
<, {'i1E1A(úR6j.co�� 6 mil > em�� greve' -

-c,

o deputado Hernani Mtlia d_es-

"e

tãr u�ellls.t_a,·de�JO!r;,�iIl�_aft'lP-,
t 'lt

'.

no N.1It sessão acím fi o SI',. Erwin
�a, a cer a a, u�a, que -O gover ��" '"

cria escolas onde .não há necesst, ,Prfide�, .apreseritou projeto ;de .

lei

dade, devendo ser,fechadas e cons, que, �andã 9 gov.�rno 'instalar um

trujdas onde as prereíturas não parque de máquinas agrícolas pa

podem ,fa;er. n�' Q)1e" é apotado . I')l- àtsnder à zona, g'" r!r.icurtura
pelo sr, Ivo Silveira, e destmado fi

_

servir Timbó, ,Ro-
SO; 'PARA BATER PALMÃS ,delo e IndalaI. Oportu,namente. c�
Continuando, o SI', T'tlPY' Ba.r-' I

mentaremos o assunto com maior

reto, ,(;\tz que não, está n,a_Assem- amplitude, _'_
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argues la"deMigu,el
. o.:e�3:;. t/s_ �

I
, V \: L,

-

28 FIGURAS MESAS .NO- IMÜfLER. ' .

DIA 17 5.a FEIRA SOIRU DE APRESENTAÇÃO DE Vera Ribeiro Miss Brasil
QUE' DESFILARÁ COM o MAILLOf DOURADO E VfSTIDO DE �AILE USADOS NO MARACANAZINHO E LeNG BEACH

N A -e I o N. A L
Em editorial, "O Glôbo" imputa aos chefe!; do Ti

-

�
-

--- A - d
'

PTB, e principalmente ao Sr: Leonel Brizolla, as 'tgi- .' e,,',a �ro·. ' ,m·a 'o,rtações das massas brasficire:s, com respeíto a 'pre- ,,'
sente crise. Só faltou o "bt:no" taxan(ÍD-os,de corrm- Dias 12 � 13 �stlirá epl JolnvmQ' peça um, futur� art�sta para o nos- L pr�is�..��10 .Am�Jí;;r

JjlliJlm Ol;velra Belo, n!lf,�CW��i'!".{w.':,<,,�:,�....

:
.

�.,�.�, :f'

amadorl:;�_V';t�qe"'t"'f;-P'J::'"'"
de Florl"anópolis.

'1_! .
....•.I>/I".-"Il!!U. .

.

. _ patlnho .. ..w?-I Xlmo aos lVI-'Up9S monüpol.�t,a&, dos tubaroes e· tj:us ..J<1O':l..,S ganham as lanças ensão, carinho

tes 'que lmpingem ao pais 'severa crise, está no .seü solicitadas '1-d; �1;lanóPol1s e. cldad. �I; com Incentivo o que ela dá d& sá-
papel. JE' cl�ro .. parà ist<;l éa.nh-á o jornal, para o.fl- para uma apréseritação,:qa referl_ nhas � esfo�ço de um�pun�40 dê dlO, útil, educ�dor e' decen:�e aos

,!endeZ; 'os �róp�ióJi .auto ..�elJ �di cl'is�.
.

-
. -

'. -d_a.' cldacÍe; t,-i�oi' (, -I\�to que; vêm I abnegad'aj ·-ddn�u�ido�' pel� ;mão tlOsSOS filho•.
,',

. -

"'

.

.xX:� , obt�ncÍo desde' a' s�a estréla�em firme e i;�gura,·-de"'. Genl io;g��. -",

No mesmo 'Jornal est4 ·incerta- uma carta-);Ie�: a�tlsÍ1a POl;lexéele�ela Vr�endo RUS
dido, do, diretor cJà Dorl}. - Associados Propaga-,nd't; papeis com' sªbed�rl�� '�. �

-

.

l.ndereçada ao' diretõr ,da 'I'ribun� 'da: Imprensa. All Já é d_o"co.�e�lm�nto de todos o \ Você núnca.. brincou' de a,faz de
fiéa desmentida a acusação do "líder udenista �q(}ela esforço. a abneg'ação, a energia conta?".

.

bl' d
' .

I I Com' destino a Santos eempresa, pu lca a em seu Jorna, no qua reSPfln_- criadora des:>e baluarte dQ Teatro Diga como a sra. Leandro Dupré
bil' I f

�,

t t· I' Rio de Janeiro, se.guiu -on·sa lza-o pe a con ecçao 0.08 car azes an 1- lmpeZ:l. Amador. q_ue é D, Genl Borges Você também terá ch3nce de ser
V t t f·

.

d d't d d' t'
'."

. tem p_elo "Gonvair:' 'TAC-eemen emen e, lCOU , esacre 1 a o o ue 01' ou
'

Essa artista afltma que' a mo- melhor compreendida, você minha
T 'b Cruzeiro do Sul o J·orna.Jista1'1 una. derna educação é o esforço_do edu_ amiga vai brincar do "faz de con-

ta" com sua menina. e passe a Walter Linhares, d'ir,etor da

d;ct'lcar umas horas ao bem estar agência de publicida�e do
mesmo nome. Em Santos irá P A R , (' ( I P A ( A- Odo homem de amanhã.
'lançar a publiddwdie de seu

.

" . ".Lá talvez você possa ser uma .

,liente Tac-Cruzeido do Sul LAURO GONÇALVES DR. JOSÉ FERREIRA DErosa. uma princesa, uma gata bor_
e no Rio d,e Janeiro ,partici- e aralhelra e a sua filhinha sentirá

a belesa do Teatro InfanttÍ. pará da exposição dos tra- SENHORA SENHORA
ba'lhos de pl"opaganda do BARROSUma criança para vir até do

, 'Art Di,re-Gtors Club de New Com satisfação, ,comunicuElO" r.os parentes e pe.�s()asadulto cone o risco de perder,.-se.:
York", entidad'e que reune ue nossas relações ·0 contrato ele casmmento de nossosmas o adulto, se encontrará numa
os diretores d;e Arte das filhos, Hélio e Arlétte.criança.

,

principais agências de Pro- HÉLIO e ARLÉTTE
I paganda de Nova York Ric de Janeiro, 5/9/59 Flor�nópolis, 5/9/59

3.a ,FEIRA.

SSS'MSSS*S:,.,.,.SSSSS ·ssssssssssss.'SSSSSS&S$1 .

H Para almoça� e jantar bem, depbis de sua t'U casa, QUERENCIA PALACbE HO'FEI. 'i
SSSVSS'SSSSSSSSSSSSSSSSSSASSSUiiW·iStS::,_.

ANIVERSARIaS FARÃÓ ANOS, AMANHÃ

- srta. VIda Conceição _

-;-� sra, Olga Lehmkuhl
- sra, Altair Barbosa. Mar-
çal

FAZEM ANOS HOJE

- sra. Tolentina Silva Pires

�- lSJl'ta. Rose-Mail..Íe·Ca
milli

,_,. srta. Hida Gandra Brug- sd. Newton Cunha
gmann srta. Maria Sulamita de

- sr. Hercílio Simões Oliveira
- sr. Audelíno Stuart srta, Marilda Tourinho
- sr. 'I'olentíno Santana '-- 'sr. Vmberto Mazzola
- sr. Alfredo Juvenal da - sr. Fernando Luiz Sá

Silva sr, Cássio Pinto da Luz
- major Jubal Coutinho - dr. Helio Berreta
- 'sra. TeIma Knol S.craef-,- s'1'. Cêlro Gevaerd

fe.r. esposa do 'Dr. Felíx - sr. Evaldo Luiz
Schaeffer .

, '1- sr. José Teska
menina Vera-Regína 1- sd

.. Nilson Borges
Campos - ·sr. Euclides Tortato I- sr.' Aldenoj- Senna .

- srta. §onia-Maria Ortlga I
- menina I'Tania-lRegli\lolt - sr. Joaquim Sandoval

Opuska I Natividade da Costa'

Panorama PolitieO,
SILVE1RA LENZI

---�,,'l:XX----

-

A calmaria, após o tempestu9s9 pleito de agôsro
último. Pouca gente fal'l, na política estadual. FAtá
tudo meio parado; respira-se um ar môrno, talve3
o prenúncio de uma novel. tempestade: A prepara
ção para o pleito de outubro de 60.

LOCAL

.

_,

- j'
.:1

'·i

ESTRADAS, TUBARí.O E LAGUNA
• Ní.o é uma viagem bonita, essa de Florianóp�l- ,...

� - ns J, Tubarão. Tirando certos trechos, como o das •
.. dU:",'.J de Henrique Laje, o percurso transcorre mo- •• nótono e invariável, sem qualquer atrações 'que

..• despertem o cansaço causado pelas buraqueíras da

�
estrada. •

.. Agora, dizer-se que a estrada é horrível sería �

':. mentrr; E' apenas uma estradínha a mais, no ímen- :.
� lIO rói das estradínhas brasileiras: nem péssima, ..
111"'", nem bôa, nhem-nhem-nhem simplesmente. E é ..• isso que irrita, a pessôa Vf:-ITl dirigindo no arreba- ...

� tomento de.uma terceira, sôlta, de pé 'colado, quan- •.. do sem_o mentir recado aparece' um "mar .grosso":
• o 'resultado é que o freio, caixa, molas e costas, tu:- •.
• dos sofrem com -a estranha displicencia dos respon- •.:.áveis pelas estradas. �• Chego até a pensar que há um movimento se- �

• ereto contra a conservação das estradas no nosso •
� :mstado. Veja-se, por exemplo, êssê' movímentadís-

'

,_III' símo trêcho de Ploríanópolír a Itajaí: há semanas

t em que a reta de Itapema é ultrapassada fácil- •
• mente a cem por .hora, há outro em que, se o tre- •
• guês não é bom de direção, quebra mola até na �
.. segunda. O máu tempo, no caso, não é desculpa, ..

• j oís no mesmo, periodo em que um trecho piora, .'outro- .melhora sensivelmente. E' simplesmente um

•· '

místérío..
• Quanto às cidades, é com imensa tristeza e •
� rezar q_ue façÇ> uma dec-IJ.::ação: Laguna, de al!ôr- �
III' do com süa..prede!!tinaç-ão,�ôntinua a crescer corr\('

..

• c.auda de 'ca.Yai'o,.;_ parft baixo. E nisso não vai m,,· •
• rjhuma o1'énsa, . apenas Ll ..éonstatação de um fato..•
,.. j,").lbarão.. ao -cen�tr�rio, cjdad� nova· e_ Ronit�, é a .•;:reIhor no sul'.di> Éstado -- e dIzem até os tUbUIO- JIil

• ,,�ns�s �-.�;';���s._,��,--3;':;rliJld'� ,.
�1f' }..oo.�sou a ter u'mnoYoS\TI)'ürlJlo,_Lagurta... ,.. No m�i.s, �esSa pequeml. �'viagem, que o '\'1zi-

11 o tur 'hóu; ê,". Ol�h!ll� �ar. de....::.week-end" •
- como. 'sele ' izess� �essas 'PJisas - serviu para ,

�
-. dpurár. a re�lidade que é "barriga. d� gente '�él'la IÍI.. pm terra. estranha é 'al�ul'.lrlque'.' .'. .

' , ..

, . Como :'se já 'não o r'os,e eiít terra próPiú�: .. , •
.' -�"--"·""- ..�_a ........ '1\..

-J
pj A R- T l C I-P":Â C. Ã:Q:-

-

, , _Ç- _"

,-
•

. '-DURVAL HENRIQUES DA SILVA -E' SRA.
"

HEIDER HENRIQUES DA SILV-A E SRA.

pal'tkipam às pessôas de 'suas re)&ções o noivado de sup,

sobrinha, MARIA CE,LINA com o sr. FLAVIO ALBERTO
DE AMORIM. ,/

F_p: !is, 7-9-59Esta questão dos cartazes anti-Jãnio, continu;'1 Devemos Intel'esslL-Ia nas coisas
dando muito pano pr'a manga nos meios udenista, belas da vida pois ela aprer:a.e
(1m irmão do Sr. Jurar! Magalhães, já declarou à melhor se lh� despertarmos In-
in1prenSa qU€ OS autor�s cos cartazes e da Canl.-

"

.-( ,teresse e lhes ajud�mo"S a adqul-
panha, são, estudantes, amigos e correligionários, rir novos conhecimentos.
simpatizantes da canc:lidatlUra Juraci. Realmente, "Morre um Gato na China" e
llá briga "dentro de casa�', e·as sujeiras começam a vive o teatro Amador um dos seuJ
aparecer. E, plagiando o "mestre" R.A.R., não sa- melhores dias tendo esse espiritabemos se "o povo aguent<l. até outubro de 60"!

----.xxx.---
E'STADUAL

Estão os vereadores da Capital empenhados em

aumerttar os seus subsídios. Fontes fid�dígnal!, in
formaram-nos que o projeto-resolução já encon

tra-se concluido, e passanclo ,pela tramitação ..-oti-:
neira. Pelo projeto, desejatú os senhores vereano
. es - com exceção de algulls -'- aumentar de ::1 mil
rFuzeiros mensais, para S MIL CRUZEIROS MEN
SAIS os seus venciment03. ,

Cremos que os senh');:c:: "\;!ereadores não encan

tr�rã� argumento para o absurdo acima, ou Bn'

'Contrando será ôco e parcial.
Em um município come o nosso, ónde as fimm-

A ;E
(,as públicas estão enforcadas, onde os fuIÍciOC1a" PcP ITIVOS Áo PlA@
rios �a edilidage fiC,ilm n.êses sem receber as suas �USIC"A 005 CHARLES. (CONVAIR) .,. Cr$ 1.414,80
remunerações,' . onde os planos da administr'lç§.o I p

(DOUGLAS). ; . Cr$ 961,20
�

d f 1.+' b t DtAOIAMENTE DAB/!1AsP8HE, HE".f..LlE· Pelotas.:; .... (CONVAIR) ... Cr$ 3.099,60estao para os por anR (.ie ver as, orna-se um ,VM
, Laguna ...... (DOUGLAS) ... Cr$ 572,46-absurdo o aumento par� o:: senhores vereadores.

T b
'

. u ar.ão ...... (DOUGLAS) .... Cr$ 572;40�'e todos êles vivessem exclusiva,mente dos subsídios,
C

. .

(DOUGLAS) (!
�

rJclUma� . . ..
'

Cr., 615,60estaria. certo, mas no geral, possuem os seus "bic�Js", Itajaí. (DOUG.LAS) Cr$ 572,40os seus emprêgos bem reil'.unerados. Join\'ilIe.� •... (DOUGLAS) .•. Cr$ 669,60O (custo de vida e a/crise também atinge os ve- Paranaguá ...• (DOUGLAS) Cr$ l.l44,80readores, mas em �ntid') muito maior, atinge o DR B I A S, E F A· R A ( O Saritos ..••... (DOUGLAS) Cr$ 1.825,20i):Jvo, que ganha pouco c gasta, muito, e "àinda náda .. ...
lO Lajes (. (DOUGLAS) Cr$ 626,40

Jl�e foi feito para minOl'al' �s aguras. Afina]" Sã��u I Dnenças tle Senllúras: Infertilidade' Frigidez. � Joaçab�':::�:: (DOUGLAS).,; Cr$ 1.0f5,2» E l'embre-seJ
nao-, os senhores vereadl)1'es. os representantes ao

V· I fI -

D' t' b' t'
§ Chapecó (DOUGLAS� Cr$ 1.31,'j,60 EM �QUER. CASO.},Jovo? arIzes. n amaçoes. IS ur lOS mens rUais.

�'L'------ -----� _---�"C.. EIR'OapRAZ,.0·---xXx Exame pré-nupcial. Tratamento pré-natal. - _

o caso aind�', não está resolvido'. Pre-
Alergia _ Afecções da pele. j ���"h .

Consultas as 14 às 18 !-wras, exceto aOs'·....--·I--,� -�'..I"!:�.�_..-"t��.

• MAIS BARATO! \
,A� abatimento·

.

_.;�
--___..,.---,

, 'e mais 20/.·
Rio. � .••••• r,' (CONVAIR) ••• Cr$ 3.855,60.

(DOUGbAS) Cr$ 2.613,60
São Paulo·.... (CONVAIR) Cr$ 2.613,60

PÔl'to Alegre .. (CONVAIRj Cr$ 1.825�20
(DOUGLAS) Cr$ 1.242,00

COCK-T.AIL· A direção do Querência
Palace Hotel homenageou êste colunísta,
na data de 7 de Setembro, corrente, com

um cock-taíl, que reuniu grande número
-

de pessoas amigas; destacando-ser. Sr,. e,
Srã. Dr. Nilton Cherem, Sr. e Sra. Depu
tado Fernando Viégas, Srta. lÍercilia Luz

Sr. e Sra. Thmr.i1s Carr, Sr. e !=Ira. JO�3
Lemos, Srta. Nkl. Faria, Sr. Arthur Pe-

reira Oliveira Filho, Sra. Aujor Luz, Sr.
e Sra. Dr. Fulviv Luíz Vieira, Sr. Hamilton
Plàtt, Sr. e Sra, Dr. Walter Wanderley, fjr
Paulo Pereira O!lveira, Sr. e Sra. Jornalis
ta Domingos de Aquino, Sr. Udo Von Wan

genheím, Sr. Roberto Luz, a menina-moça
Heloisa da Luz Costa. Por êsse gesto de
cativante gentíieza, cabe-me apresentar-,

lhe meus sinceros agradecimentos.
--:0:--

Dez garotas bonitas vão .desnlar 1'05
Salões do Lux H-ót;el: na noite de 26, quan
do o atelier da "Casa Silveira" apresentará
belíssímcs modelos. - A festa será mais
uma organízaçào _dO Clube da "Lady".

.

--:0:--

NOIVADO: -:- Com a srta, ,Arlete Gon ..

calves marcou casamento no ultímo no

mingo o sr. Hélio Barros. Cutt,lprimenta
mos a-9S noivos e 'ctignas famílias.

-Día 19 - Gregório Barrios estará can ..

tando na boíte Lux Hotel. - As mesas P0-
derão ser adquiridas na portaria do mes

mo.

.
--:0:--

A elegante Ana Maria Schmidt, yai tu ..

mar parte no desríle do Clube da "Lady".
--:0 :--

Vera Ribeiro "'Miss Brasil", visitará "R'io

rianópolis no próximo dia 17. Vera será
homenageada nos salões do Lira r.1'enjs
Clube.

--:0:-.-

Está de parabéns o casal Sr. e sra. Victor
Cardoso pelo nsscímento de Silvana Ma
ria ocorrido no dia 8, na Matermdadf.'
Carlos Corrêa.

--:0:--

O Sr. e sra. Dr. ,Claudio Valente Ferrei

ra, receberam em sua residência um grupo
de amigos, na noite do dia 7 p.p.

-,-:0:--

Na noite de domingo no restaurante
RaÍlcho da Ilha, estava de fila para se

conseguir mêsa.
,-�:o:--

O Jornalista Paulo Costa Ramos e o sr.

Ubiratan Brandão� voltaram encantados,
com o weed-end na cid!lde de· Tubarão.

--:0:-'-

NAS PASSAGENS
D·E VQ�TA -"'�'�1

--:0:-'-
, . _o. �

i3ssss·sSS$%iSSSSS$S$S"SSSSSiíSjSSP S'SSS-SSS9'S"SSSSA'SSSSS,..sssssss:

VIAJANTE

·�adol' em auxiliar a criança.

morejador c,\!lte e compreensivo
de Genl Borges que molda em cada

Curitiba ..•.. �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"Big-Hight" de Q
..
�'

ESTA É UMA NOTiCIA AUSPICIOSA' PARA V ..

.Durante o já �radici('ndlIlMês dos Enxovais" e visando posslbilítar maior coníôrto na. escolha de artigos domésticos '

,'o, \�\;A Modelar, líder-no comércio deFloríànépolís inauqurou B 'sua "HIG-NIGHT" permanecendo aberta as quintas-feiras
;:", "�<:,,:

�
-

�'-�té-às 2� horas.. ..
��

.' :":...,

, ,

_'.;" ;..=."

.. � ;-' _' _, 01•• ""'·· •• ,',·••

-

Venh'â tomar um ccfézinho
e . � " aprJlveile .a oportunidade para examinar e escol�er em companhia de sua esposa, noiva ,ou parenle, aquêles ar

tigos .JIU�: V. necessjta para o seu lar COIRO:

R:EFRIGERADOflES '_ RADIOLAS'DE ALTA FIDELIDADE -,.LIQUIDIFICADORES .:- T�NCERADEIRAS
BATEDEIRAS De: BOLO _' MAQUINAS DE COSTUHA - LOUCAS - CRISTAIS'- PORCELANAS - CERÂ·
MICAS � FAOÚEIROS -, APAHELHOS DE ILUMIN·ÀÇÃO-ABAT-JOURS.

,

LEMBRE-SE
�Is

.

Quintas-feiras
·BIG NIGHT

/
.

Nenada �'olulaCão. da, pÇfll do famoso estrit.o�� �ÚflgarD
o '"

.'_.
Por John Stuart, Via ruais essa preocupaçao. - que eao íntensírícados pela por Tibor Dery durante a re- Tlbor Dery, .segundo o E,,,iAd�. �ao se dísse qu= , se H.",tava d� Assocíaçao dOI

B.N.S.
-

, I O folheto traz o �e�to da extensão da 'pena' e pelo r:'s-' volúção, o. folheto mostra o porto-voz comunista, foi con- Qt'gamz,açao e�a essa - mas F5(;rltores Hungaros.
LONPRES (setembro, 1959) carta particular dírígída ao t&.d0 de saúde do prísíoneíro .. 'if:rd�deiro sentido das cita- donado por haver sido "o

.

. _ A sorte de Tibor Dery, es- Sr Janos Ka�ar por Albert Pedimos, Sr. Prímeíro-Mínís-
'

çõe�� agora utilizadas para o chefe da organização dírígt
erítor ,húngaro que com a carnus, T.S. E�IOt, �arl .las- trc, que ponha em liberdade

I
acusarem. ! da contra a segurança do

Idade de 62 anos foi conde- per!" e IgnazlO süone, os a TJbor Dery e seus comna-

nado � nove anos de prísâo :}'!.,�is, no momento de a' AS- r-berros".
-

em ::'957, continua preocú- creverem, não se propunham (J Ministro húngaro em

pando os círculos íntelectuaís divulgá-la, esperando que París negou-se a despachar F<1J(:.C'eu dia 22 de agôsto em Guaratinguetá, São Pau
de M-Jndo. Livre. um apêlo de caráter parti- a carta para Kadal', de for-, 110, aos 57 anos de idade, o Prof. José do Amaral Rebello,
0. �Qlheto que acab.a ,dI" s�l' cular fôsse mais .útíl. -

?1<1 que ela teve. de se: en-
. pert'bl'êmte, a grande família Rcbello, de !tajaí, dêsse E,,-

pubrícado pelo Oomítê P:r:o- "0 fato de que um homem víada pelo correio. N.ao sr: I tado Fra filho de Jésé Joaquim Rebello natural de San
Rib:Jr�Dery em Paris, con- de tão grandes méritos e de recebeu resposta alguma. '.. .' .

t
'

I R b n
.,

tcr1doJ documentos sôbre o ElO altas qualidades morais Inclui ainda a publícacâo I
ta ç�.1nJma, e da dona Hen,nqut) a do Amara e e o, la

cabe, 'bem como os infrutífe- possa ser encarcerado", re- JS apelos feitos por três I'!il. fale?ldo�.
.

.. . . _

roe apelos formulados por zava a carta, "desperta em crltores franceses detentores! O prof. Rebello deíxa vruva d. Mana co�ceIçao Vll,�

pessoas de renome do Oeí- nós sentimentos de tal ordem do Prêmio, Nobel, pelos it.a-, la SaI:WS do Amaral Rebello, um casal de fIl�os. (pL'�fa.
d-r te em favor do escritor que devemos levá-los ao 'lPU Iíanos Alberto Mora,,,,�, Car ..

I
Angér.ea Maria <yilela Rebello e Antonio de Padua VIle

húngâro, aumentará ainda conhecimento, máxime !,)I)['- lo Leví e Nenni e os

britâni-\la Rd:'eJlo) um irmão, sr. Fernando do Amaral Rebello e
--------------�--..__.--- - -

cos Bertrand Russell, Jo Ori- unta irmã, dona Clarinda Rebello cursíno,
_-------�- ---��-�-":-"",-, rnond e outros. Bertrand 'Rcbello tinha grande amor a Santa Catarina, terra

,

�l�:�:ell record�va em,. s'll:a «o seu pai' e onde deixou muitas amízades., Nas suas fé-
cai ta que, depois da�nmeI- .' '. . .

t ld d d E t d
..

ra Guerra M ndí I . nas, sempre la a Itajaí .e ou ra« CI a es o s a. o, visi-
" U la, se nl:i " '

•

socíara aos 'protestos formu- rar parentes e amIgos..
."

lados contra a' sentenea de Rebello era professor de desenho do Instituto de Edu·
n .. o:·te pronunciada co�tra o cação Conselheiro ROdrigues Al'le:.., de Guaratinguetá ho
.líder comunista húngaro Bo- méril. estimado dos seus alunos e de todos desta cidade de
·IH Klm, e que êsses prote"tos Guaratmguetá, Estado de São Paulo. Lecionou

.

tainbém
fOl'am atendidos por um go· no'C,Jinásio Nogueira da Gama (; no Colégio São Joaquim,
v'�rn(l que era tao antiliber�,!
qnJ.nto o que mais o fôsse.
At'l'E'scentava qu� esperava

, Je1"/orosamente que "o 00-
vinno do Sr. _Kadar não se
lo"(l:;tTasse 'menos sensível a

com'iderações de human!ta

lirismo libera!".

O folheto reproduz a úni-

I ca resposta que ,se deu fi ês·
se.j &pelos: a que foi pubUcrl-

I
da ne semanário "Ma�ya-
ro1'S Ag", de Budapeste; e

.

que apresenta' a Tibor Dery
.1 corrI) '�um fomentador da

IlevOlução", expressão '3sta
; do próprio conaenado. Mas

I aeoDtece que o contexto em

. que. Dery lançou essa expres-
1

\' Rà'J foi adulterado pelo se-

1119.nárío. Ao reproduzir o
,

a':t.igo em causa, pUblicado
)!l!lI!e•••

"ALUGA-SE

A�
WI

nsan�o REGUkADOR GESIEI�A
\

.

, ' .... ,"':"

,-

A Senhora também poderá SORRIR
todos os dias do mês I
--

./
( -

-

REG·LlLA-P,OR GESTEIRA
é um "-remédio extraordinariame�te eficaz no

tratamento das menstruações dolorosas e outros
_

dist�bi�cs .fl!_Ilclo�ais dos orsãog-fem.inino�.
'\

conosco

�':""",",---._'-' ..... ;

em

Utilidades doméstieas

Tudo para
�>j' "'_

--

..,-
-

·Iar

FALECIMENTO

NOIVARAM OS DE CASA

O nosso "Radar"� tem a maxíma satisfação de regis
trar o noivado do jovem estudazite acadêmico Flavio Al-_

berto de Amorim com a gentil senhorita Maria oelína. Ele
'

é o Redator, ela a secretaria do nosso jornal, ambos exer

cem estas funções há quatro anos. Foi uni fato muito

interessante de se anotar. Parabens portanto, aos preza
dos noivos, e muitas felicidades é o que deseja o "Dr. Ra ..

dar". Desta vez, o noivado foi e-n nossa casa.

xxx

BONITA DEMONSTRAÇAO
O nosso Exército deu uma lJonita demonstração. No

dia. 7 pp. à noite, quando tocou Q Hino Nacional pelas
banda!': mixtas do Exército e dA. Policia Militar, dois ho

jofoto� foram expostos enfrente d Catedral Metropolitan>l,
fazéndc o' ;'V" da· Vitória, iluminando as duas tôrres da

nossa Catedral. O Espetáculo foi lJ:luito aplaudidO, pelo po

vo qu.� (stava presente. Paraben" aos idealizadores.

de. Lf)f"ila.
Perde portanto Guaratinguetá um grande filh� e

Santa Catarina um grande admirador e amigo. Foi clle

tafubcm ,político, tendo sido candid!1to a vereador muni';

cipal e era dedicado vicentino.
.

Nova síntese da WINTHROP
PRODUCTS INC .. Lixa Tenis

ClubeDentre 70 compostos
-

da Metatiazanona, sintetizados

por Surrey, Gesley e Coulston, qü.imicos do Instituto dA

Pesqui<was Winthorop (Rensselaer, N.Y.), o dióxido eio

rofenU metil-metatiazanona mostrou-se possuidor de no

tável ação neuropsiquica regulnrizadora" bem como de

acenL1ado efeito relaxador mus.:!ular perférico.
L,�l ga messe .de observações clinicas atesta sua efe-

ilvidadi>, terapéutica, a par de máxima tolerância.
'

LaI.�ado nos Estados Unido., sob o nome comerci.;t}
de Tl'�n('opal" estará à disposição da classe média bra

�ileirl;l. a partir de setembro.
Li"Enciado no Brasil sob de.í.10minação de FENAROL,

o no'", e original sintético difere, sob ponto de vista qui
[nicó, tis todos os ataawicos ou ti'ànqúil1zari'tes até &qui
conhe�idos._

/' PROGRAMA DO MES DE SETEMBRO '

. DIA 13' - DOMINGGO - "NOITE DE ENCANTO",.

ESCOLHA DA "CHARM-GIRL 19(>9". - DAS 19 AS !:\4

HORAS.
DIA 15 - 3a. FEIRA _: SOtRl<i'E COM A FABULOSA

ORQUESTRA DE MIGUEL CAr.o'. 28 FIGURAS. RESER-

VA r.;E MESAS NO MULLER.
.

DIA 17 - 5a. FEIRA - SOlRE'E DE APRESENTA

çÃO' DE VERA RIBEIRO - MISS B�ASIL 1959 - QUE
DESFILARA' COM O MAILLOT DOURADO E VESTIDO

USADOS' NO MARACANAZINHO EUIÍ.'a êaslr na Rua Fellpe 'Scli:
.

mldt, n.o 160' :-'r�atar no lo�al. BEACH .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Domi_ngo, Tarde

Ribeiro, respectivamente pai, esposa e

irmã do Campeã,) de 1959, a quem sau
damos e almejamos novas glorias naf,
suas lides enxaédsticas. Damós elo s§-: ( ..
guida a classificação .do 'campeonato, no'
qual funciona,am como .á.rqitros os Sr�.
Dr. Aldo Marc·)!! e José P, Garcia. O em

pate verificado na terceira colocação foi'
decidido pelo sistema Sonnenborg-Bergtll' ..

Sensacíonal
"

�.,. :��..;
•• .1 ��'f /"'{_��i:�:(!

�. ,
".

Amistoso "entre ó Campeão da zona Lestee o
-'""r> '·Campeão de Laies

CAMPEONATO COM'ERCIARIO
FUTEBOLDE

(Continuação)

I
gularnentares u jogador não po-

REGRA XXXI derá mover �.- pé avançado, exceto

Depois de jogar-setod� as bo; a elevação do salto. Consldera.-se
/ I

1 d'chas ou se o � anulado,
I
pé avançado, aque e que 11 o se-

�
.

t11& qualquer circunstância, o rei; gundo passo e que, como o ou 1'0,
nícío do mesmo deverá efetuar-se' ultrapassar à Unha do pé apoiado. b) Embora os jogadores estíve-,

do lado oposto 'à jOgad� '·a�terlor. i
As i�frações à esta regr�, serão

I.
rem de' acordo, uma vez jogadas

REGRA XXXII ! punidas com a desclassificação e' as bochas, não será permitido re_.

D�, PONTO - I a. retirada da bocha jogada. I tirá-Ias para jogar novamente.
Depois de ter dado os passos' na-: a) O Jogador que antes de jo-' c) Durante a reaUzação do io-

-
.'

o v a s regras . de bochas
.,

.

gar a bocha, .resvalar com. o seu �o. se observará atentamente o ' Iada a bocha Iogade, bem como os

pé avançado, será punido com a "arrastre". I seus efeitos, sempre -qua aquele
retirada da mesma, se esta chegar 1) por "arrastre, entende.se na sua trajlltória não tenha tocado

a ser jogada. quando o jOgadOr, ao jogar a pon, em qualquer 'outra bocha.

Ma is 'lois prélios foram
real izndos em continuação
ao Campeonato Comerciário
de Fu tebol, promovido pelo
Departamento Esportivo do
SESC. Sábado, no campo do
Ipiranga, em Saco dos Li

mões, pelejaram Remington
x M)eyer, ven.cendo êste pe
lo escore de 4 x O, com tsn-

do certame. Marcaram, pa
ta o' vencedor, Mário (2),
Euní (2) e Gerson (contra)
e para o vencido Theodorni
roo .Á!l'bitro: Osmar- de OJi-'
veira (Chocolate), com de
sempenho aceitável.
Classificação ap.ós Os jo

gos a.cima:

objetos arrastados deverão retor.,

tos de Dflney. H\ernani, Vi- 1.0 � Farmacia Catarí-
tor '.l Eugênio (contra), nense, 3 p.p.
'Árbitro: Nelson Santos, 2.0 - Machado, 5
com bom trabalho. 30, -=- Fiambreria e Mey-
Domingo, no mesmo 10- er- 7

cal, defrontaram-se Farma- 4.0 - Remíngton, 10
lia Catarinense x Machado, 5.00 - Forl (desistiu no

g) Toda a bocha jogada, quer com a vitória do primeiro 2.0 turno).
a ponto ou ponto vIOlento, contra pelo escore de 5 x 1, ísolan- I Próximo jogo: Reming-

(Cont, na 5.a página) I do-se, assim na 'liderança ton x Fiambreria.

to. empurrar e deslocar com a bo

cha jogada, quaíaquer objetos,
por mais de O 50m dos seus lu,

, ,

gares prím!tivos;

Dr. J.oã'o 'Rib�iro .�elo
Campeão de 1959

José Paulo Garcia segura veio confirmar a sua lama ue �Encerrou-sp., no dia 7 de setembro cor, talentoso enxadrista. Em terceiro íuga, J
.

rente, no Clube 12 de Agosto, o VI Cam- colocou-se o velho Demétrio Schead, ú �
peonato EstadUJ.I Individual de Xadrez, patriarca do Ãadrez catarinense, sem. �

�representando indiscutível vitória para a pre combativo e perigoso em suas SUl.'� \
Federação Cata.cinense de Xadrez.' O su- preendentes combínaçções. Foi-lhe cor.- �
cesso dêsse Campeonato foi absoluto, c 110 ferida pela F. C. X. uma medalha �
seu desenrolar não surgiu nenhuma falha como prêmio de beleza pela

sua!e nem apareceu Qualquer nuvem que pu- �)Hl't!da contra Bllvio �O\l( íní, Qs. demats
. de�se_,me§PlQ:,..d.p.J@ge��flr J) seu nãrticÍ.l>li!:ntes ,utu31'am dentro\de' 'suas
brilho; Mals do que uma luta, fof u-na possibilidades il,: díante do valal'l de

t'O';'l:.festa para os t'mxl=td�istas. florianopolih- dos, nenhum concorrente podia subesn- .

nos e para os visítantes que nos honra- mal' o seu adversário; O grande .VI Cam
ram com a sua presença, Oauseu-nos gran peonato Estadual Individual de Xadrez
de satísfação, consta,tarmos o extraordíná- foi ofícíalmente encerrado a noite, . no �
rio ínterêsse despertado no .públíco, que- Clube 12 de Agosto, num [antar de con- >
afluía numeroso a todas as rodadas, tan- fraternização, quando. o Dr: João RibE'il'0 �to as realizadas pelá manhã, como à,s rea- Neto, como presidente da FCX, usando da �lizadas à tarde ou à -noíte, Os comentárlos palavra, exaltou o auxílio do GovêrL'o �
se sucediam, as preferências por êste ou do Estado e da. Prefeitura Municipal, e
aquêle jogador se faziam logo sentir, e agradeceu, na mesma

�

oportunidade,
'

.1

assím o entusiasmo da assistência perma- colaboração das organizações comerciais
necía sempre vibrante e sem esmorecer JORGE SALUM S/A ÇOMERCIAL, CAR
um minuto sequer. LOS HOEPCKE SiA., A MODELAR, EM-

PRÊSA GRAFIC1\ GRAJAÚ LTDA., ELE
TRO TÉCNICA INDUSTRIA E COMER
CIO S/A. e dos Srs. EDISON DA SILVVA
JAÍUlIM, ELIAS MANSUR E GUARACI
DOS SANTOS. JT.m seguida à entrega =1".11'.
premias aos 3 prrmeíros colocados, o Sr.
Demétrio Scheact prof�riu comovente ora

ção, deClarando que podia afirmar, ba
seado em seus 40. anos de experiêncía no

enxadrismo catarinense, que o ,xadrez '301
nosso Estado lJwgride como ·nunca e qu.e·
jamais· a.tingira tão grande' qesenv'llvi'
mento. Falou di: importância do Xadrez.
como forjador de caracteres elevados e
da s�a influência nas civilizâções ma'del"

Para nós, velhós enxadristas, é 'profull- nas. Visivelmente emQciona:do, saudou o
damente ·confortador

.

assinalarmos o tn· novo campeão, enaltecendo-lhe os imiga
terêsse sempre crescente que o Xadre'� veis méritós de enxadrIsta. Terminol;' po.;
vem despertando.. na proporção que as fazer um veemente apélo p'ara -qu� 'nunch
competíções se sucedem, fato que repro-. esmorecessemos na luta pela grandeza do
senta evidentem<.nte enorme progresso. F, Xadrez de. S, Catarina. Ao jantar de eOI1-'
assim trans.corr.:u a pugna máxima jo' fraternização, aiém dos partiCipantes dõ
Xadrez catarinense, s�m uma ru,ga, m.lm campeonato, do Sr: Guaraci 'dos Santos.
ambiente cordinlíssimo. Para isso co.!}.· e da DiretOJ;ia da FCX, . com'parecer-tm
correu o trab'1lho perfeito do Dr. Aldo também o Sr. Enedino_ B. Ribeiro, a Sra.
Marcon, Diretor Técnico da FCX, que Da. Vanda' RibeIro eSta. Yara' Palma' .

organizou e dirigiu o presente campeontt
to de maneira impecável; sem dar mar·

gem a reclamaçãa ou que�xa de quem
quer que.fosse. Desde a abertura do cam�

.

peonato, no dia·.>::; do' corrente, quandJ
discursaram os Dr. João Ribeiro Neto,
presidente da FCX, saudando os visitan
tes e demais' concorrentes; o Dr. Eugênia
Trompowsky, pl'esidente do Clube 12 de
Agosto, dizendo do seu prazer pela u1'e

Jerência dispensada ao Clube 12 pa�'a a CLASSIFICAÇÃú FINAL DO IV CAM
realização do VI Campeonato; e o Dr. ,PEONATO ESTADUAL I. DE XADREZ
Alexandre Muni.z de Queiroz, agradecendo 1° lugar - CAMPEAO _ Dr. .João
as atenções em nome dos concorrentes - Ribeiro Neto (Fpolis) 51/2 pontos
até a última rOd:.;.da, tudo se passou de 20 lugar - VIce-Campeão - Fr,edy Ou:-
forma tranquih, cOm o regulamento obe.. marães (Joinvile) 5 pontos
decido inteiramE'nte. Desta vez, o honl''Jso

.

3° lugar - Demétrio Schead CBlume-
título de Campeão Catarinense de Xadrez nau) 4 pontos

_ � l .

coube ao Dr. JOltO Ribeiro Neto, .-pós ,um.a 4° lugltr - pr. �guel Russ()wsJ;:i

I
jornada _brilhante e, convincel1te. Co.:n qoaçaba) 4 pontos, _.

apenas uma dtll'l'úta', conseguindõ man" 5° lugar - Dr. Alexandre M. de Quei ..
ter-se na lideranra desde o começo até o roz 31/2 pontos

.

.

fim, o veteran) Dr. João Ribeiro Neto,_
.

6° lugar - Dr. Luiz O. da Velgcl
ve:lho. ªl1imador ,do Xadrez, vê enfim -0:1 (·polis)·3 ·pontos·'

..
.

,. ...

�
.

seus esfOl'ços de tantos anos éoroados' de 7° lugar .- Werner Weise (Ko do�-êxito, justamente merecido! Classificou· ,Sul) 2 pontos r·"

1se como

ViCe-Can"�:ão1;5:r'C:;=d�r��ç�.�� Silvip SOl}c1ni (FP0113) 1

"/ /�,'
.

, ...�;(..:':';",::?\.. � ,:r�..f,:"g

Quantas vezes tivemos ocasião de pré
sencíar, nos maía entusiasmados, manifes
tações um tanto barulhentas de aprova
ção ou reprovação de qualquer lance,
quando êste nã-: correspondia aos desejos
do torcedor .,. E êste estado de ânimo ei':}
mantido até o término .da última partida
da rodada, quando, então, os comentários
e palpites choviam de todos os lados, Ê

Uníverscrl F. Club
2) quando o jogador fizer a JO

gada à ponto. e a sua bocha em,

purrar e deslocar qualquer objeto
por mais de O,50m, em qualquer
direção houve o "arrastre" e os

,

FESTIVAL ESPORTIVO PATROCINADO PELO UNIVER·r;AL F. C. A REALIZAR-SE

NO DOMINGO, DIA 13 DE SETEMBRO DE 1959. NO ESTl\DIO DO BUTIA F. C.,
LOCALIZADOS E.M ITAGUASI:'lU (BAIRRO . DE BOM ABRIGO, COQUEIROS.

nar aos seus lugares marcados.

d) Compl'Qvado o "arrastre";
conforme discriminado no item

anterior, a bocha jogada ser í des,

clnssírtcana, e anulados todos os

seus efeitos que porventura tenha

produzido,

-.---"- : O:

":"l

8,00 horas FLUMINENSE X C. 'RAMOS

8,30 noras MONTE CASTE�O X IPIRANGA

9,00 horas "O ESTADO" X UNIDOS

�- �NTERNAC1QNA U..NnmRSAL-_y- -
,. "'"".

10,00 horas, ESTIVA ,:.X UMAITA
......

:

: o:

13,00 horas C. RAMOS X FLORIANóPOLIS

13,30 horas "O ESTADO" X BARBEIROS

14,00 horas INTE�NACIONAL x IMPÉRIO

14,30 horas FLUMINENSE X ARSENAL.

15,00 horas EXPRESSO X EMPR:tl:SA

15�30 horas MONTE CASTELO X FONTE PRETA

·-:0 :

e) para se obter

O,50m. para o "arrastre", toma-se

como ponto de partida, por meio

de um angulo reto. as marcas ln.
=="'-''-;;:;=r----�·�.. -<1'''le..·arw-u''''!'as da posiç&o ezilQu7 S6'

,

._

r. bocha jogada não se considerando�

. , .

-

o percurso percorrido pela mesma ',

A inedlda da distanciá p�rtlrá do

eixo do �IUdldO angufo reto.

Nota: - Não se �onslderará "ar_

até O,59m. da marca anterior até
a periferia dos objetos arrastadoà.
f)

.

Se no inicio de uma jogada
a ponto violento o boUm estando

,

dentro da zona de jOg� for atira

do para fora da cancha, s�rá anu.,

__st���,�
cO,ndução' . independente ... I

;��,.;' Monarh I ��
APENAS CR$

� -SUAVES PRESTAÇÕES MENSAIS
�'��v��l'

J:':' .�
,

,

" .

-���il���.})· (;:.\/, ':\'\ .. <?J.- <ii
\ '. \

�,(.%

t: .....

i

V. conta com e'}as vantagens
na sua Monar":

• Gorar.tio contra qualquer
defeito de fabricação I·

• facilidade em encontrar peças
.efiginois de repOSição, coro"
contrôle de qúalidode Monark!'

�OS PAiA tiO/I\fNS� MUUiWS E atANÇAS

:;-
..

o São C):istovão
nhecido "c'lube Idlas cade
tes" que em 1926 logrou
conqui-star o Campeonato
Carioca de Futebo'l, possue
�erca de 290 troféus ga
nhos em quasi todas as mo
daJida·des de es·portes. Em
1954 o. São Cristovão esteve
na Euro,pa, tendo disputa
I 'iO 17 partidas sem ser der
rotado uma só vez.

xxx
O Campleonato Brasileiro

de out-riggers a 2 remos
foi instituid{'l em 1927, �'Po
ca em que foi disputadó
pela primeira vez. De' acor
do com o regulamento sua
realização dava-s,e nos'anos
que antecediam às' Olimpí
adas, Sua inclusão lem 1930
na Regata Na.ciona1 foi a:
conse·lhada ante 'as p'ossi
bilidades de sel� o remo bra
sileiro r.epresentado nas
festas náuti.cas comenwra
tivas do' 1.° . rentenál1"Ío da
Independência -política da
República do Uruguai.

xx_x
São Paulo ,partiCÍipou pe

la primeiro vez do Campeo
nato Brasileido de Futebol
no ano d� instituiç'uo do
cer.tame (1922) e em qUle
foram campeões, com e.ste.s
resultados: Pauli.s·tas 13 x

.

Mineiros O, Pau,listas 4 x
Cariocas 1. No ano seguin
<,�e os "bandeirante·s· repeti
ram 8. proeza· derrotando os

)J31'anaens'es por 5x1, os
'

gauchos por '4 x 1
rioc3s por LI x O.

. surgiam assim numerosos Alekhlnes e Ca...,
pablancas, aprov4ndo ou condenando dc
tt:rminados laílce�, ou simplesmente duvi
dando de 'certas jogadas mais ou menos
obscuras..

'

..

•11'7
.g:

CR$ 7.490,00 A VISTA ou
.

Cr$ 623,00 MENSAis '

·fi E V E N D E D O 1! /E S·
.

MAGA:ZINK HOEPCIm'

Rua Feli�,e SChmidt, _

iJ'polis - o - Sta. Çatarina.

'..'
,,_'-Tf�i,
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.P A.R_lL( LP A C ÃJl �.

.rOAO 'RAIMUNDO DE -o-KCINTO lIENFtIQUES. DA;.;
AMORIM JUNIOR SILVA

JI(Um" ICI,IDII.'" .J.'... :'�·f·' - .�...

PODEM SER
PRovocaDas PELO
MIU' fUNCIONaMENTG

bOS RINS

e e

MATILDE WOLLINGER DE, RAIMUNDA LISBOA

AMORIM SILVA
com sat,isfação participam o noivado de seus filhos

.fLAVIO ALBERTO 11: MARIA CELINA

A\',ua Doce, 7-9-59. São Luiz-Maranhão, 7-9-59

DA

Depollt de am dia Intenso de' trallll·

lho, multas pessoas se sentem por' de·
mais Indispostas e preocupadas. 810

ataca:du por dores naé coataa, dores

de cabeça, de�nlmo, falta de enel'p
e passam noites agltadas.tendo. Inolu·

sive, que Interromper o �ono para

micções freqllentes, O maú funolona·

mento dos rlna pode ser a causa de..

sas perturbações. Não se descuide de

seus rins. use um diurético suave,

agradável e seguro - as Pilul.s

Foster. Usadas no mundo Inteiro, por

milhões 'de pessoas, as Pilulas Foster

dão alivio rApido a todos os. distíu'·

bios provocaQos pelo mau funciona:

mento dos rins e da bexiga.

V·ENDE SE
Um Cllevérolet, 52, de côr verde, quatro portas. Tra

tar na Ahnirante Lamego. 144. - Telefone 28-18.

. DO RIO PARA VOCÊ -Interessa a todos .. �
�

-

Parthulares, Comércio e Indústria.

Utilidades domésticas, remédios, veiculos ou mAquiO:
nas acess6rlos de todas as espécies, discos ou o que

você precisar. Firma que serve há 30 anos a imprensa
brasileira, criou um departamento de vendas 'para o

Interior, elltando apta a' atender o .eu pedido. EscrOo

,.,. pir.'

Representações A. S:' Lara Ltda.
Rua Senador Daotas, 40 .,5.0. aodar· Rio

ARRANQUE IMEDIATO!

.v. Pode Confiar em sua

Bateria ELCO
DUPLA RESERVA DE FÚRÇA!,
Para sua segurança ,e tranquili
dade, D E L C O mantém sempre

em serservn o dôbro de energia
de que seu carro precisa!

SEGRÊDO DA LONGA VIDA!
DELCO contém o exclusivo ele

mento Ba t r o 1 i f e, que evita as

perdas de energia autodescarga!
. DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

CarlosHoepcke S,A,
.

REVENDEDORES' e FROTlSTAS
Des"contos

"'�"'
..

.� ..

espeCiaiS.

FLORIANóPOLIS, Quínta Feira, 10 de .setembro de 1959

,

com ,o P6 apotado sobre a linha

de .Sa.1da_�.de aCÓl'd�_çQl!l..,Q,. esta��
lecldo n:1 "'regra VI.'

_.,

• >, - t .

a) O jo�ador que queira bochar,
deverá qeslgnar ,ao jUiZ, em voz

"lta, o ebj,eto anunciado. EBite

ebjeto, será sempre

pod�ndo o jogador

unlco não
,

designar ou

anunciar mais que um objeto. a

,er ntingido pela bocha atirada.

b) O .avlso do jogador que vai

proceder a jogada é o unido que

vale. Em .caso contrario, ou ainda,
pela falta de aviso em voz alta ao

Juiz 'da jogo, a bocha jogada, será.
anulada, mesmo que atinja ou não

quaisquer objetos.

-:0:-

VENDE-'SE
Uma propriedade contendo 3

casas na Rua· Servidão Furtado

(prainha). Tratar com DELAMAR

SANTOS nésta Redação.

*. ' '" •

V E N D E-i E
UM TERRENO SITO NA

HUA PADRE ROMA, com

2u metros de frente. -

Tratar pelo telefone 2786.

Alugo na rua Santos Du

mont, n.o 8 apto. 1:- com três

quartos, sala, banhéiro e de

penciencia de empreg�da.
Trll.tar pelos telefones 3115

e 3�24.

VENDE-SE
- 1 cristaleira
� 1 b:iiéã'ó

Tratar na Rua Deodoro, 2,\

Blumenau, 6 de setembro de 1959.
ERICO MUL.LER

Dia 19 Sabado no LUX' HOTEL
SÉNSACIONAl APRESENTAÇÃO EXCl USIVA DE e, G R E G O.,R I O, B � R R I O ,S, NO JANTAR' DANÇANTE

-

DO LUX HOTn
RESERVAS � DE MESAS· :NA PORTARIA.

,_w•••• ,._••••�.�•••G•••h••�••••• � 1

I A Reiyin�ica�ão Bancária. I
c. ,

, • FERNANDO SOUTO MAIOR aberta para a implantação de movímen- : (Cont: da 4.a página)
.' tos anárquicos, arma para ser ínescru- .a cabeceira voltando a mais de
.. Os bancários constituem uma classe pulosamente manobrada pelos aproveita: e :
: que,' nesta dificil conjuntura social do dores das lutas classistas. Se"'l estarda- 4e1.00m. sera desclassificada, esteja

",
País, ��is tem contribuído para a_sua Ihaços publícítártos, sem panfletos ínstf- :ou não o bolim em jogo.

tranquílídade, norteando a sua. Il:ça� _. tigadores e sem intimidações de moví- : Nota: - Não será apllcada a

�esmo qluan�o se ttrata deI' reívíndíca- mentos suspeitos, os bancários.. ante a Idesclassificação da bocha, quando:

I
çoes. que ev�r!am ou ra� c_asses para o elevação assustadora do custo de vida, ,.

. caml�h? perrgnso das agítações - dentro estudaram e reuniram em "dossier" a • 1) se na sua· trajtltória d9 ida

dos hmIt_es recomendad?s. pelo bom se�so. grave realidade � podem, naturalmente : correr no "arrastre";

A_s relações entre ?anc�nos e banqueíros -

dentro das possibilidades sensatas um rea- • 2) se tocar qualquer objeto que
sao testemunhas mequivoeas do espírito .

t
. '. •

ltamente ha moní
.

t t d JUS amento de vencimentos para que se .se encontre dentro da zona de

I
a r .10SO exis en e nas uas faça face a ui a sít açâ

.

t táv 1 •
.

'
.

poderosas classes que divergem sem de- m. ,,1 u ao msus en aV2.

ajOgO livre embora OS' empurre por
. _.

'
. .... Outras classes tiveram elevados os senil

'

sumr. Oivt;_rgencla no bom sentido do ."lr- vencimentos dentro de um clima contnr- ImaiS
de O,50m; -

mo, que nao ul�rarassa as �rontei,ras dos bado enquanto 0S bancários mostram cc- 3) se ao retornar da cabeceira,
deveres e dos direitos que sao reciprocos 'd t .,. .

e cujos problemas encontram. o denomi�' ��n�� go e _?b,-cr vítóría com um mov!- : empurrar qualquer objeto, .sem

nador comum por intermédio dos meios blí d_Iarmonhl�o, setm que m�moi o. Ptu- i
ultrapassar porem a liriha de

i
' .

. co e e ven_ a a omar conllec men o. "

lega s, e nunca ca pre�edItad:t convul- Compreendendo o problema, em todos 1,oom;
s�o social que, eo Brasil, está, subter- os seus aspectos, atentando para o fato •ra�E:l!Xlente, sabotando e solapando a de que os gêneros alimenticios estão �m • 4) se ao retornar, .empur;ar
propria estrutura _do seu desenvolvimento 'permanente ascencão e sobretudo pava .qualquer objeto. colocadb na zo

economico, que na� pode, viver dívorcía- o fato de que os r�hdim�ntos dos :àan-c�s : na' de jogo llvre sem que ultrapas-
do da paz social. Amda mesmo quando as tamb b banoueí

.

"
• .'

questões que felizmente sae isoladas e� t t
em so em, 0<; an.quelros, como e?, ese por completo sua periferia da

,
... • �

'"
, •

t an as outras opor'/.lnldades, manterão • "
,

um ou outro �:;�abe�eclme�to. bancario, aquele mesmo sentido elevado quando no .Unha de 1.00m da cabeceira.
r-

assumem proporcoes íntoleráveís, a cl.. '3· trato de tais reivindicações percebendo o : h) Quando o bolim se encon�

se recorre invari�\'elmente à força da lei I d h' d t-' .' .

sem descambar para a ra f t I I'
a o

.

umano '1 ques ao, mantendo ta�- .. traI' além da linha. demarcatoria, a
, mpa a a < as bem mquebrávpI o laço que une os d" is

• agitações,_ desgraçad�mente t�o .em voga· grupos. Não se'�:'t demais, salvo aI Ul�t� 11,oom. da metade da cancha, pare,

I nas qu�stoes traba!hlst.as brasIleIras. exceções, afirmar-se que banqUei�Os ?
• os efeitos de se estabeLecer se 80

i
MOVl��nta-se, ag�ra, a honrada. clas- bancários formam uma grande e com- 'ireauzou uma bochada ou ponto

se bancarIa pa ....a pleItear a. melhoria d0S t f T .;. - ,

seus vencimentos Movimenta-se arg" _ paic a :,!lllla mu.tas v�zes enveredando �olento; será considerada bochà-

t·
.1 pe a nOlte a dentro, queImando pestanas' •

I
men ando, e arg,.,umentando com sere;:}!- nos serões penosos, contanto que a má- Ida,

se a bocha atirada der s�u pri�
dade

.. com, a fir.neza ,moral dos que '.'pt:- quina bancária do Brasil possiga firme .•1)..9iro pique no piso. depois da 11_ Partido de Representaca-o Po'pularr����a�a�d��s: de �al?UIOS_teladbOrad0ds a na marcha que forja riquezas de Norte -a
....
nha que demarca a metade da

�

•

. e nao a cus a e um e- Sul A :t:eivindicacão bancária tem' l' í
.

C O M UNI C A D OI sespêro de causa pretexto para que sI' tan't'o '·t d' b
' I?o -. oancha; e ponto violento, quando

I
--. ;I. .

•
•

'

'. O merI O O com ate sem venCIdosance a semente da demagogIa, estrada e sem' vencedores o pique da bocha não alcançar a
.

...................- <lt••••••••••,••••••••••, referida linha. Igualmen,te se 'con O Diretório Regional do Partido de Representação Po-

P A 'R , I 'C I P A r
-

O
'I side;lu'á bochada quando 'a bocha I pular, il:unido nesta data, na cidade de Blumenau, paI'

.'

� A . A L U'6 A -.S E- . \ atirada contra �gum obíeto, mar� delibe�ação' de. todos os seus m.:!r�:bros presentes, menos

LAURO GONÇALVES DR. JOSÉ. FERREIRA cada a menos de O,3j)1n da meta. I um, �t:ntro �as _n�rmas �s�atutanas .d��rm�nou a dl;;-

e ·BARROS
DE - X..:......

de da cancha ou anterior a esta. soluça0 cio DlretorlO Mumclpal d<3 Flonanopolls, por haver

SENHORA. e
Um prédio de madeira

Neste caso, será necessário avisar O mesmo infringido várids dispositivos dos Estatutos qae

SENHORA'
,com 4 peças" ,situado no regem a vida partidária.previamente o juiz, esclarecendo 1\

C t·
- Be,o Tupã, 28, fundos - Outl'dssim, na mesma oportun:dade, nomeou uma co-om . sa lsfaçao, comunicamo� aos parentes e pessoas 'I

Jogada que se quer efetuar, evi_ ,

. Balneário. missão composta dos companheiros, Dr. Jucélio Costa, 01-de nossas...l'elações o contrato ele casamento de nossos tando-se assim peniilidades .

. filhos, Hélio e Arlétte. I Informações no local com 'REGR� XXXIII
demar Veiga Magalhães e Ari de Melo Mosimann:, pa'."'l,

HÉLIO e ARLÉTTE dona Almira.
DA BOCHADA dirigir a secção municipal do P.R.P, de Florianópolis até i:t

RI'C de Janei'ro 5/9/59 Florl'ano'poll'S, 5/9/59 h t' eleiçaa do novo Diretório, de cor"formidade com os Esta-
'. , para boc ar. pode-se dar a e

tutOS.
três passos ou' saltos, saindo-se

C) Uma vez anunciado o objeto e) O anuncio da bochada

pelo jogador o juiz deverá

a5si-1
j_uiz poderá ser reconsiderado uma

, ,

nalar no piSO,. entre o angulo de- Só vez" pelo jogador que vai pro

marcatório do. objeto anunciado, ceder à jogada..

para evitar duvidas posteriores. soo f) A jogada que atingir o' piso
bre a 'Validade ou não da jogada. a mais de O,30m de-distancta de

d) A distancia de O,30m será quaisquer objetos que estiverem
, -'

/
sempre marcada na pertrerta do

I
em área de jogo, e tocando nos distancia do local ou do pique di!

,
,

objeto anunciado-. Í!,ão se tomando mesmos embora não "os troque de caída da bocha
�

atirada se resol-
,

�
- I ,.

1_'.'
-

,

em consideração,. outros objetos" lugar, se desclassificará ti. bocha . verá da seguinte maneira: fecha-s�
situados dentro dos O,30!p., �t1� atirada e anulados todos 06 �eus o angulo de marcação no piso. oh
le que foi anunciado e �marcãdo I�,efei:os. tsndo.se um esquadro em angulo
pela juiz. g) A bochada é regular, quando: reto. Do eixo deste' angul., se

C a s'a
v EN D E-S E

Vende-se uma casa. recém-construída na rua Almiran
te Carneiro n,v 8 - ao lado da VH,a Naval, na Agronômica .. ·éltil'ada. "consequentemente",' a
Com tres quartos, uma cosinha, um escritório índependsn bocharía é valida e regular, sem.,
t.e, b":\�heiro completo, um liwlng 7x3,50 e/uma boa área p"e que atin�a qualquer objéto,

para jardim de inverno. Preço CR$ 1.300.000,00. _ Se .•.ldo i�nt"o·dos O,30m, daquele qitl fo�
Cr$ '30:).000,00 financiados e o restante a combinar. Aceita- :ll1unciado pelo )ogador".
se casa de pequeno valor, ou terrf'no. Tratar hoje dàs ::> às (Continuá)
11 horas e dàs 13,30 às 14,30 horas.

M A R A V Il H A S EM A L.6 O DÃO
AS FABRICAS RENAUX adqUiriram, na Suiça, pa

";ente de' um modernissimo processo de acabamento de

tecidos de algodão, que altera e flprimora a olhos vistos a

:;onstituic;ão da fazenda.
O tecido, com o tratamenLO

ultra-l110dernas, adquire forma �

veis, pnis.:
. f'

NÃO DEFORMA POR ENCOLHIMEN_TO
CONSERVA SEU TAMANHO· E FEITIO

DURA MAIS E TEM MELHOR 4PARENCIA
As grandes vàntagens - o teeido beneficiado por C::l3t

modern�ssimo processo suiço torna-se mais resistente a

ação do tempo, agrada ao gôstJ mais réquintado, adq11l'
l'e grande semelhanca com o linhO de bôa qualidade e 3

"
.

VENDIDO PELO MESMO PREÇO DO TECIDO DE ALGO-

DAO COMUM.
Simultaneamente com as praças do Rio e São Paulo,

a CASA BRUSQUE, Trajano 11 a, . já recebeu õS. novo;> e

maravilhosos TECIDOS RENALTX, orgulhO, da Indústria

Textil no Brasil.

em máquinas especiaii>
aparência - inconfundl-

"

não está a mais de o,&om
do objeto anunciado ou de outros �

,

dentro da distancia de O,30m do
,

objeto QUE) foi anunciado: O 06Je-
lo ou objetos atingidos. não estão

a mais de O,30m, do objeto' anun,
ciado. Havendo duvidas quanto à.

medirá a distancia do local 'ou do

pique de CRida, da bocha atirada'
,

iávendo-se entretanto ' colocar 1'1
.

,
.

,

mszrna, no, local em. que atingiu
o piso. Elitão se meditá a _an;..
cía, uesue ó',eixo do angulo reto

fl�é a Perif�ria da b�cha qüe toi·

nADIO -GUARUJA

OE FLOR�ANÓPOLlS

Onda média:

(5 KW) 1420 kcslt
Onda curta:

(10 KW) 5915 kcs.

ALUGA-SE
Aluga-se um quarto. Tratar
cem o sr. Aldo Bessa, na
E:::cola Industrial, das B,OO
às 13 horas.

tss:ssss

é linda,.. '- mo's
e o CONFORTO?
Ao co"fnprar moveis estofados, verifique •••
molejo é feito com os legítimos MOLAS NO-SAG

e muito muior confarto
e excepcional durabHidade
• AU.nca cedem - nunca solta..
• nióvels mais leves
• dlspensa�"o uso d. cordillha.s e perclntarA:I. ·pano

• tA '" • ,�

e conserv.o:m o estofamerito "obsoljllamente: tnd.formóv"

MOLAS� DO BRASil S. Â •

.
<

N'" • EIcr•• Iuo· ...�11. - Telf.05'l'- c..'odaI875 � End. T.I.I "NQ.SA�" ---sr;

.'. IIVINDEDOIES, MEJER & elA.

I.,a f"� �Sch.mdí. 33,.e Ruo C�nselh�iro'M�f;�, 2 - fel. 2576 - (_�. Po�IQI 48 .. fLGRil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AGENTES É COItRESPOI1DENTE�,

.t .. T6d�á 08 munlclpiol de �AN'rA CATAIllN-A

ANONCI08

,...,UaRtt! CORtrato, de acordu com à:"';bela e. virGI

ASSINATURA ANUAL > ,CR$ ,600,00

A direção. lião se' reS-jJOl�BBh,iiit-á
. -

pelo-
conceitos emitidos nos articos assrriados.

AGUARDEM

DOS
SE·l�MBRO

ENXOVAIS

DESCONTOS rrSURPRESAS"

FLORIANÓPOLIS, Quinta Feira, 10 de Setembro de D59

,o,. :;'-, ""1'. _ 'tlI'l__ ... ...-----".----- ...

'DR HUBI GOMES DR. ANTONIO MUNIZ DE DR. HENRIQUE PRISCO .

• ,

, , ARAGÃO PARAISO

MENDO'IÇA
,MeDICO

Pré-Natal Partoa Consultório:, João Pinto, 14 _

Operil� - Clfnlca Geral Consulta.: das 15 às 17 horas. diá_
. ResIdência:

.

riamente. Menos aos sábados. Re
Rua Gal. Bittencourt n, 121.
Telefone: 2651.

sidência: Bocaiuva., 135. Fone 2714

Consultório: DR. WALMOR ZOMER
Rua Felipe Schmldt D. 87. GARCIA
Esq. Ál�aro de Carvalho.

Diplomado pela Faculdade Nacio_Horário:
Das 16.00 às 18.00.

nal de Medicina, da Universidade

Sábado: dp Brasll

Das ,11.00 às 12,00. Ex-interno por concurso da. Mater_
nidade_Escola. (Serviço do prof.
Octávio ROdrigues Lima). Ex
interno do Serviço de Cirurgia do

Hospital I.A.P.E.T,C. do Rio de,
Janeiro. Médico do Hospital de

DR. I. LOBATO FILHO
Doénças do 'aparêlho respiratório
TUBERCULOSE - RADIOGRA

FIA E RADIOSCOPIA DOS PUL

MõES -, CIRURGIA DO TORAX

Formado pela Faculdade Nacional
de- Medicina, Tisiologista e Tisio

cirurgião do HOfopital Nerêu Ra

mos. Curso de especial1zação pela

S. N .T .. Exlnterno e Ex-assisten_

te de Cirqrgia do prof. Ugo Gui_

marges (Rio) Cons.: FellI!:f! Sch

mídt, - Fone 3801. Atende com

hora marcada. Res.: Rua Esteves

Junior. 8,0. Fone: 2294.

DB. ,RÓLDEMAR
MENEZES

ESPECIALIDADE: DO

ENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS - CIRUR-

GIA ..;;_

Formado ,pela Escola de

Me:i'icina do Rio de Janei

'1'0 Ex-Interno da .Materní

dade Clara Basbaum, da
Maternidade Pró-Matre,
do Hospital da Gambôa
e do Hospital do IAPETC.
A-tend1e provísóriamente
no Hospital de Caridade

- Parte-.sla manhã

:-'--DiPiiTAMENTO DE SAÚDE-poitiC.rll--;
.- P L A N T Õ E-S D E F A- R M A C I A •

•• _

M Ê· S D, E S E TEM B R O

•• 5 _ ... Sáb�dO (tarne) FARMACIA "VITÓRIA Praça 15 de' r:ovembro

,. G .- Domingo F,i\RMACIA \VITÓ�IA Praça 15 de Novembro -
• f

7 - 2.a feira (feriado) FARMACIA MODERNA Rua João Pinto f
• -'

!

,1,2 --- Sábado (tarde) Farmácía sto. Antônio ' . ,'Rufét Felipe Schmidt

,13
-, Domingo Farmácia Sto. Antônio 'Rua. Felipe Schmidt

'19 - Sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua Trajano

.W
,- Domingo Farrnácía Catarinense Hua Trajano

,'20 - Sábado (tarde) Fm'mácia NOTURNA Rua Trajano

.17 -- Domingo F'armácia NOTURNA HU9, Trajano
-

.') Serviço Noturno será pfe tu"do pelas fai:_mácias Notur na, Sto. Antônio e Vitóri.l,• ;,�ilndas às Tuas Trajano, FfliI}€ Schmidt e Praça 11) de Novembro.

•
.�tão diúrno Gompl'em (lide entre 12 e 12,30 horas se1'8 efetuado pela Farmácia
'Vitória. - �
•- E S T R E I T O J
· �
• 6 - Domingo FARMACIA INDIANA Ru:, Pedro Demoro ,
• '{ - 2.11. feira (feriado) FARMACIA CATARINENSE '. "S.-E R V I ç O M I L I T A 811

�1;{ __ Domingo FÀRMACIA DO CANTO :::: P2e4QrodeDeMmoarl'Oo •
/I

Aten�ão Candidatos Civis' Inscritos Para O R E P R E S E N lA ( õ E S
JIII

.. MERPAL- - MERCANTIL I'AULISTA LTDA., �f!rma

• Exame De Sel�cno A Escola De ·de l'e!�l'eser tações de ambito nacional, 'possue 15 fUlals
'!O -- Domingo FARMACIA INDIANA Rlla Pedro Demoro • 's t D'" 'A II'" l'm di\'ersos Estados, seleto' corpo de vendedores dand<:l

• �
a.. argen OS ,as ..."irmas ... (jerfeita cobertura por todo o �ras1l de norte a sul d�

�27 - Domin�o l"ARMACIA CATARItlENSE RIll) Pedro Demoro JIII A fim Id1e tratarem de seu,s interêsses" todos Os can .lste alj Oeste.

JIII • 'didatos" civis inscrito.s para o Exame de Seleção paTa A'_Eita-se representações para tódo o Brasll ou regi5e�

• =' i,erviço noturno será efe tuacio pelas farmácias do Cnr,::o. Indiana e Catarinense.' Matrícula na Es,cola de Sargentos das Armas, são con� dá ótimas tontes de referencias.

• vidàdos à 'comparecer na Décima Sexta Circunscrição Sàu Paula - Rua Marconi, �4 - 60 andar - conj. 62

,,!!., lJi'eSente t�bela não pode rá ::er alterada sem préVia !lU�orj7.acão dêste Departament.o' de Rec,rutamento.
-- , Santa Catarina - Rua Souza França 20 FIo,' '\.

-_- .....- ... • (NOTA N.o 4/59 da 16,a CR) C';l!fie as suas vendas a Merpal.

DR. AYRTÕN'DE O�I
VEIRA

-, DOENÇA'S -Dã,- PULMÃO -

- TUBE�ULOS� �

Cõnsultór10 - Rua Fellpe
•

,'Schmidt. 38 - ,Tel. 3801.
-

H�rário: das 14 às 16 horas.

, Residência '- Felipe Schm1dt.
- �.Q 127. �

�r-�..-�����

CIRURGIA GERAL

Doenças de Senhoras - procto
logla _

- Eletricidade Médica

,CopsUltório: Rua Victor Mei
relles n.o 28 - Telefone 3307

Consultas,: Das 15 horas em diante.
Residência: Fone. 8,423. Rua Bíu
menau, n. 71.

l A' V A N D O (O M S -A B A O

Virgem Especialidade
,u' tia. WfTZEL IPUSTRIAL � Joln,lIle (Marca- Registrada)

lci,-se fe· e·', ,Iro

V I A J iE M E L H O B,
PARA ITAJÀt�- JOINVILLE - CURITIBA,-

ÔNIBUS ULTIMO TIPO
SUPER-PULLMAN

POLTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS PANORAMICAS

VIAGE�S D I R E�TAS
PARi'IDA FLORIANOPOLIS 5.4b

- -O'f-�:e, CtntITl'ItA 12-,45'
E-"�(\I)U��u\v���4"'"--:",;;�R-::::Á;;;;;PI:=:DO SUL � BRASILEIRO, ,LTDA.

VIAGENS COM ESCÁLAS - PARTIDAS � 6 E J3 1!ORAR
AGENCIA FLORIANÓPOLIS � RUA DEODORO

ESQUINA TE�ENTE SILVEIRA - TEL.: 2172

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

GERAL

ME'DICO
Operações - Doenças de Senho_

ras - Clínica de Adultos

Curso de Especlallzação no Hospi- ,

tal dos Servidores do Estado.·

(Serviço do prof. Mariano de An_

drade ). Consultas: pela manhã· no

Hospital de Caridade. 'A tarde 'das
15.30 horas em dl�nte no consul

tório. à Rua Nunes Machado. 17.

esquina da Tiradentes - Tele!.

2766. Residê'ncia -, Rua presi_

dente Coutinho. 44 - Tel.' 3120.

DR. LAURO DAURA

CLINICÃ

FORRO
IRMAOS BITENCOURT

'I' (AIS 8AOA'0 ' IONf HH

ANTIGO OfP0SITO ��'ANI

ORA. EBE B. BARROS·
CLlNlCA DE CRIANÇAS

Consultório e K......... ConluUIU

A', HereWo Lu lIiliA ap�, , Secnnda , ,.a-felr.

da. 15 ,. 11 borlu

Tel. - liU.'LOKIANOP0L18
r.

ORA. fiVA B. SCHWEIDSOH BI'CHLER
Clf:�I'CA DE SENliORAS E CRIANÇAS

Especíalíste em moléstias de anua e recto

'fr�tamento de hemorroidas, fistulas, etc.

.r � mr\#raia anal
Csr.runíca a' mudança de seu Consultório junto. á sua

r.widência na Rua Durval Melquiades -de Sousa 54

E PROCURA:DORJA -'
I,

ASSISTIl:NCIA

DR A,UGUSTO WOLF
DR. EMANUEL CAMPOS

nos ADVOG�DOS:
DR. ANTç)NIO GRILLO
DR. MARCIO COLLAÇO

das 13.30 às, 18 horasDAS 8 às 12' e
Rua Trajano. 29 - 2.° andar - sala 1 _ Telerone:�3'58

RAUL PEREIRA (ALD,A�
.

, .

ADVOGADO

"Questões Trab"lhislas
rr

Escritório: Rua João Pinto n. 18 8obo
:. eíerone n. 2.467 - Caixa Postal n, 25
bORARIO: Das,15 às 17 hói'às.

,
,

COMURICACAO AOS'MÉDICOS E
. , ,

FARMAC!UIICOS
A PIAM tem a honra -e s!).tisi�1Ção de comunicar aos

Justn",' Médicos e Farmacêl1tic�," o' lançamento do novo

produto do INSTITUTO BIOCHIMICO MARAGLIANO.

GERIPIAM _. H3

t â base de NOVACAINA sob form� altamente estabili�:l.1a,
para o especial emprêgo em Gcr!atria, no tratamento ela.;

diversa;; manifestações orgânicas do envelhecimento e da

seniliú".de, precoces ou não .

A:�.Lstras e informações á. dIsposição dos

MédÍ('c�, a Rua: Conselheiro Mafra - 90 com

Z, L. Steiner & Cia. _.:. Agentes_

senaores

OSSMARK
.

/.

VISITE A NOSSA LOJA
Rua Deodo,ror n.o i 5' -Iel, 3820

JDão Mnfilz·
. '". I- •

,

PRACIS.TAS .

N e c e s s.i t.a- se
NA MODELAR

DECURSO EXTENSAO
Nova Nomenclatura Grami;\tical Brasileiro.
r- A Diretoria de Estudos e Planejamentos, S. E. C.,
levará a efeito a' partir de 9' do corrente, no Instituto,
-le Educação "Dias Velho" (Salão Nobre). às quartas e

sextas-feiras das 17,30 às 18,30 horas um -Curso de

Português para professôres pr'ímários que está assim

programar'o :

A) Fenética descritiva; histórica e

sintática

B) Morfología :

Estruturação e formação
Flexões e class-ificação

C) Sintaxe

D) Ortografia, pontuação é significativo
das pa'lHvras

E) Metodologia' da Linguagem do
Curso Primário 4 aulas

t-ste curso estará a cargo do Cated-l'â'tico de Portu-',
guês do Instituto de Educação "Dias Velho"" Prof. üs-,

waldo Ferreira de Mello.
Ao término 'do cm"so será conferido fim Certif.icado

I ,.,'

a tod;os qu,e tenhmn 100% de fí'equ'ênci;:t-; ,

Para o mesmo c"urso convidamos Os senhore,s profes-
-

sôres ()e Grupos Escolares e alunos de Escala,s Normais.

As inscrições poderão ser feitas nesta Diretoria ou

juntõ '-à'/ D-i-reção dos Grupos Esco'lares.
'Florianópoli,3, 1.0 de s�tembro de 1959.

4 aulas

3 aulaa
5 aulas
4 aulas

4 aulM

...._:.-""_.---'��----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.. ..TA,..•• D UI. &JITI.O DIA.IO nu,.", 0,11'.....
/' .

FLORIANÓPOLIS,
\ Quinta Feira, 10 de Setembro de 1959

J ·zo ,da 1._ vara civell•.,_ I-&� filio stacleuln �e
Edital z�e d�radç�i: o pra- ��:����?a01�s v;lorA�;O��n� ,��!��:,�'��� ���.�o:n�g���:

.

Saae'
'

rAn
'

de 'f,iorl1llUJ''Puü&,""O Doutor WALDE· SCIlIESSEL.. n!'!,' ação exe de Cr$ 27.009,00. E, ,para' . , .

MIRO CASCAES, 1.0 cutiva que lhe move. IN- que chegue ao conhecimento .

-'
.

' - f r

"�
•

Juiz Substituto, em DUSTRIA TESTIS SIA: e de todos mandou expedir o
r

•

'

.

•
-

.-

exercício no cargo de que são os seguintes: presente edital que será .a- .'

/

Juiz de Direito da 1.a 1.0 _ Cento e ciaquento fixado no lugar de costume Às 10:45 horas, do dia 4. com apltcando-a't+em reduxído espaço A Capela, símplas congregou suo a clarividência do Major Aviador

Vara da Comarca de) olusas de fazenda de di- e publicado na forma da lei. a presença do Comandante do de tempo. i perlotada os militares e habitantes Carlos Jorge Mirândola, que não.

Florianópolis, Estado versas cores. 2 r
0 _ Vinte e Dado e passado nesta cída- A inauguração processouc.se sím., I locais, d smonstrundo o alto nível poupa. esrorços para dar aos seus

de Santa Catarina,· na c in.o slacks, 3.0 _ sete de de Por iaríôpolis, Estado Destacamento de Bas� Aérea de notícamente, ·às\. 10,45, quando o
I
de f�. em que é mantida a ramr . comandados o apoio moral e ma-

..

forma, da lei- cailleurs ,de' diversas cores, de Santa Catarina, aos três FlorianóP,olis, autoridades minta; Major Aviador Carlos Jorge Mi- lia católica. da Ael'onautica, qUJ certar q�e merecem, contribuindo

FIAZ ·SA)3E;R· aos que o .4.'0 + cinco blusas, sendo dias do mês de setembro do res, sargentos praças e habitantes .!·ândola, - Comandante do Desta;.. serve no
/

Destacamento de Base dess'arte para o abençoamento d!>-

p.res.ente edital de 'praça três de lã e duas de meia. ano de mil novecentos e
das adJacências, foi Inaugurada a camento 'desfêz 0"' Iaço ao D:U3�mo Aé�ea' d!)' Flol'if\nÓpolls. quela únldade Mllltar, orgulho da

uom.o prazo d'e Id'ez (10). 5.0 _ quatro blusas gran- cinquenta � nove, Eu; Capelanla de Base Aérea. tempo que o Capelão Pâdre Ema- Em outra d3pendência, está ms, Fôrça Aérea Brasileira, nessa se-

dias virem ou dêle conheci'; des- de senhoras. 6.0 _ vín- (ass.) Cadloj, Saldanha Es- nuel Monteiro, .anunclava livre o t:cbda a Cap�lania. Toda a assis- mana de comemoração do 137.0

menta tiverem que, no dia te e sete bolsas pequenas, crívão, o subscrevo, o eSfôrço, a abnegação do Ca- ;aminho que levava a Jesus, tênch moral e religiosa tem agora ano de Indepêndencta do Brasll,

21 de setembro, às 15 horas, li (À,!�s.) tWaldemliro- Cascaes pelão da Aeronautlca, padre Ema-. Em seguida, foi realizada missa lo esu ponto material de apôlo' e Isto Um almôço festivo, encerrou as

à frente do edirícíordo Ro- A L U G I.,�:S E .: Juiz de Direito, nuel Monteiro, com apôio írres, festiva, ouvindo-59 cantos lItúr- jraç�c ao trabalho silencioso e pro- atividades comemorativas do alà 4

rum sito ã: Praça .Pereira �. Confere com Q origi�J. trito do Comandante do Destaca- glcos enquanto o padre Emanuel IfíCUO do padre Emanuel Monteiro, de setembro no Destacamento a�

Oliveira' n.o 10 nesta cidâ- Aluga-se uma .casa, em
.... Carlos Sadanha menta, levaram a efeito j!. lãéla Monteiro oficiava () ato religioso. 'caPitão Cap,lão da Aeronautlca e Base Aérea de Florianópolls.

,
e
" ',. --

de. o porteiro dos auditórios .perfeito estado- com qua- Escrivão
- - -- ----

deste Juizo, trará a pubi- tro quartos e demais depen-

matação, a quem mais der vessa Adelaide n.o 1, per

e o maior 'lance

.: of.e. r.ec�.r I to d.
a

át�3:1.
Assembléia

Le-.sõbre a a,yáliaça<:» �,e vintej' gislativ,a. 'I'ratar na mes-:
e sete mlleruzeiros (Cr$,:,': .na, s9b,!:.al�,q.

" J,

:.": .: ,<. � .

,.,
, "

GIR UMA TIPOGRAFIA, PESROA
se. QU2 a CASE:MG, ante a bâíxa reunião do Fundo Monetário In-

-

.. p,.., A",' '?� Tr, I r: I-P ",A (,'. '.A O:· ".':. DE"·RESPONSABILIDADE ,-'
safra de 0,1'1'0;': registrada em Mfnas ternacíonal, marcada para setem-

.
IS. Ir {,

. ) CONDIÇÕES A COMBINAR Gerais êste ano, vai estocar pro- bro, em Washington. Pinay terá

i NA .LIV�ARIA tROGRES�O
duto pro�dente do Maranhão, .pa.,
1'0, o. abastecimento do populaçg o

BELO HORIZONTE - Revela-

Tipógrafo
PRECISA-SE,DE ÚM rIPÓGRA
FO COMPElTEN�E PARA DIRJ-

ARROZ DO MARANHÃO PARA cías procedentes de paris dão con

ta de que o sr. Antoine Pinay,
Ministro Francês das Finanças,

virÁ aó Bl'asil antes da próxima

ABASTECER MINAS
<,

VITOR CARI;)OSO
.

em �IrA essentar- as bases da ajuda
� • ... - t

que a França estaria disposta a

dispensar ao nosso país, 'em faca

das díttculdades que vimos encon

trando Junto aquela organl:lljl.Ção

e

V)\.NiIA MARIA mineira. 'Dratando do assunto en

contrà.ise nesta Capital o sr. Geor
,

I ge Habuz, produtor maranhense,

que assegurou que' dos 8 mllhões
de sacas a serem produzidas êste

financeira internacional.

Os entendimentos nesse sentido �

CA:ijDQSO,

Pu: ticípam aos parentes e pessoas de suas relacõ as

o nascimento de sua filha, SILVANA MARIA, dia 8 nu

corr':ntt' na maternidade Dr. Carlos Corrêa.

Vende-se ou aluga-se uma

casa na travessa 'Stoíeck
n.o 22 - transversal à
rua Rafael Bandeira _:_

Tratar na ruà Angelo La
POl'ta n.o 7

ano no MaranhãO, uma boa par- fo1'a� encaminhados pelo depu

éela poderá ser d?stinada a Minas. tado .José pedroso, ora de regresso

Segundo o sr. Haduz e. a própria ao Rio de Jan�iro, que, numa vl_

C.\;SEMG, o arroz maranhense J>O- sita que fez àquele estadista, teve

derá ser vendido a pr�ços baixos oportunidade de relatar-lhe minu.
,

ciosamente, o caso do Brasll com

o F.M.I. Pinay. em resposta, disso

ao parlamen,tar brasileiro que iria

�onversar com o General De Gaul.

le gôbFe uma possível colaboração

Nqti. da Fra/Ilça llJ!, atual emergência.

P6lA '�RlMIIRÀ 'lEI:·
gr.an�es, dês.contos' nas 'lefld�as

a· pfé:llQ)
A revolucionária inovaç:io posta em prática pela

MODELAR, .durante Setembro � MES DOS ENXOVAIS

� concedendo' descontos' em envelopes fechados, CUjO

valor depende da sorte do proPIiCl cliente, tem causa:io

enorme sucesso.

O mais importantes, entretanto, é que estes descontos

que. variam de ,5 a 20%, ating<.nr. também as VENDAS A

PRAZO,
Alem disso, eruirme quantidade de mer!!adorias vem

chegR,l'cto constant-émente, fazendo çom que a grande.
!'reguez1a .. da loja. mais .. sirtlP::>.tica dã Capital, adquira as

'Jltimas
. ªqyid.a.J�es q� »\(!çl�� �l!:dP::..,���!r� .,<!t,Mp:�-:. "t?9�.

ENXOVAIS ·e fazendo' jus" ao descontos. �.'surpresa" ,qUP'
a tantos -tem beneficiado.

Perguntem aQ&' que já tiv"l'·.m a' sensação de retirar

um- envelope da urna e diga corr.. a grande maioria do

110SS0 povo:
A Modelar sempre foi e ccntinua a ser b maguz:i;:n

modela�' da Capital t ./

Dia 15/IX Desenvolvimento'---fisico da criança. Ca ..

racte'lsLicas somatométricas. Di'. ALVARO DE CARVALHO
16 .- Desenvolvimento neuro-psiquico. Dr. ANTOl'nO

:JANTAELA.
17 _ Desenvolvimento social. _ Dra.·ANGELINA CA.

BRAL D� 'rEVE8.
18 _:_ A seiualÍdade infant.il _ Dra. MARIA' LEONOR

GAYOT.:rO.
21 . A sexualidade infantil _ Dra. MARIA LEONOR

GAYOTTO.
2'2 � 'Problemas médic03- pedagógicos da conduta e

seus distúrbios _ Dr. ANTONIO SÁNTAELA..

23 Idem _ Dr. ALVARO DE CARVALHO.
24 -- íde:tp. _ Dra. ANGELINA CABRAL DE TEVES.

_ 25 _' idem _ Dra. ELIANA PEREIRA OLIVEIRA

QUARTOS PARA
'. ESTUDANTES

em �osl3o Estado.

FRANÇA MUDARÁ O

BRASIL NO FMI
Aluga-se quarto.s, para' es

tudantes, preço módico, na

Felipe Schmidt, 52, apto.. 6.
Tratar nesta Redação. co.m

Flávio Amo.rim, no .perío.do
da tarde.

'- BELO' HORIZONTE
�,----�--------

D t R E T O R I A DE E ti tT n R A
Curso Sôbre 'Problemas Médj(os e

Pedag.ógicos da Criança
Local: Casa de Santa Cat!',rina _ Rua Tenente Si! ..

�j.r\l:,!if$;���!O�'!.�?le7;: ,

H{l�ário: Das 19,30 às 20,30 horas.

LEI A
Panorama PROGRAMA
A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as bancas

V E H-D 'E':S"E

JUiZ8 de Direito-da r Vara da
Comarca ,de FlorianÓJaliS

EDITAL DE LEILÃO I RO CASCAES, 1.0 Juiz

I
cio no cargo de Juiz

O iDoutor WAL0EMI- Substit�{), em 'exercí-
,

de Direito da 1.a Vara

I
.

da Comall'ca' d,e Floria

nópoHs, Estado de San

tít Catarina, na forma, 213 _ O professor _ modo de: ser -,- vocação _ Di.'a.
da lei, �MILIANA CARDOSp.

FAZ SABER a tod'os' 29 A desnutrição nos escolares de Florianópolis.
.

quantos o prese�té virem Ó�l FatorC's médico-sociais _ pr, ALvARO DE CARVALHO.
dple conhe.cimento tiverem 30 � A alimentação e necesl;idades médico-pedagó�i.
que, no dia 22 d,e setembro '3as. n'_t!)endas escolares _ Dr. ALVARO DE CARVALHO.

IOEll-tolo Ir SI-I ,próximo vindouro às 15 ho- 10/X _ A criança inadaptada. A criança-problema
..

.

....
: 'a...' ras, em fre_nte ,do Edifilio 01'. AKfONIO SANTAELA.

. da..l.a Vara nO 10, o portei- 2 _ idem _ Dra. ANGELINA CABRAL DE TEVES.
.

'Esta',dos Uni-do'5 I :�, ��':r�Ud'���'��b���t�e�I�� : = í�e�erViÇ�r�����Ac��:������ ��I�!��:� de

� . a quem IRaiS der e maIOr problemas escolares _: Rvda. MADRE ALMA DE AQUINO
-

" lanco oferec,er, () objeto p'e� CASSES.

comutnic.a aos. int��e�sados _qlt(; se aCd�admt ab?rtas em nhorado na açã� exec'utiva 7 - Problemas da vacinaç'lo na criança __ Dr. JOR..

$ua seere ana as lI�SCn?Oes paea os can .1 a os a bolsas ll,o 12.101, que move ODI- GE KOTZIAS.
de estudos nas Umversldades NOIte-Amencanas. LON MARTINS cont.ra 8 _ A. asma como fator de o.trazo intelectual. O pro.

Outrossim leva ao conhecimenio dos interessados que ATHOS JACINTO e JOSE IJlema (la alergià à unidade em 110SS0 meio _ Dr. ALVA
as in';'-rições encerrar-se-ão no riia 30 do corrente �ês.. FILHO, a saber: Uma ge- ao DE CARVALHO.

Florianópolis, 5 de setembro de 1959. 1 d
.

I
'

t
. 9 _ A epilepsia e seu mo'del'no conceI·to. A eseo'l"',rl-

COMISBAO DE BOLSAS
.J eira e e. r 1>C a, marca .,

.

"C L I M A X" estrela de dade do:;, retardados. Dr. ANTONIO SJ\NTAELA.
--------------�-----------------------------------

prata 220 Wts; .com trans' l::l _ A escolaridade dos retardados _ Dra. EM!·

forínador n.o 28.884, em LIANA CARDOSO.

perfeito estado de· canseI.... I. 13 _ Problemas

vação e funcionamento ava- A vid·j, t'scolar dos

fiada em Cr$ 20.000,00. E, ROEDER.

p'ara que chegue ao ,conhe- 14 _ Aspectos médico-sociais da- tuberculose na

cimento de todos mandou tisica _ Dr. ALVARO DE CARVALHO.

expedir o presente ed.ital 15 - Ocorrências genitais e disturbios pedagógicos .-

que s'erá afixado no lugar Dr. MURILO PACHECO DA MOTA.

de costume e publicado na 16 _ O papel. doméâico e do professor na educação
forma da lei. Dado e passa-

fisica _:_, r. ALVARO DE CARVALHO.
.

do nesta cidade de F'loria- 19 _: A importânCia dos Jardins de Infância. Seu v:l

nópolis' Estado de Santa lar psico-pedagógico _ Prof. LíDIO MARTINHO CALLADO.

Catarina. aos vinte e qua-
20 _ Encerramento.

tro dias do mês de agôsto
do ano de mil nove.centos e

cinquenta e nove.·

Eu, (as$.), Carlos Saldanha
_ Escrivão o subscrevo .

.

VENDE-SE POR BOM PREÇO UM SALAO DE BELElA,
SITUADO BEM NO CENTRO DA CIDADE.

TRATAR PELQ TENEFONE :>:.157 ou Rua Tiradi:mt':!5
N,o 7 (térreÇ)

CASA

1 - Q�9:lquer alteração -será comurticada com, 24 h",
de antecedência á Diretoria d!;' Cultura, 'pelos Senho-'

transmist3- aós participantes do

Vende-se uma com financiamento de
Cr$ 600.000,00. Tratar com o Enge
nheiro Rui Ramos Soares. Telefone 2193.

médico-pedagógicos. dos' r�u'mátic()s
cal'díacos. _ Dr. ORLANDO SCH-

'P,R f F E ( T 51
Segunda série, ótimo estàdo de conservação.
Facilita-se o _pagamento.
Fon�: 24-13,_das 17 às 18 horas.
------------.----------�--------------------���

V' 'E N D E - S E NOTAS:
,I

.' 1 Casa à 'rua 'Conselheiro Mafra

1 Ca..sa à rua Araujo Figl�eiredo
'.2 Terrénol? no Bairro Bom Abrigo
.
'

3 Terrenos no. Estreito
.4, Lok,s,em Cantboriú '-- (Asr.) Wademiro Coscaes -

1 Fazenda em Palhoça Juiz de Direito.
��'-�__���--�PrP�'A��jde-GI�asja()��__�� �-I.--1

"

SUPE� -CONVIIR
A

para PeRlO AlEGRE

vôos .ÍIIG-_. \

. I

V6 • volt.
p�'a ""0'0

da boa "jogem"

Rna Felipe Schmidt, 34 � tet 2377

ATENÇÃO, SRS. COMERCIANT"ES
,
-

.

FACAM SUAS. COMPRAS NA
. ,

.

Sociedade
---

Açucareira Ealarinense Lida.
Rua - Cons.elheiro Mafra, 25

Telefones: _ 3521 e 3717
SEMPRE PELOS MELHORES PREÇOS DA PRAÇA
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(VÁLIDAS ATÊ O DIA 15 tiÉ SE'J'EM:àRoi
Pó de ALUMINIO p/chapa - 25 ellV. Cr$:.,.,:"1l5,OO' - "eaixa.
Aveia QUAKER - I quilO líquid0 .. Cri:· .125,00' -.·lata

fi' '

Aveia QUAKER - 36 pacotes de

250' gramas· � ...........•.. , .. Cr$ 970,00 - caixa

AZEITONAS MOURARIA 60/
Cr$ 1,780,00 - caixA.

Cr$ 800,00 - lata

Cr$ 45,00 - vld!'�

CJ'$ 200,00 - cah:i
Cr$ 100,00 - dúzla

500 gramas , , .

AMÉIX.AS RED INDÍAN - 5 quilos .

BIOTÚNico FONTOURA : .

,./C"

SONRI�AL - cx. c/50 envelopes .

Goma ARABICA - 30 gramas .

SAL A�ARGO - cx. com 100

pacote.: 30 cc . ..

Sabão COMBATE - cx. c/tiO paus.,

Copos AMERICANOS de 1.a .

PAPEL ALMAÇO ........ : .

Espiraiií DETEFON - cx. é/I. UOO
espirais ,

.

Palitos PORTUGUESES - c_x.
. c/12 pacotes ..........•. ,.

Extrato de tomates ELEFANTE
- 150/200 .

Envelopes AEROLíNEM .

Leite condensado VIGOR - 48/

400 gramas .

Leite em Pó VIGOR - 24/454 �rs_ .

Lâminas BIG-BEN � 'cx. c/IOO .

Lâmpadas GE - cx. c/120 mlld ,

Corda SISAL especial � tôdas
bitolas ,.

Anil IMPERIAL _: bonécas -:-

cx, c/20 -

i •••••• : ••••• Cr$
MERCÚRIO ÇRóMO _ cx. � /1

50,00 • caixa

Cr$
Cr$
Cr$
Cr� -

140,00 - caixa

380,00 - caixa

58,00 - dúzia

550,00 -: resma

Cr$ 1.250,00 - caix(1

Cr$ 120,00 - caixa

Cr$ 2.300,00 - caixll.

Cr$ 570,00 - mllhe!ro

Cr$ 1.050,00 - caix'il.

Cr$ 1,450,00 - caixa

Cr$ 245,00 - caixa

cr$' 3.250,00 - caix�

Cr$ 55,00 - quilO

dúzia ." , . . . . . . . . . . . .. Cr$ 40,00 - caixa

Conserva de PÊSSEGO - 48/500 gi:s .. Cr$ 2.200,00 - caixa

óleo SINGER para máquinas' Cr$ 140,00 - dúzia

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

Creme ,dental KOLYNOS Cr$ 165,00 - dÚZIa

TODDY - Libra - cx. c/24 Cr$ 1. 200,GO -' caixa
VITAVENA _ cx. 36/500 grs. .-. . Cr$ 2.760,00 - caiu

MELHOR.bL - cx. c/ 200 comp. Cr$ 220,00 - c:aixil.

VE�DA A VISTA: _ Para compra superior a Cr$
2,OOO:Of fazemos' entrega na Capital e Estreito, sem
acrésGil.ab:
N.B. - Êstes prêços são válidos até o dia 15 de f;etembro
,DIS.POMOS DE UMA LISTA COMPLETA DE ARTIGOS,
TAI8 COMO: ..::... Creme dental, Oleo para cabelo, Talcos.
e Sabrr.f'Les, Gessy, Ph.lmolive, }"·u.calf"l, Ross, Lever, Dyrce,
étc. Azeitarias em.,.latas de Y2 B:g 1 e 8 kgs., Sardinha3,
Con&(l vàs Díversas, Ameixas Secas, Leite em pó e Cou

demf.lio, Colorau Giner, Pimenta: Cominho' e outros
.
, \

condimentos, Fermento ROY..l\.L e 'FLEISCHMANN, UE:-

lath,a e Pudim, Pasta para S<tpatos' 2. Ancor.as e Nuget.t,'1,
Cac!�rnos Escolares Chupetas, Goma; Arábica, Lâminas

AZl.l ,FuteboLe Thin Papel Mauilha 'e Manilhinha, Hi
f1êr'.i(}(j Sul-America, Lapis, TOddy, :Sa1 moido e r'efina-
do, Cha),Ja Prat_a etc. etc.

'

,

DISTRIBUIDORES DOS AFAMADOS, PRODUTOS:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I revolta �eY,e' ser a ultima ·teDtatiya �o �OYO Jara' resolver seus pro�lelDas
Denuncia o cardeal' Dom .Jelme Câmara fôrcas ocultas come responsáveis pele aíual crise no país": Segundo pron unciemenío do ilustre

,

.

-

_, '�purpúradõ' sôbre a ,situação, ',;', 'r'.' �,,' \ :'

de tornar atitudes. Alerta-ías Càrdeal, prometendo para

�"Pl'ectar
a
'"

situação, E os ac-usou ainda o Cardeal - e

as conscíencías, espero que esta semana uma Carta Pas- erros; que aponjeí em.mínha nem 'sempre é justo' o julga
haja uma reação construto- toral. ,.!estra radiófonica já vêm mento, nem. possivel ore·
ra. Não pensei em fazer uma - A meu ver, 'precisamos de longa data, o que nem medío. E' preciso lembrar
uiobílízação dos católicos e todos, sem -pessímísmos, "IlRS sempre é lembrado quando que, .mesmo nas doenças' fi- )
cios. bons éidadãos todos, sem com ,bastante realismo, en- se procuram os remedíos, - SlCR�, muitas vezes têm que
antes ver ás reações às mi- carar a situação com .sere- -- Há' certo imediatismo, razer-se operações antes de
nhas palavras. Quero -,ve� as nídade e ver que parte' po- tanto nos julgamentos como aplicar remedios COncluiu
ínlcíatívas, particulares an- demos tomar na pacificação na procura dos remedios J Cardeal.

tes.. Se isso não bastar, pas- dos €·spiritos. Está em jogo o' --------_;;""'-"--�-�----;,-,,.---
sarei então a atitude mais bem da coletividade. ,Nin-

concreta - disse ainda ü guem deve recusar a SU!l co

lr.bl,·ração - acrescentou.
_ .. Apesar dos erros que,
€};lf>tem, praticados pelas
proprías autoridades consti
tuídas - e errar é humano
-- c aue nós devemos é aju
dar, para que esses erros de
sapareçam o quanto possívet,
Este � o modo construtivo de

RIO, 9 (V. A.) - "For· tor operário que há focos de todos sabem quem são
cas ocultas interessadas em, agitação. MVértiu ainda 'o Cardeal
levar o País à desordem" to-:

-

- Não posso' dizer 'le já Câmara.
ram denunciadas pelo car- há motivo para' uma revolta -- Ainda recentemente es
deal Dom Jaime Câmara c�- pcpular autentica, genuína. creví uma carta à Juventude
mo responsaveis pela crise Esta deve ser a ultima ten- estudantil, alertando sob oe o
que agora alarma o Governo. tatíva do povo para resolver . perigo de inimigos Jatentes.'
No seu segundo pronuncia- os seus problemas. às apro- Os perigos não cessaram mas
mente da semana, recém- v-Iradores é que não espe- houve reações e atitudé� nr-
-1'�nda, sobre a sit�açã� �A.-I

ram por isso ?àr� .sop:-ar as

jllltS
em varias alas de estu

ctonal, o Cardeal dísse a im- revoltas sem [ustífícatíva, E dantes - afirmou.
prensa que não é só no se- eles andam por aí as solêas p' ,I _ E' mais do que tempo

FLORIANÓPOLIS, Quinta Feira, 10 de Setemb'ro de 1959

U.B.N. está _--I Tenentes escofherão os novos carros
,

- peqendo 'fôgo

"DIA DA IMPRENSA
_1fIIIR.SIINTANT••

II i: ,ITEINEI & CIA:
Li, .há muito, uma Jendu a respeíto de Guttemberg

que, depois -de ter feito experíêncía decisiva _com sua

po-tentosa descoberta e deslumbrado pelo fruto de seu,
talento, adormeceu ... e sonhou ...

E no sonho duas vozes f:')brehumanas se lhe diri

giam alternadamente ...
uma prometia-lhe a glória dos beneméritos da

humanidade. A Outra protetíseva-Jbe ã maldição das

gerações futuras. Aquela lhe prometia a gratidão e

as oencãos dos vindouros, esta predizia-o como trans

missor
�

e propagador de erros. A primeira concítava-o
a vulgarizar quanto-antes a 'sua monumental descober-
ta; a segunda,conjurava-o ao destrui-la.

,

Guttemberg despertou sobressaltado, Meditou pro

rundamente sobre o sonho. Pesou' em seu espírito can

sado; o mal e o bem que o seu invento poderia produ
zir. O bem seria maior ... e resolveu. Tornou publica a

sua descoberta .. , Surgiu 31 IMPRENSA, essa pode..o
sissima força humana;- esse portento do progresso.

Natmalmente que sem a IMPRENSA a instru"ã1)
seril:J:'1)rivilégio de poucos; o :;,lovo viveria na ignorân
cia, Sem instrução não: há progresso.

Missão sublime tem a IMPRENSA. Guia a huma
nidade á perfeição, sendo cnmo é, instrumento pm'
n·eio do qual o sabio, o filosofo pÓde transmitir, de um
extremo do mundo ao outro, af; maravilhosas doutri

nas, os principios que o talento sugere para melhorar

a condição humana. E a Bí1Jliu. foi o primeiro livro im

pre!>fO pela magnifica invençã'> de Guttemberg.

CALLADO,

euA,CON., M....R.......
...oRlANÓPOLI.

'

.....

Café para a Ale-
, ,

, manha
HAMBURGO, 9 (UP) - A As

sociação dos Negociantes de Oafé
Alemães enviou ao sr. Renato LI

ma, presidente do Instl:tuto Bra
sileiro' do Café, um relatório de

au�ento �dO consumo do c�é bra.

sileiro naAl-emanha Ocidental.,

Terremoto em

Tóquio_

" Faculdade de Direito: Portaria n.o 12 Julg.am os negociantes alemães
de café que estarão em condições
de Intensificar as suas comprae de

café procedente do Brasil se grãos
nenhum efeito. ficam os' editais e

O Doutor João David Ferreira prazos nêles estabelecidos pUbllca.

Lima, Dir�tor da Faculdade de dos nos Diários Oficiais do Esta..
Direito de Santa Catarina, dO, d·e 8, 12. 14 eJ 18 de mala de

Conblderando que a leglslaçãr 1959;
do Ensino Superior estabelece quo
o edital de, concurso para provl-

de, prlm'!lra qualldade das recen

tes colheitas lhes forem oferecidOs

a preços favoráveis ·e sê o govêrno
brasileiro der garantias contra as

imprevlsívels-manipulações de pre-R-ESOLVE

--,..--

mi'mfo de cátedras nos estabélecl- Levar ao conhecimento dos ln.
mentos de ensino superior. deve tetolssados que o prazo de seis (6)
s�r publlcado no Diário Oficial qtêses para Inscrição nos concur-

da Únlão; sos das cadeiras vagas ,. existentes

• J nesta Faculdade, e acima referl-

Considerando 'que foram publl- das, será contl'ldo a partir de 30
cados no Diário 'Oficial da União de setembro do correI).te ano e

de 24 de agõsto de 1959, às pá- terminará no dia 30 de março de

ginas 18370. 18371 e 18372, os 1960. como está prescrito nos edl- TO'QUIO. 9 (UP) - Um ter.

editais de concurso para provlmen_ tais publlcados no Diário Oficial remoto abalou hoje a zona cen-

to das cadeiras d'! Direito Civil _ da União acima citado. tral de Tóquio durante um mi·

2.a, 3.a e 4,a; Economia Politica. PUBLIQUE"1SE. nuto e meio.

Direito Constitucional e Direito

I
FlOrlanópplis, 5 de· setembro de O movimento sismlco começou

Judiciário Civil - l.a é 2,a t!'esta 19,59. às 10,05 GMT, Não há noticias de

Faculdade de Direito;
,

prof. JoOão Dávid Ferreira Lima danos.
'

Con�lderando que, assim. de
_

Illr,etor ,

;il .. .. l ..

: 'I Imprensa C'alarinense
, Por o�asião do t�an�curso do Dia d� lmpren�a" ho�eré
• grato ao Pl'esIdente do Smdlcato dos JornalIstas ProfISSIonaiS de

� Santa Catarma enviar saudações a todos os órgãos de imprensa,
• inclúsive ela imprensa falada, que por todo o terri�ório catan-
• nense honram as tradições do jornalismo barrigawverde, pres-.

• tando ap progresso material e cultUral do Estado a sua eficie�te
• cooperação:

,

• Oportuno tamb�m que se concitem os homens de imprensa
• de Santa Catarina à mais estreita compreensão mútua, no inte-

• rêsse ,�e cada vêz mais elevar o conceito da classe, dentro da iun-

• çã(). eminentemente social que lhe cumpre exercer. /

,A' todos os que, na Imprensa, se dedicam a essa nobilitante

:: função, cn\Tio, em nome do Sindicato, as expressões: >
do meu

• aprêço e os votos de prosperidade efetiva.
'

,

• :Florianópolis, 10 �e Setembro de 1959.

•
..

ç,os,

O dia de hoje é consagrado à IMPRENSA e é tam
bem o DIA DO JORNALISTA.

É o dia consagrado ao profissional de imprensa,
do homem que se dedica a efclarecer a opinião pÚbli
c",. através d� noticiários, teses. comentarios: crítica e

ap'ausos.
Defendendo ou contrariando ideias e iniciatlvl'.s,

b JORNALISTA é aqlJt!le que f:Ustenta o seu "ponto d:

vista com o pensamento volLacio para o bem público,
escapo à subalternidade. de propósitos e aos intere.:;ses

restritos q'ije rondam apetite<; Entrelinhados e solici
tam publicidade ,em troca (te servidão.

Assim o dia de hoje não pode ser, � jamais será,
do'.: fabrÍcantes º� mentiras (':;erit!J,s, dos caluniadores

pv,j1animes, dos insultadores imorais que abusam--da
lib"" dade - esta dádiva pr'ecÍIJ�a - para darem vasá:)'
aos instintos mais torpes, mak abjétos ... maldição
para os que desvirtuam a missão quase divina da cria

çij,ó sublime de Guttembel'g, maldição para os que
tram.formam n}lma fonte ;�e exalações I>estiferas o

manancial de corrente cristalina destinada a fazer ger
minar nós corações as sem�n res do bem e da virtude
cr1s"5. emanadas da Bíblia 0.'1 Mesire dos Mestres!

E a data tambem não é dOE sem validade mo'ral,
dos pseudonimos desconhecidó6, dos célebres testa,s
de-ferro dos que' conspurg'l!11 a honra alheia, ..

Esta data é e deve ser, para todo o sempre, de jú
bilo sÓplente para aqueles que integran: a nobre e sa·

crificada classe!

Festejemô-la com a tranquilidade _ dos que cum

pre.'YI seu dever para com II ]:i'amília, a Sociedade e a

Pátria, dos que não fazéni da pena um instrumento 1e

vel'gonha, antes a dignifiéam f elevam a iniciativa de
Je"onimo eoelho para maior gnlndeza "de Santa Cata ..

. $,:e·'malbl"gIórIa,\do Bras l"eterno!!!
:'� 4. :'" ..

-
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• � .. ",
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JAIRO

Está marcada para as dez carros de mutação da tradí
horas de domingo próximo,' eícnal socied'ade carnava
no galpão, uma importante lf-sc�i 'estando a sua direto
reunião da Sociedade Oar- 1'19, eonvídando aqueles que
navalesca "Tenentes do Dia: tenham projetos de carros

bo", campeã do últímo car- para. a reunião de domingo
naval florianopolitano. vindouro, ocasíãõ : em que

será dada a arrancada, dos
Prende-se a: aludida reu- trabalhos para o carnaval

níão à discussão dos novos do próximo ano.

FECHOU O "(AICARA"
t

tudo por pessoas das maís
variadas categorias sociais, o
Bar "Caiçara" encerrou, de
finitivamente, as suas ati
viàades. Com o fechamento
'do "Caiçara", sobe a dois o

número de bares que deixa
ram de ruaeíonar nesta ca

pital, pois, como já noticia
mos o tradicional Bar "Chi-

\

quíriho", -ponto
"

obrigatório
para o aperítívô, tambem 1e
Ch0U, há poucos dias.

A Confeitaria, Ilar e "Boi
te" "Caiçara", que antiga
mente se chamou "Bambú",
após um período de agitadll
víds, tentando manter res

taurante e "boite'!, encerrou,
há pouco tempo, estas duas
últimas atividades, ficando
em funcionamento' apenas o

servíco d-e-bar,
Agõra, após ter sido trans-'

formado em ponto rrequen-

(CAJADADAS EM DOIS COELHOS. , ,

Não .tem êste titulo,· Intuito desdenhoso, E' que pretendo, num

Só tempo m�rcar dois tentos. O primeiro diz respeito ao artigo "As
, ,

Du:!.S panelas". do- meu distinto contendor Carmelo Faraco,' e o se"

gundo a "Uma Carta" do meu antípoda Ideológico Mário Balltos.

procurarei ser breve e Objetivo,
X X X

"As- Duas Panelas": Contestando. devo dizer que O mal não eIS

.tá nos chamados' Gra.ndes Pal'tldos, nem - como querem ôutros'
na existência dos pequenos. Sou, por !sso, forçado a clta� o seguínte

exemplo: o partido Democrata Cristão, que também e pequeno. atra

vés um de seus dedicados represent�ntes, trabalhou e oonseguíu na

nossa Câmara Municipal, tornar a Rádio Jornal A Verdade d� utlll

dade públlca, .. ,Este absurdo. no entanto. não foi obra de nenhum

partido Grande .

Quanto "às' p'anelas" esqueceu o prezado Carmelo que no PRP
, - , ,

a panela, embora revestida de barro. é reforçada ppr uma forte es

trutura' de aço,., Além de reSistente, é �abldo que comestíveis pre

parados em panelas revestidas de barro são .mats saborosos e saudá�

veis do 'que os preparados nas de .férro -Ó:,
� •

A armadura de' aço representa aqui a dlsclpllna Inflexivel do

PRP. conforme acaba de ser demo�strad�. com a recente díasclução
do Diretório MUnicipal do PRP local. O sabor representa a subllml

dade do Ideal Integrallsta que empolga os' -propugnadores da Demo.

erecta Orgânica em nossa Pátria.
Todavia concordo que um outro partido não allcerçado em tais

bases pode �sboroar-se ao Simples coútato de um gigante ...

No PRP é diferente: sua estrutura é forte e sóllda, mesmo quan.

do um grupo se rebe1a; nêste caso, o grupo é ,Isolado ou destltuido.

lIlas o PRP continua firmá na" sua doutrina e na sua diretriz política.
X X X

"Uma Carta": O meu amigo Mário, mllltante e honesto para cgm

o partido Comunista, não poderia fazer outra declaraçãO, senão de

que Os comunistas teriam apalado o Sr. O�valdo Machado. pois negar

serliL trair a ,técnica .. , ,

Este a·pôlo ostensivo e de'Clarado visou "desviar alguns mllhares de

votos em favor· do candidato que reunisse qualldades excepcionais 'pa.
,
ra aumentar ainda mais. o clima de inSegU�ança e Intranqullldade
"lm !!Ue já' e;tamos,

O mesmo trabalho - (sendo êste, atua.lm8nte, o principal alvo

do partido Comunista. e não o PRP,.,) - já está sendo ar,tlculado

com respeito à candidatura do Marechal Lott. A ordem é esta: con

vencer aO' eleitorado de todo o Brasll. de norte a �ul e de Íeste a oes

te de que êste é o candidato' nacionallsta o( "IThter.,." flcilj reser
va'dO para o Deslnform,.,); que é o candidató capaz e empreend·e

dor, etc .• enflm de; Rue o Mal. Lott é, realmente, o candidato a ser

apoladp 'pelos com)lnlstas, '

X'X X
ATENT..\JI BEM, PR:El�ADOS LEITORES!

O partido Comünlsta já está prestigiando a candidatura' _Lott;'
está fazendo o "canto da ser,ela" e procurando torná-la sua.

Farç_a! Embuste! pura manobra!
O candidato natural do partido 'Comunista e no qual multas

Inocentes vão votar cegamente, será. na certa, o sr. Jânlo Quadros.
Este sim será o clandidato quo:! o partido Comunista pretende tor

ná-lo eleito, justamente com os VDtos que, desde Já. procura desviar

do Mal. Lott. ,,',
Este senhores o "espanta-coló" _dg Partido Comunista. no me-

"
,

m.enta ...

X X X,

Como vê. prezado Mário os Integrallstas convictos "não dõfmem
de touca" .. , O que preocup�. de fato, aos comunistas, é precisamen
te Isto: Insistir teimar. propalar e confirmar pela J,mprensa é pelo

I '
. , �

rádio. que vocês estão com o Mal. Lótt. Sabe-se. entretanto, que em

política não existe ponto fixo, Esta tem a sua dinâmica e os enten

dlmentol!. podem variar quanto aos outros nomes em, jÔgo. Uma cal..:

sa. porém, é certa, certisslma; uma. coisa é permanente: A DIAIJi]'
TICA DO PARTIDO COMUNI,STA. EM TODO O MUNDO, PARA
A CONQUfSTA DA DITADURA PROLETA'RIA!

X X X
Como vêm, meus caros amigos Carmelo e Mário, "e,s duas pa

nelas". embora ,por caminhos diferentes tendem a se encontrar e,

nêste caso sim a de barro vai ficar em' Pó, .. simplesmente em Pó, ..
,. ,

, . X X X
'

Uma peq�ena contestação: O ataque Injusto e mesquinho à pes
soa honrada dp sr. plInlo Salgado obedece a um único objetiVO titi
ca: desmorallzar. redlcularlzar e desflgura� ao máximo, t6do e qual
quer líder que possa constituir ImpeC!lh� -à marcha do Soclallsmo:
portahto, para. VOcê, Mário. êst_e_é um ponto de vista fixo e que so
mente Kl\uchev pOde miraculosamente mudar" Trata-se de mera sub

missão aO' partido Comunista!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


