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SegQQ�o convocação por' edilal,c-que' estamos publicando,'reunir·�e·á,amanhã. às 17 horas, na sede padidária,'à Praça Pereira e Oliveira, D,o 12"a
conveDção 'Mullicipal do Pa,rlido Social Demo�ráncc, para a escolha do seu candidalo ao cargo de ,Prefeilo d'a Capil ai, no pleUo, de 30 de ago�lo.
A dala escolhida foi a da, Conslituição �o Estado promulg�da há 12 anos\, De acordo com o a�t. 225, da nossa Carta, o dia 23 de julho é feriado es

ad�al. _;_ A convenção a reunir·se é integrada dos membros do Direlório Municipal, em numero de 37" e mais os vereadores eleilos peló PSD, em nú·
�ero c1� 5. '�s eshllulos parlidário� permiJelJl qu� os cóqvencionais 'deleguem ,uais Junções a membros do Direlório Regional do IParlido;' - A conven·

ção será presidida_pelo dr. Aderbal Ram�s da Silva. : .,'" , _. : _ _
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�az 'BD mun�o

Reafirmou o presidente EIserülO�

»

O chef-e da Casa Branca lançou

'êsse apêlo no decurso. de reparos

que formulou na oportunidade da

entrega das credenciais' do dr.

Luis F. Thomen,-novo embaixador

da Repúbl1,ca Dominicana nos E�

tados '(Jnldos. <, .;

Importan�es Negociações Tarifárias. em
�(ienebra sõbre o � Café .

faSileiro
.--' ;. ","'

PARA

·CUIITI,BI
�

agência:

vêz que tendo dimírrufde a área

plantada, a produção foi maior

Als rendime��os agrícplas mé- no último dos d,ois anos consí;

dios para os três produtos eon; derados. passou de 425 kg/ha
siderados foram maiores l1JO ano (em 1957), para 464 kg/há. -(em.
passado, que e"m 1957. p�ra 'o' 1958). Este valor é Inreríor, no'

Ir'egistrado o maior, entanto guidO nos. anos
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I Para almoçar e jantar bem depois de sua tj
...

Berlim, que este ano se realíza pela lOa vez,' encontrou

QUER
-

NC
I'

, excepcional repercussão na Alemanha ,e no Estrangeíro
casa, E IA PALACE HOTEL t - Mais- de 1000 expositores anunciaram até agora a sua

>;SSSSSsussssssss;snnssssssnSSSnSn%Uss' lIe01tl,'!.tCl�.fM...krS� partíeípação na Feira, que se realiza entre 12 a 27 de se-

{'f tembro

/

MAlIAS - PIRES

O Clube dos Diretores LOjistas do Rio d_e Janeiro,
promotor do conclave, no ãmbito nacional, que visa esta
bele.cer normas de re�l interêsse para a estabilidade e
progre<;so de atividade comercia! varejista, CONVIDA to

-dos os lojista� do Brásil a participarem na la CONV�1'l·
ÇAO DO COMÉRCIO LOJISTA que se realizará nos dias

,

24, 25 e 26 de setembro pró?dm,), e apela a todos os com
panheiros lojistas para que enviem, com urgêricia, seul>

peqidos de inscrição para o seguinte endereço:
.

SeCletaria Geral da Convençãe .do Comércio Lojist�
Rua da Quintada, 3 - 100 ando Rio de Janeiro

Informações pêlos telefones:
43-1708 - Sr. Manuel Arias
32-4241 - Osvaldo Tavares
52-2466 - René 'Levy.

_ _....
. -.: ..

_ Em homenagem as Debutantes de 59, ,Hel?lSa Helena Z. Carvalho '.

...
será à elegante soirée no próximo dia 9 Heliane Lins III

" "Encontro com o Brotinho". Sheyla Carpes Costa e .' .'
Realiza-se hoje, às 10 horas, na Igreja Presbíteríar-a , - o O 0-

, Ma�got Pain Luz, serão apres�nta,das,à ru� Visconde de Ouro Prêto n. 61 o 'enlace matrimonial Festejou aniversário no dia: 18 o sr. a sociedade em elegante reuníã., nosllllll
da srta. Raquel Zary Matias, filhi do sr. José Matias Filho _ .Dr, Wilson Paulo Mendonça. A Coluna salões do Lux Hotel' no próximo dia 1.°.11111
conceituado comerciante no Estreito, com o dr. Adríano • Social associando-se ao acontecimento - o O 0-

- •Pires, médico veterinário, filho da viúva Benedita de AI.. ... deseja-lhe. felicidades. Sava , Apostolo festejou aniver.sário ...
meída Pires, residente em Itatiba, S. Paulo. "

,_ o O o _ no dia 18, Cumprimentamos com' votos'"
. sewírão como testemunhas no ato civil: Dr. walt�r, O casal Dr. Alvaro de Carvalho, vai de felicitações. ,

de' Albuqúerque Arauj� e sra. e sr. Aquilino Silveira de I11III inaugurar sua luxuosa residência a Rua' _ o O 0- , ...
rsouza c sra., por parte do noivo e o sr. Dagoberto Dom- " "

• 'I'enante Silveira,. na 'próxima semana. ,
Vera' Ribeiro "Miss Brasil", esta com,busch e sra. e sr. Clodoaldo Augusto de Athavd« e sra." ,

/ Fomos Informados que acontecerá com título de moça elegante nos "Estados
pela noiva. '.- � , um elegante chá. Unidos". ' _No ato religioso serão testemunha.s: 0- dr. Jorge José

_ O 0--o 0- �o 0- - IIIÍ
de Souza e sra. e o dr. Dalton Heron Manucelli e sra. pe- ...

Alguem .na cidade esta procedendo da Continua sendo o ponto elegante paralo noivo,_ e sr. José Matias Filho e-sra., Mauricio Rene de I11III -

I h d 1 C
.

t L h'"" maneira indecorosa, pensando ser -se- 0_ a_nc e as E egaonoteos,_o ris al anc

e,," .E M P -R E G A 'D AFerrante e sra. pela noiva. ...
-

Aos dignos consortes os votos de felicidade desta'" cíetv". Conheço esta atitude como Café

coluna.
. , Society, que é bem mais inferiur ao que O Sr. Ayrton Salgado não se preo,cupa. • Se você tem empregada conserve-a em sua casa

AKIVERSÁRIOS:
.
I cimento, Neusa, receberá SI.lUS ...

se diz "Society"�. \ '
muito com certas referências, prende-se

-

de -�'ualquer manefra, porque o artigo está dia a di�

:t:TEUSA BEIRAO- I inúmeras amígúínhas e .pa- '," ./ -, -o O 0- muito mais.cm, aumentar sua discot:e,ça' esca�seando e-quando você.menos esperar,

e.stará la-I�BONNASSIS
.

I Por tão auspicioso ac,?nle-' _ José Mussí e Leda Schmidt, marcaram com preferência ao grande Frank Sma-,' t vanoo pratos e fazendo a
_

[anta;:
.

1 .

Festeja na data de hoje o rentes, com uma lauta mêss _ seu casamento para o mês _de setembro. tra. ..

... t, Mas se você não é um .:liplomata, nem um "publi
seu 150 aniversário, a gentil I de finos dôces e bebidas. IIIIIIr _

_:_ o O 0-
_

-.., o O 0-
. ". relations" em potencial., muito cuidado, porque algu-

senhoríta Neusa Beírào Bem- ... A Coluna Social deseja boas vindas ao Bastante movimentada. foram as noi-' mas �'€las são especíal istas em colocar os patrões em

nassís, fino ornamento de FAZEM ANOS, HOJE: _ jovem Naglb Massada, tes de sábad., e domingo-na boite Lux, srtuações embaraçosas, Como a de um amigo meu,

nossa "jeunesse dorée" e a).'l- )
- o O o - Hotel. Luiz F. Sabino seu conjunto e récem-casado, que ao chegar em casa e- indo mu!

na do Curso Ginasial do Co- - Sr. João Areento de OH· _ Terezinha Amim
_

"'Around the world",
/ _ naturalmente beijar a espôsa, recebeu esta da mu-

;:;f::!E����: ::::��.��!;':ri:�: . "'MllÕ�rool�rIIVlftMrM�11�lfMr[foo" I ::t;�: :1:;::!� ..

�:m:e,;.a�: e�:��:�e d:O�:i:h���!
Penítencíáría do EstaCio e de - sra. Ma;ia

__
Éstefa'lJ I '�����T�j�· � ��M�NI�Tj�

Ou então, a daquela outra cujo nome era o mes-

sua exma. espôsa, Maria de Kotzias. �
". I' ii ft .

mo de uma prima do patrão e ao ouvir dêste uma.

Lourdes Beirão Bonnassis; - dr. Frapcisco Gottardl I -li R
.

referência elogiosa, a de que B. "Almerinda tínha U.'ll

DEPOT1I. ..."'NTO DE' U1J1' Di' NIVEL DE VIDA t'
.

M d
•

d corpo muito bonito", replicou!
.u.v.- 1.\'... I tlsfa Orlas. ás, e acor o _:_ P�de ser, mas não (o para o teu bico n'io

PLOMATA SOVIETICO QUE BAI�ISSIMO com o depoimento de Kaz?a-
, mo!ou?

PROCUROU REFUGIO EM ,A propaganda soviética rhe\ o "nivel de vida de seus
A pior, entretanto: deve str essa, de uma tiomés-

UMA EMBAIXADA DE RAN- e Of, exemploS' escolhid�s a compatriotas era assu3tado--
tira que servia a um apar.-tamento, num 'edifício que

GU� - CADA VEZ MAIOn dedo para que os visitant.3s ramente baixo" enquanti) fic& ao lado do quartel da Púlicia Militar, ali :"la pl'a- I'O KÚMERO DE EXILADOS VE'Ja� -, a�rego� conljlçõll� i "�rn gr�o sele�ionado,Vivi.l ça Getulio Vargas, e que durante um �antar
-

feste-
�- N1VEL DE VID�'BAIX,{S� de ,VIda mUlto aelma rle sa- (Con!lllua na 7.a pag.) . t jando o anive'rsário do dono da casa, recebeu a mão _

SlMO ENQUANTO OS MAG· .�-'

.� deste �m sua "almofada", num gesto<purarhente ca-
NATAS COMUNISTAS VI- , suaI e desi�nc,onado:

.

VEM NABABESCAMENTE ":.::::. Ehhp, cqidado com essa j:!).í{ozinha; vê Já sr>

NUM 'VE;RDADEIRO PA.-
;Ia mamãe aqui vai dar, pelota para o �senl!,or, ,com todo

RAISO .� o Corpo de B.ombeiros ,aqui do lado c}.àndo sôpa!:' .. ,

S."$'Si:_Aí!*i!;sqcc;[sSS"'%$%%S:SS·S:SS:SSSSSS· "'"$�
�

--

,

Enlace

p terreno coberto da Exposição, que no ano passado
cobriu uma área de 53 mil metros quadrados, será au

mentado para 56,7 mil. Pela primeira vez serão expostos,
cinco oías antes da inauguração da Feira Automobtlístíca
de Francfort, os mais novas modelos da indústria de au
tomoveis e do Estrangeiro.

.

Uma dependência especial comemorará o 2500 aniver

sário da indústria de porcelana europeia,' marcado pela
descoberta de Johant;L Fridricn Boettger, em 1709.

Simultaneamente será realizado um Festival do Fll-·
me Industrial, que oferecerá um panorama do papel do
eínema de documentação técnico e cientifico no mundo
atual.
.. �.•.....

24 --25 - 26·DE SETEMBRO, NO RIO DE
I -JAN:EIRO, 1.a [onvenção do_ Comércio

I lojistl - Convile a todos os
-

, Lojistas do Brasil

"Milheô de pessoas t'ncon

tram-se presas nos' campG:>
de concentra_ção da União Sc;-
-viétiê'a". Foi éssa afiramaçã:) I

CONHECES O CAMINHO?

feita pOI' um diplomata s'O- i Na noite anterior à Sua paixão e morte o Senhor Je--
viético que abandonou seu sus se reuniu com os seu� discí.pulos num cenáculo Pffi

posto-; ao sent�r-se em periga, Jerusaú�m e cõnversoU··IOhgame1.1te com êles,_ apimando-os
plOcurando r�fugio na em- para os graves acontecimentos quê' em breves mo.niento�
ba.ixada norte..,amerieana em e horas ocorreriam: sua traição pur Judas, sua eptrega nas

Ral:gun, na Birmania. 'mãos dos- seus inimigos e finalmente seu julgament0 � OSVALDO' MELO
I

morta paI' crusificação no Calvário, Entre as palavras qu_c:' O "SOBE-SOBE" CONTINÜA. A pauta no Mercado

Convem destacar se!' ca;'tll o Senhor proferiu diante dos seus discípulos abatidos. e Público, aberta esta .semana já acusou" novos· aument')').
vez maior o número de õ.i- apreensivos destacaram-se estas: "Eu sou o c'aminho, f' Nas esperançosas 'fiambreria", empórios, arinazem; e

plomatas russsos que aba1l.- 'a verçiade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim". vendas da cidade, de centro e dos suburl;lios, os preços
,

.
dom as' grandes vantagens (Ver Evangelho de João 16:61. Nestas palavras do ,':lenhar também a!lmentaram, porque, subindo na fQ._nte, pass<I.ndo

a ..� .... -- ........ --� �\ � �� � 'I'J!i '1llE"s. vn
,.

; ào ser\riço consular, pass�:n-· resolvhm-se ao mesmo tempo trê� graves problemas dOS,' p�.las garras de intermediários, vão o�.artigos chegando
'D r I n k s C o Z 1 n h a

_

. _ I do �1. categoria nada agradá- discípulos e .eram respondidas trê� inqUietadoras interro" :lOS consumidores" naturalmente mais catos.

• .1 II _ vd de refugiado político. E gações do espírito humano: o problema ,da direção, o pt·o·- HrlUve artigos que deram saltos de onça. _

...
Ue a a

... evidente que a'repetição dêS- blema cia certeza, o problema da vida! E' ((amo SP. Jesus Pulos 'de gatos, que sempre'são para trás não houve ...
... .

c I a s s e J ·n I' e r n a c i Ó n a I" I!a� leserções indica � proxi- lhes estivesse dizendo, duma só feita: Eu sou o camil'.ho O que- é- fato é que houve alta' e- () pior;' exatamente,
• • DJloade de acontecImentos que podeis seguir, sou a verdade C'lue vos pode. libertar da altas !'lOS preços 'dos gênerõs de 'primeira necessidade.

• .... in1pcrtante.s talvez mes�o o opressão e dúvida, sou a vida que vós ppdeis viver, A manteiga foi ao último deglau.
"JOICIO de novas of!';nslva� CertJ viandante parou a determinado trecho duma es- A banha, idem.

'

� ��........,........w..__......,·_........",._-..rwM.,......._..._....
i ....-.......4 II1II

... ,.. " "depuradoras" na frente in· trada, e interregou dum lavrador que ali se achava, se'
.
GNdl!ra de cõco, também ...

... � - QUE R E N ( I A t; ... ttrna 'e recrudescimento ria era aauêle o caminho certo para tal lugar. Sim: respon· E por aí vai a. coisa.

: �
/

� : 1;�I�t.iCa de ameaças t'\1) 'e��- deu-lhe o camponês, E quando o viajante já se dispunha Não h� mais jeito.
P' � G R I L L - R O O M.

.

� " tcnor. a prosseguir na sua caminhada, surpreendeu-o o lavra- O sobe-sobe continua, os gãnaciosos se en,:;hendo.

• ,_ _ -_-.-_ .-.w..,,_-.._.
} _ dor com esta pergunta: Depois, quando o sobe-sobe vira corre-corre e o co-r,'e-

... ... J:� vida nos campos comil- - E o cam�nho para _o céu, o sr. já. conhece? . corre· deriva em ,Quebra-quebra, então, chega até a p'a�ai.'
" " nistas de concentração só O caminhante paroú pensativo, absorto, surpreendi· o J'usto pelo pecador. . .

.

_. Diárfamenle _ prici� ser comparada a dos �o, Era um 'homem ímpio, não temia à Deus, mas. naque- Que Deus nos livre desse d�'.la.bafo.

•
.

_ existentes na Alemanha 11:;'- le momento, sacudido desde as profqndezas de sua cons-' ---x---

... Jantares
.

A o ...
rante -o dominio de Hitler. ciência pela inesperaqa interrogação,. pensou ... em Deus, ESTIAGEM EM FLORIANóPOLIS, A longa estiagem

"
O

" &egundo Alexander Kazna- pensou' no seu destino, _ pensou na vida ímpia que vinl}a já estª produzindo seus efeitos maléficos nesta Capital.

,. e Aperitivos P I A N. • cheev, o diplomat$l russo que vivendo, pensou na eternidade ... Confessou então humU- , Notícias do inte.rior ·da ilha ,dão conta dos últimos

... M
·

d CHARLES proc:urou refugio, os pres·}s. demente ao aldeão a: espécie de vida que tinha vivido. O ácontel'imentos a respeito.' .

.

" U S I C aOS, sao empregados em trabalhos lavrador lhe mostrou, então, o que de,via fazer. Falou-lhe I .As valas abertas em vários campos de pastagens, pari'..

• Das 19 às 23 horas
_
CHEVALIER. forçados de reconstrução n�- de Jesus, e explicou-lhe, que o Senhor .TasUs é o Caminho canalizar o curso da.,gua de alguns riachos, estão secas .

. 'IL ....... __ ......... ...... la ..... -m11
cional, sendo. utilizados igua1-- que êle devia desde agora, trilhar. Creu em Jesus,

.

arre- Os poços abertos, uns' até de oito m.etros, não capta.m
mente na construção dos pend�F-se de sua· vida passada e foi salvo. agua.

pahicios destinados - n') Meu amigo, conhece já a Jesus, - O CAMINHO, A Apesar de estar�os quase em
. setembro, não há sinal'

dizer do próprio diplo;nata VERDADE E A VIDA PARA A- TUA ALMA? de nova vegetaçãó, estando os campos secos.
'.

- "a quadrilha sanguinál',ã

I
E o tempo continua bem, firmf! e seco.

que governa a União SOVIt'- -

.

Rev. ALMIR S. GONÇAlVES Ai=lda mais esta para tornar maior, a tortura àos
tlCa".

.

(FJA - Caixa J20 � Rio de Janeiro preços altos.

y..EN· D jE·· S E
Uma casa de negocio sitó -a rua CeI. Pedro Demoro

(Em frente ao Cine Glória)
Vêr e tratar no mesmo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HOSPITAL "SAGRADA FAMíLIA"
LHOS, estabelecida. em Bar

reíros, que acaba de doar ã
importância de qr$ 20.000,00
(Vinte mil cruzeiros).
O gesto altruístico, 1a fir

ma Em aprêço foi motivo àe

grande incentivo .ãqueles que
estão empenhados na maior
campanha de caráter social

já realízada em nossa capi
tal

'Cf UT&IJU" o lUla UTlUg DU&10 .......T.. O..T......

A FIRMA JOSÉ ARAUJO
E FILHOS FAZ DOAÇÃO

<,

A batalha' que a Sociedade
de Àssistência Social do Es

n eíto vem travando em pról
da construção do Hospital s

'I/�aternidade "Sagrada Fa

mília" tem sido uma luta de

verdadeiros abenegados.
Não' há quem não sai'1�.

que uma campanha dessa

,natureza encontra sérios obs
taculos,
Mas, a equipe pI;! homens

e senhoras que chamou a

si essa árdua tarefa, está,
u vando a melhor.

E,. se a sua atuação conti
nuar como até aqui, não tê
mos dúvidas de que o Hos

pital "Sagrada Família" em

breve, 'será uma magníttca
realidade.
Depoís das doações do Se

nhor Antonio Bcherer, da

jl'lmdição\ Sapé S/A; da f!r
ma Carlos Hoepcke S/A� dr,

"

.;

Governador .Heríberto ;HuI-
sr ; da Emprêsa Flor�anóp:l
üs S/A; do Senhor Elizeu Di

Bernardi; do Senhor André
Mnikot e do Senhor Estevã,)
Becker, mais uma ímportan-,
te .contríbuíção vem de ser

leita à Comissão de Finan

ças daquela, sociedade.
Tl'ata-se da conceituaàa

firma JOSÉ ARAUjO & FI-

IJS RINS PRECiSaM
ELlMINIR"

'_ OS EXCESSOS DE
RESIDDOS

Os rins silo os filtros mais perfeitos
Me existem. desde que mantidos em

bom tuneíonaniento. Qualquer dístür
blo no funcionamento dos mesmos, po

de provocar dores nas costas e de

cabeça, tonteiras, desilnimo, cansaço

excessivo, edema dos tornozelos, etc.

O perfeito estado funcional dos rins é
-

um fator decisivo pára o equillbr-io
.ua '�úde. Ao primeiro sinal dêsses

sintomas, não se descuide e pense nos

seus rins, usando um dlurétíeo suave

'e seguro - as Pllulas Foster. Usa

das por milhões de pessoas, em todo

o mundo, com ótimos resultadas, as

Pllulas Foster promovem um alivio

rápido para os sintomas de mau Iun

cloQamento renal. Use sempre as

Pllulas Foster e mantenha os seus

rins em 6ti�as condições.

A L U G A-S E
Alug�-se uma casa residencial, possuindo grande

quintal e garage, sita à rua Delminda Silveira, n.o 20ll,
dist3nte do Palácio da Agronômica cerca de '400 metros.

t"l. tratar à rua Bulcão Viana, 71.

Pdo presente- fic_am· convidados os Senhores a'!ioni.s
tas da firma "Celeste Ghizoni S.A.", para uma Assembll�ii\

Gerai :E.xtrs.ordinária que se realizará no dia 23 de julhO
'de 1959, -às 9 horas, com � Seguitfte.

ORDEM DO DIA

1), - Reforma dos Estatutos (aumento do Capital e

alteração da razão social; .

. ,

2) - Assuntos gerais de interesse da Companhia.
Unbic.l, 13 de julhO 'de 1959

A DIRETORIA

I ,M Ó V-'E I SVENDA DE

(Serviço Nacional de
Aprendizagem 'ndustria I)

O Departamento Regional do SENAI, devidamente
autoriz,adõ pelo seu orgão superior, faz saber aos intetes·

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

imóvel de sua propriedade, situado à rua Gener� Bitten-

cou�t: nO 102, nesta ,capital.
'

O imóvel referido consta do seguinte: prédió· com

407,14 m2 'de área, construido Ilum terreno de forma .Ir

regular, com as dimensões de_ 18,00 metros de frente, por
_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 Tenerite Silvei
ra 25 20 andar até às 12,00 horas do dia 10 de agôsto .!e

1959, �uando se' dará o encerramento da aludida concol'
l'ênch.

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

O SE�MI se reserva o direito dtt-não aceitar n�nhuma
das pr' llostas apresentadas.

-

;

Sociedade dos ,'Atiradore'S' de Fpolis.
EDITAL D'E (ONVOC�ÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

DF. PORTO UNIÃO. le 142 escoteiros, das.cída norte catarinense.
Pôrto União, 14 �do corres- der. de São Francisco, Join·· Cons,titue,grata notícía pa-

pendente prof. Abílto Heíss) . víllo, São Bento do Sul, Ma- ra os escoteiros de União da
NC'TAS ESCOTEIRAS tra, Rio Negrinho, Cano�-' vítoría que os seus compa-
Os escoteiros de Uníãe da' nnas, União d�.Vitória, curr- nheíros de' Rio Negrinho

V:.toria acabam' _.-de partbl- tíba e Florianópolis. 'Fêz··se pretendem aqui acampar
�at' do 20'acampamento do ainda presente o chefe He-' ainda, nestas férias. Serão
60 Distrito de Santa Catan- Iíodcro Muniz, de Lages. r.fonvlndos.
na. Ésse distrito tem sua se-

- A população e as autorí- COLABORAÇAO DO GOVf:
de em Joinville está sol) a dades de São Francisco pres- Nt) DO ESTADO
competente direção do co- taram irrestrito apôio aos Ternos falado em nossas
míssárío chefe Paulo Reis. l!!:ampantes, razão porque as notas do grande abandono
O 2° acampamento realizou- atividades 'escoteíras em S'10 em que jaz Pôrto União llorSf e-m São Francisco -&0 Sul. Prancísco tornaram-se ínte- parte do govêrno estadual.
elos dias 4 a 9 de julho e obe- ressantíssimas. Observa-Si) Neste sentido estamos num
deceu a um interessantíssimo também que o escotismo res- "fim de linha". O próprio eí
programa, Participaram de- surge gradativamente no tuacíonísmo local tem con

tríbuído grandemente para
êete estado. de coisas.

.

Em

1958, tendo embora candida
to próprio local para a. de

putação estadual, na pessoa
do Er. Arthur Caesar Junior,
e" udenistas fizeram a cam

panha do candidato Santos
Lins, estranho a esta terra e

que naturalmente nada há
de fazer por Pôrto União. Se,
i:l,.) contrário, trabalhassera
pela eleição do candidato de
casa, estariam contribuindo
para alguém que, eleito, 1'a·
ría algo por. esta terra, ti
rando-a do abandono.

Notas Escoteiras

VE N DE-SE-
Uma casa de negocio sito a rua CeI. Pedro Demnro.j

(Em frente ao Cine Glória)
Vêr e tratar no mesmo,

Reunião dos Chanceleres: DIA ·12
, ..__/

WASHINGTON e SANTIAGO DO CHILE, 20 (U. p)
O C.onselho da Organização dos Estados Americanos

decídíu, ontem, unânimemente, realizar, em Santiago do
Chile, a 12 de agôsto próximo, a conferência dos chance
leres das 21 Repúblicas americanas, pata- examinar a '9 l·

rígosa tensão reinante nas Caraíbas.
A deliberação do Conselha da OEA . foi. adotada em

virtude de acusaçôes que a República Dominicana apre
sentou contra Cuba e Venezuela, segundo as. quais êst"s
paíse3 a teriam agredido. A Conferência; entr'etànto, n'1c
examinará a acusação específica daquela república, J:rtru.
sim; o problema geral' das Caraíbas e o meio de solucio
ná-Io.

AjSsim destacaremos ,sua real
signif1cação' neste momento de
cisivo, (em que a América, repre_
sentados seus povos em esmagado.
,a maioria por seus governos pu
ramente

•

demócráticos e ·liberais,
parece encaminhar.se, enfim, para
instante histórico, cUJa' chegada
,"sf�mos h�je p'rep'arap!,lo, e P.I!ro,
1'11. um -RQ�� am�nhécer de demo_

orada, liberaade, justiça e bem;

!
estar, deixando atrás, para a con

denação das gerações futuras, o

'1
pesadelo tenebroso que constl.
'tuem os regimes, hoje em íntima Um terreno a rua Presidente
minOr!,a, que negam, com sua

I crutlnho n.o 45
!I.tuaçaO condenáv.el, todos os no_ ,

"bres princípios que 'ainda nos
I Tratar a· rua, Fernando

congregam em nome. de nossos Machado 5

"O que deseja�o govêrno revo_

I lucionário
de Cuba -. declarou o

sr. Levl Marrero, representante de

I Cuba no Conselho 'da OEA - é·
que na reunião dos cha-ncelel'es,

I dirigida fundamentalme:qte aos

problemas de indol\) política, co

mo o projeto do temário indica,
não se subestime nem se de�denh·e
o. grave problema do subdesenvol
viinento econômico, _ forjador 'de

misérias e confUtos, e que êle se_

ja estudado e analisado à luz de

"uas Implicações políticas e 50.
. clais.

)OVOS e govêr11s".
O Ministério das Relações Ex

teriores do Chile iniciou os tra_

balhos preparatórios para a rea

lização da Confer�ncia dos Chan
celeres, em Santiago. A reunião,
que' será efetuada entre os dla,s
12 e 19 J!e agôto, concentrará na

capital chilena os ministros das

Relações Exteriores de todo o

continente america.no, com o ob

jetivo de·' estudar os problemas
das. Caraíbas; O· encargo principal
na organização e planejamento
do Chile na referida reunião será
do subsecretária das Relações Ex
teriores, sr. Luiz Lecaros, que te-,
v·e de deixar seu cargo, E' multo

DI' acôrdo com o art. 34 - à) desta Sociedade, corivo
co os 81's. Associados para a Assembléia Geral Ordinária a·

ser realizada no dia 29·de Julho, quarta feira, às 20 horas,
I,f:m l1':H'a Séde Social.

.

Ol'cem do dia: - Eleiçõe� dos membros do Conselho
DeUbe:�tivo e seus suplentes.,

No. caso de não haver número lega:! à l).ora marc'i\da,
será l&ita 2.a e últimf): convocação àS 20,30 horas, funcIo
nando a Assembléia com qualquer número de associados.

Florianópolis, 17 de J.ulho· de 1.959.

George$ W. Wildi - Presidente

provável que o ex-ministro das

Relações Exteriores, sr. José Ra-.
mon �tierrez, seja nomeado as

sessor do chanceler durante a

conferência. por outro lado, o sr.

Fernando Donoso, assessor político
da chancelaria, foi d�signado para
a organização cio material da con

fe)'ência, tarefa. que desempenha.
rá com o auxílio :de 25 ou 30 fun.

cionários da OEA.
--------------

VEN'DE-SE
Uma casa ao lado do clne

Glória, n.o �streito, pa�,re
sidência ou comércio. Tratar
com D. Vitalina, na Rua Pe
dro Demoro, 1541 - Apart;"·
mento A (em 'frentç_)�,Q ÇLue
Glçrla) .

.'

.;,'� �

Vende-se

Vende ..se
Uma casa, cbm terreno

APROVEITE O SOL, MAS
COM PRPDlllNCl!\,

bem

cbter .: Existem no comercio

varíos preparados para esse.

fim, mas em ultimo caso, o

próprio oleo de coco servirá.
,

Passar o produto abundao-
É justo que nos dias de ca- temente em todas as regíõe s

lor ou de ferias todos queí- expostas. Antes de entrar na
rara aproveitar, os beneficios agua e ao sair aplique o p-e
de um banho de sol e os PrP.- parado e continue a usa-II)
zeres da praia, assim como sempre, mesmo depois de C,3··

amorenar a pele do corno, f?" com o corpo bronzeado
1'..Ias tudo isso é preciso ser ou que seja um dia nublado.
reíto com prudencias, segu- O �)Ormaço também queimá
rança e metodo afim de que a pt'le., O uso do oleo é um

não surjam queimaduras de- meio não só de amorenar eo

sagradaveís e que quasl rD�; de proteção pois estabe
sempre deixam .sequelas. Ieee uma especie de cortí-ia
Vejamos quais são os prín- entre o sol e o corpo evitan-

cípaís cuidados.
-

Cio os execessos de rais ul-
Em primeiro lugar as 9�' r,r� violeta.

soas que tiverem a pele Quanto ao melhor período
muito seca devem evitar os cc irradiação deve ser entre
banhos de sol sabido que oítc e dez pela manhã e

nesse tipo de pele. podem y,U2.trQ as seis da tarde. Fora

aparecer lesões pré-cancere- dessas horas o sol é muito
S��S. OS individuos sujeitos â iOl'tt: e contraindicado.
manchas (hipercromias) co-

-

Em relação ao tempo ele
me sardas, cloasmas e os cxpcsíção fique apenas doís
"J.l.umados panos estão tam- minutos 'n9 primeiro día,
bem impossibilitados de ana- Depóis procure o abrigo de
nhar sol pois cada vez maís uma barraca' de praia ou a

essas pigmentações vão se sombra de uma arvore.

agravando. No día seguinte prolongue
_l!":'eitos esses reparos acon- pr-lã cinco minutos o perto

selhamos o uso 'de um pl'O-1 do àe, exposição refugiand�) ..
duto contra as queimaduras 3e apos num logar onde n:l.o

do sol e que servirá, ainda. I cutre o sol, como os que já
par� dar a totalidade brOll' citamos.

MOU por empréstimo uma
A t diariamente de

maquina do Estado, que, na zead� que todos sonham em umen e

____ jois a tres minutos .() tempoVl'rc!ade é de proprIedade do
Je irradiação para que a

D.N.E.R. Agora, depois 'de o

A L U G A SE ].:eie se habitue ii possa 3:-
Govêrno estadual infringi:: -

guentar exposições mais lon-
dispositivos legais ferindo a

Um quarto de frente em gas e até, o máximo de mcld..autcnomia municipal pp.la caSa de pequena família.. hora.
Iconr.trução' de estradas 'qu'� " êr e tr�tal' ã Rua PF..dr'� Os olhos precisam ser pro·não são de sua alçada. man:" homa, 62. tegidos por oculos escuro,;

d>.1. l:ecolher esta máqui"la.
_PCJis a luz muito forte pode·

0ra, a máquina em questi:l.o
rá causar perturbações parafoi sujeita a reparos, pols V E N D E S E I) lado. do globo ocular. Evi-

Que não se prestava a servi.. -'

tar expôr a� cabeça afim de
ço algum._As 'despesas mon,- VENDE-SE UMA CASA RECE!<1 que se evitem congestõestarão em mais de um milhq,� I CONSTRUIDA

- COM TRÊS graves, dores de cabeça, e�c.
de cruzeiros, e.eís o gover!lo QUARTOS, LIVING, ESCRITO- KOTA: --Os nossos Jeito
amigo de Pôrto União a re-

I
RIO, COSINHA E COPA, R\- re� poderão solicitar qua!

colher a máquina sem pro·
(
NHEIRO COMPl,ETO E UMA qu�r çonselho sobre o trat(,

púr .
ao menos indenizaç�o ÁREA PARA JARDIM DE mtnto da pele e cabelos ao

pelos reparos feitos. E virr.os INVERNO - PREÇO CR$ .... médico especialista Dr. Pires,
quI:' o governo do Estado 'é 1-í!OO.OOC,OO UMA PARTE

FI-:là
rua Mexico 31 - Rio de

para Pôrto u:nião muito m'Üs NANCIADA - TRATAR COM Janeiro, bast�ndo enviar o
ad ,que ,pareci�' ser; Êle aqui <o S�\R'G'BNtre -LÁiA�O BAR: ';Jre�erite. artigo·' deste jornal
tem"'mais do que uma cole- TOLOMEU NO' 5° DISTRITO � Q' endereço completo para
türia e um posto fiscal; S'l.- NAVAL. 1 resposta.

.

�
b� mais do que distribuir
cartórios (dois nesta praça)
t c!ever quota de retôrno;
sabe também recolher - as

máquinas de posse do munl.

cip�o. Mas, felizmente a coi
:;,a não foi fácil. O Prefel,to

.

é pacífico, bom e humanitá.··
rio. Contudo, sabe quais são
os aireitos do MunicípiO 'e
s�bc defendê-Ios. A máfluÍ·
n& aqui está e não sairá a

ll30 ser por decisão, judiclal
ou indenização devida,

localizada, próxima ao comércio

e· escolas.• Tratar na Rua Anita

Garibaldi, 67.

NEGóCIO DE OCASIAO
1 Motor "G.M." -. 75 BP
1 .Gerador "MARELLI" --

20 KVA.
Em perfeito fUl'lcionament'J.
Dirigir-se ao Sr: Osni Pereira

JAGUARUNA - S C.

Dr. Pires

Mas, eis o motIvo do título
cle�ta nota: o município to-

iASSOC1AÇÃO 'DOS l'fCNICOS E ARTIS
TAS CIN'EMATOGR,ÁFICOS 'DO ESTADO

DE S.ÃO PAULO·
./ Lupe FernandesRecebemos:

por motivo de mudança, vende.

se alguns móveis.

Tratar à rua Jerôrino Coelho, 5

-. 1° andar

São paulo, 14 de Maio de 1959, John Herbert

prezado Senhpr
MEMBROS SUPLENTESCom a. 'presente temos a sati�

fação de participar a V. S., que

em assembléia realizada Ino dia

José Cânizares Fernandes

Marciel Alfonso Fraga

ceisõ Costa Netto11 de Maio foi eleita a seguinte

diretoria:

presidente - Sérgio Hingst

10 Vice-presidente Lola

Brac

20 Vice_Presidente - Roberto

Santos

Eliseu_ Fe�nandes Nordi

Ruth' ele Souza'FORRO
Sem m,!tis para o momento,IRMAos BITENCOURT

í (AIS 8"'OARO . 'ONE )IH
� ANTIGO OErÕSITO 0"'''''1,0,1'41

atenciosamente .

Agostinho Martins pereira

Secretli.rio-Geral _

Secretário Geral

Martins pereira

1°Secretário - Galileu Garcia

2° Secretário - Glauco Mirko

Agostinho

Vende-�.e
UMA CASA 'DE ALVENARIA

NA MELHOR PRAIA DE ITA·

GUAÇU': COQUEIROS COM

ONIBUS A 50 METRO.

TRATAR COM DAl"ILO
LEHMKQHL EM MODAS CLI

PER:

Laurell1

Tesoureiro-Geral

Marin

1° ,Tesoureiro - Sady Scalan-

Honério

te

20 T�soúreiro
Barro

Máximo

e,

COMISSÃO DE SINDICANCIA

MEMBROS T-ITULARES

Belarmino Mancinl,
Chick FoMe

Eduardo Llorente pablo

linda ... mas
e/ o 'CONFORTO_?
Ao comprar móveis estofados,' verifique •• o

molaio 'é- .feito com as legftimas MOLAS NO-SAG,
• multo maior' confart� .

• excepcional durabilidade
,

• nun.ca ced'em - nunca solta..
.. móveis mais,leve$ ,

• dispensam o, utO de
I

cordinhas e perc:lntas d. pa�o
• conservam o éstofamento absolutamente Ind.formável

AGORA PORCELANAS P:ELO (R'EDIÁRIO
Cor.npletando o ciclo de artigos incorporados ao con

fôrto' do lar, também as finíssimas' porcelanas Schmidt
estão I'endo vendidas pela "'Caçuli:lh_a" de A Modelar, C-:lm

as m<llhores facilidades de pagr.llJentos.
AseJm d'eixou de existir em nossa Capital o problema

de mm:·tagem de um lar. Tudo o (iue se t!)rna nece�sá.i.o
para a instalação de uma resilêmiia confortável e de POUl
gôsto [lode-ser adquirfdo, com l1s suavíssimas f9rm�s de

I paganlfnto �o._e���i�rio. dos.�stabeleciménto�� �Od��,

Y e n d

,

-8

E D 1- T A L
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA .

Na qualidade de Presidente do Sindicato dos Empre� .

ga�os (m Estabelêcimentos Bancários, no Estado. de San.ta

Cataritla, convoco os Srs. Associados para participarem da

Assembléia Geral Extraordinária do próximo, dia 24 de ju
;;lho, sexta-feira, na sede da entidade' à Rua dos Ill;léub,
n.o 13 - sobrado. - em primeira convocação às 20,00 ho·

(r.s e, com a seguinte
'

. ORDEM DO DIA: -

AUMENTO SALARIAL
'r 0_8. G E R A I S, ......._�I··................_""'::"'-''''"�'''''I''"'�
lho". de ,1959
SiJY,LAi;'s:
y:'.:.. t':. ';-(.i"'_.". < .';' '.

MOLAS� DO BR.ASIL S� A.

,.IM". &:r.1 � .... tI.,;'''- ,... f.451;_ c..Postal87� - End. T.1.1 "NO·SAG" - sao Paul.

-

'Uma casa, na Av. Trompowsky, 57, bem como dUM•

em lt,ag:aassú, sendo uma de matoerial e ,?utra de ma

���-'���__��IN����

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Telefone 102" - cu. P� 1.

IDdereço Telep"ieo ETA.DO
DIR.TOIl

Hu�nll de Arruda lU...

GBR.NTI
Uomlngoa' Fernandes de Aquln ..

_REDATOR'S
Osvaldo Melo ..:_' Flavlo_ Amori...- ,

Andr4' N.no Tadasco - Pedro Paulo Machado - z.urt:
..
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["rol. Harrerros Ftlho ._ Dr. OSWAldo Rodrlltuf's Cabl'.1
- Dr Alcides I\breu ._ Prof. Carlow da f.osta Pereira

.
- Prof.�Oti:\on d'Eça - MajOr <Ideto.u& Ju�enaJ,
'Prof. Mltnoelito de Ornelas - Dr. Mllton Leite da COi ,
- 'Dr Ruben Co�tll -"- 'Prof. A.. Seine Neto - Walt...

LanJ� - Dr. Acrr Pinto da Luz � Ad Cabritá Teive -

Naldr Silveira -: Dor.aléCto
-

Soa'rell -'" 1>1'. Fo"tuur.
Rey - Nieõlau Apostolo - Paschoal Apostolo -_ ,Umar
Carvalho • I'aulil': runando de-Ara.)", La....

PUB,J_.ICIDADI
,�"rla CeHn. Silva - Aldo Jo'e.nande.,

Bias - Walter LÚtharN
,

. Chefe de Of1cina Olegario Ortiga

PAGINAÇAO
AMILTON SéHIMIDT - DELAMAR SANTOS

'/ - IMPRENSORES
nULCEN1R CARDOSO WÀNDERLEY �OS

,

REPRKS�.TÁNT.
. Representações A. S. Lu. r.td�., ._ ,'\.
_RIO:- Rua Senador DaDta� .411' ,- �,•.Andar

Te!. \225924
S. Paulo Uua Vitória 657 -- toloO!' II __ o

,- / �. ,.

. \ 'T�J. 84-8949 .

.

_

,

Serviço Telelrfáfko da UNITÉlJ P.RESS< W -P)
AGEr'rfES E CORRESPÓ.lDENTEP-.·

.

"iii TfidOil 08 municlpioll de 8ANTA. CATAlIINA
. A N-U r.i C 1 O 8

M"....ntfl contr.to, de acordo ema .' tabela e. V1&Ol
ASSINATURA ANUAL E:R$ 600,00

,

A direção não se responsabiliza .pelos
conceitos emitidos nos artigos assinados.

.

RAUL PEREIRA CALDAS
A,O VOGA DO

,"au,estões . Trabalhistas'" '.'
- ,.... . '\

Escritório': Rua João Pinto ii. 18 sobo
':, defone n. 2.467 - CaIXa_Postal n. 25
hORARIO:Das 15 às 17 �oras.

GER A t

'K
Rua Deodoro, n. (} í �

-', .

ESCRITÓRio· DE ·'A.DVOCACIA,
E . PROCURADORIA

.-'

/ ASSISTeNCIA DOS ADVOGADOS:

DR., AUGUSTO WOLF DR. ANTONIO GRILL-ó
DR. EMANUE:r,. CAMPOS DR. MARCIO COLLAÇO

4 - Sábado (tarde)
·5 - Domingo'

11 - Sábado (tarde)
12 - Domingo

18 - Sábado '(tarde)
19 - Domingo ,

25 - Sábado (tarde)
26 - Domingo

Farmácia' Moderna
,Farmácia Moderna

Farmácia Sto. Antônio
FarJ;llácia Sto. Antônio

FarInálla Catarinense

Farmálla
. Çatarinen�e

Farmácia Noturna

Farmácia Noturna

"-5 -' Doming;o
12 - Domingo

19 - D_gmlngo

FarmácIa. Indiana
Farmác!a Catarlnense

Farmácia do Canto

Farmácia Indi�a'26 - pomiJ;lgo

FLORIANóPOLIS, Quarta Feira, 22 de. JULHO de -,1959
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,l.-" SOBERANA" PRAÇ4 15 DE NOVEMBRO - ES�UlN�
aUA FELIPE SCHMIDT_

'FlLIAL "A SABERANA" DISTRITO' DO ESTR'EITO ._ CA,.'1TO

MauFido 'dos Reis· INSTITUTO BRASIL· ES�ADOS UNIDOS

Advogàdo_ DE FLO'RIANÓH.LIS �
í' ,

ÚJ. �UL AMÉRICA. _ 5.° ANDAR

-DRA. EVA D .. -SCHW_Elp·SON BIC-HLfR -. _T_ELS_.:21---..,98-_211_81._
,

CUNICA DE SENHORASJ CRIANCA�
Especialista em' m�lé�tias de anus é recto'

.

Tratamento de hemorroídas. fistulas, etc .

Clil'uraia . anal
Comunica .a mudança de seu Consultório -juI).to ã sua

rosidência ·na Rua Durval -Melquiadeg de .Sousa 54

.

Acham-se abertas �� matrículas para o segundo semes-
tre dos seguintes cursos: I .

cursos para prtncípíantea-rnédíos' e adiantados. '

"

curso intensivo para aqueles que desejam uma apren-,
. . .

dízagem mais rápída da língua Inglesa.
Cursos para Universitários.

'

CURSOS PARA'éRIANÇAS DF-SDE. 10 ANOS
�, Os interessados .serão atendidos no horário de 9 às 12,

e de 14 às 1.7 horas, na NOVA séde do I�stituto, à Rua Fe

lipe êchmídt, 25 - Edifício ZAHIA - 6.0 andar.

,FLORIANÓPOLIS' 5,45-
CÚRITIBÀ 12,45

LTDA.
'_

VIAGENS eo� ESC4LAS --= PART!DA$ AS 6 E 13 HORAR
AGENCIA FLORIANóPOLIS - RUA DEODORO

ESQUINA TENENTE SILVEffiA _,.. TEL.: 2172

1-8-59 - Sábado ----' Soirée dos Casados _;;; Agradá'
vel noitada 6:i'clusivamente para casados.

Surpresas! Reminiscências! Início das co

memorações natalícias, Reservadas de
.

na Secretaria.
r-8-59 - Domingo _: Encontro dos Brotinhos� Ho

menagem às debutantes. Início às 19 horas.
12-8-59 - Quarta Feira - Jantar de COI;tfraterniza

ção _e Posse da �ov:t Diretoria.
15-8-59 - Sábado - Baile de Aniversário. Conr faou

losa orquestra "Os Copacabanas". Apresen
tação das debutantes, e da Rainha da Clu
be. Traje a rigor. Início às 22 horas. "

,

16"8-59 - Domingo - Soirée j[nfanto-Juvenil. Atra
. ções para a petizada SUrpresas.
J:nício às 11$ horas.
O BSE R V A ç õ E S-:-

1-8-59 � Encerramento para a inscrição de debu
tantes.

3-8-59 - Inicio da reserva de mesas para o )3a1le (1a
.

Aniversário. - Adesões para o Jªntar de

confratérnização, na Secretaria· e Restau-
.rante do Clube.

.

yllAJE MELHOB
. PA.RA ITAJAÍ - JOINVILLE CURITIlJA
ÔNtlBUS ULTIMO .TIPO-
s u P E R· - p, U L L M Ar N

P'OLTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS PANORAMICAS
VIAGENS D I li E TAS

"P:AlRrr'IDA
CHEGADA

RáPIDO S1ft .. BRASILEIRO

� o-serViço nolurno será' er:t�ado pelas farmácias do,Canto, India na e catallnense.

A presente tabela Ilão pode�á ser alterada sem 'prévia autorização :êste Departamento.
---

-
.

SSSSSSscsSiSSSSSSSSSiSSSSS%%S\SSSSSS%\SSSSS%%SS%SS%%SSSS%%%SS%SS%
------------��----------------�--------�-------------

í

INDICADOR PROFISSIONÃl 'x,

\
DAS 8 às 12 e das 13,�� às 18 horas

i
Rua TrIlJa�o" 29 - 2:° andar: sala 1 - Telefone: 31i58 , #,l<,

_ ISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSiSiSSSSSSSSSS$SSSSSSSSSS%%%SSiSSSSS,ª
.

UEPABTAMENTO
.

DE SAÚDE PÚBLICA
PLANTõES' DE, FARMACIA

'MES DE JULHO

o serviço n-oturno será efetuado pelas farmácias Sto. Antônio, No turna e Vitória, situadas às rilas
"

Felipe S1chmidt� Trajano e, pra?a 15; de N.ovembro.,�
----- ------------------------�----------

'Ü plantão �iurno compreendi do en.tre' l2 .!l 12,30 horas será .ef etuado pela farmácia Vitória.
, ''l.peei.ll.ta Im mol6att.. lfi.. ".

��-----------------T-l�----·-----------�O�l�----�-------�-�" ,�on. e fls. L�.rl.�
. , E' S B E' I T

.

li . Cura t'aclical da. Inl.c�6e. "lIli
'a. e �t'oniea., do 'parelht> ir�
lIito-urinirio em ambol o. �no.

I90Gnca. do aparelho Dige •.tin
• do ai.tima nl"O.O,

.

I Bor'rio: 10� la 111 • I'" ao t
aora. - Conault6rio: Ru. Tira·

.dentel, 11 - 1,° Andu. � r"\la'
1141.

- "e.ldêncla: Rua Lace-d.

Coutinho •. 11 (''hicara Ih .'1'.
Illl. - I'one.. 1148.

, "

CURSO PARTICULAR· SÃO JOSÉ
.-'"

-'

.Prcíessere 'Maria Madàlena-de .

. 'Moura Fen'O
Aceita' alunos para 'o. Curso Pré-primário, crianças de

.

5 6 e 7 anos;

Aceita, também, alunos para o éurso Pré-Gínasíal, pre
paração para o exame de' admissão ao ginásio.

As auÍas desses O'.mos começarão a 1.0 de Agôsto.
a matrtçula acha-se aberta à rua Saldanha Marinho,

:14; telefone 3737. "

' .

DR. -HOlDEMA'R MENEZ'E-S'
Especialidade; . Doénça_s de Sen'�oras

_. Partes Cirurgia
-

_
.

Formado pela Escola de Medicina. do Rio de Janeiro
Ex-Interno da Maternidade Clara Basbaum, da Matern1·
dade Pró-Matre, do Hospital da G!:)-mbôa e do lJospital do
tAPETC. ;:-

..

•

Atende provisóriamente no Hospital � Caridade -

Parte da masinã. <,

,
.

DRA. 'EBE ,B. BARROS,
CLtNleA DE CRIANÇAS_

Consultório ii ReddêDcla Consnnas
Av. Reremo Luz USA apto .. 4 Segunda à 6.a-felra

.das 15 às 17 bQra�

Tel. _. 2934'

I -

FLORIANOPOL!S

DR. BUli GOMES
r4ERDONÇ�
,-, �Mf1;DlCO.

Pré-Natal ...,.. 'Pano.
Operações''''::' Clínica Geral

.

Residência:
.

Rua Gal. Bittencourt n. 121.
Télefone: 2651.

'

,
.

Consultório:
Rua Felipe Schmidt n .. 37.
Esq. Álvaro de Carvalho.
f Horário:
bas 16,00 às 18.00,
'Sâbado-:

/ Das 11,00 à� 12,00.

Ufl r.UMBII.

UI l. LU...10
'll.ftO

,�.e.(i. do apne!}to rUlllr�terl"
TUs_aCULOS]!

1ADIOGRAFIA I RADIOSCOPIA
'DOS PULII,PJlS·.
t..'trarl'la do Tora li

I�rmado peb FaCilIdade Naclor..ai
le Me.heln., Tla1010cl.ta e 'nalo,
. elrar'ctlo do 8<)lTpltal Ner."

.......
Curáo "'_ eaplei.Ui.clo pela,
:l, N, T, Ix-interno ••x-a..t.·
tente d. ClrUTlri. do Pro' l'gc'

Gulmarl.. (IUo)
:00 •. 1 "clille Selamid., Clt

"0[.. .801
Ale.!)e. •• toor. ..u.. �

(-••. ; - ia•••·tev.. JOII,l>r, �I

FO�.: ._alll-
� (

WALMOR
6A&(;lA

Jlplomado pela Faeuldade Na,
elOIlA'-de ateclldllA da- Oul".,..

.lltade d. Sr""
1:1-1nl�fDo, por coacane _h .

"atnaidade • ,.Ita(Ol.
(Suviço do. Prof: Oet"'llJ

Rõdrilru, Lima) _

,

h-InCeruo do ljen1co de \.Ú"',
el. do 8(81)Ital LA.t'.�"1' L

do Rio de J.II.lro

Cédico do Bo.pltal d� C"nilMo.

,
• da JI.áterOldad. Dt {:.f.lo.

1
Con..la

)O.�CAS . DI SIlNlioRAS
. PARTOS _ OP'R.AÇO�B
PAJlTO S_M- DOR p.,lo má'"".:!"

,

p.k�·p'rotit.t' to
COOI.: Ih.. ioio PLto o 10,
du 16 ÕO às ':8,00 boru

\
... tende co;' bora:r marc"d...
Tl'lo,f��. S�1I6 _ Ituidên.:ia,

&11" General RitteD�O" rt

LEIA
Panorama
A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as bancas
UI. IlllNatll.lUI t'allàC(1

PA.JUlBO

Rua João Pinto

Rua J?ãO pinto

Rua Felipe Schmidt

J Rua Felipe Schmidt

Rua· Trajano

Rua Trajanó
Rua Trajano

Rua ·Trajano.-·

ua LAUItO UAllltA
, ClJNIClÁ d.Jlll

•• D I C O
. , -

t)pene.ee - Uoeoç.. d� I:I�"'"

r·... - (;Ulllea do AGI.' .....

Cura0 .tI. ..plciaUu;A<l ;, .

Hospital 100 8u'1ldor.u ;I, .

,ado.
(Sen11l0 .0 -�ol. ..,.,.••� f.•

Alldncl.).
,

Co"aulta, .- F�l. Dlana. ••

Ho,pital de Carldade,
.4 tarde d"a U;'O II<Hiot d.

,diante no eon.lI1lt6rlo.;' ROlA N �

De. Machado í 7 ••Qull11O 4. l' n.

dente. - 'Tel.f, 2766
RuidO'II�i. - Ro. Pr.. ,t.�,,,

'.:�atinhc lo. - Tel.," UIW,

Rua pedro Demoro

RUa' pedro D.emoro ,

Rua 24 de Maio

Rua Pedro Demoro
\ /'

MADEIRAS PARA
CONSTRUCÃO'

I R'M .Ã.OS 8J TEN(OUR'T
(4-IS 8AD",�6 "�o J(:>Nf J90?

-ANTIGO OIPÓSITO DAMIAN�

t A y, A N D O

-,RÁDIO 6UARUJÂ"
DE FLORIANÓPOLIS

Onda' médiâ: -

�

(5 KW) 1'42t kcs.
Onda. curta:
(10. KW) 5175, k(s�

COM SABA_O
.

.

Vi rge'm- Es'pe'ci·aPrdade,
1il tia. WfTZEL I'NDUITRI�L ..c-,.. -"Olo,llle -, (Marca ,Registrada).

:,�.� t�JJlPQ: "'.Ó�.�t'l': >.l@.
'�.:>.,..�.'

....
';� .�',' � ..

'\ .\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.

-4 ...,..... P a&lI PTlep DU.IO O. IUJITA CUT....A FLORiANÓPOLIS, ,Quarta Feiri;1, 22 de JULHO de 1959

Pelo presente ficam convidados 'os se�hores;sócios da
Associação Catg-rinenst de Engenharia para comparecerem
fi Assembléia Geral Extrâordinária, a realizar-se no dia 3'
(Ú� agôsto do corrente.vano, às 20,00 horas, em sua SC\1,C

social a rua Trãjan:9, n:,l-, edificio Montepio, 30 andar,
sala 302, nesta capital afim de tratarem da 'seguinte ,"

O�Í)�M DO DIA
-

.

1) eleição do representante da Associação junto ao

Conselho Rodoviário do DER do Estado de Santa Catarina;
'-2) Outros assuntos.

Fbrianópalis, 20 de Julho-de 1959.

EngO HEINZ LIPPEL - 10 Secretário

qtie é um rápal P. E.rr! ..
Há alogane e abrevla,turas que um conjunto esporte é "chover

se tornam notiivels. Notávéls pela "no molhado". Dizer também da

originalidade e pela significação,
Quem não conhece o célebre

-

slogan da Exposição do Rio, "blllr�

ta ser um rapaz direito para com,

prar na Exposição"? Fêz época e

tornou-se corrente em .todos os

amblen_tes.

extraordinária vantagem de se po

der adquirir um dêsses conjuntos

mediante o pagamento de Cr$ ..

199,00 mensais é também super.,

Agora aqui em Florianópolis

foi lançado o slogán'''Você tam-,

-VENDE-SEbém pode ser um rap�z "P.E.".

E pelo que parece pegou mesmo.

Tanto assim que ontem" em mais

de u�a rod9' de "mocidade bem"

ouvimos glosas a respeito. "Então'

_:você agora é' um P.E. por apenas

199 mensais" tol trase ouvida dO-,
mingo' mais de uma dezena de vê-

Uma casa ao lado do eíne

Glória, no Estreito, para re

sidêncià ou comércio. Tratar
com D. Vitalina, na Rua Pe
dro Demoro, 1541 -:- Apartd.·
mento A (em frente ao ozne
Glória) .

zes.

"P.E." significa prático e ele,

gante. "P.E." foi lançado agora

come frase símbolo de uma ven

da de paletós esportes, acompa.,

"

_'

,

,

rotado. VencidO. Interiorano idio
ta e fraco .Não aproveitar o mo ,

mento
...

No portão principal�Viu"a sepa
rar-se das companhaíras, Uma vêz

- Acertei. Conhece nada do as.,

.notou que uma fuenlna fizera o' sunto. A menina olhou, não a Regra de

não permitia namoros com alu.,
I
lhe respondesse olhares,

-

que fa.-

nas uniformizadas. Atcancera li ria?

rua. Descia se�ro as escadas. Ago- I - Eu? penso que Já' a teria

ra. Se falhasse, desanímarta, Der_' despachado .

(Conto de Vicente' de pãula

Athayde)
O Ateu estudave, Estudante tí-,

po antigo. Velo à capital para es.,

tudar, apenas estuda!'. Alheio às
futllldadés dos colegas, não paf'tl::
clpava de suas discussões. Não se.

convenceu com o 'passar a primeiro
da . sala. Vivia em .pensgo. VldlI
estabanada. AtroPêlos. Maus amt,

.

gos, Ambiente Indesejável. Não se

diga llue fõsse pobre. tinha certo

dinheiro.

mesmo
. quando queria falar. com

algUém '�als decidido que êle. 8e-
separar dêles. Andará com outro? rá que ela entendia estar lidando
Há Importância? Sejam Jenze;. com um traco? Não. Não queria

ruas. Antes de' partir. espalhara Estudar, apenas estudar. Seus ·ca-IISSO. Iria' demõnstr_ar. procurou
gostar - mesmo desconhecendo belos São negros. Brilham como o

caminhar. O's pés não se largav'am I- da cidade em que estuaa:rla� sol. Olhas. Basta. Amanhã há ma-
. do ChãO ', Enraigados. Necessário

Mentira. Era outro o panorama. temática. As fórmulas estão deco., i andar. Desesperou.sa. Pensou em IDescortlnava.-se 'a sua vista uma radas, Venham os problemas. Nãe obscenidades. Ela desaparecendo,
diferença. Mais brevemente, sentia gosto de matemátIca. Olhou pa1"R

sentiu_se liberto. Agora? Nada'
pelos poros esta -»:

dlferença.
. mim. Eu para .ela, 'Perturbadór o

adiantava. Fo!', para casa.

Ia-se recolhendo. Pelo dia, 11_ encontro de ,9lhos. Que espaço Suplício o resto do dia.

vros. 'A noite, colégio. Assim suas Imenso nos separou. Infelizmente. -c� Você tendo· uha garota que

horas. Sem vazios à Inservlência. Nã.o. Bôa a distância. Fico P'OI'

A 1 U '6'4 _
r -E'-'-'--fluo.

'

.' 1li'J' I Nl.tnca fora criticado. Ao menos aqui. Necessuo de seriedade. Aí ..JQuem não ,gostará de ser ,um I não Ouvira críticas. os .exames. Se nos encontrássemos
rapaz "P.E."?· .'

-

,. Necessitando de-livros para antes, estaríamos findos. Fim sem
,

conseguir Informaçe,es, andou pe,
Início. Impossível. Saber�1 a aná-

la biblioteca da escola. Foi o co_.
lise combinatória? O binõmio) de
Newton? pro�lemas .reSOlVidos' a

olho fechado. Ela não .devía ter
olhado. Eu a vI. Culpado. Remorso.
'-'I'omarei cuidado a' que não me

tas
..

veja. Esquecer! ---------'-----,-,
Resolvido. .voltou aos estudos . \'Vende-se

no dia segutnte. Menina .em época
de examees? Um atrapalho. Não se

pensa em livros. Cinema, praia,
passeio. Dinheiro posto fora. Sen
tou.ss noutro banco. Terminar um.

início falso. Se e1a nada,quisesse?
'Melhor._Vend(:)·se'

nhados de cal,ças mescla, mllilttanc:

!
Um terreno, situado na talhe, atraia. Olhou..

te o pagamento mensal, ínsígnt, Naquela noite sentíucse mal.

flcante de Cr$ 199,00. E' um lan-I Rua José Boiteux,. nesta cl- Não se Importou com os vaga;

çamento da secção de artigos pa_ .. d' T t
'

-

Li '
bundos da pensão. NaclJl. recla-

I �a. e. ra ar com cer.o
mou. Não dormiu. Coisas. Seriara homens da A MODELAR.

Camargo, rua Felipe Schmidt" _

.

_

Dizer da� ",legãncla prátl�a de • 7 .
/:

., _'
verdade? Nao. Obra de cerebro. Viu-se t?rçadO em voltar à. bl_

aSS\Sss'(SCSS"S\ SSSSSftS"SSSSSSSSSSS,..::SSSSSS\XSSSSSSSi:SSSSSSSSSSSS"'" blioteca do colégio. Tentou lu� Ir', I·bU' ft,3 J
'

de, JU' ,"; I f C' �itaro Só tentou. Lá está ela. LU'gar,.
.

\ �
o mesmo. Mesmas as atitudes. No

.

'.' �J • "..ii
Intervalo, ao' corredor. ; Olhares. - NA SESSÃO DA CÁMARA CRI-l tença recorrida e determinar que
Mêdo. Tímido. Arquitetava as pa_ MINAL, REALIZADA NO DIA' outra seja prolatada, após o cum
lavras a usar. Con·fabul�va consl_ 14 DE JULHO DO CORRENTE,' prlmento do disposto llo art. 410
go. As palavras Chegariam à gar_ FOjRAM JULGADOS O S SE-'

t«um'T'�
,

"

.do Códl�o de p.l·oeesso Eenal. Cus_
ganta? ,'Impossível que não. Éx� ...... ""<> FEITOS: .' , " " '� .

,

',,'
tas a final.

Estudos. Alguns dias para acal;

mar os nervos. Isso, os nervos.

Imaginação. 'NãO há direitos para
.os corretos. A vida está nas mãos
dos outros. Nada. Engano. Se'm
importância: Amanhã acaba. E se

fOr verdade? Sim. Sou homem.
Ela menina. Bonita. Est·Udo. Ela
estUda. Agradou-me. E os díraí.,
tOS? ·Chega. N,ãO po�so ;er�r te�_
pO. Os estudos São pará' mim, e

eu para os estudos. Não posso me

Indiferente. Andava lodge das

Á tratar no �esmo edifício jbn_
to a Ag�ncia de' Jornais e Revls,

Aíusa-se diversas salas no Edt;
ficio "São Luiz", sito à rua Fe_
lipe S'chmldt, �,37, (ex-edifício
do 1APC).

tante esporádico, a §.enhor dos

ótimo. Alce�· nunca se ladeara' Extraviou_se a cartel!'Q da
em histórias de mulheres. uni íno., ·Caixa Econômica Fede�al do

cente? Haverá Inocentes em dias
Estado c/c n. 4.130 da 2a Série.

at\lals? Favor entregar nest� Redação
que será gratificada.

meço.

Ao passar da condição de vrsí.,

'.1

acontecimentos do novo' lugar rre,

quentado, foi que viu Joseli. Ne _

nhuma atenção. QU�lquer como

as demais. Alguém se lembraria' 'de

olhar �ara um ínteríorano j Garo_
ta de capltaU para êle, as de sua

terra. Só. As mais, nem no pen

samento. O' real é. que ela .querll\
encontrarcse com seus olhos. O,

Um terrenó a -tua Presidente
Coutínho n.-O 45
Tratar a rua Fernando

Machado j; .

EXTRAVIO-

um pêso que .ngo sabia donde pre
vir. Jamais falara com-, namorada.

Tálvez fôss�natural aquela Inde.

cisão.

A frase do COlega lhe deu. ânl-
- ASsim tão fàcilmente?
- VOcê tendo uma garota. que

__: Bem','..
mo.' Trocou palavras. primeira

namorada!

.- Como eu pensava. Foi fácil.
Tolice ter mêdo.

Agora
....
as vantagens.

auto-elogio.perca de vista.'

Alceu viu sua

Ao mesmo tempo,

Insigniflcancla. A sucessão, depois, foi normal.
Itvrou.se de

I
Josell" deu o Inicio.

I

CLIENTES SATISFEITOS
'então VENDA

D E.L ( O

I
•

para que
a melhor

eles comprem
Bateria

DElCO Bateria de a�ta qualidade
DI�lribuidáres H O E PC K,E

Preço! especiais para. Revendedores e
- FroJislas',

2) Apelação criminal n.O 9.162,

.'
pressava_se bem diante dos ou_ 1) Apelação. criminal n.O 9.111.
troa. Em que assu�to, tocaria? da comal:ca de FlorIanópol�s, em
Que palavras para' pretexto a uma que São apelantes ,e apelados Al
primel�a conversa com uma prl_ cebiades Cândido, Pinheiro e a
melra namOradinha? Não tinha

prática. Cln_ema? Rádto� Revista?
Esporte? Escola? Que futllldades?

•-,

tOlércio Ilgilcias
Tem

Justiça, por seu promotor. Relator
o Sr. Des. FERREIRA BASTOS,
decidlJldo a Câmara, unânlme-

Lamenta1(a_se. Ignorante. mente, dar provImento à apela.ção
Ali .estava ela, prestando mais do Ministério Público, .para, refol'_p.ara atenção-a êle do que ao p�ofes� mando a deciSão de prlmelra,ins_

«'lOS PARA ELETRICIDADE ..

"

«'OGOES ECONOMICOS "WALLIG".

APARÉ:LHOS-DE AR CONDICIONADO.
BALA.:-.rÇAS "FlLJZOLj\".

CIRCULADORES DE AR.

-CORREIAS,�' PNEUS "DUNLOP·'.

CANETAS COMPACTOR_

EXTINTORES DE INCENDIO,

FILMES RAIO X "DUPONT".

GELADEIRAS.

soro Não entendiam outras coisas tâncla, abSOlve!. ó réu pelo crime
do art. 168' § 1.0,. III. do Código

que não olhares.
Seria àquela mesma hora. Ao Penal, ficando �prejudlcado Õ re_

salrem. Não compreend� como' curso..do ré_u. Sem custas:
consegUira viver até ali sem na-

morada. Embora pa� sábados-e

domlngs. Uma amiguinha para da com�rca de Bom Retiro, em

ácompanhá-lo aos vesperais. Os que é apelante"pedro Henrique de
colegas assim procediam. Odlosó Oliveira e apelada a Justiça, por
ser exceção. Teria ,â-nlmo. seu promotor. R�ator o Sr. Des.
- Eu vou. Eu vou. Eu vou. BELISÁRIO COSTA, decidindo a

pens:LVa resoluto para não frá-. Câmara, por unanln:lidade de vo-

quejal'. tos e c0ll:soante o 'parecer do Ex-

O sÜlal bateu. HQ_ra de salda. mo. Sr., Dr. 1.° Sub-procurador

'Esperou. Não seria precipitado. Geral do Estado,' darprovlmento

Andaria normadmente. O diretor ao ret<urso, a fim de anular a sim_

MAQL:l!':AS SOMADORAS "BURROUGHS" .

MAQUINAS REGISTRADORAS "BURROUGHS"
/

MEDIDORES DE LUZ DE 5 e 10 AMPERES.
I..

MATERIAIS CIRURGIC0S.

MAiERIAL
.

PARA DESENHO "KERN"

Recebemos: 1°· Tesoureiro - Dr. Esmeraldo

Florla.nópolis, 17 de Julho de Cassetarl

2° Tesoureiro _- Dr.

Caldeira de .Andrada

1959

prezado Senhor:

Lauro

pelo presente, comunicamos e. Orador

V. S., ter sido eleit'à e empossadà Ferrari

a nova Dlre\orla, 'ql,le regerá os

destinos desta AssociaçãO, duran_

rante o periodo Ui/7�59 a 16/7/6,0
a qual ficou assim constltulda-:

I?'esldente _ Dr. Miguel E. ]yf.
,

Oroflno

Vice-presidente - Dr. 'Ni!lio
Llgockl

10 secretário'� Dr., Ademar

A. Madeira

Dr. Hamilton F.

CONSELHO FISCAL

MOTORES PARA MAQlJINAS DE COSTURA.

MAQUINAS DE COSTURA.

MOTORES ELETRICOS.
I

MOTORES MARITIMOS "PENTA"

Pl!:'RSIANAS "KIRSH"

.. VENTILADORES.

Luiz Rocha F.relre

Samuel -Fonseca
Hercíllo pedro da Luz

Esperando' o seu decidido apôio,

para que esta Entidade de Clas-

se progrida cada vez mais, subs"

crevemõ_nos aten):!osamente
\

LUIZ C, SILVEIRA ·DE SOU-2° Secretário -Dr. Luiz C"

Silveira de Souza ZA - 2° Secretário

"'" '_,

., ,..... itJ, _,.;. �

João �UltO. esquina Saldanba MariDhG

VENDE- SE
,

Uma casa, de madeira

(dupla): com sete com·:
partimentos, a Rua Cn
semiro de. Abreu n,o 17\
no Estreito. - Tratar à
RU )tracy 'Vaz eallado _.

n.ô" 4Q2, no Estreito. .

,..
,

----------�----------�--------�.------------------�

,ATENÇÃO, SRS. COMERCIAMTES
FA(AM -SUAS COMPRAS NA

,

Sociedade Açucareira Calarinense Lida.
25Rua - Conselheiro Mafra,

. Telefones: '3521 e 3717
..: •

OFERTAS E S P E C'I A I S

(VÁLIDAS ATIil O DIA 15 DE JULHO)

Cr$ 165,00 - Dúzia

125,00 - Caixa

230,00 - Caixa

155,00 - Dúzia

115,00 _:_ Dúzia

165,00 - Dúzia
338,00 - .Dúzia
338,00 --: D�ia
,245,00 - Dúzia

1. 786,00 - Caixa
1. roo,oo - Caixa

230,00 -- Dúzia

1.340,00 - Caixa

750,00' - Lata

1.730,00 - CaiXa
190,00 - daixa
130,00 - Lata

1.150,00 - CaiXa
940,00 ' _:_ _..Caixa
50,00 - Caixa

310,00 - Pacote

58,00 - Dúzia

3.200,00 - Caixa
430,00 -- Caixa

980,00 -- Duzia

245,00 - Cento
60,00 - kilo

,

980,00 - Caixa
315,00 - Caixa

Creme Dental KOLYNOS
Extrato' DYRCE CX.c/2 dúzias
Sabonete pULCE Cx.c/2 dúzias
Sa·bonete GESSY "

,

Sabonete PALMOLIVE Médio'. "

Sabonete LEVER , . . . ..

"

Talco LEVER Grande ) "

Talvo PALMOLIVE Gran4e.... "

iFalco GESSY Pequeno "

Azeitona MOURARiA 60/500.,grs. "

Ervilhas SWIFT (Rio Grande) "

Sardinhas RUBY 100/200 grs ;.
"

Conservas de ABACAXI "

Ameixas Sêcas PAOLETTI 5 kg's "

Leite em pó NI�HO :. o'

"

FONTOL cX. c/100 Envelopes ..

"

Ferm�nto FL�ISCHMANN ,I �g. "

Oleo p/Máquina SINGER .....

,,'

Soda. Cáustica CARAVANA gr.
"

Anil IMPERIAL Bonécas cx. 20 "

Cadernos Escolares 16 fôlhas ..

"

Copos "AMERICANO" Nadir 1.8 "

Lâmpadas GE cx./120 lâmpadas "

'MÀIZENA ex. 25/400 gr::l,mas ..

"

Oleo'MAZZOLA ex. c/36 1 kg.... "

Lâminas (Gi�ette) BIG-BEN ..

"

Corda SISAL La qualquer bitóla "

TODDY de lE ex. 24 latas ..... "

Saponaceo :a.ADIUMi- .
. . . . . . . .

"

"

VE:tiiDA A VISTA: - Para compra superior a Cr$
2.000,00 fazemos entrega na Capital e Estreito, sem
acréscimo.

, 'N. B. - Estes preços são válidos até o dia 15 de julho.
DISPOMOS DE UMA LISTA COMPLETA DE ARTIGOS,
TAIS·COMO: -- Creme dental, Oleo para cabelo, Talcos
e Sabonetes, Gessy, Palmollive, Ross, Lever, Dyrce, etc.
Azeitonas em latas de Y2 kg., 1 e 8 kgs., Sardinhas,
Conservas Diversas, Ameixas Sêcas, Leite,em pó e Con-

_de:t:lsado,
-

Colorau �'GINER", Cêra "PARQUETINA",
Fermento- ROY-AL e FLEISÇHMANN, Gelatin� e �Pu

d�I!l' ROYAL" Soda Caustica bI'ANT, Pasta para Sapa
tos 2 Ancoras, Cadernos Escolares, Chupetas, Goma
Arábica, Lâminas (Gillete) Azul, _Futebol e Thin, Pa
pel Higienico Sul-Am.érica, Lápis, Toddy, Chapa Prata,
pó �e Aluminio, e Chocolates, Drops e Balas "GARDA
NO", etc:, etc ..

DISTRIBUIDORES DOS AFAMADOS
Cristal.(60) ,kg$,

'�<�rlj21: ��i·�tO;, ..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



MUNDIAL DE SNIPES: 13 FAíSES INSCRITOS -

Segundo 'notícias chegadas _de Porto Alegre, treze países já

Em "�i�!�c���I'io 8emísli�o �a· f 1 � � '�ara 1959·10
'

�r����f��:�::::�:::::
'I'écníca, realizada em 2 de

1.a Regata da Temporada 2.,a Regata da Temporada 9.a Páreo - Double-Sc�lll' Gaúcho - 5.0 Páreo _ Out-
be .ao tenis gaucho a vitória pela terceira vez eonsecutíva,

julho de 1959
CAMPEONATO CATAR1· Data da realização 15 de Cl N" R'

no Oampeonato Brasileiro rnrantn de_Tenis, certame en-·

UI ,resolveu a NENSE _ CLASSE ABER- novembro de 1959

- asse OVISSllllOS -I 19gers a' 2 C/Timoneiro -

me
2 000 Mts Cl Ab

cerrado domingo' em Belo Horizonte.

sma aprovar o seguinte ,�A._. 2.0.00 METROS _, PRÉ::CAMPl<'ONAT'O' BRA-
.

,�, "
,

asse erta - 2.000 mts, .

Calenda' 1'1'0 t ' '

,'" 10'" Páreo O t R' 6 ° P'
:to':t!.RNANDO BARRETO VITORIOSO - O pugnísta

para emporada I ,::,er.a disputado nos tipos de I SILEIRO CLASSE A-
.

. - u - iggers ] . areo - lole a 4 -

1959/1960' t
- a 8 Cla s N

. . Cl P
. Fernando Barreto, campeão brasileiro de box dos pesos'

, e.mporada essa .barcos olímpicos (7), obser- ,BERTA _ 2.000 METROS
-, s e �vlsslmos - asse rincipiantes - 1.000

'

t
!, 2.000 Metros. metros,

médios, conquistou máís um triunfo fácil, derrotando por

que em llllClO em 1.0_ ne vandg: sua ordem.
'

t b d 1 I
-, Será disputado nos tipos 4.,a Regata da Temporada

nocaute no terceiro round o argentíno Fred�rico Guerra,

se e� 1'0 e 959 e término Data da realização em: 27 d b'
em h d 196

c e ar,cos olímpicos (7), Data da reafizaça-o l.a G
'

h
e demonstrando que está em forma para arrebatar de

jun o e O. de setembro de 1959. b
auc o _. 7.° - Double-

'0 servando sua ordem. quinzena de junho de 1960 S I
Martiniano Pereyra o cetro continental da categorra.

cu I - Classe Aberta - 2.000
Honra Marinha Nacional metros. I..:.

BANGU' X BOTAFOGO, o PRINCIPAL JOGO DA SE,

3.a Regata dá Temporâda Aberta a Federaça-o Aquâ- 80 Pâ
GUNDA RODADA -Rio, 21 (V,fi,) - Tendo estreado com

D
. 811'eO - Out-Ríggers a b ítórí ôb P t

ata da realisaçãó Ter- tica do Rio Grande do Sul. 8
uma oa VI orla so re a or uguesa, na noite de sábado,

.

domí d M

- Classe Novisaimos - o Botafogo terá que e B
"

cerro ommgn e arço de Gaúcho _ 1.0 Páreo _ Out- 2.000 metros.
-

. s ver com o angu, que se apre-

1960. Riggers a 4 O/Timoneiro
' senta mais perigoso devido seu inesperado empate 'com o

1.0 Páreo _ Out-Riggers Classe Aberta _ 2.000 mts,
OBS.: Todas as competi- Olaria. Será o "clássico" da rodada número dois, que tem

a 4/c Timoneiro _ Classe
ções acima. serão realizada a seguinte composição: ,

�
2.° Páireo - Out-Riggers na baí S 1 d FI'

s

Novíssímos _ 2.000 Mts, .

• a u .e oríanópo- Sábado, à noite - Vasco x São _Cristóvão, no Mara-
a S/Timoneir,o - Classe N0- Iís

. " ,
'

2.0 Páreo _ Iole 4 _ Ex-
' com InICIO as 8,30 horas, canã

-

vissimos - 2.000 mts, I t d
.

t I
treante, _ 1.000 Mts. O"

en o III erva o de 20 mínu-
.

Domingo - Bangú x Botl/.fOg"I'>, no Maracanã: Olaria

Gaúcho - 3. Pareo - SIll- tos para cada páreo. _Ã Fluminense (local a ser indicado),' Bonsucesso x Fla-'
3.° Páreo - Single-Scull 1 S II Clg e- cu - asse Aberta - F'lortanôpolís-, 3 de julho mengo : em Teixeira de Castro', Canto do Rl'O x 'Amé "

- Novissimos -:- 2.000 mts. 2 000 t

"

4.0 Páreo _ Out-Riggers
. m s. de 1959. rica, em Niterói e Portuguesa x MaduI:eira; em KOSMO.
4.° Páreo - lole a 4 - Clas- João Mário Zomer O VASCO DERRO'FOU O CAMPEÃO DO PARANA'

a 2 C/Timoneiro - Classe se E t t 1x rean es - .000 mts. Presidente da C.T. POR 4 A 1 - Em Curitiba jogou domingo a equine do

Novissimos - 2.000 Mts.
.

.

I
Vasco da Gama' que enfrentou o

_

conjunto campeão do

a 54·oSP/Táll·'n,el0o;--n'eiroout.Rciglgasesres I F'UNDO N'ACIONAL DE PESQUISAS
-

Corítíba, conseguindo uma vitoria 'de expressão pelo es-

I
core de 4 a 1.

Novissimos - 2.000 Mts. ,- RIO, 20 (VA) - A' cria"ão do
I

,.. seu
_

diretor Executivo, eleito pelo NeS5e' jogo Orlando fez seu r eaparecímento na equí-

6.0 Páreo _ lole 4 -I'
Fundo Nacional de Pesquisas Caro Conselho Científico O outro set

. ',. -,

P in
..

t 1 000
.

t
los Chagas, destínado a promover do Fundo ' S' I

or pe vasr.ama, realízando uma atuscão magmfica. O player
1'1 cípían es -. 'm s. e 'd I

sera O' erv ço Admlnls- . '.

."'
..

°
'

,

'I
COOl enar nvestlgações clentí- tratlvo.

' catarínense Bequmha, fez o ponto de honra dos corítíba-

7. Páreo - Canoe - ficas no sentido de esclarecer a O Conselho Cientifico deverá nos, A renda foi de aproximadamente um milhão de cru

Principiantes_- 1.000 mts, patologia da deença de ChÍlgas e ser constituído'de nove membros, zeíros,
8.0 Páreo _ Out-Rl'ggers estudar os meios para a exttnçgo nomead I Ios pe o' pres dente da Re- O FLAMENGO GOLEOU EM qOIANA - A equipe do

fi, 4 c/Timoneiro Classe
I da molestta, é Objeto de um pro, pública; diretor do Instituto Os-

-

.

jeto de lei apresentado na Ca'ma ld
Flamengo, jogang,o domingo na cidade de Goiana, conss -

J' 2 000 Mt
_

- va o Cruz, representante do Ins-
umõrs -

"

s.
.

'
ra pelo deputado Carlos do �agO tltuto de Medicina Tropléal da guiu facil vitória sôbré o Atlético Goianense, pelo escore

(PSD, Minas)", Urtlversldade' de São Paulo, repre, ue 6 f' O, tentos de Luiz (3), Adalberto, Dida e Henri(jn�.

S�gt1ndo o proJeto. ao fundo /

sentante da Universidade de MI- Os cariocas tiveram ainda dois tentos (Dida e Moaei"
comPetirá: cooperar com .as Unl-

.

nas G:erls. representante do Minis-. 'lue 'foram anulados pelo árbitro. Renda ICr$ 990,30000,
versldades e Instituições de pes- térlo da Saúde, representante do

quisas científicas. para elaboração Ministério da Educação e Cultu-
recorde naquela cidade.

de um, plano-conjunto de estudo ra e quatro nom,es de uma lista.
CA1M:PEONATO PAULISTA DE FUTEBOL - Resulht··

na doença de Chagas; sugerir aos em que .cada Reitor de Unlversl- dos de domingo: Nacional 3 x Ncroéste I, Comercial (Ca

poder,es. compet�ntes m e d I das dades sFederals exceto as de Minas pitaD 4 x Juventus 4, Corintiam 1 x Portuguesa SanU"-
nece�sárlas para atingir E,eus ob-

'

u

jetivos; estr�ltar as relações entre :IS�':. São paulo, Indique um clf1Il- ta 1, Ponte Preta 3 x' XV .de J'aú O, Palmeira 2 x 1i'er- ,

Instituições nacloIlals e estrangel- roviária I, Guaraní 3 x Taubaté 1 e Comercial (Ribeirão

ras para melhor aproveitamento Dlsp::E�I!� E PR�jMt IOS Preto) 1 x Portuguesa de Desportos, O. A classificacií.),
de recursos,

o a o' pro e o que, pa.., >.

O Fund<;> Nacional de Pesquisas
ra a .!xecução de seus planos. se.' 'lpOS

a rodaçla, e a segull�te:
tregar ao, sr. Geraldo Cardo.. Carlos Chagas. pelo que dispõe

rá aberto ao Fundo um crédito 10 .lugar - Santos e São Paulo, ,o p.p.

so Serafim, Diretor de FUt.ll-
-

Q projeto do deputado Carlos do an�al não superior a 15 mllhõea �p Corintinas, 1 pp.

boI do Flamengo, a relação CE' Lago, será pessoa juridlca, subor-
de cruzeiros. 3° Palmeiras e Portuguesa Santista, 3, pp

jogadores por êle julgad.Js dlnada ao presidente da Repúbll- Institui também um prêmio de 40 Ferrov�ária e Comerciál, de Ribeirão Preto, 4 pp

aispensáveis. Atualmente o
ca. gozará. de autonomia clentífl- 30 mil cruzeiros para o autor do 50 f t d D t 5

ca, administrativa e financeira e melhor trabalho de divulgação.
'or uguesa e espor o�, • pp

rubro-negro conta com 7'1

I
terá como sécte o Instituto .Osval. educativa sôbre a doença de Cha-.

6° Juventus e Botafogo, 6 pp

"players" recebendo ,c;al�r;, JS. do Cruz, Será representado por gas, a jUizo de uma comissão 70 Nacional e Taubaté, 8 pg
constltuda' do conseÍho Cientifico. 80 Noroeste, ,Jabaquara, América, XV de Piracicaba,

de Futebol' do presldent da Associação Bra.. Ponte Preta e Guarani, cOJU 10 'pp.
sllelra de' Imprensa, de um pro-
f3s�or da fslco:ogla e de um pro_

9° XV de Novembro de Jaú, 14 pp

Não houve, domingo, o en-, peonato o qual é patrocina- 1t\() Comercl'al da CapI·tal con 16 o t di'"
fessor de SocloloZla, I1scolllldos pe.

u- , ,ii, P n OS per uOs.

contro'entre os times do F",r- I dor o SESC: lo Conselho Ci�ntíflco, A êstes ca- O San}OS F. C. campeão de 1958, estreará na pró;c!-

maela catariliense' e Ford, I 10 lugar - Farmácia Ca- berão os direitos autorais do tra- ma 4a. feira; à rioite, receb�ndo no seu famoso "alçap�(;"

pel.) certame comerciáfÍÓ de tarinense, 1 p.p.
ballio pl'emiadQ. , de Vila Belmiro, a visita do seu co-irmão praiano, o Ja-

I
I M h d O Di::otor Executivo do Fundo

futebo , isto llorque ó segun-I 2° lugar - ac a o, 3
terá uma verba mensal de repre.

baqu,tra.

do Hão se apresentau para. o, ·3c lugar . Fiambreria sentação de 15 mil cruzeiros. ao

jogo, sendo então proclama- 'Koüfich e Mayer, 6 passo que os me'mbros do Conselho

dO ,encedor seu adversário I '40 lugar:__ Remington, 8 Cientifico não serão remunerados,"

que, assim continúa líder h:· I 50 lugar _ Ford, 14 Seus serviços serão
.

considerados

victe e os fordistas "!anter-I Domingo o camneonato públicos e r.elevantes. Apenas suas

,
. -, .

. I despêsas com viagem e hospedagem

naf' . _ I pros�egu1ra com o Jogo Ma- quando a serviço do Fundo cor-

Eis a clasificação do Cal:\-
I

cÍlado x Remington. I rerão por conta dêste.

•

cssssssssssssssssss

A NOVA DIRETORIA DO ÀSES
,DÓ GRAMADO

Recebemos e' agradecemos: 'Antonio Teixeira Outierre ,
"Florianópolir, 17 de I Presjdenta :

Julho de 1959 Auríno de Souza Pacheco
Ilmo. Sr.

/ Diretor Esportivo de
"O ESTADO",
N e s t a

Vice-Presidente:
Nicolau Ferreira Macedo

1.0 Secretário'
Mãrnio Henriqu� de Mel�
2.° Secretário:

João Carlos de Melo

Prezado Senhor.
Temos a honrai e grata

satisfação de comunicar-lhe

que, em data de 11 do cor

rente, foram empossados os

novos dirigentes do "AZES
DO GRAMADO E. C." no

período 59/60; e, cuja Dire

toria, eleita que foi por
maioria dos associados, em

sessão realizada em 4/7/59;
está assim eonstituída : ,

Presidente de Honra:

1.0 Tesoureiro:
Hélio Bittencourt
2.° Tesoureiro:'

Rubens Figueiredo
Diretor Esportivo:

Arí 'Demoro

CONSELHO FISCAL:
,José Cipriano da Silva

Waldir da Silva Flores
Pedro Jorge de 'Bem

Sem mais, servimo-nos
dêste grato ensejo, para

agradecer-lhe 'a considera-ÓTIMO NEGÓCIO
Vende-se 2 casas

ção com que sempre nos tem

distinguido, por inte'l�ectio
dessa' magnífica fôlha es

portiva,' e subscr,evermo-nos
mui respeitosamente apre

sentando nossas mai� since

ras e cordiais Saudações
João· Carlos de Melo

2.0 Secretário
AuriDo de Souza Pacheco

Presidente

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 Mercad9

Municipal, n.o 11.

Bem afreguesadas.
Tratar no local.
------------'.---------_._-

.

MARtA ESTHER BUENO:
:��TRIUMf(l DO 'IDEALISMO

'-
- ..... ��. !": ,.� :,:.-"'�;"j

'1<.,
. -"l\1:;WrEL MARIA DE PAULA RAMOS

... ""'_. :presidente do CND

A repercttssij.o: qUIl...
1teve·o feito d,e Maria Estel

Bueno esta' longé d�.� nivelar com o, que êle de

fato representa. Um desporto, como o tenis, que é

praticado individualmente, exige espírito de re

nuncia e sacrifício, inconcebivel dominio de si. mes

mo. �ma adolescente, em meio estranho, � lutar

com quantas competidoras, apareciam, vivendo um

clima de aparente cl!)rdialióade, à treinar horas l�

fio, sem desfalecimentos, falando idioma "o.dver�

so", longe, m,uito longe de sua terra e de seus fa

miliares e dos seus patricios. Sem outro in�cntivli}

que não fôsse seu proprio idealismo, sua flama,

sem treinador, inteiramente só, isolada, vivelll:;�

porém, tão somente o d�sejo de vencer, de tr�z()r

para sua pátria a maior gloria que até hoje, qup.l

Q.uer brasileiro conquistou no elegante desport,)
que, para era, é uma vocação e uma estupenda re,

velação. E a batalha começou. Wimbledop. assistiJk

num misto de alegria e supresa, suas consecutivas

vitorias, eliminando os gra.ndes cartazes mundi<iiq

do tenis feminino. E, durante as disputas das d�

mais jogos, ia ela se exer<i,itando para não perder
a forma e, sobretudo, para dominar os nervos. So ..

mente os qUI( pra,ticar,m o desporto do tenis é que

o sabem' do mais dificeis. Exige músculos e nervos

êm consonancia e equilibrio. Para se avaliar I) qGP

é o tenis, basta dizer que duas horas antes da ti

nal Estherzinha treinou sem, cessar, preparando os

nervos para enfrentar SU9,S gran�es adversárias. O

tenis é um desporto de prática ingrata, só se igua.

lando ao atletismo e a todos os demais, que exi.gel�l

lndiviçlualismo. Tanto' qtyl sua prática deve ser

iniciada aos 8 anos de idade, para, nos 15, r�vel",r

OlI não aptidões ou qualidades e, finalmente, enc'''i!:-,

rar-se, no máximo dez anos depois. Eis por q1l1J

Maria Esther Bueno merece todas ·as glórias e

110menagens a maior alegria de uma longa vida de

desportista. Reverenciemos seu feito com múita

ternura e efusão.
'

FLORIANÓPOLIS, Quarta Feira, 22 de JULHO de 195q
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)-

flamengo vai

Começar a dis
pensar
RIO, 21 (V.A.) Dentro

de po:ucos dias, o. tr aJ.nad )l'

Jaime de Almeida deverá en-

Campeonato Comerciát1io

Em Blumenaú - Palmeiras 5 x -Seleto O, jog�, este

1.�, rodada do returno:

Em Jaraguá do Sul - Caxias 3 x Baependi 2
.

Em Joinville - Àmérica 5 x Vasto Verde 1

Campeonato Calar,nense por Zonas

Poram os seguintes os resultados das rodadas 1� do-

I "Peflrola" C I labor c
' �ingc. pelo ca����a�E�;�arinense de �utebol por zonas:

a om La rodada do returno:
-

,

-

Em Tangará - Vasco 4 x Juventus 3

aCESC
Em Caçador - Caçadorense 1 x Independente 1

a. ,

Em Lages - InterI)Ucional O x Comercial O

,

ZONA LESTE

La 'rodada do returno:'

Dia 24 a Associação dos Cronistas Esporti�ps de Santa Nt;sta Capital - Paula Ramos 4 x Barroso 1

Catarina comemorará o seu terceiro aniversário de fundação.
Em Brusque - Carlos Renaux 1 x Figueirense O

Em Itajaí - Marcilio Dias 3 x 'Paysandú 2

Para eomemorar tão grata efeméride, a ACESC oferecerá um ZONA SUL
'\

coquetel élOS seus associados e às autoridades esportivas da Ca- l.a Região

.

l' 2 O h Cl b dA"
Ultima rodada do returno:

pita, às - O, O oras, - no u e Doze e gosto. A Em Cricluma: Comercial4 x Atlético OperáriO 1

Firma Distribuidora de Bebidas - Representante dos Produtos Em Guntá - Henrique I,.age 2 x Guntá O

"PÉROLA" oferecerá na noite do dia 24, um brinde aos crpnis-
Eliminados Henrique Lage e Guatá e clAssificados C·)·

merciát'io e Atlético Oper.ário para enfrentarem Ferroviá,

tas esportivos, através da pe&soa do seu representante nesta pra- rio e Hercilio Luz.

ça, sr. Edú Paes, gerente 'da firma de representações Edú Paes ZONA NORTE

& eia. 'Ltda. A diretoria da ACESC, por nosso intermédio agra-
2.a Região

Ultima rodada .do r�turno:
.

dece a gentileza do sr. Edú Paes, que desta maneira, colªbora Em Laguna - Ferro�iário 2"x Barr'tga Verde O

com a crônica esportiva florianopolitana, no seu dia de aniver- Em Tubarão _.;_ lJercilio Luz � � Imbi.tuba 2

sário.·Portanto, estão.de parabéns' os cronistas esportivos, que
Eliimnados Imbituba 'e Barriga Verde e 'classiflcadolt

Ferrnviário e Hercilio Luz 'para enfrentarem o§ dois clasl'lL

,ªr�("g'!i,Ç.QfP��t.r9rqr�o 'OS�J:J t�rc�irq aniversárió de.fundaçã(),-,---"�ficados da l,a

", "._'.;ot".::'''.
.

.:-:; 'c': :;-::"Af _o<»,,,/-,_� -',"c',' :', :. ";'':' - : •. i,.
... .•
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Milhõgs�e8DSSOS Vivem Presos Nos... 1860 99& 1959
;:ld:P�:�::'��çE:��:I��!{:l��:i�:2��!� !F�:.�:b!�::r�F Comiç

-

Central dos·Feste�
testo especialmente dcs es-] hdáJi�s do "Dalai Lama" em Santiago do Chib, índl- ,-'O''s' dO 'I', �'��T�N',j�l� Otn üR"�',�I�Etudante soviéticos e dos paí-' foram trucidados. Em Kera· eam um aumento da atívr-

ses satélites contra a opres- la, também no sudeste doa. dade éomunista na Ameríca

são comunista, Mas, na Bír- Asía, os comunistas estãç Latma. Referindo-se à.: aai- • PROGRAMA - CONVITE Maria M, Müller Hoffmann, pela aluna
mania ficou seriamente cho- cometendo barbaridades in- tações ocorridas declarou que A Comissão Central dos Festejos do Maria {,e Lourdes .Ramo , Krieger, daillll
cado, desencantando-se defi- críveis. Essa é a realidade as "mesmas- não consutuem • 1.0 Centenário, tem o máximo prazer Escola Normal "São Luiz"; �

nítívamente com o comunta- da ação comunista, não abs- méra coincidência", repre- • de convidar as Exmas. Autoridades do h) - Hino à Bandeira - p-ela Banda de'
mo, ante cenas de uni van- tante as demonstrações apa- sentando uma prova da ação

• Município e o povo em geral, para toma- Música da Policia Militar; _ �
dalímo índescrível eometído rente de bôa vontade nos vermelha (Copyrl'ght SEI), e.....' t f t· id d bai i) D f'l d T' d ...

., r �u par e nas es IVI a e,s ar aIXO. pro- I - es 'I e o Iro e Guerra n. 170,�
peloe comunistas, ínclusívs -países livres do contdole de • gramadas, em comemoração à passagem pelas principais ruas da cidade. �
o incendio e o assassinato Moscou ou de Pequim. (Oopy- BISPOS NOMEADOS �ELOS �. do '99.'0 aniversário da fundação de Terceira Parte, ...

sem respeitar a vida 'de mu- right SEI). COMUNISTAS: Brusque., � A CARGO DA PREFEITURA MUNI-'
Iheres e crianças; de todos 03 ... DIA 1.>0 DE AGôSTO

'"

CIPAL
.

- Às 10 horas - N'o gabinete dO'habitantes de uma pequena NO'I'ICBIAOSLEBTRINESVESEM" Na Hungria sob o dOIPinio, A .CARGO DA UNIÃO ESTUDANTIL Prefeito, solenidade _,à'a entrega do Di".aldeia da Birmania. "Só eu- comunista, foram aprovadas BRUSQUENSE I d P' e' Cid d-- H
,.

, iii P orna e rrm Iro I a ao onorarro
tão - confessa o diplomata JOHANESBURGO leis .atravêz das quais os his'" Às 20 horas - No Clube Atlético Carlos Brusquense, ao Exmo. Sr.' Dr. Osvaldo'
Ka2.liacheev - pude ver a

_
pos e sacerdotes só ;po�em • Renaux - Será levado à cena a peça de Rodrigues Cabral, escritor e historiador,�'forma como os comunístas A atividade comunista na ser nomeados ou dcsrttutdcs ...

. _
'. � Bernard Shaw "O HOMEM DO DESTI- fazendo uso da palav� o Exmo.' Sr. Dr.

destruíram a econom!a da União Sul-Africa:ga é cada com a autorização do gove�'-II � NO" E 3 t I d C I' M lt DD P f' M
.,

1
II1II

,

•
- m a .a os pe Os ama ores do ar os ar! z, . re eito unlClpa,'"

Bírrr.anía e procuravam aca- '\;�Z mais intensa. Em JohCt- no '
.

i 'Teatro Amador de Brusque (TAB) Quarta Parte II1II
.l bai com a tradição. l)OPU- .nesburgo e em seus srredo- I'

...
,

' - -,
" DIA:. 4 DE AGôSTO

. ,

A Cargo ela Socieda..e Amigos delllll
o

.

díplomaca lar". res foram dístrtbuídos maís Dessa forma os -prelados \ ...
ou menos cem mi! boletins . perderam toda e qualquer • Primeira Parte Brusque - Às 10,30 horas - Na Sede da'

ASSOCIA(A-O
...

'"JJRMA-O ,.JOAQUIM" mobilibando o povo para de- 'nó dêncí d b" II1II
A CARGO DA S'UB-COlVIISSÃO DOS S.A.B. - Inauguração de diversas fotó-'

'1 '

1 epen encia, ,seu J o n-
I... FESTEJOS ESCOLARES DO CENTE- grafias na, "Galeria de Brusquensesllllldemonstrações contra o co- gados a jurar fidelidade ao

I
' ...

Ed"f I d C' ,.. I

'P' bli Ioníalísmo, Além dos nanfle- regime totalítárío, A armítra- •. NÁRIO ,- Às OS,OO horas - Alvorada e Ilustres", fazendo uso' da palavra o Sr'lIIII '

I a e oncorrencla u Ica '\ tos � propaganda comumsta ríedade torná-se tão mais •
Salva de 21 tiros, a C�go do Tiro de Ayres Gevaeri:l.· :

P _ Faço saber a quem interessar possa e dêste co-
. amplia-se a escritos, "CobrJn.. evidente .quando o Estado I Guerra n. ,170, badaladas dos sírios das Quinta Parte ...

nhécimento tiver,. que está a venda em Concorrência P�'l-
I. do-'os muros da cidade. (C\)- 1'lungaro está sepa1"lrlo da' Igrejas CatÓ'lica e Evangéli.ca.

-

A Cargo da Banda ,de Música da POIi:-,
h t OR F l·t p"l'I'ght SEI) IgreJ'a. 'Na-o ha' ,du'vl'da "

..
�, II1II Seg'unda Parte cia Militar � Às 15,30 horas - Inhio :da

plica, uma (1) camin one e marca "F D -. 01,0"\(8)" • - � II1II

cilhndros, modêlo 1951." que a preocupação do g')- II1II
A Cargo, da Sub-Colnissão dos F-este- gnillde Retreta, -no Jardim da Praça ...

20 _" O prêço mínhno para a venda da mesma é de . AÇAO COMUNISTA NA verno de Budapest é t'oagil' ... jos Escolares do Cen.tenário
.

- Às O�,OÕ "Salgado Filho".
-

-

•
,r$ !ZfiO,OOO,OO (duzentos e cinquenta mil cr6,zeiros) '-.

acres- AMERICA LATINA Os sacel:dotes a mostrarem • - Concentraçãol defronte ,a Prefeitúra Sexta Parte
•

entando-se á pr.oposta vencedor't as importâncias decoro dóceis aos objetivos pol�ti('(1� • Muni.cip,al, do Tiro de Guerra n. '170,- das A Cargo da Sub-,Comissão do Hino e

rentes da transrnissão de veículo:-
'

Os últimos acontec;mento'.; e ideológicos, do ccmlUli.:uhO,
II1II

Repí'esentações do Seminário "S�grado Canto do Centenário - Às 19,30 horas' -.
_, 3';) .--;- .o veículo estará a disposição dos interessados. registrados na Ar�entina, (Copyright SElt, I!' Coraçãó "c.e Jesus", Seminário ,Menor No Cine Real, lançamento oficial do Hi-.
íliáriam�nte, á rua Tiradentes nO 15 (Frente do Edifíel:j • Metropolitano de Az?mbeJja, Cons,erva-- no do Centenário de autoria do Maestro

..
,

Qsní OIUga). '

-� II1II
tó� ia de Música de 'Brusque, Escola Téc- Aldo Krieger e letra do Poeta· Eduardo ...

4() - As propostas deverão ser entregues em enve�ope A, h
... ni,ca de Comércio "�ão Luiz", Escola Mário Tavar2s, 2xecutado pela Banda de'

fecham.. , n� Secretaria :.da 'Associação Irmão Joaquim. s!tn DO RIOcPARA VOCE-Interessa a todos... • Normal "São Lu'tz"', Escola Normal Música da Policia Militar e Canto pelo.
á Avérâdâ Mauro Ramos, s/no nO dia 1° de agosto de 1H59, II1II "'Cônsul Carlos Renaux", Ginásio' Diurno, Conjunto Coral sob a Regência do autol

as 12 horas, quando serão abertas e julgadas,na presença _Particulares, Comércio e Ind,ú,stria. ' � "e Noturno "Cônsul Carlos Renaux" Gi· do hino.' '.
dos interessados, U ·l'd d d é' éd' .. I � i _iii násio "'São'Luiz", Escola Normal Regio- . Se'tI'ma Par-te •tI I a es om stlcas, rem lOS, ve.cu os QU m..qu - ... _

5° - O pagamento deverá ser feito no ato da entre" nas; acess6rios de'todas as espécies, discos ou o que • nal "Luiz Augusto Crespo", com a 'se- A Cargo da 'SQ,ciedade Amigos de
ga do veículo, o qual- não excederá a cinco (5) dias ap":'r; você�recisãr, Firma que serve há 30 anos 8: imprensa

•
guinte programação: Brusque - Às 20 horas - No Cine ReaL'

d t
-

'I t brasileira, criou um departamento de vendas para o ) H t t I d P 'Ih-
, ,

a a 'g ao JU gamen O.
I' ,.

d d ed'd E a - as eamen () so ene o aVI ao palestra do Escritor' e HI'storl'ador DI',�'nterlOr, estan o apta a aten er o seu p I o, sere- ...6° - Não havendo proposta que atinja o mínimo es-
va para I • Na,cional e Bandeira do Estado, respec-, O,sva!_do R,odrigues Cabral, sôbré a �olo-�tabe12c:do, ficará sem�.eféito a presente concorrência pú- II1II tivamente !leIas Exmos. Srs. Dr. Belizá- lllzaçao de Brusque e seu primeiro Di-�

bl' Represen, ta�ões A. S, Lara Ltda, � DD J
. 'dIca, ... . rio José Nogueira Ramos . UIZ e retor Barão de Schnéeburg. •

Florianópolis, 21 .de julho de 1959. Rua 'Senador Dantas, 40_5.0 andar-Rio • -Direito da Comarca e Dr.'CaTlos' Moritz, AGRADECIMENTOS: A Comissãclllll
PELA ,DIRETORIA � 'DD P f 't M

..

I d H'n ...
...

,re eI o un!clpa, ao som o 1 o Central ,dos Festejos d,o 1.0 Centenário
,SILVIO M}\CHADO - Presidente, em exercício

� Nacfonal, exe,cuta,do pela Banda de Mú- de Brusque,�em externar de ,pÚblico,'
� sica da Polícia Militar; seus �grade,cimentos, ao Exmo. Sr. Go-'• .

b) - Saudaç'ão à Bandeira - Pela verna'�or do Estado pelo,nobre gesto de.• aluna L�secte �hJ.�,chini, do Cur:o N.or- ceder a Banda da Polícia ,Militar para
" ma'] Reglón,al "LUIZ Augusto Crespo"; . abrilhantar is FéS'tejos' do' 99.0 ':Aniver-'• c) - Dobmdo - pela Banda 'de Música sário de Fundação de Brusque. '.'• ela Polícia Militar; NOTA: - T@das as solenidades, serão

� d) - Centenáirio de Brusque - Letra de i'etransmitidas pela Rádio Araguáia nu-'
... Eval,rlo Pereira Hen:kemeier, ·pela aluna ma especial deferência d� seu 'Di�etor,• Edwirge Ste'in )d.a. Es,cola Normal "Cô�:- Wilson Sa.ntos. �

, sut Carlos Renaux";' À Comissão Çentral �dos Festé}os, ex-�
II1II ' e) - Alocução sôbre a data -'I?elo Fi- tema aquÍ aiuda. s,eu.S agrade,cimentos'
� lósofo Rubens de Oliveira - Passos, do nte' d I

-

't d t II1IIa CIpa os, pe o compareCImen o e 0-...
'

• Seminário "Sagrar,lo Coração de �esus;'; dos, para o m�r brj,lfiàntismo das ,so.; II1II
\

II1II f) -- Dobrado - pelá Banda de Música lenida,des,
, .,.",

... da Policia Miljtar; �
_ BRUSQUE,' JULHO DE 1959 .'• g) - Sonet� "Brusqlle" - Âutoria de. A COMISSÃO •

-àõa;Y�club-iJo-Esiieriõ-
O Rotary Club do Estrei-

(COnt. da 2.a página)
baJescamente num verda
a

."

iro paralso .

,Além da miséria em que

've a maioria do povo, ob

'\'I3,-se, símultaneamente,
t todos estão sob U'1l. pa

or imenso. "Ttodo o ambí-

te na União Soviética \-:::
firma ainda o diplomata
sso exilado - 'é de extre'·

11 tensão, de terror -:gen'�.
aIlzado, de suspeita, defat
ta ne confiança, de carreírís

)tlo, de burocrácía, de subor

° e de replente espiona
em' ', Também nesse terre

° podem ser observadas as

características dos,esmas
regnnes

. autocráticos,
quai!> o nazi-facismo a

prtl>$ão parecia máxima.

A RAZAO DA FUGA

dos
ex·

-

_" ..� i-a' .�2,(1-'-.:.1 �

,

,

da eitlade mais,
f
f

'_o_ '_

�'Quando o dia clareou, jd fazia .horas que eu

viajava. Porei um insta-nte para esíicar C)S j)�rnQs
mos, ao pretendeI' dar �dva 'partido, perc�bi

,

desólado que ,não tinha màis bateria I I�to me serviu

de ,!iÇa0. Tenho agora u-�a Bate�ia Delco que m. oferece.
o mesma garantia, e o tranquilidade que inspir�m

os peças genurnas do meu carro, .• e não custou
mais do que uma bo·teria conium.",

.. -:-

'o •. �... ".";',:

B�';:;ia unco
Contém BATROLlFE, eleménto org6nico
que evita perdas por autodescargos.
Garantido pela GMI Em caso de
defeito de fabricação, V, receberá em

troca uma batericr 'nova,

� < -

.

prOduto da

G ... I R A' MO' ,9 • S D O I'. A I l L •• A�.

I

CARLOS HOUCKf S. I.,· Conl.'1InIIS1,la
Rua Cons. 'Mafra, 30

FLORIANÓPOLIS
-

des do ETA, falou sobre o

tema '�Porq'lle Info'rmar
Porque Divulgar", rela'cío
nado com os principios a,do
tados para levar informa
ções e ori�ntação ao homem
do campo. Tambem falou o

rotariano Nabor S,chlichting
recordando -a passagem do

" I

14 de Julho, data em que se

comemm'a a qUteda da Bas-
-

t:ilha, e quy é tambem o d'ia
'da festa nacional da França.

,

""�fP:�1��

to, contillua dando vida ati
va às suas reuniões sema

nais. Sexta-feira ultima dia
17 na s�a habitual re�nião
re�lizada como de costume

nó Club 6 de Janeiro', con

tou .com a presença, como

convida.do, do Sr, Teobaldo
da Costa Jamundá, agrono

mo, que �xel'ce funções nó
município de Indaia1, neste

,

Estado, como e[Ctensionista
do ETA. Fazendo uma pa

lestra sobre as funções que

exer.ce e sobre as finalida-

A L 1& S E
Alüga-� uma casa residencial, possuindo grande'

quintal e garage, sita à rua Delminda Silveira, n.o .20fl,
,dist,�ll1te do Palácio da Agronômica cerGa de 400 metros.

A tratar à' rua Bulcão Viana, 71.

��·JiiiiIdo-So�!
� --Democrático 1
! Diretório' M-unic.ipai de Florianópolis.

I tonv-ocação da, Convenção Municipal
De acôrdo com deliberação do Diretório Municipal, des

,ta data� i'etificando decisão anterior, fica, a Convenção Munici-

!
pai convocada para reunir-se no próximo dia 23 do corrente, ,

qninta-feira� às 17 horas, na séde do Partido, à Praça Pereira e

Oliveira, n.o 12, com a seguinte ORD�M DO DIA:
1:°_, escolher o candidato do Pàrtido aõ cargo de Pre

feito- da Capital ;
2.0 _'_ tratar de outros assuntos de interêsse partidário.
Flclrianópolis, 20 de julho de 1959.

Aderbal Ramos da Silva
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III �oogresso �rasileiro �o Ensjno �OlDercill Na teto, o MnOO�MOr Ne�® de Ll����::�t:i:
De 27 de julho a 22 de agôslo, em Pôrlo AlegI1e,- com delegações ·de Iodo o Brasil - Sanla Ca-. ��:�d�m��ase!r�r::�a�:u:a;:;a �!SSE!:C;::á��td�: 1::�

Sob a presjdência de ho�- f�deração. Nacional d'o Ser- _ti. I b'
- I

lega ão estae- constituída de
Super Constellation Intercontinental da Varig, um dos

ra. do Presldent� da Repl;l- ViÇO Nacional .de .Aprendl- arlRa am em preseRle técnIcos d'o. ensino comer-
prêmios Oferecidos pela Reminçion. Rand à 'vencedora do

bl ica; sr. Jus.cel.lUo Kub�- zagerrr Comercial, micra-se, .
. cial desta Capital e do in-

certame. Atualmente, a srta. Emília Branco de Faro e

t�ch� de O)l\:elra, Presl- no proximo dia 27 de julho, do de questôes.que resultam taçã., dos Profs. Perv Pin- terior do Estado . êstes 'á funcionária da Petr-obrás, em New York, e atribui a con-

,den�la /0 JfIn�stso 1
da

dEddu- na capital do Rio Grande �a �strutu.ração dos. Ínléto- to Diniz da Silva. Vice-Rei- estando "dE'n'tes' de que ie- quieta dessa' posição ao destaque proporcionado pelo CO?!.

caçao r. .0VlS a ga o � do Sul, o III Congresso Bra- Os o ensin., comerciar, tor dá Universidade do' Rio' verão dirigir-se ao D' t - curso "Miss secretariar, Já encontram-se abertas às i-».� ..

-Gama, e homenagem espe- oleiro do Ensino Comercial. A C6missão Executiva Grande d S I AI d G 1 em Pl ríanõ l�r,e or ",

cial ao Governador; Leonel
..,

Novamente se reunirão I está sob a presidência do Figueredb P�z, e Co��,d�n�� raer:s prov,'doA� .
opo IS, pa- crições para o,concurso âêste ano, sendo 'que as inieres-

Bri�ola e Al'c�bispo Metro- nu�. conclave, té,�.nkos-:é I
Prof

..
Dr

i..Lafayette Belf?rt dOr Regional da Insp,eção fizerem ne�e:sâ;ia:s àq��g!� saâas poderão ler as bases nos jornais e revistas' ou. dzri-

politano D, Vl,c!ln�e Sche� auxiliares da admniistração Garcia,. DIretor d.o Ensino Técnica do Ensino Comer- nizàção da equipe que deve- gir-se à Remington Ranâ do Brasil em S. Paulo - Caixa.

rel: e. ao Dr. Joao Daudt d comercial e que, nessa Ireu_-I Comercial do Brasíl ,e a ,Se" cial nos Estados do Rio rá comparecer. Postal 1419, para a obtenção de maiores informações.
Ol'ivei.ra, fundador ,da Con- nião s.e dedicarão ao estu- cretarla Geral so ba 9rlen- GI'ande do Sul e de Santa'

-

. _

P�rli'do' dê Represenlação
.

Popular �:!:�I��:derFéc�i�O�er:�t��â 121' m-I·I�"'"les pa'_rIo,,: .ens,III·O tecno-CONVENÇA-o' MUNICIPAL
sob a supervisão do Prol. "...

Francisco da Gama Lima

CONVOCAÇÃO Filho; assessor \ técnico da
- Campanha de Aperfeiçoa-

CONVOCO de acôrdo com o;.; artigos 25 e G2, item II, mentog � Expansão do

En-I'
. .

dos estatutos 'dO Partido, os filiados para se reunirem sino Comercial,

" I UI·CU .:em' tO�O"1 .PII's
!�:::al:ta::�:n::�s s::;: E��:�

em CONVENÇãO MU!lICIPAL, .no dia 25 do co-rrente, �� Esse Congresso desenvol- Gerais; Mecânicas Agrícolas. em

15 horas, à rua CONSELHEIRO MAFRA, nO 33, sobrado, ver-se-á por meio de con- Curtlba; Física, em Pôrto Alegre;

com a seguinte ORDEM DO DIA: 1erências, seminários de es- Economia e Químlc!,-, no Distrito

.

U'SLIBERAR SOBRE A POSIÇãO DO PARTIDO NA .tudos e mes�s-redondas. Federal, ambos ligados à Unlver_
Santa. Catarina estará sldade do BrasiL Além dêstes do..:

PRóXIMA ELEIÇãO MUNICIPAL, p'resente a essa reunião, No biênio 1958-59, o Ministério to culminante do programa de cumentos, a CSo.UPI deliberou

Florianópolis, 19 de julho de 1959. que se pro,cessará até o dia da Educação e Cultura teve ,.em trabalho dac COSUPI nêstes dois

J1!-racy Batista da Silva 2 de agôsto vindouro, 'em seu orçamento, através da Comia- anos de seu funcionamento é, a

Presidente em exercício do Diretório MunicipaL Pôrt� . A_legre, devendo a de- são SUl?ervlsora do plano dos organização de quatorze Institutos.
,

Institutos (Co.SUPI), uma dota- que já se acham' criados e a maio-
.

'CONVITE ção glObal de 820 mllhôes de cru_
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ASSOCIAÇ-
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,. acu a e
,oD.tilui. g'avl,,'mo ê"O.· o Estado ftão : :����:��f§' ��=ã::�t::::::::�

• .

RENATO BARBOSA
. tein roupa para mantê-la. O Estado é • viltoridades, os-"'seus· benfei- nOlnlstas, agrônom�s e ad:ninis-

I11III O reco�h�cl�ento federal da Facul-
alarmantemente deficitário, .desde a rui- tores e o povo em g.eral, pa- tradores, além de alguns outros

IIIJ dade de FilosofIa representa mais um .

nosa administração. do Irineu. Se o 'nosso • ra assistirem ao�tríduo em setôres de atividades ligados ao

I11III inestimável serviç�, pres�a!i0 pelo mestre
orçamentp não comportará 6' funciona- hc.nra de Sant'Ana, que será desenvolvimento eCGnôml.co, den_

IIIJ Henrique Fontes a intellgencla de Santa. d' 'd d • efetuado nos dias 23 _ 24 -'- tro do plano d� metas do preslden_

I11III Catarina: Dissociar a ação, do' preclaro mento regular 'e u�a umverSI a e; 3e

•
25 do corrente a's 19 horas te Juscelino Kubitschek: Este tra

IIIJ -

lt 1 d
� até os professôr.es contratados para a ',.

-

humanista d.a expansao c:u ura, e nos-
Faculdade de Filosofia viveram meses se- nu Cjl.tedral Metropolitana. balho que vem sendo realizado pe_

I11III sa terra, sena tarefa de lmposslvel rea-'d .

t ngela�os' se. E, dia 26 domingo havc- la. Co.SUPI está iní'egrado na

•
IIIJ ll'zaca-'o ate' para o mais impe.rtin,ente 813 gUl os com venClmen os co , 1'''' 'ml'ssa so'l"ne a's 10' horas t

• d a Universidade mais modesta o pais, � ç
me a de número trinta, sintetiza-

todos os nega�vistas. O desemb�rga .or
_ a do Ceará _, onde jámais se cogitou • na Ca'tedral, e às 20 hora� da na expressão "educação para- o

I11III Fontes, com a Faculdade de FilosofIa,
de erguer faraónica Trindade--City, con- hs.\'E'rá, no Salão Paroquial desenvolvimento" e vem merecen_

IIIJ Bub}imou, .por ass�m dizer, o devota�en- some, no orçamento- do Ministério da' A�fembléia Geral, com a leí': do da parte do ministro Clóvis
I11III to,a causa do ensIno, setor onde,.�aClen- Educação, 260 mHhões, como poderemos I11III

t1ll'a do relatório do período Salgado a maior atenção, .0. pon.-
IIIJ telhente, em um tr�ba)ho b�nedltmo, se

pensar em Universidade estadual? So- IIIJ 1115&,-1959. -- ••- __.......-- _

• tornou nome de proJeçao nacIOnal.
mos um Estado poúco sério nos seus com- I11III .�esde já confessa-se agra.:- ",(·orbel·"e. de.

I11III
., promissos. Os municípios estão lesados IIIJ dcr.da a todos que compare- .

IIIJ Professor de humamdades; diretor d'),
pelo injus�ficado e criminoso desvio da II ce::em.

I11III Instrução pública, áquela época em qu�,_ cóta do art. 20 da Constituição. Só ao A DIRETORIA M··
� "

IIIJ pelo andtigo depatr,tamento paesmsarOaSml-uxh�� de Joinville, o E�tadG está tungand,o em • -1' \, anJe.rlcoes
I11III mens e .sua es upe, - e s .

cêrca de 70 milhões.
IIIJ de secretaria de Estado -; um dos fun- ____. o. partido Libertador fêz a sua

I11III dadóres e nessa condição regimental, ca' Re ._

d 1 S .,
convenção e, apesar da divergên_

IIIJ tedrático 'da Faculdade de Direito, onde - Entre os profEf,sôres universitários de '1' UDlaO O . emlna- cia de algumas. seções estaduais

I11III O foi enco�t�&r O limite constitucional da Santa Catarina, existem' duas correntes: I11III rio Sócio-Econômico inclusive a de S. Paulo _ qU�
IIIJ idade canOnIca, eu tenho pelo alto e lu- a da Universida.de estadual, defendida",/· conhece de perto o 'homem da

.• minoso espírito desse homem uma admi- peio desembargador Henrique Fontes, e I11III de Sta. Catarina vasooura' - adotoJl a candidatura

ração que, transmitida pela herança pa- de cuja sinceridade se serve, maldosa- .IIIJ Jânio Quadros.

• t�rna, senti crescer e se encorpar atra- mente, o situacionismo para enveredar • O conclave parecia uma "cor.

I11III vés dos anos.. pela trilha de um tipo interessantissimo , R,ealiza,r�s�-á em Chape- beille·" de manjericões, com ape_
IIIJ de demagbgia cultural; e a da Universi- • co, nos prOXlmos dias, 0"'10 nas dois cravos: os srs. Raul Pila

I11III l!:le idealisou e fundou, fazendo-o fun- dade federal, defendida pelos professôres I11III'
Seminário Sócio-Econômf·�o � o.távio Mangabeira, Estes, feliz.

IIIJ cionar, O 'mais novo dos nossos' estabeleci- da Faculdade dz Direito- de Santa Cata·- IIIJ
de Santa C.atarina, que con- mente, não tiveram na política,

• mentos superiores, com a pertinácia ca- rina, com o decidido apôio dos órgãos I11III gregará•.em mesa redonda, como seus correlig�onários, a vida

racterística dos velhoS açoritas do merl· técnicos do Mimstério da Educação, lide� IIIJ estudando Os problemas d'a� fugaz das l'osas de Malherbes. Vi-

• dional brasileiro. Emprestou ao estabele- rados pelo mestre Henrique Stodieck, e • quela região. Prefeitos, Ve- ver:un não o espaço de uma, m�
I11III cimento rigorosa feição universitária, pe- que, ainda há pouco, por unânime deli- readores ,e Deputados da zo-. de setenta manhãs. Hoje são uma

IIIJ lo labor pela pesquisa e pela conquista beração congregaCional, deferiram ao I11III ·na. tradição veneranda, que inspira

J dos valo'res imanentes do espírito. At:cai,l ilustre diretor Ferreira Lima plenos po- IIIJ
A'

�

, l1li ,o referido conclave es- respeito. E, por isso- mesmo, valem

•
e contratou de tradicionais universidade3' deres para coordenar a solução do ins- IIIJ buão presentes Dr. Jacy pela sua legenda cívica, t:4tém
portuguesas autênticos valores exponen' tante problema Esto'!l na linha de van-

I11III Magalhães, CeI. Antônio de não entram em linha de conta
ciais. Com a cooperação sectarista dos guarda da segunda corrente, que é a ob- IIIJ eleitoral.

• padres jesuitas, imprimiu á Escola o jetiva, prática li exata. Em um Estado •
Vua Rib�s, Dr. Eurico Car

'III cunho inconfundível dos estabelecimen- onde existem edifícios de grupos escola- valho, técni.cos da Confede-

III' tos católicos congêneres. res, construidos nas administrações Ne- .. ração Nacional da Indús-

I11III rêu Ramos e Aderbal Ramos da Silva, I11III tria, e Dr. Alcides Abreu,-{
IIIJ Não s,atisfeito com tudo qua.nto tem, que, até hoje, não receberam s�qu�r 11- IIIJ Dr. Renato Ramos da Silva,

• em verdade, levantado como franco ati- .geira caiação externa; se as nossas esco- li Dr. Glauco - Olinger, Eng.

I11III rador na área dos nossos 'problemas de las no interior se encontram do jeito ...João Maria de Oliveira e

IIIJ pensa�ento, animou a Celso R��os, na que todos conhecemos; se a construção .. Dr.' Wilmar Orlando Dias.

I11III realização da Faculdade de Serviço So- do Ins.tituto de Educação, empreendi-·IIIJ pàra organizar o ,concla

III' cial, modelar estabelecimento- que a mento realmente medtório, absorverá _ ve e estabelecer Os primei
I11III FUNDAÇãO VIDAL RAMOS cr!ou. 'Não verbas sUb.stanciais, como se pensar em

I11III
ros contactos, que contará

IIIJ contente com a contagiante intensidade Cidade Universitárfa? Com que roupa? IIIJ com a assi�ência técnica de

• da vida que leva, e causando, na quadra O Estado não dispõe de recursos nem pa- • elementos especializados, se

I11III provécta, inveja
a muita gente mais mo- ra manter uma Univeraidade, como dias IIIJ guirá hoje para Chapecó o

IIIJ ça, o desembargador Fontes foi muito futuros dirão, pagando, co.ndignamente, I11III Eng. João Maria- de Olivei

.4 alem. Sonhou com uma Cidade Univer- ao respectivo corpo docente, 'quanto mais IIIJ ra. chefe do Setor t.1e Estu
IIIJ sitáda, a ser construida pelo arrazado erguer fantasmagórica Cidade Universi- • dos e Pesquisas da Fe,d'era

I11III govêrno' estadual. CQm devida e respei - tária. Com 10, 30, 50, 100 milhões anual- ção das Indústrias d:e Santa
IIIJ tosa permissão, discórdo, pela vêz pri- mente? ,Ainda seria insuficiênte e, com • Catarina.
I11III meira, de meu prezado mestre e excelen·- issol fechariam os demais estabelecimen- I11III
IIIJ te amigo. ' tos de ensino primário, normal e secun- IIIJ

• dário, e não atingiriamos ao limite míni� IIÍII
A respeitabilidade de um homem jus- mo exigido pelos superiores órgãos técni- IIIJ

• to nobre e trabalhador foi enroQ,ilhada . cos do Ministério da Educação e Cultura. I11III

• pela politicagem pré-'eleitol'al
.

ambi�nte, IIIJ

Está na cara que Santa Catarina não pr\" Existe velho provérbio alemão que I11III

• derá construir um conjunto de estabele- aconselha a se construir a igreja dentro" Hoje, dia .22 de julho, a3- feges de art!fício.
cimentos de alto custo, pal'céla federati- da aldeia. Trinclade--City sam_dessas con- • fúnala a passagem do 1° anl- As 7 horas: Missa na Cll-

I11III va de minguadO orçamento, e onde, frontações da prudência, Acabará -em I11III
venál'io do Sindicato dos tedral Metropolitana.

" quanrto se paga em dia, o que nem sem· algumas obras de
_
g,têl"ro e reqlOçªo de " Oficiais-Barbeiros, Cabéle - As 9� horas: Partida � le

• pre ocorre, o salário de um. professor pri - terra; um pontllhaosinho com o nome I11III r(;iros e Similares de Floria- Futebol.

•
mário não atinge ao de uma simples co- festivo do Secretário da Educação ou do IIIJ nopolis. Para tanto, sua Di- As 12,30 horas: Churra,sca-

.

h
. G d

.

1 l' di • ú.toria elaboroU O pfograma da para os associados. '

SIn eIra... overna 01'; :IlJ.f...S a gumas p acas m -

M
I11III cativas, dando ao local o pitoresco colo- abaiXO, a fim de comemorar AI> 16 horas: esa de Do-

IIIJ Vejo, com invencível . pesar, o nome 'rido de canteiros de hort.aliças. E a le- I11III cOlldignámente tão ausplcio- (,t;S e Guar�ná para os filhos

I11III austéro do' desembargador Fontes iden- V'iandade e a derüagogia do govêrno, em
IIIJ S'l data. ' dos associados.

IIIJ tificado á unia causa, dl'lstinada a morrer ano pré-eleitoral. provocara, em breve, o • & 20 ho.ras: Homenagdm
,

• no nascedouro. A Universidade de Santa desencanto não merecido desse homem I11III PROGRAMA., prestada 'aos 8 sóc10s funda-

Catarina, - e nem se discute -, é ne- transbordante de harmonia interior, in- � deres.
. �.... t.__

• cessidade imper�osa � j�adiáve�. Entre- teligelÍte :Quro, ,qU.e é .,' �.• " ..;�"l}lR�r" H�s��a,.m�pté: .. ,A.S 21 hor�s_:
hya c��������Ç> ,�Á€j)(l,i

.

'''"iZ' i. {.�:;;.:):'
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Ed'ucador s discutem sôbre
PõRTO ALEGRE, 21 (VA) -

Com a presença de mais de cem

delegados Tepresentando as 'vlnte
unidades federatlvM e autoridades

diretor-técnico da CNEG e fun_,
dador do movimento na cidade de

Recife,
/
em 1942. Os partícípantea

do conclave ficarão reunidos du�
rante sete dias, havendo na pauta

foi Iniciado ontem, esta capital, Dflclal cinco assuntos ligados aos

o' Xl Co�gresso Nacional de Edu- jnterêsses da juventude desprovi,
candlrios Gratuitos, sob a pres1- da de recursos, Além desta parte,
d,êncla do deputado federal Gul- será estudada uma fórmula de
lhermíno de Oltveíra, A parte es..

do corrente ano, que permitira' processo -educativo e as institul- se mista, o fator emoclónal na
'ser iaumentada a rêd-e regional da

peclallzada do certame está a campanha no sul do país, graças
uma subvenção anual d-e 60 mil çôes escolares; 2) administração J educação

e a condição econômica

cargo 'âo prof. Felipe Tiago Gomes, à lei federal 3.557, de 17 de mala cruzeiros por turma que seja man- escolar, dividida. em seis Itens, do· educando; '5) as finanças e

_____________ , tida em cada estabelecimento da subentendendo a legislação, con, .tomadaa de contas: recursos, 01'-

CNEG. vênias, regulam-entos e organiza: ganização e administração da

ção de setôres da Campanha; 3) CNEG, no âmbito nacional. o.
o.s pontos fundamentais da

a gratuidade do ensino médio' sentido politico. social e educa
agenda do XI Congresso Naclonall ponto central da Campanha atra.'. cional da 'gratuidade constituirá

d.e �ucandárlos Gratuitos são I vés do movimento denominado a base dos debates. partindo d�8-
cmco, assim sintetizados: - 1) a I "operação ensino médio gratUito", te princípio a CNEG pretende
comunídads e a escola, cJfmpreen. lançada pelo prof. Felipe Tiago abrir um grande número de glná
dendo o progresso social, a cor; Gomes; 4) a o.rlentação Educa.. slos, de maneira e dlminulr�sensl_

relação das escolas com o melo, clonai: o problema .atual do edu, velmente o volume dos que não
a participação da comunidade no candárlo e do educador, a cles., podem pagar seus estudos.

édio gratuitoestaduais e municipais gaúchas,
•

FLORIANÓPOLIS, Quartã Feira, 22 de JULHO de 1959
-------- ."._-----�----------
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PLORIAN6F'OLI5

E os outros? Bem, êsses quase
todos têm'um ex antes dos títu_
los que apresentam. São ex-sena

dores, ex-deputados, ex_vereadores,
ex-candidatos. A flora parece uni�

forme, embora vis'tosa. Entretanto,
voto, que é bom, êles' não PO!)S.
suem. Em política daJlçam ainda
a velha polca, enquanto que o mo_
mento é do "rock and roll", ent

que Jânio se espeeializ;ou, trans_

viado que ê da demagogia.

Enfim,. no tocante aos liberta-

dores e sua convenção podemos
repetir 'O que Miguel l)1namuno di_

zia das esquerdas do seu tempoo
na Espanha: "nada sign!fi,cam.

(Do Diário Carioca)

22 DE JULHO, DIA DOS BARB'EIROS·
E CABELEREIROS

o . ensi'no
"MIS'S SECRETARIA"

entrar em acôrdo com Institui

ções ques e dedicam ao ensino no

âi!!.blto científico e tecnológiCO.

mas de outras Secretarias de Es..
ria em f·uncionamento, havendo tado. Nêstes casos foram Inclul_
grande movimentação no sentido dos a Escola de Serviço Público
de construção das sédes para vá- do DASP, a Escola' Técnica do
rios dêles, de acôrdo com as ver, Exército, a Unlversldaqe Rural e

bas dadas em convênios para o o Instituto TecnOlógico da' Aero
setôr de obras. �utlca, A COSUPI é_ um órgão

QUAREN1A E CINCO Co.NVe. colegiado, formado por três mem_

NIOS ESTE ANO prof. Ernesto Luís de o.livelra
.

o. programa� oficial da Co.SUPI te, Desde sua estruturação, a Co.
ps,l'a o plano de aplicação de do_ SUPI vem sendo presidida pelo

façôes orçament�rlaa, está divi_ prof. Ernesto Luís de o.llcvelra
dido em quarenta e cinco convê_ Júnior, batalhador pela melhoria

nlos, beneficiando os quatorze IlfS-. do ensino tecnológiCO em MSSO

t!tutos acima citados, vinte e se_ país .

te Escolas de Engenharia e alguns
estabelecimentos ligados a Agro_
nomia, Economia e Administração,
No ano p8.ssado, com uma dota.

Qão de 230 milhÕes. a Co.SUPI
firmou dezenove convênios, alto
dos quais para a criação de Ins_.

tlt.utos tecnológicoS, ligados a Tec
nologia Rural. Química. Geologia;
Mineração e Metalúrgica, Econo
mia Rural,. Genétl'ca, 'Mecânica e

Matemática. No ano em CU1'-SO,

Negado HABEAS
CORPUS

/

o Supremo Tribunal Fede
ral denegou ontem o recur

so O:E: "habeas corpus" reque-=
ridf) em favor do ex-sena

dor Alengastro Guimarães,
que cumpriu dez dias de pri
são imposta pelo marechal
Lu1 t. em razão . das acusa_;'
çoes feitas a êle num progra
ma de televisão. O relator
f(.'i o ministro Cândido Lôbo

.

e se deram' por impedidos os
,
m!.nistros Barros Barreto.

I ,án Franco e Cândido Mota
F·ilho.

FORRO
IRMAos BITENCOURT
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Deu entrada na Assembléia mensagem g0verna-

mmtal propondo a criação da Delegacia d � 'Furt0E,
Roubos e Falsificações.

Somos os primeiros a apla,udir a necessid?de da

medida.

Entendemos, todavia, que a lei criadora da novo

órgão não podei ficar sujeita à regulamentação exe.;:
cutiva. Da própria fonte deve sair como Martin

Fierro queria que uma faca saisse da bainha. na ho

ra da peleja:
"qUe al salir, salga cortando ... "

E, por isso, com o intúito de colaborar constru

tivamente com o govêrno, lembramos um artigo, nes
sa léi, mais ou menos assim:

Art. - A DERF, das 9 às 12 horas, fará expe
diente 'interno, atendendo- I8:penas as repar

tições públicas e órgãos oficiais. -/

§ único - Esse expediente poderá ser an,-

pliado, das 7 às 12 e das 14 às 18 horas, sem
pre que se verificar acúmulo de serviço,

Se isso não bastar, a DERF poderá adotar o' sel'
vi�o em turnos, com expediente integral, para êS3<:l
atendimento interno.'..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




