de que este seguirá

.

Do exposto, segue-se que,
hofe mesmo, via 'aérea, para das medidas adotadas, em
a Capital Federal, a fim .de caráter dê urgêneía, venham
de l!i trazer solução imedia- !J,- pôr têrmo à situação, com
ta para o problema.

'

a consequente normalízação
O sr. Prefeito Dil) Cherem, na venda de carne verde.

bem como o sr. governador Depreende-se, igua1mente,
Heriberto Hulse, empenhados que as autoridades não estão
na solução 'do magno pro- dispostas a tolerar' quais
blema, no,mesmo sentido, da quer desvios que impliquem
intervenção federal no co- em prejuízo da população.
mércío da carne verde nesta: l.'IIão nos foi possível colher
Capital, telegrafaram ao Gal: a palavra do dr. Durval Hen
Ururaí Magalhães. O teor rtques dá, Silva chefe' do
dos telegramas enviados pe- Serviço de E]l:pa�são do Tri
lo SI. Roberto Oliveira, Pre- go em nosso Estado e Re-\
sldente da COAP, e Prefeito, latcr da COAP, mas, sabe-se,
Dib Cherem, foi mostrado ao Igualmente, que ontem mes
sr, Governador, que eetava mo seguiu para a Capital da
em preparativos para via- Repúblíca, onde se avistará
[ar com destino à Capital da com as autoridades eompe
República. Ante a 'situação, . tentes, para' perquirir de
S Exclà. declarou-se soli-

.... ·� uma soluçã<!.-
,-

-,.,..

""

Florianópolis, ·Terça-Feira; 15 de Setembro de 1959

que depois de
novo aumento

os' fornecedores são

somos nós, 08,consumldoresl
x x

x

Entrei numa fila, lá pe:a 'metade da rua Vidal
:Ramos, para comprar ç�rtte na rua Deodoro! /

.

Espef-ei... esperei... E,ncQstei-me' numa parede �

cochilei. ".�

Quando me acordei a filro tinha õesaparecido, dis
'solvida. Apena!l uns garotos' gozavam meu sono!

Abalei para outro posto". de abastecimento. Fila.
aindà maior,' também .logo dissolvida.. Dema�dei a -ou
tros . açougues, sem resultaQ'J algum. Jipei para o Es
treíto e Palhoça. Nada!

Y

Em casa preguei as excelêncais de. aderirmoll a()3
vegetarianos. Valeram-me os esforços para revigora:r
minha fé nas yerdades inderrocávels da Bíblia:' o es

pirito é forte,; a carne .é que anda fracâ. � .

x x
"

x

O éidadão entrou ·ali no Hoepcke e chamou o dr.
João M;o.ritz para um canto. Queria uma conversa re-

servada:
.

- Sabe? Arranjei um a�ougueiro 'que me fornece
carne diária, inclusive filet. Preciso guardá-lá. '

..

.

- Já sei! O amigo está. interessa�o em comprar
u.Ma geladeira!' Temos ...

- Que gêladeira, que na,�a! Tenho uma em _casa,
frigidaire! Preciso é _de um cClfre forte !'I.!

x x

x

. ,Ali no açougue, depois (.ie desca'rnar a ,costela, O'

retalhista servia -os madrugadores, em tiras do, "Iapo-
que aoChui".'·

-

Chapeu largo, garantid) pelo barbicacho, 'botas ,e

bombachas, um lageano, depois de observar d sistema,
lárgou a' curiosi1iade:

- Quant9 é que tá valendo o metro, P9r aqui?
x x/

,
:X,' '/'

E até dramas acontecem. Aquela mulata reclama
dora tanto encheu o âçougu('i-ro,' que ficou sem carne:

- Áh! 'É assim" Você me paga! ,

r-

I .

E ficou, por áli, rond�ndu, e:mbora no balcão 'só
re�tassern ossos.

- ,

Quando a esposa d,o açQ..!gueiro· (:!ntrou no �ecin-.
'to, a criadinha malvada, executóu a vingança:
,

,- Dona Praxidina mandou buscar o filé minhão
qllC o senhor prometeu! Não mandou dinheiro porque
o s�nhor disse que era de pr�sente!

. E mandou muitas lembraI)ças: ..
x x-

·x

Os fornecedores também se queixam_:
-'- O senhor tem....miolo�'>
- Não, minha filha! Se tivesse miolos não esta··

ria metido niste)!
x X

\

x

Até na literatura�chega.m os ·efeitos da' crise.
·Best-seller em Florianópolís: "Receitas práticas

1-5Ó modos de preparar sopÉl dê 'verduras".

/ .�
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