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!A propósito da morte do al_
mirante Gago Coutinho, o reitor

do. Universidade do Brasil, pro
fessor pedro Calmon, fêz l!B :se_ '7
gulntes declarações:,
"Com o desaparecimento de Ga-

go Coutinho,' perde. a "naoa um

admirável representante,' Era um'
lusíada do século de- Camões 'VI

vendo, - ou antes, navegando, n�
turbilhão di! moderna cultura:

,

. (Cont. na ült, 'pág,), -
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'O ESTADO" O Mj 1S ANTIGO DIA'RIO": Dia" s�n CATARIN�.,Florianópolis, Sexta Feira, 20 de Fevereiro de 1959
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U
Para al�çar e jantar bem, depois d� sua casa,'. UQUER2NCIA PALACE HOTEL ..-

: ,;,.- , .

�, '

.
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A N I V E .R S Á R lOS

FAZEM AN.oS HOJE
.

.

.

nhosas _. demonstrações. de
apreço e regQZ.ijo.'
Os de O ESTADO, res

.peifosanÍente associam-se
às homenagens, foemulando
votos de perenes felicidades.

, Sra. IDURVAL HENRI
QUES DA SILVA

Com satisfação registamos . Srtà. SUELI COSTA
na efeméride . de hoje, o - sr- Alencar de Souza

transcurso de mais um ani- Santos
versárío natalício da exma. - sr- Carlos José Gevaerd
sra. d. Helena Machado da - sr. Abelardo Berreta .

Silva mui digna �es.'pÔsa do - srta. Mlrian Eiras Ma-

noss� iluslXe: \ patrí(:io dr. cedo
Durval Henriques �d� Silva, :.....:: sr. Manoel Arí da Silva

enganheíro-agrênomc .

sei- - srta. Aurea Maria dos
v'indo [unto' ao Serviço de Santos
Defesa . Sanitária Vegetal, _:... sr, Luiz Carlos Brasil

. órgão ligado ao Ministério - sr. Raimundo Wendhau-
da Agricultura. sen .

A ilustre natalícíante, da-:: --" sr. Edú AIMr Lemos
ma de excepcionais vírtu- - sr. Euclides Silvlã,
dres de car<rter'e ooração, - sr. dr. J'o;ão Carlos Ram�s
goza em a nussa sociedade -, sra,Maria Gonçalves SIl-
de vasto círculo de amiza- veira, espôsa do sr. Fran

des, que, na data d:e hoje, cisco Silveira
lhe tributará as mais. eari- - srta .. Diomar Silva.

, HI.,�"_'0""��)""t)�()""�()4IIIIIo041

I ADVOGADO _:_ Dr. Antônio' Grillo
IODAS 9 às 12 e DAS 14 à-s 17 HORAS .

, RUA DEODORO, 5 .

.

�(�()...-.<-�)..-<��.�

A G'R A D E ( I M E N T O

OSVALDO 'MELO

(O REGULADOR VIEIRA)
.

l, À ""(Iiulher evil'ad d,1res .0
•

ALIVIA AS CÓlICA.S U'f-EJlPlNS
Emprega·se com \'ôrd.Jyem pata �om·
baler 'aJ; irreguJa-ri<.laoe6 çl�s funções
periódicas das 5er,!lOr:>s. E CalITtar.le e

regulador des�as -lunç;S"s ..
fI-UXO.SEDATINAo pela S\i! .(Om·
prr:ovada eficá{i�. é muilo ,"el"f:·j!ada.
Deve ser usad,a com confi.1nç:í.l. �

"

às 3 : 7% - 9% horas

A família de Olavo Queiroz e viúva de PEDRO C A"N TI N F.LAS

PAUlLO QUEIROZ, ainda consternados: com o seu pas

samento.jagradecem ;a\ todas as pessoas que 0'5. co�for
taram por ocasião dó" doloroso transe porque tiveram

qúe passar, bem como aos ..que compareceram à Missa,
.que em sufrágio .?e sua a,lma mandaram. rezar.

.

Apelaçã-o cri:minal �. ,. solutória de primeira ins-'
9\ 032 da comarca de l'taja-Íi. tância, que nem apreciou a

. R�latüf: Des. Ferreira I Custas na jorma d'a ,lei. .-

HOMENAGEM - A homenagem que onteIÍl"a .Câ-, às�. ho,has .',._. .' BastoCon�ir��8e a deci6ã0 l'prNaa r��ji:�J��' agin,d'o, co-mara' Municipal de F!orianópolis prestou ao auto'r dest� Fa}th D�er�e.",,;,: Lee" re.col:l'ida 'liorque comprova- mo agiu, .lada,
.

�mais fezcoh,llla, não a mim ,tao: somente honrou como Ia toda a Patiel'son.� em .

( da, na esp.!cie,·a ecor.rência EGIDIO I{ACINTO, VIEIRAclasse jornalística da inlphmsa ·escrita e faláda desta \.A PRA� DO 'PECADO da exelu��nt� da leg.itima! �enão repelir, agr,s�ão' i�
Capital e do Estado.

,
L CelÍs.': _até 14 anos':"':_ defesa pr9PrIa, ' . Justa e atual a sua lllteg1'l-

Por isso mesmo, em discurso de agradecimento·; ti-/ C-'Nf� G'�óR: IA
.

- Uma'··yez que, no pro-
.

dade física.
cesso,- existem i:ndicios pe- De sorte qu� o fato, in-

ve oportunidade de repartir com, t·od·JS os meus colégas . .

>

lol'! Quédlj s.e admite a prA-' criminado in genere, está,da Imprensa e do Rádio aquelas gentilezas, porque n,a às .8 h�ras
-

.

tica do crhne 'PO:f' outras. na, espécie sub-judice, ex-

classe se reflete:-'.
r

• 'R 'b
.

L
'

pessoas não incluidas na I cluido de injuricidade, eis
o ert amOuremf - denúnc·ia,. determina-se que" que 0- autoriza a lei penalAgora, cumpre ..me honrar aquelá homenage!ll' q_ue Nieoie �b'lll'eel.- em Os aptos baixem à comarca. .11 vigente no seu art. 19, II•.tambE:m COm1.:: tal, pertence à minha família em cuja . PAPl\f MlAMÃE A de origtm .ª- fim de serem = EXÍ,f!tindo' no p:rocesso

guarda fica a pláca para rememorar. em todüs ·os tem- CRFÀt>N E Et] . encamilir.ados à .Promotoria 'elementos pelos quais se in-
I'g I'fo

-

t- e t-· tre t bo düsa p'ública,
.

" .

" , '1 fere ter 'sido A.mandio Russipos, s n Icaçaü ao cara ao ex mamen·e n .

_ r<_...,s ..·. a:...� ..14· anos'. _�1 ·L.-. .- o autor das lesões feitas no
, Cabe-me agora, cüntinuar no mesmo I'oteiro traça-

C
' V·,·· I t ..l t

do, nas mesmas andanças e no mesmo estílo, pare não 'Nr 1MPERJO'__ dis��\i���' ê:t:sa�:t�:·i ��a a���O�I:d��am� �:s���rZ�
me encher de vaidades e não me perder pelo caminho· fIe vp�la.çãq- crimillal n.. : de delito de fls. 6, deter-
Mais uma vêz, a todos, meus renovadJos agradecimentos. às 8 horas 9.03�; da çomar.ca de. minam, que '. os presentes

---:000:-- O ENIGMA DO ESPAÇO Itejal'" ape-lant�,·o· A:;;� ·autos baixem à .comarca de
co Cl'

.

R t
sistente do Ministério origem, devendo o dr. Juiz"TELE.VISA-O DOS POBRES" - O IOlh.e'u·· .para po·_.'

'm arence· ·eene e
I E'R 11 R Publico �.ap& �do. gl- a quO encaminhá-Ios à Pro-

apelido nas coisas e nos homens, não tem competidores. usse üuse,_ . dk .Jae-into Vieira: 1 motoria . Pública, pára os
Não há quem não conheça aquela assadeira elétrica �. ROJNhnDA DE SANGUE ACORDÃM�.- em. . Câm,aca fins de direito.

h 'd f l' com o Wa�rne Criminal, ..Ior· unanimidade \ Floriano'pol;'s, 11 de ,]'ll-.ou seJ'a, c'.::mo fambém é con ecI o orn,o e etricü, que AVO'LTA DJO'" HO.tj •
.

� MEM de votos e, consoante. 0- pa- lho de 1958,es�á ali à porta do "Pitoco, seu Pünto�', à, rua Felipe i MORC:Ê:GO 2 o' .30 recer do !Exmo;, srr Dr. 1.1· Ferr�ira BastosSchmidt, não sOmente fazendO' girar em espetos de fer-'
C -: . e . Eps. Sub-PrOéUrf.l.dor: Geral do' PreSIdente e Relator.

ro, grande quantidade de frangos e frangotes, que vão
_ ens.: ate 14 anos":_ Estado, conhecendo da a'pe' i Hercílio Medeiros

deixando aQ calor e despertando 10 apetite da gente. Ali, lação, negár-Ihe provimen-, Belisário Costa
'to para .c�nfirma.r. como Fui pr-esenteparam, vendo e sentindo -o aroma dO' assadO' muita gente ""t-'''''�: confirmam,' � sentença ab-'� Milton da Costa

que nem m.ais pergunta fazem, pois que conhecem o ------

prec��i�' b�m. O ilhéu p�SSOU)1 olhou aquilo tudo, inclu- c
. SI"DJfl-II1�flQi-.UMADORfS . DE

sive os curiosos, scind:.:u a sitllaç�o dos presentes e paI!: r .:1;:'"�>'· ,1!1,ftft.fi:.°m.'�OLIS.o apelido justo, certo, espirituoso e hem adaptado "Te- . .fi.;UKlHnv.r.
lev�são dos Pobres" .. ,

TORTA DE CôCO Séde: --:auaiCCóilsel:heiJ:o Mafr.a, Íl.0"25· _ 1.0 andar.

O côco é üma. das me-Iho-

PNão p'ed:rila, �er sidobmais fdeliz·b·· '. 'res ·frutas para. se ,fazer E DAISS'l{EMALB,LÉDI'AE GECRALO,N:'OVR"DOINCARAIÇ Ã O Iorque so aSSIm, o pü re po e sa er o que seJa uma tortas. Tenha sempre a mão
,

. .' .' _..
.

. A
�'telev'isão", tenda por issó mesmo, a ... visão da carestia. um& boa receita de ·torta de. pel�p1esent�-e�W.ficam ·cenvocados.-todos os As-

000 côco e será uma ótima do'-,---: :---
ceira ! socira-dos:em{lpl�nó"J goz·o de seus direit-os sindicair, paraPINTADO DE FRESC.o - Os bancos do Oliveira INGREDIENTES: se reunirem�,--em.A§scmbJé��'Gerai O:i1dinária, no próxi-Belo estãJo todos sendO' pintados de. verde faltandO' o 250 g.rs. de manteiga mO' dia 28 dó corrente as 8 horasna séde dêste Sindica-

anúncio de "pintado de fresco". 200 grs. -de açucar . to, para 'tomarem cünhecime�to � deliberarem sôbre a
Veio um h:omeni,,,,ne visão curta, distvaido e como 5 gemas

, seguinte O:hDÊM DODIA:-.
queria sümbra, sentou-te. Depois de -algumas sàborosas I

t }60 grs. de farmha de ;

1.0 _ fXelat6rio a ser apresentado pelo Sr. Presi,..
h'I d 1 1 f

.

I
IlgO f

.

•

coe 1 a e as, evantou-se e se 01. 2 colheres de chá de fer- dente do Si\ndicato, que constam .os resumüs dos pr-in-
Só quando chamaram sua atenção é que ficou sa- mento em pó.

�

cipais acontecimentos: do ano de 1958, Balànço Finan-
bendo( que -o verde de nossas matas lh.e pespegára nos 115 grs. de côco ceiro' do e.x!ercício', Balanço. Patrimonial Comparado e

I 1 xíca'ra de 'l,eitefundilhos das. calças! 5 c-laras batidas em neve uma Demon.ração da ApUcação do 'Imposto Sindical,
MANEIRA DE FAZER: tudo em conformidade com o Art. 551 da C.L.T. com-
I - Ba.te-sebem a man·· binado co� o Art. 14 da Pontaria Ministerial n.o 884

teiga com, o açuear,," aéres- . de 57'12/1942.'
.

centa-se as gemas e contic '2.0 _ Par·e".... -do. CON'SELHO FISCAL, sôbre asnua-�e a bater, . "'''L

2 - Junfa�se a farinha.e contas'do e�erc�ci<? .al1tEtrior: De acôrdü com a alínea
(),fermento em,pó, e,une-�e "B" ído Art;524:da ·C,L�T., as deliberaÇ:õe� sôbre a to,,:,tüdo ao já feito, int-el'ca-

.

'rnada e. apr.bvaç·io.o tk· >;contas, d� . Diretoria serao porlando com o côco e o leite. . "

Por fim, .coloc'a-s·e as c:Ia- 'escrutinio s�creto,. .
. '._

',")
.

E :Dc'l' T A I:?
ras em, neve, .' 3.0 ..:_ JllrL(iAMElNTO E APROVAÇAO DA PRO- '_ .:, ..

L

': .' }' L
,i. 3 _ Cozinha-se °em fôrno

I'
POSTA ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO O Cqrna,ndànte do 1"4.o"B C fa.z saber'a quem inte-.

.quente, em fôrma amante:'- . DE 1960.· ',J:.
:,essai' po�ss'a. qhe. d-e�id>améÍlte autorizarl'o pelo Exmo' gr;gada. . .. N 'd -

h 1 1 fun' G' d 1 'd)4 - Com 2 claras e 200 o caso; e .naG> aver numero ega para o ClO- eneral e ,Remonta, fará rea' jz�r nesta Um ade, nQ
grs. de. açucar. faz-se um namento da IAs.sembléia· üra, convocada, fica marcada dia ZO do ..corrente �.êSL ,à!=l 08,00 hoi"as (ôito horas),;'� na
merengue com' o. qual Sé!' uma segunda cônvO"oaç�o. para outra Assembléia no A'len:da 'dós 'ÉÚéÁLiPTOS-; uem 'LEILÃO: para .à vend�
c�bre a .torta; pode;-se tam-I mesmo local � dia, uma hora após a ·pri.r;n:eira, que será em hà�1..�' Púbiidt de 4 (quatro) muáres: - VIRGINIObem colocar no melO e .pol- I l' d "1 .J A

.

d
'.

�c ",.
-

vi,.lha-se. com p .c

..
ô.co .r{l;.I.-a4,o"I.l2.€,�.l,Za

. _.eo.�.quaque-nnumero He S$@(lla ü

..,s.�.prese�-.· l,{3RDl:':IRO BE MBLLO'- eOl:.0�el vow;arr'dan e do 4.0
. (APLA).

.

'. ; /::.� , .. teso DE;MOSTENES TZELIKIS - PreSIdente .,.n ,C ,� Gua!;'nição )Vtil.itar dr Flonanopohs.
�--"�;!::<,"'?':H"'<-' ,-:;:.,-' :\?�,.(:; ,��. .��' J;,�',;',:�;_�, '.'� 'ji

;:::�
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No último domingo reuniram-se para
um jantar no Lux Hotel, os easaís:
Walter Mayer, Wilson Abrahan, Hamo
Hoech.l e Dario Morais. A senhora Mo
rà'is'deu.a nota 'êm' elegância;' .

. .

Dois L.P. gravados pela Odeon com

o veterano Dick, apresentam possíbilí
dades de êxito. Um deles focaliza às
melodias que deram fama ao cantor,

.

cem o nome de "Atendendo a Pedido.".
O outro é a gravação da "Jamm Ses
'síon" reali�adllli-.n.o jornal "O Globo",
Os dois discos estão- excelente.

* * *

Completamente desaparecido do "so
ciety" está lo. casal, .Sr, e sra. Charles
Edgar Moritz.

* * '*

. Durante o. carnaval tivemos a visitaldo nosso amigo e conterraneo -Mozart
Régís. conhecido nos meios artísticos
do Rio como (PITUCA) - O moço
em questão aproveitou os dias de' car
naval quando. parou todo o serviço de
filmagem para então visitar seus ami-T
gos ·e admiradores,

.

O casa] Dr. Carlos 'Eduar4o Orle
está preocupado com a vísítacda cegô
nha. * * *

* * Pelo Convaír , TAC Cruzeiro do Sul
: viajou' ontem para, Porto Alegre, o sr,

Eneias de' Souza
.

repórter da Revistâ
:'0 Globo".

Hoje estarei numa elegan��.festa.- a
Rua Esteves Junior, . '

. * * *

Encontra-se em visita a nossa cidade
lO! Dr. João Augusto Saraiva, concei
tuado médico nâ Capital paulista,

* * '"

Terezínha , Gonzaga passou o Carna-
val, completamente só, O Dr. Miguel
Daux preferiu o ar das praias de 1J;,.a-

* * *

Em companhia do Dr. Paulo Sabíno,
o colunista jantou ontem. no restauran
te. do Lux Hotel.

* * *.

guna.
'

.

* * *.

O sr. Afonso Ghizzo está sendo con

siderado um dos mais elegantes Depu
tados.

* *
.

*

Domingo escolha de "MiSs Brotlnho
Plaza" com'musica em HI-FI·

.

* * *

Dick Farney brilha

p� A R , I ( 1 P A ç Ã O
A:NDR<E' FRANCISCO CORREA E SENHORA

E'
NA,R"BAL ALVES DE SOUZA E SENHORA

FAR'1?HiJIPAM AOS .pARENTES E . PESS.0AS· DE
SUAS.RELAÇõ.ES O CONTRATO DE CASAMENTO DE
seus ;FILHOS

Francisco e Maria de Nazareth,.

- em ,-

CAVAEHEI� SOB
MEDIDA.

- Cens.: até 5 anos -

CINErt ,RIlI

Fj;Jo'lis
noivos
7-2-59 Fpolis

.....__ .,- --'�.'_'_ -

.às 5. e. 8 heras
Jean' Senvaãs - Lisa
Bordín L em

.

.

CONTRÀBÁNDISTAS
,
.. DE HONG KONG

C:tn:emaScQpe -

.

- "Cens.: até 14 ,a"nos -

CtNE� .:ROXV-

.Direçuo de: MILTON LEITE DÁ COSTA e

.

RUBENS COSTA'
,

.

J U R I S P R U D E N (- 'I A

SUPE -CIN'
para PÔR�'}ILEGRE;':

J t II
j

,

I � j ti

, ,

-rlJJ ._

Rna Felipe Schmidt, -8* .::'tel. 2317
.......

NO"Ií(IÃrÜ�-'iRi:f;'fl�tu I·A
. �,,!\. -

"

I
I"

DÉCRETO
'

: -' r:»; ,.

O Prefeito Municipall�A�llmiia:))óp.oli�, no uso.

de suas .atrihuíções, resolve:

-

. � f:·
� de acôrdo com o dispps.to.,llÓ art. 1·32Q,. item (
da Lei n.o 246, de 15"'ld'6'nó�mbro de 1955,''- 0;-•• ,

•

."
• ;,."�. ;

RUTH SILVA D'AQUlivo, .para exercer o cargo de'
Auxiliar de Expediente, padrão H, do Quadro "único
do Município, com. exercício no; Departamento de Ad�
ministração. . .,.

.

".u
..

Prefeitura Municipal .<de'. -Elorianópolís,
Fevereiro 'de 19-59;

,

."> 'i.
16 de

DIB CHEREM -

Prefeito Munícípal
"

DECRETO
10 Prefeito Municipal de 'F'loi-ianópolís, no

de suas atribuições, resolve:
.

;_NOMEAR: .".�

de acô�do' com o disposto no art. 1.320.; item t
. da Lei n.o 246, de 15_de novembro de 1955,

..

., W1lLSON FILOMENO, para exercer O· cargo de En-:
carregado . do Ccntrôle

_ da. Tesouraria, padrão Q, .. de
provimento, efetivo, do Qu"adro 'Único do Município,
corri exercício no Departamento da Fazenda,

,I.
� ..

.- Pr�feitura Munic��
�
.. fevereiro de 1959: .(

�
.

.

"

de Florianópolis, ·2. de

DIB CHEREM

P.refeit<;> Municipal
DECRETO" ."'-

,. ,.-

Ó Prefeito'Municipal de' Floii��6polis,' :no
de suas �tl"i.buições; resolve:

r ..' .

\

uso

'EXONERAR:

MARIA DO CARMO CÁRDOSO DE FREITAS, do
cargq de Encarregado do Contrôle da Tesouraria, pa
drãO! Q. da Quadro Único do' Municípió, .de

-

provimen
to efe'tivo, -com exercício no pepartamento da ,F:azen
da, por te.r sido nomeado para outro carg-o. p{iblico.

Prefeitura Municipal de Florianópolis,
fevereiro dé 1'959.

2 de

#- •
,

--

" DIB· CHER;EM
Prefeito'Municipal

. "

DE€RE'FO·
.o I:'refeito Municipal de florianópolis,
de suas é!fr.ibuições, resolve:
APOSENTAR: .

no'uso

de acôrdO' com o disposto no Art. 1.537, combi
nado. cüm ,.0 art. 1.540, item III, da Lei n·o' 246,

'- -de. 15 .de novembro' de 1955·
.

,.' :./, t

EDJ.V.lUNDO ANTUNES DA CRUZ, no cargo' de Co
le1i_or -Distrital, Padrão "O"" de. proviméM'O efetivo, do
Quadr.0' Onico dó Mtinicípio, c�()m exercício ".nq 'Distrito
de Rib€irão da- Ilha, _com os pIlCv-entos mensais de Cr$ .

. 3.S9t>,OO (três mil noveCE.'ntos e noventa cruzeiros)
PQl;"' �s:tar )d�fj!].itivamente incapaz para O" serviço ati
vo, confórme atestadO' Médico ,passado pela' Diretoria
de Assist-êil:cia Municipal.

.

Pref�itura Municipal de
.. Florilélnópolis, 26 de

janeirp. de 1959.

DIB CHERE1f1
Prefeito Municipal

CUR$O n-IttIfONtfJl ,DE BARROS
.' Externato Fl1nnado em 1922

Albbetiza e prepara para o::; exames de admissão .ao
Ginásio i

.

.

Matricula: de 16 a 26. di! .fevereiro, tQdos- os' dias
úteis das 9 às 12;" .-

nu�. Fernândo' M�chado, 32 ,_ Fone 2516:
� ..

. .

------------....,.-----�-_._---..: .

.�
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.

.

r" .
. ..' " .,)

A__ ntnllélR !fIIIer.aaedH_lr, alé que houve confirmação ���':F:
·

que (ROS 'elibiu •ofIcio .d'�OcaillV�i firmado li pelo presi�
denl. 'Ibertl_� de SeItll1 im, senhores, o cl'ube da·Marinhit que ·Ia�tas dores -de cabeça Jem.fdado�a·os.grandes do ,nosso. lu- .�

tebol, como o Alaí, Figueirense e Paula Ramos, resolveu desistir de�êlisputarr esle.aoo,. o,(ampeo,nato Ciladino de Futebol, cujo início
.

. estátlllll_ipal. o· di im.iro de marco. "Molivos de ôrdemlécnica e finanteira; segundO o. 'ofício· encaminhado à F. (. F•.que já,
deYt.<te,.�aberJdoJlotaslabetas:para o "inilium" e o·cerlamel !E pensar que uma agremiação como-t Bocaiuva queco*com o apoio
dllllfujacli'!Yàtenl" deeldi.'do S.o Distrito Natale��cola de Aprendizes .Marinheiros,"",-ecusandu Juta conlra as dificuldades com,·,

qut: se :de_Ioda :agrill1i�; fulebolítlka, lenha adolado lal medidar;- 1em dlírida conlrária aos; seus briol esportivos...

I

•

BRASIL X INGLATERRA - Informa-se em Lon
dres que a Seleção inglesa de futebol., excursíonará à

D #

B' I
-

........ . América Latina em abril, estendendo depois seu giro. à

F:r-O,er.i. O IlSi: ��A,' 85 seis (oft�orren-' �:��\�:�!�a�_e::n�a���_ã�e:ma�O.dar éombat� à

,
� GREl\IlÍO 1 x SÃO PAULO o - A equipe do São

t
' ·

S IÂ·
Paulo. da Capital bandeirante. estreou 3.a feira em

-esu.!.)· ao p'IO·XllBes:. ii mefl(aaOS Porto Alegre, sendo vencida pelo .conjunto do Grêmio
o ! -

r
'

.

.�. I : • ,; '; - Porto Alegrense, trr-campeãojgaucho, por 1xO. Vi- -e,

,
(' ,r . _

:. ,-" "
-

�.- I
.,

'� <�
,

Juar.��; 'cata!_ine:ns�, íntegraram io [quadro -veneedor.,
rá duas prepos tas, Uma. de- de proporcionar

" melhores Dêpoig do Congresso do --'-: 000:--'-,
.

las refere-se ao critério de resultados financêiros. Campeonato .. 'Sul-America- A FIFA INSISTE NA COBRANÇA D.AS TAXAS
disputa do i certame, no A outra parte refere-se no, o sr;, Luiz Murgel toma- .- Ria, 19 (V.A.). - Muito emboratenha a Ç:B·.D. pro
qual va fase final dever-ia a alterações nos, Estatutos rá parte na reunião do Co- 'curado esclarecer junto à FIFA 4tre as taxas-dos jogoster como concorrentes ape- da Confederação 'Sul-Am('ti mitê Organizador da Taça disputados na -Itália 'Pela seleção brasílelra antes danas seis países:' o patroci- cana de Futebol. 1

do Mundo,' em Parts, n�s
nador do· certame,

'

quatro Também será 1 levada a dias 23 e 24 de. março CUJa Taça do Mundo na Suécia, eram�de' responsabilidade da
melhores colocados no cam- efeito a eleição do presí- próxima disp'uta- !!stá mal:- entidade local; o assunto nâo foi encerrado.

Pelo '- Esp-ort·- -da'''' (;,,.• .JSu"__.-na peonato anterior e mai; um dente dessa entidade contí- eàda para Santiago do cu- "Isso por que a mentora internacional, em ofício en-.

.

,,:..
,. -Y'" UlUGI· clasaífícado entre os demais nental, a qual obedecerá a le em 1962. Alguns paises viado à eclética nacional volta a' reclamar o pagamento'D A"t da' Su. países por eliminatória. Ca- um sistema de rodísío, on- 'pretendem a redução do nü-CJor JO a Rva" te não nos permitiu essa

so o patroetnader .estíver de o dirigente é\ apontado mero de participantes, mas da taxa de '15% a que se julga COmi 'direíto, na .arrecada-SA'BADO DIA.21, O "INI 'excursão. Em compensação, colocado no segllndo caso. por sorteio entre'baises que Cb il ejam mar: ção-dos jogos disputados pela.equipe da ,C.B.D. com osCIO DO CAMPEONATO contamos com a' perícia .

d 'I íd t
o _1'1 { quer que s

••
" �,..

BRASILEÍRO culinária do Victor, que f1- ,ir,!S pr.tão seriam os concon- am a não deram p,reSl en e. tidos os 16. Deverá S011C1'- clubes Internazíonale e Fiorentina, nó ano passado-.

Na maravilhosa baía de cou encarregado da eézínha. rentes apontados por êste O mesmo acontecérâ com o tal' também que. o certame
: 000: _-o:_.

Angra dos Reis no Estado Sua sôpa "Hungará" é das- último critério.
-. tesourej;ro. O�lipapt atual- - s�ja f·nte�cipa.do para 0:; _P(DOTl';'C'TARÁ A C.B.D.·..:... Rio, ·19 (V.A.) _;_ AR·

. ,. ,

7h' A redução de ,lfúmero c:Ie mente esses' cargas, repre- meses de janeiro e feve'rel- ::J,l;:c.G_

do' ao, com InICIO as . 0-' sas coisas que jamais se ticí t f' L" sentantes .do'" ·

..Bra'"1'" ··"""d...... .C.B.D... vai oficiar à FIFA, protestando energ.icamente\ ras <io' dill 21 e '-término às esquecem. A "receita" é se- ;par lClpan es, a IrmOU",. UIZ
, . .

.,. r 'V'

(" <1'0. .

: 16 noras ,do dia .22, sob c creta.;' alimenta por uma Murgel, teria a vantagem Venezuela resl>ec�}vamen e. ----------- <!ontm a arbitrariedade da medida, dirigindo-se tam-
patrõcíhid.�da··AssoeiaçãoTdt! semana,·no ·mínlmo.

X
. À

.

D R E'" Z
.\

-:-�
-

_.... bétn à Federação Italiana, para exigir que o Interna-
Caç's' SubMa.:rina. se des�n- AR.MACÃO - Próximo o A 1 � � zionale e a Fiorentina cumpram' o que haviam combi-,

rolai:â"'()''rtlaiot tornero' .na- término áas ferias do nos-so
.

�()Ul' nado'. \,ciori4r:da Caça Su;brnar�a, grandé' .. amig:o.; Dr. Victor, No próximo dlia ,23, a.a �uno Campos ',' r.JV1
'

, ' _.-_:ÓO·O.,,_·_'__,Este-"ano; 'promete" ser 're�' 'no sáb'ado passado, lá esta- eira, à;; 20' h.oras, 'no Clu- Gastão Campos . ,

�
u. . - .

nhída"�a'. dis:puta "e,ntre as va em visIta. ao "v:elhão" o be Dozé de Agost(;j, 'lj. Fede- Hamilt�n EotelhO' .

I
-

.

-: D
CERTAME PARANAENSE _:_ Curitiba, i9; (V.A)·

equipe$r.'d,o Distr.j,.t.o�-,F'ed'eral, seu mano. To�inho. ;.Alguns :ração 'GataIiiriense' de :Xâ- Paulo Sclempew.; ,'( ....�.. ,_ fié.:.üu sendo a seguinte a clà:ssiricação do ca!llpe:onato
· nas qURlS"'líouvé' granues al-

-

rob&,los e garapas foram drez reinidará .J .tq:t;P.eio. de Plinio Hahn ·1'
" v· -. •.

_'.

d 1959 t d t' dá' .

teràçÕéi:t� o l\1a:tilnb,,{{s, ,irá arpoadõs .pela dupla. Soube· irusce11'são' de Xadrez desta Luiz Acastro GonçaLveS. _ ' _. '; 'paranaense e , compu an o-se os co elos quar-
<,liesfaliràâ"o, .

p«rque' O" José- ,tnOE!, .que o (ir. Victor andou 'Capital .de 1959. Para esse Joel Sou'za ,.' .

.

bO� .c_t:hi:o l\1���I:��U�� ta rodada' .do tu:t:P.0' na relação dos !?onto� perdid� de
. llrito :passou'.para o, Ar�' -ãs volt'as' cõm um 'Pôlvo" fim convoca, no local e ho- Hen�ique Carvâ'llJo

'

�o ele próprio r.evelou) 'com� cada clube�_ "

. . .

--: ..
'

- .

°

.

. wador; da equipe do Ar- naquela zona. C01iata-I,los ra acima citados, ps:,geguin- Ed'sQU LmhM'�<�'�' �

pletará, �ste ano, .s.eu 50.0 1.° - CorIüba e Gua:pan,l, O;·· 2. - Agua Verde,_

·PQador..,4...�!J.l.Qélt), ,sair� JMI.i U8-."o "bichifth0"-'�ntvu se tes enxadristas:
,-

Norton' CaIidemil 'Perei,ra anivers:á:rio najtaHc-io r .Mo- Ferroviário, Rio Branco e Atlético, 2; 3.0 - Car-amurú". 1'a' 0'- Ia"ft""CluJ:te"{ c (lms de a'Pod�rar da armª do "CeI. ,JI)!lé' Cláudio de Melo Ma'rco Celso da Silveira h A

43
.

seus' 'm""lhore.n, elem:entos - Fagundes"! PO.r' êsS'e moti- A�aJ'i PacheCO' SilvaJ Silva ore gan o.u. o coroa aos e Britânia 5; 4.0 - Operário Ferroviário, 6; 5.° - Pa-'" " anos de Idade, ao derrota.r �I� 1,Abel'G'ázio e BI:uDo, Her.- voo acabou entrando no "fer- João Cascaes João J. Caldeira Bastos por-pontos JoeY Maxim. Eis lestra Ita Ia e Bmco Morgenau,- 8.
manrV. Dos Estados, �rão ro'; mas conseguiü fugi,r. Dr. Gentil Bo'rges Blasco Borges Barc·elos

um pugilista que. gamba da ---:000:---
.participar alguns '.çampeões Há vários anos prevíamoS' Hamilton Caminha e outros que queiram se ins' idade. Para muitos, não O BRASIL NO MUNDIAL DE'T:ENIS DE MESAdo esporte; est.ar�9 preseR", a presença �de '.'polvos" na- Djal,ma Vteira crever. existe pugilista, no momen- Rio, 19 (V.A.) _ O Conselho Técni.co de Tênis de_tes São Paulo, RIO de Ja-- <fiele cootao, IStO pqrque, Aldo RibeIro

t C d b t Ih'

neirp, ·.Ballia, Pernambuco e encontramos várias vezes Pa�jlo Capela A FCX oportunamente ? apaz e ·a-rre a ar- e o Mesa da C.B.D. fará realizar, sábado e t!omingo, as eli- •
teremos 'lá uma 'eqüip.� Ca- "lagôstas" devoradas por Dulfe Carneiro publicará o. resultado do titulo.

minatórias que apontarão o qlÚtrto nome para a delega-tlj.Í'ipense � .P!Lrltll.aEPse... '� êsses i<bicthos"; .slãOt de pc-. Bruno M, Peressoli torneio em epíg,ra,fe. I O mes;o�p;gilista luta ção nadonal inscrita para o confronto pelo título mun-A" nossa eqUipe 'Ira-�-eapl- queno por e. repe.en es, mas .

S I V des(le -1936;, tendo disputado dial. O. carioca Ivan Severo e-os bandeirantes Biriba e�tanead'll: pOr Georges Wi}di inof�nsívos.
, J A.'N I; L·I Ni-H ,I -I P,O R , A até agora 20.5 ,combates, doa b C dI'

- A I ' I dt d··
. ntes' INGL�SES N sabad 't " AI erto or og ianl sao os tres va ores ja esca a os· parIR!en o ,como �pone. .c. - o o

quais venceu 175, �sendo ..Capitão' Carlos Hugo,.,Wal- passado estiverapl em trei- Não sei qual a id�ia que nos f,az prever melhoras -1-2!t-'por nocau�e. Q'llando 'O confrionto que terá o patrocínio da entidade alemã,
: ter de Ollveira, Hélio Lang, namento os mergulhadores: os . leitores fazem de mim sensíveis no padrão de jôgo krchie Moor.e sub-iu as Ting fixado paT'a a cidade de Dortmund, entre 27 de marçoLuiz. Gar.}(>g· Ritzmann ... e IGeorges Wa'll\i, Wadter.e sôbre as constantes.. trocas e, quem sabe, uma técnica 'Pela primeira vez, o atúal e 5 de abril.

'

Waldemar H�jler, êstes.�is Cap. Hugo, que :mergulha- de títules das crônicas que mais apurada. tão a gôsto campeão mundIal d'e todos :000:---últiI�lOg. do �a'raná.·� n�§,a um na iltha d.o,� �oléqué� tenho rabiscado, ,pois na ál- de todo o torcedor. Floyd Patterson .

re.ni'e.santa:çao,· esta m
..
uito· do Nort.e. Um.a. PI.ranglCa. o�s .pesos, 'JULINHO FóRA DE COGITAÇÕES - O ponteiro1" �..

t
-

d I f Ih" tima, por um lapso, o pa- x x x tmha. apenas um ano det.. .

'

_

.

•bem C9mpos a, bêm treina a d.e 9. qUI Os QI a me ar VI- ginru610r "avançou" num tí- Foi .com um misto de sur- idade. Duas vezes Moore Juhnho, machucado na excursao do PalmeIras ao exte-
e ,ser�·'f.ortes concorrentes, bma do Hu'go. O mau tempo tulo pe'l'telílcente a renomac Di'eSa e peza'r que tomamos tentou a corôa dos pesos rior,' ficará inativo por dois meses, devendo, assim, terpod,en· o eI�ssificá-Ia' entre" alte'rpu o programa. que se do jornalista ilhéu. (�cnhecimento da liçença pe�ados, não o .conse'guindo, o seu' nome, riscado da lista dos convocados para a for-As cinco melhores qúe par- preV:la .para o domI!lgo sec 2 ,como o diretor. desta' concedida pela federação t R �..... M,�. tl·Al·pa.ra-o da dl'fl'C' 1'1 prova. gumte. Estand.o. todos em

. '.

a", BocaI'llva E.C. que na-o p�)lS encon rou oc..... ar-
mação da Seleção Brasileira que disputará o próximo'" págin:tr sempre: foi contra a � clano e Floyd Patterson no .

.Cruzeiro do Sul. � plenã forma física, não se- "indiscreta",' hoje torno a pretende ofisputar o. títulQ melhor ,de suas formas téc- Sul-Am�rlcanlo.Vàmos acoínpanhar,'daqui rã� .prejudicados, �m
.

suas mudhr., máxi'Y.c da cid'ade. Nó's, quP- nicas' e físiéas.
.

---: 000: _

-o desénro�r" da d!s�uta e atlvlftades no. p�'oxlm� cam-
x x X' ,sinceramente estávamos P.J-

.

x X x S1!lLO DA VITóRIA _ Rio,: 19' (V.A.) ..;_ Os men-�ol.tar.emos· aI dar.:nov;l.s DO- peonat,O braslleuQ. .1 á rt:'(' o Cnrnaval pass('u, ;Jeraric'o para o time da Ma-' O primeiro decatlo o'lím-t.... JOE L MOURA Encon' -Ih 1 tores cebedenS€s resolver,am solicitar ao Ministro da,Claa.
.

,-,
. .

-

:
�

0:'1 c.er,portistas que muito l'!uha uma. me or f!0 oc�- pico foi disputado em 1904,
"

�OTICIAS . LOÇAI'S '-:- tra-se h?�Pltahzado no R�� pulal'ltm' e gritaram, voltam ç!l0, :llósta vez, o que sep;t durante os Jogos Olimpicos Viação, almirante Lucia Meira, a emissão de Sêlo come
Esta de ._Vlagem �ara o .Rl<! d.e JanenO" o grande espo_ :;,uas atenções para o Catn� IngH'O, ora l't lc, seu esplrl- de São Louis nos Estados morativo da vitória do Brasil no Campeonato; Mundialde Janen:otpndec reill'reijlra_ t�sta e m�rgulh�d�r ?ata'=, pe(·i1ato l�le "',TI seu tor:lI;:O to c'e luta !'e!:"pre Pl'e�ente.. UnidQB.

- .,

de Basquetebo,l, bem como ojubileu da C.B.B,seus estudos
..
o nos&� g.ran� r�ne�se Joel.�oura, pI�ten iní.:;io mU1:c'tOC para o,'pr'_- ora pp..a 'lU .• o'rga-'llza<:àc x x x _

de c!intpanh�Iro de �spO'l'te.: dIa ele partl!!lpar. d� oitavo ximu domingo. '.:xem,;, ar, foa os complêLt- I ._,_. __ ...�_. .. ,
-: 000: -,--

MariO �eYer. Com �le �stl- campeonato bras�lelro. Es- TOI1os agaarclam co�m \T mente dece)".ona(ios. \ V E N D E SE' PELÉ _: "Jogador maravilhoso, técnic:o e lutador
'v�m�:I't"n() 91�w(l' 's�p�do, e 'p'�ram('}s o _breve res�abel,e- va ang.iedade os sensacio" Mesmo que eX!.:lHt uma. -

que póde se compà�ar a Di Stefan!Q e Kbpa", Assim sedomlpgB, em sua ,!esld�ncla' .clmento. .d� Jo�l.· A turma nais' encontro's dos .clúbes justa razão para esta atitu- referiu o jornalista e escrito'l' espanhol<lpedro,Escartin.de verao na -Lagoa, onde que partICIpara do Campeo- no. c-ainpeonato' de� futebol de tomada pela rlireç_ão (lO U'RGENTEpreten?iamos fazer � nova nato irá faz·er-lhe uma visi7 de 1959, pois, como é do Boca, 'cr,emos que os fãs
- autor de. várias obras esportivas editadas, vendo atuar

?nvestIda !l-,os e�stoe� da ta. P�lo que �os co�st�, se.u conhecimento de' todos, es- deste clube ficarâo choCJ' 1 terreno à rua Silva Jar-
o famoso meia da Seleção Brasileira campeã do mundo.llha do XaVIer. La ��tàval!l estado. de saude.nao mspI- tas entidades eSlportivas I

dos, . como nós, �om � su!,' ---: 000: o

taDl:bém o nC?sso aI)1-18'0 Mo- 1'a ·cul.d8)do� ,maIOres. B-re- contam com novas revela- preendente "mano'br� . dim, com fundos para o
MONUMENTO.A BOLA _ Madrid, 17 (UPI) _rubl�aba: VIdor:'Cardoso;:) ve aq"l1 estara o Moura .per- ções em suas fileiras o' que I MILTON mar, próxi.mo· ao Veleiros Alfredo. Di Stefano, um dos grand'es J·o.gad"res d.... fo�t-o Zéquinhà l\{onguilhót, nos seguindo os "méros" n(!S ------- .. �-... -_ .. - �_.

da Ilh.a, ótimo para cons-
lU � v

80 patrão e velho "Lôbó do Inglêses, suas vítiIlJ,as pre- fIUl\I�I'.JO :DOS EMP'REG.. ADOS trução.
ball da éra atual, mandQu construir um monumento "A

Mar". O, mau tempo-: l'e,inan- feridas. '. '>'t' • J.1l1U �A Bola de Football", que o tornou rico e famoso..----,.---- -4-- 1. terreno em Barreiros, dj'

NO- COM 'RCIO
. Trata-se de uma reprodução em mánnore e uma1·

,'E com frente para as estradas bola � football que será erguida nos j,ardins da res�dên�
. CtNlUIiElUlICAl Df SANIA··· A V I S O ��:-:; �e"eJhte=�;�,:� eia � �:;.:::;:;. que �sa,á meia tonelada, terá como

. CATARíNk' S. A•. ·
...;. '(ELES!' M��R�����iA��O��N�����A���a ��s ;�� :��.�: =d:��. com .uma,legenda, esta simples frase: "Obrigado V_e_lh_a_". _

Associados _ao Comércio e as Autoridádes, que ,mu- .

Tratar à
.

rua Almirante
dou s�a sede fl::Jcial. para a Rua Al"aro de Carva- Lamego, 21' com Arnoldo

Levo ao conhecifuento dos Senhores Acionistas da lliô,.'n.O 34, Ésquina com a rua Felipe Schmidt. Sabino.
Centrais Eletricas q.e Santa Catarina S.A. - CELESC, Edifício .. Caixa Beneficente dos Empregados no
- que a' Assembléia Geral Extraordinári�,ontem reu- Comércio.

_.,.

A DIRETORIA

����, ��li�:r��r;:�:f��:CJs��� � ��t;:ã�ed�e�;4:; �� COUI!�lin-,"�.:', A.MAI.H:Ã' A. CORRERIA ...Dla constante da convOCação e que é a S€guinte: . '.���,I:\, _

,
, ..

1.0 _ Eleição de membros da Diretoria
.

. Dia 20 de. Fevereiro: é lo dia do início Qa: sensaclo-
2.0 __ Outl'iOS assuntos de interêsse social. nal vendá, especíal da Modelar, em vestidos e iaHleurs.
Para êsse efeito, tenho ,() prazer de convidar os' Se- .

- Os" preços estão t�o reduzidos que pelo preçp nor-

nhóres Acionistas pàra que compareçam à reunião,'- a mátCle'Um sê póder,á comprar dois. .'.

<{uãLserâ realizada na.� sede da Gompaphia à rua Salda- Trata-se de uma incendiária liquidação ··dêstes ar-

nha Marm:h;ü 2 -:- 1.°,'and�, nesta Capital.
.

' tig<!l-S ·destinada 'não' só a faVlo,recer sua grande freguezia
Florianópolis, 19 de fevereiro de 1959

.

.

como tambéin pârâ re�hnente "acabar" com o estoque,
JULIO A. COELHO DE SOUZA pois eÍn breve começarão a chegar as

.

coinpras
" �ircetor .- -.Pl'esideJ?-te feita$c'�87"

.

o e São. RauIo

. Rio,. 18 (VA) O ·ST.
· Luíg Murgel, na, qualidade
· de del.egi'Q(I da CBD�, toma
rá parte no Congresso' da
CalJ!.l<)�QJjlà.to Sul-Ameriçano
de Futebol. º qual será rea-

lizadó ,- na ,'Arg,éntina em

março ,próximo.
Em palestra com a repor

tagem, informou o repre
sentante da entid-ade- ecléti·
ca, que Q Brasil apresenta-

- l
;

CONFECIONA-SE

QUALQUÉR TIPO DE

( H A V E S"·

VENDE-SE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRJA

TELHAS: nJOLOS �
CAL E AREIA

IRMÃOS BITENCOURT
CAIS 8AOARÓ ' FONE 380'

ANTIGO OEP6�IfO OAMIANf

,

Um carro marca FIAT 1100, ano 1948.
"

Estado geral bom, maquina recem-reformada, equi
pado ,com radio ,de duas ondas.

Venda somente a vista, nege(}io: aireto Sem ínterme:'
di'al'lú - VE.R e tratar na ru� D Jaime Camara N, "19.

LOTES EM COQUEIROS
VENDE-SE NA PRAIA DO MEIO,

,LADO DO MAR.

Rua Fí'ancisco Tolentino' n.o '20

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_10RNAL mmcíarata ao mandato, se a mes- tamento de Saúde públ1ea.
O Vereador Domingos Aquino. ma não, fôsse aprovada. perlÍlane_ A emenda do Sr. Nerêu do Va-

díscuttndo o requerimento. decla- ceu dono legitimo da Cadeira. le pereira tem o seguinte teor:

rou: que a Cl'itlca, é livre. e' que. RECLAMAÇõ,ES PROFESSORES Exmo. Sr. presidente.
não obstante ser companheiro de

'

NORTE DA ILHA Requeiro a Vossa Excla .• após
,direção do jornalista diretor do O Vereador Nerêu .do Vale pe- ouvido' o plenário. se oficie ao

jornal "O ESTADO" (R�bens de reíra leu .para Casa uma carta Exmo. Sr. Prefeito Municipal co

Arruda Ramos). tinha seu pensa; que lhe foi dirigida poi" professo- munlcando_lhe que há nescessl

nísta _ que solícítava' aprovação mento pessoal formado sôbre ores" do Norte da Ilha. na qual. dade de _serem tomadas provídgn,
do plenário para envio' de uma Sr. Esplrldlão Amln. "qual' seja a sotíettam à interferência do ve_ cíae na felrl!, livre. que dlàrlamen

de um homem que tem procurado reador pedeclsta na oportunidade' te se realíza no local mais conne;
auxll1ar entidades filantróPicas. de uma nova menSagem do ExS- 'cldo por Canudinhos.
rellgosas. earnavaleseas, etc. cutlvo com referência ao aumen- A falta de higiene lá veríríca,
Daí por que se sentia à venta, to de vencimentos dos runcíonã., da é �mplesmente 'revoltante.

de para não concordar 'com a ,'atl- rios municipais. ePl favor dos pois, o cheiro mesclado de produ
tude do sr. Amln em conduzir mesmos. uma vêz, que. aposente-. tos deteriorados, que os verdureí ,

para a Câmara 'utens,ulos que de. dos com vinte e cinco anos de ros e pombeiros jc:igam em plena
vem, por fôrça 'regimental, ser serviços Públicos, percebem ape- via pública (nãO têm êles um 10-

adquiridos pêlo!!' poderes públ1cos. nas UM MIL E QUINHENT�S cal apropríado e nem tampouco o

6 Vereador do P.S.D. leu da ORUZEIROS P01; _ mês e outros servíço de limpeza púbUca toma o

Tribuna a Goluna "Busca-Pés"', ainda percebem menos que,UM menor conhecimento 'do que lá se

que tanta celeuma estava causan., MIL CRUZ!E/IROS mensais. não, verifica) e mais com o cheiro das
do na Casa, para 'que seus pares sendo suflolentes para enfrentar o defecções de anímaís de carga
tomassem conhecimento do refe alto custo de vida. O Vereador além - de provocer nauseas, atrai
rido artigo.

•

Nerêu do Vale pereira prometeu uma quantidade assombrosa de

Afirmou o Vereador pessedlsta da tribuna da Casa empenhar.se môscas que. naturalmente, tudo
que, :Qão negava o díreíto do Ve- no momento oportuno pela situa- vai contammendo, com evidente
reador Esplrldlão Amin de fazer ção daqueles servidores munlci-/ perigo para tôda a pop'ulação, e

doações a entidades filantrópicas, pais.' também importunam, como é evl-

rel1gl0sal!. sociais, porém, entendia INFORMAÇõES AO dente, todos os- moradores das

que além de não àer legal não EXECUTIVO pro�imldades. Atendendo a milha.
lhe competia fazer ofertas ao po-' O Vereador Manoel Alves Ri. res de pessoas dlàrlamente, aque,
der Legislativo Muniolpal sem um jierrc (MIMO) solicitou e obteve la feira realmente vem servindo a

têrmo legal, porquanto na mar aprovação para o envio de três coletividade. mas., necessário se

cha porque' estavam Indo as Cai: pedídoaj-de informações ao Chefe torna que se lhe dê uma assis
-sas, amanhã ou depois, era bem

I
do poder Executivo Municipal. tênela técnica eficiente para lhe

capaz' de têrmos ofertas de auto-, versando os assuntos seguintes: garantir tambéin uma higiene
móveis aos senhores 'Vereadores e 1) - prorFogação dos horários perfeita,

-

ao Poder Legislativo MUnicipal. dos ônibus do Saco dos' Limões. Sala das SeSSôes em 17 de fe.
HERMíNIO DE MENEZES: Trindade, Estreito.· Coqueiros. vereiro de 1959.
LIBERDADE DE IMPRENSA Barreiros e de outros' bairros a�é NEREU DO 'VALE PEREIRA

ASSEGURADA vinte e quatro horas (meia-noite). Requeiro também, Senhor Pre-
O Vereador Herminlo de Me. 2) - Informações ao Sr. pre- sldente que dito expediente seja

nezes opinando sôbre a Platéria. feito Municipal se foi autorizado encaminhado ao Departamento de
estranhou o fato de "UM SIM- pela: prefeitura, o fechament�.,4;la Saúde pública.

OI< O n O ti c i á r i o das PLES "BUSCÀ-PÉS" ESTAR rua Raimundo Corrêa (Estreltó) NEREU DO. VALE PEREIRA
*, '" Agências, Informati- :aESSOANDo. COMO SE FOS. p!llo Sr. Estevão Beck, uma' vêz- VereadoF pelo P.D,C,

vas trouxeram-nos uma in- SE UMA, BOMBA' ATOMICA". que o mesmo de posse de uma má PEDIDO DE INFORMAÇõES
formação que nos deixa Discordou das afirmações contl- quina provocou a interrupção o. Vereador. Esplridlão Amin
apreensivos e mesmo medt- das no citado artigo. porque tes- daquela via pública, dificultando requereu o env.l-o cio" seguinte pe-;:

,

tando na falta de, civismo do temunha dos melhores !lropósltos a passagem pQ_bl1ca., dldo de Informações ao Sr. pre.
pOVO brasileiro.

.

que animam a conduta,do Sr. Es. 3) - providências para,que s\l- feito MuniclpaÍ: '

É que, em Curitiba, a en- plridlão Amln na Câmara Munl- jam feitos reparos na rua Nestor PEDIDO- DE INFORMA,ÇÕES N.

c�ntadora "Cidade Sorriso", cl_pal. porém, não estava de acôr- Passos. pois a mesma se encontra SOlicita informações à res-

cer�a �as 23 horas de dias do com o contelÍ-do do requeri. Intransitável. peito da 'locali�ação ,de má-
atras, formou-se JlIll aglo-I mento por conclderar que a IIber_ LIMPESA NAS ,FEIRAS 'LIVRES qUlna_s, -áe 'prQp,iedmle da Pre.
'Il!erado de populares em dade de' Imprensa deve ser asse- O Vereadol' Espirldlão ADÍln ob- feitura MUnicipal.
torno ,de uma .lata de lixo' gurada, como principio funda teve 'aprovação para o envio de O Vereador Espirldlão Amin,
na Praça "Tiradentes" onde mentil da p�ópria Democracia.

•

um requerimento ao sr.' Pref�lto infra-assinado, requer, através da
se enéontrava jog!'tda uma

'

PTB Co.NTRA Municipal, no sentido de que presidência, as' seguintes lfifor_

Bandeir� Nacional: e acres- O partido Trabalhista Brasilel_ sejam ,tomada� providências çom mações
-

d� "Çh�f� do p.oder Exe_
centa a nota que passando t 1'0, através do pronunciamento referência � Umpesa nas feiras U. cutlvo: "' : ' ' •

�e�o l<;>cal, elementos d� Pu-
� do Vereador Moacir Pereira. ma- ras pois que as mesmas. têm 1..,- ,Relação, dos' tratores, má-

11ClB; fI�eram a apreensao ,dO, nlfestou.se contra o envio do re_ deixado a ,deseJar. quinas de te�'aplanagem e outras;
Pavllhao devendo serem cha-

I querimento, esposando as ar-gu.. O Vereador Nerêu do Vale pe-, 2: � :mst�do' de conservaçãO;
mados pe!as autoridades os mentações apresentadas peio' seu relra apresentou, emenda aditiva, 3;_;_' r.oc�nzaçãó de ditas má-
proprietárIOS de uma farmá· 'COlega de representação Herminlo a fim de que a solicitação de pro-
cia, -localizada naquela pra- de Menezes. di'

d t 1
vi ênc as seJa extensIva ao Depar.

ç�, Qn e es ava a lixeira, a MÁXIMA DE VOLTAIRE
'

"

fim de que esclareçam.;t O Veread_or Manoel Alves RI- (URSO'Df J 'O' R N A tiS'M Oquem cabe .a responsabil�- bell'o (MIMO) em outras palli'.
,",

�
,

da!le de t_er Jogado a Ban- ; vras, lembrou a máxima de VOL-· ,

r
'

delra N.aCl�!lal no montul'o
I TAIRE: "NÃO" CONCORDO No intuito. de -par sua colaborll- ,Este curso co�stará de palestras

de detrItos.
. COM NENHUMA PALAVRA ção à PR�P'.ARAÇ-1\(f PAcSCOAL dos jornalistas. limar Carvalho.

E f!eamos abismados com QUE DIZEIS, MAS DEFENDE- promovida pela Ação' Católica de sn"ià Amélla--carneiro da Cunha
a noticia .. i

'. REI ATE' 'A MORTE O DIREI Florlanópolls, o C'entr-p'de'Cultura e'Martlnho Càlla'dó Júnior,'nos
Qua,nta perverSidade

�

e TO QUE TENDES DE DIZÊ: é Caridade �diantiijl>e o De�a,r� '�ias�3, 24' e 2�; 40 corrente às 20

q U a n ta incompreensao, LA".
'

famento, Cu,Itural do. Clutie 12 'de horas na., séd�',s�ial do Clube 12

quanta falta de�- civismo, REQUERI Agõsto estão promovendo' um de agôsto. 'p-
quanta falta de ,educ'a"a�o .. '.'

MENTO REJEITADO "--,'
'

,<

>f SEM REN curso sôbre, - "O jornalismo., sua. para o C,llllS0 jlf'cima aludido con_
E O que acontecera' ao cul-

UNCIA DO AUTOR, '. , -

C 1 ad t importa-rrci� ;e, tMo·nica,'. vidam-se as pessoas interessadas.

d I
o oc ° em vo ação, o reque_ ,,"""

pa O? Qua a pena que apli- 1'lmento' do Vereador' HéUo Abreucarão 8,0' pária que assim
procedeu? Será julgado co-

foi rejeitadO por maioria, tendo _o
,

mo criminoso que é?
Sr. Espirldlão Amln yotado pela

Isso ° que veremos.,..
sua reJeição, e o autor da maté__

Também, pudéra que, tal
ria, que afirmara antes que l'e.-,

não acontecesse, . . Desde
q�ndo as Autoridades da
quele Estado, responsaveis
pela educação escô�a:r, como
no nosso, fazem instruir as

crianças sobre os grandes
feitos e os grandes vultos do
Passado de nossa Pátria?
Que fazem, quando dás

datas do nosso calendário PORTO ALEGRE. 19 (O ES_

cívico, principàlmente aque� TADO - Via REAL) ;_ O Go

las tidas como Feriados Na- vernador do Estado, no sentido

cionais? de ampliar os serviços da Secre_

Que meditem no aconte. taria de Educação. assinou Decre_
cido as Autoridades de n08- to criando a Superintendência do

so Estado, p-ara que em fu- Ensino Agrícola e Superintendên
turo não muito distante, não cia do Ensino Industrial e Técni

aconteça aqui o que alí se

verificou, para vergonha
nossa, de' todos os Brasilei
ros.

Vamos ensinar os princi·
pios comesinhos de civismo?

Com referência a um artigo
publicado no jornal "O ÉSTA.
DO". na coluna '''Busca-Pés'',
'(ediçãO de 18.2-69), no qual fo
ram dirigidas críticas ao Vereador
Espirldlão AmIÍl, a Casa apreciou
requerímento do Vereador Hélio
Abreu - líder 'da bancacja ud;;:'

"moção de protestas" contra' o
citado órgão' de imprensa da Ca
pital.
Discutindo o requerimento, o

Vereador' Hél10 Abreu condenou
a conduta do jornalista que' ínsí ,
• nuou estar o Sr. EsplrldiãQ Amln
tomando 'providências' em

' /

favor
da Câmllrã�'Municlpal" por conta

própria, sem ouvir antecipada;
mente a Mesa e sem consultar o

que determine o Regimento In.
terno da Casa. O Sr. Espirldião
Amln. segundo o' "Busca.Pés',
providenciara a lilstalaÇão de
-ventlladores no recinto dos tta.
balhos da Câmara, áfPIa

.

gelada
para os srs. vereadores, com aqul-'
slllão (por conta do Sr; Amin) de
uma geladeira, além de oferecer
passagens aéreas aos edís à Capl.'
ta1 da República.

O vereador udenlsta derendeu
seu colega das criticas formula
das, exaltando-se' ',o proPósito de
servir à Câmara 'Municipal, sem

qualquer objetivo excuso.

O sr. Hél10 Abreu foi mais

além: ."DECLAROU À CASA,
QUE, SE A SUA PROPOSIÇÃO
NÃO ALCANÇASSE APROVA.
cxo, RENl!NCIARIA AO MAN
DATO DE VEREADOR.
DOMINGOS: EM DEF,ESA DO

qulIi�s,
. ESPÍlÚDIÃO AMIN

,

, Jornalista �ILMAR' CARVALHO

Dotado de ,notável personalidade, e de sua Inteligência e de sua vasta

sólida formação moral. Ilmar car_ ,cultura coino\:'''public Relations"
valho' há muito conseguiu formar do SESI.

Jornalista de, singulares recur _

sos profissionais,' se�or de bri
lhante p_�na, � .c!.e impresSionante
observação. a ,par de uma' árgúcil'
,impressionante, Ilinar Carvalho,

d ,desde ,m�ito, ve!ll prestimdo, a�ra;-
e vés dos mais diferente,s setôres,

inestimáveis se'rViços à' terra e ao

Govêrno cdou SU

perintendência
Ensino Agrícola ,

povo catarinenses., I'ode_se mesmo,
dizer, Ilmar é o 'autêntico homem

dos sete instrumentos. Encontra
mos os' frutos do seu trabalho co

tidiano. numa ll!-ultiplicidade de

ativiaades, das mals proveitosas.

em, seu tôrno um vasto círculo de

amizades, que o tem na mais alta

esti:rna, no 'mais caro respeito e

co.

O Serviço Social de Menores, até
então administrado pela SeCl'eta_
ria da Saúde, passará- também pa
ra a Secretaria de Educação.
feliz estada em a terra natal.

na mais sincera admiração.

O seu profícuo ,"traliaÍho

. consagrad__,rH I

I
I
I
I

_J

passageiros

1531 .',

I

I
cargas ,e

..:... Dados oficiaIs do D. A, C, do AtrOpOllo Herclllo Luz de

• JS
:l
o.

Conduzindopa"·'
,

cur"
Bsagerros ou transportando

foi ��sti�g��:�Ó:CiO ?A�,' C�n}ZElRo. do SUL
públi�o "

om a prc'{erenclll do
O C

., ca�armeu5e no ano de 1958. .

!l1l,8t>�9l<!"TAC . CRUZEIR .'
esse apJfo d" _"

O do SIJU agradecee�'vaneBccd(jr e eSL)era
'

merecê -lo em 1959 "

" contmuar a

levando mais' longe o nome de

Santa €atarina, ,graças ao concei

to ,que adq�iriu como perfeito
jornalista. �endo', credenciado para'

representar eD{ nossa tel'ra diver_

sos, órgãos. Gorre$pondente das

Revistas MANCHÉTE, e PN, do

Rio, PANORAMA, ,de Curitiba, e

dos jornaIs O GLOBO. da Capital
Federal, O' I!STADO DE SÃO
PAULO e O. ESTADO DO PA�
'RANA'. além, de manter constan

te cOlabpração nos jornais e emis_

soras de rádÍo da terra, limar
'Carvalho ainda' e�presta o brilho

�stá

Transcorrendo, no dia de hoje,
a data do se� aniversário natalício,
os que fazem ,''O ESTADO", en_

viall!- �� j�r�alistá I1mar Carvalho
as �als- sinceras e efusivas feli

citações, rO�Íldo ao Criador que

a data ,de h"je, tão cara para to_

dos _nós, se 'reproduza ainda por

muitos e' muitos anos, com vi/tos
de perenes felicidades extensivos á
todos os setis familial'es.

Visitábte ilustre
Vindo :de: São Páulo, onde exer_

ce próveito;;a e utilíssima ativida_

de 'cultural' no adiantado municí

pio de Santo Ãndré, encontra_se
há dia..!' el)l a nossa Capital, 'em
visita ao &,eu digno genitor nosso

prezado aJl!Ígo sr. Jorge Malty,
Inspetor dqs Correios e Telé�rafos.
o estilpado e talentoso conterrâ_
neo ,escritor' e jornalista Miguel J.

Malty, membro' da Associação
'pauiista d� Imprensa e redator e

tradutor da Casa PUblicitária
lJÍ'asiliera, -de São paulo.
,O escritor Miguel 'Malty que

veiu acompanhado de sua exma .

espôsa P��fessora Erlinda R. Mal
ty, também nOl'sa' apreciada cole_
ga de imprensa e seus interessan_

tes filhinhos Erly , -Rose e Gerson,
CIoyis, é $lut'lr;�'éomo poeta, do

llpreciad�"JiV'ro de, versos ARP�
JOS DO� éORAÇÃO, e como pro_
saciei' e j�rnalista, dlrge em San...:_
to André ,vários periódicos, désta

cando�se � ,revi�ta infantil NOS
SO AMIGUINHO., uma das pu

blicações nacionais no gênero, de

maior tirllgem, vi§�o que atinge a

70.000 o ,númer{} de exemplares
mensais, � a revista ilustrada PA

No.RAMA ,DO TRIÃNGULO.

!.iL
li

Gratos ..o 'estimado e digno con_
úàde pel�. géiJ,tilézà"dâ. ,viSlta com.

',q_pe nos llonrou"e distinguiu', "de:'"
, sejamos_llIe

- .

.

felii. est
-',',

�íl;�

E O trigo veio, graças á pr.·
.

vidência soli,citada -pelo.
Delegado Regional do CQI�"
selho Coordenador do. '

Abastecimento
m!!, dirigiu_se ao ,sr. Ma,"-oel Mar� I AI�m ,dls_$o, 1emb�ou ' ainda o

'

q�es Brandão, digno ,Delegado '� I'_Delégado Re�lonal,'C.� op��tunida�*
gíonal do Conselho. Coord,enador de se achar no -porto de Buenós_

'

do Abastecim�nto.. com séde .nesta ;\.ires, 11m navio 'da füma Mal
vem-nos Capital, solicitando seus bons ófI.' Ilourg .e .pele qual poderia "ser' en ,

cios e imediatas providências no viad�;;' remessa do-trigo,
' r=»

sentido de se fazer embarque do Tud� correu bem' e 'agora," CM."
trigo argentino para nosso Estado. 'ga-nos a nótícia: que em virlúde,-é
,O incansável delegado 'que sem, dessas prontas providências,

, (,
pre atende com' solicitude e pres-- embarque' foi feito para o pôrto
sa pedidos que importem no be_ de Itajaí. pelo navio indicado, que,
neficiamento da nossa terra em traz, 55� toneladas daquele cereal"

mtoednOtSe 0dsl.,.;s�Uu�ses,etôres, ,

Imediata;
I
cuja _escassês estava prejUdicando'

..... aquele Conselho. ; a economia do Estado. e sua po_
no Rio, recebendo favorável res-' pulação.
posta. I

O sr. Genésio Lins, presidente
da Associação Comercial e jndus;
trial de Itajaí, num longo telegra-

Lá de· Jõaçaba
o seguinte:
Sr. Diretor.
O deputado Mignoni

espalhou por esta cidade
que n,�/eleição da Assem
bléia seus votos foram só
para Os candidatos tra..
balhistas, pois não vota
ra nos udenistas, prefe
rindo votar- em, branco.
Se isso fôr verdade pe

ço avjsa�:ne para ,D en

dereço ...
x

:

x ,

:x:
Prezado consulente:' o

nosso diretor nada tem
!para avtsâ-lo! O voto do
deputado' Mignoni foi de
CAIXÃO!
Sufragou todos os cali":'

didatos apontados pela
U.D.N.
O fato de negar isso ai

no seu rincão é natural
e prova que o deputàdo
tem vergonha mas não
tem coragem.
Como ,bimb�m é natu- (Cont. da Lá pág.) votava'à tradição, laço pel'ene das,

ral que a consciência ,f:iie com a alma Impreg].lada dO velho dlias pág·ias.' CelebJ.\lzou"o a ,tl'a. '

doa hoie mais do ''H:e
heroismo português e a sua vo-, vessla a.érea com Sacadum Cabl'al,

I
.. cação mari.llhelra cheia de idea. Mas' esta façanha' apenas um epi. '

aque as
- partes que e '

doeram. . • na sumanta ,usmo e ufania. Foi um dos últl- Sódio na sua vida ,1lustrada pOr

1 !
mos oficiais d«: marinha fiéis ao grandes exemplos de_dignidade hu-

que evou .• '. b II' t
'

A vista dá sua atitude,'
seu arco ve e ro, e com es a per_ mana e cristalino pátrlotlsmo.

!1.egundo corre, o CeI. Tro- i feição profissional Interpretou co-

gilio, nO inquérito resp«!c-, ; 1110 ninguém a epopéia daS cara. ".o Brasll ,considerava..o . ta.:;,'

tivo. deu o seguinte des- I velas. Dai os seus maglstrals,;es- ,bém-seu' e o PFantei8ii bOliio um: �ei -'1-

pacho:' "Arquiverse! O i tudos sôbre o descobrimento do lho e bom aml&o, inesquecível e

,_-m_o_c;;_o_e_s_t_á_ d:.e:...;a.;.c:..ô.;.r:..d::.;.o;_.'_'...;.__I_B_r_a_si_I_;_e_t_a..m_b:-é_m_o_a_m_O_f_q-:-u_e_d_e_._.g._IO_f_iO.,.S_O...'�_'--...,..._,.,--r--"'"":....

A LE 6 R I"A
.______

J,
r-:

.

Florianépolis, Sexta Feira, ,20 de Feverei�b -de,:.l�'
M10rreuem 'IYsbÔ-a O ��-.

,-

for'tável do-- seu salão nobre te duma Obra de grande en..;
nas ta'l'des· dos domingos., vergadura" CO;IllO sejam. ooll"- ,

aos amigos da -cultura·musi- certos, óperas em: séleçãõ' e .

cal concertos discofônico.;;, sinfoniaS' ou poemas musr·
ultrapassando as condições 'cals, A ,l!rógramação" setâ ,�

limitadas do ambiente do- publfcadapor'gl'lntileza.,d,este �
méstico. Os programas cons- brilhante diál;io que:'é o' jor- ,"-,
tarão ,duma· la part�: tnúsi- .nal "O Estado". ;- Agrad"ec13':' ",
ca a pedido dos ouvintes; 2a mos à distinta Direção de "O
parte: música lírica; a 38. Estado" a generoslÍ colabo
parte constará habitua1men- ração:

(Cont. da La pág.)
depende dó diapasao ado
tado, e, depois do diapasão,
a arte de afinar, que-o 'afi
nad_or de piano se faz pa
gar bem caro, pois, exige ar

te e. eSfôrço'r A, ri9ssa alma 'é
bem uma harpa, dotada de
muitas 'cordas de pensamen
tos e afetos e desejos. Pode·
mos com cuidado manter fi,

�finação do nosso !Coração
pela ordem, pela obediência
à lei da, natureza e do Cria
dor. Mias podemo:s tambem
"afinar' pelo caprichO, d,es·
respeitando a jerarquia dos
valores. E êomo é difícil con-
servar a afinação justa no

meio das desafinações, e dis
'sonâncias! É tão dificil su

perar o efeito da ressonân
cia ..•

Emprêsa de .. luz e Fôrça d(t.'
Florianópolis ':S/A. � !'E L F F A'·'

EDITAL DE ,VENDA\

,

'

.. '''-'''-''��
A,: Emprêsa' de Luz e Fôrça, de Flor.illnópolis S. A. "ELFFA!õ,1

participa ,que coloca a venda 2 (duas) caminhonetes �,picku�", lUar_
I�a, CHlEVROLET, 85 H_.P" 500 j\:g:",anos 1948 e ,1950. c,ompletamente
reformadas.
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Os, interess�dos devem dirigi�_sé� a Di�eção da ELFFA, até- o dia
4 de Março próximo, vindouro.

No; meio destas desarmo,
�ias de hoje, como faz bem
o contato com a natureza,
pura e, bela, como saiu' das
mãos do Criador, êste artis�
ta máximo: contato afina
dor, harmonizador, "divini
za'dor"! Como faz bem o

con'tato com as obras de
arte autêntica, emanada de
almas afinadas pelo conta
to com a "Formosura sem

pre antiga e sempre nova",
como a alma de artista de
um Santo Agostinho cho.· Comunico aos Senhores Candidatos e Alunos desta Faculdade
mou a' Deus. Sendo Deu,S ,o que a Congregação, ontem 'reunida, resplveu agu�rdar a designação
supremo artista e fonte úni- de Inspetor Fllderal, pelo Ministério 'da, Educação, para realizar o

ca de toda a arte,' todos os
i Ixame vestlbula:l' e 011 exames de, segunda éPõca.

artistas huma__nos em suas
�

Florianópolis, 18 de, f«)vereir; de 1959,-
obras de verdadeira arte têm

.

algo ,de' divino, como tão ROBERTo. LACERDA
bem se expressou esta outra
alma de artista, o nosso sau
doso Papa Pio XII. A Últi·
ma músico. que êle quis ou·

vir, aqui na terra, foi de
l3e�tlioven; 'a la sinfonia,
romântica, harmoniosa" de
licada e viril ao mesmo tem·
po. Que pela escolha duma
alma da!mais elevada cul
tura humana e divina. A
ver.dadeira alegria é um as
sunto sério e se encontra no

gôzo das obras
_
da .verda

deira, séria arte e, sendo a
música a linguageql dos
sentimentos, que mesmo fa
la quando as palavras emu-

.

decem e as cores empalid�·
cem, -'-- a música é ° conta'
to mais íntimo e direto com
o belo e comunica as mais
puras e profundas alegr:ias .• , .
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Domingo é, como já o seu
nome di_z, dia do Senhor:
contato com Deus pelo cul
to, no santo e merecido ded
canço, também -- e pórque
nãQ.? -- através 'da arte e

especialmente, da arte su·

prema, a música. Tambem'
isto é santificar o domingo!
Em países cultos de além
mar, são conhecidas as tar
des artísticas caseiras, em
que se reunem" amigos'da
boa música para, num am-
'biente familiar, executarem
"qlúsiéa de câmara", soria
tas, trios, quartetos etc. lil'
êste {) .ponto alto' da semana,
p::J,ssada,na luta pela"vida .. ,

,Nes,te ,<mesmp' es,p'íri_�9 ofer�
cera o' COlégio, C!:Ít'àrinerise;

ainb��nte ",amplo e' con- .
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