
'E" até�IJFJ:i=��iftão. te 1_ -

. ·1p2m08 Pi'ra tJJos, portal1,tO,t EQiJ8.lll1s le loJos um
1
A abélha esvoaça; [de kr�ão "em riste eEll'z ]!'tar, E

. _' Não fôssem as contingências t;la' vida, dificil fJ .m;ds···'··:cesto de .Jnisericórdià,�u:� ató
< �e corageiB f'caritativa. Er.

"

isto" é; �inheiro para" o, Hospitar � Maternidade safTà,dá
dura que pedra 'de fogo, � caberia aqhl ';uma compará. gamos o ·Hqspital, façamos a 'M;i.ternidad_e. aqui no ES-:'

,

•

Famnla. '.
.

!Ião; Estreito 'EI prosperidade .,talvêz· fôssem irmãos gêmeos, treito. pelo menos, isso. 'Uma 'senhora de àlma grande, de so1M'euC)me Scherer,
"gordos, rosades é bem ��Ílld(lS .. '.- "

, '"_.... I Já deu 15.000 :'CRUZEIROS, e promete dar .muito mais.

,. Irmijl Bonativa; uma !{eita, uma .abelh;t de )Deus, O sr. Godofredo Entres, deu "6.000 cruzeiros. Belos exem-

quer tirar mel da fI61',"dos corações. Já com�ou, JIi eon , pios!'
"

seguiu bastante. Arrancóu dois emprést1m�s aos Baneos -X-X--'
..
Inca e paraná-Santa Gatarina: seiscentos mU cruzeillOsl A Irmã Bonavita não está sõZiRha� André Maykott,
Comprou terreno e easa; para, realizar um comêço, para •

João Berkil, 4-lbano L';éi. traba!ham pelo nosso hospital
abrir a marcha da, piedade crilltã.;. estrettensé, Outros e outros virão ainda.

E' Deus, o meDtor colaborador dã Irmã Bonavita, fi o
fiador da abelha preta, de coração de 'ouro, asas de fé, de

esperança e de .caridade.
BARREIROS FILHO

p .. S. - O Vereador Sr. Espirt:dião' AJnln contribiu

cóm MIL CRUZEIROS1 EU irei a .êle, ,eUl 'também. Q�ere
;mais, quero que o.&,eneroso ámigo l!lspiridião me ponha, na

, palma estendida, '11m llOOacJo auais lãrgo. Boto.�e,a faca
nos peitos. E irei a-eutras almas� força-rei portàs!

,
.

B.

Do G01'ernlldbr Lacerda ........ Deus ; allençol! e glort-
'- fIQue.l, .�. consegui.ra cem .!!1iJ .cruzeirol'. De uma ,rifa, .Já

se colheram qllâreJ!.ta- e quatro mil e oitocentoS) 1lruzl!iros. �'

As doações cal�earam, pára as mãos santas da.i�i' Do
navita, maia quarenta ·e três mil cruzeiros.
': . O GovêrnÓ Jlo Estado (vel: ,Diário Ofi�ial �e 27 de

altiil 11. p,) declarou dé utilidade pública, .{ 'HOSPITAL
D�,-CARmADE ,E'MATER!UPADE 'S;\GRADA. -FAMILIA.
COIIU sé�e e faro no su,b.distríoo. do Estreito.

Cariubosas
•

de.
.

um ideal muito justo;
uns trabalhando e realizan
do suas inspirações no selo
da Sociedade Catarinense
de Belas Artes, outros com
certas tendências ao moder
nismo, porém todos estão
unidos e se firmam dentro do
boas intenções, apresentan
do seus trabalhos dignos de
admíração, procurando des
ta ou daquela forma, dar ao
público amante da pintura
os mesmos momentos de sa

tisfação que sentimos quandc.
olhando- e admirando as te- .

las' dos velhos pintores.
NILO DIAS

, '-

enviem pela

TAC .

t �CBUZEIRO do sui'�.
i LOJA DE CARGA:
� .. R. Felipe Schmidt. 40

• �, Fones 22-10 e 25-00

PERSEGUIÇÃO AOS'.
REBELDES

TELHAS. TIJOLOS �
CAL E AREIA.

IRMÃOS BITENCOURT-
C�I� 'BAOARÓ • fONE l80l'

ANTIGO DEPÓSITO' OAMIANI
"

I·�MI·IBEUlt NU �ON'ENN;\c
, O Estreito deu, Iargos e certos, muítos P�sso� de P!()

gresso. TQdos enxergam .ísso a ôlho desarmll-do. Espraiou.
se o ex-lugarejo, .ganhou planos,rsubiu eeíínas; certou-se A medalha doirada, qUI! vínu'uuflo� cunhando, tem re-

de ruas é estradas..EJlfi'in, em poucos anos, o Estreito verso" feio e triste. Hâ pobreza, mesmo miséria, sub-ali_

construiu casas resídenefaís bo.qitas e às centenas;.a-ilriu
- me-ntação; .doen'Ças, falj;a de higiene. Do.is terçós das tri_

estabelecímentos oomereíaís, às dezenas' e mais" :.dezenas." ta mil .almast que o ·Estreito eonta, comem O' pã:tue o

1
'

t dilh d'
_.. dt;a'bo amassou', Nenhuma Casa de Miserjco·rdi�. O e iÍsmoSe é pe.rmitido um a �gr� qUll-liC roca o,. 1.I'l!mOS�

..

que o ESTREITO SE ALAR-GOU.' -'",
,

'

é, lei �ue l'ete o mundo; Quem tem dinheiro, esqueeé a:
Bons, 0.S: cinemas.' óti:m<!s, õs �upós' Escolàres;"E frãternidade húmina. Quem pode, aumenta os pTeços. E

. .

Bib'li
..

'II"'· .. ,

,p po\·íhhO miúdo, a criança pob,'re; al;i mãe); doentes, os la.quatro' farmáciis,h Uma
.

oteca, Pu, �lca M�D,lc�})aJ" ..

'
• \

. . .
,

,Matadouro, um, iii excelente. Um Q.'uarte� d� Exércitór que' res s� contõrto, -. que se danem! A assistênllÍ!l social,
honra.as trad�õ&S da {:rôPIli;de iinha� A Il{reJ'a'de Fá��,�,c' que se limita .ao SAMDU" ao' leit6'.cm-pó, doos Grupos, is
em situação domi�anie. O 'Distrito Naval foi com6'··.Jm '.esmolinhas de 'cr.uze!roao�,�edintes�.� escas�iss� é �i_
hálito criador de vida nova.r Colégi«) das Irm�s Sa,lva,to- 'seràv�lmente uma ••falha.mo�,,� peeado qu� ,eawe�eaa
rianas. Coletoria, Banco, Caixa l!;conimicjl, of�inas, fei_ o Cristo, em plena face, um crime coletiv�eDte'M�
ras livres, O Jardml. iPequenino, mas um gÔSto, um. 1;llin.<!� tido. por todos nc!&"brasil�iros! .mu�to católicos,e muito pa;..

co, uma jóia.
'

/ triotas . . .

.

cd
,� ';;" •. '.'';

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

Registramos o aniversá
,Com a graciosa e "gentil Srta. rio da Exma. sra. Ruth Hoe
Marionette Costa de

_

Bem, dilét� ,peck da Silva 'ocorrido no

; filha do nosso prezado conterrâ-
Idia 11 p. p' A Coluna Social

neo Sr. Henrique João de Bem,lassociando-se ao aconteci-

Irepresentante comercial, e de sua mento deseja a ilustre dama
Exma. Ésposa Dna. Liége Costa los melhores votos de felicí-

I
dl! Bem, do Magistério eatarinen- 'taçÕies., '

'se, contratou casamento, no dia 11
�----------------------------

do corrente, o Jovem Nilson Mattos (A S A 'N (O -{ E N - T R O
pereira, fllho do Sr. Nicomedes pe- I

s ,

/

reíra Mendes, Cirurgião _Dentista,
ALUGA-SE TODO O PAVIMENTO SUP"ERIOR OU EM

SALAS DO PRÉDIO l_� RUA FELIPE SCHMIDT, 19

Que o inverno chegou todos o sabem. Não há quem não o esteja

aentíndo.. Veio de surpresa, logo no meio do adorável e Cálid� mês
- Nesta peça de Jean de Hartog, 9ue R. Magalhães Júnibr, da Aca_ de mala. Juntamente com o frio velo. também uma gripe ínsídtosa.

demia Brasileira de Letras, verteu »ara o nosso idioma assistimos à :rcido mundo está espirrando e tossindo. Tossindo e espirrando. Um Dia 27 Pedrinho e seu

hlst6ria de um casal, durante quarçrita anos, de 1890 : 1938. �ontáglo geral. Contágio pelos apertos de mão. Contágio pela proxr- conjunto em elegante Solrée
Isto dá oportunidade aos artistas para apresentarem tlesempenhos tnldRde. Contágio, (deve tê_los havida) pelos beijOs.'

• --

.nos sal�s ,do Clube Doze.
absolutamente, completos, passando do 'drama 'à comêd1a, da farsa Enfim.:. a soiuÇão pal'a o frio é sempre e Só uma: agasalhos. As meSaS; estão-send·o-reser
mais absurda à cena, mais sent!mé"ntal. Todos os espect8.dores reco- Todos precisam de agasalhos. Agas�lhos elegan'tes de' ,téPidas .lã, ma_ vadas\n?y':secfé:t;an�' dQl Clu�.
nhecem em _MiM e Nora - o casal criado por Jean de Hartoig _ IJ:ias e peflcas�gostosas' pa,Í'a os X\eo;. t\gasalhos que_�p�as ag(l:s!l'lham,.' De -ao. -PiI?ço .g� Üf$ 3,00: 'I:
os acontecimentos lã,légres e comovfildores de suas pr,(,prias vida\'l., Este G!lm preoaupa<ião de en�ftamentos�ara os 'pob'r;es.í -. I' , ,1'1 \ �<-.:;. : ,"" f: ,1s
é o segl'êdo do grande êxito populàr de "Leito Nupcial" em' todall ,par� os primel�os �xl��é A MO�I!!:r. para os _segunqos eXI�{em a�!I. "'-'_-'_-�---+-""'�:'-).''''-..-
as partes ,do mundo. . Grutlnhas de A Mo�elar. Qualidade, \beleza 'e suprema elegânJla nos _j

<7,

O públlco brlliueiro, conflr,ou ê§se veredtto, aplaudindo entu-� artigos para senhoras, homens e crianças de A MOdelar. Artigos que

siástlcamente Dalsy Santana e Fernando Vlllar neste traba- -agasalham' por preços' surpreendentemente baratos nas Grutlnbas.

lho excepcional, conforme àlnda há pouco escreveram os critl-

I
cos portoalegrenses, realçando o valor e a versatilidade dos dO� mag

) níficos artistas.

Os Ingressos para "LEITO NUPCIAL", segundo lançamento (do
rDS, estão à venda na bilheteria do Teatro Álvaro

.

de carvalhO
·'Le!.to Nupcial" f1cará_e@ cartaz ainda hoje.

'

AN�ERSARIOS NOIVADO

,FAZEM ANOS ,HOJE

sr. ,André Cipriano
sr. Hélio José dos Reis

sra. Inês Mongilhot
sra. Amélia de Oliveira
sra. Olga A. pereira

sra. Ursulina da Luz Mello

jovem Alfredo Cheren FUhÓ
_ sr. Harperes pereira da Silva

sr. Mário Climaco da Silva

sr. Romeu E;stevão Gonçalves" e de sua Exma. Esposa dna. Nilsa
sr. Ernesto Alberto Riggenbach Il\:lattos Pereira, residentes em Ara
sr. Francisco Otávio da Costa, ranguá.

MelllI1

sr. Carlos Costa
-- jovem Aécio Cabral Neves res.

Aos noivos as nossas felicita_
ções, 'extensivas aos dignos genito_

Ié"õfs:têMTRAt;�líêM
Declarações de Impôsto de Renda ,�

Administracão: de 'Prédios ::
ESCRITóRIO DE ADVOCACIA E PROCURADORIA

'

"Rua Trajano, 29 - 2.° andar - sala 'I

� 'Telefone; 3658

,.;,--_...._.._- .;;. ,; .. - .._;:o�_........._........_.....__ .;,<i.I'l..... -.:r- •

M O·�N r A n �O R-' ,D I E S �E 1
PRECISA-SE nE UM MONTo,ADOR COM PRÁTICA EM

MOTOR DIE�E-r:.. SALÁRIO A COM!3INAR. EXIGE_SE,

REFERl1:NCIAS. O INTERESSADO DEVE DIRIGIR-SE A
COMISSÃO DE ENERGIA EI,ÉTliIcA, EM FLORIANó-
POLIS, À RUA ESTEVES JúNIOR, 130.

T. D. S. 'LflTO NUPCIAL"
"LEITO NUPCIAL" é a mais :famosa comédia do século, imor

talizada por Lllll palmer e Rex·Hdrrison no cinema, depois repetida
•

em todos os países por grandes dJplas de atares, como W. pierre

presnay e Ivonne prlntemps na Flrança, Renzo Ricci e Eva Magnl
na Itália.

"
'

_

OSVALDO MELO

J FELIZ IDÉIA - lroi a do vereatlor Esplridião,' apresentando na

Câmara, o pr.pjétq de lei n. 21. que dá a uma rua de Florlanópol1s,
o nome, benquisto e lembrado com saudade -de rAnacleto 'Damlanl.

'Dedicado de corpo e alma ao 'evangélho d�. Instruçãà-públlca,
�eve atuação decidida na 'formação da mocidade das geraçõ'es que lhe

foraJ)1 confiadas.

Corréto, justo, competente, jamais se deixou 'lev�r pelas razões;
séntlmén1lais pondo em relêYo

-

a màí1lllra (como sabia conduzir' &eus
devereI! de preltessor. por isso, multas' vêzes tal criticado e mesmo

taxadGl de homem' sem coração, quando, praticava a jUstiça imperati_
va e certa de reprovar os {jue não sabram.

,Eiitretanto, 'ninguém' de melhor coraÇãO.
Era _CQm. v.��c;!.adelra niágoa que o fazia e muft� vezes até mesmo

.
-

com lágrimas que praticava, o que lhe ditava uma conscl-êncla justa'
e próba no cumprimento de seu 'mister,

Jamais pratlceu, uma Injustiça.
Aos alunaIS que não o ouviam, 'preferÚldo brincar ao invés de

estudar, davà admiráveis conselhos e durante � férias, os chamava,
-para,lh-es dar aulas em sua 'p�óPrla resldêncfa, sem lhes cobrar nada,'
para v��los 'em segunda. época, conseguir passar nos exames.

Nossa Caplta,l e um grande numero de moços, hoje já possuldo
.res de diplomas que os, tornaram senhores de si:'mesmos e estão ai,
;formado/!, <em' .lttl'Vl'dadeS'�roflsslonáis, a ele devem por justiç_a: o' título
que agora possuem.'

-

Á.'nacleto Da,mlan1, na t f
,,', _ _

' , ,

sua es a ante, dlflcil, como estraordinária

:
mIssão, se houve, ássim,' sempre digno, sempre respeitado, sempre ho

�,nesto ê amigo de seus disclpulos carinhoso �esmo nas--horas dlflcels

'1- dos moços qu�, o -ouv1:am e llprendlam cOm ele., -

�', 'Aluno dô�nte:' l'ecebla sempre sua
'7 ,,�slta.

-' Fazia com eles o que ifazla com seits anii��s 'q�e eram muitos

,:. e que ainda hoje, como, eu, ran�em ài sua meIJl6ria e � seu espírito
- Liberto, verdadeira venetàção e' 'respeitoso culto de Inestlniuível aml

:r\
-

" zade, tra.._,!:uzlda pe�a saudade.

O seu nome para '\lma das ruas de nossa Capital, nãd somente se

fixa como P.:·eito de �ratidão a sU"a passada 'exlstêncla como virá'
'honrar a história- do professorado catal'lnense cOJ?o padrão de mjlltre
que ele fo�.

']� mais. p,úis que: será Ig)lalmente, 11m testemunho
pio para tOdo!! P.8 de aJa benemérita 'e digna

.... tI'..

aquele seu dlscipulado; '·hoje gozando �os

e um exem
__

arasse
-

có�o ,honra para

benefíclos- e 'lições que

n0É'$o integral apoio" e todos as aplausos à bela

j'SSSSSSSSSSSSSSiS'SSSSSSSiSSSSSSSSSSSSSSSSSi

uma . ,-:0:-
A orquestla Casino de

'Sevilha voltará a Flortanô

[polis,

malas prontas para
v-iagem.

-:0:-'- -

Estou
_ providenciando a

reportagem fotográfica dos
cinco Brotos mais bonitos
da Cidade"
-:0:-

•••

Embora êste vosso cronista tenha se abstido completa
mente de qualquer bebida alcoólica durante os festejos do

46.0 aniversário dêste diário, anteontem, e esteja apto a vos

brindar com as. duas çostumetras
-

laudas datilografadás de

bollt crônica; recebeu Insistentes apêlos do pessoal da oficina,
no sentido de que Jôsse breve, pois sua. ressaca insistiu teimo-

• f
. .

�.,

samente em ,comparecer ao trabalho, acompanhando suas

ainda cansadas carcaças ...

No maís, até quarta-feira, de vêz que estou de partida
para a Europa, de onde voltarei 'sómente na pr�xima semana;

podé não ser a Europa g�ográf1ca, onde todos nós â conhece;
mos, mas é B mi�h�_ F;uropa espirituál.

, ,A�-_... _, _
._

CSSSSSSSSSSSSSSSiSSSSC$SS$S'SSSSSSSSsSSSSSS'

-:0:-

o jovem mais discutido
da cidade AP.O.F. está de

Muito comentada ,a beleza
e elegncia da sra. Berna
lete Viégas, c.p.eg�d9 recen

temente do Rio, usando uma

peruca no ton avermelhado.
-:0:-

Confirmada o vinda do
"Charleston" para 6S dias
30 e 31 próximos, um mcv+
mento social emnossa cida
de a cargo do "Lions Clu
be".

TRATAR À _R:UA TIRADEN'l'ES,

OU PELOS TELEFONES: 3 2 4 6

12 ANDAR.

E 3 2 4 8·

TRIBUNAL REGIONAL ElEITORALDepartamento' Nácional de Estradas
\de ,Rodagem .; 16.0 I'Distrito

/, 'Rodoviário Federal
E D I T A L

DE CO,NCURSOEDITAL

O Engenheiro Chete' do 16.° DIa- ma, a fim de satisfazerem as exi

trlto Rodoviário 'Federal do De- gênclas impostas pelas Instruções

partamento Nactónal de Estradas
I
aprovadas por despacho do presl

'de ROdagem, com séde nesta capí ,
! dente da República, de 26 de maio

tal, à rua Frei Ca,neca n.O 152,' de 1946, publícado no Diário Ofl

t.orna público que: a partir da, data I cíal da uniãO de 14 de Junho do

da presente pubhcação, corr�rá o

','
mesmo ano e psto Código Naclo

prazo de noventa (90) dias, ím., nal de Trânsito.

Torno público que, de conrormídade com as instruções baixadas
-"

A bonita Eliana Lins tarrr pelo -Egrégio _Tribunal Regional Eleitoral, contidas na Resolução

bem será Debutante', no 11.° 5.481. publicada no Dlário- Oficial do 'Estado, de 11-5-1959,

grande baile de aniversário acham_se abertas, nesta Secretaria, pelo prazo de (30) trinta dias,

do Clube DoZe de Agosto. I as Inscrições para os concursos às classes inlc�als das carreiras de

__ : O:__ A-ux1l1ar Judiciário e Servente.
.

-

Com elegância e suntuor .óe interessados deverão dirigir seus pedidos de inscrições ao DI-

sidade realizou-se no último retor Geral da Secretarla.._durante o expediente das 13 às 18 horas

sábado na,'Catedral Mletl"O- e aos' sábados das 9 à[12, instruidos, com os seguintes documentos

politana, O enlace matrr- g_ue comprovam: a) Idade superior a (18) dezoltó e Inferior a (35)

monial do
.

sr. Aníbal Go- trlntlt e cinco anos: b) naclonalidadé brasüeíra; C) quitação militar,

mes com a srta- Helena/Pa- quando se tratar de candidato do sexo masculino: d) quitação elei-

varí Cesaríno da Rosa. . toraI; e) 'bem procedimento (fôlha corrida de autoridade pol1clal).

__'_: O:__ Secretarllll do TRE, em Florianópolis, 12 de mala de 1958.

Leda Cotrín a bonita
moça que desfi1�u entre seis
concorrentes para disputar

.

o título -le Miss Laguna, foi
vitoriosa perante uma co

missão julgadora de doze
pessoas.

'

Fornos informados de que
a moça em questão, dias
'após. sua coroação, com

_

muita classe e 'elegância re

nunciou ao título.
-:0:-

-:0:-

prorrogáveis. para que as EMPR:Ê- ,

SAS _DE TRANSPORTES COLE
_/' rIVO DE PASSAGEIROS, esta-

O�trosslm, faz saber que às em.,

presas faltosas serão aplicadas as

penalidades previstas nas fnenclo_ JOÃO MAltÇAL
peíecídas no Estado -de Santa Ca- nadas Instruções e no Código Na:.:
tarlna e �ue exploram o serviço

,

clonai de Trânsito.
Diretor Geral interino

Florianópolis, ein 12 de mala,

de 1959. 'ir;:
(a) Anthero D'Almeida Mattos

I

, ,

Eing.o Chefe do 16,0 D.R.F.

nas estradas de rodagem federais,

no referido Es'tado, compareçam,

Dfa"quém -'e d'além mar,

�1A ��MtJA DESHUDA,r
por seus p�oprietárlos ou repre ,

sentantes legais, .n,? endereço ací ,

A complexa hlÍ1tória das organizações húmanas apresenta um

caPitulo -especíaí e sumamente Importante que, se refere ao desenvol

vimento das a�as. As mais antigas são assinaladas como sendo pe-

dras, 'porretes, flexas, arcos, etc.... ESquecem os htstoriadores de

Incluir np. diversificada lista -Ias armamentos, um tipo cuja expressão

de, -etle.lêncla. ,,talvez seja Inegualável, c;l,ado o elevado potencial que

,posSúI à 'ob�nção de vitórias e podêr.es. ,Refírp_me ao q1:le chamados

de pró�ganr�' ,Não Ji'e trata, _bem o. ll$bemol!, de um instrumento

'�t�ram'�Pte iahat�mi�l��e/��. �e �r�ve�t� ·�e:u� . !ip-bjetlvlsmo, equivalente
à jm�n&t ,�ga:;de Ti�y�<�uJ' p'l\ra S�QS 'al��lizados, sentelhante1 em
Geus efeitps" aos ":lPà�ernlsSlm'os' en$enhosr::cté> qestruição e construção

de S<i�rânias. _ <" �, �
.

, .{
.

"
,

O I>rImeiro- espertalh�o que surgiU no mundo pôde· manter uma

I!ltuação de mando porque dêle se fez propaganda concernente a sua

C&rça. O,pi'lmeiro tape�o 'foi a primeira manifestação daS conhecidas

:l�ênclas de- PUbIlCid,ltde. O .'prlm�iro tapeador 'tornou-'Se provávelmente

I R!M'AOS <811tNCOURT

)ICAI5 8AO'A.0 . fO'NE lllJ.

.

AN"GOLe-!-4I��ll-O OAMtANI

-'i'"
____________-"- um feitIceiro. e seu iJOder àumentll>va nâ. _comunidade à proporção que

se difundia.. a, grandiosidade de sua fôrça ,sobrenatural. Multas feltl-
União Catarinense dos Estudantes

A' V I S O
serem 'os taiS sômente porque

celros ,aca�aram 'acreditando que de fato er-am sobrenaturais, do mes-

JIlo--'mOdo 'que- �U1tos idiotas julgam
- De acôrdo com a nova Constituição da' UCE, convoco à Con_

um outro- IdIota tenha atlrmadó semelhante aSneira.
.

AC(lltam_se encamendas, à

!Rua: padre Roma, 109 -

Telefone: '2019.
"Sô medernamente é que se criou (') "slog,an" de que 'a pro_

paganda é"·a alma do negócio". Mas !lo propagaIl-da é tão velha quanto

�
_
e�p�cie hu�ana, ou tão jovem, para, não sermos tão presunçosa

mente m:a�usaJ.êmlcos, O D.I.P. do saudoso Getúlio Vargas era apenas

foltma melharadllo do mecenato de Augusto. E assim, através dos t!)m_

pos, I, a "arma" tornava-.se cada vez mais a_perfelçoada, e portanto ca_

ila vez _maia poder-osa. O desenvolvimento das ciências libertou' à In

compreendido. Multo d� poder sobrenatural, mantido mediante hábil

propaganda,'- tem caldo por terra, em face das explicações de fenôme-

110S natuNlls permitidas pela ciência. por outro lado, o desenvolvi_
mento científico também libertou o desenvolvimento dos processos

de; -propaganda, "conhecidos desde há muito, mas estrangulados pela

carência 'de',melos"materials de execução. A propaganda pOde ser um

complexo de'-t8peação das massas, como pode ser um meio de se edU

car as massas. A propaganda é aqullo segundo sua finalidade. Dàí,
há .vários aritérios para se anunciar o que seja � propaganda -,
como há várias' categorias em função de seus diferentes objetivos.
DUas se ressaltlUn':mals ,generic�ente: a propaganda honesta e a

não .honesta. Categorl:zá-las, mensurando-as, é tarefa extremamente

difícil, porque .se ioga com, fatôres complicados, tais como� cegueira

ldeOlág,ica, fanatismo, pessoalismos, etc .. O importante é que o apel'_

feiçoamento dos 'métodos de contrôJi! da conduta das massas abre

perspectivas dlv.ersas para o que chamamos de coesão e bem estar

social. De um lado, o contrôle das massas se aponta como ameaça

dor, e&mii:b!lm'o vemos em Orwel, em sua Obl:a, - "1894" - Dú um

\ OUt_l'O, o poderio da propaganda se abre como fato esperançoso, se

supormos minorias sensatas dirigindo comunidades. Não buscamos

discutir tão vãsto e delicado tema. Apenas e simplesmente, queremos

utlllzá-lo introdutQ-riámente ao que comentaremos a l'espeito de uma

trama pl'Opagandlsta tentada pela un1ted Artlsts. Uma das fôrças

gresso, Estadual de Estudantes, para os 'dias 29 e 30 dê§te mês, com

o segUinte Temárie:

DIA 29

I - Eleição dos novos membro� da Diretoria

Catatlnense dos Estudantes.

li. - Relatório da atual Diretorl�

Executiva da, União �

Aprova�ão do programa

,

cA-NUNC10S
-r-:;-
I /�NAJS
I '"VlSTA'
,I '�ISSORAS "'

"

COLOCAi"OS IM -.\Lo
.!

•

'oltlEl a&ADI'>�� .�

tREP, <#\�S.fCA"IQJ.,.,..:A IIINAbóI'DANTM to ( ......
. ·.0 oe JANEIRO - D:", '0.(

. ,�.
-

. � .

mínimo administrativo.

DIA 30

to - posse solene da. Nova Diretoria perante o Conselho de Re_

presentantes. Encerramento.
. �-'II ..:.:_ "SÓl,réJ" no Lira Tenis Club, '.

'N. B.:, - As 'chl1-pas para a eleição da Diretoria Executiva de

verão ser registradas 72' 'horas antes do-1niclo do Congr!!sso.
Florianópolis, 12,'de mala de 1959,

ROGE'RIO STOETERAU presl,dente.

,r"'1lÓI�êje�m8is importante!!�
I '"

. ,_ ........ :,� -. .. ..:;�-

. "MAO' pOllemo8 lhe õlerecer nenhuma vantagem' �spetacular além da
'teduçllo lIe tarlflÍs, porque anles de tudo, desejamos sua tranquili
dade de vôo

.;

•. I":
. Para isso mantemos:

- �erviço de manutenção perfeita
,

� S�leção apurada do pessoal' de vôo
- Equipe de Fucionários treinada
pata ,bem:servu.

'

americanas reside na técnica publicitária. O cinema. é o melo através

do qual a propaganda ,atinge teor de eficá'cla insuperável.

.'

..

Ú cinema constrol mundo de valôl'es, e destrol outros. Faz-nos,

engullr m!dlOcrldades e nos dá paladar,es nectarlantes. Daí se Insere

a opinião' de Marlon Brando sôbl'e Hollywood - "O mausoléu de

tôdas as' artes".- Vejamos entãO, o fato: Tentoú a United Artists es_,

palhar milhares de cartões postais com l'eprOduções do famoso qua

dro de Goya, "La maJa desnuda", procurando preparar a corl1da do

público
_

ao filme sôbre a vida do pintor. O bepartamento de Correios
deis Estados Unidos veto� a urdidura, apesar do fato de que a refe

l'lda senhota. se' enc9ntra desnuda desde 1804, sem que, até hóJe, nin
guém lhe,.-tenha 'sugerido, evitar um resfriado. O veto não foI contra

"la. maja". 'nem contra Goya. O veto foi contra o abuso da honestf_

dade artística, contl'a a -desfiguração de uma obra contemplada pêlO
respeito que há na transcedência. A negação dos dirigentes do alu.

'dldo órgão nada tem ,de puritanismo. A negação da propaganda vul

garizadora e não popularizadora, decor�e do racionalismo necessário

para 'deflmder a Arte e o artista. Talvez 'a película·sôbre Goya exalte

a grandiosidade da alma e cÍa obra do pintor. Talvêz carregue meu.-.

sagens importantes -de -sensibllldade humana. Mas a propaganda foi

sórdida, ��rosa, oondlclonljodora de preconceitos prejUdiCiais à ava_

liação real da .obra e djj mlllldo' ge Goya. A "Maja desnuda" imoral,

é a alma dos agentes publicitárIos da -

U�lted Art1&ts ,A de Goya

..

REDUCÓÉS----�--
EM AVIOES DOUGLAS
EM AVIÓES (jONVAIR

.8:!!enas obra de Arte.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r:':�; V. conta com estas vantaa�ns
��. n. sua Monark:
r' .

.

• Garantia centro qualquer
l':';'�',�. defeito de fabricação I·

�. c,:'''\. • Facilidade em encontrar peças
;,,' ':ti:

.

originais de reposição, com
.

/" con�rOle de qualidade Monark J. -.

t� ",O$'ÀIA�S, MULHUD fi CllAHÇAS

APENAS CR$
CR$ 1.490.00 __; A VISTA ou

CR$ 623. - ,MENSAIS
REVENDEDORES

MA G A Z.I N E

ÍlOEPCKE

Rua FeUpe Schmldt -

FlorlanópoUs - � ...

,

CiSSSn,bSSSbSSbSSSSSsSS'SssSSSssssssssnssssuSSSSSSSSSSShjj\SSSS

Comércio 'e ftgências
)

Tem .para
I,\_

ÀPARELHOS DE AR CONDICIONADO..

BALANÇAS "FILIZOLA".

CIROULADO�ES DE AR.

CORREIAS E PNEUS "DtiNLOP".
.

CANETAS COMPACTOR

EXTINTORES DE INCENDIO.
.

i

FIOS PARA ELETRICIDADE. -"

-

FOGOES ÉCONOMICOS "WALLIG".

. FILMES RAIO X "DUPONT".

GELADEIRAS,

"MAQUINAS SO,MADORAS "�URiOUGHS"

•

MAQUINAS, REGISTRAD9'RAS "BURROUGH�"
,MEDIDORES DE �UZ DE fi e 10 ÀMPERES.

, I (I I'
f' J •

MATERIAIS CIRURGICOS.'

.
,

MATERIAL PARA DESENHO "KERN"

MOTORES PARA MAQUINAS DE COSTURA.

MAQUINAS DE COSTURA.

MOTORES ELETRICO,S.
./

• MOTORES MARITIMÚS "PEN1'A"

PERSIANAS "KIRSH"

,
."

RADIOS. " '

VENTILADOR_. �' .

I

Rua João. Pinto, esqui� Saldà1j.ha MariDho
\

FODea 8878 - lSua /

'4"

FLORIANÓPOLIS, SEXTA FE1R,A.. 15 DE MAIO PE 1.959

•

As festas serão animadas pela npvo Conjunto .)
Melódico ,de Castelan, exclusivo do Clube 12.

...
,." ::.:

PARTICJ'PAÇÃO;
EVARISTO PAULO OOUVEA

e

HENRY MARY DA SILVA GOUVEA
participam aos parentes e pessõas de sua relações o nas
cimente de seu primogenito JOSE' PAULO, ocorrido dia
7. do mês. em curso- na Maternidade Carlos (Jorrea.

Florianópcills, 7-5-�9.

,

, Em ·ltajak
.

"MORRiE UM
!GATO ,lfA ,(HI,NA�
'APóS o êxito"· consegutdo com

sua estréia, quando lotou cqmple_
. tamente o Teatro Alvaro de Car
'alho, numa sessão pl'otroclaada
pelo Llons Club de Florianópolis
In beneficio 0.0 Restaurante Uni
versitário -' a mais justa das llB;-
pll'ações dos estudantes catarlnen_
ses - o Teatro Amador de Flo_
rianópolis acaba dê receber convite.
dos amantes do teatro dá vlslnha
cidade de Itajai, para apresentar,
naquela cidade, "MORRE UM
GATO NA CHINA' I.: de pedro
8loch.
Aceitando o honroso convite,

Geny Borges. Nuno de Campbs,
Wilson Eder Graf"Nivaldo Cario
nl (contra_regra) e M-auro Amo-
11m (plane e decoração) est.ar_se_
úO apresentando à 'sociedade lta.
alense no próximo sábado, dia
16. às 20 horas, nos salões da arís.,
tocrática' SOciedade, GuaraDl"
Estamos Informados de que a

Iniciativa dessa apresentação cou

be, entre muitos, ao j'ornallsta
;Ilvelra ·JÚnlor, que contou com

a colaboração do senhor Genésio
Mlrànda Lins e do prefeito Muni_
cipal, senhor Carlos de Paula
Seára, os quais tudo fizeram para
que o TAF fôsse a Itajai.
O Teatro Amador de Fiorlanó_

poUs, teatro essencialmente cultu

ral, visando difundir a arte cê
nica, já nOS.!!BUB primeiros pas.,
DOS de vida regular. com sua prl;,
meíra Ptllla, foi bem aceito, E tsn;
60 1880 é verdade que aí temos a

primeira prova: - a apresentação

�:�,�Gilo.nC�'����\�US-��A-BE-NE�A(�������O�DE��nEP A R T I C··I P A ç Ã O
A V'I 't' OJOãO GOMES DE MELO E SENHORA .)

LUIE SOLON' DA SILVEIRA � SENHORA
têm o prazer de participar a V. Sa e Exma. familia o

contrato de casamento de seu filho e.neta
DJilCIO e ADELIR

Florianópolis, 9 de maio de 1959.

'í' ..."..._._�
�

1 \CLU·a'€·R EU R E,A TlV'eJ"
" 1 iS 'D'E�'" J'A 'N E I 'R/O'·,

.-
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I

ESTREITO

:r

PROGRAMA DO MAS DE MAIO

Dia 17 - Domingo - Vesperal Ban

sante, início às 15 horas.

Dia 24 - Tarde Dansante, inicio àEl
15 horas.

v
'

E' �indispensavel a apresentação da
carteira social e o talão do mês.

".T A P'E J�E S

Conforme declaração da Comissão Executiva Regio
.nal atend�ndo -l:l,D que dispõe a alínea a, do aet, 36 do
Estatuto, fica, pela presente, convocada a CONVENÇÃO
REGIONAL DO PARTIDO TRABA1.HISTA BRASILEf--'
RO, Secção de Santa Catarína, para reunir-se nesta Ca
pital no dia 30 de maio próximo vindouro, às 20 horas,
com a seguínts

ORDEM DO DIA ___

a) ....J Apreciação do relatório do Conselho Fiscal;
c) ;_ El-eição do Diretório Regional pàt:a ,C) triênio

19!)9 - 1962 e respectívr, Conselho Fiscal.
Florianópolis 25 -de 'ábril dê 1959,

. Acticio Gar�aldi :8. Thiago
,

Pr�i4ellte

. ,

Grande �orti:mento de tapetes SISAL e LA acaÍla a(' "A SOBERANA" I'KAÇ� 15 DE �.9��
rece. et' ã Casa Laudares(, rua Deodo.r9, 1�· - telefone� .,

RUA FELIPE SCBMIDT
38�O - P.rê�Q!5, !:speciaie. ,', - �,'

.

'ii

" Fl� ···A SABERANA" DISTRITO 119. ESTP,JilIl'Q

u====
PARTIDO TRABALHISTA BRAS'ILEIRO

CONVEN'ÇAO REGIONAL
CON�VOC·AÇÃO.

I
J

'II !-.I ;
,

.

:11 !

I, I.
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I I·
I I
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. �

PRO·GRAMA DO MES f

'Dia 17-5-59 - Domingo - Bncontro dos Bre
tinhO's
Inicio-às 19 horas.

,/

Dia 27-5-59 - Quarta Feira- Véspera de Fa
riadó - Monumental Soirée
com apresentação de Pedrinho
e seu moderno.. conjunto e O'

mundialmente famoso. TRIQ
GEVALTH (gaita de boca),
Mesas na Secretaria.

: Inicio às 22 horas.

, '.

Senhor Consumidor:

Face à Portarllll n.o 43/59, d,e 16 de Il-brll de 1959. da Coml88ão
Estaduall de Abasteclme�to e preços (COAp); que majorá o preço
do leite. par!!.. os produtores e face tambélJl IICIS eonttnuos aumentos/
no trttnsporte. mãe de obra :13 de todos, os mateJ.:lals necesagríos ao

beneficiamento do ,leite, a.,Dlreção da EBL vê_se na contingência.
multo "lContra-gôsto. de elevar o preço do leite enteegue a domicilio
para· Cr$ 15,00.

,

Informa outr!?SlÚm. que leite da mesma. qualidade que,lo' entregue
a domicílio, custará nos Postos de Reve;_nda ela. UBL. Cr$ 12,OO?o litro.

Tal medida será posta em prática a partir dell.u de maio, -data
,em que a UBL Iniciará o pagamento dQ' J;elte aos produtores nos

novos níveis fixados Pela COAP.
Certofl do seu alto 6pírlto de compreensgo, a DU'eção da UBL

,se Põe à inteira disposição de V. S. para'maiores esclarecimentos.
:Atenclosamente ! :

... :.-..
,

DR. MOÁHIR ;:rOME' DE OLIVEIRA
,

Dlretàt'
" ,

" �:� .. ;H'E,:N'R' rQ,UE'
",

O-A O f -R" ,
',.

t , ,,-. .

.. :
.Repercuttu d�lorosamente na cidade de. Ita,tai o falecimento. no

dia,2 do correnJe, do sr. ,Henrique (Dauer antigo comerciante na

quela praça e pesilôa largamente retactonadà nos círculos Itajalenses.
DelxolJ, o extinto 10 filhos, quase mela centena, de netos e dois bis

netos, sendo que na Capital deixou a exma. sra. Olga Dauer Mafra,
senhora que e desfruta de grande circulo de amizades em nossa 80-

•cíedade.

'A familla enlutada. nossos votos d�, �rofundo pezar.

.A�SO('A'ÇÃO, CATARINENSE'PE
ENGENHEIROS

Edital de -ColTVocação
Ficam convidados os senhorej, engenheiros, soeíos

da; ACE, parã a reunião da Assembléia Geral que se rea
lizará . dia 22 do mês corrente, em sua séde à Rhà Tra
jano' nr. 1, as 1'1,30 horas em primeíra convocação, de
acôrdo com o art. 35, parág. b, com a seguinte ordem do
dia !(a·ra a\ sessão extraordínarãs ,

r
.

1 - Discussão sôbre o mO'limetltó de entidades de '

classe a respeito dos cargos e funções do engenheiro na
carreira pública.

11 -.,... Escola de Engenharia em FIO'rianópO'lis.III - Séde balnearia DU Recreio dDS Engenhei.ros.
FlorianópDlis, 6 de maio de 1959

_ JOSÉ BESSA - l0 Secretário.

RÃ'DIO VEN'DE-5E.
VENDE-SE POR PREÇO DE OCA

SIÃO, .

UM RADIO MARCA "ELETRO�A",CAPA DE AÇO, EM PERFEITO ESTADO
DE CONSERVAÇAO. T R A T A R NESTA
REDAÇÃO,

João Morilz S.4.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A'o compro'r móveis estofados, vérifique s. o

móleio' é feito' com as legítimas MOl.AS NO.SAO
• muito moior confôrto
• exce'pcianal durabilidade
• nunca cederl1' .; nunca solt�
e, móveis màis'leves .

• dispensam C) uso de cÇ)rdillhcs e percintas de pano
• conservam a estofamento cb.solutcmenta indeform6yel

MOLAS� DO BRASIL S. A.

. '

' \
"b, • &cr.1 lua ........ 17.. - fel.�' - ex. rostol 875 - End. Tel.: "NO.SAG" - sao Paul.

,
\ >

..
UVlNDEOOIIES. MEYER & elA.

lua Felipe $cta'" .'. ln Cooselheiro Mafra, 2 - Iel, 2576 - ell. Po\tol 48 - fLORIANÓP0tp

"

A G O R A'·, ,t Em sUives.' pagllllentGs ,r

\ - '

PRONTA ,ENTRE,GA

J

�.,..-'-- ....-.

E a pequena máqUina para o escritório
e para o gabinete particular. I

fornece um trabalho de qualidade ;�.
etevàda e constante.

"

Une as caractarfsticas de estilbilidade
e de, rQbustez estrutural des modêlos malares o,,
á mobilidade e elegância da portátil. .�c�J...J

; O,iv.'fllíidli.'rl.,S.A. �
j

.

...}>i��\. :··!'!,,;;f;'�,",.·,oY'.·', .� .',.: J;'.'. "" .�, . ,.

CASA FER N A NDt), tTDA.

1.. '.'�

E X C'L U S I V O S

EDITORA "O ESTADO" LroA..

·a·�.dlad(1.

Rua Saldanha' Marinho,. 2'
Cai�a Postal, 4(;iz'

fone: 3 3 7'� e

TELE:
"C A N A N"

. FLORIANÓPOLIS
fJISTRI�UIDORES
-

.-------,.-\
........

, .,-l-jj-"A N D' O '{ O t!1 . S A B A O

Virg,em' Especialidade
�a [Ia. YlE�TaL 11DUSIRIA1 -.: JoinvUle - (Marca' ·aetlslradi)

,'m e dinheiro

oa. WALMOR z«nlZ'1t
GAIICU

Ulplomado pela raealdad. Na·

'doDaI de �ed.ldDa da UaJnr
lIàd....rut.

ES-Inteno "r _1Ifte II.

llatenl-... - ......
(Servieo

•

40 Prof. Oet6vio
lodriI1l.. Lima)

I:s-l11tenlO, do S,rn<:v d. �Irw. U,eract.. - Doeaçaa d. " .

,Ia do ROIIpltal 1.A T.t;. r.. - L...atea .. ü ...

110 &lo d ro C�rM I. .peelaUuclo.e
.'cfIcO do ROlpltal d. Cuid.4" Bo.pital dOI Servidor.. ó Ih-

.' da ...tumdade Dr. Cario. \&110.. .

Corria (Sentco •• Pioi. �t."
A dir

- -

.

'.

b'" 1DO.NCAS' D. SDROIAS - Andrad.).
. I eçao uao se ,respousa Ul:l.«i :pe os

PARTOS - O}>rtRACO.S eo•••lta. - P"la ..." ••
.

't 'ti'd art'
.

d
PARTO s.. DOR ,.10 m�o Bo.pltal d. Carlia". : COllc.el os eml os nos' 19O5 assma OP,

p.lcQ-profi!it!.•• � tarde da. 11,10 Il_ora, .•IU I
Cóti•• : B�, Jelo P1:.oto a, lO,

.

diante no eon.1Ilt6rio l alaa N\i�
,
----------------------

da. 18,00 l. 18,00 hor.. ns••aelaado 17 ••qlaiu .de l':ra- j

Atende eom hora. maread.. dent•• - T.I.t, 17'" Da. ATRTON DR OLrvltl&A

Titl_fóne 10'i - ".ld.neia: ae.idlucla - Rlaa Pr••ut.nta

I
DOOQAS DO PULJlAO .-

Rita SI"erIlJ Bitteneourt IJ, 101. Coutinho U - Ttl., 1110'. ,

" TllB.BCULOD UoeDÇU d. 8e"or•• - PI'tIde<o

....

f
ConlllJUrio - &1Ia r.up. locfa - 1I:Ietrlddade 116d1'"

I V "S b- Sehmidt.. 18 - T.I. 1S01. . Con.ult6rio: Ru. Victor ...-
e

oC'e a la que Hor'rio elal U .. 18 lIora.. r.nu n, 18 - Telefone,. 88O'l.
- ••• •••ld.ncla - re'up. Selimld'. Conlult.. : Da. 11 bora•••

Ia. 11'1 diante.
Re.idlneial 1'0.0., '.01
Rua: Bb,m.nau D. 71.

s:
"

.

\ '.' .

INDICADOR. PROflYlQNAL,

"'DRA� EVA B�· SCHWEIDSOj BICHlER
CU·NICA OE SENHORAS E CRI,ANÇt(S
Espectalista em m-oléstias de anus e recto.
Tratamento de' hemorroidas, fistulas, etc,

Cíeurgía anal '

'Co1:lU'nica a mudança de seu Consultório junto á sua

s: rosídêncía na Rua Durval Melquíades de Sousa 54

1 DRA. EBE B. BARRO�'
CLíNICA DE CRIANÇAS

Consultório e RelldiDm.
'

Consult..

Av. BereiUo Luz USA apto. C Segunda à 6 .....'elr.

das 15 às 17 baral

TeJ. - 2934FLORIANOPOLIS

DR. RURI GOMES
·MEIDORÇA,·

.

M�DICO
Pré-Natal

.

_

.

Parto.

Opera� _ Clinica Geral
ResIdência:

I
Rua GaÍ. B.Itteneourt n, 121.Telefone: 2651.

, Consúltórlo:
Rua FeHpe Schmidt D. 87.
Esq. Álvaro de Carvalho.
.

- Horário:
-

Das 16,00 às 18.00.
Sábado:
�as 11,00 às 12,00.

oa. _.,. lAIIIJ.l,&
,
,. nLIIO

O"'CM '0- .pareQlo r...lraa.rt.
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,., _TADO" a JUJ8. dTlOQ DU.IO Da lUTA OATA"'& FLORIANÓPOLIS. SEXTA FEIRA. '15 DE, MAIO DE 1959 I

Dezenas de milhões de brasileiros exuBaram, na larde de 4.a1.,:COJRPârec:ende;àO<l!taNcanã ou'esCtllailde a J*mnbsJo,:fI.'.
nica, com a vitória do -invicto/sel,ecionado campeãóêlo mundo ldianltido famoso !�8Ilglish,,�_rr. �pele e"�r.tcde dORla�t:O,�_tes.:de ,-:
Julinho e·Henrique, no primeiro lempom tBrilhou com intensidade o�esquadrão nacienal4erl:otamlo.lí.,a..inmtismlJel�.·,-:c'��,'., :, �

deroso conjunto de Bill Wrighl, enchendo de alegria e salisf�oJ,odo Ot:país. Eis�ol1UtiormoJl o 'scratcb í�brasilelro: Gílmlt;���Dtilma:, -

.

Sanlos, Belini e .NDton 'Santos; Dino e Orlando' (formig;rr,;:Julinho��Didir lenda., "até ,e :(��eIeir.o. '; . �' �.

ÜAVAI' BRILHOU E INAUGURARA ItEF:LETo.·
RES - Brilhou a equipe do Avaí no amiSto�o,in�tntllé'
nícípal disputado domingo passado, em Itajai,. i�nt� �
Barroso, empatando com o elube de Camilo Mussi, pefo
escore-de 2 x ,2, sendd que Vadinho marcou !para os vi-

, sítantes, na primeira fase quando vencia por 2 x O. Ren-
Joinvile e Guaranl �� Uajai rante suas gestões' 1954 e A'12 ANOS da de cêrea de 18 mil cruzeiros, sendo que os associadot:
- foram disputadas um 1958, fez realizar todos os Campeão ,- E. Heu�i ,e, cllo Barr.oso(J1ão.pagaram inp'�so. Ao que apurea�a'1lossa
total de

r
24 partidas perfa- compeonatos estaduais e fez- S. Heusi do Guarani' reportagem a diretoria do Barroso, ante a magni-fie9,

zendo um total de 46 tenis- .se representar em todos os . Vice - Victor Meyer FO atuação do pelotão avaiano, fez ao presidente Abel Ca-
tas infanto juvenil. campeonatos brasileiros, no e Frenz fNietch «lo Lira pella-um eonvíee-para em data oportuna participar da
Grande assistencia acom- Rio, São Paulo, Curitiba' e } INFANTIL DE 13 A 15 .parte principal -do�:Programa da inauguração'dos 1'éfle:-

panhou o desenrolar, das Fortaleza, trazendo alguns ANOS: FEMINioNO I tQres e 4alambra-dos do -exeelente estâdíe-barrosísfe com

partidas tendo algumas de' titulos para, Sta. Catarina. Campeão...,... Ellen ,.Fader o' que concordou o maioral azeurra",
'

las arrebatado - grandes a- Este ano para o periodo e Mariza do :11i'ábâjara .

piausos. As partidas, 'finais 1959 a 1961 foi eleito pre-
I Vice - Carmem e Helení-

entre as equipes L. Santos e sidente o desportista sr. An- ta do Boa Vista "

G Heusi versua. Kalllich6 tonio Pereira Oliveira Neto, INFANTIL MASCULINO 'ADEMAR QUER' _ RECONQUISTAR O RECORDE
e Nardím foi uma verdadeí- não menos entusiasta com- 13 K15 ANOS MUNDIAL-- Rio, 14 (V. A.) - O famoso atleta brasi-
ra partida de\ campeões os parado ao Dr. Ferreira Li, Càmpeão - Santiago e Ieíro, Ademar Ferreira da Silva, ex-reeordiata mundi-ai'
pontos foram conquistados 'ma, que não tem poupado Prisco d� Lira do salto, tríplice, participará de importânte torneio atlê

palmo a palmo' e .bem de- esforços no sentido d,e een- : Vice �A,·;[lU�,e.Apel dOi
tíco nacidade de Tre�no:'Jla Califórnia, Estados Unidos.

monstra o elevado nível tec- .tínuar cada vez mais a el'3- Guaraní , " " .: '
' Ad'ema):. disse .a jornaliatas ianques que espera ainda re

nico do tenís em Santa' Ca-' var o tenís em Sta. Catari- iMISTA INFANTIL 9 A 12, conquistar o recorde mundial quê lhe foi arrebatado no

tarína na classe infanto Ju- na. Realizou dois campeona-' .... , .:Â"NOS
'

ano-passado pelo soviético Oleg.
venil, Outras !partidas que .tos, o primeiro em Abril na : Camp�o'"':'"'{JJRose)jy 'e IE.

também merecem destaque 'classe infanto juvenU de 'H(',usi ,do GUllEankp,or ,Wo. .

foram as duplas Anamaria e .símples, nas quadras do Li- ,1\nSTA INFANTIL 13 A 15
Ligia versus Renate e Ka- ra Tenis, vencendo por pon- ,ANOS SERA' MJilSMO ,DOMINGO' VASCO ,X SANTOS
rín.

.

tos o Lira. Campeão _ ElJen e F. Rio, 14 (V._;A:) -·0 Santos nãQ'l_:ecuo'uA� �á decisão
As duplas Santiago e �il'Ís- O segundo 'infaú.to juveníl Hoete do Tabajara de jogar dia .17, no Paeaembu. :óe naôa 'valeram, os pe-

co versus A. Luz e Appel .. de duplas, realizado este Vice - 'M. ,zadroany e J.. didos de reconsideração do Vascó. ,�
, "

O nível técnico em geral mês dias 9 e 10 nas quadras Benehou do Tabajara ,J�i;.9· ,$ilva declarou, ontem, à rep91ti(gem que o

,10p'm-ui�0 bom e � f��r,a_�oc ,do-.Clqbe, Gu�a�_�e Itaj,í� .

lS'llA JUVENIL 16 A 18, y�s�() s�i!,!!��:�Sntõ qu.arta�!eir! P�.�!!!�a .c��
'�e Tems de Santn Catarinà ,S&grando-"se oampe,o--o- q\l-'. .

. ANOS. . ,8ua�eqUlpe imnclpal e enfrentará.o SantoS eom Os- lO,

!1�:{) ter,á difié'uldade em ia'. ",be. Guarani. Para junho já
.

C8,mp�ão:- Apamaria . .do"gado:res.qu�pe�liinecer�m no' Rio;', >
'

� ",
.

,:er euas equipes para o Cam ',fOl'marcado 'data para a tLka e' Luiz Santos do' Gua- Embora. ::se!D'''''eon'ti,r'l'ação ofic:ial apuramos que 8

peonato de Tenis em julho
. réalização do campeonato rani delegação vasca�na sel'ià alterada "a fim' de «Iue pudes-

na c�dade de Belo Hotizon- '!stadual de duplas para Vice_- Kaulich e Renate se ser reforçada a ,eq�ipe. que ,1nfren�ará o Santos, do·
te. '

"

I adul�os, elll Joinvile nas do Tabajara
.

'mingo, Assim.é<,9ue Broost!l e Corónel permaneceriam
Esta pois de parabéns' a quadras do Boa Vista Tenis .DUPLA FEMINJNA DE 16 no Rio e outros DOIl\eS estariam s�ndo c�gitado part;

direção da Federação Cata"
I Clube. !

-

A 18 ANOS ficar. ' ,j \
,

;

:rinense de Tenis por \Tcr 1: Resultado do Campeonato Cumpeão - Anamaria e .
Uma coisa, Dei' e�tã,BtO', ,e�tfo de6�ida certa: o encon.'

coroada de exito mais uma r,Estadual de Tenis na Clas- 'Ligia do li.ira tro decisi:v.O.dO, Rij},-São, _ltaulo. será disputado dia 17, êio-

,realização do calendario de 'se In�ant.o Juve�il de Du· Vjce - Renate e Kadn do mingo, no Pacaembu.,. �

1959.
_ I pIas t:eahzado dias 9 e 10 Tabajara

i'
'

<,"

E' necessario assinalar' nas quadr�s do Clube Gua- ,DUPLA JU\rENIL MASCU- 'e: :)----
que este desenvolvime!to 'dó' ran_( de Uajai. .... ... . ...

'

LINA 16 rA ;1"8 lANOS
'

tenis infanto juvenil deve- INFANTIL MASCULINO 9' Camp'eão :- {.�iz Santos .e
m08 em grande parte· ao G. Heusi elo T.abajara

,.

grande esforço do desportis- Vice - Kaulich e Nardim
ta e amante do tenis, Dr. do Tabajara
David Ferreira Lima, ,ex- Classificação por equipe
Presidente da Federação Ca- venceu o Guarani com 22-
tarinense de T�nis que· du- po'ntos Vice-o,'.Cabajal'a "16".

IbemIrand((8'\
, . I --...:.....;;;;.,

, O Clube Náutico América, de Blumenau, pOSSUI os

se.gu'intes significativos titulos:

Vice-campeão brasileiro de "4 sem", em 1954

Campeão Catarinense de "4 sem", em 54, 55 e 58 ..

Campeão da Prova" Clássica "FundàÇão de São Pau

lo", em barcos à oito remos, em 1956

C,ampeão da Prova' Clássica "Governador Lupion",
�em 56' e 57, em barcos a oito ll'emos.

. Campeão da Prova Clásica "Fumlação de Blumenau"
(.7.500 metros), em 5fj, 57 e 58. I

Campeão Catarjn�ng.e de single -sloiff, .em 56 e 57.

Vice-campeão Catarinense de Remo, em 56- e 58.

Campeij,_o Catarinense de "oito" e '�double", em,1957.
Vencedor da Regata Internacional de' Montevidéu,

l'm 57 e 59.
,

Campeão Catarinense de Remo, em 1957.
----'xXx

,

Eis os 'result3dos dá Seleção brasileira no Sul-Ame-
ricano de Futebol: '-------.-

Enquanto J.K. risca os espaços pátrios no seu confortável "Vis_
,MADEIRAS PARA ','

Em ·1917 - 2x4 .conh�a a Argentina; Ox4 contra o
co,:nt". enquanto Brasília consome a seiva viva da nossa economia

CONSTRUCÃO
Uruguai; e 5x1 contra o Chile. ,depauperada e mais os dinheiros dos Institutos. criad-;'s para amparo

I R M Ã0 S ,;gH[I'íllC0UIHl
E 1'9 Ch'l 3 1 nt 'Argen ("IS BAO ... 6 ' 'O�( I&O?

, 111 19 - 6xO contra o I e; x co ra a ,,-
das classes trabalhadoras. o tAUlPO corre inexora'velmente.

'

� "N11C.O OI'o'-6<;ITO O"""IANI
tina; 2x2 contra iI.' Argentina; 1xO contra o Uruguai. o tempo corre e a tempbratura brinca de esconde esconde. Frio ��---------

Em 1920 - 1 x O, contra Chi1e; O x 6, contra Uru-
que não é esperado. Calor quat>-do não' mais é a sua época.

guai; O x 2, .contra Argentina. Com a chegada do frio é que a nossa população verifica a ut1l1_

Em 1921 _ o N, cnntra A�'gentipa; 3 x' O, contra
Para '. 2 t. U" "

,jade inestimável das Grutinhas. O quanto elas cooperam, com o l1.0vo
gUal, X X

,
con r a rUgual.. através dos seus preços baixos. Dai porqu� as Grut!nhas vivem reple_

Em 1922 - 1 x 1, contra Chile; 1 x ,I, contra Pa-
'tas de povo.

'
.

.

raguai; O X O, contra 'Uruguai l 2 x O contra Argentina;
3 x O, contra Part1,gnai. 'O eLUBE MUNI€'IRiAl COM" 11Em 1923 _, O,v 1, contra Paraguai', 1 x 2 co.ntru t f '

'

'

,� ,: Efetuou-se domingo ,úl�i"
Uruguai; 1 x 2 con�'a Argentina.

-, , !:'fi' , ,',
'

"mo, no cátn:po.4a.pen:i�nci��-:;

Em 1952 _ 5 x 2 contra· Paraguai; 1 x 4, contra
'

P'AR-TIDAS� IN.VU:D1f'" ria do Estado, o()<s&.neaeional

Argentina;, 2 x 2, c�n't�a 'Argentina; 3 x 1, cbntra Pa- I\; :J prélio de futebol a,mü�tósc,

guai.' Escreveu': Carlos Fialho - Édio ,_ entre as equipes do São L1fís
Em 1936 _ 3 x 2 .contra o Peru; O x 1, contra Al� AFRANIO GOULART

'I
"Filomeno --Russi .....,,_·ÂI'Y da AgronomioCa.eCruzeiro da Jof!..re,omais eategóricoque'o:ex,:,campeão, disse qu�

gentir..a; 5 x O, contr2: Paraguai; 3 x 2, çontra Urugu9.i;
,

, lFrederico -- Jorge -
'

Sa'_ I Prainha, ,terminando o co- seu pU!pdo foi vencido somente pelos jurados.
x 4, contrfl,Chile.'

Defrontando-se amistosa� ,biá - Silveira - Morais _I têjo .com,.;a vitória do São Por sua vez, a critica jornalistica se mostl'a tam-

Em 1942 _ O x Í' contra Urugmü; 1 x 2 contrai Ar- mente, no dia 7 de maio do I, Alceu. Luís, mercê de sua melhor bém .algo div.d!�a quanto' à jusUçà' da ,tlecisão.
gent· "'. 2 1 t 'Per "corrente no Campó do pau-I'

'

, atuação, pelo ,escore dé ,4 (-o�er4Mlista de box do J'ornal "EL 'DIA", onue se de-
ma; 1 x 1, cc-ntra Paragu:u; x, con ra o , U; , 'to

6 x 1; contra Chile; 5 x I, cO,ntra, Equad'Ol'. '.
lá Ramos na Trindade, con· .•CLUBE MUNICIPAL El\-l tentos a 2;

.

elara fervo�oso adm'irad.or, de Dogomar Martinez,. expres-
Em 1949 _ 1 x 2, contra Paraguai; 7 x 1, contra 'tra a valorosa

representa-,IBLUMENAU.
DIAS 16 E 17 O --São Luís jogou' aSSim, ·sa que a senten�a a favor do uruguaio merece reparos.

Peru; 10 x 1, contra Bolivia; 5 xl, contra'Chile; 9 x 1, ção'da Imprensa Oficial"co- . Saldando11l,aisumcómpro� con:ti�uido': Ama�ri depOis E !!iabenta qu�, não somando os pontos adjuditados ao

contra, Eq1)ador; 5 x O, contra Colôm,bia; 7 x O, contra : lheu o Clube Municipal mais 'misso, segue dia 16 com des- AntODlO; �arara, Deba e novo campeão pelas faltas cometidas por Luizão êste

Paraguai (desempate). <t 'um expressjvo Triunfo" ao ,tino á Blumenau. a delega-, Nelson; ,B.pna.e Orland�; t�ria sido.,declarado vêncedor.
"

.,

Em 1949 _ 1 x 2, ,contra Paraguai; 3 x 2, cont!:a :abater o seu leal adyersario .ção do Clube Municipal Naldo depEng Bmha, En.o

ColÔl1tbia; O x 1- contra Peru' 1 x O contra Uruguai; pelo escore minimo. A par- que naquela prog,ressist� Mauro, Mauri, e Menenêo. "LA MANANA" também disse_'Dogomar Martinez
8 x 1, contra, Boiivia; 2 x O, c�ntra Equador; 2 x 3 con- :tida agrado,u plenamente ao ,Cida!ie, ,dará comba.te á a- Golea�atm p�ra o vence- ceconfluistou o titulo com. uma decisão injusta e frisa
tra .Pa.raguâi (de.�empate).

I 'grandf número. de espetad�- :gu('rrida representação da d�I:' :0n10' (2) ,'Binha e Mau-· gue dois '''(ous'' contra' um .não j.ustificavá'm a decisão

Em 1957 _ 4 x ,2, ('ontra Chile; 7 x 1, contra Equa- res presentes, pois foidispu-' Sociedade· Esportivà Büer-

I
ri.

A' ••

dos jurados a favor do uruguai".
.

,

.

/ "'

dor; 9 x O, -C6ntra Colômbia; 2 x 3, contra Uruguai; 1 x O, ,ta4a palm,o apalmo. O único 'gero odev1:l"se salientar que .No C9teJo;preI-lmlDar tel� Em seu .�om�ntário do combate, o tll:'o.iista de 'q_.A
ontra Peru;:O x 3, contra Argentina.

.

tgóál da' partida, 'foi consi�- ;n? jCJgo De8;�Z�O �é8�ta Ctt:-' mmou e�pa�adl',,�� 3, ten- l\'!A�ANA" expressa enorme surprês.a 'quÍJll!ló o pugi-'
Em 1959 _ 2 x 2,con:tra o Pel'ú; 3 x O, contra: o 'nad,o por Mce!l, 110$ 23 nw Ip�tal,.vencau õ,Clube MUlll- tos.

_ , .
. lista}ocal foi cliamado ao centro do tabI8":lJll:ra ser

hile; 4 x 2 con,h:a � Bolívia; 3 x 1, contra o Uruguai; !nutos dá fas'e final; que de... Cipal pelo, eSCQve de' 2 x L ÜiA s�o ]i;iUl'sdO�m0U. cC?m - declaT'1,lflo, vencedor. pois, a seu ver, o -tdunf�' ,"»ért'én�"_
x 1, contra o Jiaraguai e.1 x 1 contraI a Argentina. '110is de, receber de Frederi-. O emulI;rque da ,delegação AntOnIO; .IAma..url'AA:dd�o� c ra 80- brásileiro. ',:'

\ xXx co, :-ddJjla doi� �OJltrarios e c3St::-.: .1Pt4_V�o, para 1 hora' Tadeu; Z,���ox;. � LeI?-.lO; DJ�l- "EL PAIS" disse' que o pugilista uru�aio véifce�
() amistoso i�ternaeional de ant� ontem ,no �8d'a- latfià 'inapelavelmente. O da tarde, tendO' por looal'de, ma, Naldo', ,ÍIlreo, LUIZ C8.:1'109 por' esel!Ssa margem e, embora por pol(tos:, a decido f�

'anã foi o terceiro entre Brasil e Inglater.ra. �os . dois Cl\lbe Municipal que conta ,p�:rtida a Prefeitura Muni- e Ht>-l'ondino. justa_
bContros anteriores 'que efetuaram brasileiros e ingle' agora com 21 partidas sem C-Wal;, ôride d..'Ois onibus es- Ma�ava�"Pa:»a. o alvi-ne- "EL DEBATE", finalmente disse que.D�... U+

S Os resultados foram estes: 4 x 2 para os oOur4lpeUS e !conh'eCer, o a arí Dr de li- p �i!'ra.- amlarã:o os C{)M - 1'0) ,.Lu-iz �q�).os, pialma e ��abe eceuc n�ti aó s1,lperioridade técnica sôbré Ulzíf'o é

tnpate �e��.:;.,o.·
'

(' ,\,;J:t".����.i :4e�Ofota aliriho.�: nent�s da q�ràv�p�." Herond�IJÇ>",,� , :;'�jus,t!Jico1i>teú.:tr!u�fo:"· ,;;�_ ,,"�.,. :"'" ;4�;t "..-,'
.��';r :,

,-'; ,

CalDJennBtu ·Esta�u�1
ReaÍizou-:se sabado' e �

do-I quadras do Clube Guaraní

mingo' o esperado campeona- da cidade de Itajaí. Estive
to estadual de tenis na elas- ram em disputas os quatro
se 'infanto juvenil d,.e .duplas já traâicícnaís rivais do es

mais uma- realização da Fe-: porte da raquete, Tabajara
deração Catariitense d�-Te- de Blumenau - Lira de

nis' 'e ,tendo !por Ioçal : as Florianópolis, Boa Vista: de

'FlAt,t'ENGO ESPORTE. CLUBE
�E DI' A L,
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

ELEIÇAO DA DInETORIA

por, ordem do snr, presidente, II dá e.côrdo com o art. 5 - letra

(a) dos Estatútas do ]'lame_ngo Esporte Clube. convOCO\tOdOS os Sóc1ós

com 'direito a voto para a ,Assembléia- Geral Ordinária. a i'eal1zar-se

no dlá 25 do corrente mês. (segunda-feira). com início às 19.30 horas

pal:á eleição da Nova mr�toria. período 1O-6_'59. a 10_6�60. 'na se

.guínte ordem:
,

Hilrário 19.30 - início da Assembléia com a presença de 1/3 dos

As 20.00 - Seg�nda chamada com qualquer numero presente,

Observação: - Buração de votação (2) duas horas,
-

Capoeiras. 9 de maio de 1959.9

'Bertoldo Fernandes - 1.0 Secretário

VEN(E�20
SÃO �lUll

----(::)----

-�-'-�.-.(: :�----

__........_(: :)1 -

QUA'SE' N'ó' FLUMÍNENSE . DI'ALMA SANTOS
'Rio, ·24, (V.' A.) __;i'Pa:rà 'O- Fluminensé O assunto Dja�ma
Santos 'está -praticamente reS'01vH:10 'hãvendo uma concor

dância iniCial da Portugu'êsa em tôrno de '�cifras de um

milh,ã-Q e ,m�i,o.. e ,mais ,m jogador qu,e tanto poderá ser

Mário, ,como ,NHo. ex-jogador d-o Madureira. Por outro
Jado o famqso zagueiro re.ceberá. Um milão em luvas, or
d,en�do ltê -40'mil c'ruzeiros. Prl'ocupaçãQ agora existe
no chibé 'quiúi€ó 'ao' que �se pagará ao Castilho (também
(;amp(;áo do mundo) e o que pretenderia Pinheiro, Tel?.
ClóVÍf;, etc., .

---- (: ;�--'-'---

,DUVIDAS QUANTO, A DERROTA" DE LUlZAO
Montevideu, 14 (U.P.I.) - 'Tanto o !pugilista Luiz Iná
ció, despojado sábado ii noite de seu título de campeão
!<uhamericano, como, se.ll tt:e�nador, Aristides JoUre im ..

I?ugnaram com ce.rto apoio dá, imprensa, o veredicto que
11ermitiu ao uruguaio DogoJ_tlar l\f�rtinét reconquis,tar a

coroa dôs': qlei� P·�Stl�08'- ,: . "',',';-';'
'

'�,,'
J' .

�.':;',"
.

','
. _ '0>-0 "\

Os JuradO,s id��nl;;,a':Yiió'dá.� ;���rtiil'ez, .depois de
um ,-i��D,so'te,ombátei P9rein ,LQizãó "e -Jofr'e: 'Consideram
'que I a decisão foi parcial.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(1.) - A Assembléia Le-I passos da séde do munícípín eial especial, requisitada pe
gíslatíva votou há dois dias referido e a 60 quilômetros la autoridade competente, O
a resolução da Câmara Mu- de Bom Retiro. A UDN local vereador Jaime Machado,
nicipal de Bom Retiro, que sempre prometeu atender presidente da Câmara de

r mandava integrar no muni- êste reclamo mas foi adían- Vereadores de Bom Retiro;
cípís dé Urubici o distrito de· do, ano após ano, a� eon- não se deixou atemorizar por
Aguas Brancas. 1I:ste fato se cretização. nenhuma das muitas ínsí
eonstítuíu em assunto por (3.) Com a eleição da no- nuações e nem os vereado
excelência nas rodas políti- va Câmara �nicipal de r res dl;l. bancada pessedista
cas da capital e nomeada- Bom Retiro 1958, o vereador se permitiram envolver nas

mente nas cidades ínteres- Jaime Machado, juntamente tramas da UDN daquela co

sadas, O Estado, que acom- com o deputado Jete de Oli� muna. E foi então votado o

panhou os acontecimentos, veira; do PSD, fortalec�dos desmembramento por maio
em todo o seu desenrolar, pela adesão imediata dos ria em Bom Retiro, e por
dará hoje uma súmula de- prefeitos Roberto Wiggers e unanimidade a incorporação
leso dr. Edmundo Rodrigues, en- na Câmara de Urubic1.

.

(2.) Tudo isso começou liá tenderam de- cumprir a ve- (5.) O Presiden�e da UDN'
muito tempo. Foi sempre lhíssima promessa. bomretírense, derrotado na

pretensão da população de (4.) Porque a UDN bom- Câmara, espalhou que na.

Aguas Brancas, ver-se partí-. retirense fosse contra, a vo- Assembléia A resolução se

cipante do município de tação da resolução do des- ria enterrada com todas as

Urubici, já que êste dístrtto membramento se realizou, pompas. Neste particular
bomretirense está a dois sob garantias de fôrça poli- apostas foram feitas.

-41 boras "que a�alarll' '80111· ReUro ::���.::�II�;;r!�)�s�t���=:
que faltaram para que a "O ESTADO". de Florianópolis. 110 Douat Menezes. A votaÇão foi terminados pela falta de lealda

proposição . mencionada ti- sôbre a exclusão do representante a seguinte: chapa Ernesto Stodie. de uns -e má fé de outros há m

,vesse apl:ovação unânime pe- de Blumepau na Comissão Exa- ck Jor. - Bernardo Stark- 24 vo- to tmpo deveria ter aberto

la Assembléia. Em contra- cutíva do plano de Obras e Equi_, DOS; chapa Alfredo João Krteck - olhos dos llderes blumenauens

partida, o senhor Jaime·Ma- pamentos. Sr. Ernesto stodleck Hélio Douat Menezes 26 votos; tevandocs a se conduziram' co·
chado--vereador apenas, sem Jor., pela anulafão pura e simples - entretanto antes da votação, maior prudência e realismo

fôrça partidária.- maíor ' que das eleições realizadas na Asso- o presidente da Assembléia-e,del. trato de assuntos dessa natur

O seu prestígio pessoal e a ciação comercial e Industrial 'de tora. Dr.' Júlio Zadrozny. tendo -A exclusão do Sr. Ernesto St

cobertura que. lhe dá o pl'e- Blumenau, em 17 de janeiro do em vista a falta de condição la- dieCk Jor. pela maioria dos me

feito Rober_to Wlggers, so- corrente ano. gal para votar do Sindicato dos bros dá Oomlssão Executiva
mou a seu lado 35 senhores Um exame dos esclarecimentos Condutores Autônõmos de Rio do

. ,lano de Obras e Equipament

deputados. naquele jornal. revela. em síntese :'lul conduziu os trabalhos de ma_ como membro dêsse organís

(8.) De}1l)is que a decisão, os seguintes pontos essenciais do neira que a votação geral rõsse deixando sem participação no mes

do legislativo estadual se caso: feita a. descoberto. e em separado- mo o município llder de Santa C

transformou na vitória es... \ - as eleições pa�a a formação para aquêle Sindicato a fim de tartua e o que maís contribui

plêndida que engalana hoje da CO,mlssão Executiva do plano evitar vícios que resuÍtassem na ra aquele plano, não deve ser i

O prefeito Roberto Wiggers, de Obras e Equipamentos sãO rea- anulação das eleições; terpretado apenas como um esbu

O vereador Jaime Macl:).ado e ltzadas de modo a que tôdas as - na contagem dos votos ve':" lho praticado contra Blumenau
O deputado Jete de Oliveira, regiões geográf!cas do Estado te- rificou-se- que a vitória da chapa como uma bofetada contra !lo s

0- senhor FIares de Oliveira, nham representantes naquele or- Alfredo João Kríeck • Hélio Douat, gente. ,

anuncíou sua intenção de ganismo; Mçnezes se devia. aos três votos do Deve. acima de tudo, ser lamerto

retirar-se, com todos os seus - a Assembléia para a escôlha Sindicato dos Condutores Autôno- tada, e profundamente, eis qu

companheiros, vereadores e do representante e suplente dêst'e mos de Rio do Sul. Sem êsses três com o concurso do -sr. Erne

suplentes' dos quadros da da beaia do Itajai Açu realizou_se, votos ii. 'chapa do Sr. Ernesto Sto... Stodieck o POE contarta com

(6.) O senhor -FIares F. de União Democrática Nacio:- nesta cidade, em 19 de janeiro, na dleck Jor. teria venéído poi' 24 elemento de vasta expel'iê�Cia
Oliveira - é êste o presi- nal séde da ACIB, votando as ENTI ,contra 23 "otos;

<.
•

mh�.istrativa e comprçvada op
dente da UDW de Bom,.R�- (9') A i estã DADES DE CtASSE INDICADAS - o Sindicato dos Condutores sídade a colaborar séria e eficie

tíro, [ogou na empreitada
. s co sas es ao nesse

NO D�CRETO n.o 72, DE 9 DE
.

e pé M i d 20 e
-

JJ!; autônomos apenas recebeu condl_ temente no exame dos proble
todo O seu prestigio e todo O

e. a s e rezes s rao

a·""� tídas pelas populações -JANEIRO DE 1959 e mais o Sin.- Cão de votante em 21 de-· janeiro, da alçada daquele organismo e

prestigio dos seus amigos da del.J'!J Ag B a U Ybici dicato dos Condutores AutÔnomos ou seJlj. dois dias depois de· realí., aplicação justa dos seus fundos.

capital, desde um secretário
uas r neas e ru -

para comemorar o extraor- de Rio do Sul. QUE NÃO SE zada a Assembléia, sendo, pois, de Tranl!crito de "A NkÇ�O"
de estado até o Diretor da dinârio acontêc-iínento. Resta ACHAVA ESPECIFICADO NO direito nula la sua' votaçãQ. As- BlumeÍlau, de 9-5-1959).

l!�=!!!!��!:=����!�===���:.!��!!i I
Penitenciária.

.

que o senhor Fiares de Oli- ALUDIDO DECRETO;_. -
sim. únicamente os votos daquele'

•
,__ (7.) No frigir dos ovos ve- veira adira ao júbilo popular - duas chapas foram votadall Sindicato deveriàm ser anulados,

rítícou-se que -o impacto do e . vá conosco saborear 0ina ocasiãO; a primeira composta Já que fOl'am aceitos com as re.
FLORIANóPOLlS, SEXTA FEIRA. 15 DE MAIO DE 1959 senhor FIares d,e Oliveira churrascô que já se prepa pelos nomes dos Srs. Ernesto servas ditadas pelas oircunstâncias;

-::::-...,..-=-.:-"____,._...."..____, ...,.. ......:v..:a:li:�t:.....:5:.�V::o:t::o:s:'_:q:!:u:e:e_::'to::r..:a:m:_o::s ra. Stodleck Jor. (Blumenau) e Ber- - na primeira reunião ordlná-

s· �c
.

da da Comissão Executiva do pla_
.

� .

ii'a serviço 'lie um baneo, ., :�!�I!��!���� d� :':�ios�S!�2��r Augusto-
��;�:�:E1;e::::��:�I:�::��

!II:
/. . r berto Hulse, O Sr. Celso Ra.mos.

S;SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"S ., SSSSSSSSSSSSSSSS'SSSSSSiSSSSSSS' maio, que- assfnalou o 4&.0 anl- Hamann Bademaker Grunewaldt presidente da F.ederaOão das In-
IV

.
-

- ; ;�arsárlo de fundação dêste jor_ Contra.Alni1ral?-t.e Com,andlln�e. dústrias de santa Cãtarina. depois

�, Prosseguinçlo a nossa: análise sôbre as preferências governamentais. para o :nal, recebemos _os sf3guintes tele_ de historiar os fatos ocorridOS em

b O 'gramas de congrat1:11ações: Diretor O ÉSTADO
anco INC , damos hOjEl o resumo do ano de_1953.

,
Dlreto·r Jornal- O E S··TAD·O

Blumenau. propôs a exclUsão dos
.

.

-
_

Minhas felicitações extensivas ot d C d t
•

Em janeiro. de 1951, os depósitos dos pOderes públicos no banco em -refe- CUlI1prlmento "ossa senhoria â.o seus auxillares mais um antversá-
v os . os on u ores. Autonomos

. de Rio do Sul e se conslderallse
rêneia som_avam Cr$ 2.723.476,60. A médial mensal de .depósito no ano 53 foi de· nSêjo transcurso< mais um aniver- to êsse jornal pt Nelson_Heitor

I
.- comg legitima a eleição do Sr.

01'$-44.568.193,75, passando de Cr$ .22.779.647,70 em janeiro para Cr$ .52.'108.080,10 ,Bário ;.êsse. cP)J.c}�ltUado jornal _Rt Stoeterau - preSidente Tribunal Ernesto Stodieck Jor .• e do seu

em dezembro. A progressão foi de i40% ':lproximadamente. �·ds..sds. HERIBERTO HULSE de Contas. companheiro da chapa Sr; Bernar.,

�.overnador.Estes dados refletem uma permanente ·e constante preocupação dó govêr- ]')r. Rubens Arruda Ramos'
do Stark,

no estadual emtransferl'r para o INCO, sempr·e e'cada "ez mais, mal·or.volume d"
- o secretário da Justiça, Sr.

• "Dr. Ru�ens Arruda Ramos Diretor "O E�TADO"· Laert Ramos Vieira. em oposição,
recursos. Diretor Jornai O ESTADO propôs que as eleições-de Blume-

Em média, ficaram retidos no INCO cêrca de 13% da ,receita estàdual. Data assinala passagem anlver_
Mensagem - NR 040 - CU -

nau fôssem anuladas. pedindo pra-

_.__(: :) ária O ES(['ADO órgão sempre
CR - S/2 DE 13 MAIO 1959 pt ferêncta para a votação .. da sua

D-
.

I. -

h t
- ,'finculad.o cau.sas povo. catarlnen. comando. Guarnição M1l1tar proposta'-

IZer-Se ':lUe nao ouve por par e do entao detentor do govêrno, preocupa·- . Florianópolis vg- Chefia 16.a C R
'

-

b f" se_____através brllhante direção S. S.
- o Governador Heriberto Hui.

çao em, ene lclar o estabelecimento, bancário anal1sado eqUivale a afirmar con· j"vg partido Spclal· Democrático
:M vg com máxima satisfação apre- se, entretanto. concordando com a

tra OS fatos." Os 44 e mei;) milhões de cruzeiros que, em 'mêdia, estiveram Eta. Catarina meu Intermédio ma.. entam congratulações trartscurso argumentação d Sr; Celso Ramos

sempre à dispos!ção do 'INCO, possibilitaram-lhe lucros certos e fartos. Estes lu- I nifesta expressõ�s ,regozijo mo-
46.0 aniversário mais antigo 'ar. colocou em votação em primeiro

cros, fartos e certos, se endereçaram ao bolso dos detentc!,es da gestão do INCO e lIlento pode transm,itir Dlreçã� vg ���r::a:t�er�::�n���!o ��\�:!� !ugtar ta s�ai propo:!a;. a :uali en.-

sobretudo às personalidade& que então comnunham a alta adm1nlstra"ãÕ _ ca.. ·�Jlaborado.res e funcionários tôda re an o. o venc a pe o p ená-
ir' Y lltisfação pelo acontecimento pt

deiro glorioSas tradições jQrnalis. rio. que considerou anuladas as

tarinense..
.' _./

-

':Celso .Ramós _:_ presidente.
mo barriga.-verde pt

.

Dese]�mos eleições realizadas na ACIB. em

As importâncias vin.::uladas ao INCO, �e aplicada!] como devessem, teriam' f rosseguimento normall pautMlas Blumenau;.

possib1lltado a construção de 400 unidades escolares ou de 100 quilômetros .da Dr. Rubens Arruda Ramos
té ·aqui maior prestigio 'concêlto Mais uma vêz, Blumena1:1. gentll

t d Dire'tor Joz·nal· o ESTADO
desfr1:1ta. povo' Santa Catarina pt 3 cavalheirescamente se deixou

tS ra as paVimentadas aos preços da época.
-

'-"
' '-

Bancada partido Social Demo-
Reiterando gratidão prestimosa co- embrulhar, ao permitir que um

Em 1953, mais de l!')O mil criança� estavam sem e_scolas e as estradas, co- i laboração sempre dada difusãO Sindicato sem. condição de voto e

d h
.

- rát co Assembléia Legislativa vg serviço' Militar abra�amos ilust·re
.

mo as- e oJe, eram as mesmas que legar� o govêrno pes_sedista. t d If
"'" portanto, tlegalmente participasseem gra o gr(l;n e pr�er �an�. Diretor e todos quantos labutam

. .•
--.-(: :) -.-,-'-_ .

.,-
_ t� ,yotos cong��tul�oes esse b� eltura �,u,.niti�q..Jorlial 'tantO ,\ile-

de. uma eleição di! tanta impor-

Enquanto a receita e::ltadual crescia entre 1951 e 1958, oito vezes, 'os depôs)..' ·I,ante ól'gão imprensa catarlnense
1

-:P

'di j'"
. tância. Apesar de todos os cuida-'

I�:T t tad 1
-

t
a g orlosas ,tr!l- çõjls. ornaHsmo :ios tomados na _ocasião. criou-se

tos dos poderes públicos no INCO pâssavam de Cr$ 2.723.476,60 para .. :......... i'''' que em

I
pres o re evan es

. catarlnense pt CeI. Veiga L1lilá vg com essa 'declsa-o um motivo frá.·tI 'rviços cu tura nossa terra e. ba..; •

-

-

F li .

-

eh;
.

Cr$� 272.976.133,10. Um aumentozinho de 100 vezes ou de 10.000%. E o mocinho :'·larte defesa e diVUlgação prln-
Cmt. Gu. M. po se. e.e 1-6.a 'Jll é "erdade. mail sempre um

que representa o INCO na Assembléia está a afirmar q1le os governos udenistas I cíplos glorioso partido Social De-
C R M pt motivo para impedir .que êste

foram de pOUco apôio ao seu bànco. ;.o "-<_ Illocrático. m ot i v o transcurso
--�- \{unicfpio tivesse um representan-

J I Ilbta quadragésimo sexto ano sua
Jornalista RUBENS ARRVDA" te no plano de Obras e Equipa-

� U gue com este& .

dadOs, o leitor, a falta de sinceridade do deputado I RA�OS Diretor "O ESTADO" mentos.

JNCOANO.
-

- undação pt Cordiais Saudações pt
•

II!stivalet pires vg Antonio Gomes pelo transcurso aniversário vi. Os ,continuados insucessos, no
.•

'!tlmeida vg Augusto Bresola vg . rante matutino. O ESTADO vg tadamente no plano politico. que

[Elgydlo Lunardi vg Ivo MOlltena- legítimo representante da impr�
.- "·0 vg Ivo 8Uveira vg JOsé Bahia sa barriga_verde vg desejo levar á

J;lttencolll,t vg Jota- Gonçalves vg !lua esclarecidâ direção bem como

'leclan Siovlnsk1- -,vg Orlando Ber_ os seus devÇltados
-

aux1l1ares de

·1 oli . vg Osc.ar da Nova vg Osni Redação as minhas sinceras con_

[l1egls vg pedro Zimermann vg ra�ulações, pt Osmar Cunha Dep.

:Í"a�dflm.ar SitUes vg Walter Vi- e4eral.' �

!tente Gomes.

I

AN O:
1- - Orçamento Geral do Estado·
; 1.1 :_ Receita t••• � • :••• ,., •••••••• ;".
2 -:- Depósitos no Banco Indústria e Comércio de

Santa Catarina S/A '..:_ INCO
. .

2.1 - de Poderes Públicos
.

à vista e a curto prazo ;.

a prazO ; .

2.2 - de· Autarquias'
à vista e a CUl'to prazo, .

a prazo : : ..
3 - Média mensal dos' depósitos nÇl INCO

'

3.1 - de Poderes Pi\bl1cos
à vista e a curto prazo .

apral1lO � .

3.2 - de Autarquias
à vista e a curto prazo ............•.

. a prazo .-...............•
4 � A percentagem dos depósitos de Poderes PÚ

-

blicos é igual a- "12,B%. da receita estadual.
5 - Os depósitos de Poderes Públicos e Autar

quias -foram' os seguintes, mês a mês:
JANEIRO a prazo
Poderes Públicos Cr$ 13.990,50
Autarquias � .. , Cr$ 15.670.549,60
FEVEREIRO'

,( *) Poderes Públicos .

("') Autarquias .

MARÇO
( "') Poctéres Públicos .: .

(") .Autarquias .

ABRIL
( >lo ) Poderes Públicos

.

Cr$
(") Autarquias : . . Cr$

MAIO
( "') Poderes Públicos .. . . . Cr$
("') Autarquias .. ,'

-

Cr$
'JUNlIO

( "') Poderes Públlcos 01'$
-( >I< � Autarquias Cr$

JULHO

( '" ) Poderes Públicos .

("') Autarquias .

AGOSTO
("') Poderes Públicos ,

("') Autarquias .

S]i:TEMBRO
. (*) Poderes Públicos .

("') Autarquias , .

OUTUBRO

Cr$
Cr$

Cr$
Cr$

Poderes Públicos �. Cr$
Autarquias Cr$
NOVEMBRO
Poderes' Públicos Cr$:
Autar.quias Cr$;
DEZEMBRO

( "') Poderes Páblicos .

\ "'), Autarquias. . .

TÕ�AIS
. Poderes Públicos .

Autarquias .

-MÉDIA MENSAL

Cr$
Cr$

1953

Cr$
Cr$

13.990,50
16.210,549,60

Cr$
Cr$

3.245,70
14.180.549,60

3.245,70
16.180.549,20

3.245,70
15.103.264;�0

'3.2Q9,30
14.968.600,00

203.209,30
14.968.60.0,00

Cr$
Cr$

202.582,50
14.968.600,00

CrJ:
Cr$

"

202.582,50
14.968.600,00

802.582,50
14.968:600,00

388.58�,50
14.968.600,1)0

59.084,00
14.945.612,00

.W

1.8991.550.70
182.102.674,30

Cr$

Cr$
Cr$

Cr$
C�$

Cr$
Cr$

Cr$
ér$

1lI

349.422.404,00

534.818.325,10
1.899.550,70

.

436.828.-523,10
182.102.674,30

44.568.193,'15
158.295,89

""-

36.402.376,92
15.175.222,85

à vista e a curto'prazo
.

Cr$, 22.779.647,70
Cr$ 36.919.225,10

Cr$
Cr$

Cr$
Cr$'

Cr$
Cr$

Cr$
Cr$

Cr$·
Cr$

Cr$
Cr$

3'

29.862.570,80
37.364.194,40

26.415:470,40
37.027.8�7,70

37 .5�8.789,90
30.027.138,60

37.839.212,70
31.778.;068,40

43.031...223,50
36:668.040,10·

54.320.015,10
34.173.778,10

Cr$ 57.261.862,-20
Cr$ .� 39.553.920,80

Cr$
Cr$

Cr$
Cr$

Cr$
Cr$

Cr$
Cr.$

01'$
Cl'$

Cr$
Cr$

63.553.292,60
39.088.149,90 .

51.054.964,20
�1.138.622,10
58.413.195,90
44.284.379,50

52.708,080,10
28.805.138,40

\ .,

534.818:325,10
436.828.523,10

44.�68,J93,75
36.402.376,92

Redação Jornal "O ESTADO"
Mais uma vitoriosa etapa votos

on�nuado progresso batalhador

rogresso nossa terra grande abra
o todos redatores todos operários
seu magnífico Diretor pt Fran

isco Gallott1.

- Poderes Públicos cr� 158.295,89
Autarquias CP$; 15.175.222,85

--"'('.)-'-
;',NOTA: .O�,idad6s-élSS\na-l.adosdo�·{*'). roram éxtrãidõs 'da 'R,._evísta Dan:
..
': �;� \ '�qí.r'ia i3ta�il�ir:a"::(Íl'; d e\rnais ';.dadós .

foram ex·traldos .do' Diário Ofi,
ciaLâo ,Estádo. .,', .,..

-

.;., ; :;;._;-•• "".'t.-_,·,_ 'e_,.;{,:.• ,>'·:· .• _.":;>"

Dr. Rubens de Arruda Ramos
Diretor Jornal O ESTADO
Transcurso mais um aniversário

"se querido jornal vg em meu

-ome e demais comandados apre.
'

ento sinceros' I cumprimentos p_t
•

Pelos 'Municípios
NOTíCIAS, DA PENHA

Eis a situação' criada· nes- andara aconselhando seus

se novo município desde sua "Vp.readores" para não VI)

posse em jàneiro pelo sr. tarem as 'leis para favore
Prefeito - UDN. cerem o sr. Prefeito como

10) Apoderou-se indevida· um::>. delas de "um empres ..

mente do motor Eletrico que timo de 300.000,00, no Banco
até então vinha fornecendo Inco, pleiteada _ pelo dito

( Luz Eletrica a êsse laborioso edil, para seI' ,gasto .Çom seus
. ( -povo � deixando à. localida- afilhados, etc. etc.

de até aqui sem energia; 30) A nova taxa de im
por· ter depois. da posse - do postos que' não podia ele
motor inutiliza.do�o comple- var-se a mais de 10 a 20%
tamtnte e por vingança dig- foi acrescida para mais de
se que o -povo de Penha não 40 €' 50%, só têm abatimen
merecia aquele sacr�ficío; to os fregueses e cabos elei·
(isso porque eie ali não te- torais udenistas, esses che
ve os votos que esperava). gam alguns a nada paga·
2°) O dito motor estando rem.

. sObrE: o controle do vigario Além das taxas de Ind� e

local, e devido o ato ilegal Prof.; alvará, aberturas; pl'e·
ésse reclamou e pediu que diaill e territoriais, foi sur·
cónÜnuasse o motor sobre gid� mais uma de "limpeza
sua guarda, o que o Prefeito públlca", onde quem faz

_

tais
"Ditador" e protegido pelo !imp�zas, são os próprios
"grupo B0rnhau�eano" re- mor,adores.
trucou que ele era o Prefei- .

40) Apesar da arrecada
to e devia sem comentários ção ao novo municipio, se

apoderar-se dO motor, que gundo comentam já ter at1n;.
até hoje, pertence à Firma gido mais de 300.000,00 as

Hoepcke, por ter sido o mes- erofessôras e. outros funcio·
mo doado pelo então gover- dáriol,i não vê;rn' a cor do
n,ador Aderbal Ramos, ao "Cl'uzeiró" desde outubro do
povo de Penha e sobre a ano 'passado; diz o prefeito
guarda· responsavel do pa- (lue já' ,gastou 200,000;00 em
die Revmo. Armando Cesar obras e benfeitorias; o povo
Gesllng) . não viu ai�da siquer um

Devido tal incidente, d�ll pontilhão novo, poiS as qUI;!
inicio o novo- Prefeito a- �a- tem no municipio estão sem
lunlas ,sobre o bom e aten-· datem passagens nem a cal'

cioso vigário, a qual foi che- roç,as.
gado ao conhecimento d.o 5°) Apesar, ainda da malo
·Arcebispo. em Florianópolis e ria da Câmara ser a favor
de. imediato retirou-lhe des- do Prefeito esse não COIlSe

sa. lócáUdade; onde já pres- guiu .votarCum projetoque o

tava seus sacroa .se�viQos- favorecesse, pois até o pre·
.

desde 1950. 'Chegou ao ex- sidente da Câmara é contra
,

remo·. do . prefeito.sinho o mesmo, por achar' o sr.

DÍncha" ãá U.D.N. , e P feito muito "VIVO".
éaçª�lo de mandar.SE!��}. :6.9� A Prefeitura at� aqui

.

:ngas surra-lo, � orque_' esta
•

afoga!i!t,,, 'e sera pior
é "ele!'., <$1:.' qül! Q',;vfgáriO!f 'PQl-' çUarite .

>
•

t�i;: ),;��f:i;i:r.S·tJi�>

. O ·sr • Heriberto Huls
ao reme·ter a �lUa· l.a pr
posta orçamen.tária à As
sembléia teve duas atitu·
der; dignas de aplaus�
1.° - .acabou com,' a escr

ta> de superavits_' �kios
saldos fiticios, conf
sando o que, desde 1954,
vinha ocorrendo no Esta.
do, ou sejam, sucessivos
defiCits financeiros; 2.
- Jlão admitiu -que sua
maioria parlamentar uslls"<
se. no caso. dos ,process�
bornhauseanos do passa
moleque; mas exigiu que
o or�lDento fasse votado
normalmente e não apro
vado. por omissã&.

.-

Restaurou, com essa e

gência, a praxe democr4"
tica sempre observada a

,témpo dos govêrnos pes.
sedistas.

Se -o sr. Bornnauseli t'"
vesse

. feito assim,. o § 1.'1
do art. 36 da Constitui
ção, sendo norma de exe

ção. para instante de far
çl!' maior, !!ontinuariá
posto em· sossego .•. ,

Bastará isso -para q
os jornalistas da U.D.1'f�
compreendam - e ac
bem com a demagogia
rata _, que a conde!la
aOI> processQ8 do pa,.à$S
m�leque, do sr. BOI'nha
se, começou pelo sr. BerH
berto Hulse.
E fez muito 'bem! Esta·
mos com êle e êle está
conosco!

SALVE O I JORNAL �ro ESTADO"
A "o mais antigo diário"

Que há em Santa Catarina,
.pelo seu aniversário,

,Mêu parabéns se destina!

Quarenta e seis anos vence

De luttll tão justa e honrada.

··Que tem deixado em "suspense"
A .
.turma da marmelada ...

Tem :kechado muitos rabos

Dos que vivem. com desdouro,

Bo� vidas de nababos,
Como s6cios ... \ do Tesouro!

'_

E' frechando os alvos; certos

Que tem pr,oÍluzido furos

Sô tn'e banquel.l·os expertos

'Que Já se encheram. �-'. de juros.

Tem soltado buscapés
Num "zé promessa" de nome ....
Que, daria. .. aos Barnabés
Bom salári�••. n�o de fome

.. 1'
.

Com buscapés, com frechadas,
Bomba:s, furos e explosões
Atrapalhou marmeladas

De qUadrllh� de ladrões!

Pregando a. justiça e o bem.
Tornou-se. a gra.nde esperança

. Dott, pessedist�_ que têm
�
- Num Grande Ser - confiança!

Salve ° Jornal "O ·ESTADO"
- "o mais antigo diár�o"

Que m1l1ta a bem dp Estado -

pelo seu anlversá,riO!

,

X X

�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


