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Jovem calarinense
concluiu ,,' curso de
�dminislração

DIRETOR: RÚBENS DE ARRUDA RAMOS .:,_ GE�ENTE: DOMINGOS F. DE AQUINO
3.00 - ,FLOÍUANÓfOLIS 15 'DE

O 'diretório" nacional

pública, recomendando-a à
convençâo nacíonal partí-.
ãáría,
A liderança pessedista e stá

firmemente decidida a razor
abortar a manobra do sr,
Amaral Peixoto que, sub
pretexto de reivindicar para
o PSD a vice-presidência,
pre�epde ainda, protelar a.
decisão ou tornar condí-uo
nal o apoio ao nome do mi
nistro da Guerra. O P�D
fltlminense lamentou, ontem,
oficialmente, a escolha da
candidatura do "marechal
e insistiu na, reivindicação
da vice-presidência.
. Os principais dirigentes
do partido se recusarão a ele
bater o problema da vlce
presidência, fixando a agen
.da jía reunião d&.hôje ex
clusivamente na escolha do
candidato à presidência. A
vice-presidência; essa a te ..

s� que vai prevaleéer, d-eve
ra ser. debatida em função
q�s alianças que se rarão
para fortalecer a candída
.tura do marechal e s srá,
portanto, um pôsto para ne ..

gociar com o principal aíía
do, o PTB.

2° CONGRESSO BRAS.ILEIRO DE
-MEDICINA MilITAR,

ANO XLVI - O MAIS j�NTI ao DIARIO DE SANTA CATARINA
� -

.....

N.O 1 3 6 :1: ti

Será realizado em Pôrto Alegre gresso Brasíleíro de Medi�lna MI
de 24 a 31 de agõsto, o 2° Cano iltar sôb o patrocímo da Acade

mia Brasllelra de Medicina MIlI.
tal'. As Inscrlçõés . poderão ser

feitas no Hospital Mllltar com o

T-en. CeI. Dr." Ruy Portfnho de

Moi'aes-para médicos, rarmaogu;
ticos, dentistas e estudantes des
tas pronssses. onde, também se

rão recebidos ternas livres.

.'
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Brasília- será' (entro do
��I�,�!�s:"Ur.�!r�i�ar�.! :,��,�el!��,.o���,�!Çªa! I ��;ªf.���\;�f�i mul1do' �:::::��:.��!�=::�
índices de produtividade at- . unidades. I do País: líquidos, cuja produção será . visitar esta cidade, ontem

. i nante' eram palavras C011S�

cançou a Fábrica de i\.sf�lto, O tesultado dêsse rítmo r Tendo em conta que a duplicada a partir do mês em companhia de 16 outm� .das �o"sr: J�scelino Kub�s- . tantes de todos os pronun-
da .Petrobrás, em oubatào, de trabalho foi uma produ- procura de asfalto pode .atín- vindouro. . congressistas de diversos p':'.i- chek. N�s flcal!10s prorün- cramentos sôbre Brasilia. O
durante o mês de junho úUi .. ção da ordem de 15.7UO tone- I gir 18 mil toneladas me-i- ses, declarou que "I]ua"ldo ,damente.lm_presslOna,dos com representante de Portu?;�l
mo.

.'

i ladas de asfalto de' díversur . sais, a administração da Re- Tendo exigida um ínvesu- Nova Iorqúe for uma pálí- a s?-Aa,c.l'laçao. Esta_.e a ex- naquele Congresso, prof. Fra-
)):xcedendo a própria capa- tipos, processados naqUe['3; finaria Presidente Bernar- menta, em moeda estrangei-. da lembrança, Brasília será periencia de. l!ma VIda e re- ga de Azevedo, disse quê u-

cidade nominal de suas ms- penado. Esse recorde, toda- ; des resolveu promover me- ra, de 8qO mil dólares, a F'�.,. o centro do mundo". flete uma visao que o resto d . �
talações. (3.500 barris dlri· I via, não trouxe alteração lhorias das instalações fl. brica de Asfalto de cuca- Por sua vez, o prof. Ir�'lne do mundo deve admirar" o. o que VIra estava muuo
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I
acima do que esperava, en- .

ríos de óleo bruto), a - ,nos es oques a a rica, pois brís, de forma a habilítac o tão proporciona, a ua mente age, medico do presíd-nto ,Das mal� .�xpressIva.s fo- centrar e revelava "a "'1;.:._
brica processou, durant:?' a produçao acompanhou a I estabelecimento a atender uma economia, ao país, em Eisenhower, dos R:staJos iam as opimoes m f' t

�

aquêle período, um total de demanda, cada dia maíor I a's necessidades do mêrc-ido divisas, do montante de
.
9 Unidos, .síntetízou suas Im- d

am e�ca- I raordínáría capacidade de
as por 16 sUll1:i�ades médi- realízaçãn do Brasil', en ..

122.000, barris, o que resulta, em face djl. amplitude dos
:

nacional, principalmente no milhões de dólares anuat�. pressões sôbre a futura. ca- cas que partícíparam do I quanto o. prof. Asturo B:'I"di'

_ pital nas seguintes palavras, C?ngresso Internacional so declarava que "Brasília -m�s-, -- ..----- ,.- ------- -- ------ -- -- -- ..-- --- -- --- --�- • que peçUu fôs'sem transmiti· �Ie I?oenças de Chagas a tra, de fato, a pUjanca 'de· �

oo IS I F-J RTES �
. '!,espeIt� das obras da fl:tt<-I um povo, superando tôcias tioS

• fi ... Sanla (rUI (�iu ra capital do Brasil, por e!e,3 expectativas".

: RUBENS DE ARR'uDA RAM� ,omlru,âo O t,.,ho Joa,aba-){anxeoê está p,on;� ; :;;EnE::�:;::�P;��;:��:� ���}�!U����iU ��,_I�T!�!�� IO�� "����
� As noSsas estradas eetaduais, na quase totall· r em breve estárá concluido o de Lages àquela pri- ... general Rodri.gues Ridegaln, co_ Ifl�. do Pod�r �xecutIvo Mt�·

j
paros nas vias de;<ieesso e

.... c',ade., dos seus c�nco mil e tantos quilômetros, têm meira

ci�ade,
do

,oest,
e. De Lages pa,r� o lit�ral, por

-

.. mandante-chefe,
das forças arma_ ill,lCl,paI,

o dr. DIb C�ere� ��.; rêmod,e,
laç'ão do

. ec;lif�c,
ia e)l1-

• SUIl. cO:Q,strução datada da época em qu,e"O carr:inho- uw cammbo ou outro, a �manda nao se f!!-z COlll. � das" afu'escentando que José' Gll ��n����c(lndo :ga��GUI.,ar <lo-':' de, �e!-ll s�d� O' Sns1t.ó p»J.i<.

l de-rr.ão et:a;,' ó Jnstrl,lmento por e�çelência na remo- � 9. c'ificuldade que se faria �JOaçaba ()U�hapecó
.' ... ,geyes, chefe 40s ,Nl.belties e p_re- ."

as f'ecessl ad�&. d'.'f· flll'flo, �,unl�lpal. .... - ..
• . . ....' • -", '

'

. � �·...;"t .Í'" à:.-t"-' â& {Jni01i;-<J(ttyctltl Cl·t<n:e_ -dfstl'itOS-,�-er no setQi\t-tóA;�_., ]t' -' :JiL�., "'

lÍI( �ã{) da ilerrà.,N-a�tq:ela'. el'81, ,&&·tlütr�!a'ntt{tilnas".chft,..
,

pata a -ext.en�a.�o'n�cent:r;al . �Oestt �;l' "���;�
,� , ,-

- .' S�,lVt'� fttPt�ràdo.:;ow.eq{�· à .viM�O>1 ;�.no .it���{i,;1_.��a;r��mope��:W1ntJi
... mq;yátn-$e ,pá�' álavan-ea�, picare"tJl.s: DM: à:s �-O<;Ras Cj� o, 'satrdoso oo1á.f.lP:n*'l:��tf��t.ü�'�le ....� ):�i���s��,'Ovêtn.o. - ô··da" !eCr'!?Cfe' gW:P��'�OM�rTciente Francisco�G&m>tno...Qa,
, ;!o(lovias terem seus traçadas .caracolando.� en- �bteVE! <tue a 'C'tinstrúçaCl fossê fuicl:iõa pel1tfõr, .•t .

enel'il disse tam'bém que caiu
.

Sao de sua mlCiati·Ja me- ,Costa - o de Canasvieira e

• cO,stas d_os morro.s._fugindo aos terrenÓs mo_lha,c.!(,S, .. ,atual que.é na ve-rdade a que mais di·]:'êtamenté • prisioneiro um grupo de 11. sedi_ çhdas de melhoramento n'l3
I Vargem Pequena _:_ se p�'l-, ,

- {',' -... -�. estradas da Lagoa Ca
.

. A.

"

aos éortes e .aterrós e principalmente às pedreiras. COl1!:i.llta os interesses- gerais da terra catarinense. � ClO�Os entre, os quais !lg�ravam Rio Vermelho À, c�pe, I Jeta,_para
esses dIas, a C011S-

�. ,
.. ,-, 1','" os ex-e'Oronels El'llesto Wende e A ,r.naçao- truçao de uma ponte de crm.'

... Dal serem, muita vez, o caminp.o mais 'longo ent:e MaiS adIante, numa tirada. um tanto suspe.ta II1II Inácio Saucedo e os capitães Hu-
Pantana do SuI,_ etc.

I creto. .

• dc.is Jeo�t�:ta pequena djgressão, que é coisa sabida
de c7eitol'eim, a�;;��::ó����ta:� ������, ���:����� ...

1<00Q�::a�d�,t!��::: -�:�'l'at'fOl'_ ��tt�o��as ���as ����el�n�:;:.1 _ Ou�ras . �roVidênci�s_ es.

• f.' Iessabida, a propósito do brilhante discurso que o polis vive isolada das demais regiões de � ças armadas disse ainda que tnt� de Rat?�es, onde <?r'!e- I
tao llgadas a conserv'lçao do

,

l' 'd'
.

CA
.

l'
-

l' f" ... apr()ximadamente 150. revoltosos nara uma sene de provItlen- prupo E s c 01 a r ' "Osmar
� deputado Aroldo Carva no profenu, ha Ias, na ·a·· Santa Catarma, F onanopo IS Ica ape· cias, tendentes a 'henefi�l·,·_"." Cunha". .

'

... � • de Santa Cruz se el).contl'am- na JJ ,� ..
•

•
mara ·Federal.

.

nas, como a Capital política ,da Estado, jtl-
--_

cidade de Cochabamba, sob .
-

Quere�Ó.8 llcençª do orador para dois .apartes. quando' deveria ser também a ca�ital � risdição' mimar. esperando que o· O REP'RE'SEN'TANTE DA 'PR'Ef'EITURA 'D'E.. AfiJ.'mou O' ex-Secretário da Viação, -a certa altJl! o 'cultural, a Capital _social, e a Cap!taÍ ... govêrno resolva se serão d.es·ter- ,

' .

I11III da sua faIa: -'
econômica centro de gravitação de to-

�

" tados ou submetidos à justiça FLORIANO'POLIS VOTOU CONTRA O... •. "A BR-36, a estrada "'dO' trjgo, que dos os interêsses da terra catarinense." � civil QU militar pela sua particl_ ..

-

�
-

" ... pação no movimento subversIvo

... .visa ligar o Peperiguaçu ao Ocenno Essas suas palavras prendetp.-se" ainda à ·,?lr· �.
" ,

� Atlântico, encontra-se em construçãCl eunsj,ância de a BR-36 não estar sendo construldft ... �_e_2_�_dO mês passado. AUMENTO DO PRECO DA CARNE.... de Lajes para o extremo oeste, em vez' de: Lages para_, a Capital. E o apa,rte que cabe será � I -

- ·

�
de atacado, como seria mais convenien-- menos meu que do-.Sr. Irineu Bornhausen. Em 1951, .: O dr. Alamir Cabral Fa- I órgão controlador de pre·-

...
... Iria, chefe de gabinete da çO's.

• te aos interêsses locais, o trecho La�es- quando' governador do Estado, foi votado, pelo CO'C.- ·Prefeitura de Florianópolis e I
-

Igual atitude teve o jO'l:-

� .Florianópolis, que é mais urgente. gresso, o Plano Nacional de Viação. E o senador de • seu representante .junto à nalista Ari Machado, repl'e-

...
."

Três"rodovias estaduais ligam a ho,je fez o 'possivel e o impossivel para que a BR-36 � . COAP, votou contra a re- Isentan�e do Sin�i�ato. d'Js

� região de Lajes, no coração de Santa fÔ:::.3e desviada de Lages e não terminasse em Flo- ... -

I
cente �ajoração do preço ela

I.JornalIstas P�ofIsslOnaIs ,de
..-JII . � carne verde por entend" \S�nta �atarma, t.1Zmb�m

� Catarina, à extremidade oeste do Es· rianópolis. Nesse sentido levou o seu lider na Câ· ... .' _

cr "voto -venCido na se�sao cte
... tado." malU Federal, o deputado Wanderley Junior a a-pre· � que a medida nao I!onsult,a- �,;;egunda-feiFa última da Co-
� �Q'\lem qiÍer que conheçª o E'stado não pode_,rá �en{ar ao traçado dessa rodovia uma emenda que o

... v� os· interesses da pop11la- ! missão de·Abastecimento e
... II1II çao, conforme justificou na Preços (COAP), de Sant3.

• ignorar que o sistema de transportes de Lages p�,:,a alterava de.... Floria;nópolis-Lages-Joaçaba-Xq,nxerê- ... última reunião plenária do ., Catarina. .-

�
o litoral, embora por estradas técnicamente supe- São Miguel do Oeste, para SÃO FRANCISCO DO •

... l'adas, é multo mais completo que das referida� SUL-CURITIBANOS-SÃO MIGUEL DO OESTE. �

• três rodovias que liga!l1 a cidade serrana ê extre- - ...

III
midade oeste do Estado. De Joaçaba, ou mais pre/:l· Essa emenda, que tomou o- número- 75, embora •

... . sarnente, de Chapecó para os limites com a Argen- contrariasse os interesses politicas do seu autor,. II1II

• e tina, as ligações são precárias e mal situadas. 'DI}, eleItoralmente prestigiado em Bani Retiro - muni- ...

� .estrada Chapecó;'Itapiranga, marginal ao Rio Uru- cjpio que a alteração do traçado sacrificava - fo.! -'" •
III guai, nas fronteir�s com o Rio Grande. do Sul, sobe l'lpl'esen�ada .por imposição do governador lrineu •• um braço de MO'ndai para Dionisio cerquei_)a e 011- Bornhausen. A bancada pessedista no Coilgre<;<;o,
� tI'O de. Chapecó para AbeJardo .Lúz. A BR-36 - Rs- chefiada por Nerêu Ramos, e ao saudoso emgenh'<)i- •
.... f.rada Presidente Nerêu Ramos - atravessa justa- rc Edson Passos, deputado relator do ·Plano, d"ve •• íl1eI,te a parte central da imensa e o_pulenta zO,na Florianópolis a conservação do traçado ongma:'. �.1 agênçia,
� do Oeste - parte essa toda .desprovida de eSÍ1'a- mantido 'depois de porfiada luta contra' os repre· JIII 1>,'

Ainda' recentemente, no Rio de

... .

•
Janeiro, -o Senador Gallottl teve

das .na direção Leste. Assi,m, essa ligà,.ão, cortaedo sEutantes bornhauseanos. Se o gov.ernador da época· R. Fall'ps Schml'dl, 24 t�,.. opor unidade de reafirmar essa tada .essa
-

capital motivo Congres-
.

... o nntigo Chapecó_ pelo meio, e pondo-o em cantata houvesse vencido a parada, 'Outras por certo"seriam •. F--ones . 21-11 ii 37.-00 sua qualidade, prestigiando a de-· 80 Trabalhadores Têxteis Nacio_

• com' o entroncamento rodoviar}o de Lages devia as palavras do sr. Aroldo Carvalho a respelto do
lIII I legação catarinense que compare-I nais. RespeitQsas saudações, -Ave-

• 8rr, 'necessariamente, O que tivesse primazia, da estiol(f.m�nto de Flprianópolis. ,1iII'- j
ceu .;0 Congresso dos TrabalhadQ� lino da Silva, Chefe Delegação

� � ,
�. �

--
__

-
__,�_::::::::=:::::::::::::::�__r_-_T_ê_x_�N�=�. I���� -

_

AJIIÍIIIIIIIIIIIIII\lIlllUmli\IIIIIIIIIIIlIUllllliíll!!IIllIlIIl!lIl1mmlllumIIlIlUIl!'1I11IN!lIJlII!lW!I!!!!l1lm:im/lMi::I,lHIIRIf.lImill,lllllllllmllllllllll!llli!l!Iníillllllllllllllllll!1\III1\II\\II\\\II\\\lm\\\Hmmm!mmmllm:ll1IilIIIIIIJ�lmllmll!lIImll!!lIIlilHllíIIII/I1!1�llmllllllll!lml:mm:IIII!I!�llllmllilllllll\II;I;ilillllllmmmlill:m:illll\;m:I::�::�;;;;:;:;::::mmmlll!l:mmmmmm!!1lli!ll!l!m!IIII'!'
ªI Em sua sessão de hoje o Diretório �acional (fé fotografos, num, estudado lufa-lufa de rel.'!- .tastrofe. ,"Sepa o fIm do mundo, mas vamos te-lo alternadamente ao PSD e ao PTB para seu cano �ª
�i do P-SD vai indiCar à Convenção do Partido o n0

;
nióf-s e de ·conferências, conssguiu realmente in:- no paláci� da Alvorada", era o que �e ouvia ·ne::;- didato "invencível"; segundo, que as divergênciSls �

�ª me do marechal Lott para candidato à presidên: pressionar os setores inimigos. Acrescia que, a�J sesmeios.' internas na coligação, como em cada um dos par- �
[ª üa da República. Lott< vem aí... Antes de reap·· lado das fôrças que. deviam formar contra êl"l, Mas o simples sinal de reunir em tõrno do tidos que a compõem, significam muito pouco, niio �

zar-se a reunião, mera formalÍdade a esta altura nada se via de expressivo, em matéria de arregl· candidato anti-Jânio, do nome naturalmente con�tituindo .perigo de que se dispersem as hostes· ªª'
dos acontecimentos, a candidatura do ministro da mentação e contrapropaganda. PSD e PTB pare-- ir.,dicado para assegurar a unidade dos ·_partidos '. dos dois maiores partidos nacionªis em seu com· �
Guerra já se firmoú entre as correntes anti-.Tânio.

LOTT VEM AI
pate ao inimigo comum. . �

Sente-se (que' deita. :'aízes na opinião pública �-que' '�

!
.

/, E enquanto isso acontece, a UDN está longe �
uma: atmosfera de' franco otimismo _se vai for-

.

� --

'

.

de se mostrar unida. Decididamente, o grêmIo �,
mando em tôrno dela.. Já não sé considera umá L__ _ '__ I!I!I! �

<

•

�.
-

•

-

__ _

'

_
_ _

•

I ' precJpitou-se, ao converter-se, pràticamente n J �
"barbada" a causa de Jânió em certos cireulo;3 ciam perplexos ante o que o talentO' radiofônico govel'namentais, dissipou qualquer dúvida sôbre a único esteio partidário-" do demagogo dos ratos �
de maus observadores poUticos, que informam os do sr. Emílio Carlos pintava como' a avalancha, po}:sibilidade de sair triunfante a chapa contrá- . brancos, uma vez que não contam os PTNs e ��
jornais oposicionistas, garantindo-lhes que Q ho- janista, a inelUtabilidade da c�tâstrÓfe concisa- ria à atida janista. Duas conclusões se tiram de.<;- outros grupos n1enores. ' ªª

) mem da vassoura "já ganhou". :t!:stes mesmos se mente descrita com o slogan: "Jânio vem ai". d� logo da formalização da candidatura Lott p!}la Enfim, o quadro da .sucessão é êste: majori- �j
:

tores já começ-am a fraquejar no .seu esfôrço de O c�meço de pânico que se gerou em certos cuase unanimidade pessedista: primeiro, que é o tà!io o marechal Lott, éontra candidato minor!- f�
catequeze. � rrupos pessedistas e em alguns circulos conserva- sÓlido bloco dos partidos que apóiam o govêrno,

.

tario, o sr. Jânio Quaâros. Só um enorme esfôrço �ª
Enquanto o sr. Jânio Quadros estêve sõzinho dores devia-se, entretanto, ã convicção de que um bl{)co que resistiu às mánobras com que Jâuio da parte dos janistas poderá inverter as posiçõf!s. iS!

ça inovil!lerita:t;l.�o-se perl\�t�.o �t__!'Ü!1ã() , 8'Q.yêrnp .tãIlJ,o Q:u.a�l�(}�. seri�. r�a.lm.�nte :uma.c.a.. perftdf!_me;nte ,proc-prou. envolvê-�lo, ofer.ecendo-:;;e
_

. €DA�T®N.J9JnM, d· i�l':i0,.�ari0cat;
li'{III"lllilIIIU1UJlit1t!llI1111lI1111IH!llfnlIUlllrtuUUIW:IWml1111ni:1}/lnli}UnJIUn�Umum��1����1�1��mm:�,mmmrUmll- IU� 'IIUUmn�HII��I��,nR��flR��I(��I�ffi�'- -. w �
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"

�:'�"_"_'� --;,.<':.r;'-.:. :,',,'.," ._.�,{
.. ,._,_..":.".. �, •. ..',;.;...,,. O,,"

"

• '\-;':;_'-_"'-"",'l.:""�' "',."
'

"'r"" _',"t,�,:_'�'<.

�DIÇAO DE. HOJE: 8 Páginas Cr$

��([����:����� -Mjn�istr-of�alar----áboje sô�re 8:reforma agrária-I
��aç��co�aÚb��:�!l:�a���d!�::ll�:: Prestará Iodos O-S esclarecimentos ao Senado� Viagem ao Rio G. do Su.1
tu1!o Vargas, foi concluído .eom A f" d t

I
�

. im e ex ernar o ponto I te aos componentes da Co- lização das terras do govêr- Grande, onde deverá ínau- I

excepcional br!lhantlsmo pelo jo-..-l i t d M'n! té d
..

.

t
'

t4e V s a OIS ena a missão de Legíslaçãc-Agrá- no. '. gurar um silo e um arma- Ivem Syvio C, Ku.erten. fl1�o do �i\.gricultura sobre as bases ria, presidida pelo sr. M.'!l11 Na próxima terça-feira. o I ,
.

deputado Frederico Kuerten, �a ida reforma agrária preconí- ! de Sá. , titular da Agricultura segui-
zem que a COTRING esta

bancada uelenista, na Assembleia [zada pelo govêrno; o minis-I rá para Porto Alegre, .onde, I construindo naqueles muni-
Legislativa d� Estado.

" :trü- Márío Meneghetti com- Os principais aspectos que a convite da Rádio Guaíba,
. ClplOS gauchos.

Agradecendo o convite. que nos parecera espontaneamente ] O ministro abordará, na 0,'8.- pronunciará uma palestra
foi �ent!lmente enviado, aprovei- ao Senado Federal, hoje, 11.'1 I síão, referem-se nos pro- sõbre a reforma agraría.
tamos o _ensejo para parabentzar 11�,30 horas, quando pre<;ta, - I blemas da terra e do homem, Ainda durante essa via

�\,IViO, desejando.Ihe uma bri- ra todos os esclarecímentcs : referma agrária adapta- gem, o ministro, possível
Ihante carreira. aos senadores, principalmen-

I
ção do homem à tel'rlt e uti- men,te, visit�tl:á Pelotas e Rio

JULHO DE 1959

PSD reun i-se hoje, às 10,30
horas, em sua sede, .no Edi
fício Piauí, 8.0 andar; para
aqotar oficialmente a candí
fatura do marechal Teixei
ra LC?tt à presidência da Re-

Me ....

TAC
CRUZEIRO do SUL

TRABALHADORES GRATOS AO
SENADOR BENJAMIN 6A1LOTII

O Senador Francisco Benjamin
Gallotti, destacado membro do mRnifestou-se a classe: "Senador

Francisco Benjamin GaUotti, Se-

Com profunda gratidão, assim

Congresso Nacional, onde vem

emprestando o br!lho de sua

cultura' e de sua inte1!gêncla, ao

lado dos bum!ldes. prlncipalmen_

nado Federal, Rio: regresso nosso

te dos trabalhadores.

Estado natal, honra_me agrade
cer. nome dclegaç'ão catarinense

trabalhadores têx.teis e meu --pró

prlc;. manifestações gent!1�zas e

prestigiosos_ servlçQS nos prestou
prezado amigo ocasião nossa es-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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u I h O sábado no L I R A,-
mescst 'Jocl1hertO

,

Müllerde

ANIVERSÁRIOS sr. Joel Lang·e

sr. Márcio Luiz Guimarães
Collaço

Mais uma vêz, podemos apreciar
as elegantes noitadas que reuni,
o agradável ambiente do Lux Ho
tel. O Colunista anotou Sr. Dr.

César Seára, Sr. e sra. Dr. Nilton

Cherem, Sr. e sra, Dr. Fulvio Luiz

FAZEM ANOS HOJE

Ralary -Elub do
Estreilo

-Com um jantar festivo reall_1 me�bros do Conselho Diretor. _

zado no Clube 6 de Janeiro, o Numa saudação às damas presen

Roi;ary Club do Estreito teve em- tes à reunião, falou o rotariano
possados dia 4 deste, os novos Vicente de Sant'Anna,

,

membros do seu Conselho Dire_

tor, eleito para dirigir 05 destinos

jovem Vaderlande

Machado
Henrique Transcorreu na maior animação I Fernando Sabino, s�ta, Mary VoU, Hamilton platt. Dr. Renato Bar

a noite de domingo na boite Lux Sr. e sra. Osvaldo Mj!ira, Srta. Ma. bosa em companhia de jornalistas
- jovem Octávio Nobrega
- javem Mauri)o Beirão Bonnas-

sl�
- sra, Diva Delaite Moritz espôsa

)'- do' sr. Carlos MO;itz
'

srta, Lella Medeiros
sr. paulo Lange

I

Terminados os trabalhos nor.,

do éIub até Junho de 1960, e mais da sessão, passou-se a umaDepu_
que, ficou assim constituido: outra parte do programa, que

.!'residente, Acy Cabral Teive; constou tambem da posse da nova

Vice, Lauro Maia; 1.0 Secretário, diretoria da Casa da Ámlzade, or.,Lqny Erv,ersong estará cantan-

do sábado próximo para a socíe, Aécio Cabral Neves; 2.°, Vicente ganízaçgo composta das senhoras

dade florfanopolrtana,

Hotel, com a apresentaçã-o das fa_ ria -Aparecida Siqueira Lima; Sr. -palestrava animadamente,
Osvaldo M�'lado. Sr. M,líton Cruz, tado Doutel de Andrade.

- .jovem, Esllgnl' da Costa Lima
- srta. Aleina Eloi de Oliveira
.i: sr. Oswaldo Freitas
- sr. Waldemar Eloy de Oliveira
- ar, pedro Xavier.

mosas orquestras:
Roberto Férri e Garotas paulistas: . Srta. Gl'aciela peix,oto

nhados do Sr. Durval José Reis,

Sr. Miro ,Morais, Sr. George Pet

xoto, Srta. Ilze Domiani, Srta.
Maria de Lourdes Damiani, Sr.

gaul Espindola, Srta. Dineia Maya..

acompanhada do Sr. Fred� Srta.

TRISTE REALIDADE
M. MARTINS Vieira, Sr. e sra. Serafim Fancz, I Leda _

Cotrin acompanhada 11.0 Sr.

srta. Maria do Céu Tolentino, Sr. Rudi Bauer, 'Srta. Maria de Lour

Eduardo Fatuch, Sr. e sra. Luiz I des Bastos, srta, Irene' Silva, Sr.No desespêro selvagem de minhas amarguras,
Na paixão indômita de alma já vencida,
AtH aceí-te ferozmente com Iocuras,
Como se fosses minha vida adormecida.

'T,ecenõo ilusões! Imaginando o futuro
F'eliz :i oferecer-te o coração;
Fingia amar-te com amôr puro
Ná .rugas lareira de meu mundo pagão.

A noite de nossos caminhos, éra tão calma.
No alto firmamento, uma rainha a brilhar,
Be.randc teu corpo esbelto de mulher sem alma,
E reu porte de homem, cansado de te amar.

OSVALDO MELO
CATAI'UNAS PR,A CABEÇA. Ultimamente, OS "ca

tarínas: vão se projetando cada vez mais no cenário cul
tural e estudantil do país.

":":::;atal':.na" é como são conhecidos os nossos conter
i âneos, desde os selecionados para o Corpo da Guarda do
Catete até, os que se distinguem na artes, letras e outras
c ulmínancías da vida

.....cultural em nossa patria.
'Em tcdos. os setores das atividades profissionais, o

"catar.na" tem estado presente, elevando-se. a si mesmoHo;''S, f8<ÍUecidos, um pelo outro passamos! e á teria que lhe serviu de berço.Um olhar apenas, um sorriso perdido! -- A.?;C'ra, foi o dr. Augusto de Melo -Saraiva, que emS�[t,ue;; esquecida do que .Já fomos,. São Paulo, ainda ontem, em solenidade realizada. no Aca-Si;,;0 também, meu caminho Já v�ncl.tlo! demía Ná(ional .dEi Med:icÍl.'j.a, ,conseguiu: o ,cubi�ado
'

prê-
........_� ...._ 't>;.;â -..M � ft 't' 'tT.... -,__,,:_, '�',,;;,e "mio :F.er:l�n�o Vã;z", O�m�i?t até agora cõnstttuiflÔ pela'·
.0 .

k C J:.
h j

-

.I\Cad€IJ ua ].\, aCIOnaI de (MedIcIna.,.. 1III' r I D S ./ o Z Ina: '

Tõ31'lbém, em rece�t-e cohcJtrso' realizado em São Pau ,.

t de alia
..

'10, p�v a ingresso no Banco do' Brasil, destacou-se cem
• ,3.S melhore.,; notas, nosso conterrâneo Sérgio Ernesto RI)-

:' C I a s s, e I n I e r n a'c i o n a I thsalÍI, _que já foi nom�ado. )' '-:, -
,

"

"

III' • Fl)i outro lado··e tudo isso na; me.sma se,mana, 'duas.'
• ,qOlsis��.�':"l:o:nt�rrâne�.s, senheritas Ivone cr�sto,v�l. e, AIld .'

• �j"'__'-_._-"""',.I".-__- ....w....- .........r..._ .• .."'.�", .Terezmha sanford. L.Ins, ,J.1eceberal1l�:na Vlll��rsU;lad.e de
111'. Q' U E R

"

N ( I A
3ala1.l1 '1nca, b diploma {lo Curso de "Estudos, Hipl:j.niMs·

• I" E f�'3
.

o c';rtificado .de grau 'superiór ';cio Curso
I

de', Filo'spfia� : "

•
_

•
Como se vê, os ·'catarinas" foram p'ra cabeça.-G R I L L - R O O M . Desta coluna, meus cumprimentos aos valorosos brá,• 1_ ..._-.....- ........- ..-�...__...".:.-__.,...,..".. ........,.""..r '"0S do nosso Estado, extensivos ás suas exmàs" fa�ili>as• ...leIas vitó:::Ias alcançadas em varias setores da vida p"o-

•...üssiolial e cultural de nossa terra.• Diáriamenle TEATR.o AMADOR DE FLORIANóPOLIS. D. Geny.
• '

•�ontir'Ua á frente da grande e já vitoriosa iniciativa dE

• �Tantares. .. À O .projet�r o Teatro Amador de Florianópolis.
A P I A N O· Alem elos sucessos alcançados sob sua direção C0lTt

• e penhvos . '_'ssa pleiade d: moços cuja' dedicação ao teatro vem sendo

• M u s i C a dos CHARLES 'l,lootavel e Olgno dos melhores aplausos, já se anuncía pan'
de a,ª'0I'to, mais um sucesso, quando subirá á cêna no'

• Das 19 às'23 horas' . CHEVA.LIER ,'\.lvaro de Carvalho, a mais bela história do Conta Infan··

, a.-..__ ......__ .. tá ....._ ..._ ........ il - A Gata Burralheira ,(Cinderela). _

Felizmente, que a epoca não' pertenc'e 'somente U0S'

AVISO i:�:�
Dld" e .oul,"" com ,.'" PASSES de bolas e mi

_

R A MOS SIA.
rrASSOCIAÇÃO BR�SILE'R� QE-'
f�lATElJA (ONSTRUTIVArr

F'alavar em nosso amôr que ali nascia.
Juravas amôr eterno sem pensar
Nas trrstezas que o destino nos trazia,
�omo .j.renuncíc de não mais nos encontrar.

satisfação de cO'municar
pOVO de' Florianópolis que

preço do, H E li· O'G A S
é de Cr$ 380,00
de .13 - Kgr.
UMA OfERTA SUPPREENDENTE�

cMAtHAS A íCRS 133fOO

Tem Foi fundada em CUl'lt1ba, Esta
lo do pa.raná, a Associação cujo

nome _encima: estas-linhas e', que

tem por finalidade congregar em

5eu seio todos quanto estejam in�

teressados na FILATELIA TEMA�
TICA.

a

ao

o
ALIVIANDO DORES É

INDISPENSáVEl
o BOM,

FUNCIONaMENTO
DOS RINS

novo A novel Associaçãa fllatelica q)le
tem como seus primell'çs' DIRE
rORES, o Dr. Ely dé Azambuja
Germano e o Sr. Frederico Ortwei
ar conhecidos filatelistas, solici_

ta, por nosso intermédio, a tod03
.

'luanto se interessam pela funds:;:
}ão desta entidade e enviarem ao

seu end.8reço. C HXA POSTAL 722
- CURITIBA - pr. 05 seus no_

mes. e . endereços completos. - bem

como Informes sobre quais os mo

tIvos que colecionam' a flm,d.e que

!lossa organizar um completo FI

CHARIO que posslb1llte a esses

filatelistas, manter contato perma
nente com a Associação recebendo

periodIcamente fluas listas, oi1'cu_

I..ares, pUblicações especlall;l3adas e

possivelment.e uma revista. no· gê-

por Botijão

Freqüentemente, as pessoas sentem
dores nas costas, dores de cabe�a. ton
teira, desânimo, c a n s a ç o excessivo.

ma� raramente se lembram que isso
pode ser pl'ovocado pelo mau funcio.
namento dos rins, O perfeito funcio
namento dos rins ti muito importante
para uma boa saúde. Sentindo êsses
sintomas, não se descuide. pense nos

seus rins e experimente um diurético
suave e seguro'- as PfJulas Foster.
Usadas por milhões de pessoas emE.,;ta oferta, em plena fôrça do inverno, não podia s.:'!" todo o mundo. com ótimos resultaMs.;lY 1<: CIJJrtuna. as Pllulas Foster silo um ali�io rá-

Ao lado dessas malhas as Grutinhas estão mesmo ar-- pido pára os males que pro\'êm dos'
romba::'.do" com os preços dos seus artigos de inverno. AI?' rins. Seus rins contêm 24.000 metros
::.e en;,� l1'tra tudo qUílnto é agazalho para senhoras, ho- de tubos e Iiltros, que noite e dia ell

Jão eliminando resíduos. Cuide. dêles

fJ- com carínbo. usando as PfJul..cumprindo a sua
FOltar.

No esclusivQ . objetivo de servit a ,nossa populaGii.:J
,como já tantas.·vêzes ó'fizera) acaba a direção das "Gru
ti:liia.s" rc adquirir de uma fábrica um saldo de algurnas
milhafes de malhas, I que passarão a ser vendidas, hoje.
tanto na Grutinha do Estreito como na do sub-solo de A
Modelál'.'

ner<l. /

Todos quanto se inscreverem até-men.' f' c rí::j"l1ças.
1':-: ') yjsto .aS Grutinhas estão

n::'- . .i.dC.de ue "enir o povO.-

13 de agosto p_ v. serão co�sidera
dos FUNDADORES.

de Sant'Anna; 1.0 Tesoureiro,
[lto Dto Campos; DIretor do pro-

esposas dos rotartanos do Estrel-
to. - Assuml� desta vez a presí.,
dencia da socíedade a Sra. Amél1a
Bianchinl Telve. - Falou a ora

dora da Casa, da Amizade, Sra.
Alaíde Sardá Amorim, saudando
I -

suas novas companheIras.
Abrilhantou o programa o con.,

Fomos informados de que o ca,
tocolo, Eg'ld!o

sal, Sr. e Sra. Rudi Schnoor -está
sem pasta,

com viagem marcada para a Eu- .J>iuzza.

Amorím ;

Zeferino

D.iretor
AnJ'elo

ropa. Nésta viagem, o casal com

pletará' a volta ao mundo. Empossado no 'cargo seu ante ,

atual presidente ACycessar, o

Mario Mayer o noivo milionário Cabra,! Telve pronunciou o díscur, junto musíval, "Circulo da Boa
BO que vai 'adiante transcrtto, I' Musica" qU�, dentre outros nume.,está passando férias junto aos

_

B'l1ls famlllares. 1l:Pós o que, deu posse aos demais _ (Cont. na 7.& página)

. Bastante concorrido continua

sendo, os aperitivos e jantares.
musicados no Querência patece
Hotel. DO RIO PARA VOCÊ - Intera.sa a todos •. �

-------_.-----"""'�--�-�_._----

r
,

P O r t i c ui a'r e s, (o m é r ci o e ln d ti s.t r i à.Estamos informando que ama

flhã às 20 horas, será a prlmeira

reunião áas Debutantes, nos sa,

lões do Clube Hoze. Lá teremos,

fotografos, e um gostoso bate_!,�po.

Utilidades d�mésticas, rerp éd ios," veículos ou máqt:i;.
nas, aeessôr-ius de todas a� €spt<(_·i�s, d iseos 011 o que
você precisar. .Fh-m a. que >C"\'C há 30 anos a imprensa
brasileira; criou u rn departumen to de "vendas para /0
Interior, estando a p t a a ut c ncler o "eu ped ido, Esere-'
va para I

Representações, A. S. _ Lara
. Ltda.

Rua Senador Dantas; 40 .. 5.° 'andar, Rio

"05 Copacabanas" também es

:;ão contratados para a noite de 16

ia próximo mês park. maís uma

elegante noite na boite Lux Hotel.

Alívio
;
í
.,

· ....1
I
,

,-

.

/

':,

i-A fórmula de MelhoraI é
uma combinação cienti
ficamente perfeita. Além
de ser mais eficaz con

tra a dor de cabeça, de
dente, de . ouvi,do, e ou-.
tras dores,MelhoraI t�m
bém alivia a tensão ner-

desânimo fi-

. i
E 1
"

i

o seu MelhoraI se dissolve tão
ràpidamente. que vai logo direto \

ao ponto exato de onde provém.
a dor. Por isso, corta a dor. de
cabeça' e reanima o organismo,',

:
- em' questão de segundos.

.

i'

.r .\_

_I
"
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, ' "Operação Yigorelli'"
Durante

·

julho
'�i,.".� ,com,_,

s .

. ,

.,

.'

/

S Ó M E N.I E
, ,

,
.

E 22.
-' Y.

SUAYISSIMAS
-

.

adquire

.

PR'ESTAÇÕES MENSAIS,
a

. suá :y' < I G O' R E L L I

"

-

.'

"

",

-
.

/
.'

o
, .

maxlmo em qualidade

de costura � mais ' vendida . em
.

Iodo _::
o.. munclo

�

•

50 - ANOS
seu. crédito

o':, "", .

�,

•

DE GA-RANTIA
.

.

éifá
-

áberto·
� -.,_ ',' :-... - - .

em·
.,

)a
\ .

\

I •

., .

.

Tudo
. R.,u a·

para. você e para. seu lar
,

. T r a' j a ,no o, 29

,.

Mobilização
.

da
-

In-dustria (,atarine�nse
Organiza�ão· Pesqui$a,s ·Mercado·Produtividade�O SENA'I

P L A N Q D E T R A.B A L H.O �
. A 'Federação das. Indústrias de Santa Catarina,' que vem se I condUZido':Pfí� professor cs-

O Plano de Trabalho está distribuido distinguindo 'pelo êxito dos serviços sociais e de aprendizagem
lio Goulart e tem o seguinte
plano de atívídade para o

por quatro setores. Três de caráter técni- por ela administrados, resolveu, depois da experiência do ano ano em curso,

co: [urídico fiscal; estudos e pesquisas; e pro- ..� passado, acelerar sua estrutura técnica em 19�9. Para tanto ela- . l.a��::;��8ãO Emprêsa comdutividade e um administrativo ou de Secre- � borou um plano de trabalhoobjetivo que visa aparelhar a indús- -

aplicação permanente.
-

taria. tria com elementos que a permitam integrar-se nó complexo sis- b) Cursos acompanhante e

Incumbe-se êste último, sob a direção do tema da legislação brasileira, atualizar-se com Os acentecimen- .

3.a fase para 'estas Empr'!'>l'Itl TWr das E"wI.>resas.'
. ,- C) SemitÍário para forma- f. Apreesntações Curso de

Dr. Reinaldo Lacerda, de' todo o expediente, '

tos de seu interesse, beneficiar-se como parte do complexo in- 'ção de Instrutores em 2; fase. P" I.i para as pessoaãactme
da elaboração do Boletim da FIESC, dos tra- dustrial, de planejamentos econômicos e de estudos de mercado; d) Acompanhamento êstes .numeraras .

. balhos relacionados com as reuniões dós Con- e, finalmente, ampliar sua produtividade com a utilização de

I
tnstrutores i�1 E:ahràção' Pl�no d1

d F d d ucedid d
e) Plano de Acompanha- .'\p:lt.ação Permanente:

selhos de Representantes a e eração, em processos m;o�ernp�, expe�in:�nt� os e sucedi os em países e mentos Escolas do SENAI h) Lf'�.antamentQ das In,"'
março e junho e os das 'reuniões da Diretoria, ... :!����_ �����.l_O_ �.e.� �_�_?�_S::l��l�.z,._����.� _ � .• _ �. � _,

.

_..
_

l
I" f(l)'oInItíCaiJ�al.&teiVJidoQindveisllde.O V,a- dú,·t r'"S N AUmento.-

no decorrer do ano. Além disso, coordena ela- ��-' -�._�-- .

�-��-�d- I' ��--·-t'��At c 2 �rimfttre
.. executa .: 'pata conclusão, 'no I

contrôle estatístíco . os el-
I
Indus na, de Mmeraçao. e

g) Apresentação Ourso 'de a) SfD;".iláriõ de Formação
boração do Relatório da Federação, realiza o primeiro semestre do ano em Iões de cambio plano de outubro corrente deverão e.s· L. R. para SENAI e' SESI ·.te Instrt.tr-r es, em 2.a e �."

cadastro .das indústrias para efeito do imposto eUfSO, o est�do dos tributos I
obras e equípamerrto e cola- tar concluidos 'os estudos s...i-

. '} 'I'rímest re /' f,ase' t=

d
nu'! gravam a produção ín- ' buração no Boletim da cre energía, sobre erva mate .�)

.

Seminário Formação Ij I Acompanhamento dês-"sindical; expede as guias de pagamento esse ctustriaL FIESC. Deverá por outro la- e sobre a execução.orçamen- Instrutores 1.a fase _ Novas tes Jnstrutt r es

imposto 'elabora a proposta orçamentária e o Setor de Estudos é Pes� .(Q, completar at� ju?ho do tária do Est,:,do de �anta Cf! - En,'presas .
. f j Atenrtmento em geral

suas retificações., .

. Quisas, dil'igldo pelo Prófes- corrente ano: Monografia tarina. Até d.ezembro deverão !J) Acompanhamento estes d) Apresf.r.tação de curSOlJ

O Setor Juridico fiscal, d�- .ocasionais de matéria juridi- 'sor Carlos Fedrigo, tem co: sobre Santa Catarina e tra- ser completados. os relativos 11,.' trutores. de Lld� ..ança de Reuniões·

rígído pelo Dr Alcides 'Abreu, ca, o acom:panhamento : da mo encargo permanente, a' balhos sobre Fomento à ex- i·, Indústria de'Alimentação C) Curso acompanhante e) Apruentação. de Cur ...o

alé
.

dos sedviços de caráter r-ova legislação e pãrticipa- realízação de estudos dive'.'·· lJortação de produtos índus- e à Vidros e Cerâmica. em novas empresas, com ap'I- de P.D

�lno""'o�i':é'1ltül:ibs"I'ç�o' no Boléttm' da FIESC ,e,_ ses e pe�qui�as .

9c�s10�ai! tríaís catarinenses e ·sobre a O setor de Produtividade é caeão permanente. (Cont. na 6.a página)

d) Ater'lr.imentos Emprésas
de M.'neração e cidades ele
Rio Negrinho e São Bento dI.)
aÚ!.

.

e-I Apresentações Curso dP

Liderança
-

de Reuniões pa.'a
Gerentes encarregados de
treínamr r-to e tnstrutores do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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V E 'N D E - S E Dalillgrala
Três Iotesjuntoe. - Tratar com .Eduardo Santos, na ru

Visconde Ouro preto, 81 - Fone 3726

para a sua nova resi..."vcla, ofe

recemos em 12 côres dlfer..
,
·�s.

.'lua Jerônimo Coelho, I _ 1.0
anda. - salas 14 e 15 - Fone 3167
--- ._-------'--.,...--

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

ADMITIMOS UMA FUNCIONARIA QUE TENHA

PRATICA DE DATILOGRAFIA - TRATAR: SATMA

- EDIFICIO IPASE - 3.0 ANDAR - FJ;lOLIS.

ALUGA-SE
C V·d.z: '::: ;".o�::}: ::::: .

..

.
asa-. en e';se PRECisA-��E'!!EQ!��COZ!NHAR

Ra Loja Norberto, na Rua Felipe I Vende-se uma casa nesta Capital, à Av. Mauro na- :PAGA-SE BEM.
Schmidt, 32.

_ I mos nO 94. Tratar na mesma ou pelo telefone 3757. Tratar Ruá Bocaiuva, 20.
---- � l_�_. _

IIDITORA "U ESTADO" LfDA. DR. H O L D E M A R M E ti E Z E S
Ispecielidede. Doenças de Senhoras

� Partos Cirurgia -
Formado pela Escola de Medicina do Rio de Janeiro

Ex-Interno da Maternidade Clara Basbaum," da Materni:�
dade Pró-Matre, do Hospital dá. Oambôa e do Hospital do
tAPETC .

.:_
-

Atende provisói'iamente no Hospital de Caridade

Parte da manhã.

.,
Kua Coa.elheJ.n .IIarr. 1..

,

felefone 3023 - CaL P..aal III
I:Ddereço TeleKrifk. aiTADO

OIU.TOB
Hubena de Arruda lU...

G I R • N T •

Uumlngo. I<'ernandee de AQulne
K K [) A T O R 8'8

Osvaldo Melo - !<'lavfo A.ort•.- 1
Andrá' Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machadu - Zuri
l1a"'lâdo -

COLAHORADOKI'S

flrur. Har retros Filho - Dr. OSWAldo RodrllCu�. (.br.'
- Dr. Alcides 0\ breu - Prof. Carlee da Costa Pereira
- Prof. Othon d'Eça -- Major 'ld�ton8f. .h.venal-

Pruf. ManoeJito de Ornelas - DI. M.JltoD Leite da CCM. ,
- Dr Ruben Co.r.ta - Prof. A. Seixas Neto....;_ Walt.._

Lange _. Dr. Acyr Pinto da Luz - Ad Cabral Telve -

Naldy Silveira - Doralécfn 'Boarell - De. Fontourl

Uey - Nicolau Apostolo - Paseboal Apost'olo - limai

t:,rvalllo e .... lo 'erD.Ddo d. Ar••'. La...

PUBLICIDAD.
Maria (�J1n. Silva - Aldo Fe.nandea - V trrtU.

I Díae - Walter Llnhar..

PAGINAÇ"U
SCHIMIDT' - DELAMAR SANTOSAMILTON

IMPRENSORES
nULCENIR- CARDOSO WANDERLEY LEMOS

UEPRIi1SENTANT.
ltt!preuDtaç6e. A. S. I...... Ltd...

.

'UO:- Rua Senador Dant.. 411 - fi. Anda,
TeL 225924

é

, l'aU1<1 Hu& Vitória 667 -- e.aJ II -

. --
- Te!. 84-8949

&-rvl�o TelernWeo da UNITlilJ PUESS ,U -I-')
AGENTES E CORRESP01�DENTIl�.'

"-.AI Tudee 08 munJciplCIfJ de SANTA CATAtUNA
.•�NUr-tCI08

iI ..�tantfl contrato, de acoreto coa • tllbela e. vil8l
ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00
A direção não se respousabiliza pelos

conceitos emitidos nos artigos assinado».

M O' V E , SEM ú E-R A l

R O S S M A·R K
,VIS'TE� A

!

NOS'SA LOJA
Rua Deodoro,' n. o 1S : Tel. 3820

Aceita alunos ,para o Curso _Pré-primário, crianças de

5 6 e 7 anos.

Aceita, também, alunos para o Curso Pré-Ginasial, pre
paração para o exame de admissão ao gínãsío.

As aulas desses C?lrSOS começarão a 1.0 de Agôsto,
.8. matrtcula acha-se aberta à rua Saldanhá:'Marinho,

34; telefone 3737.

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

RAUL PEREIRA - CALDAS
ADVOGADO.

"Ouestões· Trabalhistas"
Escritório: Rua João Pinto n. 18 sobo

.

telefone n. 2.467 -'- Caixa Postal n. 25

hORARIO: Das 15 às 17 horas.

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
'CUNICA DE SENHORAS � CRIANÇAS

, Especialista em moléstias ·de anus e recto.

Tratamento de hemorroidas, fistulas, etc.

Cirurgia anal
Cor iuníca a mudança de seu Consultório junto
rosidêncla na Rua Durval Melquíades de Sousa

ORA. EBE B. BARROS
CLtNICA DE CRIANÇAS

'CoDsultórto e ResldillClla CODlulta.

AV .. HerclIJ,o Luz 155A apto· , Segunda à 6.a-felra

d88. J5 à8 17 bora.

ã sua

54

FLORIANOPOLl8 Tel. - 2914

DR. HURI GOMES
MENDORÇA

Mf;DICO
I!ré·Natal .Parto. :
Operações - CUalc. Gera.
Residência: _

:- ':

Rua Gál: Bíttencourt n ..,,],,21.
Teleferle: 2651: ,�.

.

Consultório:
Rua Felipe' Schmídt II. 87.
-Eaq;- Alvaro dê f_eí:l'valbo.

-

.,. 'orári6-L ,.:, � .... �

D1:$4-6J90.· f:S.�, }a;�
..

,'
-

,.

S�b 'o' :; "-�",, ."'.'

Das i:'�ô' fà�' 12,iJÕ�

lJll WALMUR

(.;.t,�1A
ZOMI.

IJIplom.de pela r.cO,ldade Na

dODaI II. lIedld.. lIa-UDlu�'
aldad. ,I. IIr"lI

IOx-l_l.rDo ..r ce8orar... a ,

lI.ter...... - �.ia
(Sentco do Prof. Oct"'l�

Rodricu.. Lima)
Sx-l_terllo do derY1ço d. "-I'''''

,Ia do ....pltal !..A." .•.." t.
110 Ill. d•. ".11.11'0

.6dfca do Bo.pital d. Cani1M4.

• da ÍJ..t.r�rd.d. Dr. Cario.
.

-Con�.
OO.NCAB D. SaNHORA.S

PARTOS _ OP�RACOa�
PARTO 8•• DO. p.lo Dl�d,··

pa1eo-protnat: 1iiO.

CODI.I R",. J.lo Pi ..to Il. lO,

da,I.16,OO ã. 18,00 bor..
U.Dde com bor.. marcada.
T.I.foD. 1031 - .R.eltdID.:la.

tl.0,& G.Deral BitteDcourt 4 101

U.� 'I,. LlUlA10
nLlIO

1J••�<a. II. e.are�o ,e••I' .�r ..

TUB.RCULOS.
tADIOGKAJ'IA a RADlOSCO .. 1A

DOS PULWoas
(,'trarcl. II. Tora:a

,.,II1D.do p.t. ,lI'acDldade 'NUI or._:
J. lIe4ldD&, TI.loloellta e 1"11110

drul110 do Hl)orpltal Nerea

.....
ClIrlO d. ..p.clalbaclo pc I.

B. N. T. all-IDterDo • A:&·a.,a.
_te d. Cirur,'. do Pro! '.,

GlIlm.rI.1 ( .10}
-

COII... r.up. Be.IJ.mld.. (I!

roo 1801
.l..... •• aora .aruC.

•••• : - ali••".ve. JUD o,

- J'ONA; .1111

CASA - VENDE-SE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
Vende-se

�

à rua � �risp,J'r.
Mirq. (fundOS) - alvenaria .

2 quartos - s/jantar - co '"

nha - banheiro - com peque
no fogão.
DESOCUPADA - Tra t'll

com o sr. Alvaro - Fones':

3501 .- 2933.

•. :J:•..

E PROCURADO'RIA
ASSIST:l!JNCIA DOS ADVOGADOS:

DR AUGUSTO WOLF DR. ANTONIO GRILLO
DR. EMANUEL CAMPOS DR. MA:EWIO COLLAÇO

DAS 8 às 12 e das 13,30 às 18 horas

ua, auaJQu...1l18(':·
P.&-KA.I80.'

Rua Trajano. 29 - 2.° andar - sala. 1 ...:.... Telefo�e: 3658

SSSSSSSSSSSSSSSSSSiSS$S%SSSSSSSSSS%SS_iSSS'SSSSSSSSSSSSSSSS4ftSSSSSP-

'DEPARTAMElfTO DE SAÚDE PÚBLICA
P L A' N T 'Õ E S D E F A R M A C I A

MES DE -dULHO
4 - Sábapo (tarde)
·5 ..- Domingo

11 Sábado (tarde)
12 - Domingo

18 - Sábado (tarde)
19 - Domingo

25 - Sáb�dO (tarde)
26 - Domingo

Farmácia Moderna

Farmácia- Moderna
Farmácia Sto; Antônio

Farmácia Sto. A_ntônlo
Farmállá Catarlnense

Farmália Cata_rlnense

Farmácia Noturna
, ,

Farmácia Noturna

Rua João· pinto
Rua .João pinto

Rua Felipe Schmldt

Rua Felipe Schmldt

Rua Trajano

Rua Trajano

Rua Trajano

Rua Trajano

•• D I O O
u••ra�'.. - J.kIeDç.. d,. li." lO

'U - (.;U81ca .0 Ue" ...

C.rao C. l.p.claUsaçJ.,J"
fio.pital Jo. Suvhlor .. ' -t, :;II,

;ado.

(S.n1co .0 hot Karl...�;�

"-odrad.), .

CODI.lta. - P�l� II>U,Il. •

H ....pit.1 d. CarldAd•.
4 t.rd. IU;. li,IO· "õra( ..�

Iiaot. DÓ con·lult6rio à .&l1a N ..

Ih aacbado 17 lI�qul ... d. r rI

leot•• - Tel.t. lI70'
a•• id'Dcla - Raa /' ..,.,;10'"

;outlDltO " - T.1. IUO

O serviço noturno será efetuado pelãs farmácias Sto. Antônio, No turna e Vitória, situadas às ruas

Felipe Schmldt, Trajano e pra ça 15 de Novembro. ,

ua t..Auao UÁUIl"

O!.INIC4 üaJl.u.

E I

O plantão diurno compreendi do entre 12 e 12.30 horas será ef etuado pela farmácia Vitória.

oS T R E
5 � Domingo

12 - Domingo

19 - Domingo

26 - Domingo

Farmácia Indiana

Farmácia Catarlnense

Farmácia do Canto

'Farmácia Indl_ap.a

T
�.p.clal1.w ·em m.n141t1.. t.. ".

okor;u 8 .1., s_1'DAr.&I.
Cllra radicaI dai lut.cçO.. .,.
lal • ':ToDle.l, do apar.lbo Ir
alto'llrln1rlo em ambo. o. '.1(0'

oIoallC" do ap·ar.lbo .nitre.tiv"
e do II.tama D.no.o.

,BorArlo: 10� à. 11 •• "" ae'
lor•• - Conlultorlo: Ru. Tir.·
�.Dt..

,
11 - 1.. ADdar - '''D_·

lU'.
- a.lld.uelal RDa L.c.�dt

Coutinho•. lt �Clí'-eara do ••pa.
uaa - '0081 848.

__.. Rua pedro Demoro
Rua- pedro Demóro
/

Rua 24 de Maio

Rua pedro Demoro

O serviço noturno será efetuado .P<llas farmácias ·do Canto, Indla na e Cataunense.

A presente tabela não poderá ser alterada se'}' prévia autOrização dêste Departamento.

���:SS;SgSSS#%SSSSSSSSSSSS%$SSSS%'SSSISS%SS%%SSS<!\,C%S'SSS%s

'condução independente ... '

lonarh I

DR. AYRTON 0& OLJ\·[IIU

DO.NCAS DO �tJLJUO _.

TUBIIBCULOS, '

•
CO.D.elt6rio· - aua r.u".
Schmtdt. 18 - Til. 180t,
Hor'rio da. 14 àa �UI "o,...
a••WIDeI. - r.upe BcluJlIcU·

D. 11'7

011. �.Wl·ON U'AVq....
CIRURGlA GIIlAL

Uoeaca. eI. S."or.. -, .r1lOe_

locl. - &letRetdacl••"Ir.
CoDIUU6rio: Ru. Victor .el·

r,U'1 o. 18 - Telefone., 8iO'1

CODlultal1 D.. li Ilor.. e..

dl.Dte.
R.lldaDel.1 'OD., I UI
a.. : Bly.m'DIIJ. D. 'li.

OI, L"\f'ONIO flUNU •

...V.lO

CIRURGIÃ' Ta.U•.lTOLOULA
01" ......

CoalulUrlo: Jo", PiD&o, 11 -

CoDlulta: d.1 II ãl 1'l �0t'L&
dlt.rt.m'Dte. ..DOI ",'.6b• .i..
R.lldlDel., 80ell'l"" IA.,
ron., - '.Uj.-,

'\ Maurício dos Réis
, Advogado

ED. SUL AMÉRICA _ 5.° ANDAR

TELS.: 2198 - 2681.

. MADEIRAS PARA

]CONSTRUCÃO
IRMÃOS BITENCOU'RT
CAIS 8AD .. �6 ' 'ONE 1002

ANTIGO OfPÓSITO O,A,:",,_'A,n

oferece

\ Preíesscre. Maria. Madalena de
CURSO PARTICULAR SAO J .JOSÉ

Moura Ferro

INDICADOR PROfiSSIONAl

AIENÇÃO
pedreiro, competente,

seus servíços, para" biscates e pm-.

.tura, Trl'tar pelo rene 3022.

�- Y'V E ,�N D ! - S E
..

,,, ..

. Um aparl11hó de cinema marca

AMPRO, com 16 mim - Sônoro,

.duas malas c/alto falante, sem uso.

Tratar 'com Oswaldo
-

na rua

3Jei. iPedro Úe�o;o4Í609.

j

VIAJE MEL1IOR
PARA lTAJAÍ - JOINVILLE CURITIBA

ÔN�BUS ULTIMO TIPO
SUPER-PU1LMAN"

POLTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS PANORAMICAS

VIAGENS D I R E TAS

PARTIDA FLORIANÓ:POLIS 5,45
CH!llGADA CURITIBA 12,45

lAPIDO SUL .. BRASILEIRO LTDA.
VIAGENS COM ESCALAS - PARTIDAS AS 6 E 13 HORAR

AGENCIA FLORIANÓPOLIS - 'RUA DEODORO

ESQUINA TENENTE SILVEIRA - TEL.; 2172

CLIENTES SATIS-FEtTOS
e'n I ã O V E N' DA

DELCO

I
li

para - que
a melhor

eles comprem
Bateria,

1�/�"-
Baleria de" alia qualidade-

DIS1TibuidGres H O E PC K E
DELCO

Pr�o! �speciais para Revendedores e
.

Frotistas

\

"

.f)�
.<

APENAS ce-$
Y. conta com e�tas v..snlagens
no sua Monark.:

• Garantia contra qualquer
defeito de fabricação 1·

• facilidade em encontrar peças
originais de reposição, com
contrQle de qualidade, Monark 1

_- MIA ,IiQMINS, MULJtUU t CllANÇAS
Rua FeUpe Schmldt -

...-- CR$ 1.490,00 - A .vISTA ou

('RS fi2a, - MENSAIS

REVENDEDORES

JldACAZINE

nOEPCKE

LA-V'ANDO COM

Virgem cE��...�

SABAO

.
ellstradal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ATEIÇÃO, SRS. COMERCIARTES

FA'ÇAM 'SUAS COMPRAS NA
Sociedade Açucareira, CatariDeDse Lida.

Rua - Conselheiro.Mafra, 25
TelEifories� - 3521 e 3717

OFERTAS ESPE;CIAIS

(VALIDAS A-TÊ O DIA 15 DE JULHO)

Creme Dental KOLYNOS .... Cr$
Extrato DYRCE. cx.c/z dúzias
Sabonete DULCE CX-.c/2 dúzias "

Sabonete' GESSY' "

Sabonete PALMOLIVJj: Médio .

"

Sabonete LEVER . . . . . . . . . . . .

"

Talco LEVER Grande "

Talvo 'PALMOLIVE Grande.... "

Talco GESSY'Pequerto
Azeitona MOURARIA 60/500 grs.

"

Ervilhas SWIFT (Rio 'Grande) "

Sardinhas lWBY 100/200 gcs ..

"

Conservas -de ·ABACAXI "

Ameixas Sêcas PAOr.ETTI 5 kgs "

Leite em pó NINHO, . . . . . . . . ..

"

FONTOL cx.,c/l00.Envelopes ..

"

Fermento FLEISCHM�NN: 1 kg. "

Oleo p/Máquina -SINGER .....

"

Soda ,Cáustica CARAVANA gr.
"

Anil IMPERIAL Bonécas ex. 20 "

Cadernos Escolares 16 fôlhas ..

"

Copos "AMERICANO" Nadir 1.11. "

Lâmpadas GE cx./120 lâmpadas ".

MAIZENA cx. 25/400 gramas..
"

Oleo MAZZOLA cx. c/36 1 kg... "

Lâminas (Gilette) BIG-BEN ..

"

Corda SISAL. Vi, qualquer ,bitóla "

TODDY de lf ex .. 24.: latas �. . . . .

II

Saponac�o RADIUM ...•....
"

'c. fé: Política Pa a
A política realista e vígo- sume; na atual conjuntura

rosa, que vem sendo enceta- econômíca-fínaneeíra do
da pelo Instituto Brasileiro País, uma posição de vital
do Café para manter a tra-. importância. Levando-se em

díção do nosso-principal pro- consíderação não apenas o

'duto de 'exportação, que êste rato de constíbúír a rubíá
iornal vem focalizando, as- cea um dos mais fortes es-

Um terreno, _ situado na
Rua José Boíteux, nesta cí
dade, Tratar com Licprlo
Camargo, rua Felipe Schmidt
P7..

•

RsADIO· itMRU�Á
Df fLOI1lDOt1S

�

rr=====:1711-.==:::_===-==-===::=::jl fCLUBE RECREATIVO

·1 6 DE J A N E I R O
I

, 165,00 - Dúzia

125,00 - éaixa
230,00 - Caixa

155;00 - 'Dúzia
115,OÓ - Dúzia

165,00 _:_ Dúzia

338;00 - Dúzia

338,-00 - Dúzia'
245,00 ._ Dúzia

1.780,00 - Caixa

1.100,00 - Caixa

230,00 - Dúzia
l. 340,00 - Caixa

750,00 - Lata
1.730,00 - Caixa

190,00 - Caixa
130.00 � Lata

1.150,00 - Caixa

10 d 'd"940,00 - Caixa n a 1J1e 1â:
'

50,1lO - Caixa

(5 KWl� 310,00 - p�c�te '"
�

"I �to:kcs.
58,00 - Dúzía

-

3.200,00 - Caixa Onda turfa,.430,00 - Caixa •

980,00 - Duzia (10 KW\ rft�r L
245,00 - cento . R4 ..�UlJ.CS,

" 60jOO - kilo

980,00 - Caixa
315,00 - Caixa

VEl\tDA A VIS.TA:- - Para compra superíora Cr$ .. ','

2.000,00 fazemos entrega na Capital e Estreito, sem

acréscimo.
N. B. - Estes preços são válidos até o dia 11)de julho.
DISPOMOS DE UMA LISTA COMPLETA DE ARTIGOS,
TAII=3 COMO: - ereme dental, Oleo para cabelo,.Talcos
e. Sabonetes, Gessy, Palmollíve, Ross, Lever; Dyrce, etc.
Azeitonas em }a:tas de

,
Y2 kg., 1 e 8 kgs., Sardinhas,

Conservas Diversas, Ameixas, Sêcas, Leite em pó e' Con

densado, Colorau "GINER", Cêra "PARQUETINA",
Fermento ROYAL e FLEISCHMANN, -Gelatina e Pu
dim ROYAL, Sacia Caustica GIANT, Pasta para Sapa-'
tos 2 Ancoras, Cadernos Escolares, -Chupetas, Goma
Arábica, Lâminas (Gtllete) Azul, Futebol· e Thin, Pa
pel Higienico Sul-América, Lápis, TOddy, Chàpa Prata�
pó de Aluminio, e Chocolates, Drops e Balas "GARDA-

NO", etc., etc.. \
DISTRIBUIDORES ·DOS AFAlI4ADOS PRODUTOS:

- Açúcar Cristal (60) kgs. e Açucar Moldo (58) kgs.
"TIJUCAS", Trigo, Farélo, Semolina e Arroz "M,AL
BURG", Açúcar Refinado "TAMOYO" em pacotes de 5

kgs, e a granel.

.VENDA D E I M Ó V E I S.

(Serviço Nacional de
Aprendizagem -I,ndustria I)

O Departamento Regional do SENAI, devidamente
autor!�ado pelo seu orgão superior, faz saber aos interas'

•

faros que se acha à venda, por concorrência pública.
.

o

imóvel de sua propriedade, situado à rua 'General Bltten-,
court,. nO 102, nesta' Çapital.

O imóvel referido consta do seguinte: prédio .com

4'07,14 m2 de áreá, construido num terreno de forma ir

regular, com as dimensões de 18,00 metros de frente, 1,)01'
35,70 metros de fundo, (área de 633,67 m2),

As propostas deverão' ser apresentadas na séde do De

partamento Regional do SENAI, sito à rua Tenente Silvei

'ra, 25, 2° andar, até às 12,00 horas do dia 1.0 de agôsto .!e

1,959, quando, se da� encerramento da aludida concor-
l'ênch. '

O preço mínimo a ser considerado é 'de Cr$ 1.200.000,00
(hum milhão e duzentos mil cruzeiros), para pagamento
à vista.

. O SENAI se reserva o direito de não aceitar nenhuma
das pr! postas apresentadas.

MUD·AS DE OLIVEIRA
A Secretaria da Agrlcúltura do Estado do Rio Grande

do Sul, está em condições de fornecer mudas de,Oliveira,
colo(!adas nesta Capíta't ao preço de Cr$ 36,00. Os pedido,�
deverão ser, no minimo, de 50 mudas e encaminhados, com

Iurgência; a{) seguinte endereço: .

. Serviço Oleícola - Secretaria 'da Agricultura - IPôrto Alegre.
.

,
OBS.: - Para Q a.tendimento, deverá ser indicado um

Côonsignatário para entrega nest_a Capital,

Quartos
R.epúbl1ca de Estudantes.

Aluga-se na rua Felipe S.chmidt, n.o 52, Apto. '6

Preço espetacular...

PAIRTIDO TRABAlHISTA NA(IONAL
AvisQ �de Convocacão

./"' � .

Fir.a convocado para' o dia 14 do corrente, ás 19,30, c

comparecimento dos senhores IMembros do Diretorio Mu··
nic.ipal do P.T.N. para, em reunião de Convenção, a >:ea- t
Íizar-3e na sub-IoJà' do prédionO 134, sita á �ua Conselh�I.- �
ro Matra, nesta Capital, discutirem e' deliberarem o r}'.11>
determina os Estatutos da Partido no ArtO 15, letras a e b
E: A�tO 22 § Unico, ·'respectivamente.

Florianópolis, 9 de julho de, 1959
Vereador Hermínio 'Menêzes Filho

President.e_
..

ESTREITO

PROGRAMl. DO'MSlS DE, JULHO
I
\

l_
I

DIA 26 - domingo - Tarde dancante. Ju
.
venil, ocasião em que será entregue a
�xa a Miss Brotinho 1959','Srta. Dio
neBílva.

N O TA:' Para todas as festas exígé-se
a apresentação da carteira .socíal e' do
talão do mês.

f r _

,

DIA 18 - sábado - Grandiosa So1iée da
mocidade, dedicada a classe estudan
til.

I
"

I

II
/.
I
I

,I

'.

SidA! AIA'
A L<U :6'�, -,R'

=====.===.==--

Alugll-se diversas salas no Edl.,

fíclo "São Luiz", sito à"'rua Fe_

lipe Schmldt, N.o 37. (ex-edifício
do IAPe).
Á_tratar no mesmo edlflclo Jun_

to a, Agencia de Jornais e Revis

tas
..

I

I
.1,L,-=_�:- 7.'.=---;_-=�. c.

� 'S"SI CSSS'SS�SSSSSSjiS*SSS�"oSS'WS*wssssssssSSSS:,SSi!'SSMSSSiSS'

�[ �.---.
Tem para pronta e.1trega

APARE:LHOS DE AR CONDIL;lÔNADO.
BALANÇAS "FILIZOLA".

CIRCULADORES DE AR.

CORREIAS E PNEUS ';DUNLOP".
'.

CANETAS COMPACTOR

EXTINTORES �E INCENDIO.

("'lOS P,�RA ELETRICIDADE..

b'OGOES ECONOMICOS "WALLIÓ",'

FILMES RAIO .x "DUPQNT",

GELADEIRAS.

MAQUINAS SÜ"MADORAS "BURROUGHS"·

MAQUINAS REGISTRADO'RAS' "BURROUGHS'"

MEDIDORES DE LUZ DE·5 e 10 AM,PERES.

MATERIAIS CIRURGICOS.

MATERIAL PARA DESENHO "KER,tr'

MOTORES PARA MAQUINAS pE COSTURA

MAQUINAS -DE COSTURA.

MOTORES ELETRICOS.

MOTORES MARITIMOS "PENTA"

PERSIANAS "KIRSH"

RADIOS.

� ., �.'t
,. .

I 1 !
I,VBNTILAD'ORU.

_/.

Rua Joio .f;'i.nto, esqulna):Saldan.ba M�rinbo

1'0'" 1811 _; tia
.

(

"_, ... i ... :;

teios da economia nacional,
mas, sobretudo, a sua tradí

ção nos mercados Interna

"cíónaís, enfrentando uma

concorrência séria -e de en.

vergadura, a politica cafeei
ra do IBC merece e deve ser

firmemente apoíada por to-
dos os que, direta ou indire

tamente, estejam presentes
na batalha de revitalização
econômica do Brasil, que
tem no café o seu ponto al
to.
O saneamento 40 café co-:

meçou muito bem, poru-re
começou primeiro por .ca.,a.
.<!� lançar, em todo o ter

_rltório nacional, a sadíe ca n .

panha para que se tomo a

bebida isenta de quaísque;
impurezas, estava o Illstitu
t lançando a viga mestr-i

',11(, possibílitou, sob to-los os

, .ângulos, um crédito de eon

f'a:l('a ao café, por parte dos

observadores que acompa
nham o desenvolvímento da
economia brasileira que, di

ga-se de passagem, no atual
Govêrno, camínha para a

sua consolidação, atend .n

de, deste modo, aos próprios
interesses nacionais.

ches que se processam er tre

os países produtores de caté,
visando encontrar um d i

nornínador comum, não pa
ra fazer valer a força deste

ou daquele País, mas, antes

de mais nada, para, solucio
nar um problema que Ir, � '; .

ressa à toda América Latína.

Enquanto se busca o dano
minador comum, concentra
o IBC as suas atenções r.r.:ô

possibilidades oferecidas V�·
lo café, cujos sub-produtos
virao, sem dúvida, alguma,
abrir novas perspectivas pa
ra a economia interna e no

vos horizontes para as ne

gociações com o exterior.

Eliminando-se, ou pelo
menos se atenuando, a crí
niinosa prática do contra

bando, problema do qual nos .

ocupamos em nossa edíção
de domingo último, está o

IBC ,procuran�o anular o

ponto de estrangulamento
da política cateeíra, com os

seus naturais .reflexos .no

âmbito internacional, para o

que vem recebendo o maís
decisivo .apõío 'das classes
armadas e da imprensa. O
IBC está no comando de uma

Por outro lado, est i. o política verdadeiramente pa-
Brasil presente à� demar I triótica. ,

I
C�"::_...lhos

de Beleza
,

'","'1
"

PRIMEIROS SINAIS DA
VELaICE
\

localização mais frequente
é no ângulo externo dJ3

olhas, onde r
-as rugas for

�am uma espécie de leque e

são .chamadas vulgarmente
de "pés de galinha".' Nas
-pálpebras superior �e infe

rior a-parecem; também, co

mumente,' pequenas rugas
. horizontais.

.

Na face encontram-se as

rugas nasa-labiais' que vão
do nariz às comíssuras dos

Dr. Pires

O processo .

de I envelheci
mento expõe o individuo a

uma seríe de alterações sen

(lo que a mais característíca
consiste numa atrofia que
afeta todos QS tecidos. Os va

rios orgãos -são atingidos, soo

bretudo o envolucro cuta-

•

=r neo que merece, assim, uma lábios 1 e que, em algumas
atenção espectaI. Iamílías- surgem como se

Se .observarmos atenta- rôssem hereditárias. Essa,>

mente os estigmas da vel)lt.. rugas são as que, vla de re

.ce que, vão atingindo uma �ra, aparecem em primeiro
pessoanotaremos que ,1;t_Jlele, -lugar .num· rosto. Na fac�
logo de'-lnicio, é a 'seCle-de ãinda':�xistem as rugas men

transformações consideravels� to-lapiais· que se formam
E o primeiro sinal de alar:- 'entre 'o queixo e os lábios.

. t

me é o aparecimento de ru- No pescoço, finalmente, (ts

gas que podem surgir em rugas se fixam em. sentido

qualquer parte da pele ã() .horizontal e em numero de

rosto e variando de indivi· duas a quatro.
du'O para individuo. Há .outros locais', embora

Regra geral, entretanto, menos ,frequentes, o-nde tatU-
•

elas se localizám na testa ou bém as rugas podem apare

fronte, olhos e pálpebras, cer tais como: comissura dos
face e pescoço. lábios, asas do nariz, etc.�
Na testa temos as sedia- � NOTA: ...:. Os nossos leito

das em . sentido horizontal, res poderão solicitar qual-
./paralela�, em numero no ge- quer conselho sobre o trata

ralo de duas a quatro e, a3 menta da pele e cabelos; ao '

que se encontram- vertical-. médico especialista Dr. Pi_-L
mente em cima do naliz res, à rua.,Mexiço, 31 - Rill
(entre os supercil1os) e em de Janeiro, bastando enviar
número de duas, conhecidas o presente artigo deste jor
como rugas dos intelectuais, nal e o endereço completo'
'Nos olhos e pálpebras a; para a resposta.

L I R A'· T E N I S ( L U _8_ E
fi

PROGRAMA DO MES DE JULHO

DL:t 25 - sábado -:- SOIRÉE·sàow éom a participa-
ção da mais querida e famosa cantora do Brasil: ,

A Internacional LENY EVERSONG! LENY a atração
máxin:a dos palcos de Nova York, Paris, Buenos Airp.s e

Londre5, agora no LIRA, em notável apresentação.
Mesa à venda. na Joalheria/'Müller.

PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO
DIRETóRIO MUNICIPAL DE FLORIANÓ:J;»OLIS

O Diretório Municipal de Florianópolis, comurÍica que,
em sessão ontem realizada, resolveu, por unânimidade

.

manter a indicação do nome do destac�do correligionário,
Dr. Carmelo Faraco, à próxima Convenção Municipal, r.o

mo candidato ao cargo de Prefeito da Capitl!;l.
Florianópolis, .11 de julho de 1.959

Antônio Mateus ,Krüger
Vice Presidente em exercício

ÓTIMA VIVENDA 'ES'i'n.o.: COLONIAL
LOCAL· BÊLlSSIMO�'

.t; ,:
"

(Ao lado da Residência, J:lresid!'!ncial)
- Agronômica'-

com 2.142 m2

VENDE-SE, ou TROCA-SE p6r
CASA NO ,CENTRO COMERCIAL .--.r,_._,

SIRVA PARA GRANDE DEPÓSITO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8 FLOR1ANÓPOLIS, Quarta Feira, 15 DE JULHO DE 195V ••U. ",TI•• 014.,.0 •• lUTa O.t.Taau.&

lodúslria� Cata·rinense.� Mobilizavão
(Cont. da 3,a págtng) do, rpesquísando e divulgando concluídos por 498 alunos; 7_ indústrias ele alimentação; 11958 constituiu-se_um ano ,de, afluência! de pedidos. por para, Contra-Mestre de Tecé- '

f, Anresentação do Curso: técnicas de rendimento nara acompanhamentos; 1 semi- vestuário, 'construção e mo- grandes lutas e vitórias de parte das Emprêsas, êste se- lagem e 11 para ofícios díver-
de êihlpl!c:"ção I a economia das empresas de nárío: e formando 5 ínstru-: biliário, fiação e tecelagem, todos aqueles que, de um-a ou tal' teve seus trabalhos am- sos existentes em suas pró-
g) SupeL'visão mtensíva um lado e criando condições tores de TWI e 9 acampa- química e .farmaceutica, pa- de outra maneíra contrtêuí- pÜados como ampliados to- prías Escolas.

dcs Instrutor es Já formados. de aumento de produtívtda- nhantes,
.

x
pel e papelão, gráfica, vidro ram com o seu trabalho. pa- ram os seus setores de attví- Durante êste ano foi leva-

II, �E'm!pário e /Instruto- de de outro, A PREPARÀÇAO e cerâmica, metalurgíce; e ra esta Instituição. "" dades.: do a-ereíto acurado estudo no
re,' (I� :..! (',.stria para tratar Para.aqueles serviços é su- PROFISSIONAL instrumentos musicais. Os No, qUj! se' retere à· ass!s- Nova orientação foi dada. às sentido de racionalizar os

sóbre (,l1ficli1dades «ncontrt- ficiente o trabalhq de técnl- Naturalmente, o grupo de programas de' treinamento têncía direta às Indústrias, Escolas, no que concerne aos trabalhos existentes. Encon-
das e colhêr sugestões cos e protíssíonaís competen- supervisores, por sua- experl- foram' aplicados, em 1958, sô- aparece em primeiro pld.íIO, alunos que concluíram a fase trá-se êste estudo em fase fi-
O!. Trtmestr e

.

teso Para: o aumento de pro- êncía e habtlítação profissio- bre ,6,.592 menores distribui- o treinamento de superviso- metódica. Ingressaram estes, nal, resultando em conse-.
a' Curse de Acompanhante dutividade, porém, é índís- i nal exercida no trabalho dls- dós em fábricas sediadas em -res, que funciona, conforme numa fase de produção de quência uma remodelação ge
bJ Apresentação de Cut'JO pensável mob1l1zar toda e, pensam aprendizagem espe- 11 municípios catarínenses. .rõra previsto, pelo acôrdo peças pesadas e 'máquinas ral ,de nossos trabalhos ad-

de Liderança de Reuniões massa que trabalha na índús- cítíca de seus ofícios,' a não Para se avaliar a expressão com a Federação"das mdús- operatrízes. Tais peças Ieva- lministrativos e técniccs.
c Apresentação de curses tria, qualquer que seja o seu ser, eventualmente, para- a- dessa cifra deve se consíde- trías; Serviço Social da In- das à Exposição na l!l. A. de be�tre os trabalhos atingI-

Baslcos (3 rases)
,

grau de' instrução. Aparente- 'perteíçoar técnicas de trab a- rar que o total_de emprega- dústria, com a introdução do Joínvílle, causaram viva 1m:.. dos salienta-se o Serviço de
J EiEboração de planos de mente é uma tarefa desen- lho. Para êsse caso o Ser.viç,) dos na índüstría de Sal!ta método de Supervisão T.W.I. pressão aos dirigentes uas Acompanhamento e Contrôle

aplír.açâo corajadora, demorada e cus- Nacionlll de Aprendizagem Catarinà está calculado em :Este método foi aceito com Emprêsas locais. dos ex-aprendízes do SENAI,
e) Apresentação do CurJO tosa, Levada a efeito, pó- Industrial, (SENA!) qU9 é, 127.304. Dessa forma 5'1'0 indisfarçável interêsse por Sendo um dos objetívos co �ormado, na atualidade por

de F,r.. rém, com a 'perícia posta em mantido, pela. própria índús- desse operariado é represen- parte das Indúl!trias. No ano', SENAI o -ele fornecer mão de um contingente quantítatívo
f) Apr>-�,mtação de Cursos prática pelos técnicos cata- tria ,·oferece .oportunídades tadp por menores já receben- em curso, êste setor atingiu obra. à nossa Indústrí-a> é e qualítatívamente aprecíá-

de Simpl:liração
<

rinenses, em pouco tempo, o com literatura, cursos por do treinamento metódico no ú� grande número de Em- c�m satisfação que rE'gistia- ver.
.

.'\ hXECUÇAO , Industríárío elevará sensí- correspondência .e, cursos de local do' trabalho, presas do Vale do Itajai, da:' mos um acréscimo de 75fr O' ·t' I d '}- , 4
,_

_

i'O , eXI o a cança o pe o
Todos os setores estão d':}' velmente sua produtívídade. aperfeiçoamento, em suas es- APRENDIZAGEM ESCOLA.R Zona de Mmeraçao .e do Oel;" alcançado sôbre o ano ante- . SENAI em 1958, deve-se em

senvclvendo sua atividade de A implantação do servíço colas, inclusive concedendo Em ocupações qualificadas te. As vantagens com o em-
!lior, de alunos que conctuí- ! grande parte aos Senhores

acôrdo .cpm o plano, de. m-i- numa cidade" inicia-se pela bolsas de estudos/Com êsss e devem existir em Santa oa- prego dêste método. se til"'"',' ram o curso em nossas eSC1- Conselheiros que contrlbui--.
neíra a desíncumbír-se de aplicação de 'cursos de 'TWI outros ptiJetivos; dentro do tarina 17.872 oficiais (QP�- ra� p�ese��es de ímedíato, las. De 76 formados em '1957, I ram com apreciável parcela
su-u �arLfú,s dentro das me aos diretores de emprêsa que programa do SENAI, foram ráríos quálific,ados). Para a .naía VIStO ra contarmos, com passamos para 133, no cor- de ótimas sugestões, de estí-
"as i:� ndas. são atraídos não só peía .ex- concedidas, em Santa Cata" renovação e ampliação dessa resultados que nos foram co: rente ano I

1
'..

b C
.

-

t
• iI' municados por íntermédío ....c

. .-

_'. I mu o e apoio, em omo ao
Tra anco-se, .na ma ar a, posição de suas finalidades, rina, no ano de 1958, 25 bôl- mão de obra de aeôrdo cO,m o i.l

t
-

dEI de S P id t S C I R'

1 tõ d
.

i E A cons ruçao a sco a • r. res en e, r. e so .a-
de tucarhcs de gabinete, nao éomo também pelo êxito com- sas de estudos. progresso da indústria foi re a OrlaS as propr as m- L�jeS, cujo término estava mos, pela atenção que 'item,
poderr ser ac(n,!1panhados provado em experiências an- ,Prepara assim, a indús'�rla calculada a necessidade da presas.

. previsto para 1958, ainda ,não pre nos dispensou e pelo cari- _

t.io de '.prto COmo os do S-3- teriores. catarinense l1'm grupo.de mes preparação de 2.674 apren,-
•

Aparece, em segUida, o Ser' foi ultimada, tendo-se, con· nho e zêlo com que viu tlld,J�
tu ,4e 'Produtividade' que, A seguir são ministrados os ,'tres eficientes. e altamc'lte, dizes' em ofícios que deman- viço de Treinaniento de Me-

tudo, como certa, ª concltl.5ão quanto levamos a sua ap�e-
po� slla-l btureza, desenvol- diversos cursos e supervisores li qualificado. dam formação metódica mais I nores_ (SETI), que te�e cqn· dessa vultuosa obra no de' ciação,e aprovação.
Vp.w-se I�O f:LÍo da 'própria in· e preparados instrutores 10- APRENDIZAGEM N:O LOCAI. ou menos longa. Quanto

3'1 sideràvel�ente acrescida o
curso de 1959.

dft;�ria cais para a multiplicação DE TRABALHO auração dessa formação me- nú�ero � vinculaçõe_s de Em 1958 o SENAI concedeil '"' SOALHOF' :ute'.'t'ssante' assinalar o -desses cursos, com o objetivo Com mestres habilidados tódica é muito grande e a Emprêsas ao SENAI, através a candidatos p�ocedentés do
bitl: qVl' v("m' acompanhan- de atingir todos os mestres e como instrutores' conseguIrá complementação da exer.+ dos acordo� de Aprendlza- l'nterior um tot,al de 15 bol-
d

-

d 'd
.

t'
.

I' h'
,

i I I d t {AIS-OADAR'6 fONE IiOi'J sU:.:, {�ao, eVI o ao m e.. condutores de trabalho nas a indústria um treinamento tação manua eXIge con eCL- gem no propr o oca e .ra- t

'd'e estudo assim distribui-, - sas,
. ",.. fiGO D,fPÓSiro 0 ............. '

n'SH' que desper<;a, nao ;j diferentes o!}.cinas..Dentro rápido e conveniente de seus mentos técnicos mais profun- baiho, Em virtude da grande das: 3 para Técnico Textíl; 1
nc.s fetei'e;; de tra�')aJho como de pouco tempo, devidry a operál'j_Qs que pode, se nece_;" dos a simples aprendiza�",;n
i:l,ll1br.cr., l'OS de 1ireç'ão. preparação em. -cadeia :io� sário, ser suplementado em :no iocal de .trabalho é qif{cil
Em jar €-lro des�e_ ano, �e instrutores todos os mestres cursos rápidos'-- do SENAJ. de ser levada a efeito Cl)i.ll

,
-

<) : :'do rc.!Jl I) plano antes jo3-, estarão integrados, no esque-, OperáriOS bem treinados an-

t,aI!i::l10 I, " m iniciadas i,� ma do TWI, 'adquirindo a mentam a produção: e baixam
n'i"l:"C I' j\ seta de prod'l- mésmã mentalidáde objetiva o custo dos produtos.
tj\'ldaoe_or '{ale ". Itajal t e dinâmica que pl'o.porcionou O Departamento Regional
L'!li JC::I"ll�, A r;":meirll t. a preparação. em massa do 10 SENAI em Santa'Catarnia
darlc .' ....1' 'el ap: .:!'entada' Õ ..Dperário americano para o mantém o Serviço Especial
,T\\'I '1 :,. d' ,1'l1ent·;-na Indll'" esforço de guerra nos Estados de Treinamento na Indúst'la
trin) fO} Blumenau, _

maior Unidos. (SETI) que dirige, por deter-
maic.r ('('ntro da região ba- Entre as técnicas desenvol- minação legal, a aprendiz!l,-
r.haoi8 pElo Itajaí. vidas nesse espírito, o traba" 'l;em no ,local de trabalho e

Preliminarmente, foi prv- lho do SESI e do SENAI fi· �ue cooperá na organização
posta l; ministração de cur- ::am simplificados e mais do programa de treinamento:
sos' condenados das 3 'fa;;;eil econômicos. efetivo pelos mestres indus-

.

para diretores de emprêsa, triais.
para verificação de sua obje- Em 1953, o Escritório fie·' No que se' reporta a trab,:t-
tivldade e utilização prátbt gional do TWlf atingiu CU1�1. \lhadores men.ores sujeitos 'fi,

de seus ensinamentos na su 3eus ,cursos' 35 'em'prêsas e 6 aprendjzagem metódica, o

pervlsao. I?iante do s�ces�o �stàbelecimento.s de énsltlo, SETI catarinense supervi�l.o
anterior em Brusque, acor· realizando 62 cursos básico§, na; no momento, cursos nas

i;uces,so. Torna-se, então, in
dispensável formação em re

gime escolar em centros de

aprendizagem. Em Santa Ca

,tarina o SENAI- construIu 3

grandes centros, represent��..
,

dos pelas' escolas de La ies '

(4.000 m2 de área cORst"úi

da) com capacidade para 200

aprendizes; Blumenau (2.1.60
m2) com capacidade' Pill'a
180 ,aprendizes e .TàinvJHe

(1.469 m2), com capacldad�
para 150 a,pl;endizes. Nessas

escolas, que:, 'serãÓ éomple
men_ados por 9utras a Sel''llln

con�truidas 0:rrrtun�J;Ilent�,
os aprendizes em oflCtos do

mais aI1;a qlI.alificaçao profis
sional,' como mecânicos, ser·'

ralhe1ros, soldadores, eletré

cistas, ma;rcineiros etc., r.:ce
berão for'mação escolar em

salas de aulas e oficinas l;iu ..

rante período, variável cem

o ofício,' de até dois a-nos,
.

cQmplementada por um estã
gio de pelo menos um 'ano e�
oficinas indust:rfais. Depeis
dê�se 'es_tágíir e após exame

de,habilitação, o aprendiz re- .

cebe. çártá dê ofício.

Em � 1958, com a Escola d 'l

,La;jes..airida em fase de aca

hamehto ,e - substituida por
Úlílidades provisórias frequen

"

taram as escolas do SENA!
catarinense .

nos diferentes
turnos e cursos, 597 apre�di
zes. Nesse iitno foram expe
didQs 146 certificados diver
sos d� aprendizagem, dcs

quais 47 eram cartas de oft

·cio. E interessante assinalar

q,pe esses' centros de aprendi':'
zagem são oficinas escolas de

ambient·e·industrial, tanto as

'sim, como frisoJ} o Dr. A!ci'

des Abreu', diretor do Depar
tamento Regional do SENA!,
eli:t �eu relatório de 1958 (pri-

va para I
, melro qUlnquênio de at:v'-

ReRresentaçõe,s A. S.' Lafa Ltda. dades dêsse departamento,:
- "as senes metódicas de

.
_ _ Rua Senador O.antas, 40 - 5.° andar, �io aprendizagem foram comple-

Ve ro' de se ----..-�'....�----�-- �--

mentadas pela construção,J,.,j -
-.�--- ---

por 'Parte dos alunos, 'de p-a-
UMA CASA DE ALVENARIA JOa-'O M n r,' tl' S 1\ ças pesadas e máquinas ope-

NA lV\_ELHOR PRAIA DE ITA-
... ',' JJ �

I ':.'. t; ti ratrizes, que impressionaram
GUAÇU;: COQUEIROS COM ". os dirigentes das emprê'i8S
ONIBUS---A:,50 METRO, quandO da exposição na clcla-

Tlp,TA� COM DANILO -.... -:--_ de de Joinville"'.
LEHMKUHL -EM MODAS CLI-'

p�1$ 0.1'
.

.

,

"1'
. -",.

.-. ','Se, . ---..'

Com o trabalho sincroniza ..

PER. do de seus técnicos, nos dife-
rentes serviços que- sup.ervio-

Vende S'e' / fi
na,-a Federação das Indús-

.....

-,
triãs de Santa Catarina está

POi' mot; vo de mudança, vende. *
/

.

b'l' d i"
_ rvlltJlItITE TOOIJ //ti. mo. llzan g seu parque n-

E,3 a::s�::lS móVeis,

'/ '"
uv_,,�.,.,.

pustrial no sentido da'produ-
!'.,{\lU à rua Jcrôrino Coelho, 5

"

. nOS \IA�#="JO1:. tividade, dentro de J?laneja-
-- 1° andar

_
...•. L. J' , mento 'altamente,objliltivo.

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

�.•
'

'D,!�ft�--."�- 't·t, OUTRgSSri:D���ÓBR�
V·en e se:3 , Ào término do ano de 1958',

• � �' iíIl" � � �
,

Departamento Regional de
��, , .

Santa Catarina atinge o pri-
,

. . -sj :meiro': quinquênio de ativl-
·da<iles.

reram para os cursos os, prin' ,

cipais líderes industriais Jab
cidades de Blumenau e Gas;
par.

, A corrida para a matrícula
nos cursos de TWI em Blu

menau foi tão intensa, que o

atendimento teve de obede ..

cer à "fila" cronOlógica, ori
entada pela hora e minuto de

entrega do pedido.
A TÉCNICA DA

PRODUTIVIDADE
O objetivo da Federaçã,Q

das indústrias de Santa Ca,
tarina é acelerar o, desenvol

vimento econômico, planeja ..

I
.

1
GRA<TIFICA-SE BEM

GRATIFICa-SE quem eItcontrar 'uma pulseira de
ouro, contendo 'o nome e a data 7-6-52

Telefonar par� 30-62 ou 20:-73

. Os Estabelecimentos
l

A MODELAR
AVISAM-

q"e. o .Argoni-Gás será véndido,
, ,

,� .

.
' .

" A partir de hoje,
ii Cr$ 380,00 o Botijão

Vende-se
Um terreno a rüa Presidente
CC'utinho n.o 45 •

Tratar a rua Fernando

!\<iachado 5

'DO RIO PARA VOCÊ -Interessa a todOS •••rNEGÓCIO D� OCASIAO

Vende-se Particulares, Comércio e Indústria:
Utilidades domésticas, remédios, veículos ou máqui
nas, a(:e"górios de todas as espécies, dt<cos ou o que
você precisar, Firma que serve h'á 30 anos a imprensa
bl'asileira, criou um d ..pal'tamelllo de \'elHlas para' o

Interior".est'ando apta a ate\lder O se,u pedido. Escre-

.. 1 Motor' "G.M." - 75 BP
1 Gerador "MARELLI" �

20 KVA.
Em perfeito funcionamenb.

'

Dirigir-se ao Sr. Osni Pereira
JAGUARUNA _ S,O.

í RMÃOS BITENCOURT

;
.,

J U L H O
'Y�F':< --,.,-,.....

__ .

-.�..:r:..�. _'_

DIA 19 _ Domingo:'- Encontro ·dos Brotl_nllo!.
IniciO às 19 horas.

DIA 26 _ Domingo: _ Os Brotos se Despedem das
Férias :- Inicio às. 19 horas.

_'

- é _linda.�. mds
� ,0 CONFORTO?

�

.:�'

,.1

Ao comprar móveis estofados, v.rifJqu. ,••
molejo é feito co,", as legítimas MOLAS NO-SAG
• muifo�maior confarto
• e�cepcional durabilidade
• nunca cedem - nunca sblta ..
• mó-ve'is mofs, leves
• dispensam o uso de cordillhas e percintçu de pano
• Eonservom a estofamento absolutamente ind.formóv"

MOÍAS� DO BRA�ll S A.

• Iacr•• lua ..........� - 'Il f.45l. - Ca. Postal 875 - indo T .1. I "NO·SAG" - se. Pavl.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANÓPOLIS, Qua-rta Feira, 15 DE JULHO DE 1959
---,------�----,------ ------------------�------�----------------------------------------------------------------------
• UT.AJJO" D IUII PTlU.D UlUlO DI lUTA O,U.llIDj

')

Atléti'o, ·:;0 �primeiro' 'adversário do,Hercilio �uz
.'

'
_

':' r_

A 2l E·)30 DE AGÔSTOi,tOS K(�rtJROS ENIIE 'OS (AMPEÕES�(lfARINENSE fPARANAENSE, ELIMINATÓRIAS DA TA(4 "BRASIL"
�-------__ .__--.-_.�__-_ ..... -__1_- .,- .. •

-

RIO, 14 (V.A.) '- Reuniu-se o Conselho Técnico de

...Futeool da Confederação Brasileira de IDesportos, para
lII'exarc,e de diversos asssuntos importantes:

• O sr. Luiz Murgel fez uma longa exposição sôbrc a

..Taça "Brasíl'", apresentando um esboço de tabela pp,ra
lII'ésse certame. Os jogos preliminares apontariam os cam

- 'peões ÜO Norte e do Sul, os quais jogariam com os com-'

.peõe,) do -Rio e de São Paulo. Eis o esboço:
CHAVE NORTE - Pernambuco (Esporte C. Reclfa)

'vs. Par aíba (Auto E. C.); Maranhão (Ferroviário) vs. Pa-

U IX Campeonato �Inlanto -Juvenil de '�l,êais:�:h���. ��!���f::� (f�:��:":.�:i�aV:":�::�U;:
.

. __. • CHAVE SUL - EspIrIto Santo (RIO Branco) vs. Esta-

Teve 'In'ICI'o sa'bado
r

It' d b 'Ih ti B I H' t IX C net I f t ..do do Rio (campeão ainda não reconhecido); Santa ca-

U nmo com gran e fi an smo em e o onzon e o ampeona o n an O-lII'tarinõ. (Hercílío i Luz) vs. Paraná (Atlético); Rio Grande

J 'I B 'I' d T'" Cd' d fi I" I 153
"

d 'dO Sul (Grêmio) vs. Minas Gerais (Atlético).

uvenn rasl euo e ems - onstante e um es I e monumenta com participantes, ten o. '8,riam semi-finalistas da chave e jogaria� somen�e

como árbitros de honra o presidente Juscelino Kubitschek êovemadcr Bias 'Fortes e Prefeito .�:. �e&��,;:ad�o��:�e c;;�;: �sa;:��:d���Sp=.�a���Irltos,amo
.153 DISPUTANTES'

' , • •

Os Jogos elímínatóríos senam. reah�ados de 31 de

, '. Est�O. programados 296A '.t d B I tos de interêsse turistico pró- do Sul O x Sergio Milret, São agosto a 31 de outubro, e a parte fmal ate 31 de dezem-
Nêste campeonato tomarão Jogos, dívídídes ema Classes mln as e arros. -xlmos de Belo Horizonte. Paulo 2 (6x1 6x2); H. Kicr- 'oro. Por outro lado, ficou decidido que a primeira ro-ía-

-

parte delegações do Rio G.
-. Inf�ntil A (13 a 15 anos}, mininas e Duplas Mistas; e PRESENÇA DA 'CAMPE1\ nez, São Paulo 2 x Polidoro 'da da Taça "Brasil" será" disputada a 23 de agôsto c a

do Sul (47 ténístas) , S?,nta Inf�ntII B (9 a 12 anos), J'.l- 19 Chovás. A Federação Paulista de Tê .. Santiago, Santa Catarina
..segunda a 30 do mesmo mes.

,

c�tarina (9), Paraná (?), veml (l_� a 18 anos) e Juvel1' •

PROGRAMAÇÃO SOCIAL nis prometeu fazer constar (6x3 4x6 6x4); É. Parnocv, III' _ .. 'C._..__ .. ...._ ..__

Sao Paulo (38), Minas Ge- tude (19 a 21 anos); 5 Moda-
O. \ d' t d' F d

-

I do programa de homenagem São Paulo venceu a J. C. Bar- t '-'
.

(l8) D' trtt F d líd d
.

1
' .

s Ire ores a e eracao
I (LU'BE NA'UIICO RIACH-UEIOrais , IS ri o e era! 1 a es - Bímp es Mascuü-

M'
.

d T"' P o ran a Maria Esther Bueno uma raso, Bahia, por W. O.

(21), Bahia (17), Pernambu-
I
na, Simples Feminina, Du·

d mfelr�l.t
e ems, rt ctu «, -I visita a Belo Horizonte para

. I. o aci 1 ar o con a o, 'lOS 'IK ka
co (4) e Ceara (13). '

plas Masculmas, Duplas Fe-
t

.

t t I e a assistir às finais do camueo- Classe juvenil, simples, de Recebemos e agradecemos ge o' up a

ems as presen es reso v ,�, m •
_..

,

f'
. I 20 T

.

DAI
contratar uni quarteto para (nato, a convite da F.M.T. 13 a: 15 arios - MasculiJ,12.: o seguinte o IClO: ,

esoureíro - r. ruoi-

tocar diàriamente das 20 às
I DAMOS ABAIXO OS REStiL- t, O. Hara, São Paulo 2 x C. "Florianópolis, 11 de [unho do José Regis "

TADOS D,AS PARTIDAS Freitas, Minas Gerais O (ljxl de 1959� I Orador - Dep. Fernando
23 horas, nos salões sociais .

Foram realizados ontem na cedor e a Associação Despor- REALIZADAS NA TARDE 7x5) ,.' N., Moreira, Dístrrto Ilmo Sr. redator esportivo Brüggmann VIegas
, do Minas Tênis .Olube. IEscola de Aprendizes Mar[- tiva Ponta do Leal Vice cam-

_
DE SABADO Federal 2 x J. Tavares, São 'de "O Estado". Diretor de Galpão - Alta-

nheíros, os torneios de encer- peão do Torneio de Titulares. A F.M.T., através de seus" Série masculina: InfantU paulo O (6x1 6x2); S. Herma· Nesta. miro Ferreirà da Cunha' ,

.ramento da Liga varsesna O Balneário venceu o tntec- recepcionistas, proporciona- _ 13 a 15 anos _ L. C. B; 11i, Distrito Federal O x J. Apraz-nos levar ao V.JSSO � Diretor de Regatos - João

de Futebol do Estreito, que nacional na decisão por pe- rá aos atletas excursões às I Guimarães, �ão Paulo.2 x Redosmiller, São Paulo 2 (7x5 conhecimento que, em sessãc I Leonel de Paula

contou com a participaçj,� I nalidade e a Associação elí- cidades históricas de Ouro J. L. C. Silva, Bahia O, (7x5 6x2); S. Dias, são Paulo, per- de Assembléia geral ordíná- Diretor de Natação - Hé

dos clubes Internacional, BaL minou o Botafogo também Preto e Sabará e outros p-m- 16x4); H. S. Oliveira, Rio G. deu para C. Port, Rio Gr:m· ria, efetuada no dia 6 do

llio
Amarol Lange

'

neárío, Botafogo, Assocíação. nas penalidades. Coube ao de do Sul, por W. O.; C. Pe- mês em curso. foi �leita para Diretor de Esportes Tere,1·

Tamoio; não compareceram campeão o Troféu Dr. Ader- SERA' AMANHA"'" O' JOGO PAL'MEIRAr neta, São Paulo 2 x E. A. t.e- dirigir os destinos dêste Clll-,'
tres - Rui Tíbúrcío Lõbo

.i>svaldo Cruz, Duque- de ca- bal Eamos da Silva e ao Vice.. J mos, Pernambuco O (6xl be, durante o período de O Conselho Fiscal eleito c

xías, Florianópolis e Taubll- Campeão o troféu Dr. Ivo

X 'ELEJO DA 4 a ZONA 6x2); E. Passarellí, São Pau- 11-6-59 a 11-6-61, a seguinte empossado nas datas supra

té, Pela manhã venceu o tor·1 Montenegro. A Taça ínvíctus
.

.,J r I lo 2 x R. Olíveíra, Santa ce- Diretoria, a qual, foi empos- : citadas, ficou assim constí-

neio de Aspirantes o INTER- pertenceu ao Osvaldo Cruz
I i4 '(V A)

"

R f' tecí
- " tarina O (6x2 6x2); L. Mai;ri- sada em solenidade realizada' tuido:

NACIONAL F. C., e více-cam-
'

F. C. pela sua campanha ín- B umenau, ..' -I e erira an eeípação veio
nesta data: Walter Lange - Manoel

Mediante. (razoã.vei comp'�n- I
ao encontro dos interesses ni, Minas Gerais O x P. Lan-:,

peão o Botafogo F.C. Couo� victa até, a susp�nsão do-cam- . - . czarics, São Paulo 2, (6,iCl Presidente - Henrique Mo· Galdino Vieira

ao Internacional a Taça' peonato, <> Jogo, de medalhas
sação ,financeira, imedHtta-; do campeao do centenafio,

ritz Junior Grisard.
-

.mente aceita pela dereção do possibilitando a realização. 6xO).
"Julio paulino da Silva" � ao Preefito Municipal coube" 1 b d " l' d' 19 dI' ·t d'

10 Vice-Presidente - Ro- Prevalecemo-nos do ensejo
I. , • ,c u e o povo, concor� ou'· la , o c assICO CI a ',no·

'

. .,

Botafogo a Taça "Bento Ama tambem ao B�lnearIo E
..
C, O

o Seleito com a antecipaçá,'l, i'uma Elas atrações
-

maximas Infantil, 9 a 12 anos - berto �uller . . para. apresentar a_ Vossa Se,-

ral".
I

I quadro campeao dos Asplran- ·t d
.

t _" '" Simples masculina: R. R, F'i- 20 VICe-PresIdente - AleI· nhorIa as expressoes de nos·

d· B' para a nOI e e qUln a ,eI, a I • •• I 1 d t· d' t· ttes formou com: O 1; ento, d
..

d' '6 do programa de comemora- gueiredo, Ceará 2 x A, F. no MIllen da SIlveIra sa e eva a es Ima e IS �n a

= . . . A.

l' 'I I a proxlma semana Ia
I

. . A .

'd-O In�ernaCIOnal vence'l (I I Heho e Lace; Smc alr e A -

d t' Ad' n"'o do cões dó quadragéssimo ani· Ferreira São Paulo O (6x1 10 SecretarIo - Eugen10

I
conSl eraçao.

. .. . ,o corren e mes e JU 1'1, ,
_' ,

•• \
'

Tornell'l, abatendo os segum- dOlt; Nelson, Emo, Ivan, GIl· t de'v'a disputa'" I versário de fundação do gre. 6x2); J. A. Albuquerque, Ba- Alfredo Muller HENRIQUE MORITZ .TU··

t d
,. .

3 Ib t S b t·- J
encon 1'0 que 1.,

I t" D' F'" NIOR P 'd t
es a versarIOs: TamOIO Xl; er o e e as Iao. ogamm 19 t lme'ras leIo mio da Alameda Duque de hia perdeu para V, Pimentel, I

o Secre ano.- Ino UIVIO

I
- reSI en e

'Balneário 2x1; Associa:;ã'J I
ainda: Zigler, Milton e Ma-

a

t
' condra � p� 1

t
'

d I Cfixios. _

.

São Paulo por W. O. Bortoluzzi EUGENIO ALFREDO Mü-

:;lxO; e finalmente Botafogo neca. Pelo BalneáriO foram rze urnNo tO cpaml?eo_na °d .a I '10 Tesoureiro - Kurt !\n· LER - 10 Seéretário

2xO. O artilheiro do, to:nelO I, cam�eões os atleta.s: João CI:��S '::a��el�e�����uJ�aao�: F U T E D-'A L' Df S A- L A- O �'�'Tl��' �."'l�B" 8U �"�TIl�ll'�'foi o atleta do Interna�l?nal , Ham�lt�n, N�el, �dvaldo, M�. sob a Íuz dos refletoI'es do es-
D 11

,

',.
"

'

'.' , '
. ,

Hugo Becker que fez �JUf> a lo, DllcIO, Ollmp�o, Bern.atdl- tadio' lo Grêmio Esportl/o Em sensacional pa'rlida· do como inte�rantes, oficiais I. .."
'

.

uma �edalha., .Na parte da
I
no, Bento, AlmeIda, Vmdo-

Olímpico, expontaneamente de.safio, defrontaram-se spxt'3.
I d� Estado MaIor.

tarde o Balneano foi o ve.1-
I
mar e Nereu.

cedido por sua diretoria, '}118 I felr.a. pass��a, na quadra da As equipes entrar.alO em

, não tomou conhecimento da PollcIa Mlhtar o novel time
campo assim constituidas __

1'09, acom}ilanhou o côro das se. �ooperação, rebéla a, beleza da vi_

M A U T I ( O X G A Z E T A . . -

d t
.

d' t f'
. .

d B -

d I f t' nhoras qa Casa' da Amizade na da e as nóbres qualidades ineren .

.

, reqUlslça_o e ermI.na a pe"a I comp_os o por o ICla.ls o a· B,atalhao e n an �na
-

d f t V
.

F execução do seu hino. ..tes a cada homem", Meus

Perante bo'a assI·steAncl·f'.,' Na'utico por 2xO, gn1s de Bra- Federaçao Catarmense d�

I
talhao e In an ana e o e'l Ledeny, Melo e Tome, ec'-

'.' .... F tbIt d h·t d' 'd T' H 'lt Comemorando.s� nesse dia o pri.. Companheiros O nosso club3, fun_

�reaIizou-se sábado no gra-
I

sil, mantendo assim o esqur,-
u e o. erano as canc as CI a 1· nan es, ICa e amI OR. , ..

R f'd t· d 1 d f t b 1 d S 1- t t d M' A i D n meiro aniversário da Casa da Ami, dado há pouco mais de um ano,

mado do Osvaldo Cruz, o \!('_
I

drão de aspirantes a sua I.n- e en a an eClpa ame o i nas e u e o e a ao, cl1- Es a, o aIOr - r, a"

I '

'

tas
-

e Amaury, Edmund'), "ade na execução do seu hino, dentro de uma comunidade reple_

tejo entre as equipes do Náu-
I
vencibilidade desde sua fun-

JO'GO" DO 'XXIV CAMPEONATO ABEr1\. Vaica e Airton. da Amizade, foi_lhe oferecido o ta de problemas oriundos "O seu

tico e Gazeta. Após' um

prl-I
dação. ,� K caracteristico belo com uma ve. próprio crescimento, precisa, evi_

melro tempo com igualdade '
No início as jogadas maIs

'V

TO DO INTERIOR DE SA-O PA-ULO
linha acesa, e no melo da maior dentemente, desdobrar os seus eB.

no marcador de 1 tento, a A equ�pe de reservas que . °vuez m,peenIOoSenteuqsuI'ailsibmroadoª-us, nte�t:� alegria terminou assim a agrada- forços para cada vaz mais fo:nen.

Gazeta no final obteve o tri- continua invicta alinhou com

'I MENTO DO CERI ). b
-' I • "31 festa. tal' o ideal de servir, como ,base

unfq por 2x1. Foi uma par .. Wagner, Valdir, Gildo e Chi· REGULA ;"
- a - rece erao os cumpr,- vosismo das duas eqUlpes.

tida disp,utada palma. a p."l- I co_; (Silvano) Soares e JÓC3., MONIAL DE BOLA AO CE,,-, melüos da maior autoridade I Logo aos 7 minutos o nl)vel I
de todo o empreendimento digno,

I TO E VOLEIBOL CONFOR do DEFE presente
"

com d Btl d I f t' DISCURSO PRONUNCIA'DO DevenlOs promover o d,es\)nvolvl_
mo e venceu aquele que teve

I
Eduardo) Brasll, Lucio, Gl1·· ,-

- ",' 'time o . e n an ana,

mais chance. I berto, Washington e pedrl· ME PORTARIA, N.o 44, DE petição;
.

já a- esta .,altura dominando PELO PRESIDENTE ACY mento do companheirismo entre

Na prelhninar vitória do nho.. 8·6-1959 DO DEPARTAMF.N- b) - trocarão cumprimen- com real classe as jogadas, Caro preSidente do R. C, -dL os homens do Estreito, Dilvemo3
,

I TO DE E;DUCAÇÃO FISICA tos; abríu á contagem por inter·
Florianópolis, Exmas. senhoras, apoiar o reconhecimento do mé_

GRÊMIO ESPORTIVO SOCIAL S A M'D'U E ESPORTES DO ESTADO c) - procederão o sortei,o. médio de Tomé num passe, dç meus companheiros, - Antes de rito :de tôda ocupação útll e a dl.
.

.. .',
.

,

'DE' SÃO PAULO, PUBLICA- previsto pelo regulamento da.. "primeira" do ponta Tlca. mais nada,' desejo vos agradecer fUsão das normas de ética profls.

Recebemos e agradecemos: DO NO DIÁRIO OFICIAL disputa. Neste ritmo, com comp1eto a próva de confiança e solidarie. slonal. Devemos, promover a me.

Ilmo. Sr. Diretor Espol'tivo de "O Estado". DE 10-6-1959. 6 - Procedido o soo:teio as domínio, do B. I., chegou o dade, Hei de tudo fazer, no ·qUé lhorla da nossa comunidade atra_

Ntsta O Diretor Geral do Depar- ec:uipes poderão inic'.�r o placard a 5x2, terminando em mim depender de energia, boa vés da conduta exemplar de càd�

Tc:mos a com].m,icar a V. S., que em data de '20 de junho I
tamento de Educação Físi:.:a ?quecimento:,.. assim o 1.0 tempo. Na etlpa vontade, entusiasmo e desejo de um na sua vida pública e priva.

de 59, foi fundado nésta Capital o GREMIQ SOCIAL E ,e Esportes do Estado de São a) - Bola ao cesto _,.. na cOlnplementar o esquadr.:ío servir, para poder prosseguir n& da. E. ó que é nãa menos impor.

'!!SPOH7IVO "SA!I4PU" - Orgão dos servidores da De!!'-
I

Paulo, usando das atrihui pJ:ópria cesta. do B.I. poupando em parte taréfa tão brllhantemente Inicia. tante, devemos pt'omover a apro.

gacia Regional de Santa Catarina do Serviço de Assist.én - 'ções que lhe são conferidas b) --Voleibol - no campo jogadores, porquanto a der- da pelo nosso Ex-presidente E 'xllpação dos proflsslona\s, vl'sflnd::>

eia M��lica Domiciliar e de Urgência.. � por Lei, resolve baixar Por' todo' durante 5 minutos. rota já quasi concretizl:l.da meu particular amigo Zerefino a conSOlldaçjo das boss rel;tções,

Na oportunidade ioram realizadas as eleições para
r

a taria referente ao Regu]'ol- "-' Ericerrando J tl'lmpo para o E.M., possibilitou ao piazza, Agradeço, também, a pre, da cooperação e da paz e�tl'e a3

Diretória, período 1959-1960, a qual ficou assim constitui- ,men,to do Cerimonial a ser permitido para o. a��echne�� ,adversârio uma "pálida" rea- 'sença honrosa para nós; do nosso' nações. Êste será o nosso progra_

da:
'

adotado nas competiçõe'l de to, ou antes de InICIar ,) 2. ção, alcançando o plac�,l'd, I convidado, companheiro Paulo ma, porque êste é o prográma. base

HOMENAGEM ESPECIAL - Dr. Francisco dá SilVd esportes coletivos: tempo, as equipes formarú.:>; então, a contagem de 5 x 4. Guimarães, presidente do Rotary da nossa i�stltUição. - Esta IDrá

Laranja Filho DD. Diretor do Samdu Nacional. 1 - As equipes,. (Bola ao a) - Voleibol - na linha Reconstituindocse' a equipe Ctube de Florianópolis. a nossa bandeira, porque éstà ém

PRESIDENTE DE 'H0NRA - 'Dr. Holdemar de Olivei- Césto e Voleibol) ao entra· do fundo do seu, campo. capitaneada por Melo forçem Agradeço, ainda a presença a bandeira daquele jovem advo.

ra Mp; ezes - Dr. Percy J'oáo de Borba - Dr. Walmor, rem em 'cªmpo'formàr�o ,em b) - Bo!::t ao Cestf) ,-- na o ritmo e chegou fácil ao sempre agradável das Exmas, se- gado - o saudoso Paul H�rrls. _

Zomm�T Garcia
.

\ linha de uma fileira na H- lÍliba de lance-livre de su� placard final de 7 _x 4. nhoras da "Casa da 'mlzade". Ésta será a nossa luta de todo:. os

P'o:tESIDENTE - 'Dr. José Tavares de Iracema, nha de fundo de' seu ,campo própria- cesti:l.. Entre os vencedores não llá já o falecido cônego -AUan Shat. dias e de todas as horas, porque

VICE-PRESIDENTEc_ Oscar João Vasques acoÍnpanhádá's-'�de'�seus tée· 8 - Sómente ao sinal do nome a dest,acar, porquanto ford, membro do Rotáry ClubE esta luta é o ideal de mais de 10

lU SECRETARIO - ��nani da Costa Meira ,nicos. I árbitro, poderão os atletas todos se portaramãdmlravel· de Montrea]<, no Canadá, numa mil companheiros nossos espalhA...

2u SECRETARIO - lJ-enl>ique Francisco Korb 2 - Depois de formada's, os 'tomar posição para I) inif:�o mente. Na equipe veneida dos por e'ste mundo afo'ra, Inv�-r f
de suas aplaudidas p�léstras. dizir, � ..

211 TESOUREIRO - José Melo t capitães darão um passo a do jogo. destaca-se o "goleiro" Ari
que o "espírito do Rotary é a' cando a proteção d'aquele qUJ

2"> TESOUREIRO - Qrlando Seifert frente e saudarão o público. 9 - Terminado o jogo, as que salvou sua equipe de ,�

. própria essência de sua concep. nidade, lnvade�me, nêste momen.

DIRETOR TÉCNICO' -. Dr. Procópio Dário Ouriques t 3 - Quando se tratar de equipes em ' linha de fileira uma enchurrada de tento.;;.
ção,'"

DIRETOR DE ESPORTE - Joel Melo 'Jogos Abertos do Interk,�', formarão: Na linha atacante, atuaçõe::;
GUARDA DE ESPORTE - Ondino Doin Vieira nos jGgos programados p<:tn a) - Voleibol - na linha "egulares, com ,exceção de

!tHSSAGISTA. - Ademar Adão a noite e no Ginásio princi- de fundo; I\.irton quê teve uma atuaç��
paI, após a ��tldação, sexão b) - Bola ao Cesto - na 'raquíssüna.
apresentados" todos os atletJ:ls linha de lance-livre de sua

e técnicos, �Í1dicf!,ndo·se o nú- própria cesta.

mero de cada uni. 10 - A seguir.. os capitií.es
4 - AO ser chamado o das equipes se cumprlmenta

atleta .ou técnioo'>dará d�Jjs rão -

e serão saudados pelOS
passos a freÍite;:�Áfaz alto e árbitros, enquanto os jogado-
volta a posição ·i'niÍ!ial. res saudarão o público.

5 - Terminada a ap"eseu- A seguir poderão se retirar

da J.V!;otta 'tação e saudação, o árbl'�I'C da quadra.
da partida convid!)!á os capt. a) Domingos Luz de Faria

tães das duas equipes a com' Diretor Geral
parecerem ao cen,tro do cam- (Da Comissão Central

po ond_e: o�N

Waldii::

.FUTEBOL VAR.Z'EANO

(Cont. da 2.a página) harmonias, muda a, competicão en1

,

Dr, Ivan B. Andrade, l\'azareno Knabben, Walter B.
Uva, Nicolino Trancredo, Alcindino F. Martins, Dr. Anti'i·
o J. N. de Olivcirá e Aiton Firmino Cardoso,

amizades, muda: encargos enda.

poderá consegUir que todos os ho.

E é lnvisivel, aitanglvel indefl_

to, a esperança de que_o Rotary
real1zará um dia a máxima aspi,

CONSELHO ,DELIBERATIVO

nlvel, mas é a coisa mais real do ração humana de paz e de con_

, ----

Rota,ry, "O espírito de Rothary, córdia" - Porque somente' Rotal'y

DEPARTAMENTO MEDICO

di%la, Sc,llatfo'rd, transforma con·

tatos, acidentais em florescentes mens dêem as mãos uns aos ou.

tros, formando em derredor do

donhos em privilégiOS estlmulado� mundo, essa grande roda da aml-

res, "Onde 'existe o espírito do

Rotary' lá
-

está a llberdade, Êle

zade com que o poéta enterneci_

cblm9nte sonhou, Termino..... com

blblicas que bemn03 I1vra dos grllhõ.es dos precon_ óstas palavrRS

celtos Cl falsida�s 'e nos 'mantêm pOd(!l'fam traduzir' todo o nosso

D.· .. Fausto Lobo da S. Brasil, Dr. Murillo P.
, Dr. Fernancio Osvaildo Oliveira.

AtJfClveitamos do ensêjo, para apresentar os no<;st1s

rote;.;tos de alta estima e distinta consideração.
ERNANI DA COSTA MEIRA -

llnído: por meio de laços de com� contentamento, tôda a nossa es·

OI)1';nça nos destÍnos dO Brasil e
, ,

preensão e fraternidade. 'fEle .eU·

mina o egoísmo, desfaz as bàrrei- do ·Mundo: "Glória a Deus nas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



renunciou· Lula contrl' séus Bofetadas nas Ditaduras
I

/. WASHINGTON, 14 (U. p,� �as Caraibas, a Con��,.ãr,r;a· das Relações Exteriores, cu-
- As vinte e uma repubu- dos ministros do F.xt�".c,r rante a reunião de instala
cas americanas concorda- reafirme as tradícíonaís l!:a·· çã� dêsse organismo de sete

'

ram hoje por unanimidade rantias de não intervenção membros designados pele
em convocar uma conreren- nos assuntos internos l10b presídente do Conselho dA.
cia de �inistros do Exterior, Estados Americanos ',; con- OF.A.
para um exame urgente d(J� sidere o robustecímento .i."s' A 'comissão ímedíatam-n
problemas da pàz no Hemls- rej-ímes democráticos no He- te efetuou uma troca de vís-
ferio em geral, e na região mísíérío. . tas preliminar sôbre a 01:-:.

'"

das Caraibas em particular. O embaixador Jua'.1 Bau- dem do dia da reunião dos
A convocação foi aprovada rísta de Lavalle, do P�ru foi ministros que, segundo tôdu
no Conselho da o-gantaa- nomeado presidente da Co- probabilidade, será realí.sa
ção dos Estados Amerr '(l- missão Preparatória da pró- da. nos primeiros dias de
nos. xima reunião dos mmístros agôsto.

.

O Conselho também decí ,.

diu designar uma comíssâo
que se incumba de determi
nar o local e a data da con
ferencia. 'Prognosticou-se Que
essa reunião se realizará em

Santi!j,go do onne, mais ou

menos em meados da ages
to próximo. Imediat!1m::mte.
depois de votada a moção. o

embaixador do Chile, sr.

Walter Muller, propôs li. .cí
dade de Santiago como S'9-
de da conferência.
Essa reunião espectal de

chanceleres para examínar
a situação nas Caralbas roí
proposta 'na 6.a feira pas
sada pelos Estados 'Unidos,
iBrasil, Chile e Peru.
Na sessão de hoje, do

.

Conselho, o embaixador e

quatoriano, Gonzalo Escndfl- '

ro, presidente do Oonsetho,
propôs que os vinte e um
ministros do Extel'ior díseu
tíssem sobre o progresso da
democracia no Hemisf'l!'l:l
Ocidental quando a reunis·
sem para apreciar a tensã')
nas Caraibas, O embaixa'lor
Escudero ,acreseento'l :;!ue
era de vital. importancia es,·
sa discussão do desenvoivl-
to da democracia no Hemis
ferio. Sua proposta foi apola-

.

da imediatamente pelos re

presentantes do Urugu,ü e

.da Venezuela,

Xa2'im, um dos mais futurosos
municipios do Oeste de Santr,
Catarina, assistirá, com intenso
Júbilo, no próximo dia 19 de ju_ -

lho, a inaugur�ão' de prédio da'
prefeitura MlmIclpal, o qUe re

presenta, sem dúvida alguma, des
tacada atuação do dinâmico pre.
feito Luiz Lunardi,
Também na mesma data, será

solenemente lançada a pedra fun_
damental do GinAsio "SENADOR

VrpAL RAMOS". Como vemos,.

I
�.ntes, mas nunca no regime ude- o préstigioso Chefe do Executivo
(lIsta, aliás, neste regime da dona �unicipal, sr. Luiz Lunatdi, es

(]denllda, o policia, êsse sim vive tá levando avante uma adminls.
:l'l.esmo de teimoso, pois se

.

aos tração das mais proficuas.
guardiões di lei são dados re·

.

O novo préd\o. próprIo da pre
gal1a:s e assistêncta consideravel_ 'feitura Municipal de Xaxim, é de

Fron�izi não
BUENOS AIR�, 14 CI!l'.

P.) - Altos oficiais da Má·
rlnha de Guerra toram detí-

. 'dos ontem à noite, segundo
se anuncia, por terem exíg:..
do a renúncia do secretário
da Pasta, contra-almírante"
Ado:fo Estevez, num movi
mento semelhante ao que

da. Marinha. Entre o oficial Entre os oficiais detidos, 0'1'

provocou, nó mês passado, Menígno Varela, comandan- tem à noite, iigura o coman- .

uma crise dentro do Exécr::i.. te do cruzador "Argentina.", dante do "Argentina", que ro� almirante Estevez rldi
to, e que ocasíou a reorganí- Segundo informações não foi substituido no pôsto 1Je�o cularizou, esta noite, as In-
zação completa do govêrno ofi.ciai�, ,?S comandant�s nu- capitão Roberto Caligari formações de que teria apre.
do presidente Frondizi. vais dlssld�ntes amplIa.ram. sentado sua demissão ao pro-

. ., par', dez dias, o. prazo psra r
"

PRE�SAO íd t F d"
. Informa-se. que os ,o�to ce- que o secrétárío da Ml:1,:.'i _

"( SI en e ron IZI, mas, se-

tidos, todos ele� capItaes de nha Adolfo Estevez, renun- A crise na Marinha seria
gundo QS meios ligados à

fEragaltaM,for.all?- mtderna�o�. ]:la _

cíe. Enquanto isso, quase tô-I puramente de ordem Inter- �:e.s;éid�ops��:, Of1�iair.fes��sco a ecamca. o Exer"l}o, das as umdades . das fr()t�as na sem quaisquer ressonãn-
em Buenos Aires pO"elIl' t" beldes" é muito forte, � a

terí t 'b·· mantiJ?as e fluvial deíxaram cías políticas. No dia de f"':'-pos eriormen e rece eram os cais A e 'B de Buenos .'
". menos que ocorra um tm ..

·

permíssâó para sé dirigir pa- Aíres por volt d i -cr' t� ,nacIOnal argentina, on- previsto, o secretário da Ma
ra suas casas onde ncaram O ····t'· f

a. 10 fm� o ua, ciais comandantes de unida- rinha terá -que se demítrc
, . • _

,. . • , UI ·Imo a aze- o OI o T.a.. ,-' ...... -,__� _

a dísposíção da Secretaria vío-escola' e cruzador 'A\�· MAN'TO SAGRADO SERA' EXPO'"STOgentína". Tôdas essas uni-ta-
_des vieram ao pôrto de Buo-

nos Aires por motivo -da co- TRIER, Alemanha, 14 (U.P.) ftros santuartos cotólicos.
memoração do. 9 dê Jul' tC' - Os dignatários eclesiásticos 'Muitas residências privadas
aia da índependeneía do concluíram hoje -

os preparativos foram transformadas temporgría.,
país. �

para a maior festividade religiosa mente. em 'hotéis' para acomodar

A saída do "Argentina', anual da Alemanha Ocidental, a. os cem mil peregrinos que são es,

reforcou a crença de que o
efetuar-se domingo próximo: a perados aqui diàriamente. A po

presidente Frondizi teria exibição do manto que se supõe llcla foi igualmente reforçada pa,

aceito a renúncia do sec"e- levou Jesus Cristo os ombros ra podar atender aos problemas
táric da l.\1larinha apresenta- em. sua dolorosa marcha até o do trânsHc>,
da ontem à noite. Entre�':1.Il� calvário, O objeto de tôda esta resttvída.,

to O Secretariado da Ma ri- A retíquía estará exposta à vi

nha' desmentiu, esta norte, �tação" d�S devotos na catedral

as informações anteriores, desta veneravel cídade no dia 19

segundo as quais o contra- do corrente, o que ocorre pela

almirante Adolfo Estevez te- primeira vez em 26 anos.

ria apresentadõ sua dem\e" O chanceler da Alemanha Oci

são ao presidente Frondizi.. dental. Konrad Adenauer, devo_

_________________-,._________ to católico, estará a frente dos

des chegadas a Buenos Ai,
res, 6 que divergem da res
tão de Ad0lfo Estevez, exigi
ram a demissão do éontrn ..

.

almiránte, homem de c'ln-·
fiánça do presidente Fron·
dizi e um dos principais ch �
:res navais' entre os que der
rubs.ram o regime de Pe-

li

�ro�rIOS, naylOS
•

de .é a apsesentaçgo de um frag_

mente. rasgado, pelo transcurso

dos anos. do manto que os solda-

II La STEINER & CIA; dás romano� disputaram com os

dados, há mais de 1.900 anos, sob

a própria orüz onde Cristo foia.,. CONS. MAFRA N.O 8.

PL.ORIANÓPOL;.S
.

crucificado. .

, Não ObS+te, com frequência
têm surgido dú-vldas sôbre a au

tentlcldade' ,.�o velho manto,
Abundam ��toriadores que di_
zem que o"l'fillnto embora indubi·
tavelmente lntiquissimo, não po�
de' ser o qn.e- levou Cristo pois
não tem a Oaracteristica da moda
da época d� cruciflc�ão.

..

MANIFESTO AO POVO'
mllllares e milhares de peregrinos
que, segundo se éspera, visitarão
a catedral durante a exibição.
As autoridades municipais ela..'A Comissão de Abastecimento e Preço (COAP) em

reunii-,o rpalizadá na nai�.e do dia 13 de julho do corrente,

concedeu aos marchantes e varejistas desta Capital mais
um ah!'urCto áumento no .preço da carne verde.

A tJnião Catarinense
�

de Estudantes, em face do wr

gonhOl':G aumento no preço dêsse produto, vem, de público,
denunciar [t COAP, como orgão responsável, e revelar, no·

minalmente, para .cõnheci�ento do povQ florianopollta
no, os .senhores Conselheiros. Eis os nomes dos que votaram

a favor do aumento:
Senhor Lúcio Freitas, representante da Iqdústria;
S",nho; Henrique Stéfano, representante do ComérciJ:

Sf,nhor Professor Fontes, representante do Banco \dO

BrasiL
e Senhor FranGisco Ovelha,

.

representante da' Secre:
taria da I<'azenda.

A 'União' catadnense de Estudantes, em nome de seu

p'assado de lut�s, protesta veementemente contra a de�l·

são da COAP, responsabilizando-a por mais êste assaltn à

bolsa de nosso Povo.

Os Estudantes Universitários, atrayés de su.a entidad�

máximfl., ,concitam o Povo a protestar e o convldam a ;>..8"

sistir a reunião da Câmara Municipal, a se realizar al'1da

esta semana, onde .será' debatido'o referido problema.
Desde já a União Catarinense de Estudante& alerta e

adverte aos Poderes Públicos que procurem uma solu�ã,)
que 'sirva aos interêsses do Povo.

.

Rogério Stoeterau,
Presidente da UCE

Francisco José Pereira
PeJa Comissão Estudantil Junto à COAP

bor.aram detalhados planos para
fazer frente ao forte influxo de
visitantes que.' conv�rtem as tra
dicionalmente tranqUilas ruas
desta cidade em uma cópia de ou_

OS "NÃO, GANHA" .

e baratas, �s quais eles mora_
Ingrata e dura, muito dura! a vam, pelas Fediações do, 'quar

missão de polícia, A antipática tel ou nas�faldas do morro em

frente, A c*ade, porém foi
.

cres_

cendo .. , c+scendo e quanto
mais cJ:esce4c ma1!S comprimiu e

empurrou 01 pObre mlllcla para
:Jem J'ange,

�onde
não mais foi

possivel vir. pé, Uns se foram
direito senão vais p'rô xilindró", 9al'a os cu es de' morro, outros
'deixa ressentimentos nos tímidos �)ara o intei'lõr. Os sargentos po.
c dêsperta as provocações dos ir_ 1em, alguns. miar pelos subúrbios
r.everentes. Daí a alcunha mega.- ._ i?aco do, Limões, pantanal,
nha, que aqui em Santa Catari- rrindade Barreiros, Capoeir.as' os

cabos e soldades, excetuados' os

que São ·pescadores ou. mascates,
assunto ao qurel nos empregare_

Os sR-rgentos. os cabos e ,ps sol_ '!lOS mais tilf�de.... a grande maioria
deles tem que morar nos extremos
do municipio �. ca;"asvieiras,
Cachoeiras, Ingleses, Armação, ou
em outros municípios vizinhos _

São José Palhoça e, Biguaçú,
Quanto cl1;sta o onibus obrlgató
:io? cbmpensação dêsse deslociJ._
mento? Nenhuma,

S. SURI

obrigação do "acaba comício" le_
vanta contra ela ressseqtimentos
d·e ·uma corrente inteira da opi
nião Públ1c�; a fuhçãO fiscaliza..
dora' de comportamento dos ci

dadãos e das cidadãs, do "anda

na nãO pode meganha, tem que
na não pode ser meganha, tem que

que:
'

. .'�;:

<lados, outrora, e isso não faz

muito tempo, vinham a pé de

casa para o quartel. podiam che

gar antes da sete, em tempo de

2starem em forma para a instru

ção. Dava-se toque de reunir, em

'caso de necessidade, na torre dos

bombeiros, pois li. cidade; então,

pel'mltIa, .

Havia' casas modestas Aeronáutica; Marinlia e Exér
cito têm transportés para as suas

praças; mas a ·Pollcia, não, Vlla
l'esidêncial? Tem_na os presos d�.
Penitenciária, com luz elétrica e.
mais algumas regallas, mas não
a tem os pollciais que os guar_
dam; e por falar nisso, até pás
coa, com preSentes p'ra petizada'
tiveram_na, neste -ano, 'os filhos
dos sentenciados, mas não os fi_
lhos dos policiais. Já se' fez mui_
to Natal dos filhos do soldado,

$SS-SSSSSSSSSSD._".---

gressores .da lei, convenhamos que
Isso ·é um mau 'exemplo e peri.
goso estimulo.

B�t{jed
RENATO BA.RBOSA tiça tributária. A êsse orgão, alem ele

, outras atribuições espécíficas, cumpriria
Precurancfo colaborar, em caráter es- decidir sôbre a légalidade, ou não, de

tritamente pessoal, na campanha de !Ueu novos impostos e taxas, de reajustamen-
prezado amigo CElso Ramos ao governo tos" e aumentos, antes mesmo da matéria
do Estado, venho estudando sua plata- ser convertida em mensagem do Exe-
fÓl!ma, lançada em magnificas linh�s cutivo ao Legislativo. A eficiência de<;sa
estruturais. Iniciarei setembro do cor,' medida repousaria no critério de se im-
rente ano e em setembro de 1960, se Deus. primfi- ao novo o_rg!l;.Ilismo r.ígoroso �r�-
quiser, d).las excursões pelo território ca- tério seletivo e nao esse malsmado cl'lte-
tarinense. Irei escoteiro' e só. Sem inter- rio 'partidário, sob cuja ,signo surgiú Q.

ferência de partido algum. Sem firiabcia- nosso Tribunal de Contas.
mento, direto ou indireto, d,e qualquer
grupo econômico. Percorrerei municípIo
a município, exponqo pelo rádio, pel<1:5
jornais e em conferências ,públicas o pro
grama de recuperação administrativa a

que se propõe o líder pessedista.

mente inferiores aos dos

'Outra omissão da platafórma diz res

peito á Consultoria Jurídica. O Estado

possúe um corpo de consultores, que Sll.

bemos instalado no Edifício do Montppí0.
Encontram-se ali profissionais capazes,
estudiosos e' inteligentes. Nada obstan ..

te, todas as secretarias de Estado contam
com consultores, ou' assessores prónrics.
PeIas estatísticas, poderemos verificar
que, com essa técnica empreguista. os

,conselhos do Poder Executivo não pP.;;·
sam d.e sinec�lras, Penso que· dever!.a S1!:·

áberto' concurso de provas .' e de titulos
para provimento desses cargos, do qúal
�stariam dispensados· os titulares que, a

qualquer título, exercessem a cátedra
'universitária. Para os demais, concurso.

,com prévia .extinção dos consultores '"de
secretarias e departamentos, São exces-

-sivos. Nomeados por concurso, os Consul
tores Jurídicos deveriam ter, pela' rele
vância da função exercida, vencimentos
muito mais' elevados, em· um sentirlo de
valorização do cargo,

A terceira omissão se prende á polída
civil. Já estamos em tempo de criarmm;
a polícia de carreira. Não podemos COil

tinuar á mercê de delegados militares.
A 'solução seria de elemen\ar fundamen
to técnico. O poder de polícia, pela mo· .

dema investigação. processual, é assás
complexo, de sorte que, com o desenvol
vimento do Estado, necessitamos de u:n

corpo de funcionários concursados, alta
mente. especializados e condignamente
remunerados. Na magistratura e no Mi
riistério Público, nomeação para cargo
inicial exige concurso. No restante dI)

. funcionãlismo, outro não é o critério
constituci9nal. Porque abandonar-se a

'Constituição. quanto. aos consultores e

: assessores jurídicos que nã() exerçam ce.�:-

gC' àidático de nível, universitário, e ao
substituto dO AUditor justiça Mtlit'lr?

Espero que os grupos de trabalho, de
que � cerca o candidato Celso Ramos,
contando com elementos do valo!' e da:
cultura do x:: amigo 'e co.legr."

C"

tu:tlelll
,:-' :S���':<�

Não.- nos intei:pretelll mal. 02

que nos lel'em, Não vão julgar
que somos contra um tratam.ento
mais humano 'ao setenciado. Não!
Estamos apellas pleiteando um

tratamento mais equitativo e
mais humanam�nte razoável pa
ra os SolIdados da lej. Os respon_
sáv.els pela Peniténciaária, agiram
acertatlà�ente em acompanhar
a evolução geral, modernisan�
do o sistema correcional e tentando
melhores métodos 'para a recupe_
ração do infrator parã a socIe_
dade. Que não está cel'ta, por_
que atacada de grave defioiência,
é a instituição pollciar-milifar
com uma máquin,a que não an

da, está emperrada, parada a mar_

�em de p,ocesso que avanç!lo asce_

leradamente, isso graças a le
viandade ou dólo de condutores
(r.essalvamos o atual comandante

que está começanS!0 e a ,pegou
na margem da estrada em mau

estado), os quais por barberagem
ou de propósito, provocaram' o
enguiço para que, atrasada melhor

pudesse servil' a certos objetivos
polltiqueiros' e sobretudo persona

lissim_?s com,? polpudas vantagens
pessoais e fartas dfstribuições de

�alões e de divisas para os paren
tes e para 'os apaniguados par_

tidários, mediante facilidades oca..

sionadas pelas sutis remoções dáS.
traves que aSsllguravam o acesso

l'egular dentro da carrei·ra, Assim,
enquarito a minoria d,os favoreci

dos sobrenadou em farta messe

de favores de toda espécie, II
. grande maioria, .os que procura

a

Tranquilizem-se, porém, os candida
tos. Não ,Sóu, e não pretendO ser, postu
lante a cargo de espécie alguma. Não

pel·tenço, e não pertencerei, a partido po
litico Entendo, doutrinàriamente, que :,t

democraCia brasileira, á· base aritmét1ca
da representação política ,exclusiva, é re

gime sem repre:;;entação. Minha coopem
ção ao veJho I amigo - será na tomada de
cõntacto com o eleitorado independente,
mais numeroso do que se supõe" existen
te no Estado. Ao chamado voto flutml.ll-
te é que mostrarei a intensidade das rei
vIndicações que enfrentará o futuro Go
vernador. Avi-so prudente aos navegan
tes: - não tenho tambem parente algum
á espera de emprêgo, mas considero., em

face da situação calamitosa a que che
gou Santa Catarina, quase uma co-autlJ-.
ria o como�lismo da omissão. '

/

A meu ver, e data venia, a plat9.fórm.r.,
de Celso se ressente de tres graves falhas,
A primeira, no tocante á pÇ>lítica tribu
.tária; a segundá, referente á Consulto
ria Jurídica; e a terceira, relativa á po
lítica- civil. Senão, vejamos: Santa Cata
rina, precisa criar, com urgência, a Jú<;
tiça Fiscal, realizada por um orgão pa
ritário, do qual partícipem as classes eco
nômicas, - indústria, comércio, agrim.Ü
tum -, como expressões do poder con··

. tribuinte, Propugnei essa cã�quista, há
m,ais de vinte anos, na Assembléia Le_gis
lD.tiva. Estamos, no tocante á materia.,
com um atrasp de cem anos. Aqui o fi/h
co rnUlta e o fisco julga. Praticamente, o

contribuinte se encontra indefeso, E, na
suposta defesa que lhe é deferidll, in@a
se o processo respectivo das maiores difi··
culdades, até mesmo para se obterem
certidões e documentos, nas repartições
J1úblicas! essital1l....9s� .IJoi�, de \lma
/.J;),i)ílta,,;O .q�n,��rho CWc.0ntrib�Jw

o;
. .

.

pwçess� a -JHS��

trana. -�")�r/' ., C '" ::;linhas modernas._ estllo funcIonal .'

L.:ZV'que representa. o espírito

Plonei-I· /:: ·üU/U' <4: _.

'

1'0 do povo que desbravou o OesT • ,

te Catr';·,inense. _

-
'.

.

Lembrou o sr. Escudero ao
Conselho que o principio �a
representação democral;\f'a
foi unanimemente ratiftc''tct()
pelas 21 republicas quando
estas aprovaram a C�rta �&
'OEA; na Conferencia. rntt�
ramericana dê Bogotá, em
1948. E expressou tambem a
sua esperança de que nova ..

mente fosse reafirmado. por
hunanimidade pelo Con,se
Ipo, A pr-oposta equatori 1.'.111,,'

-

segundo se considera, é co-
mo rima bofetada nas dita
duras que.ainda restam nas
Américas. No seu discui.'loJo,
Esct:del'Ç> reconheceu a ten
dênria crescente para a de· ,

mocracia no Hemisfério Oel
dental.
o. einbaixador argo,ntino,

Cesl:1,r, Barros Hurtado, de
clartu dé sua partÉ! qUJ ti
In�a a esperança 'ie q1;e,
lnlem . de estudar a situ.'Jç-ã.o

'mporlànles Obras
'Em Xaxim '

'--_.

FLORIANÓPOLIS, Quarta Feira, 15 DE JULHO' DÉ 1959

'.

...
'
..

O govêrno federal, com apenas duas pontes -- a

de Laranj-ºiras e a de Canoas - em matéria de cons;
truções de, cimento armado, fez mais do dôbro, -em

metl'agem,' das do govêrno estadual, da mesma espécf,',
xxx

Em matéria de pontes, o "Diário. Oficial do Es

tado "lá ganhou! Em seu número de 10 do corrente,
no.ticia que o governador visjtou, em São Carlos, a.

ponte sôpre o rio Chapecózinho - "que é, segundo se
-

sabe, a maior 1W Estado de Santa Catarina, em C01�'

ereto armado." Como o ri.o Chapecózinho não pa.�sa
por São Carlos, algo deve andar errado na notícia do

Oficial; ou -a geografia, ou a ponte .. ,

xxx

o-" Ainda o. mesmo órgão, na mesma edição, confere
a l.uua ponte sôbre o rio das Antas a amazônica ex

tensão' de 564 metros! Que a Imprema Oficial não se

lembre de emprestar seu metro para as lojas da cl·

dade!!!
x·x x

Em sua recente visita a Florianópolis, o deputado
Clinha Bueno, ao passar _para o Estr�ito em compa'·
nhia do deputado Osmar Cunha, fez a pergunta:

-- Osmar, esta é aquela ponte que você se gaba
tanto de haver construido por aqui?

xxx

No sul do Estado, há alguns anos, um prefeito de
m:.r.iú o tesoureiro porque 'encontrou no balancet.� o

seguinte lançamento: uma- ponte .. , 564,00.
Charpado o tesoureiro para prestar esclarecimim·

- tos sóbre o local dessa ponte, 'abriu a boca e mOst":'}'l�
- Foi aqui, seu Prefeito!

'

x x x

Fl':lSe do.. sr. Secretário da Fazenda:
- Meu repre,!1entante da Coap, o sr. Ovelha, vo- ,

i;.ou pelo aum.ento da carne, porque' todo aumC"nto de

j)!'f"ÇQs representa uma ponte levadiça' do vendas e

comign,aÇÔes.
x x x

Depois desse voto e considerando que naquela co

mis.;ao os pessedistas votaram contra o a�mento,
. alguL.;'· jornalistas, muito afrequentados nos ataques
ao ,?:ovêrno federal e ao PSD, vão ficar sem -ponte pa
ra se apincharem", � ��'" i

xxx

Forque afin'al de contas, o representante da Se
:!r(��·.:lTla da Fazenda, sr, Ovelha, não podia avacalhar
o preço da carne de carneiro. E _ por isso cortou na

carne do povo. Terá feito isso ex-ponte sua?
E. tom essa paro de pontificar, antes que me obri

gúelH a uma troca d' ilha ...

"

volta,

-,

em iuaves mensalidadltil,
I.
.f

quer.e Bem. sentir
I
"

Estala isel,1to do erum.nto de tl.uilas

Caso desista, lhe serão d..volvidaa as

.ite�salidades pagas

Eilcolhá um dos planos II procure a

Agência TAC&CRUZEIRO DO SUL�
muliI PJóxima'jfra malares detalheli

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


