
ex. Postal, 201

�IF�: atmosfera �e cODfiaD�a
.. NOVA ORLEANS, 16 (U.P.) - mldores, aos Importadores e aos

\la
Incerteza reinante � respeito

O sr. Luis de Toledo piza So- torrefadores, que precisam de con, dos novos preços.
brinho, presidente 'da Socied�e fiança no mercado para lhes per, O mercado . .no Interior vive dia
Rural Bras1J.eira, declarou, na As- mltlr continuar o seu comércio. a dia. O café mais negociado e o
'socíaçgo dos Negociantes de Ca.. "A minha esperança é que os mais conveniente é o Congo que
fés Verdes, de Nova Orleans, que participantes dessa reunião dêem tem preços interessantes. De fato,
as medidas tomadas pelo Brasil provas da mesma compreensgo após a desvalorização do cruzeiro,
e outros países produtores de ca- que os produtores, de maneira a reação do Congo levou.,o a abaí..
fé da .Amérlca Latina tinham a ser obter resultados mutuamen.. xar os preços dêsse tipo de café
por objetivo criar lima atmosfera te vantajosos para todos", acres; Atualmente, o Congo superior é
de confiança para os produtores centou. oferecido, na Itália, a 4801490 It.,
e consumidores. O sr, Luiz de Toledo piza So

brinho está acompanhado pelo
sr. J. R. S. Haferes, representan,

ras, o

44'0/450.
quilo, e o corrente, a

economia. A greve teve começo no

primeiro minuto de hoje, conforme
fôra determinado. As negociações
que tiveram a duração de dez se.,

sexta greve desde a guerra. Não
tendo sido' atendido o seu apêio
de última hora, o presidenteArgentina encontra-se' de novo

sob a�ameaça do' ,golpe militar
Mão forte do presidente ao �Imirante Adolfo Estevez faz reacender perigo$a�ente a

.
crise

. U I!i
•

h'
pressão das fôTças armadas, p.ro- 1 o título de "Estevez deve renun,

. na ."mrln a fundamente antt.peronístas, Frou_ cíar", o jornal sugere que, se díví.,
dizl rompeu com seus antigos, dirá em facções PIlÕ e contra o

vez, :homem de confiançar do pre., aliados, que se tornaram depois Govêrno.
sidente Frondlzi, e ardente par- seus mais íntransrgentes ,adversá.
tidário, ás vésperas das relações dos

presidenciais de revereíro .de 1958,' A
do retorno á legalidáde constltu-

'

cíonal, teria cometido a ímpru,
deneía, segundo os jovens oficiais,
de aderir sem reservas á polí.,

BUENOS AIRES, 16 (U.P.) - dencia da Nação, afirmando que

A situação no selo da Marinha Estevez continuará em suas fun

de Guerra se agravou no deco_rrer ções, sua posíção torna-se ínsus.,

das ultimas 24 horas. Os coman., tentavel e nlnguem na capital
dantes de unidades e bases navais argentina duvida que o secreta.
continuam a exigir cio presidente 1'10 não' seja' finalmente oôrigfl
Froridlzl a demissão _do seeretã- do fi se demitir.

1'10 de Estado da Marinha, vice. O "Corre0 de la Tarde''', ves.,

almirante ,Adolfo Estevez, cuja pertino do capItão de fragata

gestão á frente da Marinha é Manrlque, _ antiga "eminencia

qualificada de "erron_ea". parda" do govêrno provísorío e

t j fi i i de tíca de "conciliação" com os pe .

. Embora o comunicado dívulga., por a-voz dos ovens o c as

ronístas e comunistas, Inaugurada
do á i;loite passada pela presí., Marinha, qualifica esta noite a

situação no selo da Marinha, de pelo presidente Frondlzl' quando

'''grave'', e pede ,abertamente a assumiu há um ano a presídencía

Não houve vítimas demissão do ministro. da Nação.

O vice-almirante Adolfo 'Este- I Mas, seis meses depois, sob a

manas, visando a elaboração de Eisenhower ordenou a mediação
um novo contrato de trabalho, federal e do serviço, de concilia.
fracassaram num ambiente. de cão. com ,iI:lstruções para que as

acusações reciprocas. negocíaçges fossem apressadas. O
Os trabalhadores abandonaram diretor do serviço de Il!ediações,

ás fabricas. em todo o ter�lt6rlo -sr. Joseph F. Flnnegan, Já pro
nacional. Diante dos portões das vtdencíou numa reunião para a

Indústrias foram estabelecidas 11- tarde de amanhã. Eisenhower.
-nhas de piquetes, com

.
cartazes ponderou, em Washington, que

alusivos ao movimento. As prín., o povo, certamente, partilhava
cípãís instalações siderúrgicas Já do seu aborrecimento quanto ao

haviam sofrido paralisàção às, fracasso das gestões.

"Os países da América Latina
- disse êle - estão unidos nos

.

seus esforços para concluir um
te em Nova York do Instituto Os café!? brasileiros têm quase
Brasileiro do Café e presidente todos os mesmos preços: 520 liras

acôrdo mundial base sôbre as do Buréau pan-Amerlcano do por .9ullo em média.
cotas de exportação no quadro Café.

I
Os cafés da América Cen:trll,l

das previsões do consumo mun ,
- No mercado nla:aollaanssOumedmO' Sj)fl'loldabdaesstaJlextec'ascsaals·O.S, e as dlsponl-,díal ", Na opinião do sr, TOledo café, os operadores I

piza Sobrinho, na falta de qual. nenhum compromisso para os Os caféS" arricanos franceses são
quer acõrdo prevalecerá um seno abastectmentos futuros, tanto .por sempre bem oresecrdos no merca

'!IflItêrttS d"')lÍcertr.�(·�Ii(Qile ctl&- causa dá; crl�Ção' cU> -novo efitrepoà.; CIo lt_?naií<;J, e estão em éàl1Corrên
rá dificuldades aos países consu., to brastleíro em Tri,este, como pe"! ela com o Congo;
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U Para almoçar:. e jantar bem, depois de sua a
" casa, QUERENCIA PALACE HOTEL U
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS%%SS%SS%SSS%%%SSSSS%$ ����������..

��

A oása Coldhar, de propriedade do Sr.,
OSVALDO MELOLuiz Daux, foi a mais bem Instalada case GRIPE E A;LIMENTAÇAO -'Sabe-se, hoje, que a 8.1i-Comercial, que vísíteí na cidade de '!'u-

.... mentaçào adequada para os atacados de gripe, constin:ebarão.
elemento principal, além da medicação.

Poh bem.

Hoje, visitei .um doente atacado de forte gripe, qua .• i
a caminho de coisa ainda pior.

Aliás, não foi a um doente só que visitei.
Tres na mesma casa-:-... Sim, foram tres. �

Dados os compromissos da cantora A receita para a farmácia, ainda estava sôbre a mêea,Leny Eversong com Las Vegas nos Estados
_ Não mandaram avíarvUnidos, impede seu contrato com Floria-
- Não, - respondeu o chefe da família, num Ir-ter ..nópolís, mais teremos no próximo dia 25 .valo de acesso de tosse.o famoso Agostinho dos Santos.
- Quem está fazendo a boiasinha de vocês?
- Pois é. A patrôa na cama, a outra filha trabalhau.t i.
F�lizmente que a, vísínha nos tem atendido, mandan

do-no,';, uma sopiIiha.

ATIVIDADES DO 16- D-R�f = �;ol�:!:�os q�em pegasse no posto ... carne não

,•

• j
'.

.

_,,' '�. _. se pode c()mprar ...
,

C>
Peixinho, hOjé, com &ste vento, nem apareceu e tam,-

/ bem cdá pela hora da morte ... Não sei como vai ser.O Departamento NaCional d·s - JOAÇABA _ EXTENSÃO _ capitais dos Estados visinhos doEstradas de Rodagem, vem rea_1 \
- Temos que dar um jeito'meu velho. Assim não pode

Iizando 'nêste Estado através do
170 KM paraná e Rio Grande do' Sul; ficar.

,16° Distrito Rodoviário Federal, O tl'êcho Lajes _ Joaçaba en_ prevê o Ihtercãmbio entre as cl� Trouxe a; receita comigo para mandar avia-la.sob a chefia! do engenheiro Anthe, contra_se com terraplenagem con- dades l!toraneas de Santa Ca-, Fi.::: abrir a bol�inl:la daI caridade' entre vários amigo:.!.1'0 d'Almeida' Mattos, a constl'U, cluida em' cerca 'dê 70 km, es_ t�rina, interl'igando sua capital A tarde, eles tinham alguma coisa com que enfrentaJ adas BR's 31j' e 59, serv'ços essen tando os serviços em andamento com 83 regiões mais' densament, situação. \.,sôbre ... os quais �ão a·s seguinte:! ,em aproximadamente 25 lj:m. .\' povoadas. como sejnm a R3�"5a'
...•..............•.•...•.•....•..••

conclUsão. dQ' trêcho é -aguardadê '!ndlJStrial construida pelo nor- E. ,então, comecei a pensar. Muitas,lcoisas vieram à
.

para fins
.

d� 1960. t C'
.

B I r b tone .a,,;!·,n<nse, e a ac a ar o a.
,

No trêch<! Lajes-Joaçaba en- 1nduskj�1 ,const1tulda pelp Nar. Quando eu era moço, sonhava com um mundo melh(';�.
contram_se 'ainda por contratar nífera� .éo Sul dO. Estado.

. I.Via tudo azul. O.Brasil nada.r�a em dinheiro. As C0!.'al'!
alguns pequenos sub_trêchos na A r9ê!ovia federal ora em cons, 'para O 'futuro senam outras. 'Meus filhos encontrarir.m
extensão

,�btal de 7 km, cuja truÇã�_ vem substituir a antiga I esse mundo melhor...
'

execução será objéto de concor_ estrada
--

estadual, proporcionando

"
Passam-se �s anos. Muitos anos.

rênc)a no próximo ano. em relação a esta, um encurta, A luta contlnu(:>u. Tenho netos.
Entre Lajes' e Joaçaba �á fo, mento geométriCO da ordem d J ,As _coisas pioraram em todos os sentidos.

ram concluídlUi as PQlltes s(ibre '130, km. além cte Introduzir me. HúJe, 'os grandes homens da época, afirmam que es��o
os rios passo Fundo, Amo,la Fac.,. lhorias em suas condições técni- trabalhando "por um mundo melhor" ...
Lageado. Goiabeira, Canôas Var_ cas, com reflexos diretos da, S'l' O panorama à vista,. desmente a cada pass� o vel.ho
zea, Inferninho, restando aind? velocidade diretriz � tempo de sonho.
por executar aS' pontes sôbre o:: percurw, Olho para as criancinhas de hoje, para a pobreza· que
rio� São João. Leão e peixe, das A construção da BR-59-SC foI .� ai por aí e não vejo como hr. de surgir o tal mundo melhor
quais as ,duas primeiras tem sua t ad I lt t dl- e mil.is compreensivo.

'

'l. ac a � nru aneamen e em

construção prograJ;llada para o versos trechos e, no' moménto B Pt'ssimismo?

situaçào' -cios' serviç@s é a qUi Nfw. Não é pessimismo. ,

relataremos' a seguir., O .::,mor, ;l fé e a, caridade continuam simbolos.
8R-59'-�� --:_:, TRÊCHO PIRA- U!YUi cruz, um, coração e uma âpcora ...

BEmABÀ: __:_ JOINVILLE S'mbolos, apenas.
No cOJ:.!l.ção do homem ha o cumprimento daquela pro

fecia do Mestre.
'!'fnf. últimos tempos, devido a abominação das coi:;asse.

santa", de todos os males que aparecerão, até a CARIDA'
DE secará no coração de muitos"

É o que se vê. .. desgraçadamente.

- dr. Paulo de,. Campal!ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS HOJE Moura

jovem Cláudio Píccolo
sra, Gisela Busch Wan- Santos
derley, espôsa do dr. Wal- - jovem Nilo BrUst. .

ter Wanderley 1- sr. Oscar' Soares de ou-
sr. Acelino dos Santos veira
Souza 1- menina Sônia Mari.'). da

- sr� Vitor M. Silva Silva
- sr. José Salem Filho - sra. Piracy Léa Kafp.ltz
- sra, Celina Woll da Si" a, dr. Altamíro Silva Dias

espôsa do sr. Boaventura - menina Zélia Ramo;; de
"

Alves da Silva I Oliveira. -

'

,
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BONITA ]'ESTA SOCIAL
No dia p. p., realizou-se no Clube 6 de Janein uma

bonita festa social, em' benefício da construção do Ho.spitat
da Sagrada Família no Bairro do Estreito.

A &enhorita Neusa Silveira, foi eleita a Rainh'l do
Charme com 59 vptos, enquanto a segunda colocada obte
ve 30 votos.

A finalidl}-de desta elegante reumao social, foi para
adquirir fundos, para a construção do hospital acima men

cionario.
A Diretoria/do ROTARY CLUB do Estreito, fez a colet.a

num total aproximado a trinta mil cruzeiros, a fim de se

rem entregues a; comissão encarregada da construção do
Hospital da Sagrada Família, do populoso bairro do Estreito.

'"
.

•
,

R E T I F I, C A ç A O

O Dr. Radar, publicou no dia 14 p.p., com o títuiJ
BONITA FESTA SOCIAL. Retifica a seguinte fase: OnG(�
se lê: A Diretoria do "Lions' Club", leia-se: A Diretoria do
Rotary Club do Estreito.

'" '"

ROTARY CLUB DO ·ESTREITO,

O Jornalista Acy Cabral Teive, 'é o novo Presidente dL

Rptary Club do Est-reito. Desejámos ao �cy, felicidades �u-:
rante a sua gestão, no elevado cargo desta associação de
clasSt',

* "'.

O CHEGOUVENTO SUL

A SOCIEDADE DE TuBARAOl,
Soirée no Clube 7 de Julho:
Reuniu a sociedade na noite de 3 a

feira no Clube 7, para a. elegante soirée
com a apresentação das orquestras:
Garotas Paulista e Roberto Férri. Comple
tamente tomado estava o salão, onde a

animada festa prolongou-se até altas ho
raso O colunista foi apresentado a ínume
ros casais, srtas. e jovens, do "Soci'ety"
onde, tambem palestrou com o Orcnísta
"daquela cidade Sr. Odery �amos. Ent�e 9.S

presentes a festa anotei: Sr. e sra. Aggeu
Medeiros, Sr. e sra. Clodoaldo Althof, Sra.
Althof elegantissima e de uma personali
dade marcante. Sr. e sra, Paulo Mederros
Sra. Medeiros usou lindo "chemesier" em

gaze modelo.bastante atualizado. Sr e sr s.

Pedro Ivo Mira Gomes um casal bastante
simpatico, Sr. e .sra, Dr. Zeno Rizzo, em

ponência e distinção, Sr" e Sra. Dr. Muc10
Medeiros, Sra. Medeiros a mais bonita da
festa, Sr. e sra. Luiz Sampaio, Sr. � sra.

Ugo Veras, Sra. Veras irradiava sim'patia
com sua elegancia. Dr. Arno Hulse um dos
mais Elegantes da' Cidade. Dr. Célia Me
deiros e sra., sra. Dr. Medeiros, trazia um
elegante vestido preto com rosas chi. Sra.
Espiridião Amim, usou uma linda estola
"em visam, além de suas custosas jóias.
srta. Irene Lacerda, srtas. Elayne e 'I'ere
zinha Amím, srta. Nelza Mafra, Sr. e sra.
Raul Correa,"Sr. e sra. Dr, Bianchini, srta.
Marli. Hubbe acompanhada pelo Dr. Ro-

,

berto Zumblíck, seu noivo, Sr. Wily ?:um
blick, Presidénte do Clube 7 de Julho. Sr.
e sra. Dr. Renato Genoves, srta. Ruth Car
neiro elegantíssima, sr. Luiz Paulo Oarneí
roo Srta. Solange Safir da sociedade de
Laguna. sr. e sra. Dr. Gime Linhares. Sr.
e sra. Dr. Campelli o casal (20) c,

, O Cronista da cidade de Tubarão Sr
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Ode!"y Ramos escolheu as "Dez Mais Ele-·
gantes de 59"

Sra. Terezinha Campelli, Sra. EUta
Balsini, Sra. Helena Sampaio Correia, Sra.
Iolanda Zappelini, Sra. Laur1nha Ralph
Correia, Sra. lIA(aria Cecilia Althoff Medei
ros, Srta. Marli Hubbe, srta. Terezinh!J.
Dutra, Srta. Valéria de Queiroz, Sra. Viln..:l.
Bianchini.

Mocinhas desprevenidas e de saías rodadas, acau-
teraí-vost

.

Senhores de meia-idade, frequentadores do "P:mto
Cbic" e adjacências, muni-vos-de 'vossos monóculos!

Juvens transviados, guarnecei vosso penteado com

vários quilos de brilhantina!
Ejenhoras _desonestas, fazei o "footing" com saías

"godet"!
Madames friorentas, tirai do guarda-roupa l'li'mS

ca ..acos de pele!
Çomerciantes oportunistas, dizei que, "o

I
invern..

chegou" e que tendes liquidações de malhas!
Jornalistas da oposição, culpai o prefeito pelo frio

que faz!

Otimistas, tomai um banho de mar!
. .. porque em verdade vos digo que o vento"Sul

e stá entre nós e 'permanecerá, no mínimo, por três
dias!

Não poderia deixar de comentar o ele
gante almoço na luxuosa resídencrà do
casal Aggeu Medeiros, cuja .elegancia e

distinção, prendem aos que visitam. Toma.-
ram parte no almoço, Sr. e sra. Paulo ::V[e·

deiros, srta. Hilda Palma Velho uma Rio ..

grandense bastante
.

bonita e simp,atbl,
um casal cujo nome, negou ao cronista,
e o jovem Aggeu Medeiros Filho.

Também o Dr. Célia (Mirian) Mede!·
ros receberam na noite de ,3.a feira em

sua residencia para um 'jantar. Ent1"e ou
tros convidados estava o casal que negam
seu nome, o Colunista. O jantar, foi rv
gado a vinho português.

Domingo Estarei com novos eomen ,.

r tários não só de Tubarão, como também
do nosso "society".

Comenta-se de um breve desquite.
Quem será ...

cOl.lsideraç'ões.

pró_ximo exercício.

BR-36-SC

\ DRc36, 'até então chamada Es
trada do Trigo, hoje Rodovia Ne_

['cu Ramos, c�nstitue a espinha
dorsal do ,sistema Rodoviário Ca
tarinense.

Sua conclUsão, entre Florian'ó
polis e Itapiranga, permitirá a

ligaç)io direta do Oeste Catarllv;1'l ..

se aos portos do seu litoral, pro_

piciando o escoamento da

dução agrícola, pastoril .;
pl'O�

ma-

nufatureira de uma das regiôes

de ma.iores possibil1dades, não Só

do Estado como de todo o pais

À rodovia federal, ora em cons.

trução no trêcho Lajes_Xanxerê,

tem seu início ,em FlorH(nóPolls:
'?as�ando sucessivamente pGr Bem

r:�tiro, Lajes, Campos Novos, .Joa-

/

B�-36-SG ---' TRt:CHO JOA·

ÇABA _ 'XANXANR1l: _ EX-

EXTEl'isÃO �- 1:2 .KIvI

-Utilidades domésticas, remédios. veículus
-

011 má':jJi;�
nas, ace"sórios lfe todas as esph;ies, <li�c"s ..u o que
você precisar. Firma que serve há 30 anm; " impr"nsa
brasileira, criou um departamento de \'f""las para o

Interior, estando apta a atende., u ,;cu I-'",Iidu. Escre
va para I

TENÇÃO 119 . KM
> '

O tl'êCllOi em que3tão tem Pt

terraplen'àgem ultimada em cerc3 0__.... ,trecho em, 'c;Iuestão já
de 115 km, estando' os restantes ,ncllntra, concluído e. aberto . ao

4 km em face de conclusão, o

I
tráfego.. BR-59-'SC _. 'Jpinvlllê

que deverá ocorrer até ag3: Itaja[' _ Extensjio' _ 78 ktrt'
próximo �indouro. • ,O' <t�êGho JoinviUe _ Itajaí já
No trecho Joaçaba-Xanxere se encontra conclído em cerca de

)e.-.te e Itaplranga; sua exterisão
'otal é de aproximadamente ,563
km:

o vento sul chegou. Um conselho: Comprem velas.
.

* * '"

I
O plano Quinquenal de Obras

"TRANSITO ENTUPIDO" _

Rodoviárias do Governo do pre_,

A Rua Victor Meirelles, ao lado do Depertamento dos "dente Juscslmo Kubitschek pre_

Correius e T�légrafos, o. transito está sempre entupido, por vil a conclusão até 196? do trê_

LlJta de "desBntupidor". Um' conselho: Coloquem um q;uar- cho .LaJes _. Xanxerê, com 29a

da-. ou uma placa dizendo qualquer coisa.
, __

_

km de extensão. A consecução

dessa méd está, sendo efetiv!tde,

simultaneamente nos trêchos La.-

* '" A BR-59

Curitiba _ Florianópolls _ por_

to Alegre, pelo l1toral.

entr·o 'Contram_se concluídas" estando Elm

úl-

foram construídas as pontes , sô

bre os rios Jacu tinga' ,e Iran!,

não havendo outras por executar.

por executar 'DO'iIO PA�A VO(Ê-i�t&re�Sfl u tOd�5 •..
1

Particulares, Comércio e Indústria.

"BUENO", MARIA ESTHER
l� Consagrada Campeã Mundial de Tênis, Maria Est"1..r jes

Bueno fo.i homneageada pelo Presidente Juscelino KulJl- Xanxerê, e a situação atual dos

tsch-�k.
:trift.ra legítima represéntante

.

'Ú)S',',��JJ:9};.�,��,

.,

Joaçaba e Joaçaba �

constitue a l1gação

70 klll, restando

7km.
Nêste trêcho estão situadas as

pontes sôbre os rios Itapocú, Pi

çarras, Lagôa e Itajaí _ Açu,

das qu�is os três primeiras en_
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Aoora, .v. pode ser-_:'uI rapaz
I.

- J. __

, "

4 • '.

·

,:' -'-'PR'ÂJfeO ,E' ELECiANTE,"

_ ,P R Á , I ( O r ,J;perque, V.' Pode-' adquirir um
./

- conjunto �'SPORTr., pelo menor prêço I
'

E L E G A N T E r porque V. pode combinar

<
os

_ Modêlos e cõres que' melhor

I'

<,

p O I' S ,

rr P R A' T I (O E / E L 'E G A N , E rr
.

J I

Adqu ir ind e , 'ainda hoj.e,·o seu

conjunto "SPORT"
'.

com

�
,

.
'

.. \

OFUZelrOs menS81S
em

.�. I

.
'

, .
o 1.° nome em, modas

,

,
,

.

\

� ,;. �

J
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:Domingo à tarde,
.

".

.' . .
.

� .�.

•
•
.' �.

.� ... Pelo Certame da Zona Leste'
------�__�_�_� � � • J

. . ".

-.----�_..
' . ---- ... ,

A Tribuna de ACESC s!��uv.�!!��,��!�P�.�. w�ç!��es��
. I dos Cronistas Esportivos de lízação de tão Importante sr. José MonguiIhot, operáriQ'

, obra. O edil flortanopoütaao da Prefeitura Munlcípal queE�tá nos seus lances finais "desta maneira, ,o Pref. ·Dr. ção da Tribuna da ACESC da Oapítal.
.

A Tripuna da' Santa Catarma que, na ges-
".. . '-'

a construção do reservado à I' Dib Cherem a promessa f�ap. ,(co�O será denominado o 1'1')- ACESC, um velho sonho dos' tão do presidente dr. Jorge prontamente atendeu ao vém dando o máximo doa

imprensa .esportiva escrita e quando assumiu o govêrno servado) , estarão de para- cronistas 'florianópolitanos, I Cherem, entrou em entenci- apêlo dos cronistas Ilhéus- e, seus esforços. para a conc.tr-

. falada da Oapítal. Cumpre, I munícípal e com a inaugura, béns os cronistas esportírcs tornou-se possível graças a; mentos com o então prefeito
ordenou o início das obras, são da magna obra.. A AS'lt)·

_____,--,---___... --------�,-..._--- -----------�----------- Posteriormente, a construção, ciação dos cronístas 'Esporti·.
por motivos de fôrça mator, vos de Santa Catarina, como
esteve paralizada por váríos parte dos festejos comemora
meses, até que o Prefeito. ,dt. tivos do \

seu terceiro aníver
Dio Cherem, ex-cronísta es-\ sário de fundação, rara a

portívo, compreendendo a s: - inauguração da "Tribuna da
tuação aflitiva dos cronístas ACESC" no próximo dia 26 (lo
da Capital, ordenou o relní- corrente, antes "do início �o
cio imediato das obras, e 110- jogo Figueirense x Marchio
je, quem vai' ao Estádio dr. Dias, pelo Campeonato E,;ta'
Adolfo Konder, já pode ver dual de Futebol. A obra "1IE'rá

F
'

d L· '('"
- II�

rd p" A �S S E
a beleza arquitetônica da inaugurada pe10 próprio pr'e,

ora a",' el. o
.

·omerclo O' '. !�;?:;;���iJ:�lS�; :::��!:�:=�E:';�:.
NEGOCIA-SE COM, DIREITO INAUENÁVEL DO ATLETA. �:;�r:ivo:,a��::;:n�:dr:ô���: ����:, �:�ss:r;:e!:::o�!a��=

/' ACESC, e pode o Prefeito Dr. toridades civis e esportivasPublica o "'Correio da Ma- (,ia causa opõe um limite '1 I d�res proüssíonaís, incluem por_tanto, só. sUJ:>siste em, re- I �e�mo - o contrato não é Dib Cherem estar certo que,' locais. Aínda na mesma tardenhã", do Rio, em sua edíçáo essa liberdade de estípular, eláusula por força da qt131, I laçâo a seu objeto: A dura- [válido, atendendo-se ao que' . .'
de}a. feir.a: _

'. que todos reconhecemos. em caso 'de rescisão, aquêtes . ção do contrato está em run- I .' _
".

, oS,seu� ex.-colegas da :mprer, .. será descerrada a placa CQ-
- A. vmcul��ao dos at,lf)" .

ficam obrigados a pagar ao. I ção da duração do objeto. d�sl:lOe o art. 82 do, oõdíec sa esportlv� ser-Ihe-ão etec- memorativa do acontecímen-.
tas prOfISSI?�aIS a essa cla�\- CAUSA TõRPE clube, de que se' despedem, . sõbre o qual estipulou. Fóra CIvIl; que a· validade do ato namente ·agradecidos.- Tam· to .que conterá os seguintessula vexatória, -que subordí- '<,

-

importância cuja fixação de- I, dai não existe, E' de Ioca- l . .

.

bé
.

,

decína a J..iberação dêles ao '!pre- -. ,_. penderá do arbítrio do 10::;- çãd de serviço� o contrato: Jundico. reque!. agente ca- em merece, o agra ecimen- dizeres:
ço do passe", encerra du- - Mas que e' que se, deve tário Atente-se bem' nos

I entre o clube e o atleta' não paz, o?Je�o b�ltO e rorma 'Tribuna da ACESC - Ini-
plo atentado: à dignidade J��epder por. "causa torpe", I cont�atos comuns pr�ve-g� I poete, conter portanto' estí- '_prescnta ou nao defesa em frel"na_' hOJ"e' O ciada no govêrno do Preteuod h' '1 "ílíeíta" ou "Imoral"? - 'l .,. .

'
. -"

,
-

.

I .

t
a p"es�oa, um�n� e,.cor�e:- .:_ Causa ilícita não' é ape-"

ordínàríamente, �ara a91�.'!'· pulaçao alg.umta quet nao se ,lei. Mais despropositado, aíu- Dr. Osmar Cunha e inaugu:amen e A. na ur. za m s, �a '

,
,. le que der causa a rescisao, � relacione, díre amen e, com da seria alegar que essa rIO!' P- I R

.

dos contratos srnalagrnatl· nas, a que contravem a-uma
a obrigação

I
de 'pagar uma! a causa do contrato isto É J' t I' I ..

'

au a,. amos rada 7lQ govêrno do Prefeito
.

t
"

'. brí
-
.. regra expressa da, leí: e' .0'- .' . <: . • I' -'. ," presen a uma c ausu a ue . .

.

cos, IS o e, C�)lh o r1gaçoe� .

. , .: � _ ! Indenízaçâo ao outro contra- i com. a. prestação de serviços garantía -da execução do Dr. Dib. Cherem, sendo pre-
reciprocas. �ao

.

me �et��el da �a�lsa con�ldera�a m.o.; tante. É, de certa forma) proflsslOnms ao clube. A' A equipe do Paula Rarros sidente da F.C.F .. o sr. Osni
na aprecmçao do pnmeuo. I ral. Toda. eS�lpulaçao, . �1�� i uma penali�ade, qU,ando t;áo

.
restrição imposta ao atleta, contrato. NeI_ll val� a peua vice-líder do Cãmpe0l':1ato da. Mello. Portanto, dia 26, d,uque s� ,redu?l,: antes, a uma

! t�n�a por �bJeto, um ,n�",� i um ressarcImento a§ perdas .de pagar o passe, excede o estender a dlscussao qU,ant.J Zona, Leste, reallzara.. e.lta
que'3tao ,de etlCa, se bem qm�.,?lO. Imoral, l�tO e, contrano e danos que essa ruptura do objeto do contrato, pois n:io a ê.sse ponto. Entre as ga- n6ite' seu "apronto"

/
paro."

se-á a inauguração ,do nuvo

Intimamente assocüt'da, �o I
a ordem s?clal e aos ?ons : co�to porventura a�a1.'-:. é uma prestação. Deixa de I rantias pe8soais, não cahe

.

jogo que sustentará :qa tarà� reservado destinado à-crônica
n;o. ve�emos, aC! proc,esso ]U-, costuIlles, e, PO! c��s�gumt�, 'rete. Até aí, nada de mais .. ser, de tal jeitC5-, uma obri- .ria. Como uso de direito de !.de depois' de amanhã, ,ne::<ta.· esportiva fal.ada e. ·escrita 'da
ndlco. Trata-se, no entanto, :uma estlpul.açao IhClta. Ha Resolvido assim o contrato gação inerente ao contrato retenção séria aplicável, pu': - Capital contra o conjunto do

.

de ·'�olítica. dos esportes", i cer.t()s prmClplOs, ,C?nfOr111e a parte, que o Í.êz rescindir; e, por - conseqüência, poqe que não se retém como g:1- Barrosó, com <> qual empatou Capital, e para fi:halizar, o

que nao me. 'mteressa - �<l:, sU$t�ntava, � pr�poslto mes- 'ou cujas ,Obrigações ces- extinguir-se indep�ndent� ra�tia o exercici� de um Cil� no 10 turno, em Itajaí, por
nosso �te;r.no muito,obriga-do

clarou-nos inicialmente o JU- I �10 da:. obngaçoes...
um .au-.! saram, retoIlla a 'liberdac,ie dela. _Ou essa... estlpulaçl'.Cl ',reIto, comQ.. a .llberdade de -1x1. Prefeito o'ib Ohetém!.

rista -Guimarães Menegale: I �r an 19O, que_:estao na r'l-
í
de contrata.r co� quem qne� exorbIta do obJeto do. COU'! contratar. .

'
.

_

f' <'

t.
. ,zao �,no, cor,!1çao ;de .t?�os. os i q�e 'seja, ou sem dar satisfa.,

.

trato, ou -: o que dana no _. (Conclut amanha) _

OBRIGAÇAO IdC1:TA ho�ens. Nao. e dl�ICll, e�. çoes ao .contratante de quem
_.... -aSSOCIA(A-O. DOS,I'R.ONISTAS ESP....ORTI-11!u.Ito menos, ImposslVel d� ! se desvmculou. Nos contri1.-! ,:,:�':...._-�.:_...;:..;�-""='"----------_;_--......-----.....--- " lo

Prosseguindo, na .análise
fmlr de P!"<_?nto .

o� q�e sel�
.
tas dos jogadores de futebcl, I V

'

aeq_uae e bonus, IStO e, eQ.Ul' pelo contrário, a rescisão, C I u b e s d a a 'r 'z e a vor DE' SAlbTA C'ATARINAda questão, revelou-nos: tatlVQ e_ bGm. Certas regr'ls .

mesmo quando provoc:v:!a '

" J:'
'

11' ,

� Ninguém põe em dúvi- novas:_sao de t.al sorte vulg�- peló clube não lhes,aevoJ.ye·
.

pa Jl "lib�rdade. de contra- res que. nem mesmo os esp!�' .

.' .. O' S' Y' A L 'D' O ('R U Z' C O N V_o I T Etar", As partes podem e<>ti- ritos menOf> ilustrados a deS- ess� llber�ade._Desaparec�m·,· ,

pular como quiserem 3:s re· conhecem. Estão na cons�
do 9. obrlgaça,o. - repare!ll .

Z F C' .entregar os pontos das parti·
lações contratuais eto trab9,' ciênc�a �o povo. Isso náo

I �este desprop�slto - n�o O OSVALDO pRU ".,

das em que .est.ava incluidu.
A dirêtoria da ACESC ten1 o praZer' de convidar as au-·

iho. Mas aqui intervêm duns CO�StItUl,. po�tanto, um '8e- e�aparece o vmculo qu, "e agremiação varz.eana do Eg,
toridades civis e,esportiva& de Florianópolis, para as,s�le,

restrições. A primeira é de gredo dos legIsladores ou jos gulserem, em outras, pala, treito, clube atualmente di- No campeonatõ varzeano, o

ordem teórica: não prevalp. i juízes. Pois bem: são essas vras, ro�peu-se, desfez-se ')
rígido pelo desportista JU'Jen- Osvaldo Cruz obteve os S,'_

nidaáe5 que se �_ealizarão n�s pró:imo� dias 24 e 26 d� !)o'�,
cem condicões inspiradas eml regras m.orais que, influindo contrato, naturalmen.te, ca·

tino Cardoso .(NENEM), equ!.. gu1ntes resultados: -:...-- rente� APor �ca�lao dtO te�celro amversario �e fundaç,ao da

causa ilícita ou ·imoral; a na causã dos contratos, de.. pa cont�atante �eve 11' pfl,�'a -

O ld C 2 Balneário 1
noss'l ssocJaçao. e ambem em comemoraçao ao "DI� no

segunda é específica: o art. I terminam se a convenção é s�u lado,_mas o Jogador cem.;: pe largamente conheciçla pe' OsvaldO cruz 3
J!:.
I' iranga (J

CRONISTA ESPORTIVO", �ue será celebrado todos os anos
" 82 do CÓdigo Civil, que exl : lícita ou ,ilícita, se é ou não tmua. p�e�o a um c_ont>::?��o la sua organização.interr.a e sva o ruz x p. I no dia 24' de julho: '_

ge, entre outros requislnd, I'
contra bonus mores. ' que, p�r�dlCame�te, nao �XlS- com elevado conceito nos O. Cruz 5 x Interna.ClOnaI .I.

•
' D-IA 24 ". .

- ..'
para a validade do ato juri- .

Exemplo dt:; . estipulação t� maIS.
�

Isso Importa em .

2 T 1
.

dico, objetõ lícito. imoral, be,m caracterizado, é

I
vlOlentar a:. �onta�e do---atle, meios desportivos. pela mm 00.' CCI�UUZZ 5' xX D'UaqmUOelOcaxl'as 1..

As 7,00 horas - Missa em ação 'd'e 'graçàs
\

na Catedral
É evidente que todo. cl}n-_ loque priva o individuo de ta, Cf,�e esta ImpedIdo de em campanha' 'pela várzea, éom M t l·t I t d t'I prega la em outro contrato

.

.

t O. Cruz 9 x Associação 3
. e ropo 1 ana pe o ra�scurso ps res

trato e, pal'tículal1mente, (�a- qualquer de suas liberdades
I

-

••
.'. pletou ·24 partidas invlC,as,

Para o encerramento do 1 ..

0 ;; anos de existência da ACESC.
da condição contratual têm

I
elementar.es, como seja, pre· L�go, cong�lt��,o q�e � dou�

enfrentando os mais di\'er- �

. uma causa, sem a qual. não cisamente, a liberdade de trm� � a JunsprudenCla, cl? I
.

d turno, restava enfrentar o
Às 9,00 horas - Roma-ria ao túmulo do saudoso colega

haverá obrigação. O Cód'.�,) l.contratar. Contrato é maní·- �ater�a d\âo�trato, coml- sos possantes e ealS a v_er-

Taubaté, Florianópolis e Bo. Nelson Maia MacHado, ocasião em -qua
Civil fr!Lrlcês declara que "a Jfe�tação de vontade, é o em�

era lmora 1 a e. �á;ios. Possué o Osvaldo Cru..;
, será depositada uma corôa de flores

.pbrigaçao sem callsa, corr. prego mesmo da vonta.d,�. O CONTRATO E O SEU em suas fileiras, bons joga· tafogo. As 20,00 horas _ Recepção às autoridades civis e milita-
falsa causa ou com causa ili- Quem não está em condicop.s

�
. OBJETO doreQ como Vale'rl'o, Somb"n, A anha 'do Osva1"o .

,
. • , �.

L camp .•A
res no Clulie Doze de Agosto, sendo ofe •

.
cita não pode' produzir ne- de empregá-la, sofre em, . Z'lt' J

.

h Bilb'o l)e'11 Cr'uz na va'rzea tel'l's'l'do ef,.l·"
nhum efeite.�' Essa é a: teo-, conseqüência, uma redução _ Objetarão que'não é as.:.'

I on, oqum a,
-
a, • • recido um coquetel aes presentes. Nesta

ria domiJ1ante entre nós, e de sua capacidade civil, �eln . sim: que a obrigação de pa,
como numerosos atletas e um ciente e póde se observar que ocasião, o Prefeito dr. Dib _Cherem, re-

deriva, aliás" do. direito 1'0- �m direit\) a menos, mna
I

gar o passe é daquelas que quadro social' elevado, O O�- nas últimas partidas nã:o foi ceDerá' o d.iploma de sócio honorário damano. Não basta, portant.o, llbe�dade tr.uncada. Ora, im' I
integram o contrato e, -por valdo Cruz F.C.' foi fund'i i) derrQtado uma única vez.

que a obrigação tenha u�a pedIr alguém, por meio de I conseguinte, o contrato só '\
ACESC.

causa, 'mas se exige que a uma' cláusula contratual, I
se extinguirá depOis de C11m-

no dia 22 de junho de 1954 DIA 26
causa seja lícita. Uma "cau- gue use de "um direito ou : prida essa cláusula. Logo c no sub Distrito do Estreito. Osvaldo Cruz 4 x Humaitá 1

sa tôrpe", causa turpis, como goze de uma� liberdade, co ,.

I
atleta não permanece vln, por uma pleiade de jovens - (Nova Trento),

"

a qualificavam os rom�n�:;, responde a pactuar uma imo- cuIado ao contrato mesmo desportistas. entre os quais Osvaldo Cruz 3 x Mangueira 1
é ineficaz, n.ão dá vida ao r�lid�de., �sse impedime�to &lepois que o contrato se ex":
contrato. FIque, PQrta�to,. so nao. e �moral, �e \proV�m !tinguiU _ pois. de fato, não Zilton, Joquinha e Cé,f',:"; (Estreito)
manifesto que, a natureza d� apllcaçao da leI. S� .pIO-: I.se extinguiú. A objeção, en- Zéla o Osval90 Cruz com tn· Osvaldo. Cruz 5 x Guarani O

.

,vem de um c()ntrato, ,e lir{'�'1 tretanto, não melhora ,nada do cuidado ,do campo qu-e (Palhóça)
rftl.e, portanto, ilícito. :: a po�i�ão. dos que defenQf'm está sob seus cuidados no ES'j Osvaldo Cruz -3 x Gazeta O

Julgame.nlos'" h'o'J"e Os contratos de locaçao de . a legItImIdade' dessa estipu-
serviço, celebrados entre OI) lação.

- . treito. E' alí que todos os sá- (Estreito) .

clubes de. futebol e os joga--' O contrato só é válido é, bados e domingos se b9.� �m Osvaldo Cruz'3 x Balneário �l
,

no T J D os mais variados adversários. (Estreito)
• I • (ASO NÉUNHO: SÓMENTE OS C.'OMPO- pois'é o único campo em dib- _9svaldo Cruz 3 x Manguei·:!t 1

O T.J.D. da F.C.F. hoje ponibilidade no Estreito, lo� (Estreito)

���i�t������ à�mose�t��� NENTEf "DO T J 'D
.

PO'DEM ,/ cal onde aos domingos se Osvaldo Cruz 1 x Manguetra 1

feiras. Em pauta estão . os ..
fi J • ii.

. nóta uma grande massa ht.i.- (Abrigo de Menores)

processos -aos jogadores Fe- RECOR'nE' 'R A.O SUp'REMO .mana pára assistir aos bons Osvaldo Cruz 2 x Botafogo '1
ré'réca e Trilha, 'do Figuei- K

.
cotejos que alí se reali�Stm.. (Estreito)'

rense; Oscar do Paula Ra "
-

9 A
,.

2.

mos e Darcy, do' Barroso, Em nossa edição de terça- F.C.F., por não �oncorj'-l.l' No Campeonato, va.rzeaIlo �o Osvaldo Cruz x merlCa,
(l

todos' expulSOS do gram<:,do �eira; noticiamos que o sr. com a decisão surpreenden- Estreito, o Osvaldo Cruz Vl- (Coqueiros)
nas últimas pelejas efetua.ias : Osni Mello, licenciando-�e te do Tribunal de Justiça I nha ,na, ponta ela ·tabela: ih- Osvaldo Cruz 2 x M..Castelo 2

-

aqui e em Itajaí. do cargo de preside��e. da Desportiv� flue livrou o jo' victo sem ponto perdido, t�n (Estreito).
--- -------

_.
' ,gador Nelmho de Ilofrer sus- " é

,.

O M ' ", d
' gl �

pO�"" I pensão por vários jogos, Há d� suplantado bons adversà- Osv. Cruz 7 x D r. Vieira O

anguelra, ti varzea uonano, �I"" recorrer ao Supremo Tribl1-- nos. Recebeu da Liga Va;:, (Abrigo de Menores)

_
. I nal de Justiça _Desporti�a zea�3; do Estreito a TAÇA Osv. Cruz 2 x Dq. Caxias'.Õ

.' taDa. (amo�ao em laguna / I para
anular o Julgamenuo ""EscoJ.a de Aprendizes Ma- (Estreito)

'i1 .. ":: - ... 1 que tanta celeuma tem. le- rinheiros" per ter se ma!lt.1- Osv. Cruz 9 x Ipirailga 1
Domingo último na cif.1.n.' J frentar o Cerâmica, vence- i v.antado a ponto. de provocar d

. .

t
'

t'
-

d (E t ·t)
de de Laguna, ef�tuou-s') 'o : dor do Cruzeiro. Este Jag,l ,até ::t gréve. dos árbitros que' o ln.VIC o a e a��uspensao _o s relO,

ií,ão esperadO Torneio Q'.la- I não terminou, v1sto ter (l se sentem mseguros com a Campepnato. DeIXOU de c:Jm- 7 x Gazeta 3

drangulu,l' Int� ..'municip'3.l. Cerâmica abando�ado o gl'a' : c?�Placê��ia do orgão '�is- parecer e disputar os jogos
Varzeano _9.e Futebol, com a m_a:�o aos. 30 mmutos p.ara: clplmador . eo�tra at()s 1m· do Torneio, por discordar da
p3.rticipaçao dos clubes Ju-- nao lTIalS retornar, '.st0 p�nsados .

de Jogadores que. .._
vcntude e Cruzeiro, local'>;

. :J,uando a contagem. era df' ,nao respeItam nada. HOilve. maneIra. pelo qu�l fO! reau
Cerâmica, de Imbitl1ba e 1 x 1, sendo então proclama,'_' um pequeno lapso na ·not"l zado, em que tena que di:;"

. Mangueira.' desta Capita\ e do vencedor o quadro flOrift-j'inse!ida nesta. folha. O sr., putar em igualdade de coI\
em disputa de' uma vali?s'l n?politano q�e form6u-cOn:!

. Osm Mello vaI rec�rrer 9;0 dições em poucos minutos,
'�aca oferecida pelo sr. Julio. Vmoco; Jucell; Juquinh'l.. e S.T.J.Ú., l1'\as por

. mtermp.- '"
Marcondes de Oliveira. i Tuca; Hélio e Nelson Sau-

.

dio de um dos juízeS' do com os ultimos colocados do.
Venceu, sagrando-se' cam- tos; Emídio, João, Nelsinhtl, .T;,.J.D., v.isto que ninguém a

{lc,ão, o conjunto do l\4an- Ceç.a e Morvan. _Os quatro nao ser 1,Ul1 dos component;�s
-

e eom�çou .... ç},er,., tef.ltQs do
..
eampea0

.

,fapam I.do. eolE,mÇ!o .;tem.�\)r.ç ""I���*�""
. .

'€i � potl·'m:3J;c.� ppJ'{��ls,i:rJ.l1,p'j) ,. tau
�.'.. ;';'. .Jtlao" c'

'

"

x Vila NOVA ::I

'.
•
.'
•
•
•
•
•
•

As 15,00 horás ..::.. Inauguração solene .da "TRIBUNÃ DA
,

,ACESC", no Estádio dr. Adolfo 'Konder,
pelo prefeito dr: pib Oherem.

éOQUETEL' DA A(ESC
Conforme já noticiamos, a Associação dos Cronlstas

.�spOl"tivos de Santa Catarina comemorará no próximo' dia
'24 do correnfe o seu terceiro aniversário de fundação. Para
�omemorár tão grata efeméride' 3, diretori.ll da ACESO

)resididn pelo nosso companheiro Cláudio�Olihger Vieü:a,
'�)rogramou diversas solenidades, inclusive uma recepção às
:.1utoric'i des civis e/esportivas que selá realizada np Clube
Doze de Agosto, às 20 horas do dia 24. A firma G. DA COS-:
rA PEREIRA-& CIA. LTDA., colaborando com a causa das
éronistas esportivos de E'l,orianópolis, ófertará deliciosos,
biscoitos DUCHEN para o· coquetel de congraçamento Que

dever,á ReI' filmado. � gravado, Estão, portanto, de para
bens, os cronistas esportivos da Capital ,pela passagem de
tão grata efeméride e à firma G. DA COSTA PEREIRA &
CIA. LTDA., o nosso gentil agradecimento.

, .

RomMerino·e o'aniversário da A(ESC
, .A Associação dos Cronistas Esportivos de Santa Cata

dna transcorrerá no próximo dia 24 do corrente .0 seu tl?l'

'eiro aniversário de fundação. Para comem0rar' tão grata
'�feméride, os cronistãs esportivos da Capital, oferecel'ãl')
às autoridades, no Clube Doze de Agosto, gentilmente cedi
do por sua' dign"a diretoria, um coquetel. Como não poder.1<l.
deixar de ser, o sr. Elpidio Machàdo, representante dos pro.;.,
dutos MERINO nesta praça, e gerente da firma GERMANO
STEIN SIA., oferecerá à ACESC �s fámosos produtos M��-_
ÚINO parlit o .cóquetel da noite do próximo dia 24. O g ....s.t()
do sr., Elpidio Máchado, calou fundo no seio da crônica ea

poroti"a d� qaJ?i.tal, e. p.ª,ql1i, qU�1!ep1QS .. aJ?�.§�'te!1,,t_��
'llllstrc .dfspbr1üita, ·

.. ·�s,êitglíl;·déçhMl}t9S.·.· :1i' �/ .
" .. '. ',. �i

lCronlstas 'Espórtivôs;:pe,Sà�t�lJàt
..\ '

..

_:� .' :i, _,� ':�",." . ,.r '._
. ,',i.', �'�,-, ,/'/:;;"ii:{','-': ',; :6.i:_:�' >:::;;-,<,,"_' ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, Sexta, Feira, �7 DE JULHO DE 1959

Estou calmo. Sem ativi(�.�.
des e obrigações.• PeRSO. Um
corolário de acoriteotmentôs.
Saber apreciar o passado não
é-rogar fora o tempo, é gJ'ill)
do melhor de nossa vida, li
infância. Os manos .são 1n811.,
bstituíveis.
As brigas são apanágios

que filhos únicos não, pos
suem. São deliciosas.
- Mãe, olha o maninho!
Lá palmadas e um berrei

ro. Depois mamãe, arrepen
dída, vem acariciar o maís
novo. Nós com inveja. Esque:"
cidos.
Novo' dívertfmento. Raw

acabando bem.
Estou longe. Saudades.
Os sinos repicam violentos

Acordo-me. Via o rio, os vi

zinhos, a rua. Juntos, os ma
nos, Aventuras caseíras,
No jogo, de bola, .hora de

pois um vidro quebrado.
- Quem foi? pergunte, o

pai que naquele sábado es<:a,

va em casa.
- Foi a maninha, diz um

de nós.
- Não, defende-se. Foi êle,

aponta. Atirou de propósito.
Eu ví,

'

Quem foi? Quem não foi:'
Na mesma.

Acabamos a brincadeira.
Papai disse que' apanharía
mos; süêncío, Meia hora,
Novas algazarras.
Aqui" o vento' bate.'Vazio c

quarto. Tristeza. Frio. Tique-
taque do 'relógio. Onda média:6s sinos .se calam.

-

Conto de:
Vicente de Paula Athayde

t
:

.�om a cabeça e o, vejo. E sua

graça? A água parece não
ter graça. A superfície [ísa e

monótona é trivial. Agita1a,
dá uma sensação. Quando em

família, a ordem dos ratorea
se altera. O triste torna-se

alegre. O Íltil vence a ínseví
ência. Até as brigas ...
Mano é sinônimo de amí

go. 'Amigo diferente.

Luta-se, com lenha, vas

.soura, chinelo, sapata. O que
estiver porperto. No dia Sf;
guínte, se um deles está apa
nhando, esquece-se palavras
e ofensas.

Apanha-se em comum, ou

surra-se o outro.
Só. Solitário. Vida e vácuo

se confundem.
A falta dos manos.

'"

Dias de mudança. Um ca

minhão. Papai, mamãe, bo
'mens fortes "de músculos sa-

'

Remoinho na

Não éramos
OS MANOS

..__
A Secretaria da Agricultura 'do Estado do Rio Grande

A
I

6'
'"

d1ddo S'.Ü está em condições de fornecer mudas de Oliveira,
. qu� O rg�ni· as .sera van I ocOloc:.das nesta Capital ao preço de Cr$ 36,00. Os' pedido.;

deverão ser, no mínimo, de 50 mudas e encaminhados, com

A
I

d h
•

urgência, ao seguinte endereço: partir, e, ole,Serviço Oleícola - Secretaria da Agricultura -

Pôrto Alegre.

C S '00'OBS.: - Para o atendimento, deverá ser indicado um -a r Ja ,00 4) BofiJ1ãoconsignatário, para entrega nesta Capital. "'" , '

==,-,R":__ot---=-ar-,-=-=CI=---=Ub---:e:=-=-:de-,='FI-o-----;rianópo Ii5
Recebemos:,

.

, O ESTADO Ss. que o Conselho �i:et(\i' julho corrente, está, ass�m,
Florianópolis, 8 de julho de N e s t a eleito,' para o ano rotarlO de constituido:
1 '959 Prezados Senhores, 1959 - 1960, e que tomou pos - Presidente:' Paulo Sampaio. "AO jornal 'Apraz-nos comunicar a. Vv. se, na reqnião . do dia 2 de Guimarães; Vice-president�:
----- ,. , Randulfo Cunha; 1.0 Secrc-

G R A T I F I C A - S E BEM O MaU tário: Newton Bruggmann:GRATIFICA-SE quem encontrar uma pulseira de 2.0 Secretário: Roberto B�;3"
ouro, contendo o nome e a data 7-6-52 FUNCIONAMENTO sa; 1.0 Tesoúreiro': João 'Ba.

Telefonar para 30-62 ou 20-73
/

/.

DOS RINS RO oca
tista dos Santos; 2.° Tesou,P V reiro:, Hercilio Pedro da Luz;

Q ,U'',_'a· r to' S." _

IID��POSICÕES ����: ;�:a�oto�����orc:!�
CONSTANTES Pasta: Dletrich von'Wango-

Aluga-se na rua Felipe Schmidt, n.o 52, Apto. 6 nheim
·Preço espetacular. ..

.

A história do Teatro Brast- 'Aí estão para' prová-lo a tarínense de Amadores é a

leiro é uma história f�ita:, de apresentação' sístemátíea de sua maior evidência.
lutas, de idealismo; de pro- espetáculos de prímeíra elas- Mais uma "ínícíatíva dos

gressão lenta e de vitórias, se nos palcos brasileiros, com' Amadores se fará. sentir en

Vitórias, sim, porque êle é, as' melhores 'peças dos mais tre nós, com a' estréia, a 1Y

hoje uma realidade íncontu- renomados autores nacionais de agôsto, 'no Teatro Alv'uo
tM'el, com um organismo prõ- e internacionais. E não é, só de Carvalho, da eonhecída

prío, e.uma vida escrita, PP!!' isto. Grande tem sido, tam peça "A CINDERELA".
de os primórdios de nossa bém, nos últimos tempos;) É um espetáculo para cri

história pátria: surgiu com o incremento dado ao Te'\tro anças e adultos, poís a Cir.

Brasjl e vive através do Bra Brasileiro, com a tormação derela vive através ao pú
silo \ de núcleos teatrais nos Esta- blico pela singela esponta-
Volvendo os olhos ao pas- dos, núcleos êstes que não se neidade de seus intérpretes.

sado, vemos, vultos moureja- restringem ao pronssíenatts- A'suave poesia dessa ines

rem, dia a dia, pela anrma- mo, masque penetram, Igual- quecível história de amor

ção do Teatro Brasíleíro: o mente, nos círculos amado- revive no palco e transporta
ambiente é restríto, os re- res. 'os espectadores ao mundo

< cursos precários. Vultos abon- E, o nosso Estado, r como dos sonhos bons, anulando a

çoados que prepararam o não poderia deixar de h�ê- monotonia do cotidiano e do
teatro do futuro, o teatro de lo, vem emprestando o seu limitado.
nossos dias, que já projetou entusiasta e irrestrito apõ.!,(,l Os Intérpretes -são jovens
seu nome no cenário interna- a êsse movimento verdadei- e idealistas, catarinenses aeí-
cional. ramente fértil: O TeatrQ Ca- ' ma de tudo. Emprestam, _po':-�

tanto, todo o seu esfôrço e

INSTITUTO BRASIL - ESTADOS UNIDOS �:�����!d�d�o:�ra��e'Te����
DE. FLORIAN'O"'POLI,S Catarinense no cenário do

Teatro Nacional.
Falar de GENY BORGES,

é desnecessário. Todos conhe
cem o seu acendrado amor ao

Teatro, o seu talento incon

fundível que tantas vêses
brilhou nos palcos brasíleí=
ros. Seu grande amigo, PAS
CHOAL CA�LOS :M;AQNO
enviou-a para 'nosso Esta.d'),
com a missão de formar um

Teatro oatarínense, com va ..

lores catarinenses, e ela a Is
to se dedicou com todo o ide
alismo e amor.

A Cinderela vive através de
seus intérpretes, de sua su

pervisora artística, de seus

'���;ti���fi: ��::�����r��er:n::��s��iSORDEM ,DO DI�
';.-" "",,�'�';�t, através do público, que será

,1) - Reforma dos Estatutos (aumento do Capital e o seu maior íncentrvad.ir.:
deste público catarínense
que nunca falta com Q seu

apôío, quando
.

se trata de
elevar o nome de Santa ex
tarina aos céus do' Brasil!

V�NDA

, Os sinos da igreja ...
A missa' era uma alegrla,

'Mamãe proeuranõeuma C'có.

misa. Ã maninha em' frente
do espêlho. Oito horas..�
missa as dez. Divertia-se.'
enoros. Risos.
Não sabemos apreciar o

momento.

Com a escola, desejos ean
seios. Praia. Omar. Queria
mos novidades. O oceano não
veio. Não' era possível. Dl ..
nheíro,
Hoje, alí+está. Um meneío

RÁDIO GUARUJÁ
DE FLORIANÓPOLIS

Acham-se abertas as maÚículas para o segundo semes-

tre dos seguintes cursos:

Cursos para principiantes, médios e adiantados.
Curso intensivo para aqueles que desejam uma apren-

cHzagem mais rápida da língua. Inglesa.
Cursos para Universitários.
CURSOS PARA CRIANÇAS DESDE 10 ANOS
Os interessados serão àtendídos no horário de 9 às ',12,

e de 14 às 17 horas, na NOVA séde 'do Instituto, à Rua Fe

iípe schmídt, 25 - Edifício ZAHIA - 6.° andar.

E 'D � I 'T' A, L-
Pelo presente, ficam convidados os Senhores aeíonís

tas da firma "Celeste Ghizoni S.A.", para uma Assembleia
Gerai E..xtrs.ordinária, que se realizará no dia 23 de julho
de 1,959, àl'l 9 horas, com a'seguinte. -O-lI-Z:a-.:iY-::,----.(5 �W) 1420 kcs.

NOS Nn VUVd9:lId as Onda
�

curta: '

ONOO N�DV"ÍYSW9:

._V_AO_N_VS_SO_N_N9:_V_I9:_'I (10 KW) 5975'kcs�
--�------------------------�-�.�----

'D E I M Ó V E tS
alteração da razão, social;

2) - Assuntos gerais de interesse da Companhia.

Urubícr, 13 de julho de 1959

A DIRETORIA (Serviço National de
� Aprendizagem Industrial)

o Departamento Regional do SENAI_, devidamente
autorizado pelo seu orgão superior, 'faz saber aos ínteves:
saros que se acha à venda, por concorrência pública; o

il]l�Vill de _sull p�QPIi�dac!�, situª,d«;l à rua �Gener&l Blt�n
eourt, nO ,102, nesta Capital.

O imóvel referido consta do seguinte: prédio com

40714 m2 de área, construido num terreIlQ de for�,a Jr

reg�lar, com as dimensões de 18,00 metros de frente, uor
�,5,70 metros de fl.mdo, (área de 633,67 m2). .

"

As propostas deverão ser apr�sentadas na séde d� D:
partamento Regional do, SENAI, sito à rua Tenente"Sllve�"
ra, 25, 2°' andar, até às 12,00 horas do dia 1° de agosto \.e

1959, quando se darà o encerramento �a aludida concol'-,
��L'

.

O preço mínimo a ser considerado é de Cr$ 1.200.000,Oº '

(hum milhão e duzentos mil cruzeiros), para pagamento
à vista.

O SENAI se reserva o direito de não aceitar nenhull}&
das pr' )'lostas apres�ntadas,

.

ALUAGA-,SE
Umà casa ao lado do cme

Gloriá, no Estreito, .para re

sidência ou comércio. Tr�,�ar
com D. Vitalina, na Rua Pe
dro Demoro, 1541 - Apart<i.·
meato A 1em fI1ente,"ao -C.lue
Glória) .

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

TAPElES APRIMORAM E DÃO
CONFÔ'RTO . AO LAR

Em todos os tempos os tapetes constituíram o comple
mento do-,coAfô,.r-to_, da beleza. e, d9"b:em efltar das.nnas.re
sídêncías,

.. �b ,,,,. '- 1"'�.' �� _," x.u,
'

�. ,,�' - "-. -e » • , _.

, A industria brasileira de, tapetes tomou um desenveJ
\imento notável, a pont_o de ser 'considerada a melhor .i&;.,
�méricas. Nem' os Esta1ios Unidos podem rivalizar com as

nossas fábricas de tapetes. I
As referências sobre tapetes vem multo a pro.pó<;\to'

pOis fizemos onte'm uma visita ao departamento de tapetes
da Caçulinha de A Modelar.

O que ali vimos é bem uma demonstração do progres
so da nossa indústria de tapetes e é um atestado do desen
volvimento do comércio florianopolitano.

por motivo de mudança, vende.
se alguns móveis,

Tratar à rua ,Jerôrino Coelho, 5

- 10 andar

õTlMO NEGÓCIO
Vende-se- 2 casas
Por motivo de mudança
para o interior do Estado,
vende-se duas casas con

fortáveis. Uma, sita à rua
Conselheiro Mafra, n. 41.;
outra, na rua do Mercado
Municipal, n.o 11.
Bem afreguesadas.
Tratar no loca�:

M U D A· S D E O 1 I V E I R A

'-LANCHA BALEEIRA A' MO-TOR
Por motivo de viagem vendec-se um'a nova devida

mente equipada com motor de centro STOLL 6 HP '

novo, remos, ferro ou ancorote, filames e outros P"'l'
tences, pronta. para navegar no baixo e alto mar para
granp.e e pequena pescaria medindo :W palmos de com

primcnto e 10 de boca,' construção sólida e garantida,
Preço Cr$ 68.000,00, sem o motor 48.000,00, faz-se res-
salva de garantia. Tratar pelo fone 6222.

.

1-8·59 - Sábado - Soirée dos Casados -. Agradá·
veI noitada exclusivamente para casados.
Surpresas! Reminil'lcências! Início das co

memorações natalícias. Reservadas de
na Secretaria.

9-8-59 - Domingo - Encontro dos Brotinhos. Ho,

menagem às debut�ntes. Início às 19 horas.
12-8-59 - Quarta Feira - Jantar de Confraterniza

ção e Posse da Nova Diretoria.
15-8-59 - Sábado - Baile de Aniversário. Com fabu

losa orquestra "Os Copacabanas" _ ApresEm
tação das d.ebutantes, e da Rainha da Clu
be. Traje a rigor. Início às 22 horas.

16·8-59 - Domingo - Soirée InfantQ�Juvenil. Atra
Çges para a �etizada Surpresas.
Início, às 16 horas. -

O BSE R V A ç õ EH:
1-8-59 - Encerramento para a inscrição. de debu

tantes.
3-8-59 - Início da reserva de mesas para o Baile, ce-

Aniversário. - Adesões 'para o Jantar de

Confraternização, na Secretaria e Restau·
rante do Clube.

Beneficência Maçônica de Sta Catarina
Assembléia Geral· Ordinária'

De ordem do, Sal'. Presidente da Beneficênclà Maçônt
ca de Santa Catarina, convido os Snrs. sócios desta sorie·
dade, p;:tra � sessão de Assembléia Geral Ordinária, a re'�.

lizar-se no dia 18 do corrente, às 14 horas, a rua Saldanha
Marinno 11 - A, para eleição e posse de sua Diretoria e do
Conseiho Consultivo, quando tambem 'deverá ser ttatatlo
do aumento da mensalidade.

Não havend<? numero legal para a realização da se!!são
na hora

..

designada� Ilerá !.\, mes.ma- I;eaUzapIl,.mFIa. hora, de;,�P,9.;���� CQlf1:, Cllla1Qu,:?-: nunieÍ'o �dé SÓCiósi./:·;�.:.' ';.�:;i).:"', ;'/; ',"

. i

'�
i

, I
: ]

"

q,

lientes, ativos.
"casa velha".
Inertes;
Transportaríamos ,

mudança. Os, biceps
"nosse
dos no-

mens e os nossos.

Trabalhar. A maninha da
va ordens. Bonecas, fogões,
mobílias. A mãe.
Nosso, um cavalinho de

madeira ou automóveis.'
As novas instalações. Mais

brigas, tapas, agarramentos,
discussões.
No fim, tudo bem.
Deliciosos aquêles dias,

Agora, .goaá-Ios por meio '

da Imagínaçâo.. 'Um mundo
aureolado por pensamentos'
puros. Nenhuma maldícên
cía, dessas que se escondem
nos rostos dos que se diz �D1

amigos. os manos,o são. à
parte.

'PARTIDO TRABALHISTA, NACIONAL
_

. Aviso' de Convocação
Fira convocado para o dia 14 do corrente, ás 19,30, o

comparecimento dos senhores �embros do'Diretorio Mu ..

nícípal do P.T.N. para, em i reunião de Convenção, a "ea
lízar-ae na sub-loja do prédio nO 134, sita á rua Oonselh.et ..
1'0 Mafra, nesta Capital, discutirem e 'deliberarem o q;.le
determina os Estatutos do partido\.no ArtO 15, letras a e 'b
f; Art> 22 §' Unico, respectivamente.

Flolianópolis, 9 de julho d� 1959
Vereador Hermínio Menêzes Filho

Presídente
--------------------------------------------------------

PARTIDO DEMOCRATA 'CRISTÃO
. ,

DIRETÓRIO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
"-

O Díretórío Municipal de Florianópolis, comunica que,
em sessão ontem realizada, resolveu, por unãnímídade.
manter a indicação do nome do -destacado correligionário,
Dr. Carmelo Faraco, à próxima Convenção Municipal, co
mo candidato ao cargo de Prefeito ,da Capital.

Florianópolis, 11 de julho de 1959
,

'Antônio Mateus Krüger
Vice Presidente em exercício

UMA OFERTA SURPREE'NDENTE:
M�lHAS A CRS 133,00-

No exclusivo objetivo de servir a nossa
, população

, (como já tantas vêzes o fizera) acaba a direção das "Gru
tinhas" re adquirir de uma fábrica um saldo de algumas
milhares de malhas, que passarão a' ser vendidas, hoje,
tanto na Grutinha do Estreito como na do sub-solo de, A
Model&.l'.

E.Jta oferta, em plena fôrça do inverno, n:ão podia 8.:'1'
l11ais cportuna.

'

.>f'f��i�Ao làdo dessas malhas as Grutinhas estão mesmo.- ar_'
rombar-,do" com os preços dos seus artigos de inverno, Ali
se en,�:mtra tudo quanto é agazalho para senhoras, ho
mens e crianças.

pel) visto as Grutinhas estão
nalidade de servir o povo.

cumprindo a sua fJ

;:f.i�li®:'l

Os Estabelecimento� A MODELAR
j

AVISAM

, Freqüenteme�. às pessoas sentem

dores nas cOlltas, dores de cabeça. tono
teira. dellâninlo. cansaço excessivo.
mas 'raramente se lembram que isso

pode ser provocado pelo mau funcio·

namento dos rins. o perfeito !unclona
mento dos rins é muito importante pal'a
',Ima boa sa6de. Sentindo êsses sinto.
mas. não se descuide. pense nos seus

I'ins ,e experimente um diurético suave

e seguro - as PlluJas· Foster. Usadas
por milhões de pl!ssoas em todo o mlin,
do. com ótimos resultados. as Pilu�as
Foster são um alivio

.

rãpido .para os

males qüe provêm dos rins. Seus I'ins
contêm -24.000 melros !le !ub9S e -'iI'

, Iro,s, que nO,ite ',o' dia estão elimiíulndó
,

' " �"

;%;,�êI.�S. ,c�m ';é�t.In�

e, ol,\trossim, que,' na mes

ma ocasião,. assumiram 03

Presidentes escolhido� p-ara
as seguintes Comissões:

�erviços Internos: Lauro
Fortes Bustamante; Servi(l'13
à Comunidàde: Jorge Datl"!:;

,

Serviços Profissionais: Theo=
dol'O Dueeker

SerViços Internacionais: Tom,
T. Wildi.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



P E R S I A NA S·
para a sua nova resi'::�lJcla. ore.,

V E. N D E - S·E·
recemos em 12 cô res dlfer�.-'''s.
'�ua Jerônimo Coellw. 1 _ 1.0
anda. - salas. 14 e 15 - Fone 11167

Três lotesjuntos. - Tratar com Eduardo Santos. na ru:

Visconde Ouro preto. 81 - Fone 3726

4 - Sábado (tll_rde)
5 - DomIngo

11 Sábado (tarde)
12 - Domingo

18 - Sábado (tarde)
19 - Domingo

.

Farmácia Moderna

Farmácia Moderna

Farmácia Sto. Antônio

Farmácia Sto, Antônio

Farmália Catarinense

Farmália cat;.arlnens�
Farmácia Noturna \.._
Farmácia Noturna I

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

Rua Conaelheln .IIh.tn IH
l'flefon•. 3022,·- ,Cu. P..tal III
J:ndereço Telegráfico lISTADO

DIR.TOR
Hu�n!! dt> Arruda Ra ...

G i: R • N T •
Domingos Fernandes de Aquln.

RIDATOaJEs
,

f)s\'aldo Melo - Flavio A_ort. - ,
Alldr' Nilo Tadasco - Pedro Paulo Macha""
MIS"h&do -

COLABORADOMIB
('ror. Barreiros Filho .::_ Dr. Oswalde Rodrla-ut'S Cabral
- "'r Alcides "breu - Prof. Cario! da Costa Pereira
- "1"(1(. Otnon d'Eça - Major f]detou, ,'uvenaJ-

Prof. Manoelito de Ornelas - DI; Milton Leite da COl ,

- D, Ruben LOolA -. Prof. A. Sei.J:s8 Neto - Waltt..
J .ange -. Dr.' Acyr Pinto da Luz - Ad Ca�ral Teive -

l\aldy Silveira - DoraJécio , Soarea' - ITI'I Fontuur.
Ha): - N iculau Apostolo - Paschoal Apostolo - lima!
t:arvalbo I l'aulo F'erDaDdo d. Ara.J. La.__

Maria

PUOLICIDAD.
rellna Silva - Aldo Fe�nande8 - VlnrUl.
I .

Dias - Wslter Lmhar_
PAGINAÇAU

SCHIMIDT - DELAMAR SANTOS

Datilografa
• r"

-

Formado pela Escóla de Medicina. do Rio de Janeiro

Ex-Interno da Maternidade Clara Basbaum, da Materni

dade Pró-Matre, do 'Hospital da Gambôa e do Hospital do
lAPETC. -

Atende provisóriamente no Hospital de Caridade

, Parte da manhã,
-

RAUI� PEREIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalhistas"
Escritório: Rua João Pinto n. 18 80bo

.

.� eíerone n. 2.467 - Caixa Post!Ll n. 25

'EiORARIO: Das 15 às 17 horas.

Zuf

ORA. EVA B. SCHWEIDS:OH BlfHLER·
t _ A '

..
� ).

CUNICA DE SENHORAS· E CRIANÇAS
Especialista em moléstias de anus a recto.

Tratamento de hemorroidas, fistulas, etc,

Cirurgia anal

Cor iunlca 'a mudança de seu Consultório junto ã sua

.r:).,>idência na Rua Durval Melquíades de Sousa 54

ORA. EBE B. BARROS
CLlNICA DE CRIA'NÇAS

CODsultórto e ReatdiDeIa ._ Consolta.

DR. RURI· GOMI;S
'

MENDONÇA
MtDICO

iJlplomado pela Vunldade Na Pré-Natal Partoe
eloDaI· d. 1Ie4ldaa lia ,Vai ...... ·

.1 r.... Operações, - Clinlca Geral-

.lI-IDUrDO �r eó'De.r.. 'a
Residência:

.aUraJdad. _ &Kela
Rua Gal. Bittencourt n. 121.

(S.rvlço elo Prot. Oethlil
Telefone: 2651.

Rodria'u" Lima)
Consultório:

C:l·;aterDO do 8enlço de úr·... Rua Felipe Schmidt n. 87.

r'a do aoepllal LA ....&.I".\... Esq. Álvaro de Carvalho.

... Itle d. Jaaelro Horário:
ihdico do Bo.pital d. Camb(!. Dás 16,00 às 18.00.
• da ... t8l'Didlid. Dr. C•.tle. t" Sábado:

Dal! 11,00 às 12,00.
Co"�a

IO.l'IÇAS O. S.NUORMl·
PARTOS _ OP�RAÇO.�

t>'+'R'tO. S•• DOa p.lo ll!"�d�
pllco·proJ:iÜt: 1:0.

.

COD'.: Ih;., Joio PI�to D. 10.
da. 16 Oº àa 18,00 bor..

UeDde co:O bora!! mareRd... -

Tel"fon• ..leU - a•• idIDda:
dila O.Daral Bitt.Dcollrt OI iOl

AV. Herc1l10 Luz 155A apto •

FLORIANóPOLIS

UIt. WALMOR 1.011••
U••(;)A I

ADMITIMOS UMA FUNCIONARIA QUE TENHA

PRATICA DE DATILOGRAFIA - TRATAR: SAXMA
_ EI':nPICIO"IPASE --3.�ANDAR _ FPOLIS. A9;eit� .'�lunos para o Curso Pré-prímárío, crianças de

ALUGA-SE' &áld -. Cas Ven'�e··S·
.

.' 'I '::E··"M' n R'E G ADA' '..
5 6A�e�t:'����ém, alunos para ,o Curso Pré-Ginasial,·pre-

Uma casa na Rua Dom Jaime
" a_. • e. .

_

r paração para o,exame de admissão ao ginásio.

�âm�ra t;:o l-sobrado - Tratar

116a .. ,�. r

' '_ ;. I PREC,ISA-S,
E DE' UMA QUE SÀIBA COZI�HAR. As aulas desses o-usos começarão a 1.° de Agôsto.

a LOja Norberto. na Rua Fellpe .

Vende-se uma casa nesta Capital, a p}.v. Mauro Ra- PAGA-SE BEM.
.

i\ matricula acha-se aberta ª rua Saldanha Marinho,

Schrnídt, 32.
I
mos nO 94, Tratar na mesma ou pelo teíeróne 3757,

. Tratár.:Rua. Bocaiuva,. 20. 34� telefone 3737.
'

,

------- ��_�_��a
·

__� .----�-.�-�-

�:?fTORA ,':0 ESTADO�' .L1'DA. DR.· H01D"�f�M·�·R ·M�Etff'l'.E�S DRDOl:::soi:;:��i;�..�� INDICADOR PROeDIO"AL
.

Especialidade: Doenças de Senhoras Conaal;6�·�U��S·'.llP.
, ....

Pertos C"lru·rg"la ::��:!�'d::'·;;-:.·Iis..:���a
-

-

ll..ilf.Jnet. - r.upe Sdurddt
a. 11'1'

AMILTON

IMPRENSORES
nULCENIR CARDOSO WANDERLEY LEMOS

ESCRITÓRIO DE ADVOCA'IA

25 - Sábado (tarde)
'\26 - Domingo

E PROCURADORIA
ASSISTfbNCIA DOS ADVOGADOS:

DR. AUGUSTO WOLF DR. ANTONIO GRILLO
DR. EMANUEL CAMPOS DR.·MARCIO COLLAÇO

DAS 8 às 12 e das 13.30 às 18 horas

Rua Trajano,/29 - 2.° andar - sala 1 - Telefone: 3658

.

'

iSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS%SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSsssSS'SSSSiS5

DEPARTAMENTO DE SAÚDE, PÚBLICA
P L A N T Õ E· S D E F A R M A CJI A

MES DE JULRO

REPRESENTANT.
lleprellentaçõea A. S. Lua Ltd..
RJ():- }lua Senador Daata. 411 - li. AndaI _

TéL 225924 .

e, Paulo Uua Vitória 657 -- e.IIJ U ._-

,

Tel. 34-8949

�[vlço 'feiea-ránco da UNI1'EIJ PR.ES8 í U -p)
AGENTES E COJ{RESPOi'DENTE�

�"I TbdulI I}� munklpioa de SANTÁ -CATARINA
ANUf;CI08

Mt4tantt! contrato, de acordo co... tabela e. vicel
ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00
A direção não se respousabílíza pelos

cOhfeItos emitidos nos artigos assmado".

M O' Y E I S f M _6 E R A l

ROSSMARK
. . �

V I S l , E A M. O S S A L O j A
J.

Ru�; DeQdoro. gs O 1S -- lei. 38Z0
CASA - VENDE-SIE
Vende-se à rua Crisp,m

Mira (fundos) - alvenaria '

2 qua.rtos - s/jantar - co '.'

nha - banheiro - com peque··
no 1ogão.

.

DESOCUP1\DA - Trat'll

com o sr. Alvaro - fones:
3501 ,. 2933.

Rúa João pn1to

Rua JGão pinto

Rua Felipe Schmld.t

Rua Felipe Schmldt'
Rua Trajano

Rua Trajano

Rua Trajl}no
Rua Trajano

o serviço noturno será efetuado pelas far;náclllS, �to..: ��tOnlo. No turna e Vltórla;_sl_tt;adªs às tuas

,Felipe Schmidt. Trajano !! pra ça 15 'de Novembro.

s I

O _ plantão diurno compreendi do entre 12 e 12,30 horas será ai etuado pela farmáci� Vitória.

T R E
5 - Domingo

12 - 'Domingo

19 - Domingo :

26 .

- Domingo

Farmácia Indiana

Farmácia Catarlnense

Farmácia do Canto

Farmácia IndlaT!s

O
Rua pedro Demoro

Rua p,edro Demoro

Rua 24 de Maio

Rua pedro Demoro

O· serviço noturno será efetuado pelas farmácias do Canto, Jndia nn e Cataunense.

tAVA.NDO

SeguDda à 6,&-r..lr8

das 15 à8 17 norae

Tel. - 2914

I,. LUIIA1·0

mllO
.

.J
·/j.e.caa .0 aparel.lRo uep' r·acono

TUBIRCULOSll
tAD.100aUIA • RADIOSCOPIA'

DOS PULBI).S
l-'1r.r,.a •• t.ras

,"),.ado pela "acaldade N.clof.• 1

le lIedldDa, TI.loloel.ta e TI.'o·

drllr."o do Hqa-pllal Nert"
.....

Callo d. ..peclalh.açlo "."
S. N. T••lI-interno • Ix-auh

_.. eI. Clrurlta do Prof I '�.

Galmarl.. (Ilto)
CODI.I. r.lip. Sellmid" �.

rOa 1101
A ra.•ar"."4

•••. : - Rua )UO;O, '

- FON': .1111
..

ua. aU&JQvl t'IU8U
P&&&.IIO

•• D 1 C O

Op.r.ç6.e - 1)oeoça. do ",.,."

ru - \;U.lea .c A••h....

Cura0 le ••peeI8Iia.e"" t·

aOlpltal JI>I S.nldor... ·"· 11;,

ta40.
.

(&rv1Co .0 1"1'0t JI.'-:4I '$ ,.

"ndrad.).
CO.lulta. -' P'!!. Ill.nil. •

�lolpltal d. Caridade
Á tarde dli.. il,IO lIora,.�

,Hanta no cOD.ultórlo à .!lua N �

nh lIacbado 17 .Ilqllilla d. r I.

ient.. - Tal.t. nss
R•• idaflcla - RJ,l.

:OllttnhO u - T.. I.
f'rOl'd.o·" .

'III)

ua LAUltO UAIJ ...

c!.lNlr.4 ",•.ali

C.p.eiaU.ta eDl lIIo16.t!.u •• ".

·l.1lor... vi.. ..lotrJ ..:
.'ur. radical da. Inhcç6.. "I.
lU e _'ronica.,' do aparelbo r.
aitü-uriD.lrio em .mbo. OI U:lO.

.)oeDça. do aparelhõ Oire.tin
• do .iltell)a n.rvo.o.

. Bor'rio: 10� à. 111 • I.'" te •
bora. - Consultório; Ru. Tira

.r.nte., IS .. I" "Dd.r - r"\o,,'
&1411.

- ae.ldaDcla: Roa Lacerd,

Coutlnbo,. 11 (Cà'cara do lhpa
alia reDel 1148.

\

ua. NJ:Wl'O'" IJ'AVIL,t

CIRURGIA O.RAL

uoeaç.. .11. tI.D'or.. - .. rod.·

le.la - Jljletrlddade 116dl"a
ConlUlt6rto: Ru. Vjctor ••1

r.U.. ·D. 18 - Tel.foDI a»tl'1
Connlta. I D.. 11 1I0r.. • ..

diante,
R••le1'nelal 'ou., I ....

Bua:' Blt.meuau D. 11.'

Da, "'''1'01'110 �V"'JZ •

,&a&"J;O
OlIUIlGl.4 T••U.&TOLOGU.

UrlQH1á
Con.alUne:' lo�' Plnk, 11 _.

Oo'n'lllta: da.·1I à. 11 -oru

diànam.nt., - ••nol a•• 1"""";0.
lt..fel.uela, Secahn, 11'.
rOD.' - I.ft... ! •

Maurício �os Re�s
Advogado

ED. SVL �MJl;R�CA _ 5.0 ANDAR

TELS.: 2198 - 2681.

J
MADEIÁAS PARA
CONSTRUCÀO

IRMÃOS BlfEN(OURT
(AIS'9ADAWÓ .. 'ONE 'f'OI

AI-I,TIGO OfPÓSlro OA .... i.�'

ATEN(AO
pedreIro. competente. oferece

seus serviços; para biscates e pín-.

tura, Trpt.ar pelo róne 3022.

V �'N D E/- S E
Um aparelho de cinema marca

AMPRO. com 16 mim - Sônoro,
duas malas c/alto falante. sem uso.

Tratar com. Oswaldb na rua

CeI. pedro Demoro, 1609 •

Professora: Maria Madalena de
CURSO PARTICULAR SAO JOSÉ

Moura Ferro

VIAJE' MELHOR
. _

�, I

PARA IrAJAÍ ,. JOINVILLE CURITIBA

ÔNI·BUS ULTIMO TIPO
SUPE'R-PULLMAN

POLTRONAS RECLINÁVEIS - JANELAS PANORAMICAS

VIAGENS D I R E TAS

PARTIDA FLORIANÓPOLIS 5,45
CHEGADA CURITmA

.

12,45

RAPIDO SUL" BRASILEIRO LTDA.
I

'

VIAGENS COM ESCALAS ;_ PARTIDAS AS 6 E 13 HORA..�

AGENCIA FLORIANÓPOLIS - RUA DEODORO

ESQUINA TENENTE SILVEIRA - TEL.: 2172

\

( L' I E N ,T E S 'S A 11 S F f � TOS
então VENDA

DELCO

I
li

. '.

para que
a melhor

eles
.

comprem.
Baleria

DE��O Baleria de alta,- qualidade
.

DI�I(ibuidores HOEPCKE
P1'�ÇO! especiais para Revendedores. e

Frolislas

APENAS CR$
v. conta com esteis vantagens

... �. f� I

na sua Monark:
.

• Garantia contra qualquer
defeito de fabricação 1·

• facilidade em encontrar peças
originais de reposição, com
contrOle c!e qualidade Monark I

80DElO$ PAU HOMENS, MULHWS l CIlANÇA$
I,'

.

CR$ 1,490.00 - A VISTA ou

CR$ 623. - MENSAI�
REVENDEDORES

MACAZINE

ROEPCKE

Rua FelIpe Schmldt _

,,�' I I
. -"! '1I ,�. i '.';".';1

... �;.�.

1
( OMS A B·I 'O

Virge_m, E_sp,eci�1 i�dade
�a fia. -WETZEL INDUSTRIAL -;. JOII,II18 - ,(Marca Rellslrada)

a-se temi. r
<'?�;. �'�;!i{!i','�'i';,�:�, .';r';..

,.-

,t.. � _.---.....-,

/;.i:

I,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hão Respeitam os.Comunistas a Prote-
,

,

ção ao /

Trebelho Fem'inino

____,------------�------.r

Serviços pesados, proíbttos I O envolvimento das orga- vo a atividàde da mulher. ê I Para chegar à conquista dereço, que 'não o sólo SU�Ç().
pelas co�nvençõe� internacto-I nízaçõss femi�ina:s' é u:!l.a decisiva, -especíalmente em . da mulher, cem por cento a onde pudessem entregar-se
nais, sao' reallz�dos petas I

das grandes preocupaçoes trabalhos sigilosos ou perí serviço da causa comunista, a suas hipócritas demons
mulheres' na Rumania .,,-- Na

I
de todos os 'partidos comu- gosos onde chama bem me- a tática é a mesma aplic�da trações".

China a� "comun�s" destrui- nistas no mundo íntetrc, nos a' atenção que' os ho-, nos movimentos sindical f Ainda segunda o mesmo
ram a VIda famílíar -

Ma:�'1 Para o movimento subve.sí- I
mens., estudantil, .nos meíos nacto jornal/é profundamente SU'l-

\ continua o esforço vermelha
I

nalistas: infiltração nas 01'- peito ver mulheres cemunís-
de infiltração nas organiza-/ 9 ganizações existentes e tun- tas, preocupadas com a st-

ções feministas dos' países I

1-- I II dação de novas entidades roo tuaçâo da mulher e da crían
democráticos. I)

.

[ f tuladas de progressistas. ça ou mobilizadas na defea

C LU 8 E R E C R E A T I VO
..\ E' interessante, acerca ôa da paz nos países 'democ-á-"

V ,J -- atividade
..

comunista nos ticos quando deviam dar
€ 11 o e" s �

!, I h OE J A N E I R O meios femininos, a revelação atenção - e ali essa atenção
Uma casa, com terreno. bem I:

� da firme atitude do governo seria. bem mais necessária _ ..

.

Iocaltzada, próxima ao comércio ! I E S T R :: I T O suíço, tradicionalmente de- à defesa dos direitos elemen

e escolas, Tratar na Rua Anita II I
mocrático, proibinóo em seu tares da mulher e à prote-

Garibaldi, 67. território a realização de um ção da criança nas naçoes
I congresso de mulheres co- comunistas.

I munistas. O "Journal de oe- SITUAÇ,AO DA MULHER N.)

I neve", em Berna, comentan MUNDO COMUNISTA

.do a decisão governamental,' Esclarece õ "Jornal de Ge-
I escreveu que os comunistas neve" que os problemas te-

I� -,
+ii "deveriam procurar outro en- mínínos e infantís são mUL1

li PROGRAME. DO M:tl:S DE JULHO I ----- mais graves nos países co

II' 'I 'I: I', A L 'H '�'6 A - S E munístas, especialmente na

, fi A Oh;na. Sob o ditatorial govêr
. \ Um quarto de frente em no de Pequim foram ínstau-

casa de pequena familia.� radas as tenebrosas "comu;;
-, êr e tratar a Rua Padre nhl'"

.

de trabalho escr ..Wc,

(j'.U; destruíram totalmente l't

v.da da ramílía .. Além dí sao

a "defesã da paz" comunista
, é representada atualmente
pelo' .esmagamento sangren
to dos desejos de líberdude
de milhões de seres humano',

que constituem' a populacãc
do Tibet.
,. N03 países comunistas a

mulher é sempre muito mais

explorada que o homem erá.

todas as atividades produti
vas, estando sujeita aos tra

balhos mais pesados. Vários

exemplos foram apre&enta.
dos pela diário suiço, d;);;
quais citaremos o seguinte:
,Na Rumania não é levad'J..

em conta a .legislação int�l'"
nacional de proteção ao tra

balho feminino. E' mesmo 05

6rgáos cOlÍluI;listas' ·tUmE!'rlCi�
não' escondem ser· elevaqo Q

número de mulheres em ocu

pações que pod�m ser cO'1�i:
deradas _. forçadas como d

construção de barragens x.os

Cárpatos.
Um líder sindicat' que fu

giu da Russia revelou deta -

lhes desse trabalho, dizendo

que somente num setor, em

�tejarú, trabalhavam SOO

mulheres, empenhadas r.ill

construção de uma barragem
de 127 met'ros de altura com

.

.:c
um comprImento de 445 me··

tros, destinada à criação dt
um lago artificial de 35 qnt·
lometros de comprimento
por 2 quilometros de largui:a
Os trabalhadores, inclusi-··

ve as mulheres, que IJ,ão f():)
sem considerados, intetr. a ..

mente dedicados à tarefa de

construção de barragem, �',�.
deriam ser detidos e punidos
-por indisciplina.
Em outras regiões mont'J.

nhosas rumenas atividfl,ct.e'5
idênticas são desenvolvWas
tambem pelas mulheres, nio
obstante a proibição taxati·
va das mais elementares ré

gras de proteção do trabalho
feminino. Mas para os comu,

nistas as convenções interna
cionais de nada valem, quan
do as me�mas, criam 'dificlll
dádes aos seus esforços pa'.'1.

ampliação .

de seu pOderi,')
econômico ou militar.

(Çopyright SEI)

Tratar a

Machado 5 -,

rua Fe,rnand9

�

À tratar .IlO, mesmo edifício jun,
to -a Agencla_ de ,fernalS e Reyls...
tas

Vende-se

no Iraque' (Oopyríght; SEI) "-

Novas informações deixam Linõa . Maginot Vermel1',(!.
entrever que a situação no Informações de seouí, na

Iraque está cada vez nu... ',.s Coreia do � ul, índíc ,"1 ou!'

tensa, uma vez que Os comu- os comunís+as estão CO!lS

nistas se mostram desconten kl indo um-i autêntíca ".Li
tes com o govêrno do gene- nna Maginot" vermeina 'I. a

ial Kassem. Acreditaram Iní- (' ..dia do Norte. As fortUl
cialmente os vermelhos nu n C.'I oes em causa vem sendo
domínío rápido do Iraqu;!. le antadas na zona ie; 1 11-
Mas os elem.entos democr�"i- te' .zada' da Coréia. ':3.:,1 1'

cos conseguiram provar-ao InLa desenvolve-se numa e.... -

genera� o� manejos sus�e�tus ter são=de cerca de 2·1:3 qu.
J a ma re dos eomumstas. Io netros.
Em vista disso o -!!hefe do ('Copyright SEI)

, Continente Latíno-Amenea- govêrno determinou uma de

puração urgente nas forf,Qs
armadas, a fim de evitar um

POSSíVêl golpe de surpresa'
dos agentes de Moscou. Ne,;·

sas condições estão desapare
cendo as vantagens lnl 'h�.
mente conquistadas pelos <:c

munístas por ocasião do rOI11-

pimento ocorrido entre K'-\'3-
sem e Nasser, presidente da
RAU.

no. Observou ainda o repor-
ter que a emissora de Mos
cou dedica mais de cem ao-

ras semanais aos programas
para a América Latina, ,fco
mesmo tempo em que os co

munistas financiam, entre
jornaiS" e revistas, mais de
250 publícações locais.

�

(Oopyríght SEI)
Complot Comunista

Um terreno a rua Presidente
Crutinho n.o'45 Atividades do...

NEGÓCIO DE OCASIAO

Vende-se
-

DIA 18 - sábado � Grandiosa Soirée da
mocidade, dedicada a classe estudan
til. Roma,62.

1 Motor "G.M;" - 75 BP.
1 Gerador "MARELL!� �

20 KVA.

Em perfeito runcíonamento.
Dirigir-se ao Sr. Osní Pereíra

JAGUARUNA =- se.
.

DIA 26 - domingo - Tarde dançante íu-
r:

veníl, ocasião em que será. entregue a

faixa a Miss Brotinho 1959, Srta. Dío
ne.Bílva.

N O TA:' Para todas as festas' exige-se
a apresentação da carteira social e do
tatão do mês.

ALUGAR
Aluga-se diversas. salas no Edi_

fício "São Luiz", sito à rua Fe_

lipe Schmldt. N." 37•. (ex-edlflcio
do IAPC).

Vende-se ·1
I-

UMA CASA DE ALVENARIA

NA MELHOR PRAIA DE ITA-

GUAÇU': COQUEIROS COM'

ONIBUS A 50 METRO. ITRATAR COM. D1\NILO
LEHMKUHL EM MODAS CLI-

PER. I
Um terreno, situado lla

Rua José Boiteux, nesta d·
da.de. Tratar com Licprl0

Camargo, rua Felipe Schmidt"
r 7. " \ � ':

l.l===",.:::':::_=.;:;:.===:::::.. __ ...

,20-hD"'�
I

d,_ citlad"e
\

,nais '

i .

r�--
i

"Quando o dia clareou, jó· fazia horas "que eu

\
viajava. Porei ,um instante poro esticar as perna$

mos!. ao pretender dor' novo partida, percebi.
-.

desolado que n,ão tinha moi� bateria I Ido me lerviu
d. lição. Tenho ,agora üma Bateria Oelco q�e'm. 'oferece

o mesmo garantia e a tranquilidade que inspiram'"
ai peças genulnas do �eu corro ... e não custou

ma� do que uma bateria comum."

..:.;'l'.lt,_:��:-':' :,.....
�-� -._

... _.--

•

.,

,. ,,:.

Bat.eria DELCO
�- - Contém BATROLlFE� elemento org6nico

que evita perdas por autodescargas.
Garantido pela GM I Em caso de
defeito de fabricação. V. receberei e.
troco uma bateria nova.

NOTíCIAS' BREVES

Ação Comunistas na
__.. América Latina
O reporter Tad Sulzuc, do

"New York. Times", afirmo:.!
- após viagem pelo conti
nente - que é consiclerável
a penetração vermelha na

Alnérica Latina. Em seu ar ..

tigo salientou que as embai
xadas soviéticas no Urugué!.\,

.. Argentina e México, da m�s

ma forma que as representa
çães dos países satélit..:'s,
mantêm estreito' contaeto
com-os

Referindo-se

\

.. !' ���;'._:;--.,\� -,.

'�r�,)f.\f'"
-. " .

produto do

O I N I R '" MO' O ••
\D; •• A S I � '.' A,.

.....;",' ,',-

CARLOS HDEfeRE S. I.· COID� Indústria
Rua Cons. Mafra, 30

--------.FtORlfXlSI(jPQ�[S,''_
,. ',,"_

-'_:;"-

BR�59-SC - TRÊGHO TIJUCAS RÃO-ARARANGUA' - EXTEN-
FLORIANóPOLIS - EX- . SÃO -+- 74 KM
TENSÃO - 40 KM A terraplenag�m do trêcho' Tu.

O. "tl'êcho
.
Ti�ucas-Floo·l..nói>oli�· 4:la�ão"'Al:al'angu-a', -já lfe-�encontrll--"

tem o sub-trêch'o Tijucas .,- Bi- atácada e'ffi: cerca� de 10 km," e a

guaçú
1 (28 'km)-6�m a ten:aPle_ 'sua con.clusão é aguardada para

rCO'I!t. da 2.a pág)
são deverá ocorrer até dezembro
do corrente ano.

BR-59-SC TRÊCHO ITAJAf _

TIJUCAS - EXtenção - 47 KM

,O trêcho Itajaí_Tijucas encon.. roo

tra.se com a terrqplenagem con.,

tratada em tôda a sua extensão
estando os serviços concluídos em

cerca de 15 km.

Nêste trêcho São previstas a&

pontes iôbre 05 rios Itajaí"':Mirim.
Carthanduba, Camboriú, Mata do

Cambol'iú e Perequg- a constru.

ção das demais tem seu

programado para o próximo ano.

A conclusão total do trêcho

esperada para meiados do

xlmo ano.

A conclusão total do trêcho é

esperada para meiados do próximo

ano.

nabem já c.ontratada e em anda-

mento. estando nesta oportunida

de concIuldos cerca de 12 km

O snb-t.t.êcho Biguaçú-Fnolla

nópolls (12 km) está sendo. Pf'
vimentado estando já ,concluídqü
3 km,

No trecho Tijucas-Floria,nópolls,

estão situadas as pontes' sôbre os

rios Tijucas, Inferninho, Biguaçú,
das quais encontra-se concluída
esta ultima, estando a constru_

ção das demais prQgramadas pa.
ra o próximo exercicio.

A conclusão do trêcho FIo ..

rianópoUs-Tijucas é aguardada

para os primeires mêses do pró
ximo ano.

BR-59SC - TR1!JCHO FLORIA-

NÓPOLIS - LAGUNA - EX-

TENSÃO - 104 KM'

O trêcho' Florianópolis - La_

guna_já Se encontra

início

é

Este trêcho j!1' se 'encontra to

talmente .concluldo. a execução

da ponte sôbre o rio Caplvarí.

cuja construção encontracse em

andamentõ, com término previs

to para\ Agosto próximo víndou.

No trêcho Laguna-Tubarão en.,

contra-se situada a ponte Laran

jeiras, recentemente concluída,
com extençgo de 364 metros.

Com a entrega ao tráfego do

trêcho Laguna_Tubarão, fica eU

minado um dos mais prejulíctaís

pontos de estrangulamento do

sistema rodoviário do Estado, dei_

xando de. ser feita a ligação en_

tre aquelas cidades através de

pró_ Jaguaruna com( o conseqúente
abandono da balsa na Chegada
de Lagu)la.

/. BR-59-SC - TRÊCHO TUBA-

o próximo exercício.

Tubarão_Araranguá
estão prevista as pontes sôbre 65 :
rios Tubarão, Urussanga e San_

gão., assim como a passagem Su
..

perior sôbre a EFDTC, nas pro-
,

ximldades do Morro Grande.' A
construção..! dêssas obras de arte

tem seu iníciq programado para

o próximo exercício.

BR-59-SC TRÊCHO ARA-'
RANGUÁ-MAMPITUBA - EX

TENSÃO 56 KM

O trêcho Araranguá_Mampitu_
ba encontra_se em fase de con-

clusão e sua entrega ao trafego
está prevista para Agosto

ximo"'vlndouro.

Nêste trêcho encontram_se si-

pró_

tuadas as pontes Sôbre os tio�
Araranguá_ e Lajes já ·concluidas.
. A entrega ao tráfego do trêcho

projetado.. Araranguá_Mampltuba, vem pro_

me-assim como já foi contnt.lda sua

excursão; todàvla, os. serviços
ainda não foram inicitados por

falta de recursos no presente

TABELA DE PAGAMENTO DO MÊ:S DE JULHO DE 1959
, JUI·HO - DIA - 20 - Ministério da Fazenda e Justi-_

ça, PodEr Judiciário, 'rribunal de Contas, Catedrát:f'os da
Fncúldade de Direito.

])lA 21 - Ministério da Viação, Trabalho, Edllcação
Agricultura.
,mA 22 - Mini$tério da Saúde, Acôrdos .

23 -··Procuradores de ativos
::4 - Aposéntados definitivos
2l'i � Procuradores de inativos e'os q!le ni)o receberam

nos d1a8 acima.
27 - Aposentados provisórios, adIcionais e sl;i.lárfos

fqmí.iia, .,

23 .- Pensionistas militares
:!9 -:- Pensionistas civis

. .

30 a 31 - Procuradores e todos, os que não receh;�ra!ll
nas c!!as acima. "

.

I

AGOSTO - DIA - 4 a 10 - Pagamentõ de todos os

que nâo receberam nos dias tabelados.
D.elegacIa :Fiscal do Tesouro Naciona1 ·em S�nta :GaÜH'fria;-c,

r�rt��Ó,l.)\Ofi�,; ���t ··q�····�.�.��tr"���'959 i::�1���;�:'ê��A��,!:�r{ :�;t'�j:t:

�x6rc!clo, e que deverá o.correr no

próximo ano.

BR-59-SC, - TRÊCHO LAGUNA
--' TUBARÃO - EXTENSÃO

21 KM

-------------------1

Tesouro

pc:'�;onar uma incalculável
Ihoria na ligação dêste
com o do Rio Grande dO?

Estado

Sul,

permitindo o abandono do antigo
percurso pela praia, entre Ara-

ranguá e Torres, reaJ,lzado até
nas condições mais preCárias de

eficiencia e segurança.

Florianópolis, 30 de junho de
\

1959

Nacional

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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T PAR'l A VIT.O'
/

RIA
/'

RIO, 1-6 (V. A.) - Por 23 votos a favor e 2 abstenções (Rio Grande do Sul Bittencourt e

e Mato Grosso), o díretórío nacional do PSD indicou ontem à convenção nacíonal da Silveira.
o nome do marechal-Henrique Teixeira Lott para candidato do partido à presídên-

�

Presentes, ainda, eneon-

cia da República na eleição de 3 de outubro de 1960. travam-se, entre outros, os
,-,

A decisão, quando anunciada pelo presidente, foi recebida pelas dezenas de srs. José Maria Alkmim, Oi,d
senadores, deputados e próceres que ocupavam inteiramente o salão de reuniões Carvalho, Ultimo de carva-
e demais dependências do !>cl[), com uma verdadeira ovação. De pé, todos aplaudi- lho, José Jo'ffÚY, Dirno Píres

,

ram o nome do marechal e manífestavam a disposição de lutar para vencer,
'

Ferre�ra, Francisco Negrão
t\'te,,,.\"'\,,,,'f.it"t.",.���:o;.....�

-

SSSSSSSSSSSSS%%SSSiSSSSSSS de Lima, Gilberto Marinh,:t:
A REUNIAO diretora, além do sr. Amaral, vestre Péricles, Ruy carneí- Bias Fortes FÚho, Auro Mou-

Começou" às 17,45 horas, Peixoto, os srs. Joaquim Ra- ro, Ji;urico .salles, Cyrilo .Tu- ra Andrade, Horãcio Lafer;
com a sede do PSD Inteira- mos, Oliveira Brito, Ranieri níor, Benedito Vp.ladares, Is· Carlos Maurilo Ferreira 'da
mente lotada, a reunião do Mazzilli, Augusto do Amaral, rael Pinheiro, MOisés Lupion, I Silva, Waldir Pires, Deoclé
Diretório Nacional. Na mesa Naio Lopes de Almeida, Syl- Jarbas Maranhão, Lamel.:a) cio Duarte, Lopo Coelho,

Serviço de Divulgação do Setor de
Orientacão

�

e 'Educa(ão Social, do SESI
"

Jnslaladâ Oficialmente o Cur,so de Atividades Artísticas Infantis do SESI em Florianópolis
Major Gilberto Silva e Os
valdo Nunes, Chefes, de Se
tores do SESI. Também com

'pareceu os' Senhores Fran
cisco OliveÚ'a, Chefe do Ber

viço dos oursos 'Popular.es;
Bompeixe Nohler, ,Encf:\:-
regado de Divulgação e St!

nhora Neusa Mendes Guedef',
Assistente Social do SESI. Momentos após, era dado
No ato de abertura' fala- início as atividades do- Cur·

ram os Senhores CeI. Ru! so que terá a duração de 10

Stockler de Souza, 'em nome dias e dará as alunas conne
do SOES e� Dr. Renato Ra- cimentos básicos sôbre o

mos da Sil,l\'a, que em elo- Teatro, Fantoche, Teatro d,�

quentes palavras frizou da Máscaras, Decorações para
ínterêsse cdm que está mu- festas tradicionais e outros
nido o senhor Celso, Ramos, assuntos relacionados com

Diretor do SESI,' em aper- as atividades educacionais

feiçoar as Assistentes' 80' das crianças.,
cíaís, Educ�doras e meemo Ao final os', trabalhos se

funcionários dêste Deparr,a rão expostos ao pÚbl}co e

menta, visando num futuro diplomas serão conferidos, a
próximo o maior desenvolví- todas as alunas cursantes.

No clichê acima vemos o Dr. Renato R�mo� da Silva, superi�tend'ente do Depa'r-'
uimentõ Regiônal dó SESi, quando saudava a educadora social da Divisão de In
tercâmbio e Assistência Técnica do Departamento Nacional do SESI, sra. Hildete
Iniz, que vemos à sua esquerda e dava por iniciado o Curso 'de Atividades Artisticas
Infantis do SESI, vendo-se ainda o cet. Ruy Stockler de Sóuza e sr. Oswaldo Pedro'

Nunes.
-

Sob a presidência da E :1u·- Hildete Luz, tendo como 10- João Batistã dos Santos,
cadora Social da Divisão de cal uma das salas da Fat:lui- IPresid,ente em exercício da
Intercâmbio, e Assístêncía dade de Serviço Social foj Fed�ração das ,Indústrias
Técni«a do Departamento oficialmente instalado o CUl'- l).o Estado, de Santa Catli"
Nacional do SESI, Senhora' so de Atividades Artísticas rina e Diretor do Departa.

rn�antís, o primeiro no gê- m��to Regional do SE'3I;
nero em Santa Catarina. Dt.' Renato Ramos da Sil-
O ato contou com a p!:'e- va, Superintendente do De

sença' de avultado núm�-.:o pairtamento Regional do SE
de alunas,' eâ�cadoras de SI; Dr., Roberto Lacerda, Di
SESC

I
e Núcleos Regionais retor do SESC e SENAC;

do SESI, além dos senhQr(·.' , CeI., Rui Stockler de Sonza,

/

timo, pelo qual é concedido
reconhecimento aos curs');)

de filosofia, geografia, hist�
ria, letras clássicas, le'tr:d.. 3

neolatinas e letras an'glo"
germânicas da Faculdade
Catarinense de Filosofia.
Aiém dêsses cursos, espú'"

ra a Facüldade instàlar C,tll
1960 os de ped�gogia e didá
tica, pàra o que jã requereu
a necessária I!-'Q.torização.

fACULDADE CAIA'RINENSE DE
. '"

FILlSOFIA'
O Diário OficÍal da União

em sua edição de 10 do e(lf.

rente, pUblicou o Dec!'eto
n. 46.266, de 26 de junho Úl··

REPR,ESENTANTES

Z. L. STEINER & CIA�
RUA CONS. MAFRA N.o 8.

"LORIANÓPOLIS

[Ol111Lo151.00
..

DE CATARINA�SANTA

.
,

nicipais!
_..-

-1

Sem o exemplo de cortar .

o prefeito de Rio do Sul,
ao elaborilr um novo qilaclro
de funcionários, substituiu os

professores não titulafes por
eoompl'ementaristas e�lhes, dI_
minuiu - de- cem cruzeiros os

vencimentos, suprimindo ain_
da, de acôrdo com lei da sua

bancada, o abono de 50a cru.

lZeiros, que recebiam a titulo
de vida cara".

Essa notícia está na TRI
BUNA DO- POVO, de 11 do
corrente.

.Q prefeit,() de Rio do Sul
acumula as funções de geren_
te do Banco oficial naquela,
cidade,

Acreditamos que para cortar

no minguado, orçruuento dos

professores tivesse antes to_

mado uma decisã.o ,que o

forrasse de. autoridade' moral:
a renúncia a todo e qualquer

MIL recebimento dos cofres

Jose' Peixoto Etelvino Lins, Silvio Pedrosa,
Abelardo Jurema, Oarlos
Lindemberg e Gustavo 00.-

PODERES �ARA NEGOCIAR
Urna moção do senador

Lameira Btttencourt, com

um adendo,' do próprio a'l

tor, relativa ao caso da vi-e-
ACLAMADO CANDIDATO, presídêncía, foi aprovada
O presídente do PSD de- por unanimidade, ' atríbuín

clarou o'marechal ,Henrique do ao presidente do díretórío,
Teix�ira Lott índícado p':!lo sr. Amaral Peixoto, amplos
díretórío nacional à conven - poderes para prosseguir nos

Ç'ão como candidato à presí- entendímentos com os de
dêncía da República. :De po>, i maiJ' párÚdos visando li as·
os presentes aplaudiram o

I
segiírar a vitória do ,candi

anúncio, vivando o nome do dato e lIo PSD nas próximas
candídato, eleições.

, ,

panema.

LOII: laia como candidato ao povo
bahiano

FLORIANÓPOLIS, �exta Feira, 17 DE JULHO DE 1959

mente cultural de Santa Ca
tarina. Em rápido e sensíbt
lizado agradecimento a SP,
nhora Hildete Luz agrade
ceu, prometendo dar o me

lhor de seus conhecimentos
para que a semente lançada
germine e dê frutos.

CIDADE DO SALVADOR,

I
são do partido majoritário

16 (V. A.) - Imedíataman como quem esperava lívrwr
je após ter conhecimento da, r se de uma responsabilidade,
deliberação do PSD eomunl- não o conseguindo, porém,
cada 'durante a entrevista Não estranhou as abst=n-
coletíva que concedeu á .ím- ções das seções do Rio Gr�-
prensa baiana, o Marechc:: I de do Sul e de Mato Grosso
Teixeira Lott, jã candidato, pois tais atitudes eram espe
dírígíu ao povo da Bahia as radas,
seguintes palavras: "De'lejo
que as aspirações do povo A hora em que enviamos
baiano sejam em breve res- este despacho _ 21 horas __

lizadas através, do prog+a- o ministro da Guerra e sua
ma administrativo do govel'- comitiva seguia para o P'l
nador Juracy Magalhães". -lláCiO do oovêrno onde o M�
,

Declarou, ainda, o candi - rechal Henríque Lott Ile!.:á
dato .pessedísta ã sucessão recepeíonado com um" ban ,

-do senhor Juscelino Kubt+s� I quete pelo governador-aura ..

chek haver recebido a decí- ('.y Magalhães. '

D:EPUIADO HILÁRIO ZORÍÉIA
, ELEiÇÕES EM 1960' -

'

CI���Oen::!.��!�. d�mP��:!�:e s��'
C!URO, 16 (U.-P.) - O Kassem. O primeiro ministro I licença do deputado Oscar Ro.

primeiro ministro Abdel Ka- anunciou a decisão, em dís- drtgues da Nova. assumiu. ante.,

r-im Ka,ssem- anunciou, on- curso Jir.o:qunciado por oca- ontem. .ns funções de deputado o

..' , prestigioso
_ ,l!róCer ,pessedf{lta, dr ..

I_tem
à noítez em discurso-pro- síão 'd�" formatura -dos' eade- Hilário Zorteia. Introduzido - 'no

nunciado em Bagdad que tes da Escola Militar, quan- reglnto legislativo. por uma co

I permitirá o funcionamento do o país comemora o prt- missão composta dos lideres de

dos partidos poíttícos, no meiro aniversãrio da revoíu- todos os partidos presentes na As- -I'Iraq'Úe, em dezembro ou ja- ção. "Estamos numa fase Ele sembléia, o deputado Hilário Zor-
- téia prestou o compromisso cons- '

neiro. A liberdade de ação. transíção, que terminará cm' titucional, sendo em segu1da cum.,

de parte dos partidos políti- breve" declarou ,Kassem. Não prlmentado por todos <os repre

cos, é uma das, principais exí- sõmente prometeu a Iíberda- sf!ntantes do povo. politico de

gências dos comunistas a. de dos partidos, mas tam- larga visão e conhecedor dos pro,

bém eleições livres para á blemas que afligem o núcleo _hu_
mano que o elegeu. o deputado

Assembléia Nacional, no lní· HÍlár10 Zortéia será na Assembléia
,cio do ano vindoúro e ',lma, mais um valor a serviço de Jus

Constituição permanente tas reinvidlcações.

"depoiB de ser consultado o Congratulamo,-nos com sua

pOVO". No' discurso, transmi- posse. levando-lhe. e ao PSD. nos_

tido pela emissora de Ba_g' sos votos de pleno exlto e nos�

sas felicitações.dad, não se. pode enteni �r

bem se Kassem disse que os

partidós estarão funl!iona:n
do em dezembro ou jane!ro
v-indouro. As palavras dr-s
dois meses são semelhantes
em árabe. Kassem també!ll
disse que seu -gõvêrno e.iti
negociando com a "Irak Pe
troleum CO.", 'Ele propriedàde
ocidental a fim de' detewu
nar "nos�a posição na cam

panha".

Af sim, no dia 25 dêste mês, o Clube da Colina vivérá
,uma noite inesquecíve�. Agostinho dos Sant.os cantará vara
você 0" seus números sensacionais: Balada Triste, Chove

Lá Fora, Minha Oração, Só Você; Concêrto de Outouo e

tantos outros.

Ouça Agostinho! Veja Agostinho! Dia 25 êle eskmi
no L�':a, captando para você. Reserve sua mesa, ainda hoj€.,
na JOE,lheria Muller.

Tôda a fôrça à OEA
WASHINGTON, 16 (U: F,)

-:- O presidente Eisenhowe-r
disse que o governo dos Eg

�tados
'

Unidos não 'acu�a o

primeiro ministro de Cuba.

Fidei Castro, nem seu gov,er.·
no de serem comunistas ou

filo-comunistas.
Tais acusações podem ser

formuladas facilmente, , mas

não é igualmente facil pro
vá-las, disse o presidente
norte-americano ao falar,

hoje, á imprensa.

Agostioha
Com o compromisso assumido por Leny Eversong 110S

J!:stados Unidos, Agostinho dos Santos, o fabuloso cant'lr

iOlIlântico das emissôras de rádio e TV, do RIo e, São Pau

,lo. proltificou-se a vir à nossa Capital, para cantar n"
Lira 'lenis Clube.

SEDSflcional

, Assinalou que, abrigava ai

gumas reservas- a respeitu,
das acusações formuladas.

ontem, pelo ex-chefe da

aviação cub��a, major Pc" 1
dro Luis Lanz, numa sess'lo
dà Subcomissão de Seguran
ça Interna do Senado dos
Estados Unidos, sobre uma

suposta infiltração comunis
ta no, regime revoluciona. lo
de Cuba. Diaz Lanz diSSe

,

,

abertame�te que Castro era

mesmo -ativo" do 'movimen�o
comünista internacional.
Ao sei'-lhe 'pedido um ('.().

mentario sobre as declal.'s.·

ções feitas, ont'em, por Di<l.z

Lanz, Eisenhower respondeu
que este fala,va a titulo pes
soal (' que o'governo dos Es

tados Unidos não formula as

mesmas acusações.
Acrescentou que os Es�g,·

dos Unidos seguem com inte·
resse a agitação no Cariba e

apoiam a decisão da Organi
zação dos Estados America ...

nos de convocar unia reu

nião consultiva de chancele':
res para est�dar o proble-

� DECLAROU
DISSOLVIDO'

,SÃO, MARINO, 16 (U. P.) -

'

O gov.êrno democrático da Repú
blica, de' São Marlno se decl�rou

<lessolvldo ontem e convocou no

',vas eleições gerais par,a o dia 13
'de. setembro próximo.

o

ne acôrdo com a nova lei el�l_
toraI, Implantadá ante uma for_

te oposição comunista em dezem

bro passado. os samarlenses. ho

'mens e mulheres: residentes 1\08

'Estados Unidos e com direito ao

voto poderão participar, pela pri_
meira vez. das eleições.
, A dissolução do govêr,no foi d�
cldida pelo Grande (Conselho Ge
ral da RePública por 51 vot9s
'Contra 1.

Até que seja eleito o novo go"

"êrno. �s- flSsuntos da República
estarãO sob os cuidados dos Re
gentes Mar1ano Beluzzl. democra
't:a.-crlstão. e Agostinho Biordl.
; social_democrata: eleitos no dia

i'8 de março passado pel? Grande
Conselho Geral.

Com a' ajuda das mulheres, e
dos votantes residentes nos Esta_

... ..""
Lendo, na confreira A GAZETA, ' notícia laudaii'J'

ria dá' proveitosa viagem do Secretário da Fazen'la ao

sul do Estado, cheguei até o ponto em que refere que

herr Deek e sua

LúZIDA COMITIVA EXTENDEM ...
O escrttor das andaIWas secretariais, por po\" .�:'I

pouco bate 'um recorde, com dois erros em três pala"
1 ra� ..•

Registramos o caso porque êle, em verdade, refIe
te a própria Secretaria ga Fazenda, com dóis terços
.ie erros em três soluções. . . _

- \

ma.,

Sabe-se
'mu-

dos Un�49s. o� democratas-crls�
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