
(A'N:DIDATU'�A -L:OTT
"

nto aduro
'--'-

do ministro b'Guerra, em
têrfÍ1ós que não de�am mar-,
�ett.l á novas p-rotelações. A
maiS- Importante .dessas ma
n1festações fól a do PSD pau
lista, que, eonrorme comu

nicação dos deputados Ulis
ses. Guimarães e Cunha BUd
no, marchará unânime com
Lott. Quarta-feira o díretó
río patrlista fará Um pronun
ciamento expresso nesse sen-
;tido. '

gal.· Chin�ês interessado
em Brasília.

U:!!!:U,Si.!ffi::*�·��*SI!::!��::�,�:�;��,"r�#N",UeSUr$%eXSu%1cr:R;"""aS"io"us""s:%%I%%n'%�UMSS%Seusi·,o·snrs"l'aS;"SmS%st$�!!1,!n��i�:::�!�::'1TRE:�:*:;{tEifrJ�fcamente, num desastre de nmguem', No.ssos braços . magistratura, quer por suas � destmo Implacável tul-

aviação. Foi essa a maior estavam abertos para q,,!�n- ,,' ., _ qualidades intrinsecas, quer mmou-o com. seus ralos,

perda sofrida pelo n(lsso tos honesta e. lealmente fíceis passos na rota que gigante no meio 40s. pig- Essa generosidade,' entre- pelos �àtaveis_serviços, pres- q:uando? Brasl� mais pre

país nestes últimos. afi'os, quisessem COlabora�'�ono�- nos hav�amos traçado. No meus de nossas cúpulas par- tanto, não se conturidía em t�dos a
.
naçao.. o. ul�b:n0 CIsava dele. Dal a enormi�

P01� Nereu era, de fato, um co, na obra de co s �ça� seu 3:POlO m_oral e cívico, tidárias, grande pelo res- hipótese alguma com as
destes fOl o papel hIStOrICO dade ge sua perda, que to_

dos poucos homens 'lu\, nos de nosso, progr.esso da_
que outro nao nos poderia peito que impunha e pela facilidades e complacências' que desempenhou no. 11 de dos nos, patríotas,

. chor�
restavam com vocaçao-ver- crescentou, rv.ras Jamais e

dar pois era tão pobre firmeza com que agia' em moda e I
'" Novembro, quando se colo- mos, com tanto mais razao

dadeiramente de estadista. veríamos ceder umapo- . quánto nós encontramos " 1 terê dm re
.. aÇ&� aos

cou ao lado de Lott e De- quanto, neste momento de-

Honrado como os que .maís legada, \ um milímetro se-
sem re o màis decidido en- Oídadâo de virtudes exem-

. n eresses o .pals. .

esse
nys,.em defesa da legalída- cisivo de nossa história,

o fôssem � e a sua honra- quer, na defesa .in�rll;nsigen;· oorijame�to à nossa luta plares, l�der de excepclo- ponto, �r� Intransígente de democrática, -çontra os mais necessária era a sua

dez tornou-se proverpial - te do nosso patrímõnío. Nos- pela emancipação econômí- n� qualidades pessoais - ���v��:'��i�rfsat���a�scâ� golpistas. dos trustes est;ra�- presença ' no cen�ro ,politi
era tambémum gra'n4e ,pa- s8;.s, riquezas .naturaís por ca do Brasil. Pouca ente bom filho, bom ,esPGS�, bom , : 'geir�s;". co naClgnal; orIentando e

triota cuJa ação se pautava nos deveriam ser �xplora-' ,�pai, bom avo, bom umão, sonestos, e daí a lenda de Nele a serenidade e o guiandd, com 6- seu saber

rigidámente �làs no,troas, das, é n�o por ou.t.r�� em sabe que' Nere,,! .se, prepara- amigo inCo:l:>-d,,1c10naI.L,Ner�U sua "�ur,e,za" e a razão d� equílíbrío 'não excluíam pe- de exper1ênC,ias feito

pára êíe ü,.)woJÁyéis do ln- n�sso pfoprlo benefICIo,.e va para assumir; p�s�çaQ �e era .,_tambem .

um enorme resistenci.a qu,e opuseram. a lo contrário, .afirmavam 'a "duca, signor e maestr&" -

terêsse nàéíonàl, 'Ainda _nos nao el;l} benef{cio do capi- vanguarda.. em. nosso mOVI- coraçao. DebãixEl -:daque1j1. s?a candl�ll:tura a presídên- energia e a firmeza de ati- � poderoso movimento de

soam, nas auvidos suas uI!!,:, tal foraneo. y
mento. F01" pot,tanto, um falsa canranca,

.
euros ira- eia da Republica ll;s cl.iques tudes. Seus adversános te- Iíbertaçãc de �ossa �átri�.

mas' pa�V1."as, pronuO'cla-" Nerpu foi um.: de .nossos '. .grande chefe que p�r.demo�, ços os caríeaturístas exage- dos d1,1tras, dos peíxctínhoa miam-no, mas o respeita- Q4l'e a presente geraçao sal-

das; na: vê:spera de sua mor- maiores, amigos.' Estlmul?u' grande por seú espm�? pu-: r�va!D, escondía um cera- e dos yalada:es, �ui� em- vam, porque o 'sabiam .de ba honrar: ' a sua mel)lória:
te no 'encerrameI).to da o lançamento deste jornal, blico � sua ,e�perlenCla� ç�o imenso de afeto e .cor- bo�a fosse ele publlca

.

e antes quebrar que torcer. - s,eguindo os seu� exemplos.

on]ie ',:PSD de SaP- acom�anbou-lhe c0J;ll. en- grande pela autorldade,-mó'- duwidade. Era uma cna!u- umversalmen�é- reconaeetdo sobretudo, Invunerável,
'ii

. �ã:' ª-ê�E...e�a-ao na- tusi'ásme",os PIJtneil'os 'E: (li-. ralo que Jhe cL relevos de ra generosa por educaçao. como o candIdato natural sua honra pública e

"' por que Herbert Moses .su
geriu, em um de seus famo-
sós "flashes", o titulo de
"PUblicity-Man" n� 1 de Bra
síliª para o romancista do
'''Paral�lo . �".

r
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• UTI.DO" '.&IITA OATAallQ

sr. Arthur Rodolfo Suntvan

sr. João Machado Ba.lster

sr, João Batista Natividade
- sr. O'snl Batista de Oliveira
- ,sr. João polll
- sr. João Batista Rodrigues
- Ijr. Orlando Campos
- sr. Tenente João paulo 'Gui-

marães,

. --(::)-
A animada noitada de sábado -,

no L�x Hotel rendeu até cinco

da manlfã - Como sempre Lul:/;

Fernando Sablno,', o discutido jO-.
vem plaI\lsta-.", com seu vasto e

, agradavel repertorlo prendeu o

"society que la estava reunido

Em certa roda era comentado

a pOSSIVltl1 aposentadoria 'do jovem Dlone 011velra que chegou ao Rio

Hernanl Bayer. r certa de levar para sua terra na-,

--C : :)-- tal o título de "Mlss Brasil",

A jovem pernambucana srta. não gostou do resultado ravoravet

--(::)-
"ô moço dos cem mil por. mês,

a bonita ver; Rióeiro. palestrava animadamente com o

--C ::)-- jornalista paUlo C. Ramos aqu·i
,� Tambem o jovem .Roberto �uz'1 de casa na bUate Lux Hotel na

que usava sueter branca 'passou II noite, de sábado,

--(::)-
Festejou 82° aniversario no últl_

.

. -

Il!.o- �dàmlrigO a sra, Maria passos

pinto ,da, Luz -r A coluna social

assícíandocse ao acontecimento de

seja a aníversartante felicidades.

,-(::)�

IO díscutído jovem Arthur pe,
"eira Ollvel'ra Filho passou a 1:Isar

usar verdes.

Para almoçar e jantar bem, depois de sua'
casa, QUERÊNCIA PAhAC� HOTEL

"SS1)"" __ .". 5iiS.,'.'""H'*"SSSS'$$
somente roupás verdés •

nconnlClniernOS--

-lésta dansante intitulada �"NOI- À vencedora, que será eleita

TE DO CHARMEJ'. pela vóto dos presentes (cédula
O, grande {atrativo da "..soirée" única). serão entregues. 'Prêmios

será a eleição da Rainha do Charo... oferecidos pela Drogar_1a Catarl_

nense, Jane 'Móda,s, l)1:odas Cll-
sociedade. per e outros. firmes 'désta capl_,

cobiçado título, tal.
.

As mêsas para a fésta estão a

venda na secreta;la _do Clube �'

• 36 tamanho, diferentes;

• Mais de' 40 padrões exclusivol{

•. Teçidos ,da mais alta qUQlidade,
• �Acabamento pe,rfeito.

I

I

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS HOJE: I

- sr. João Batista Spindola
- sr, Guilherme Urban
- sr. João Roberto da Sirva
- srta. Alcyoné Batista Silva
_ sra. Janoca COrreia' Barreto I

- sra, Joana' Alves Coe�ho - ar. JoãO Batista Borba
- sra. vve, Alclna ,Formiga

SR-t\.., CATARINA FERNANDES

- srta, Terezlnha da Silva Fel', Com satisfação registamos na

nandes efeméride de hoje. mais um ant.,

_ sra, Alvínia Alves versário da- exma. sra, d. Catarina
- sr, João B. de Amorim Fernandes, alta .runcíonãrta da

- sr, João José ROdrigues Cor_ Defesa Vegetal.

As, -muítes llomenagens de 'que
da SIl� I t.or -alvo, Juntamos as

..

de Õ ES

. '.PADO. com votas d&"perenes fe-'
o I ' , •

- sr. João Cassio de, Amorlm-tl1CldadeS.
'

-

sr, Francisco Berto

velra

CÃSA DAS NOIVAS -

O�VALDO MELO
a _�'BULQSA VEMais outro estabelecimento

especíalízado acaba de ser ínaugurado, ontem, situado à
rua Júlio Moura, n, 19, nesta Capital, pertencente à firma
Irmãos Livrament� 'e Carvalho Ltda.

"

Est,ivemos presente ao ato da inauguração e surpreen
-deu-nos, deveras, o gesto, a seleção de suas montras e o

cuidado de rua moderna apresentação.
Além da montagem especializada em artigos 'para noi

vas e confecções de estilo, ainda se encontram outros arti
gos variados e de uso doméstico, como também roupas
para senhoras, cavalheiros e crianças, com um sortimento
geral de grande procura nesta praça.

Vê-se, ainda, uma sub-loja e um apartamento para
provas, bem situado e bem, iluminado.

<

A "Casa das Noivas" vem, sem dúvida, acrescentar ao

nosso progressista comércio, mais um estabelecimentó mo

derno, elegante e muito bem montado.
A firma Irmãos Livramento e Carvalho Ltda., que

conta com profissionais conhecidos nesta Capital, nossas

�elicitações _co_m os, !llelhor:es� Y9t,os. de crescentes: porsperí-
dades e grandes êxitos na seu :p.OV9 ramõ comercAt. .

.

Como -Ele'� -raro-é-tnn-eB'" U� -não-tenblUfíos', e regis
trar na colunà, à' inaugUllaÇão cde' uma casa modema e de
acordo com as egígêncías da época.

Indubitavelmente, nosso comércio aumenta.. cresce

muito, estendendo-se' por toda a cidade, não se llmitando
maiS a centralizar-se nas, aperturase das ruas principais.

Incontestável índíee de progresso.'
"

EMANCIPAVAO E CANDIDATOS - Desde que Floria':'
nópolis conseguiu emancipar-se, I tornando-se metrópole

. autonoma, governando-se por si mesma, ,saida assim de
período em que os governos nomeavam o prefeito; um novo

surto de vida lhe deu destaque reai. .

, Pelo que se saoe-, ,cinco candidat.os virão à luta. para a

conquista do grande páreo, que é o governo da cidade flo
rianopolitana.

O povo espera, estuda, examina os nomes ;á conheci
dos e os de outros partidos .que ainda estão na "moita",
"J'ara então escolher.

E saberá eseolher, porçue, � Capitlzl já, possue um vo-
lume de progresso q1!-� aí está à vista.

,

-

O que vier, terá- apenas 'que continuar, e plasmar seu.
programa seguindo o surto progressista que transtormou
a cidade, dando-lhe incontestavelmente nova fisionomia.

, O candidato partidário será escolhido lpel�s municipes
dentro de sua ,possibilidade, capacidade de trabalho e so

bretudo, pelo amo)" devotado. à. causa de' nossti -progresso.
Nêste desejo ha de se formar a opinião'públiCa.
as "amigos de Florianópolis" \estão, decididos á esco

lher o prefeito que tocará o carro para frente...
"Slogans" não mais i'l!!-pres�ionam ..:

MAGAZINE

'i ApróVeit'.; Aproveite ... jprov�ite ..::
esta monumenta',ofertâ:

A

P-ARA 'VOCE

"

e-m cada IiOUP',l \fe"ld�dQ

lf:MA al'(,..gantÍ3sima
,

-

LEMfIllO,. em ftRiSsimeCosi�ira,
no valor de �,$. J:1n ;00

Está no' fim... àstá' por poucos

dias, esta fabulosa ofért� ,

MAGAZINE HOEPCKE· �

lMPERIAL-EXTRA. Garanta sua

CHkRME"

ElIlZabeth Ellas

Iãra Maria 'senna,
Ielva Castro ..,.'

Léa Schmidt
do Rotar)'.' LedJ Regina IDeucher "

em, beneneto Mágui plazza

)

,

elegância comprando a melhor

rOllpa do �rasil - pelo menor

preço de Santa Catari�a:
IMP�RIAL.:-�lRA. Venha vê-Ia,
venhô qdmlror sua' elegância
.AlJm,a. róupa IMPERIAL-EXTRA.

"

10 SENHORITAS 'DISPUTARÃO
o TITULO DE "RA;INHA DO

I

I " "

, ,

IMPERIAL-EXTRA é 'melhorl
IMPERIAL-EXTRA - Um� 'exclusividade d.

do Hospital e ·Maternidade Sagra-. Neusa Nun�s
tia Famllla, terá lugar BO próximo Suely Nunes'

Rua Fetipe 5
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nova, pelas notícias que te-.
mos dado sôbre a sua atua-:

ção, no programa "Varanda'
em Festa", da cantora OH\!.
Melo, na TV-Tupí, do Rio, ás
quartas-feiras.

·'SHOW" DILÚ-IVENS
Fomos informados que o

jovem cantor barriga-verde
se tem apresentado em mui

'tos bairros do Distrito Fede

ral e cidades do.Estado do
Rio de Janeiro, em "shows"

'espetaculares programados
pela querida cantora é seu
CONJUNTO ORQUESTRAL

"CARIRI"
No dia 20 do corrente mês

os mencionados cantores -

Ivens Pa�rianova e Dilú Melo,
acompanhados

_

do conjunto
orquestral "Cariri", apresen
taram-se em 'Juiz de Fóra,
:Minas Gerais." .,

"SHOWS" EM
FLORIANÓPOLIS

,3FLORIANÓPoLIS, 'Quarta Feirá, /24 de Junho de 19á�
------------,--------�----------�-----

Asslsté à última reunião d6 sim

pátlco grupo que como as demais

se constituiu num sucesso. Lá ou-,

I
vi do garboso Presidente dos L�

blsomens que, enquanto ele fôt:. o
---------------------------- Chefe. os Goteiras 'nãO se atreve.,

rão ao assalto, ',que pretendem e
,

que, medidas dé caráter efetivo se-,
�

rão tomadas, a jlm de repelir ti

audaciosa tentativa. Multo bem!
É um verdadeiro "Leader", sôbre

sêr bondoso e afavel, possui fi

energia Indispensável quando o

momento exige.

Com oportunidade, efetuo Um

reparo à minha cronlqueta de on-,

'v EN D E - SE
VENDE-SE um terreno com 15,50 de frente por 13,00

de 1undos, todo murado, na Rua Itajaí (Rua central
e calçada), Tratar à Rua Bocaiuva, 197.

Cenlro Acadêmico 1-1 'de Fevereiro
o Centro AcadÉlmlco XI de Fe� 'dlá 22 'de junho.

verelro, comunica aos' alunos da As provas parciais serão reímcía.,
Faculdade de Direito de Santa das quinta-feira, dia 25 de junho,
Catarina, que em sinal de pesar obedecendo o horário anteríormen.,
pelo falecimento do Doutor Hen- te estabelecido.
ríque nupp Junior, professor Ca.-
tredrátlco da Eséola, a Direção da

Faculdade decretou luto oficial de

três dias .a partir de segunda-feira

Fpolls., 21 de junHo de 1959
Fernando Luiz S,oares de Carvalho
Presidente do Centro Acadêmico

DESVIRTUAMENTO DO NACIONALISMO
O Cardeal Arcebispo do sob a bandeirá do nacíona

Rio de Janeiro, Dom Jaime llsmo, pretendem os verme

de Barros Câmara, chamou a lhos revolucionar pessoas
atenção para a deturpação iludidas ou mal orientadas,
do .nacionalismo pelos agen- destorcendo seus sentimen
tes comunistas. Destacou que tos e provocando-lhes rea

ções nefastas .aos próprios
interesses do país.
A advertência do Cardeal

Arcebispo, além de merítôría,
é sumamente 'Útil, pois adver
te que os verdadeiros nacio

nalistas devem' combater,
sem descanso, as infiltrações
vermelhas em seu meio.

O MaU
,

FUNCIONaMENTO
DOS RINS PRovoca

INDI5.POSIÇÕES
.cONSTANTES

Freqüentemenle. as pessoas sentem

dores nas COlltas, dores de cabeça. tono
teira. desAnimo, cansaço

/

excessivo,
mas raramente se lembram que isso

pode ser pr.ovocado pelo mau tuncto
namento dos rins. O perreito Iunetona
mento dos �Ins émuito Importante para
"ma boa sáúde. Sentlhdó êsses sinto.

mas, não se deseulc1e. pense 'Í1os;seus
rins e experime!lte u'm diurético suave
e seguro - as Pflulaa,Foster. ilsadas

tros, que no�e e dia estão eliminàndo
residuos. Cuide dêles com earínbo,
"�ndo as PlIulas Foste... ,

Noitedo Charme�������S��É ���EãE�Ed��É ��r�i�W�t�H����r:'��Edc��:OO�E: :�:I���O:,:���:.
, DO CHARME", NUM PATROCíNIO pO 'ROTARV CLUBE DO .ESTREIfO� EM BENEfíCIO DO HOSPITAL E MATERNIDADESAGRADA fAM'íLlA.

,

.

AS MESAS PODERÃO SE� ADQUIRIDAS AO. PREÇO' DE CR$ 50rr,OO, NA SECRETARIA DO (�UBE. "

,

,;:'
.

.
-'

.

----------------------------------------------�--_._--------
IVENS I C L U Ia E 1 5 D E O' U T U B R O

o "CABEÇA CHATA", multo

IA D' E U S L O B I' SOM E N S para dirigir, com êxito um" Agr�

,

.

I �" ) ,

a contragosto, vai partir. Vaidel_', I tnlação de tamanha projeção. Mul-

PA'TRIANOVA OUT��BORGOR.AMA DO MES DE JUNHO DO CLUBE 15 DE
xar a terra que tão bem o acolheu, tem'; O autor das chlstosas publí., figura comum aos Lobls, porém, to prazer Senhor presidente do 12.

-1J _ Terá lugar no Clube 15 de Outubro, dia
com o coração pleno de saudades. cações, que em série vem sendo neva para mim, que aconteço efê� E sucessos na sua admlnl�tração.

23 próximo, grandioso baile a CAIPIRA com o tradícíonal Saudades dos Lobisomens, sauda., apresentadas ao público, atraves mero naquela deliciosa paragem. Antes da bola, (como eu comi,

casamento na�"roça". Ha.verá désfile pelas principais ruas
des dos Goteiras, saudades, en-, das colunas dêste conceituado joi'�' Trata-se do Ilustre presidente do só, perdi para o Heítnho) o GIl�

da cidade. Não faltarão os ingredientes solícítados no día .flm, de todos os amigos que con., nal, é realmente Goteira. Indefee- 12 DE AGOSTO. Simpático e ale-. berto, típico exemplar de betíssí.,

, tal" ,como, pinhão; amendoin, 'lar-ànja, melado" batata seguiu conquistar em tão POUCQ tlvel Goteira, tanto que já é mes-, gre como os demais componentes ma críatura, concitou-me a arre-,

doce etc. Bolícíta-se o comparecimento dos sócios com tempo. Vou partir, porém, pro- mo um GOTEIRÃO. Feita a retl- do grupo, (êste é lobisomem no messar alguns bolões e, ao que

.traje a carater,. bem como o talão d() mês em- curso. meti a todos e a mim mesmo, que flgação que se Impunha, voltemos duro). sociável por excelencla, reu- tudo Indica, amarraram um bar-,
( -' -

voltarei tão logo Deus ass1m o a reunião. Lá se encontrava uma ne as ,qualidades lndlspensávela bànte' aos pauzinhos e lá se foram

Ultimos Dias
Compre agora e aproveite as extrairdinári'�s bonifica

ções do 350 aniversário das 3 lojas da

REAÇAO
Foi nomeado veterano sta

linista, Karoly ou, para pre
sidir o Departamento de As·-,
suntos Religiosos da Hun

gria-���,�a:se, cgm \�� lf-tp:
recrudescíméntó ' aa.-- reaÇléc
comunista col:ttra 'os círculos
religiosos hungaros.
A índícação, ;;1.0 que tudo

índíca, faz parte do esforço
geral de Moscou para .conter

o crescimento da' influência,
religiosa, especialmente en

tre à. Juventude.

permita.

901 ;PIL'A

;CE':;
Plano de

todos ao chão. Delírio, emoção,
sensação no praia, transformadoALUGA-JEVENDE-SE' momentaneamente em Mapacanã.

Uma casa na Rua Dom Ja1me Fatalmente compareci com as selaUm Armazem ótímamente

Instalado. Balcão, Fdgorífico,
etc., pelo preço de 70.000,00
cruzeiros a vista, na Rua

áão Jorge, 17..

Câmara n.o l-�obrltdo - Tratar

na Loja Norberto, na �ua Felipe

Schmldt, 32.

bramas.

Bem meus amigos Lobisomens,
meus amigos Getelras; .meus amí-,

gos de Florianópolis, meu reconhe-,

cimento por tudo o que vocês fl�

zeram por mim, pela generosa
acolhida que me proplclltl'am e

PERSI'ANAS
ofertaram. Deus os' conserve unt-,

dos. 1ntegrados dos mesmos' senn.,

mentos, rrmanados no mesmo Ideal.

Até a voltá. se Deus quiser ...

CABEÇA CH.A1'A ..

k
TELHAS. nJOlOS �
CAL E AREIA

IRMÃOS BITENCOURT
rccemos em '12 côres diferentes.

C" I S B AO A A Ó • f O N f- )tO,
Rua Jerônimo Coelho, 1 _ 1.0 ANTIGO DEPÓSITO DAMIANI

andar - salas 14 e. 15 - Fone 3161 -

para a sua nova reSidência, ote- pelos momentos felizes que me

Escrilório: Advocacia e �'ocuradoria
.

'O
MADEIRAS PARA '

CONSTRUCÃO'
,

IRMÃOS BITEN(('IJRT
(AIS BAO,\�6 ' 'O'H "'0'

,

ANTIGO OIPÓSITO DA ..... ANI

..._ •
1<"- ...

ASSISTeNCIA

DR. AUGUSTO WOLF
DR. EMANUEL CAMPOS

DOS ADVOGADOS:

DR. ANTONIO GRILLO
DR. MARCIO COLLAÇO

DAS 8 às 12 e das 13,30 às 18 horas

Rua Trajano, 29 - 2.0' andar - sala ,I - Telefone: 3658

,..

PROGRAMA DO MES ;
.

,

, Subvenção
"Monte�idéo foi escolhida

como- a central de coordena';'
ção dos movímentos I!UDVer-

I sivos de Moscou na: América
Latina". Essa a.firmação par
tiu do .jornal "Correio de la
Tarde", de Buenos Aires.
Ainda segundo o mesmo or

gão tal decisão nasceu em

uma conferência secreta so

víétíca, recentemente reali
zada atras da "cortina de fe)."
W' e na qual participaram
dirigentes comunistas latíno-
�l'j.nni�\m�obd·� C&,;
Moscou .é "colocar. em mar
cha a máquina comunista na

América Latina",
'

Dia 21

i

COM ,UMA CASA
•

ANTIGA,

ADAPTÁVEL A óTIMA REFOR_
MA OU PARA CONSTRUÇÃO
DE PRÉDIO DE APARTAMEN-

"T,os, RESIDENCIAL OU

COMERCIAL.
Info;:mações, diretamente, com o

proprietário a Rua V1sconde &

Ouro preto 121. das 12 às 13 mela.

e das 17 às 21 horas diariamente.

Também pretendem vir, se por milblies de pessoas em todo o muno

possível, apresentar-se nesta do. com ótimos resultados. as Pílulas

Capital, onde deverão dar aI.
Foster do um alivio rápido para os

males q'le provêm dos rins. Seus rins
guns "shows" em clubes e es- contêm 24.000 metros de tubos. e fiI.

tacões de rádio e
,

Agradecidos ao nosso in

tormante, desejamos prospe-

rídade em sua arte ao jovem .

LGADOcantor patrício � Ivens Pa- EXPEDIENTE, '. FO
tl'ianova, à nossa estim�da .

- .

1'

Ha' pO'u'cos dl'as encõntrf,�" vial,' mesmo, em nossa Cap-"'
Dilú (autora de "Fiz a cama

um '''ml'go lendo um J·orna. tal, sonde quase não se lê os
'na varanda", "()s manda- ..,

-

do, RI'O compo·sto de alguns J'ornais locais! Santo de casa
mentos do sanfoneiro", "Meu

d 'muitas' folhas e não, faz milagre! ..
Carirí",,"Cidade Magia" (de- ca ernos, -

t,·"
,." mas 'Ademais, ir para casa so-

dicada a Florianópol�)' e o,u- ma ena pr� JÇ_uxu ... ,.

d
. .

,

'braçando um montão de jor-
tros sucessos m\lsic-ais) e seu chuchú com OIS' x mesIllo.

.

d nais de fora, que não sejam
conjunto orquestral "Carirí", Ler os jo:rnais d� RIO, e

1 d P- t AI comprados arroubas, na Fei-
que, em breve, ê. pos.:sív.e,l que ,São Pau o o� e' or o e-

-

t d d t' ra, é sinônimo de distinção,
tenhamos o prazer de .ouvir· gre nao em na a e ex ra-

" E' t' de elegância, de cultura ...
em Florianópolis. ordinario: e comum. rl-

.,Concordo
-

que estava afas--

tando�me da história ,que de

s�java contar.
Meu amigo, por vários mo

tivos, não poderia estar lendo

um jornal tão "macanudo":
não tem tempo, não devota

interesse a notícias de fora,
não tem Q costume de ler e

não tem dinheiro de sobra

para comprar jornais: _

Não resistí à curiosidade e,
perguntei-lhe que-milagre es

tava operando aquela· trans

fOJ;mação, para mim, uma

gral1de novidade.
A resposta não se fez tar

dar: ganhei êste jornal de

um amigo, que o comprou,

pela manhã e o "devorou",
todinho, no expediente âa.l'e�.
partição estadual onde "tra.

ball).a".

Domingo 2: "Cassino de Sevilha�'

Dia 29 - Segunda-Feira - (Feriado} Solrée in-

V'ENDE-SE
Uma casa no Estreito, na Rua

S'ervldão Floriano, esquina Gaspar

Dutra. Vêr e tratar no IodaI, com

PI!nlo Brlscke. Facilita_se o paga- r
menta.

ESQUINA NO .l\JELHOR
PONTO DA CIDADE

",/ Dia '30

far:to Juvenil de São Pedro - Início às 16 horas,

SOciedade VENDE-SETeiça-Feita Bingo da

"Amparo a VelhicEi".

ALUGA-SE.
ALUGA-SE O PRÉDIO SITO A

AVENIDA HE'RCILIO LUZ N.o

219· TRATAR COM O SR.

ANTONIO GUSTAVO WER

NER NO I.A.P.C.

.VENDE-SE

�···.I-

_ O máximo em qualidade, elegância e confôrto

Rua Trajano, 7 - 29 - 33

4 ROUPAS DIFERENTES
COMPRANDO 2 SOMENTE

Sim. V. comprará e q'9-e estamos cj.izendo visitando o

Departamento Masculi:p.o da

I

-
.

onde V. encontrará o co,mplell.lento indispensável para a

sua elegância.

.. A sua.-a'Cªntuaçao do último
vo-cábulo

-

da frase propiciou
me nova pergunta, com que
obtive a r.esposta: é funcio
nário trabalhador, mas des-I
de que deixou de rezar pela
cartilha de D. 'Q'denUda, não
tem função, por isso, vive

"matando' o tempo�', como;,
também q fazem .os ,";:tfilha
dos" daqu.ela horre,n!ia ma

trona ...
Êlsse expedient'e, pode ser

um bom "expediente", mas

não é expediente, por ser ex
pedient,e folgado .. :.

Uma casa de alvenaria sita à

Rua Bellzário Berto da Silveira,
n.o 9 - Saco dos Limões" recém

construlda, preço Cr$ 300.000,00.'
Tratar com o proprleMrlo à Rua

Jerônimo José Dias, 85 em Saco

dos Limões, no períOdO da manhã

ou depois das 17 horas, aos sábados

à tarde. ,

,.-

TALHAS,
Vende-se duas 'Talhas. de 'liara

fuso' sem fim - uma pa.ra três

toneladas outra para umá. tonelada.

à ,rua Angelo La

- é linda ... mas
• o CONFORTO?
Ao comprar. móveis .stofados, veriflqu. t. o

mol.fo é feito com as leg(timas MOLAS NO-lAG
'. muito maior confarto
• excepcionõf durabllidqde
• .unca cedem - nunca solto..
• móveis,mais leves

.

• dispensam o uso de cordinhas, e perclBtas d. pano
• conservam o, estofamento obsoluto018nt. lndeform6vel

,

tt" ���Ü\O;�� o/> BRASI�. S ••�. .' ..
'

Hbt"._........ ..._.•• -T"'�' - c.. Postal 875 ... End. T.I,I "NO-SAG" - se. PaoW

IIVINDEDOIES. MEYER & elA.
luo feJiPt-Schllidl. S3. • �o C�nselhejro Mafra.- 2 - reI. 251+-Cx. Postal _.- flORIAN
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'INDICADOR ' PROfIS5lOlW

D8: EVA S: SCHYItlD$l)tr SfCHLlR
CUNlCA OFSENflORA'S' E CRI,A'NCAS.
Especialista em moléstias de anus e recto.
Tratamento de hemorroidait,' fistulas. etc,

Cirurgia anal
Coriunica a mudança de seu Consultório junto á( sua'
. r.ssfdênc ia na Rua Durval Melquiades de Sousa 54

D�A� EBE B. BARROS
CLlNICA DE CRIANÇAS

C�lDsultórlO e Retldinc" Consulta.
A v. Hereíllo Luz 155A apto. • SeguDda à 6,a-relra

'das IS às 17 boraa

Tel. - 2934
'.

FLORIANÓPOLIS

DR'. HUBI GOMES
MENDORÇA

O-acu ti. a..reDIo r...,lr.tar••
TUB.BCULOS.

.

MóDICO
iIlADIOG&AFlA I RADIOSCOPiA

I!o DOS PULK'OIS
Pré·Natal Parto. Clr...... d. Tora.
OpeÍ'.a�ões - CUnie_ Geral ''"IrDlado pela lI'.ca.ld.de l'o.clor.al
,

ResIdência: le Medicina, 1·1.lololf!.La e '1'1.10.
Rua Gal. Bíttencourt n. 121. clr.rrllo do RoaplLa.1 Nere.
Telefone: 2651. ....
CQnsultórfo: CUrIIO da a.pacr-.Jisac'Õ' "aI.

Rua Felipe Schmidt n. 87. 8. N. T.•:a:·l.tetDo a )h·...i.·
Esq. Alvaro. de Carvalho. tAM d. Clrurel,a' do Prof. L'lo
Horário:

.

G�.1'I.. lato).
Das 16,00 As 18.00. 00••. 1 r.up. Sobl••, '1-
SAbado:

.

roo 1801
Das 11,00 �s '12,00. .&8 a.r. aareatllt

'

__:.��..�.�:.���-��·��«���I:I�&���iff •••. : - Bu va. IU':OI. II
fONa: 11111

UIl. WALMOB &011••
fiA"'"

DIploma" pela "_euldad. Na·
eloD_. de Medici..... VaJ"er

- .Idad... Brut.
a:l·l.Uno .-or eoae.......
lI.tenl..... • &lüla

(S.,neo do Prot. Oet'':!o
�driru•• Llm.) .-

.

1::I�lDt.,..o i,,' !!leme- i. Urou U.,.ra�6ea - UoeDç•• oh I!ê... ,...

.'a do R..pltal U..•...T.(;. ru .... (;lIalca •• ".1'..
.. lU. da ......ro Cura0

-

-.. . .lpacl.U.açlo III

.Mleo do Bo.pltal di C.a,ld.4. Ro.pltal cio. Sll'Tidon.. '" lh·
• d••.ataruld.d. Dr. Cario. \ado.

Oonta (Snnco ... PT..!. .a�....'.
DOINCAS D.· SDBDRAS -- Aodradl).,

PARTOS _ OP:'IRACÓ.S Oo.,.lt.. - P�!. mln." ,.
•..,.TP BD DO•.pilo .,,"0 Ro,plt.' di' r..rldado

, JIlII-profllAtttO. I. tarde d.. .6;10 !tora' ....

�•••l kà' 1010 l'Il4o a••1, di.Dt. DO, eoulult6rlo • !lua N .. -

4•• ;1.4.1.oo�·'8,00 1l0l'.... nc:. Machado 17 I,qufaa da r r.,

�tocle eoPi .,.... �ucacl.. _ d'Dtn - T.l.,. 176.
T.li1.. • _

.

..ud••• : I. Ruid."cl. - Rol. Pru'd6,.t.

... Oe••raI "lHl.�' .. ln! '"otjnh .. U -. Til '!lfl

------.--------------

ua. '.aNIlIQU. l"all(;O
P.UIIO

•• n I c o

PELAVOE
SOALHO

IRMÃOS BITENCOURf
(AIS 8ADARÓ fONt.. 1'07

A",TlCO C"Pó,lro 'IlAM'AN! '

MorilzJoão S.ft.�

Instituto � de Aposentadoria e Pensões

Conselho Fiscaldos Marítimos

Na conformidade do dispostci no parágràfo 3° do art.

120, do Decreto n. 1918, de 27 de Agosto de 1937, notifico
a comparecer nesta Delegacia, sita à rua Conselheiro Ma
fra n. 35, no horário das 12 às 18 horas, Q interessado 'no

processo de benefício abaixo, a fim de tomar conhecimento
da Resolução do Conselho Fiscal desta Instituição e den
tro' do prazo de 30 dias

-

consecutivos, contados da data df'

publicação dêste Edital, interpô� recurso ao Orgão SUJi)eriol"
sob p':lna de ser considerado perempto:

PROCESSO IAPM n. 54.348/58 - LINDOLFO'CAETA
NO V.t:EIRA.

Florianóp.olis, 19 de Julho de 1959

NíVIO PINTO DE ANDRApE Respondendo
Expediente da Delegacia IAPM

pelo

!
•.•. "TADO" -. IÍUI una. Duala '.. .....,.1

- .

FLORIANóPOLIS, Quarta Feira, 24 de Junho de �959
---_....

_../ ,

EDITORA "O ESTttDO"· LroA.

8ua co....Dleth lIâ.tn 1M
Telefone loa - cu. P.... ·1.

. Kndere(o TeleJP'6flee _�
I)IR.'TOR

� Muben. de Arruda aa...

GIi:R,N'J..- •
; Domingo. Fernandee .e Aqot.o

REDATORBS
Osvaldo Melo - Flavio Amor!" - I

,

Andr� NUo Tadasce - Pedro Paulo Máéhad. -
Ma"hado --

.

C O L A B O H A D O'a-'-6
.9rof. Barretrea Filho .- Oro Oswaldo Rodrij[u.� Cabral
- Dr. Alcides I\breu - Prol. Carlol da Costá Pereira
- Prof. Othon d'Eça - Major 'ldetoDSG ,'uven_J-
Prof. Manoelito de Oruelas - DI. Mj}tób Le'fe dá Co.

"

- Dr Ruben Custa - Prof. A. 'Seixas Neto - W_Ik.
Lan&e - Dr� Acyr Pinto da Luz - Ad Cabral 'l'eive -
NaJdy Silveira -- Doraléeío . Soar� - Dr. 'Fontuurl
Rey - Nicolàu Apostolo - Paschoal Apostolo - Uma!
Carvalho • Pu'lo Jl'eru.ndo de Arà.jo. La,Oo.

PUBLICIDAD.

-Ór-Ó, .

..

SSS'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSjS\SSSSSSSSSSSSSS'SSSSSSi,

"
'_ DlPARTIMENTO DE SAODE POSUCA .

P L A N T Õ.E S DE. F A R M· A C I A -e-,

MÊS DE JUNHO
li - Sábado (Tarde)
7 - Domingo

Farmácia Sto. Antônio
Farínâéi.a sto. Antônio

Rua Felipe Schmidt
Rua 'Felipe Schmidt

13)<- Sábado (Tarde)
14

_

- Domingo
Farmãcia Catarinense
Farmácia Catarinense

Rua Trajano
Rua Trajano

�urf

20 - Sábado (tarde)
21 --- Domingo

Farmácia NO�..lrna
Farmácia NoturI1a

Rua Trajano
Rua. Trajano

Braça 15 de Novembro
Praça·15' de Novembro

l��:·

Farmácia .1tória
Farmácia Vitóriá

2'1 - Sábado. (tarde)
28 -_Domingo

O serviço noturno será ele tuado pelas farmácias sto. Antônio, Noturna e, Vitória
situadas à13 ruas Felipe Schmidt, Trajano e Praça 15 de Novembro.
---------------------------�,_.------.---------'---'---------------------
O plantão díúrno eompreon dído entre 12 e 12,30 horàs será efetuado pela, fannácta
Vitór1a., situada na Praça 15 de Novembro: \

ESTREITO
'1- Domingo
14 - DOmingo
21 - Domingo
28 - Domingo

RUR,24 de Maio
Rua Pedro Demoro
Rua Pédro Demoro
Rua-24 de Maio

Farmácia do Canto
Farmácia Il)diana
Farmácia'Catarinense
Farmácia do Canto

felina Sllva...,- A.do Fe.nandeJ +, Vlrl'lII. '

,O serviço noturno será' ere tuado pelas' farmácias.da Canto, rndíana e catarmense,
Dias - Walter Lmhar..

PAGINACAO
SCHIMIDT - DELAMAR SANTOS

Maria

AMILTON

H-APRENsOItES .

DULCENlR CARDOSO WANDERLEY LEMOS
á E P R li: S E·N, TA N T • /'

llepre8entaçõea A. S. Lu. Ltda.
RIO:- Rua Senador Daut•• 4(, - 6 .• Audaí

TeL 225924
-

�, 1'.uJo Ru .. Vitória 667 -- eolfJ &J ._

- Tel. 14-8949
MfViço Tele.rfáfico da UNITEIJ P-RESS W-PJ

AGENTES E CORRESP01'DENTEe.
".61 T..do8 08 munJcipio8 de �AI"IiTA CATARINA

.

ANUFiCI08
Mc-4faotlll �btrato, de acordo com i tàbela e. vtlOl

ASSINATURA ANUAL 600.00

Úfimo Ponto Comercial. no Estreito

Inlormações: Telefone 3188
------------------------.------------------------------------�

t A V A N D O (O M S a �B j CL__

ir2e�m
·

..EspeC"fa�'idade
u 1fa.-Wr1m INDUSTRIAL - JoII. - '(Marca ·Rqlslrada) j

A direção não se respollsabiliL.â pelos,
(�OJI('elt(,S emitid.os nos .artigos assin_<:ldop, '.

UR. -AYRTON III'. I)LI\'EIIl"
DO.NCAS no PULMI0

TUB.,RCULOS.
CODault6rlo _'_ 1tD'. ".111>,
St'bmidt. 18 � Tal 1801.
aOúrlo d•• 'lA la ia lIõr••

, •••fdlada --,J:elip. Seillhldt
D 117

�.:' ..a. N�WTON "AVILA
'CIRURGIA G.LU.

00';&\(.. de Se....or.. - ..rene

ioli' - � EletrIcidade M6dI"'
CóDIUIUrlo: Bu. Vlc)or a.·

reU.. D. 18 -'- Telefone. 810'1

". ContuILa�' -na... laor•• a..

dI.Dto.,,' \
�

.

Reald",Dcla,,; 'oDa,,' III,
_

R.Da: BIv·liiapau D. 7).

Qa. CLA&NO fi
toALLIITTI

-.- :ÁDVOGÃDO -

a.a. Vitor ••Irol.. , 10
rolÓl' .....

r_Joria.6,011.
'--.

V I S.[ rE A LOJA

Rua Deodoro, q. o � 5 lei. ]820
,.;.. ,

---_ .. _ .. _-_..... - (

V E· N O E
-

S E
Três lotesjuntos.. - Tratar' com Eduar�6 Santos, ·na rua

ViSConde Ouro preto, 81 - 'Fone' 3726

.,

DE P éS I' O
ESpA-ç()SO PRECISA-SE
,., pelo telefone 3188'

VENDE- S E

pres�nt� tabela não podera ser alterada sem prévia aute rízacão dêste Departamento.
'ssiSA-."SSSSSSSSSjSSS$S$.SSS%�SSSS\%SS%SS%SSSSSSSSSSS'"S;;S% SSi iS,"'

.

WAlBIR VELÔSO- DI SilVACAFÉZITO
AGORA COM NOVA
'- EMBALAGEM

Tecnico em oontaontdadê Reg. 110 C.R.C. ,- 8;C., sob
IJ. Hlfl4 comunica aos que intefesSltr que. aeeíta q'Ílalqú�
"Jpo

.

de Escrita Contábil.
_-'ral;a, 15 de Novembro, n. 8 - C. .Postal, 23, OU-f,._

rcua Oswaldo' Cruz, 341 � Esttéito.
ATENÇÃO CONTRIBUIN·

TES DO ESTREITO ' I,O PôstO' de Arrecadação da
Prefeitura de Florianópolis,
sediado no sub- distrito do

Estreito, transferIu suas ins

talações para a rua Aracy
Va'l. Callado, nO 46, onde, do
;." "ante, atenderá aos con

trh)uintes do mun!ciplo que
se <!_p.vem dirir.ir àqJele pôs
to.

�IRA T[N'S CLUBE
Pregr�, ãe JIJilhO

ria Muller.
Lia 28 - domingo - BAILE INFANTO·JUVE

NIL DE SÂO PEDRO, às 16
horás; Pé·de':'Moleque - La
ranja· - AmendO'im.

'

_'

',1

.
'

.' ......
-

l
I
-

APENAS CR$j,.,: -

i>tf V. conta com estas vG,Illagens
." �t no'sua Monark:

• Garanti0 cGntro qualquer
defeito -de fabricação 1·

'eRf '1.490.00 ..:.. A VISTA ou

-, CR$ 623. _ MENSAIS'

REVENDEDORES

MAGAZINE
_<" \\"._�,�;;.
l >i",. • facilidade em encorítrar P�Q$

t' .'�-q �igingil de reposição, com _

i..... 'p", . �lo do �ualidade Monãrk I

.�� ""M'AIA�s. MUl"f'f$ e CllANÇAS
Rua Felipe Schmldt -

Florlanópolls - � .,

/.
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Maurício dos Reis

.

-6 c, LDUEBE REGRE A TIVQ
.• �-- Advogado

. J A. N.E I R O
- ED. SUL AMÉRICA - .5.° ANDAR

TELS.: 2198 - 2681.
;/

I -

ESIREITO

I Programer do mês' cfa- Jumttt·
,I I DIA 27 - Sâbatlo - Grandl0sa testa J-unlna _

I ! Quadrilhas. chotes, valsas. etc.... - �averá pl-

l' nhão. laranja. amendoim e quentã'O. eto. _

\. . OBS.: Nesta, testa para malar btUltantlsmo. pe-
de-se traje a carater.

. �OTA: Será Indispensável a apresentação da car ,

terra -socíal, bem como o talão do mês.
Para aS téstas dos dias 13 e 27 as mesas

se aoham a venda na Seoretarla do Clube.
ao preço de eRJ 100.00

D!!l 4 de' ]ulhe· "NOITE DO 'CHARME"
Pa·rtieipaçã9' de- Afltoriio Dutra. e seu. COR-

. junto Melódico - Eleição de MISS QHAR,
ME 1959 - Patrocfnib do Rotáry dI"ub do
Estreito - Em benencto do lIespital Sa-
grada Fam1Ua. I

JOAO SCHLEGEL
.

E ESMERALDINA SCHLEGEL
têm o prazer de participat aos seús parentes e pessoas
de suas relações ó contrato de casamento de sua filha·

ENIA com o Dr. JOSÉ MBNOTTI GAETANI

Beio Horizonte, 7 de .junho de 1959

FLORIANÓPOLIS, Qua�ta Feira, 24 de Junho de 1959
----------.------�--------�------

•

r: ... ,!
.

.

I� O dlo etareoo, fc5< '02to "oral QUI eu -,

'tr�'.;. viajava. Porei uln in�onte poro esticar as �emQ o

}E ��; .f, ao preterider dor novo partido, percebi
, ;,J:

.

desolado que nao tinho, moi, bateria I IstC) me servi"
.' .. tIcIa. tenho ogoro uma Bateria Delco que me oferece

. /

� o mesmo garanti0 e o tranqu.ilidode que iríspirQ�
, • "ÇQI genurnas do meu corro to. ê não custOI;t � 1

"--�,
_ ........� filai. do tuI umo bateria ctmuni."

.

':---.... :;'_'
.� . - �. --" -

.

'<7:!!�it;
,",- .,.�

·\�'.f�,"�:'·:;���

,.�� '.� .. -,1- .. ., ...._
'"

SALAS PARA
A· L U�-G� A R
AIuga-se diversas salas no Edl_

ficlo "São Luiz". sito à rua Fe_

lipe Schmldt. N.o 37. (ex-ed1fíolo
do IAPC).

I Á tratar no mesmo edifício jun ,

to a Ag,encla ele Jornais e Revis
tas ..

TERRENO'
Vende_se um Iate de 15x45 na

praia do Melo ém Coqueiros.

Informações com Eng. Raul,·

Bastos - Edifício ·IPASE. 4.°

andar. ,

M ot6tiE"et�
Vende_se uma. de· tabrlclI.Ção

alemã. marca MIELE. 3% HP.

côr preto. em ótimo .

estado de

conservação. Ver e tratar à' rua

General Nestor passos n.o 5. ne

perjodo ela tarde.

ALUGA-SE

\.

/

)

Uma casa sita a rua São Jórge
n. 7, com d'ols ·pavlmentos, pos

suindo os seguintes caracterea:

Térreo: sala de visita. sala de

jantar, copa. casinha completa. es..

orltór.lo. Superior: 'quatro quartos
e banheiro completo. Garagem.

Instalação completa. para emprega.,

da e quintal.

Tratar â rua 24 de Mala 582

(Estreito) .ou pelo telefone 3.018.

>!:.

Contém BÀTROLIF.E, elemento orgônico
que evita. perdqs �o,; outõdescargQJ.
Géfrllntido p�10 GMI Em coso de
defeito de fabricoçã.o. V. recebof4 .Ia
troco umo- ,b9terio nova.

,.

.
. -- -_. - -

, .
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, CD.métcte e agêncil
pronta entrega
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FOGõES ECONOM·ICOS "WALLlG".

Fl<L.M1ES RAIO X ·'DUPONT".

GELÀllEIR"l\:S,

MAQUiNAS sOtrf'ADORAS "BURROUGHS!'

MAQUINAS REGISTRADORAS "BURROUGHS"

·MEDIDORES DE LUZ DE fi e 10 AMPERES.

. �'AT"ERIAIS CIRURGICOS.
í

MATERIAL PARA DESENHO "KER-�'". . �

-
.

M'0TORES PARA MAQUINAS DE COSTURA

MAQUlNAS DE COSTURa.

MOTORES ELETRICOS.

MOTORES' MARITIMOS "PENTA"

PERSIANAS "KIRSH"

,

RUll J{lio t;Jinto, esquina Saldanha Marinbo

APAREIJflOS DE AR CONDllilONADO..
BALAI'l'ÇAS "FtLIZOLA".

'

CfRCULADORES DE AR.

CORREIAS E PNEUS "DUN·LOP".

CANETAS COMPACTQR

EXTINTORES DE INCENDIO.
"

,
'

I

'.

\

RADIOS.
. (

VENTILADORES.

I'on.. BITS - IlNI

. ,

:' !.!>�"

,:Rua COj1S. MQfrá''; 30
'.;,

�'>

FLORIAN,Ó'POUS
. ,

•

•

e
- -

.:
" ,

C L U B E
�

D O Z E DE· A',6 O S lO,StRn AO _BRASIL INGRESSANDO NA COMISSAO DA NOVA' SEDE .

MARINHA DE GUERRA, -

.

..

.

- A ç'Õ E S--:- .', "

Comunicamos aos dignos consocios que por decisão �
Conselho Deliberativo as' Ações foram valorizadas pãn
Cr$ 5.000,00 cada, a partir de- 10-9-1959.

Até aquela' data poderão 'ser adquiridas PEÚO preço de
Cr$·1.000,00 o portador de 1 à 10 açôe-s .terá 20'7'.,.. de 11 a

29 50<% de desconto-na mensalídadé. .. '

..

:A .OQM!SSAO

Estarão abertas na Es�ola de' Aprendíses M�rinheiro
.de Santa Catarina em Florianópolis, até o dia 30 do cor

rente mês, as inscrições para o próximo concurso de
admíssão.

. .

Florianópolis, S. C.
Em 9 de Junho de 1959
Exmo. Senhor:

(L'lE ft] [-s
eol ãq

SA TISfEITOS
VENDA
'D E L C' O

I
•

"
'-

\

, (1 U :B' E-' 15. D E N O·V E M B R O
� PROGRAMA DO MES DE JUNHO DO CLUBE 15 DE

NOVEMBRO. -',o Clube da praça 15 fará realizar em

seus salões dígnamente ornamentados para 'as ,festivida
des juninas'um grandiso baile a CAIPIRA no próximo dia
28 do corrente com início ás 20 horas. Hâverá melado, ba
tata doce, aimpim, torradínho etc. Tr·aje a oarater.

Roga-se o comparecimento dos sócíos quites e de pre
ferência com trajes a caráter.

DIA ·que�
&00

• I
.

a melhor
eles comprem
Baferia

FAEUtl)ADf Df FARMACIA E· ODONTO
LOGIA DE SANTA CATARINA

Recebemos

DEtco Baleria de alta.qualidade
D�stribujdores H O E PC K E

Preços esp�ciais para Revendedóres e

Frolislas

Tenho a honra de comunicar a V. Excia. que, eleito
pela Congregação, fui empossado, em data de ontem, no,
cargo de Díretor desta Faculdade.

Aproveitando a oportunidade, apresento a V. Excia.
cs protestos q,e meu elevado apreço' e distinta considera
ção.

.

LUIZ qSVALDO O,ACAMPORA - 'DiretorATENtÃO!
Quarta-Feira, dia 24 de Ju:qho, 'inaugur�çij.ó' das novas

linhas diretas para
. TEXACO (BRAZIL) INC. possui va..

ga pará admissão imediata' de elemento dó
sexo masculino, com idade de' 25 a 29 anos
e que possua curso secundário completo,"
bôa aparência e relativà.�:xperiência . eº"
serviços gerais de escritorip; para ..;tes�pe�
nhar funções em Florianópôlis e JtllláÍ. Sa
lário inicial, Cr$ 11.000,Off ou mais,�
forme aptidões. 0$ inter�S.s�ãQ.Squ�

.

rigir-se pessoalmente aos eser.iiórios deSta
Companhia, sitos à Ponta do Leal, no sub-

n�=,'-4''''':''âo Estreito. �""""'�

,
.

ITAJAI' - JOINVI�E - CURITmA

NOVA FROTA DE oxratrs ULTIMO TIPO

S U P E R, - P U L LM "A; N .

Poltronas .Récllnaveis - Janelas panoramíc'as .•
Partida, de FÍoriariópolis 5,30 .

Chegada Itajai ?,30 � Joinvili! 9,40 _:; CurÜ;iba 12,40

RAPIDO SUL-BRASILEIRO LTDA.
.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANÓPOLIS, Ql:l�rta Feira, 24.de Junho de 1959.
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•

CARLOS REMAUX, UDER, E -,PAULA'RAMOS, VICE - LI'DER" OS PROtAGONíSTAS EM BRUSQUE O FIGUEIRENSE
O estádio da rua Bocaluva voltará a .ser "palco de um 'novo e eletrizanle 'co teIo, de inviCtos, em que serão protag'onistas os quadros' do'
Clube Atlético Carlos Renaux,_que lidera o certame da Zona Leste, e Paula Ramos, que é o vice-líder, separados que estão por apenas
um ponto. Vars�r um cheque renhido 'e emócianante, estando o time da C apitai, hajam vis,to sua espelacularvitória sôbre -o Paysari-

.

"
�. _.' . 1

.'
-

.

dú por 4 xO, em forma ·e disposío a fazer tombar seu adversário, passando, assim, à lideranca. O Figueirense estará novamente jogan-
do fóra da' Capital. Irá a Brusque o bi-campeão tentar a reabilitação frente ao onze do, Pays�ndú. Em Itajaí bater- se-ão os rivais locais

.

". ,'(', : Marcílio 'Dias e Barroso, 'o primeiro choque regional' do/ certame. ,

.

·Manuel M�rtins
IM,BITUBA - Em 'co�eJo vá

lido para o campeon';\to Catarl-

NOTICIÁRIO' ESPORTIVO SUL�
CATARINPSiE _

num arqueiro regular, regularí-,

dade essa motivada pelo Inseguro

trabalho de alguns elementos de

com Jatlr, pão _e Marne, esteve

bem, notadamente 'I'íão que eon-,

seguia constantemente desferir

shots ao gol antagonista, com eB;'
capadas pelo setôr 9lrelto. Nà ,11_ /

nha média. Camanga e LeIey
atuaram à contento. Camanga não

repetiu suas exibições anteriores,

enquanto Leley deslocadc do co.,

mando deu conta de sua míssgo

mareandd bem seu adversário. Na

Iínha de frente, Má'urício na.ponta
direita não repetiu suas notávei:,

exibições 'quando nos tempos do

hoje extinto' CERÂMICA. Tev1

uma extréia apagada o famoso jo-'

gador, pois aínda está fóra de for

ma. ]j::ntrétanto, com mais alguns

nense, prellaram dia' 14;' último sua defeza. A linha de zagueiros

Entre 15� ij_e. ruaio . e ,15 �e JUB�O ·as finais �o Mun�ial �e 62
RIO, ,23 (V.A.) - Através

I
to Mundial de 1962 até o dia para o período de 15 de maio tâncía da

..

s linhàs latera.is. ·I.rações
e critérios assentados.

de longa circular, d.istr.íbuída '3.
1 d� 'd�zembro 'de -1959. I a 15 de junho no Chile. FRIO NO CHILE Estas questões es�o se ge-

por intermédio d{l.' çaD, ar Ihfor'mo'\! 'ter fixado, ou- Caberá a uma Comissão A mudança no período .de neralizando de tal maneira,
FIFA preveniu as entídââes ,trossim, o' p�ríodo .d� 1....5-960; constituída de Luiz Murtel, disputa das partidas finais. \ que na FIFA se comenta aber
filiadas de que só aceitará até 31-12-96t:para a; realiza- .Ditiborgen, Maduro e Màe po Chile, resultou çIo pedido! tamente as famosas "cenas
inscrições para disputar is ção dos. jogos prelímínares,

I

Grine a direç.ã�"ldas,prEllimi- da Federação de Futebol da- sul-americanas".
prelímínàres do campeona- em datasde conveniência das

I

nares JiÍa;Amir�á 'd9 Sui, nã� qúele Pa,í's,\ alegando io in- . Receando a repetição de'
liliadàs, desde que tais co- � podendo . pró�e�s,ar-se' qual- tenso fríô que. geralmente, tais ocorrências, a FIFA foi

P E R S:I A NAS .' -munícações sejam feitas até. quer transfe>r�nc1:a, mesmo assola aquela regiao, 'em muito minuciosa na sua cír-
o dia �1-12-961. ,

_ �: � que as datas J)�eOlhidas se- março, época pretendida pe- cular dirigida as entídádes
Montadas com lâminas de duro Aceitando a propost.a_4�., jam dedicadas' ao trabalho, la FIFA. "�.....,, da .AmérIca do Sul, entre as'
alumímo ríexívet em 12 béUssima.s Federação' Chilena, p�romõt�:: 'isto é, não coincidam com 'LEVAS SUL-AMER1C.i\NAS" quais, como não podía deí-
cõres. 'ra do certame, a FIFA ,�!lt:, domíngos ou feriados. Por outro Lado sábe':-se 'que xar de ser, figura o' nosso
Rua Jerônimo Coelho, i - 1.° cou a realízação . das :��iiai.s, ,

Para evitar futuras complí- a FIFA resolveu tomar tôdas País, apesar, do comporta-
andar - salas Ue 15 - Fone 31,,7 da çopa. do Mundo de '1962 cações, avisou a FIFA que os essas medidas,' com a neces- mento eX�,Plar na Copa do.._, .

d
a,' ,.

-

.

r • _ 1:' (. Jo�a ores suspensos .pela sária antecedência,"tendo em Mundo' de 1950, mas tendo

TermlliOI1 favo;-ayel ao Farmacla o 1.0 prática de i�fr�ções discipli- vista que os, sul-americanos em vista os deploráveis acon-
: ; • _ ,. " �. ,_: ':).'< ; i' !' ; :: �I\ares; ficarao ímpedídos de costumam discutir" em' mo-- tecímentos de 1954, em Esto-

turno .do C'amp, dos Comerciári�s·. i:��c:��a:�r:�::::�ÇãO ín- mentos impróprios,4ts delibe- . colmo.--

-_i�c"
'

-

No campp do Ipitanga, em Saco. dos Limões, efetuou
.se domingo, pela ,manhã, a rodada finai do 1° turno do.
certam� Qomerçiário, d�" futf.jbol, d� --&9, jogando. os(. c�m
juntos po Farinácia e -Meyer, lider e vice-lider,; iqUe reà�
lizaram útri' piléÍdO' ""�éi:fSa:Ciónai ·,.e" m.oviin�ntá:db,c !telltlo o

56U final acusa.dq -a vitória . do ponteit'Q tia tabela pel9
fscore de 2 x-l. .

,(
. ..

,,".'

'

nesta cidade as equipes do ,Fer_

roviário de Tubarão e Imbituba

Atlético CluQ_. A peleja que vinha

sendo aguardada com Invulgar- ín.,

terêsse por parte dos arccíonadoa

das du� agremiações, teve um

transcorrer bastante movimentado,
com lances de sensação, acusando

no final do tempo regulamentar,

a vitória dos rubronegros tubaro-,
I

nenses pelo placard de dois ten.,

tos a um. O prtmeíro perí.odo da

contenda terminou com o empate

de um a um. O Imbituba abriu a

contagem aos 6 minutos de Jõsc.

por intermédio do centro-avante
Lando após um potente e 'rasteiro

snot de pé esquerdo. A partíde
que até então vinha de' um razoá_ .treínamentos poderá voltar a [ogaa

vel equilíbrio de ambas as' partes, o que realmente sabe, Na meia

passou a ser c�mandada pelos ra-. direita, Ney esteve símplesmentn
palies do Fert:0vi�rlo 9-ue, com írreçonnecívet. Lando' pelo centro

nada pode fazer pois estava cons.,

tanteménte com 'dois zagueiros II

lUI(ÃO DE, JOGADORES
. . )

uma linha atacante de uma ra-,

pidez impressionap.te, envolvia rre.,

quentemente a retaguarda azurra,

O tento de empate nãO tardou,

porque"o "ferrinho" da' cidade

p.zul jogava multo firme, onde Tl-

marcá-lo. Luiz Carieis' na .meía

clubes: Lira, Barriga.Verde, 10-.
internacionais, o que

senta um recorde.
x x x

repre-

técnico, o ferrovl�riO 'conseguiu
Londres, 22 Impor-ta;t;1te com a concordância da Fe·

10:"0 110 início da segunda faze

modificação do regulamepto, deração Nacional ou das Fe-
marcar seu segundo gol,' que lhe

quondo a substituição de,j(h derações Internacionais". daria a vitória. No quadro tuba
gabares no decurso do& j,Qg-ôS' ronensé, Osvaldo no arco, não
de. futebol foi '�ntroduzidai Por outro lado, o "Inter-

. teve tr.abalho, pqis a linha atletl_
quando da reunião anual do ;nacional Board"; que é com

. can:t não p:oduziu o que se e�pe_
_ Me.lo no Banco do Brasil ou à rua "Internacional' Board", rea- posto de um delegado da

,.:t'!:l. Antoninho e Tito foram au_

Cal. Nestor passos, 24 _. Nesta. lizada em Jersey. �,', EscÓcia, da Irlanda do Nor
,énsivo, enquanto que no ataque,

Refere-se a mOdificaç.ãb,.a-o ',te e do País de Gales, bem CC\
ienslvo enquanto que no ataque,

regulamento n.-<> 3, ao quaLf.o mo de um representante da,

í ram adicionadas as s�gultltes F;ederação Intlilrnacional de.
o pon!eiro �squerdo Zé Carlos e

',. . o centro-avante Bracinho foram
Uma Casa recem construid.;, com palavras: "e que não podéuí . FUtebOl, resolveu que. a equi.

.
-

•
-

g,'andes estrêlas. Na equlp� do Im-
todos confortos n'ecessários, para: continuar a jogar". Assim, é, .pe. da Gra-Bretanha,nos- Jo-

, , bituba, Capaverde constitui-se
vêre tratar na mesma à rua José esta a nova redação: "As subs gos Ol,impicos de Roma, será
Maria da Luz n. 7 (JOSÉ MEN- tiiuições do� jogadores, que constituída de jogadores in

DES SERVIDÃO)' '\ ficarem contundidos' no de- f41êses,· escocêses; 'irlande,ses
'curso de um jôgo disputadO e galeses, ao passa que nas

segundo os regulan1entos de 'duas ultimas OUmpí�as a

. uma competição, e que não equipe britânica era' apenas
puderem·-continua.r -a jogar, constiiuídas de jogadores
somente serão per.�itidas �nglêses.

• G

ALTERADA 'A. REGRA 'DA SUBSTI-

.esq,uerda, nada próduziu, �nqualÍto

que .na.. �xtrema canhota J. Alve�

apenas esforçado. Assim, o .Ferró�·

Obttildo, em média, por ano,

Na sua longll. circular reco�

mêndou expressamente que
OI:! expectadores, durante os

jogos, não permaneçam a
. I

.

menos d.e 5 metros das linhas
de me'ta;:e a 3 metros de" dis-

.'

to e Antoninho se agigantavam viário com um time melhor ar�

na defes'a e Zé Carlos e Braclnho 'j.mado, venceu a contenda P?r dois

levaValJ!. a. todo 'instante situações a um ·e somente não marcando

de Pânico à cidadela adversária.. mais téntos devido' a segura atua

E fazen_do lús a êsse preJomín.i�' çiiG- do sistema defensivo at,etl-.
can0, Domingo prõx!mo, dia 21. o

Atiétlco dará combate ao ,Barrlgã
Verde em LagUna, ainda em' par_

tida pelo Campeonato Catarinense.

Outros resultados: Dia 13· - em

Uma camioneta" IIlodêlo .FOR:q
1936, em bOlÍl_ estadÓ 'de fUI!cip�
namento. Capacidade' 500. kg ..

pr�- oportuníssimo. Tratar com

Tubarão o Hercíllo Luz venceu o

Barriga. Vérde por 2'aI; Dia 14

� em Crlcuma o Atlético Operá-
---

""
- ,

- I1embrandtli \
duzentos triunfos contra uma de

zena de revezes, desde a fundação

de sua organização em 192'7, os

fabulosos basketbollers negros do

F,[ardem Clobetrotters já se exibi

ram, em 57-países. A trajetória -dos
I
cestebolista brasileiro de

Clobetrotters, que aqui Já se exl- todos os tempos tem 34 anos

bora.m maravilhando-nos com sua de idade e sua carreira nas
técnica inegualável, pelas quadras quad.ras foi iniciada em 1941.
e ginásios 'mundiais é, de causar

VENDE-SE
exibiç§es quando nos tempos, de

La:uro Muller por 1 a O, enquan,to

que em Lauro Muller o ComercIá

rio de Criciuma., venceu ó Cuatá

daquela :Iocalidade pela. 'alartn!ln_
te contagem "de 6 a O,

Zeny Azevedo, Ó
.

4âo,
sem dúvida, o mais completo

Tabajara, de Blumenau.··' "J _

Participou dós três compeo I DEnatos mundiais de basque�a-,
boI e das Olímpiadas de Lon-

R,ADIO GUARUJA
FLQRIANÓPOLlS·a mais viva Impressão. Nos seus

32 anos de éxistêncla, .os fabulo_i

rias.
E' do Flamengo e sagrou-se

-POSTAL TELEGRÁFICO: 20,anos desos profissionais negros consegui_
. ram somar mais de sel� mil vitó:'" dres, Helsinki e Melbourne.

por oito vezes campeão bra

sileiro. E; professor de Edu

çação fisica. Algodão. foi

. existência
A Federação catarlnense de

,Tênis foi fundada no dia 19 de

outubro de 1954, pelos seguintes scratchmen em 12 certames

ca�s; Boa Vista, de Jolnvllle;' Mar,- ,

cílio Dias, de Itaj,aí; 14 d� Julhó,

de Lajes; EUte; de Canolnhas e

x X X

, Nenhum outro '"retrato" do

passado diz fielmente ue

'quem ,é a escola
y
de Pelé:

9 primeir.o Campeonató Mundlál
W�ldemar de Brito, a quem CASA BRUSQUEde Tenis de Mesa foi efetuado no

ano de 1927, vel)oondo a Hungria. de"e sua descoberta, Nada

T'ERRENO
VENDE-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'.

FLORIANóPOLIS, Quarta Feira, 24 de Junho de 195�
----�--�-----------�-------

��§��f �lc_Ir-·I·e,;uiD-; U'a'" ... ,til'"0",111:-1:'-lid, ,-'d,"",

balbadores, 'recebam'�om en t, (IU(jciência, ,presteza e Justiça;
os benefícios;'a que tê�· dil'ei-

.

uma reduzida produção e ter não permite nenhum estimü:" tes, constitúirão um dos po:il� juizo acentuado pára a pro-] fel!zmente, Ó. govêrIlo es���to,.Na"!eTdd-adaepoosselnnstatldtoUl'tl·oas ee' que-reeorrereà impórtaç.ão�dl lo 'e, em geral, não corre,spon tos básicos para aumentar dução de. g,ener.os d.e. subS-1 procurando resolver, -através
Ca-lX�S' e. . mereado ''"ex,terior" de gêneros'

-

p�nsoes, que/tanto oneram_a de subsistência .rque podem
de áo.rnínímo essencial para � produção agropecuâría, I tanêlas e, além disso, desva- I

do camínho .adequado, o pro-
bolsa do :tra�l�a�or, .nao ser fàcilmente .produzidos em a sl!bSlstência da família porque todos OS paíseã adi- '10rizantio; 8.r .nossa maeda na

I
blema da �Ilfeicultura e,. c�m

têm'lc':!mprldo sua; ,fma)ld::;.. nosso; pais.,. dêsses.técntcos, contribui pa- ant2çd'Os...do.:m.undo não po- ,I compra e armazenagem exc�'1 estar.solução, dentro em bre-
·

de e nao- notamos ten�e�cla O,barateamento e a abun- ra desestimular e tornar de- dem díspensar os. adubas e I dentes,' cada, ano, maíores, ve haverá o benéfico renexo,.

de melllora:. em, suas .atlvlda� �. >' ';,
des! A-ssim ,julg�m?s: que, co- �an;C1�- de ad:u�os: no '�e�o Jiciépte a ação dêsses- fun- .fertilizantes' para desenvol- das ssrras de café:,Para nós, . também, na expãnsão de ou

mo medida prehmmar, deve- agracio benetícíará o proprio cíonáríos, E' preciso que se vêr . 'satiStamriamente' sua é aícda.maís.atarmante, oer- tras, lavouras e da .pecuárta,
mOS' cuidar .de tornar. eretí- transporte ferroviário por- acentue, que, uma. das falhas -produção ..,agrícola. _

·iànien.te, .além da consumo no .que tange-à produção de
vas !l:� leis> de prevtdêncta 'so- 'que';poderão» contar. nossas 'de nosso 'meio rural é devida A defesa do. homem do "de 'fel'tH>izantes para .recupe- .gêneros. de.subsístêncía,elal Ja exístentes, antes de .

.

estendê-las ai outras classes ,estradas de rérro, com maior à falta de assístêncía técnica campoxcontra. �as doenças e rar-tàvouras de café, o esgo- ,R�sumindo'nossas consíde-

de .trabalhadores ou, especí-}volume de carga durante to- e ao, desestimulo daqueles' a. endemias 'rurais é uma ou tamento,' a. .exaustão, das re- . rações 'com referência ao mo
ficam,ente, ao trabalhador dos os mêses do ano, o que quem incumbe essa assístên- outra faceta que está sen- servas.do.nosse solo" �ais re- mentoso problema !ia 'retor
rural. _

. proporcionará uma cempen-, cia, em virtude da msuncíen- do levada a bom-têrmo pelo servas de=humus- devem ser ma agráría, desejamos rea-
Consideramos 'que o ponto sação de receita para cobrir te remuneração. atual gavêrno da, RepU- consideradas 'de valor maior rírmar que 'de parte do gó-nevralgico, em .nosso meio

rural" para; .. resultados ,positi- o baixo preço cobrado pelo 7.. E' preciso-que-voltemos blica',of;que, é uma -eontrí- do .que ; o l?I:óprio financia-, vêrno algo já se, fêz e está

VOSr <lev:e, ser procuradlo na transporte de adubos. nossa atenção para a vida do buíção de- relevante impor- mento e! compra. pelo> ;gavêJ."� sendo feito, cumpre agora
educação.-da, nossa 'ju.ventu- 2. Devem ser concedidas -campo, tornando provídên tância para a refórma àgrá' no dos...,excedentes. Todavia,' melhorar a instrução e a téc
de,_no-niínimo,.de nível prí-. divisas a preço do câmbio de cias concretas e eficientes .

mário e.complementada com . _
na.

ensinamentos. técnicos. ,custo, para lmportaçao �e para fomentar, estimular e

O' homem do. campo, es- sementes, de adul;>os e,fertih� melhorar a produção agrope
trangeiro·· '.ou, nacional" q�e zantes' e, também, de inseti- cuária, garantindo preço ml
tem_ço?lh.ecnmentos �e tecnl- cidas, firmicidas e produtos, nimo q"e permita remunera-
ea agncola, .no. ,BtaSll, pode, 'i d t' 'd' l' _. .

com relativa . facilidade, se qUlm cos es l� :(IS exc �Sl-
.

çao Justa ao agricultor.
tornar:_proprietário de uma Ivamente, a aUlllentar e me- Por-outro la�o,. pode-s�
gleba 'de terra e a trans,for- lhorar a produção agrope- afirmar que;'
mar", .obtendo dela um resul- cuária.
tadol.l:compe-tUlador, pela sua .

inteligên(}ia e pelo ,seu modQ_' 3.,' E' necessarIO acelerar,
de produzir. quanto possível, em rtbssO
Grande 'parte dos nossos pais a fabricação de trato-

camponêses,· infelizmente, '.
1 t

.

t
não .está técnicam�nte pre- res, lmp emen os ,e lUS. ru-'
para�� e .peU\ isso, não co�se·, mentos destinados a agrIcul
gue\vencer e nem· vencera se tura.
lhe .

fôr ,concedida terra. 0'......-4.--I-m...,:p,_".õe---g-e,-também, a
pro.blema. ,não está na: distri-

concessa:-'''' ".e co "'l'nanciamentobuição de terras.
_

H.Qmens '" .. ..Ii
,

que conhecem ,os métod,!s em quantidade e' condições.
corretos de trabalhO agrico- favoráveis, ta�s. 'Como,' l�ngo
la têin conseguido comprar
terrás; ps que não sabem cul- pr.azo e juros,módicos, porque

·

tivat dificilmente podem ad- êle tem uma influência deci�

q,uir�r terras pOEque não-etm- siva na prOd\u;ãO _agrícola.
seguem produçao compensa- Uma; exploração 'agricola 'oe-.
dora. .

�os "dias em que, vivemos, senvolvida de acôrdo com a

sóÍnente com conhecimento técnica. .moderna; exige a

técnico se resolverá a neces aqulslçao, de 'máquinas de
sidacte de maior produtivida- pre�o elevado o qúe sóm�nte
de nos meios agráriOS.

-

f'
'

Com. ,maior produtividade, se: torna possível com o man

os custos unitários, certa- ciamento. ,Além disso, ,epide
mente, 'também .sofrerão re- fiüas ql:1e�dizlmanl"rebanhos p.

dução de preço, não perml- fenômenos naturais como
tindo, fácilmente, a especu- prolongadas � estiagens, gea':'lação dos intermediários 'por
que� quando houver' abun- das, inUlidàÇõet! por vezes,
dância de produçãQ e trans- quando não esgotam t�tal
porte da mesma, haverá mimte, as reservas que o agri
também,' maior suprimento cultor dispunha para aplicar
para o consumo e, a lei n�

tural da oferta e da procun na propriedade agricola, . as

se encarregará ' de estabele- reduzem de tál forma que se

cer um,preço justo"quer pa' tornam -insuficientes para o
ra O' prOdutor quer para o r.e.in.icio:..daS1 atiJlidades reStll�
consumidor. �' -

. tàndo, pDrtanto, necessário e
, Diga-se de passagem que c i;ndisp�sável o financiameu
problema, angustiante .

ne
.

tolc adequado 'para a produ;;passado da falta' de trans
porte das grandes reglOei3 ção.
produtoras._ do SUl do paía,
tem apresentado sensiveis :5 Determinar o, govêrno
melhoras e tudo indica que 't t
não haverá no fujiuro. maio- umar .redução, 'pelo lnstl u 9,

res dificuldades para o trans- de Resseguros do Brasil, dás
. tax-as do s�guro agrária, de·

porte.
.

..,:,� modo, que o. ,referidO. seguro
Podemos afirmar, com co

nhecimento .-próprió; ,que o possa vfí- ,a ,ser utilizado em

transporte rodo e ferroviário, maior escala pela agriCUltura
nos Estados -do Sul, já está e pecuária.
práticamente normalizado e -'

,

não há mais excedentes ou 6. ; Mãior'es verbas deverão
produtos aguardandO .trans

ser destinadas ,ao Ministério
portes, como vinha aconte· •

- . �
\.

cendo em anos passados, cór� da Agricultura para que este

D
.

�\"rendo l;isco de 'per<la por de- poss.a .dinamizar e levar avan- .. lEP01$_ 'DA r '

tel'-ioração. O que há, isto te' urh. ,programa �ficiente AMPUTA -r-AO f,

aim, é reduzida produção de t·
,.<1 .

• yl1' �
determinados gêneros de SU.,. _junto' aos .� agricul ores, no

;
1)E ilM.-8&!AÇO < �

bsistência, enquanto se cops' tque- concern� à' assistên�ia

'I'
OU -UMA:-PE/él- .. \

tata um crescente' consumo 'técnica) ao fOmento e defesa. NA ,COi'flrt4lUA' /'
)de tais produtos. da pl'odução'agropecuária, ,� f(, •....

Como' ·medl·das· de efeito A-SCAI-rt/e-8r- :?'\�<."
.

_ ••.••:....�._: /J
pois os atuais recursos finan L.:..IV lI' tJr:

".� , _ '/
mais' imediato, para que o '--

t t O A.•�J::AAB"O '�\,� �•••
-- .

,

'nosso sacrificado povo posn ceiros,' efetivamen e en re- m'_-_, �

'{/�\ � • • •••••

agual"dar o,s re.sUltádos bené- gues ao. Ministério da Agri- tr.OMQ.56.#AO ::
� , ••••

.....
.

_Q ,. • ••••••
ficos, que a edu,caçãõ e_o en- cultur�J não-perm-item desen- . rtIlEG5r: S/DO t7 .

lO
,

..
'.

sino técnico venham propor' vO'lver um<1rabalho eficiente, r ,n�Af)O qjl I.\.\. ICI�_""

cionar no' futuro; considera '_'C)""'/1'1' Er!t .14 r��,mos' como providências ime- como se faz necessário em SE ÁNTE6 �;9V' .

�
diatas e inadiáv,eis os seguiu nosso pais. f

DOIA, � DOr<. "O �
.' _tes providênci�s a serem to- Cumpre ressaltar, também, CONT/tlJUAA. ,

"-'! S:se.....madas' pelo govêrno: .'
que a remuneração baixa e ..

1. .Restabel�cer,. urgente-, ;\ Sê F'A'ZE/2 SEN'FIf< •. êSTS Ft=AlOMENO NeI<VOSO·
mente, o transporte de adu .. insuficiente dos .técnicos, co:.. .

-

A.G C A D PEe� 1�r;R POR
bo� através da Rêde Ferro- mo sejam engenheiros �grô- ,ê PSICOLu I O O E .

;;l. ""
.

Viária; Federai, com abati- nomo,s e médicos vetÉ�l'inãr.ios ,iJJV5 AteseS oi../. OlJli1ANTE O I2t:SrO OA VliJA. NAS INTENÇõES DOS DEVQ-

mento de 50% �nQs fretes,
' '1,

,

"
TOS DE ..N, S. no' ,PERPETUO

conforme era estabelecido' do MiI)-istério da Agricultura, .
' , .., SOC0RRO

antes da criação 'da 'referidil

VENDE SE
"A c/tOA I-/(JI(!A Gve PASSA,' , Transcorrendo dia. 27 d9 cor-

Rêde Ferroviária Federal.
. ,... �. :1415 D,ê. UI1

.

.f A�/I )eo-.·

Ressalte-se que, r,eduz.indo . I
(VI,,-,, ., rente, sabado, o dia de N. S. dO

o custo dos fertilizantes e a- vende-se um terrêno com 9m f� i!},fi' !;.JI,
f 7 �' I g.(IIQI DE CAIXAS_ .Oê ;:::'Ó$ ... perp.etuo Socorro, convid�se para

dubos no meio rural, e�tará '

" ffi�fl ... I' !,II, ri F0120S DE PROPA- a sant;\ missa"que será celebrada
O govêrnopro.porcionando ,'de frente por 111m de fundos €ii f r/fIg ,.1, g"glc

.

""AND,A S';'O D. ," I ,. , � /1 ",,' / '121- em ,sua honra e nas,dntenço-es de
coridições que cóntribuirão na rua Felipe Sc.hmfdt, 184. t:I I

�
'-

t
�

d t·
. . �I I nJ I' \ à1JI00.S .,cI,jIi)f) c r:;, tio'{/. seus devotos às 7 horas d-a noit.epara aumen ar a pro u lVl-.

. _ r:1 I, "t:::f III ó"\t 1 ",'
'

- "" c ve

dade e, portanto, será prefe- Tratar a casa Brusque, das tJ lJ
l'
'e' (19 horas) na catedr�� metropO--

rív�l reduzir o pteç� .do frete. ,8 às: 11 horás. \
I Q fi ntana.

do,

adubos,'
,"!eH.r�

a_ .:,iftl1lras do Zé -Mutreta
z- _ I .. ,F

._---

,�:QfffiVOlaOlttDEiVENDASA ,VISTA ' se;'�:;:��sa:: :e�o:ea���::; i:,
D�' , Assoeiação " Comercial de órgão de classe, detru,:minando pro- firinas, que ,t�yerl!-m estoques de

Flor.11l1a:ópaliS �.pe4�m_nos,.
a diVU.I_'1 Vldê�clas -�ara .q�

fôsse

.

r�orro-. ' selO.$;
,�omo os m.adelreifos ';. .0.

u

gàÇãa do seguinte:
<-�, ': gada.- a vigncia- das atuais' selos, j;ras firma�..de �pande moviJIlento;

-"Os .

dire.tores da Asaóciação ,lté 31 d9' julho pt:óXimo e 'para terii;Q en�)o' ,de pro�o�er a· subs

Comercial Yisitaram 'i�col'POradOS que a Fazenda do Estado' acei"tas- titulçiío dos. estoqUes, fazendo .ré-
_,

o senhor Secretário da Fazenda, se a substituição, até aquela data, querlmento acampanhado das rie-

ap.l'esentanda-Ihe os 'cumprime-n- dos estoques d�S atuais selos, ceSsárlas l?rovas da '�lçãQ. >lQÍI�
tos da nova Diretoria. Na ocasião.. qualldo requerida a substituiçãO 1969 ....i

'

foram tratados relevantes asuntos, e p"i-ovada a

.

aquisição pelas'guias, selos :com que .. àe� formaram: JI!-}$ I

co�;;- � da Taxa de Investimentos, respectivas. estoques.tI • ,.

Conselho de Oontripuintes pres- --------,---.....,..---_'-_.�\...)...._.;i..,..;
.

.ili�-__--_ ,.; •

criçãoFiscal'no qUinq�enio e No- EDIl'A.l. ",D'E' (·HtI."M"A"D'A'vos Selos .
de. Vendas. à Vista. II

.

MIIISTÉRIO 'DA' 'MARINHA
E-omíndo 'do 5° Distrito 'Naval

1. Chamamos 'Q atenção dos Srs. Interessªdos. Rara 0_,
EditaI de Ct>néorrência, pUblicado no Diário Oficial n. 135 -

de l7�6-1959, páginas ,13 906/909, em Ique -a . 'DIRETORIA'
-

Enc(mt!'a-se em festa o lar do DE INTE�Ê:NCIA DA MARINHA abre con_cc!lrl;ênCia para
.

Dr. José ,Sperb sanseverin(),pro .. aquisição, em todo Território Nacional, .de artigoSl'eferen-
fessor' da Falcudade de Direito tes ao.Grupo 55 - Fardamento.

'

,.
'.

2. Outróssim, êste Comandcl chama' a atenção dos in�
t�ressados pl_lra � da� da realização d.a referi�a cOD:cor
lência, 6 de julho p.v. na séde d�ste Comando às 14 horas

� ... ,,- -

-

- ,

bem com.o,. o prazo de- sua inscrição. . ,- y" •

3,. Para maiores. esçlarecimen�ost'procJ}r�r .0 i:Íl�o'"qp"
,Serviço de In:�endência dêste Comando, nó horário" 4e 14
às 17 har'as, diáriamente,. exc�tº aQs sápadoll, onde 'os

.

interrssados, encó�trarão, alé;n das amostras, as� e�ecifi�
caçõe5 referentes ao material a ser concórrenciado.

Haroldo' Castello 'Bra1i.co de oiivetra "f,� '�, .

'"-,.

Capitãd-de--corveta (IM) _ Chefe .1· r
-

,

do $.erv'iço de Intendê�é:ia

Ná 3 .

Ac)l�se eng;alana<\0 o 'lar' do PelQ -pi'êsente editaLe, e� c�mprimentQ,,ªa...dlspôsto no

Jornalista Sr. pedro
. S,anseverlno. ,artigo (l.o-da' Portada: n.Q ,140, de -l8-�O'57, fieam' convoca

da ';FOlha' da TardO},,:1 de pórto Cios os associados .Çlêste Sindicato' para'as eleições ,da Dire-
_.,

toria, Conselho Fiscal, Repres.entantes no Conseiho da .Fe-Megre, e s�a/ eXm)l;. espôsa, D,'

Adélia Vieira San'severino, /' resP
.

deração· e re.spectivos suplentes qu�serão. realizadas no dia
dentes :Qaq\lela Capital, (ram o .27- do éOrl'ente, em 'sua�-séde social, à·rua Trajano n.o 31 -

2.0, onde funcionará a única mesa', coletora, iniciando-se
a vo,tação às 14 hora!! e encerrando-se às 20 horas.

Somente terão direito a voto os associados .que aten
Cierem todos os requi-sitos legais e e�t�tutáriQs sendo ,con- ,

dição para validade do pleito
-

o comparecimento de, .no
mí�imo, 2/3 dos qtte pr�encheraní aquêles .requisitos" cujo
t�tal é de 159 sócios.

. ._PR.oF.
Inspetor Ao se apresentarem para a votação devefão os asso-

de
ciados exibir' documento hábil de identificação.

Para outros quaisquer esclarecimentos poderãó os �s�
gociados se dirigir·à Séde do Sindicato..

,

Florianópolis, .2� de junho de 1959.
WALTER FERNANDO PIAZZA

,
Secretário no exercicio da Presidênch, '

NOTA: 'Só poderá votar,aquêle que, na data do 'pleito,
fôr maior de ..18 .amls,"tiv·er ma'is de seis (6) mese�,
continues ou' não; qe�inscriçã<! ,-no quadro soei�l e

mais de dq_is (2) anos! continuas ou não, do efeti
vo exercicio 'da atividade .ou profissão representa
da pelo ,Sindicatõ.

Pelo presente edital, levamos ao conhecimento' dos se··

nhores Membros do 'conseDio Deliberativo da Sociedade
.

-Ue Assistência aos 'Lázaros e .D�fesa Contra a Lepra, e�
Santa Catarina, que no di:a vinte -e nove (29), segunda:
feira, dd corrente mês, -às vinte (20) -horas; na Sede da
Soç_iedáde, à Praça' Pereira e Óliveira, Edific{ó, Ipase, 40

'

andar, de acôl7de com Ó que determina os Estatutos da So
r-------:-------__�_......-...

/

ciedade, realÍzar-se-á- a reunião do Conselho ....Deliberativo
e do Co�elno Fiscal, e, 'não havendo riúmero Íegal, em prl';'
meira convocação" meia, (�) ,hora' ,de,pois, cpm q1!alquer
Tiúmero,+e �om""a sesp_inte. .p�dém· do' dia: _

. 'a) �dise'Üssão e votação dos ,�alãnços ,é --da� Contas dá .

. ,;';Soci:ed,ade, rt:ífe:rei1t�s Q.Q < pri)l1eiro sem�stre: . "di> ,;�
,

,

�'exerciCio de. Í959;'
.

,"" L' I�' "Z''';:'.:
'

.RL parecer'.ClQ CÔIlselho Fiscali ' '.' ..
,
'.

c·) "JeitUl:a 'do, relatótió ltpre&entádo pela Senhora P],'&'- �
sidente da Sociedade" e, referente ao prlme;lro, se
mestre do exercicio de -19p9i� ,

,'. \

d) eleição da;Blretar.ià da,sociedàder 'e,
e) assuntos de interêsse: socialr

Florianó;polis, �2 d� junbd de-r959

.

Está.o govêrno ·-favorecen
do a-;pro�Üção 'agrâria, ,con:'
forme se. v�r-Wca. atualmim
ménteirW.opól'ei�nando a ex

portação 'a 'câmbio, íivre, de

produtos oriundos da lavou

ra, da peeuária, da indústria
extrativa das nossas flores
tas e otltras_ mercadorias ,que
pro�l!-zimo& em quantidade-
superior aQ_ consumo intern(),
Tal; providênCia de' e�port?:_
à câmbiõ� liv.r,e" não ,somente
deve seri 'mantida, "cómo am

pliada porque, além de ser

um_ grande incentivo e. estí-

.mulo ao.,pli'odutor nacional,
contribuirá ":decisivamente

para equilibrar nossa balan-

,�a de pagamentos' com o ex

terior.

Caminhamos para ai refor
ma agrãria quando,' como �
tualmente se verifica, o go
vêrno fOIJ?,enta. e estimulá -a

indústria !!iderúrgica, âu
mentando a produção do
ferro e do aço,' porqúe 'com
êsse 'material' é 'que�poder�
mos construir, em nosso pail>,
as _máquinas, os trat0res, os

navios, os: 'Veículas, .enfim, de
que carecemos, cada vez' em
maior. escala, para transpor
tar a produção ,agropecuária.
Marchamos, também,. pal'a'

a refGl'ma ,agrária; consttu
índo e pavimentando :qloder
nas estradas de rodagem por.
onde cirGulal'-ão os bens' da
Pli'odução. verino, r�sfdentes na capital ·gau�.

prlmogenito',

Alfredo J'�iwie!

"X propósito do última tópiCO,
resolveu .. o; -senhor .

·Secretário da

Faz·enda. atender à solicitação do ,

como já está se vérificando
nas estradas do sul do paí3,
onde,já não existe aquele
angustiante problênia�.�e ..

até
vendás 'de . café no exterior,

. .estaTemos' frumando o :nosso
há bem pouco, de escassez'de '

.
---

t'·
'

t f '·áT�·.-
,. mercado _e'-desestlmulando a

ranspor e er�!>����: " . d, 1';•. �"""" "",,�. - �- �

\ A
-

d -:7.. . iiol" ';.n"
. -pro uç...o" 1.«''' C"-4".,"" J:l,0$ palses

e�pansaa -a, enet'!S"a .:ae�'" "
.... . ,. ""

.. , ._: , .

trica, 'uma das importantes" concorr�ntes..• ', -: ...

Também com os' atuais
metas do .atua:l goVêrno, tar.1'" ,

'

.
.

b' t'
..

·t' 1 preços pagos, ao. caf.elculto:r;. _...__._----_em era; sua 'meVl ave, V'�- 't" ,- t' ,....

r
.

b 'i' ':fI" .. pa r!CIQ, nao·.es ara o gover-
losa e ene lca m uenCla

no como t' h' bnos meios a rários. '
_

'. a e a em pOUC9
g

" tempo�vinha se' verificando,.
-.A _e:llíplora'ção, 'industriali- estimulando de- ma'neira rúi-'
zação e T' ap!Oveitámento da nosa para ·a. economia nacio.
mat��ia�;pr�J:l. para a fab1'i- nal: a .prodúção cada vez
cação de' adubos e fe�tillllal1- maior da-:r�b�ácea; com -pr.e '

Mãrchamos também 'para
a reforma agrária ,quando,
acertadamente, o .go;vêrn·),
através dp 'Instltuto Brasi
leiro do,Café, leva àvante a

atual orienf;açãb de .uma .po
lítica,),a�essiva '

nas vendas
, de' café na pais e ria éstran-
g-�irD; m�smo que tenha, com
isso, de.· contllibúir para bai
xar � seu; '\preço. em moeda
estl'angeira," porque,' aJ}mén-

. tando 'o volúníe. de, nossas

de Pô1'to Alegre e de sua. exma,
.

,

sra, d. ·Maria ·Tereza. VieIra Sanse-:-

<lha, com o evento de um robus�
Caminhamos- para a refot-;

ma agrária, também,.quando
ampliamos e modeynizamos.
as .nossas estradas de ferro,' parte'lde mãe dó' . nosso prezada

amigo 'e' brilhante educador, prof.

t.o roen'ino, que se cha�ará Fran

cisco 'de Assis ..

Francisco Ue Assis é neto, pOl'

Vieir�. e de sua,

exma, esposa, '"ti, Cidolina Medei_
""

ros Vieira.

seus ventur9S0S. paIs e. avós, alme'

jamos uma rar'ta piesse de .felici_

dad,e"s

nascilllento dp seu

'.

que na; pia .. batismal. receberá o

nome de ALFREDO D,�,VID,
�"

ocorrido domingo último.

O robusto'A):,FREDO
.

DAyID
é neto. pap P&rte ,dé mãe do .,nos.:
so ilustFe coestaduano

Alfredo ,Xavier Vhiira,

·Escolar.·Ap.os�ntado.. e colega

imprensa, e de' sua . e!lCm1l.,

D. Cidolina :M:edei'r�s Vieira.

Ao Alfredo. David almejamos
um futuro. brilhante e feliz,

mesmo tem-po que cumprimenta

mOs seus .distintos- pais 6., queri-
dos ayós.

--*1

, .

I

t� ""�.\lo�W>fI�A;,,� r';'1úf)..k.d�.

L
nica dI;) homem' r.ural e ote .... ·

recer-Ihe à<fu1:)Qs,
_

fe,rtiÚzan
tes, ,tratôres, mstrumel)tos _,.
,agtícolas a preços "razoM·ets

.

e' crédito a,de'quado �'ná épf
éa !)portun� aos rurali$tasi

,

Recordando O' elevado, pa
triótieo�i.:áCertàdo" propôstto
do Presidente Getúlio Vargas; ,

de valorizat o trabalhador
'brasileirõ, queremos lembrar
que .mats de 60% 'dojl nossos
homens vivem no campo; dai
porque deveinos, através de
leis e de ·um

.

planejamento
apropriado, sensato e éficaz,
valorizar.. o- rurícola que vive
do amanho da terra, certos
de .que êle !ará c,hegar a far
tura aos lar

..
es do nosso povo

e contribuirá com grande
parcela para a riqueza e en:

grandecímento da P·átria co

mum. '(Muito bem)'.

sra.

ao
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Política Sadi� Procura Inc ell1entar a Expo�a�() de (afê
o IBC eslá apUcando, em Iodo o .território nacional, um plaRO Jnão só para increnaenlar o,consumo Interno. do ca fé como tàmbém
para melhoraria sua exportação ;_ Negociações na Europa para/ a exporlaçã.o normal de, café industrializado _ jCrédito de confianç_

O Instituto BrasÍleiro do vender diretamente às tor-' d' .

I

I
I

I' f' b Ii I .' Além da exportação nor-

Café es�á aplícando, em todo relações e moagens de cafés no merca o In ernaclona ao ta e rasl e ro mal de café em grãJ 'crú,
o territorlo nacíonal, um pla- que adquiriu por força do Re-

. , realizaram-se negociaçoes em
no para incrementar o consu- gulamento de Embarques consumo de cada região do' do Instituto serão considera- reparáveis prejuizos, levan- países da Europa, de cafés
mo interno do café, visando, (Quota de Consumo Inter- Pais. ."" dos transgressores da! Lei e,' do-se ainda em coaaíderaeêc já industrializados. Essas
de um lado, assegurar li me- no), concedendo o desconto A importante

_

deliberação portanto, punídos.com o de- o lato de que outros países vendas, inicialmente, de café
lhoria do produto .a ser en- de 37,5%, sôbre o preço de do Instituto Brasileiro do Ca- vído processo. estão produzindo café de bôa apenas torrado, foram reí
tregue ,à populaçêo e, de custo daqueles cafés. O pro- fé se reveste da mais alta EXPORTAÇAO CAFEEIRA qualidade, oferecendo, por- tas à taxa de câmbio livre.
outro, proporcionar condi- duto será entregue pelo mc importância porquê, além de A exportação no ano de tanto, séria concorrência à Tão logo o 'Instituto' Brasi
ções para possibilitar _ uma convenientemente' padroní- melhorar consideravelmente 1958 alcançou o total de .... principal exportação nacío- leiro do Café notou o arti
sensível- baixa de preços pa- aado, isto é, serão exatamen- a bebida entregue ao eonsu- 12.892.8� sacas, incluindo-se nal, ficio, obteve da SUMOC a
ra o consumidor. Com base', te do mesmo tipo e bebida midor na maioria das vêzes nessa safra os embarques
nêsse pl;;tpo, o IBC se propõe de acôrdo com a tradição do com mais .místuras do que por cabotagem.jos isentos de

-' . . mesmo café, proporcionará câmbio, café solúvel, torrádo
ainda a elevação do padrão e torrado moído. Comparati
do produto para a exporta- vamente ao exercicio de 1957,
ção, elevando-a à categoria a exportação ofereceu um
em que se os' outros povos decréscimo da ordem de ....
desejam consumí-ío. Apesar 1.426.354 sacas. Além dêsse
dos debates suscitados em decréscimo baixaram tam ...

tõrno das medidas, rigoro- bem as médias de preços.
sas,' que foram ado�ª,dai3, Em 1957,'0 valor médio de
afirma o IBC ·que fará. cUIP- . cada saca exportada foi de

, prir firmemente a sua deli- US$ 57.06.9 e, no ano de ....
FLORIANÓPOLIS, Quarta Feira, 24 de Junho de 1959, beração, li Lei que visa, so- 1948, de somente US$ 53.37.

bretudo, fazer voltar o caré Sendo, o Brasil pais tradícío-

Sa-"-- Joa-o no Ballrro da Penlltenclla'rl·a à categoria de bebida tradí- nalmente produtor de café, e

V
'

_
cíonal e livre completamente tendo a sua-economia mes-
de impurezas, e os que não mo sustentada pela exporta
se submeterem às decisões ção dó produto, sofreu ir-

Campos Novos:
HOMENAGEM' PÓSTUMA

Os senhores Faladino Ferreirll quecivel presidente Nereu Ramps,
e Avelino José da' Silveira. presi": e do deputado Leoberto Leal, que
dente e Secretário Geral respectiva tantos e assinalados serviços pres
mente, do Diretorio Municipal do taram a sant�' Catarina; e ao

partidO Democrata Cristão 'de 'Brasil A Missa,. em _ hOJpenagem

Campos Novos. mandaram: ceie�rar J pôstuma aos que desapareceram'
na Paroq�ia d& N. S. do. Saúde. no sinistro -avlá.tÓrio nas' proxímí-,
no Distrito de Abdôn Batista, no dadee de' Curitiba. foi celebrado.
dia 17 do corrente, Missa em- su-. pelo Revíno. Pe, Davi Tra.matinl,
frágio das, almas do saudoso Go- vigário da paroquia.
vernador Jorg� Lacerda, do ine8-�ão assim programados:

Dia 23 às 19.30 horas. recep�o
ao festeiro, sr, Célio Meira;
20 horas: Missa
Dia 24: às 19.30 horas, proci8-

são com a Imagem .de São João;
Dia 25. 26 e 27: às 19.30 horaa,

Ladainha;

Os festejos que comemorarão a

te cedida pelo seu Direior. Pe

d�e aosv' fieis comparecerem
munidos de velas para a procl-

passagem da data dedicada a São
João, e que terão inicio hoje, es-,

Aumento de Produtividade
Restabelecel' Urgentemente' 0- Transporte de, Adubos Atravez da R. F., F.Dia 28: às 8 horas, Missa; 19,30

horas. Ladainha;
Dia 29: às 8. horas; �,Ussa. 19,30

horas. Ladainha.
O SR. PRESIDENTE: Representante � que somos de terras,' em parte monta-I realizando.

outros povos, em

Passa-se à segunda parte de região agro-pecuária de nhosas; mas, a sua popúla- condições e com mentalida-
do grande expediente. Santa Catarina e com a ex- ção, que se dedíca ao traba- de diferentes das nossas, E'

Tem a palavra o .sr, Atilio períêncía de longos anos no lho do campo, é técníeamen- nos poderão levar à prática
Fontana. _ convívio com o nosso abne- te adiantada. de erros que agravarão ain

O SR. ATILIO FONTANk: gado homem do campo e ob- O Brasil tem uma super- da mais a crise ge suprimen
(Lê o seguinte discurso) � servando, estudando e sen- fície territorial quase trinta tos de gêneros de subsístên-

Senhor Presidente: .

tindo na qualidade de agri- vêzes maíor de que a Itália cía, que aflIge e perturba a:

NQssa presença na tribuna cultor também, os problemas e as gerações do nosso povo nação há longo. tempo..
da Câmara, no Grande Ex- e dificuldades que vem en- vêm se sucedendo e multipli Estamos, em príncípío, de

pediente, é motivada príncí- trentándo o agricultor patrí- cando sem que os govêrnos. aéôrdo que se estendam as

palmente para' abordar. pro- cio, que produz os gêneros de passados se tivessem real- leis de prevídêneíe social ao
blemas que dizem respeito à subsistência para a popula- mente' preocupado, príncí- lavrador, mas, de molde-que

,.C O'
....M.,E ç.O·'.,U O I N V E R ")1\ qaugraincudlotusreanoetaàquePee·cleusáreis,a_, ção brasileira, vimos apelar palmente no ,setor agrope- as mesmas não venham one ...

, 'V para o govêmo, apresentan- cuário com ensínamentós téc ra e agravar a' sua.Iâ preca-
tão preocupandO, com justa do sugestões que possam con- nicos e especializados, como ria situação. Temos, Sr. Pre-

A estação ortcía; do Inverno hibernal,
'-

razão, o Congresso Nacional tribuir pata equacionar o se verifica naquele e noutros sídente, os exemplos de nos-
teve inicio no dia 22 do corren-. pelas observações dos mais re., O' Poder ElCecutivo, a ímpren- complexo 'problema. da pro- 'países citados por eminentes sas leis de preVidência socíal,
te. SI bem que ji\ tenha feito putados observatórios meterea�o- sa O .rádio e todos, aquêles dução\ agro-pecuária.

.

parlamentares," como exem- criádas para beneficiar OS
bastante frio, contudo, dentro da glcos do continente espero.-se êste ,qu'e de uma ou de outra fol'- A reforma agrária, tão am- pIo para a reforma agrári� opeÍ'ários e trabalhadores ur
normalidade que' preside a vinda ano um .inverno rlgOr�sO e detnq_, 'ma: têm responsabilidade e, .plamente discutIda em nos� em nosso meIó. Certas com", banas e que, infelizmente,
das estações climatéricas, Só age- rado. pelO que dizem teremos frio f3e interessam pelo_ bem estar sos dias, precisa ser alca.nça� parações, sem as necessárias vieram agravar o_ custo da
ra começou. realmente, a est�ção até o pró_ximo mês de nove�bro. do nosso povo. da_ através lião apenas dEi correçoes e adaptações ao -

leis senSãtas, mas de provi� nósso �ei_o cam o que estão (Cont. na 7.a página)
deneias Justas .

e lmedia1íãs,

�:�t��a�e::�:sa' :��f::J:��� ORLANDO BERTOU: MAQlJlNAS FÀZEM'
ciaI e econômica. .

-Preliminarmente desejamos T-UDO MEN�OS ESTRA'DASdeclarar que é desaconselhá- "

. .

,

vel pensar em. estabelecer, Mais uma vez ouviu-se no' e tomará, prOVidências no
em nosso meio, uma legislai plenário Jia Assembléia,pa sentido de transform�l' :asção agrária nos moldes da re-

sessão dé 19 a substanciosa estradas 'em questão em ro-forma procedida em paises ddensamente populosos -e téc- oração o representante pes- dovias, e o sr. Udo Altem:

niç,amente adiant'ados, eqmo sedista do Vale do 1tajai, de- burg dá razão, em parte, ao

são os paises europeus e no-: putado Orlando Bertoli. De- sr. Orlando BertoU, afirman
minalmerite a ItáUa, citada nunciou novamente o pés- do que o Estado já vem dan

há poucos dias desta tribuna, simo estado da estrada TaIó- do atenção' ao problema.
pÓ!," honrados parlamentares, Rio do Sul, no trêcho-que 11-, Continuando, o parlamentar
como exemplo para a refQl:- ga a Barra do Trombudo, pessedista afirma que govêr
ma agrária. A Itália, que tem, com mais de 49 quilômetros. no, pelo visto-, está sendo

uma população' numericã- Afirmou o orador que' dà, traído e engodado por pés
mente pouco inferior à po- tanto reclamar da tribuna i simos funcionários, que não

pulação brasileira, dispõe de êss!,! estado de coisas, me�or ; se pejàm de mentir qUanto
pouco mais de 300 000 kms a faria se .grayass� um dl�CO, ao real esta�o das rodovias

-'
,

para maIS pratIcamente se daquela regiao.
,fazer ouvn-.Continuando, s.s.,

.
�

_---------..... aludIu às enormes dlfícul- "O GOVÊlRNO NÃO ENCON·,
da,des � de. es�oamento .�a TRA OS FUNCIONARIOS "

produçao de tao rica .reglao '
...

encravada no centro geográ
fico de Santa Catarina e,
COm as chuvas vindouras, os

danos serão de valor incal-:
culável, causando até morte,
como já sucedeu anterior
mente, causando grande ce
leuma em tôdQ o Estado.
O deputado Walter Rous-

o senq em aparte, empresta
sua solidariedade ao expôsto
pelo orador que, a seguir
afirma .que apesar das inú
meras advertências feitas ao

govêrno os operários da re

partição encarregada da
conservação de estradas se

ocupam em re.alizar traba
lhos particulares, utilizando
máquinas e material do Es

SUL' tado, ou, então, a construir
campos de futebol e ralaS- de
corridas.

- Haverá barraquínhas, queimas de

fogos. leilão de prendas serviço
de

.

bar e alto-falante. melado.
alplm. etc. Os festejos serão abri

lhantados Pela Banda de Música
do Abrigo de Menores, gentllm-en-, REPRESENTANTES

z. 1. $TEINE'R & elA;.
RUA, CONS. MAFRA N.o 8.

.LQliUANÓPOLIS,

� . são.

.R. Felipe Schmidt, 24
- Fones ..

'

21-11 e 37-00

j O sr. Ademar Ghisi" em

j -aparte, observa que o govêr-
'-- no �stá a par das denúncias

O sr. EVilasio Caon, pe
pindo aparte, ma:nifesta que
a regiãQ que reptesenta tem
ligações com a do orador, e
comenta que, no caso, o go
vêrno toma providências mas
não encontra os funcionários
para realizar as obras desig
nadas, talvez acontecendo o
mesmo que sucedeu ao depu
tado Walter Müller, que .há
três mêses estava III procut'a
de um chefe de repartição ...
Finalizando, o sr. Orlando

Bertoli ponderou que o lider
e vice-lider do govêrno aten
tassem para não serem em
baídos em sua boa fé por
funcionários rel�psos e inca-
pazes.

'.TAC
CRUZE,IRO do

desqualificação do café tor
rado dos .eonceítes que. per
mil;!ani considerá-lo produto
industrializado negociável, na
exportação, pelo mercado de
taxas livres. Entretanto., não
foi possível impedir q,itas
vendas no lapso de tempo
em que vígoraram as instru
ções liberativas da SUMOC.
Face a essas medidas, acre
dita-se que a exportação .d.�
café torrado tenda a desa
parecer, uma vez que não há
estimulo para a consecução
de, negócio à mesma taxa
ca�bial do café. em/grao
crp.
CRÉDITO DE CONFIANÇA
/1 sustentação . dos preços

mínimos de registro e a ado
ção de Uma politica econô
mica sadia, e isenta de ar

tificios, 'tem'propiciado ao
café brasileiro um crédito
de confiança no mercado in
ternacional, que se tradua
pelo aumento da exportação,
nos últimos mêses.
Atendendo aos mais altos

interesses naçíonaís, o IBC
110 decurso de 1958, firmou
contratos para � exportaoão
de café com os Govêrnos da
TChecoslováquia, F,inlândia,.
Polônia e Hungria contra.
importação de implementas
agrícolas e navios, nos mon
tantes de US$ Techec. . ...

12.000.000,00, US$, US$ ,Fin.
,9:200.0.00,00, US$ Polonia
15.665,'000,00 e US$ Hungria'
695.000,00, respectivamente.

Mais carta: •

"Seruhor Diretor.

ACãbo, de ler, em A GAZE
,.A, um a,rtigo do esforçado
'jornalista Jaime Arruda Ramos,
explicando os mettvos da exO-'

neraçgo do sr. Helvidio Veloso;
de cargo estadual que exercia
em -caráter interino. A expli

.

cação! é facU e lisa: o' demitido
não re2ava pelo breviário ude
.Dista .

.

Mas, se recuar�os' UDt pouco
np tempo, iremos encontrar IJ!II.
,tros artigo do mesmo jornali$ta
govel'nista, afirmandO e JlJ.l'an
do que a liberdade de-pensa
mento em Santa Catarina é a

mais luminosa e concreta rea

lidade. E garantia isso preci-
'sarnente visando a pessoa do

mesmo sr. Helvldio-. VelO,So,
acrecentando que êle :JI'Odia
l!ensar e escrev�r como bem
lhe aprouv#!sse, que nada, na

da e nada lhe aconteceria! Vi
viamos, escreveu solenemen�,'
numa DEMOCRACIA! O ingê
nuo do meu correligioná!'io Ve
Joso acreditou na força d6$se
alvará! Acreditou até que o

jornalista viu o govêrno de .seu

partid.!) desonrar-lhe a palavra
einpenJiadal
\ Mais, uma perseguição me

nos um� não ve� ao caso, se
nhor Diretor.
A finalidade desta, é odra.

...

E' pedir a.o bravo jornalista
Jaime Arruda Ramos que re

produza o seu' artigo DE AN
TES DA ELEIÇÃO, dando 10r
mal garantia ao sr. Veloso. So.
mente isso, em forma de desa
fio.!

, Se tiver a coragem, o desas
oombro de fazê-lo, pedirei ao

,nobre correligionário Querino
Flach .que leia da tribuna am-

bos os artigos, para
.

ficarem
nos ánals

.. ,

Coom o meu amistoso "ana-

uê."
Seu modesto àdmirador,

'

J. GALO VERDE."
x x

x

Ai fiéa \ slnuca-de-bico ...

agência: DEPUTADOS GOVERNISTAS
NAO CONTESTAM E DAO<

RAZAO
'

Fesla do Divino E. Santo em Ribeirão
promovida pera Igreja de N. S. da Ilha, sábado próximo. de�en

da
\
Lapa, terá lugar em Ribeirão do encerrar-se domingo. a Festa

do Divino ESPlrlto Santo.
O programa é o seguinte: dia

27: às 19,30, horas. translação da

Bandeira, Corôa e Cetro do DI.-
,vino Espírito Santo; às 20 horas
novena. Logo após, barraqulnhas,

Os antigO; alunos da. c�mpanhia leilão de massas, laranjas. chur

de Jesus estarãO, sábado. 4 dei rasco. senviço de alto falante, que-I
julho. record!J,ndo os bons momen- ma de fogos de artificios, etc. Dia

tos colegiais reunlndo-se para. o' 28: às 7 horas, primeira Missa.
tradicional Churrasco da Saudada com distribuição da Sagrada Co-'

mu.nhão; 9.30 horas, tranSlação
da. ban�lra.· Corôa e Cetro do

.,. ,,":�.
GRATIFICA-SE

Oratifica-se a quem encontrar ou devolver ,ao

Plano de Obras e Equipamentos um jeep de sua pro-'
priedade, desaparecido por encanto da cIdade de La
ges, onde se achava, entregue, ao vereador Celso Gass,
lider da U.D.N. na Câmara M:unicipaI. , .

Trata-se de veículo 'muito. 'eonhecido naquele'mu
nicípio, pois nêle, no últimg pleito, o insufrutuário fez
tôda sua campanha de candidato. Em virtude disso o

,.referido. jeep não. estava emplacado. Para identifi-
aá-Io, no ato da entrega, 'Qossuimos o número do mo-
tor. �

.

Churrasco da
. Saudade.

que Sl1rá realizado, à tarde da do.
ta em referência, no COlegio Ca.
tarlnense.

x
\ -

«

As Ins�riçõe,s poderão ser feitas,
na portaria do Coleglo' ,catarlnen
se. com o IPe. Braun, e com o sr ..

Ademar Gonzaga, até o próximo
dia 30. pede-se que � Inscrições:
sejam feitas já porque será dlt1c11:

x ,

O anúncio, acima, não é matéria pàga! Trata-se dê
cOÍaboração à campanha de_ <tO rdubo é nosso".

.�'
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