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• Encravado no sudoeste do Estado de' •

Santa Catarina existe um pequeno muni- ,• cipio "europeu" que SEl chama S. Joaquim.
ti. Esta terra fàbulosa que é c01'lsidera�a c�- •
... mo a zona mais fria de to.do o terrlt61'�o •• bl'asileiro e onde neva no mverno e cura

_ temperatura desce, às vêze,s, até dez �raus •• negativos e onde - milagre! - nao se
sente, nunca, calor, tem uma séria e mui- •• to séria reivindicação a fazer. E o fa�

III
com a,

Indíscutível autoridade de qu�m, •
... produz milhares e milhares de maças,

III pêssegos, peras, ameixas, cerejas, nozes •
... e castanhas e pode abastecer o Rio de

III
III Janeiro de tôdas essas preciosidades que, ...
... vindas do estrangeiro, nos custam tão •• caro. As estatísticas, na sua clara lin-

guagem, nos contam que o prospero e •• saudavel município' oferecia os seguintes
..dados em dezembro de 57: 160 mil bovi-

• nos das mais afamadas raças européias; •.
III 6 mil equinos: 1.500 muares; 35 mil suí-

,... nos' 12 mil' ovinos; 800 mil galináceos; •

III tudó avaliado em 30 milhões de cruzei- •... .

ros. A sua produção, nesse ano, foi de
.

• 3.900 milheiros de maçãs de aspecto óti- ..

mo, saborosas e muitas das quais pesan- ."J do até 750 gramas, no valor de Cr$ ....
III 37.200,000; peras, num total de 2.500 mi- •
III' lheiros que renderam cêrca de 7 milhões

• de cruzeiros; 6 milheiros e meio de pês- ,
segos, no valor de Cr$ 29".000,00; cêrca de

•• cem mil quilos de uvas. S. Joaquim pro-

III duziu ainda 900 tonela.das de trigo, assim •,. como a chamada batata inglêsa e deze-

III nas de outros produtos, S. Joa;quim po- •... de se transformar, de uma hora para ou-

III tra, em autêntico celêiro desta: capital e •III' de S. Paulo. Mas luta desesperadamente •• para conseguir uma :via de acesso, asfal-
tada - apenas 65 quilômetros. O povo do "'• município já endereçou apêlos, nesse sen-

, tido, ao chefe do Govêrno e ao Ministro •da Guerra. Em Lages tem sede um Bata-
• lhão Rodoviário e é com os olhos postos •
•

. neste que a população de S. Joaquim, es-
.,pera a solução do seu grande problema.

• •. (Do Jornal do Comércio) ..
.���������������W
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cussões da reunião âe Gene:..

Rú�sia respondeu hoíe 8;0 bra, entre os chanceléres
plano aprea.�n�ad� pelo. Oc�- dos "Quatro Gra:Qdes", para
dente (reumficaçao alemã, tentar uma solução dos pro
eleições livres e segurança blemas da Alemanha.
européia),' propondo o des

liglimento da Alemanha Oci

dental da Aila1'lçá Attântica
e da Alemanha Oriental do

Pacto de Varsóvia,
. numa

tentativa de ressuscítar o

mel'mo plano dado a conhe
cer na última nota russa de
10 de janeiro passado. Por
êle, a Alemanha contínua
tia dividida, mantendo-se os

17 milhões de habitantes do
setor oriental para sempre
sob o regime comunista. Tal

projeto, CÇ)l�lO da vez ante
rior, foi reJeitadQ pelo Oci
dente, que o qual1fi<;ou de
inaceitável porque n9:,0 se

baseava na reuniflcaçaó da
Alemanh,a, Além disso, os

Ocidentais sempre insistiram
em que uma AleJllahha uni

d,a deve ter plt;!fia lib�rdade
para decidir suas próprias
alianças. A única concessão
à unificação contida no pla
no russo é uma declaraçâç
simples,'na qual se diz que as

- Quatro Potências "ajuda
riam" a Alemanha Ocíden
fã! e Oriental a trabalha»
em favor de SUa unidade.
Hoje foi o 5."0 dia de dís-

. �iemlin ao programa de paz o Pacto Comunista 'd'e Var
do "

. Ocidente. 'Gromiko o sóvía.
'apr€:se�tou aparentemente - Tôdas as fôrças e bases
depois "de receber novas íns- estrangeiras se retir"arlam da
truções .de. preflprio chefe de Alemanha no periodO' do
seu govêrno, o prímeíro- ano seguinte à vigência doO ministro do' Exterior ministro Nlkita Kruchev. Tratado.

russa Andrei Gllam4.ko deu a lnclú1U'-êle'os�seguin,tes pon- _ Como alternativa, seconhecer ho�e o pr,ojeto de tos: incluiria um acôrdo sôbre; o,!ratado oficial. de seu pais
.

- A Alemanha se compro- momento da retirada dasa Confel'êncla de Ghancele- meteria a a0ster�se do uso tropas sendo que um �têrçores das "Quatro Gr-andes", ae da fôrça, a solucionar tôdas delas sairia dentro dos 6 prlreiniciar-se as- delj.berações as questões lBtemácionais meiros meses de' vigênciai dopouco depois das 1430 por meios pacíficos üníce- Tratado,
'

,

. (G:MT), O ministro do Éx- mente, e a não tomar par- Estabelecimento .dasterior britânico Se lw y,n te em aliança, militar algu-, fronteiras da Alemanha den
L!OYd ocupou hoJe 'a presi- ma que não incluísse os tI'O dos limites atuais, eu.se-dencia. "Quatro Grandes". [a, reconheeímento da 11Jíba

.
� ,A Alemanha Ocidental Oder-neisse no Ocidente.O plano foi tido como a I renunciaria à OTAN e a - Transformação de Ber·,

primeira reação dire�a do Alemanha Oriental d�ix:aria 11m Ocidental em "c_de
ANO XLVI - O MAIS ANTI ao DIARIO DE SANTA CÀ TARINA N.o 1 3 6 0"1

.

" ....

livre" desmilitarizada até a

reunificação germânica. .

Contempla também o pro
jeto que as fôrças armadas
alemãs se limitassem ao ne

cessário para a própria de
fesa do país, e estipula a

proibição de produzir ou ad
quízír armas biológicas ou

químicas,
As potênCias aliadas as -

sumiram hoje uma atitude·
firme contra qualquer ten
tativa russa de dividir

_
sua.'

proposta global de ontem,
no chamado Plano Hertêr,
que inclui, eleições em Ber
lim, a redução de tôdas as

fôrças de ocupação e a uni
ficação da Alemanha até
fins de 1961.
Altos funcionários norte

americanos e britânicos de
clararam " que os 3 allados
ocidentais não têm intenção
alguma de ceder às 'ex1gên-'
cias russas de' -que o plano
seja, dividido em várías ses

sões e discutido por partes, ,

Na sessão matinal de 15 do
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d
_
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corrente, foi aprovado na

mpreS8-. e 011 US ao ose· a •. 8p8.,•., : �;��:i::�f}�;fz::�!���Y . popUlação de Araquarí e l�

C pIe'-ras' Um
' •

E
A

'

calidade de Santa Luzia,'ví-
• a '. I .-,. a pesslma. mpresa. �H�:::a·=:í.i
Senhores leitores: to; horario 12.6, carro n.o 2; dia Isto seria uma calamidade para mas também esperam de sua part<e sitos de cereais, 'deixando

.

E' de se lamentar que-a popu-. 14 às 12 horas (meio-dia) Fpolis,- o' senhor Propri�tário, Esperamos um melhor conforto, desabrigadas ,numerosas fa-
lação de 'São José e Palhoça aín.. flão José, carro n.o 8, Ô pior da portanto a bôa colaboração do Se- 1Jiílias: O sr. Dario Salles"
da se locomove com os carros ve- emprgsa, chegou somente até o nhor Ary para amenizar esta: nos; missa dos senhores PassageirÓà, fol deputado udenista por Join:- CANNES, 16 (UP) � "Orfeu mento' braslleiro de. Vinicius de

lhos. adquirdos pelo' seu Empresá_ cemitério (Capoeiras); horário sa' situaçãO, uma vêz que os' se.:.. ' Aqui fica pois o nosso apêlo, -<� ville, solidarizara-se C07n () Negro" o fl1me de Camus produ,,", Morais. filmado no Brasll, desem.
do Ary Sllveira. carros êsses com segu�nte 12.5 carro n,o 2 que che. nhores passageiros reconhecem que .

< Sr. Jota Gonçalves, anterior- zido .no Brasil e interpretado por penhado por negros e falado em

maiá de 10 anos de uso, caindo os gou até SãO José, pifando segui_ necessitam de seus veiculos, OS 'PASSAGEIROIf ente, quando propusera o atores brasileiros, ganhou a pal_ português. não é somente in�er-
pedaços e ficando frequentemente damente,

. pedido em questão. ma 'de Our.o, ou seja, o primeiro nacional em sua realização mate_
parados em veio da viage�,

�t � t
II

1
.

. prêmio dO Festival Cinematográ_ rlal. mas constitui um testemunho
.

pois bem! Este Empresário con_ Vejam senhores leitores e pas-

"

'

a I a ,a riDa, '.em
' .. ,�S ABERTURA,' DO, CANAL�DO,

. fico Internacional de Cannes. 'sen- de amor à humanidade que .como�

ta atualmente com 15 carros; 5 �àgeiros.' dois dias em seguida.
_ ,.' , LINGUi}-DO ,

,

.

_
do considerado o mais belo filme verá o público de todos os países.

novos e 10 caindo os pedaços. Des_ num horário de: compromisso oo_ , a.té hoj� exibido naquele festival. Marcel Çamus soube transpôr a

ses 10 cácos velhos, como se diz mo o é o de meio-dia, ambos os
"

O sr"'TuPÍI Barreto. reª,ªe,: o f1lme, uma co-prooUÇão fran-_ lenda para a vida móderna, sem

na gi"rla. 4, os de n,o 2, 3, 6,.&. há carros ffcaraql na estrada; t;-0 ho- .

-
. TeU; na ses*ão .acima, teJe- co-italiana; era já o grande favo_ nada tirar-lhe de sua poesia e, to-

multo tempo deviam estar. no rário de 12.5. tmbém 'de compro_· grama ao Departamento .Na- rito. depois de sua bem sucedida mando pór cenário o carnaval no

quintal do pantaleãó, colocado o carro n.o 2, çom lóta_ O Estado cíé 'Santa C8;tar1- causados' por fatores clilllá.-, 'cional de Ob'rás e Sanea� a.presentação ao público, e o cri_ Rio; pôde exprimi.la com um má-

Esses não são mMs carros. para ção para 25 passageiros. já cansa-' .

na; segundo prod.1!ttor de"· trl- ticos adversos e pela infesta"":. mento, ,a reabertura do ca- tlco francês Steve passeur o defi- xlrilo de Intensidade, Entre gs in.
trànsportar passageh'Çls entre pa- 40• usado.' CGm dôr de barriga to-

.

ge· em nosso pais, é o que çao de doenças, não chega- nal do Linguado, que liga nira como "um autêntico' poema

I
térpretes de "Orfeu: Negro'!, fi

lhoça � sio José e-F!polis, vice- dos os dias para trB,nsportar duas aprej)enta maior' rendimen- ram a atirigir seriamente, ,o.'�lAraqUari
a São Francisco do

clnemato,
gráfico. cheio de mUSlc,a- ,ura a estreante Maspessa Dawn

�ersa, dú!lS' populaç'ões de nivel lotaçõ·es. to pÕ).' ':n.:ectare plantado; em cultura en;t Santa Oata.rinn.:, Sul, Aprovado,
, ".' 'hde e de anlmaçãO"� ,e o jogador brasl1eiro de futebol.

elevado que bem merecem um
-

� seu territória situam�se �êrca cujos rendimentos nas duas.; ,'. ' .' ,'. Elite fllme ':rren.cês'i com argu- Br.eno , de. Meio,.', .�

pouco de mais confôrto por· parte Tudo 1sft> sem

fa,la.r�,os;,-,os,
fatos c:ie; n,<?:V.e,'fi'o,r,'c,e",�,j;� :d,àS.. P!a,n.,�, ,Úl,t',imas safr,as ,t.ora,�':':,"Xl àti-,'� ,P,!.!,�I'V;_;�.AO-,::r!"Pi1IMu1,G�EV"4!< �$ "

'
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O ca�rõ d"i:'rt,Q's/-êste_ líhtãP� ctestesdo.i.,s�dit.s,-Se,its�Int,,:o. n}�••

'

Õ'kdQ S, al?Ebxlm���e�t;�,ipor ,!"tecta:res9���'J.,95'f., :""'''', 'c·'f'�. JÁ' A
meus Senhores,.é uma calaIÍlidade! mos. 'naturalmente. o .jorJ.'lat"·O OItenta e· dOIS por cento.. QUif'O,c:;;,etll':.'li5811 �dP�' reOque:reet'e'tlileg�ear�a,d9ao!l�::� nOMA, 16 (ti.'pj -�-_;''A 't'ranSfOl'mar.:.se êm sério pro-
A vel'gonha de uma Emprêsa!' ESTADO terâ que publicar uma que os nga s rlogrll.n en..es

intranquilidade operária 'es. blema para o governo' do
Carro todo furado, enferrujadQ, e ediçãQ especial, sàmente assunto Os graves prejuízos 'sofri- apresentaram rendimentQ� dente da República a-fim-d� tá . aumentando e 'ameaça primeiro-ministro ,Antonio
ainda mais, fazendo as viagens de telacionado com a Emprêsa Auto cios pela triticultura gaúcha m�dio de .674�kg/ha em 1957 s'!,lucionar com a devida ,ur-' Segni
maior compromisso dos Senhores Viação-Vidal. nas duas. últimas. safras" e de apenas 33'l"em 1958. gencia a greve dos mtnmros

S bl. d o.e;; 'trabalhil-dores do aço e
Passageiros.

. de Criciúma, _de-v.ez que o erão pU lea OS dos metais decidiram pro-

:!�;;;;;;:;. Partido Social Democrático��;�E� ��=�:fr= Vil rag�r�
Fpolls,; de 12.10. Fpolis_palhoçfl,;

.

DIRETO'.RIO MUNICI'PAL
Imbituba, os quais mantfes- campanha politica pronun- 22 no centro e sul, seguidas

d tlim desejo de .também fazf#í" ciados pelo governador de de uma greve geral de 24e 6,10. Fpol1s,_Palhoça. S l'A�' A_'greve. a Zu.wt .z4nu,v-se com Santa Catarina, Jorge L;:j,- h di' 26
.

Onde estarão os outros' 11 car_ .

ã d
.

Ad .,. oras no a , e-

ros! Na oficina, ou todos em Cti--
a proposzç o o sr, > ema cerda, que morreu o 'ano Os operários. ameaçam'

'. Ghist, falaram o sr. Walde- passado num desastre, de com "maiores e prolongada,,"poeirss. fazendo concorrência à 1 t 't d S II 1
.

PSD f
- "

emprêsa FPolis. -.... Na forma dos estatutos, convoco, pe o presen e, o os os mar a eS,pe O •. "!' azen- 'aviação, juntamente com o greves" se os movimentos de
,

, . do especial, referêncm à so- senador Nereu Ramos e o 24 horas na-o determinaremPor falar em Emprêsa FPolis"
senhores membros' deste Diretório para reunirem-se, no prOXl- lução' da grev,e denJró do deputado Leoberto Leal. o reinicio das conversaçõesha quanto tempo, senhor Empre- e$tü_do da CEPCJiA1íl., O sr. i t dsárlo, não vimos um'dos 5 carros n'10 dia 20. quartà-feira,.na séde partidária, à Praça Pereirfl e 'Walter Roussenq e E».ilaSio Ald B k

_ para a assna ura e novos

novos. fazer uma dessas viagens de" .

d d d
. ',.', ,

o· ec' expoe contratos de trabalho.
01" 12

' 20 h as com' a seguI'nte or em' o �l�a" Cao.n pelo ETB. É'ap'rovaâo'.. Por sua vez, os empreg"-compromisso dos senhore's passa-
.

lVelra n.o , as or,
"

.

.

'.
'. d'tt d d � d' , "'t.

.

.,.
,

1
a Z vo o, epu�a o p'e e-;. dos dos bancos proclamaramgelros.

,"

1'.0 - escôlha dos delegados à convenção regiopa , con- bista PaJ,tli'no Búrigo, e8ten� 'As 20. horas de ontem, l!<! edl_
U'ma greve geral a partir dePara que os senhor�s leitores e d'endo teoie'g'rama o· sr J

- fício da....IAPC, foi inaugurada a
.

d 24 d t
'. a; oao· segunda-feira. Os sin�catos

.

Passageiros. tenham conhecim'ento vocada para o I'a o corren e,' , G' 1 t exposição individual de pintul'a doOU ar • . ' .

dos bancários exigem novosde tais realidades, na-o vindo' con.
d

" t'd'
. .�=--., conhecido artista Aldo Beck. 'A

tra êste nosso artigo aqueles que
� 2.0 - tratar de outros assuntos e interess.e par I arlo. ' "

.•,' .,,",-, ..._.."
Inauguração da mostra estiveram contratos de trabalho.

'

SEBASTIAO CITA JOTA: .

Más isto não é tudo. Oestão com. a Emprêsa, citàremps

I F1.orl'ano'po·II·S, 16 de maI'o de 1959. .)' rJINHA DE mDANSMIS·Clk,O· presentes jornalistas, pintores e

aqui- 4 horários de compromisso � 'V'AD.AL E P.l.O'''U·�'s'o DE' P"'A'�S grande número de admiradores da conflito dos empregados pu-
A .&Vn·

., ; -

ai'te de pintar. blicob, 'q'ue se considerava re-do� senhores passageiros nos dias SA l'i-lN'HOS --..;

13' e 14 do corrente, Dia 13 no :r;'!'RBA'L R DAIS'ILVA'
A; .•••

Dando aos seus qup.dros um tom solvido com os aumentos de-
horário de 12 horas meio_dia) : (. ADl!J' _. nj; ,

() lider do gov§rno vai' à todo original, Aldo Beck. selecio.- terminados no mês passado,
.FpOl1s,-S·ãO José, fêz esta viagem

i·'
.'

Presidente )
, 'wibuna, na manhq de 15 do' nou para a exposição em referên- no total de 91.200.000.000 de

o carro n,O 6. que chegou somente .
-

corrente,- re$Ponder.. as afir-, cia 24 belos quadros, destaca�. liras, foi reiniciado com. as
até a Vva, Padr,e Cruz no Estrei- 4 .! CiI••�....... mativas do 'sr:.totâ Gonçal' entre êles, CAIEJIMS, RUINAS exigênCias de mais dinheiro

,

l h d t
'

DO FORTE SÃO JOSÉ,' A CA_ por parte d()s dirigentes dos
_UZirr:.lliSi j� ''IU sFR'!"'��go !_if_&�j & ':2 E�

• ,. .�. :�s�� q::e aC�::d:Z 8e;;�t;· MINHO DE CASA, SIUNCIO, sindicatos.

N
-- .

VI fI'mas elétrica para JO�fl.vilZe • ,não, TRANQUILIDADE. PôR DO SOL. OS deputados esquerdistas "

a·O' queremos'
'

'. �,'

d 1 LUAR e O CURIOSO. Ao Aldo ap1:"esentaram numerosas e-
."

' •

passava e um vara para !s· d j to.. I i d
'.,

"

: "... "" .. _ . j'
,

. tender roupas ou pouso para Beck. os cumprimentos dê,ste jor- men as' .ao pro e ü'e e o

, d d 1 passarinho,s. Dai o sr., Se-- nal pçla atraente eXllosição q1!e ser'/iço" CiVil, aprovado sem
O C· I B sa dom'ciliou-se em Florianópo- agora o resto e contmuar cpm_pran o, � ,!ls, para

b t'lII N 40 está realizando. com quadros, que opOSição, pelo Senado ..sr. ar os e�, •
.

it I ao q'l'e qmifo"mizar a marca, devitta a resultados economi- as z"o eves par"e, para sua
'o 'govêrno es"tá firmemenlis como. diretor. da CAGESC�, cUJo cap a" .•

cos!' Mafs simples que isso somente o Siinpl�i'fo Sim- conte_staçêlo, pe8inda, 'ant� . yalorizam cada vêz mais a .pin- te 'contra as emendas, que:corrdo�\:�r�PJ�oBessa ficou devoluto, com o anp1'l- plissimo! i.' de tut$o, que o. r�pres�- tura.
segundo se calcula, custa-

d mnreg" ,
x x C! tante oposicioidstli de Joi1l- 'rI'am ao' era'rio ou'tr'O" 60 bicio de uma capacidade .

à espera e um �. � 'J.

ville não ponha as,mãos no \
� ..-

Deram-lhe a odiosa ELFFA, empresa de I:ntern:J.�- X
'i

'

d"' .'aral.'., T-e'n"ta' ""e'fender a
nhões de liras. '

gi A ELFFf\" que até há pouco prec sava e novos" "

PA'RA O
�

������!que encarece a -venda da ener a q�e nao

aumen�os para J;lão dar com os cos�ados na" lagoa, politica de energia elétrica Japão repeliu ,pro-Apegado ao tutano, o sr, Bessa)quer-fazer �a agor�e: !������:�de trabalho p'ata í959-e 196Ôí . , ��a��::�r f,�r:sSPP,;épus:a��� mOO[[JELFFA, através de ,notas à' imprensa, uma empre a
E programa de"'d�eiro grossol ' -.. : "Osny : Regis e ,Waldemat, posta. russ!I-deaceita e benquista pelo povo, pelo mesmo povo que

Sem dar preço a muitas metas. delise"pro.gram,a._ Sn.ll�s u-
elegeu o sr. Bornhausen confian.do nas cinco gran- . .- _

" '.' �- , ....

t afirma que, nas outras, gastará, nesses dois anos,

t I·d 'ddes centrais hidroeletricas que êle promê eu cons-
nada menos de Cr$ 180..750.:()OO,00 -!_ce�to e oitenta O IBp·E· Q.V �RQ.DTlXOREg

f ne,u ra I .1' etrlliI', se eleI'to. . . mil ...... h..
.. ' � D'''\ CAFIlo

'

d I milhões e, setec.entos e cinquenta c�\U<e�os. ,
I!J ""f

As uSI'nas' na-'" VI'eram, mas. em lugar' e as aI .. .

a �""'';;''''e1r ? ':' ",.,". P O..
'

. De onde arrancará e8f.il montl1nha e wu.. o' , TOQUIO l6 (TJ )_
p.stão a ELFFA, a DELESC e o s,r. CarIes Bessa!

O Simplicissimo Simplório ln!orma:_, de._fÚl�n- A· 22 de.abril,ojsr. Walter ,Japão' repêuu hoje a'e:xigên-A primeira coisa que a condenada empresa, fez ,

'

Goiné� 'levara:ã r1"asa, o "'pro::" "

�"t'" d ê te paísfOI' dl'spensar a quase totaJI'dade de, velhoos servIdo- cjamentosl - ,

t ;Cla SOVIe lca e que
.

s
_

-

Mas, pára ter crédito para tanto, os financia- blema que �sct ara entre' 08

j
'- 'se una ao campo de Naçoes

res do antigo Serviço de Luz, para nomear no�os dores óbviamente analisarão as garanlàas do pa,ga: produtóres dE! café no Esta- :Nentras.
-

funcionários, obrigándo o Estado amante! aque es
mento, E essas garantias deverão ser às das rendas, do. pelas nóvas ·determ"'ina· :

I O govêrno nipônico tam.
antigos empregados em cargos de que nao cuida-

livres, dos lucros da empresa! Isso quer dizer: novos "', ,ções do IBC, conforme le7p-.. ,bém repeliu a proposta so-
vam. Numa palavra: o Estado, sem n;tafs possuir ser-

aumentos,' :l;>ar.a o povo pagarl ' �rou dfas (l.trds €I $r. Antó- ! (\'iética de estabelecer uma
"iças de energia elétrica, teve_ que aceitar, em o�- 'x x

. _.
.

to Almeiêa, efTlr' aparte ao j .

'Mna .no Extremo Oriente U-
tr�s funções, empregadas especializados em ,energI<l , X. �' W. .deputado Ftrriailoo' Viegas, .,..; �� !\'re de eqUipamentos atôml-
e!etrica! I POE

-

i a'udar a ELFF"'? quando êste parlamentar ./'> 011·11)0 I

d entos Afina o n�o va J . _
A

Imos.Depois dessa bomba, vieram as, os aum ,
x x'

-

propunha, nova.mente, tele- A resposta japonesa foJ
solicitados pela ELFFA ao sr. Ministro da Agricultu- X grama ao presidente do In's· jentregue ao embaixador SO"
ra, As exposições sôbre es�s aumentos eram de cau-

A ELFFA, na Suà última lenga-lenga divulgada titu.t() Brasileiro de Café, pe- TAC Iviético Nikolai Fedorenlto, no
sar dó a um frade de pedra.: ou o sr. Ministro auto: pelO "Diario da' Tarde", declara-se vítima. '

, , dindo o ree:tame do-pToble-

IMini.stério
do Exterior, pelorizava as elevações solicitadas ou a empr!'l8aJa a

Vítima, ao que se saib?., só foi uma vez, q'9andn ,_. ma. Referiu-se, também".o CRUZEIRO do SUL vice-ministro da pasta, Hi-
garra, -

' .

.

o povo revoltado fJ. apedrejOU em grande estilo! sr. Antonio Almeida, que o nasari Yamada. O Japão, na
Conseguida 'a autorização, a ELFFA se atirava à

Depois de 60, para nao continuar a ser vitima, depf!,tado Bahia Bittencourt, 'notá, reitera sua politica de
exploração politica: se houve aumento foi porque o

t«>rá o ,remédio salvador: desaparecerá do mapa I anteriormente, tratara.exaus·
: �gincia� Icooperaçã.o com as potên-

sr, �istro de JK autorizou!!r O govêrno federal ,é
Porque a ELFFA é uma das ca1l8a8 pelas, quais ,tivamente r!-a que&t40� '4a

',�ciae;; o,c1.Jientais" dl,e acôrdo
o culpado!!! '

Assemblé�. T�a1)ia (l Ca8{L. R;., Felíp• Sch'.iudt.24 . ',com.os;p�iQ$ das Nações
No caso da 'Rquisição de_veiculos, por nós erm-

O POVO Só AGQENTA por unanimiddde, aprovp,u,
'

Fo;;;'j _ 21-11" e 37-00 UntdàB. 'Â'n* soVcié1l1ca ha.
cada, a ELFFA se defende: fe�. coleta de preços -

ATI: OUTVBRO DE 601 mais esse despacho telegtâ- 'Via sido receb1db ii * d.êste

'!��v�e�h.c;e�ra�m��a.s.fli�rm::a�s�d�os�f�o�rn�e:c:i;m:'e:nto�s_o�f�iC!i�a�,iS_I!'����I. ���.����..���_·� fico ao titular 40 IBC. mê9.
,. . .

�

..

_,_.__

:, &
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I
ra. Walter Zlgell1, pertence a tra-,

dicional famíl1a _ da próspera co

muna de Jeaçaba, onde os fleus

saudosos genltores -, Gullhernie

Olga ZlgelU - deixaram seu hon

rado nome indelevelmente asstna-.

SR. JAIMOR GUIMARÃES

,.COLLAÇO

recebeu'

Com satisfação registamos na

efeméride de hoje. mais um aní-,

versário' natalício do. nosso con,

terrgneo e partícutar amigo sr. dr.

Jaimor Guimarães Collaço. Integro

Juiz de Direito da Comarca de pa.-

lado. Alba é filha da sra,

Maria lJi;:iácomo Franzoni, viuva
do saudoso sr. José Franzonl, no

mes conhecidos e conceituados nes

ta capital.

Ihoça, e elemento
nossa soctedade.
As felicitações de O ESTADO.

FAZEM' ANOS HOJE

SR. ORLANDO OSVALDO DE

destacado em

Colecionado de �evistas e�trangel- .des estão 'cogitando de construir

.'. �,� Sim!
ras por Walter Lange

N.o 107
Em PMls um fabricante de cha

péus .para senhoras Introduziu no

mercado chapéus, quando fóra da

moda, podem stl! utiIiza.dos como

PIIDOS de louça ou de limpeza de

móveis. Os chapéus são _lIletidos
dentro de água quente durante 5

minutos e asím se transformam

em panos domésticos. Na Amerlca

existe� chapéus "comivels"! De

uso para apenas pouco tempo. dos

mesmos se pode fazer uma delí ,

ciosa sôpa, com as seguintes varta.,

ções: Ungulça co� carne defuma_

da, arroz/ com tomate,\(epôlho com

carne, etc. Bom apetrte]

OLIVEIRA

Transcorre na data de hoje o

Ao Jornalista Walter Zlgell1. que
,uma surra ·na espôsa durante o

empresta o brilho de sua íntelí ,
jantar. Motivo: a sôpa estava sal-

Slgnore Zanarlto de Modena deu

aniversário do sr. Orlando _Osval_ os mais ardentes e sinceros votos

do de Ol<velr,a. competente racul..' de perenes felicidades. extensivos

Íl; .sua noiva, pedindo a Deus que
constrquam um lar que seja a mo;

rada eterna da tranquütdade e da

prosperidade.

tatlvo em nossa "Capital e pessoa

multo relacíonada em nossos melas

sociais e. culturais.
I'

.

'As muitas homenagens de que

for alvo. juntamos as de O ESTA_

DO, com votos de perenes felicl

dade,s,-

_ sr. dr. Aderson Horn. Ferro

sr. Joâo Miroski

sr. E�gard ,Araujo
sr, Menescal do Monte

- sr, Hélio pôrto na que na pia Batismal

� Para combater ràpidamenté dQr�
nas costas. dores reumáticas, levan'
tadas noturnas, nervosismo, pés in
chados, tonteiras, dares de cabe�Q, 1

resf�lados e perda de energia causa"
QAs por disturbios dos rins e da be
oaga, adquira CYSTEX na sua far
mácia, ainda hoje. CYSTE:lf tem au
x1liado milhões de . pessoas há mais
de 30 anos. Nossa ,arantia é • _
Wlaior protecin.

Esta ,coluna regista, com a má_

xima satisfaçã� o contrato de CR

samento' do jornal1sta Walter Zi_

ge1l1 com a prendada srta, Alba

ligia Franzonl, competente funcia-.

nárla da Secretaria da Agricultu-

·-AçôE-s--êõNTRJrA··FÃzINDA�p-lIBliCÁ·�
·Declarações de Impôst'o d� Renda

, AominisfraçBQ, ,de "Prédios
. ,

ESCRITÓRIO DE ADV@CACIA, E 'P'llOCUR')\DORIA
• Rua Trajano. 29 - 2,0' andar - sala 1

( " Telefone: 3658·
'

-;,,---_-.,.,----!"'--- ----.....-...-----. �._..._-....._.._.._.........'V. f,

Inocência da espôsa. porque hou

ve um êl'ro de cálculo no manual

da cosínha, EIIl: vlrt:ude disto õs

dois rízeram' as pazes,

QuandQ:;-Pete.r :M1,ÍcJ:íel� de Syd
'n@l, morreu, lÍá :l3 -anôs pasilados.'
o seu/testamentó: qÚ,e só\agora f,oi

q,be.rtQ, com a, morte da viúva; en,:

tl'OU em �ecução, O mesmo con_

tinha a seguinte cláusula: Anual

mente devia se� dádo um prêmio
de 5 mU liras ao "homem mais

14,000 pequenos túIj.eis nas mon

tanhas que clrcUn?a� a cidade. O

fim dos mesmos é conseguir en

canar ar e vento para dentro, das

ruas. etc, Com isto desejam tirar

a fumaça e as gazes provindas de

1.500.000 chaminés e de .

2.500.000 motores de trânsito, au;

tomaveís, etc., levando-as para o

mar. Os túneis terão um diâ

metro de lª metros.

Basende na "autoridade neces;

sária", o Ministro de ensino do

Japão' determinou que nenhum

homem poderá ser professor. se

não tiver uma altura de. pele me.,

nos, 1 metro e 52. AÍel?a que do

contrário muito fàcllmente

confundido com os seus alunos.

O ator cinematográfico

Slnatra ganhou em um ano 2 mi

lhões de DOl1ars� enquanto o mú_

sícc de jazz Duke E1l1ngton, diz

ter feito uma rortune de 25 �L
lho·es de Dol1ars em 32 anos de

rtlvtdade.

será

aniversário no dia 14 p.p. - Na

luxuosa residência Lea recebeu :um

"

REPRESENTANTES

Gleno Ricardo Scherer.

-000-

Pelo Convair TAC Cruzeiro do

Sul viaja; ,hoje para o Rio de Ja_

Miro, a �ie�an�íssima N�ce Faria.

·�Oa----:. .

,

Da cidade de Blumenaur foi eon.,
siderada a senhora mais elegante

afirmar qual'a moça, que,. neste

Concurs.u

Estado.

perfeito" e a, 'mulher máls per

feita" 'da Austl'al1a. A elelção é

feitá. por um sistema que Só o

pouco", em Hjorrlng. teve repen

tlnamnete a ImpressãO de ter es

quecido qualquer coisa. Telefonou

par o bar' e então soube que de

fato �in� deixado lá .. ,
a sua

mulher!

Aconteceu .. ' lá em casa. do_

mingo pasado. Tenho um netinho,

garoto distraídQ, cabecinha �a
de. .. futebol; pelé, Garrincha,

Vasco. Botafogo! E' aluno do

Aceitamos vendedores e vialantes ,

ativos, para a venda de folhlnhas.'�
IIfIIDES POSSI8ltIDI1IES�Df IUIEII1IR SUIS,RElDIS.

6ttmo "bico", 800 ii:omissio e adiantamentos.

.f.m.. FOLrH I N HAS- s.eH ILJGA S. A.
CAIXA POs.:rÀL 3372 • SÃO PAULO Il1031

i
Frank

gência à imprensa falada e escn.,
. gadai. ACQlsa foi parar na policia,

ta de Florltlnópolis. formulamos
Perante' o juiz flcou provada a

A sra. Bo:ugry de ,Zruxelas le�- /' Na Matel'llidade de MorrisvUle

,breu:; se ..quando estava assistindo uI!.!- tio, de nome Timothy, nas-

NASCIMENTO
uma'\. sesããõ" de, cinema, que, tinhá' ceu 5 horas depois do nascimento

Está em festas o lar do nosso '

,dt;l:,ad� e fe�ro. de engoma.r ligat I de suá sobrinha Karen. Mrs. J.
prezado amigo sr. Fernando Nlio

çõ. ·Depressa. deixou o cinema,

ta-I
Koshtà é a mãe ,de Timothy e sua

Bainha e de sua exma. espôsa d. -

mq� um taxí-e foi para casa, QUlm filha. Mrs. W. Lashutka. é a mãe
Nivalda

.

Cardoso Bainha, com o' .

'do abí1u� a' porta, não encontrou de l(aren.
.

'

nascimento de uma robusta meni_, .
'

r

na�a ardendo, porque a cosínna, ·:·... !l.J>rQ'fessor dinamarquês Jens

estava inundada. O marido, antes' Negaard. depois d� ter Viajado, 30

de ir para a sua sessãO de jôgos quilômetros distante de um res_

de cartas, t1nha deixado a torneira taurantê. onde tinha 1;lebido "um

'_ sr. Carlos Boiteux piazza o nome de LUCIA ELISA BAI_
--' sra, Rosa Amélia Tôrres de NHA.

:MIranda À Lúcia e seus venturosos genl-
aberta. Que casal Ideal!.

_ ,sr. José Ferreira ,de Souza So- ,tores, as felicitações de O ES-'
brinho .. I TADO.;,__ sra. Maria das Dores Freitas
Nunes "RtUMAT1S;MO,NOIVADO

OSVALDO MELO
MAIS UM LUMINOSO: A firma HOEPCKE nesta-

Capi-tál é a que maís tem contribuído para o embelezl:'.�·
mento da cidade no que diz ré.speito não somente ás vi-"
trin�,s bem euidadas e elegantemente r,epletas eom todas
as mostras de seu comér<!io com farta iluminação
servaàa,g abertas a semana inteira como também
número de bonitos luminosos internos ,e externos como
p-ettilan'êrite "Co!�borl:>.ção á vida noturna de Flol'ianópolis�
Agora mesmo ,está sendb montado mais um a' Neou" na.

fachr,da do' prédio 'da seção de f.erragens.
"

, C�m êste é o. sétimo- luminoso que ,a .firma ofere�e., ,��:'
a Capital, faltando somente o da Farmacla, que" depoIs' ?(de passar por uma l'eforma, ,projetada para breve, tam-

�bém inaugurará talvês mais dois dess,es ,reclames. r
-

E' o record� '€ltl nossa Capital.
"

",

Dnquanto isso se dá, além de outras firmas amigas-, ,;'
:'

do progresso de Florianó;Polis, que também possuem':'�(I�"
;...-:

nitos luminosos eonservando-os aceso, outras ·existero.
que nãO' quetem ,coóperai' de mHneira alguma, apre�er\"::<;
tanrlo rec-Iames' pintados em latas e madeiras nas ruas ("

,

:;:;raça�, num triste atestado de provado descaso para I
("Om a Capi,tal.

Lá estãt> as tais tabuletas velhas pendura,das éomo
uma .r.eação ao progresso.

Daqui já fiz um apelo parl:>. a Câmara dos Verea-
dores tomIl.Sse a si o cuidado de acabar de vêz com,-ess:\
velharia criando Uma lei a respeito.

Renovo o apêlo" na certêza de que ser.ei
veIos ilustres representantes do povo naquela

atendidc.
Casa.

/
JARDINS A pl'efeitura continua no ,propósito de dar

melhor feição aos nossos' jardins, quer reformando-os
<:ompletamente, quer ainda planejando iniciativas lou
vaveis para lhes dar uma nova fisionomia.

-

nentro de breves dias, essas atenções se voltarão
pára o pequeno jardim em cujo centro se ergue a está-'
tua ·do Coronel Fernando Machado.

TEATRO DO SUL Continua a receber os' aplausos
ca platéia florianô,politana, '

Esse, grupo de artist\ls nossos' bem brasileiros, bem
,'offi];]"enetrml0,dv, sua missão cultural, reunindo artista:\l
do Bt!l do �a'ís nUli}á provada det1}onstração de que as in
justamep',te chatruidas Provincia\l também possuemmui"
to. p<:L): a, pr,ojetarem em todo o território nacional no que
'diz "..espeito, ,nêste éaso á arte de teatro, esse grupo que
lJ.Os visita e nos delicía: como outros, 01 têm feito já� vell
j;eram o velho tabú' e -prosseguem seu caminllO colhendo
trjunfos. " �.

Teatro é prova. -

-000- Aquino diretor e gerente de "O

SlIvinha de Aquino festejou no EstadO", o Dr. Aderbal/Ramos da

dia 13 mais um aniversário, Na Silva, Deputado Estivalet pires, ,"":"':-------------.,
résidência de .seus pílJ.s, Sr. e sra. 'Deputado Ivo Montenegro, Dr.

Domingos �Frnandes de Aquino, - paulo Bauer Filho, Deputado va,V- t:Silvinha, ,recepcio'nou, um grullo de "demas" Salles, I Dr. Jorge Cheren"

Dr. Renato �amos, Sr. �iZ F:r� f
nando Saõino, Sr. Nicolau ApóS. --.....--�------__,

tolo, Vereadores, BaIdicero Fllo�

-m_o, Hélio', peixoto', -Herminio

Menezes, Dr. 'Joaquim Madeira

Neves, o jovem jornalista Paulo'
C. Ramos, sr. Flávio Amorim,

riam jl'scre\er -um cartãoslnho de
t-� ,

....... :'ft � I )11.1:.. , Srta. Celína Silva secretária do

� .. .�.... amar. jornal eDi'questão, jornalista limar

,

.,I·:'16bre'exemplq" uma "mirtuta". Multo' I�"H I

/ Fl:iks, sr. Bento,Vieira:, Sr. L.u!:/;
bem· fJ rapazinho também levou eU .

'JIiIIIe"ft'lo '",
. ''',

'"

'i- cf \

'II� 1 -tpolli; 'S.-.-olegjl'Wi ,,...,tiga, sr;' M:\;..
Ci( se . copiadinlW da i SI1v..., IpSI&, V '.

'

.._3 .i.
' 'í '. -

1. \
, .,<,

� (. -," tiO ComfcqOlU, SlOt Abel . Cape�vêvbi virgulisque,'-sêln ,< ql.1alíioer ,�.IN'o:-Pró-lJ:� dia 2(), será reali-
. ,"�', ' 'I

'i" -
. sr. MoaCIr" rereira, sr . .e .sra. Dr.

a teraçjio. até a assinatura "licti- �ada interessante palestra na sé-

cia' .fol. E assim a mãe recebeu o de dQ, Instituto Brasll Estados
Cesar Seára.". " ,

--000-

.

.-

Çhapas ,;. bobina,s • rolln"'s>,- y.,9c;i1J16e.s :_. tubos
..

.i.. � .... ,.

-

�_

• barras chatal • �ramet.- cantonéitá : t••s".
..

'

.'

t ' ':, -' •

corrim6.s • perfilados em igeràl - tübos de:cobre
.

"

para refrige.ração, g'asolina ":WnCil'ôcft fciç6car -'
buchas 8 tarugos de: br��. -,:�ron� �sforoso •

telhas de alumínio - est!lnho:'-·vf;'�em em' ver

guinhas - solda preparadâ - verg-uinhas d. latão
poro solda - chumbo em lençol- metais em lin�otes

executor do testamento conhece e

que foi 1�l\'entado po;· M'itchelL

3 cientistas canadenses 'conse_

gUlram descobrir a idàd� das mon�

tanhas de gêlo. pelo qlenos .,lLpl'O
xinl:adam:ente, :E�a!lll�al'am �feill
mOl!tanhas �� gêlo, na,,; b�ia de

H{ldson e 'desGolirira,m �o seu in_
terlor, emPôlas de ar. � alí enco_

bertas desde ó tempo da forma.

ção das m,:sma,s. 'Afirmam que duas

representantes
mantêm estreitas

ligd-ções c�m
o Dép'6sito da
Imporbrãs mais

próximo e

.stão capaclfados,
, PC?rtãnfo',' a
otendê'lo com a .' Il!.rlI'T'I:S.m�x-l�a �rt.14'ôo,.;. . :

' -�·ftUi.A L
_Il:�� j�,.vQC� ,:: ';:. . .a DE'""" r AM S E: estlves;ecfr�laAdo '(" II{ \. 'I J '.,' � . .

Grupo Escolar. A professôra re

comendou às crianças que deve-

amor e carihho á mãe, pela pas_-
"-

sagem do "Dia das Mães/'. para
, .
tanto escreveu no quadro

s.eguinte cartão: "A' minha ado;
ráJ'el mãeslnha, Este dia como

sempre.me faz pensar 'com mais

amor. Com votos afetuosos, mãe_
sinha. desejo muitas felicidades.

Deus a proteja e abençôa. Sua fi-

lha Mal'ieo.ta, �lorianópol1s. 10-

.
c:�mosc:o

:; s:!1r8'tJ:lm!nt. t
1 . r .. ,_ . _'t.'

A,DOLPHO
REPRESENT ANTE:

MAYER
R�:J dQ Prj .cipe, 507 - 10 andor :... Çoi�a Pos,tol, 373

. JOIN-V,U,E· Sta. tafa;ina , .... ,,'� .

�

'. ....

•
;.' :',.. "_) • '"3:'-1'" ...

c-'M�TRIZ: S: P..;,ULO: 'Rua Viscond�. de-P;"naibtr)l-n4-6
Fone: 37-3516 (reda interna) -' C. Postal, 4850 - Ender6ço

Telegráfico: "Imporb ás"

.

�.

Na Igreja São paulo na cidade ' &,!,Up9" de amigas para. um elegante
_

Na notte de 5.a feira

de Blumenau reallzar_se-á no pró� l.lanche. r no restaurante do

xímo dia 30, o enlace matrimonial -000- casais: Dr. Armando V. Assis,

da Srta. Evanllde Lenzi com o Dr. Segunda comentários o "Teatro pondol'O São Tiago, Dr. Wll

ao ano Brlghte Bernardes. Fomos ',se presentes num amistoso .coque- -to, contará com a presença das

informados tambem, que a senhora. tel o mundo oficial, a imprensa fa_ segumtes senho�itas da sociedade

em questãO, alem de sua elegân- lada'e escrita e grande número de carioca, Ana Lúcia Salgado, HeIy
cía !L, tambem possuidora de uma amigos que se assoéiaram à satis- de Almeida Rosa, Nelly saraha,
belíssíma-e vallosa cOleção de jóias. fação de seus dirigente� pela pas-· ,Eros B_randão, Edith Côrtez COD.

--000-- sagem de mais um ano de existên- ceiçã'o, Neuza Pittgliani, Lúcia Ga..

Na próximà 'semana podemos cia do 'brilhante órgão da impren_ ihardo de Alencar, Tânia Dourado

ano representará no

"Miss Brasil", '" nosso

amiguinhos

festa.

com uma elegante

-000-

Lea salum' José, festejou seu

Unidos, O Executor Florestal, en_

genhelro agrônomo Cesar Seára.

mostrará aos 'presentes a situação

em que se encontra Santa Catari

na, referente ao florestamento, A

palestra será o Início da campanha
e batalha florestal em Florianó

paUs. Uma etapa vitoriosa, foi li

distribuição
_

de 300 mudas de es_

sências ornamentais aos moradorel

do Morro da Caixa D'água pelo

Executor Florestal. que em breve

florirãO os nosos morros..

para tal palestra, convida-se o

povo em geral, ocasião em que

sentirão de perto e com dados

.precisos o' p.tual plano dI! reflo_
.

restalllento. florestamento, 'e p'é

netrarão' no '!imag,? da· causa flo-

restal.

.

t4lUrício dos Reis
Advogado

ED .. SUL AMÉRICA _ 5.° ANDAR

TELS.: 2198 - 2681.

Em tôdas as' cidades do Interior .

.

ótima comissão no ato do pedido.

Mostruário Grátis. Casimiras,

Linhos; C'àpas.'Blusôes. camisas etc

Sômeilte .pelo Reembôlso Posta! .

'1'ràtliclonal Firma .

TECIDOS UASCO

Caixa postal. 13.828 - S, paUlo

.6 A '111: f
��R:H EIR O'

NA HORA - SEM P'RÁT� �
,

SEM CAPITAL
'

Alta C�missão -

Mostruário Grátis

A tradicional TECIDOSfirma

, LASCO - São paulo.

precisa de Agentes para todo o

Brasil

CA:SIMIRAS - LINHOS
,

.

BVUSÕES - CAPAS - CAMISAS
pelo' Rêembôlso pOstal e no Balcão

Solicite Mostruário Grátis

por l:srta � Tecidos Lasco

Rua Silva pinto. 311 - S. paulo

do sul'" apresentado por Ruggero

Jacobbl, na' sua temporada no

Teatro Alvaro de Carvalho, esta

agradando bastante.

-000--

POI' motivo do transcurso do 46.0

Dias e Dr, Neweo n D'Avne,

. -000--

A noite.1dn "Chal'leston", Pro.
,.n\o'llida pelo colunista dás revistas
"Jóia e Manchete", José Rodolfo
Câmara, em beneríeío do "LiollS

aniversário do vibrante e concei- Clube", na noite de 30· do córren_
tuado jornal "O Estado" fizeram- 'te; nos salões dO.Clube 12 de A&'ôs.

sa catarinense. Dentre os pre'sen_
tes, an.otamos: os srs. Dr./ Rubens
de Arruda Ramós e Domingos de

Ferraz, Sônia Muller,
" ,A

de Alencar.

--00'0--·

Ana Maria

CAFÉZITO
AGORA COM NOVA

EMBALAGEM

IAnlversariou nG 'dia 14 a �racio:.
sa menina Myrlam B. da Silva,
fllha do sr. e sra. Adolfo Nicol1ch
da Silva residentes na cidade de

Laguna.

"CaIiWlho,- ·sr.� Egidio. Amorim, sr.,
Lázaro Bartolomeu, Sr. Israel

C91certo
Bisco,finic
" .

I
.

,

Os amigos da bÔa ·música ouvirãO

,

na .audiçjlo, de domingo. dia 17 de

�alo !lo ree:l!:?al'-se' no Salão N().,

'bl�� :dó' e�fegiÓ.' G�tarinense às ...

,1-5.39 hora� sob os' auspicias do

Grêmio Musical "Carlos Gomes",
as segUintes músicas:

l,a pãrte: João Sebastião Bach
- "Toccata e Fuga" em rê menor

por Leo_poldo

--000--

arranjo orquestral

Stokowski

Fra]!z von Suppé - "poeta e

Camponez" - abertura (a pedi.

do),
2.& ':Parte: Verdi - Córos cé-

lebres das suas óperas (a pedidO

"Nabuco".) �ucclnl - Àrlas das'tI.

�uras' femininas de suas óperas

Nesta Semana discutiu_se na

Câmara Municipal um projeto lIe

lei, ue autoria do .:vereador Espe-:-
ridião Amin, dando o nome, Í1e
"Anacleto Damiani" a um logra_
douró nesta cidade. Dado o mere..

cimento de que se reveste a ,lei ém
aprêço torna.-se digna dos mai.;n·es

elogios a idéia do Vereador Amin,
.1 quem a coluna social, apresenta
congratulações .

--000-_-

s.a parte: - Tschalkowski -

Concexto n,o 1. para plano e or.

ques.tra. op. 23. pela Orquestra
SinfôDica de Carnegie Hall. com

'van ClIburn: ao piano. sob a di-.

teçào 'de Kirl1 Kondrashin (gra.
vaçã9 especial).

tiRA TÊN'l'S CLUBE
Progr.ama'

'

de" lunho
Dia 6 � sábãdo _ SOIRÉE 'DESFILE '1SIMO'

NET'I'A", com apresentação de

autênticQs modêlos europeug.
Instalacão do CLUBE DA LA
DY DÓ B;RASIL, Secção de

Florianópolis. Reserva de M1!'
Sàs pelo telefone 2354.

Dia '20 sábado � BAILE DE SÃO JOÃO, às 23
'. 'horas.' Dança da Quadrilba,
dirigida por Nhô Medeiros. Ca
sam€nto na Roça _ Queimada

Lai.·a;nja' _ Pinhão - Ra'

padura _', Amendoim. Reserva
'de Mesas a 2()0,OO, na Joalhe
:d'a Muller.

Día 28 - domingo BAlLE. -INFANTO-JUVE
NIL DE SÃO' PEDRO, às 16
horas. Pé-de-Moleque - La

ranja � Amendoim.

lSlflOIO. fNIRO DA:CIDADE
Esquina eom a Prl:>.ça Getúlio Vargas: VENDE-SE,

com, casa pel'feitamente adptável a uma ótima refortnil
para residência, c'oTIstrução de ,pr.édio de apartarll�nto
oU .casa ctlmercÍl:>,1. Tratar no E3critório de AdvocaCia e

Prol.!uraêoria. Das 8 ás 12 e das 13,30 às 18 horas. RU$

Tr2jf;no, 29 - 20 andar _ sala 1.
---------_...._---------

CENTRO
ALUGA-SE TODO O PAVIME�TO SUPERIOR OU EM

SALAS no P�ÉDlO 'A RUA FELIPE SCHMIDT, 19

'TRATAR A RUA TIRADENTES, 12 1,0 ANDAR.
OU PELOS TELEFONES: 3 2 4 6 ,E 3 2 4 8,

NO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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José Medeiros Vieira advogàd,os no sentido de que não
Ivo Ferreira de Oliveira impetrem habeas.corpus a favor de

Sob o título "Advógados defen_ ladrões", apêlo êsse formulado em

dem ladrões", O ITAJAI, em sua cumprimento de "uma das tarefas

ediÇão de 11·4.59, sábado, (n." precípuas do Jornalismo em função

254), na quinta coluna da' última do bem cOletivo".

página, publlCOU uma nótullj. que, A Sjlg]lir; é explicada a razão da

da epIgrafe ao derlad�lro período, nota: "A populaçã,o de Itaj-�i -vive
merece urgentes e enérgicos re� atemorizada com uma série' enor-,
paros. me de roubos e uma das soluções

Inicialmente, a llustrada Red� legais.que está na altura de Impe ,

la "um apêlo aos srs.

çã� tormu

advogados que operam no Forum
desta CI�marca hão de convir co-

por abuso de v�rá a responsabllidade -da auto-,

rldade coatora'; (Artigo 141. § 22).

por �eu turno, a lei adjetiva cri.

minaI ordena: "O Inquérito deverá

terminar no prazo de dez (10)

dias, se o indiciado tiver sido prê.

so em flagrante, ou estiver prêso

da profissãobem come pelo Ministério Público

I(Artll!0 654 _ do ,CÓDIGO DE

PROCESSO PENAL). Recebida a

petição, determina o juiz as dlli

gênclas necessárias, Inclusive pe

dido de Informação à autoridade

coatora. Concedendo, por fim, o

alvará de soltur-a (habeas.�rPus rídade competente, nos casos ex- preventivamente, contado o prazo,

llbel"atórlo) ou o salvo.conduto pressos em le1" (Constituição Fe- nesta hipótese, a partir do dia em

(habeas.corpus preventivo), re., dcral, Artigo 141. § 20). Estabe. que se executar a ordem de prisão,

corre o magistrado, !le ofício, ao Ieço, outrossim, a LEI SUPREMA: ou no prazo de trínta (30) dias,
.-'

Tribunal de Justiça. Mas, a decí-, "Ninguém será levado a prisão ou 'quando estiver Eôlto, mediante

são do juiz também pode ser de- nela detido s,e prestar fiança per- fiança ou sem ela" (CÓDIGO DE
Ilegalldade ou abuso de pOder".. negatórla. . .

mltlda em lei" (Artigo 141. § 21). PROCESSO PENAL, Artigo 10).

(CDNSTITUIÇÁ() 'FEDERAlr, Ar', Vejamos, a esta altura, quem Determina, ainda, a Constituição: Ora, que habitualmente a poli-

tlgo 141. § 23). ' tem a "culpa" da Impetração e da "A prisão ou detenção de qual. cía faz tábua raza dos direitos e

Em segundo lugar, apreciemos o concessão do 'habeas.corpus' quer pessoa será Imediatamente garantias Individuais assegurados

processo do "habeas-corpus".

pO.1
Em geral, a autoridade coatora eomunícada ao juiz competente, pela Constituição, bem assim des.

de ser Impetrado por qualquer é ii polícia! 'por que? por haver que a relaxará, se não for legal, e, respeita os prazos marcados na Lei

pessôa, em seu fav,or ou de outrem, agtdo Ilegalmente;-'por haver per. nos casos previstos em lei, promo., processual. Nem sequer presta ela

---------------------��----------.--------------------------------------------- ---�---------------------------------------------------------------------obedlêncla ao § 25 do Artigo 141

petrado violência,

poder ....

gaís disciplinadores

advocatícia. cftllmos, em prímeíro

lugar, o Artigo 264' do CÓdigo de

processO penaJ: "Salvo motivo r�

levante, os advogados e sollcltado.

res serão obrigados, sob pena de

multa de cem a quinhentos mil

réis, a prestar seu patrocínio aos.

acusados, quando nomeados pelo

juiz": Apreciemos também. o AR

T"IGO 265: "O defensor não pode,

rá abandonar o processo senão por

motivo imperioso, a critério do

juiz, sob pena de multa -de cem a

noscov. Exemplifiquemos: A CARTA

MAGNA, a :'LEI DAS LEIS" es--�gora, os reparos:

Antes 'de' mais nada, que é o

"HABEAS.CORPUS" ? O própriO

"Ninguémtatul expressamente:

sará prêso senão em flagrante�de,l
lIto ou, por ordem ,escrita da auto-t,êJi;to. ,(:_onstltuclonal que o asse

gurá, explíca, de modo tácito, o

malsinado remédio jurídico: "Dar_
se-é hábeas-eorpus sempre que al-

guém sotrer ou se achar ameaçado
de sofrer violência ou coação em

dir maiores prejuízos' a coletivida.
de é contarmos com a colaboração sua Iíberdade de locomoção, por

IGONIA DA aSMA
A taquei de asma • bI'olUlul.te ar'

rumam lua salld. e eD1raquecem o

corlçào. M.ndaco domina riplda
mente ai c:rtJea, areJUl&rizando ,a
relplraçlo e carUlUado um lono

Ir. n q u II o de.de o primeiro dia.
\ompre M.ndato .... boje. No..
...,.lInta é • lU. mal.,. �lIroteelo

d,os srs. advogados, deixando que a

polícia aplique as__penas de ,direito
àqueles que se fazem ''liono (sic)
do alheio", roubando ou compran.,

do produtos de roubos".

Finalmente a "chave de ouro":

"Estamos convictos de que os srs.

mil réis". outrossim,

DE' ÉTICA PROFIS

ao depois de declarar

quinhentos
o CóDIGO

SIONAL,

que o advogado deve "recusar o

patrocínio de causa que considere

Ilegal, Injusta ou imoral, cumprín-

Impedimento rele.,do-lhe, salvo

da CARTA MAGNA: "É assegura., vante, motivar a recusa quando

da plena defesa, com todos os o cliente o solicite", o CóDIGO

meios e recursos essenciais a ela,: DE ÉTICA PROFISSIONAL, dl-

zjamos, depois de estipular tão ex.,

plíc!taménte êsse dever, acentua:

"é, todavia, direito e dever do,

advogadO, assumir a defesa crimi

nal, sem considerar sua própria

opinião sôbre a c�Ipa ÕO acusado".

Merece ser notado também. que os

direitos e garantias IndividuaIS

desde a. nota de culpa, que, assí»,

nada pela autoridade competente,

com os nomes do acusador e das

testemunhas, será entregue ao

prêso dentro em vinte' e quatro

horas". Bem verdade é que, em

geral, a autoridade judiciária, por

êsse Brasil afora, faz vista. grossa.

às Infrações à Constituição por consagrados e assegurados pela

parte da pollcla, Dessarte, por sua

omissão, a justiça estimula as

agentes da segurança pública a se

tornarem relapsos no desrespeito

à Lei, e coopera para o desprestf

glo e enfraquecimento do regime

democl'átlco. Mas, êsse é outro as_

sunto.

Logo, se um cidadão é prêso sem

ser em flagrante ou sem' ser por

ordem escrita da autortdade : com

petente;' se não lhe é permitido

prestár fiança esttpulade em \ lei;
se sua prisão ou detenção não é

comunícada Imediatamente ao juiz

não visam àCONSTITlJtÇÁO
) proteção da pessoa do ertmtnosor

mas a salvaguardan o Inocente da

arbitrariedade, da violência, do

abuso de poder das autoridades.

Concluindo, repelimos os Infell.

zes têrmos, "data venla", da In_

feliz nota publicada pelo bem fel

to -Ó:e brilhante ór�ão da Imprensa

it&jalense. Acreditamos, com sln

cerídade, que os llustres redatôres

não a escreveram movidos por

"anlmus Injurlandl".Porém, a

nota .resuttou Injuriosa à corpo.

ração_ advocatlva, (cujos membros

I;'
competente; se,( dentro em vinte desempenham "offlclum, publi-

cumvj , e qual temos a honra e a

responsabllldade de pertencer, bem

assim à própria Justiça,. que faze
mos questão de prestigiar e à qual

havemos de ser leais, quer por

fôrça de nossos. prtncíptos demo_

cráticos e nossa' educação cívica,

quer por causa de nossa q�a.lldade
'de' profiseloIj.,als,!io Direito.

-X-UelJl4\.. nãh: podeda. p�ar em

branco uma local que, com certeza

se inspirou nas desculpas hipócri

tas com que alguns representaa-.

tes da segurança pública procuram

acobertar sua falta de exação fun_

cional, da qual fazem prova Irre

fragável, por exemplo, a falta de

pollciam6õ1to da. cidade, os meno

res abandonados njí.� vigiados, a

desordem Imperante, nos cinemas,

o enqulstamento de bordéfs em

Lonas residenciais (famlllares),
Jôgo franco em vários pontos da

"urbs", etc. Em vez de contessa.

rem tal falta de exação no cum

primento do dever, algumas aut�

rldades poliCiais se dão ao des_

plante de atirar à lama da execr�

ção pública a reputaçãO de uma

classe que, mercê de DEUS, tem

sido e há de ser sempre penhor de

nosse progresso cívico, de nossa

evolução social, de nossa cultura

politica, de nosso respeito à Lei,

do prestígio ae nossas Instituições
democrá"lcas, da grandeza moral

I
da República!

Itajai, 14 de abril de 1959, 3.a f,

N. B.: -- O presente artigo foi

remetido, sob registro postal, à

r�ação de "O ITAJAI", com uma

éárta dos autores, solicitando o

obséquio da sua publicação. Em

vão, pórém, esperaram êles a dita

pUblicação nas edições de 25 de

abril e de 2 de maio, razão por

que pediram a "O ESTtADO" a

divulgação da sua resposta à nota

do' citado semanário itajalpnse
considerada Insultuosa aos protis-

e quatrg horas de sua prisão, não

lhe é entregue a nota de culpa;
se é -manttdo prêso sem inquérito

por mais de, trinta dias; geralmen ,

te, em t�se, tem direito ao "re_

medtum jurls" do "HABEAS�

, CORPUS�

r
E não se diga que a decisão

';<0

mP-
.

&1"'(.a:'<' 1'::�v:Si:td,:;;::s�:�r�::��:.,
Cabe aqui a palavra de RUY:

"Criminosos, Dum pais Uvre, são
,

,

únicamente os eenveneídes pela

Justiça". Criminosa, sim, teria sido

a' autoridade coatora lni'ratora da

FABULOS-A VEND'Af a

MAGAZJ,N�

RotPC,,'E�
Lei e sujeita às suas sanções, tan.,

to mais crlml!!9sa porquanto !j\ ela
cabe -dar o exemplo do cumpri.
mento sincero da ConstituiÇão
pa»adoxal mesmo e ImperdoávEl.

que um agente da Lei proceda fore

da Lei .

Se um advogado, um promotor
ou outra pessoa qualquer Impe
tram um "habeas-.corpus" e o jul:r
o concede, é evidente, em prlncí.
pio, que o paciente se encontrava

prêso ou detido ILEGALMENTE.

a nova roup!J que veste bem

quo':.uer tamanhol
� t����

_m'-IIM!li!EiliIrH"��;:�:!\;}·�P� ..:�,
"
.,' ',0 ••

. Apróv·eite ...
esta monumental o.ferfu':"·

, .
. �. .

AproveiJe,...

Inteligentemente, honestamente,
legalmente, não pode ser criticada

a conceSSão do remédio. Demais,
da dllclsão concessiva, o juiz ape
la "ex-offíclo" para a instância
superior - o Tribunal..A crítica,
então, se fÔSS8 cabível, deveria ser

form,:lada não Só e não tanto con.
tra o Impetrante advogado ou

nãO), mas contra (e principal.

mente) contra o juiz e o Tribu

nal. " porém, o ataque que teria

cabido não é feito: - contra a

policia, cuja afronta à Constitui.
Ção resultou na Impetração e na

concessão da ordem lIberatórla ...
Antes- de finalizarmos, quere_

mos tecer uma consideração par�

tlcular acêrca do título da nota:

"ADVOGADOS DEFENDEM LA.
DRõES". Nossa consideração, en:-o
tretanto, clnglr-se_á quase que Só

em cada rouptl vendi6a

UMA eJtgánthsima

PLEME_TOS! em fiGIs�im� Casimir,a,

110 vaior de (t$ 1.100,00
CAlÇO CO

1

Está no fim ... está por poucos

dias esta fabuloso oferto

MAGAZINE HOEPCKE -

IMPERIAL.EXTRA. Garanta sua
,

Ihelegância comprando a me, or

ro.'pa do Brasil - pelo menor

preço de Santa Catarina:

IMPERIAL.I;XTRA. Venha v:.la,

venho admirar sua elegôncia

. numa roupa IMPERIAL.EXTRA.

à citação de �ertos dispositivos le. slonals da advocaclac'

PAPÉIS HELIOGRÁFICOS STAR/

FAÇA SEUS PEDIDOS A FABRICA:

Herbert Mayer & Cia. -ltda./

\. Rua Candido Espinheira nO 440 - S" Paulo

SA,LA
Aluga-se uma muito espaçosa-,"à Rua

-

Conselheiro Mafra n. 71, 2.0 andar..

IM)JERIAL-EXTRA é melhor. IMPERIAL-EXTRA - UmF.:5. excluslv1dade d.
,

. 'I

tptk� I
• 36 tamanhos diferentes;

• Mais de 40 padrões exdusivos;

• Tecidos da �ais alta qualidad.;,
• ' Acabamento perf.ito. ""

"

ua 'Felipe' Schmidt
...

Santa Catadn
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E D I T A 1-

'--RÁDIO GUARUJA PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
DE FLORIANÓPOLIS

ASS�MBLÉIA GERAL ORDINARIX

ELEIÇÃ_O DA DIRETORIA
por ordem do snr. presidentie, tl de acôrdo com o art. 5 _ letra

(a) dos Estatutos do Flamengo Esporte Clube. convoco. todos os sóciOs'
.com direito a voto para a ·Assembléla Geral Oralnárla, a reallzar-SI!
no dia 25 do corrente mês, (segunda-feira), com Inicio às 19,30 horas
para eleição- da Nova Diretoria, período 10-6_59/a 10_6-60, na se

guinte ordem:

Horál'lo 19,30 - Inicio da Assembléia com a prese�ça de '1/3 '(ios
Associados.

ÀS 20,00 :_ Segunda chamada com qualquer numero

Observação: - Duração dJ votação (2) duas horas.

Capoeiras, 9 de maio de 1959.9
Bertoldo Fernandes - 1.0 Secretário

presente.

TRIBUNAL REGIONAL [ELEITORAL
Onda média:
(5 KW) 1420 kcs.
Onda curta. "

(10 KW) 5915 kcs.

EDITAL

��� ....
" ;1-

Torno público que, de conf9r�ldade -com as Instruções bàixadas
• � -',' -

1
pelo Egrégio Tribunal Regional El'1)Itoral,. con�ldas na" Resolução
11.° 5.481. publicada no Dlárl& Oficial' do Est'adO, de 11-5-1959,
IICham_se abertas, nesta Secretaria, pelo prazo de (30) trinta dias,
IiS inscrições para, os concursos às classes Iniciais das carreíras de

Auxiliar Judiciário e Servente.

Os Interessados 'deverão dirigir seus pedfdos de Inscrições' ao DI
retor Geral da Secretaria, durante Q expediente das 13 às 18 horas
e aos sábados das 9 às 12, Instruidos, com os seguintes documentos
que comprovam: a) idade superior a (18) dezotto e I�ferlor a (35)
trinta e cinco anos; b) nacionalidade brasileira; c) quitação mll1tar.
Quando se tratar de candidato ,�o sexo masculino; d) quitação elei

toral; e) bem proc:dlmento (fôlha corrida de autoridade poliCial).
Secretaria do TRE, em Plortanõpotis, 12 de maio de 1958.

D'E CONCURSO

•

JOÃO MARÇAL
Diretor Geral Interino

lUa"

. .\,._'
..

'.
-

(. ,;..
.' .

"

I

:-�,�f��; �.: J ';
..

:....

, .�

'Sim I São 8.000 prêmios que esperam os'. -,
,

passageir6s da Real no Grande Concurse •.

que se prolongará até 10 de Julho. PrefiraZ,q'
Real, agora, para participar desta proinb�ão·,:,:'.'<·'
,grandiosa dos Agentes Reunidos da Real.,Você

quer confôrto, rapidez, cortesia, pontualidade?
Tudo isso a Real lhe oferece. Quer ainda mais?

Os Agentes Reunidos da Real lhe asseguram

a possibilidade de ganhar' prêmios realmente

maravilhosos! Para isso, basta escolher a

Real, para as suas viagens L Cada vez que

você voar, receberá um cupão numerado.
E cada novo cupão representa mols- uma

chance para você I E tão fácil!

, .'

CONVEN(AO REGIONAL
1 ,

( O N V O C 'A ç A O
"Conforme declaração da Comissão Executiva Beito

nal _at&ndendo ao que dispõe a a.línea a, do aet, 36 do

Estatuto, fica, pela presente, convocada' a CONVENÇÃO
REGIONAL DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEI

RÓ, Secção de Santa Catarina, para reunir-se nesta Ca

pital nó dia 30 de maio próximo vindouro, às 20 horas,
eoifl- a seguinte

-
, \

ORDEM DO DIA

a) - Apreciação' do relatório do Conselho Fiscal;
b) - Eleição do Diretório Regional para o triênio

:::'959 - 1962 e respectivo Conselho Fiscal.

Elorianõpolte, 25 de abril de 1959
Acácio Garibaldi S. Thiago

Presidente

RÁDIO
VENDE-SE, POR PREÇO DE OCA

SIÃO UM RADIO MARCA "ELETROLA",
, .

4 •

'CAPA DE AÇQ, EM PERFEITO. ESTADO
DE CONSERVAÇÃO. T R A T A R NESTA

REDAÇÃO.

P A ,R , I 'C I P A ç A O
EVARISTO PAULO OOUVEA

e

HENRY MARY DA SILVA GOUVEA

partícípam aos parentes e pessôas de sua relações o nas

crmento de seu primogenito JOSE' PAULO, ocorrido dia
7 do mês em curso na Maternidade Carlos Correa.

Florianópolis, 7-5-59.

e L,
•

18 D.K.W. • Vemati' 59
,o eerre da atualidade brasileira I

,(18 pn1�ios de ida e volta para duas pessoas,
.com estada paga de l� diasl)

18 Geladeíras Gen8l'al Electrlc!
E lembre-se. Geladeira começa com G. E..

720 canetas SHEAFFEF(5
. '" .uma j6ia de caneta
',;< """ -

",

.' �o�.1ariíní., �" 10·di "'lho I

I Ião fácil!
'" '

1. Cada vez que você .vlojor pela
Real, na ida e na volta, até 10 de Ju
lho próximo, você receberá um

cupão numerado que concorrerá aos

prêmios do Gronde Concurso Re�1.
2., Os prêmios ser50 sorteodos pela
loteria Federal de 15 de Julho de

1959, de ocôrdo- com as condlções

baste

I -

impressas no verso de cada cupão
e com o Regulamento que estará
à sua disposição nas Agências da

.Reol, Agências de Turismo e Balcões
da Real. nos Aeroportos.
3. Concorrerão as passagens com

pradas à vista ou a crédito, mas

somente nas linhas nadonais.

voar-

para "ganhar I

Carta Patente, n.O 221· Plano ili· • <i2 Rádio Naciônal do Rio de Jcnelro

J ,:.J

USINA BENEFICIAMENTO DE LEITE

A V I S O
Senhor Cbnsumldor:

Face à Portarl�, n.o 43/59. de 16 de abril de 1959, da

Estaduall de AbasteCimento e preços (COAP), que majora o preOQ
do leite para os produtores e face também aos contínuos aument

no transporte, 'mãe de obra e de todos, os materiais necessários

beneflclamentp do leite, ,a Dlreçijo da UBL vê_se na contingênCia.
multo ,�'IContra-gôsto, de elevar o preço do leite entregue a 'domlclll0

para Cr$ -10,00.
'

Informa outrossim, que leite da mesma qualidade que to entre$U,
a domicílio. custg.rá nos postos de Revenda da UBL. Cr$ 12.00 to litro.

Tal medida será posta' em prática a partir de-rj.o de maio, 'dat�
em que a, UBL Iniciará o pagamento do leite 'aos produtores n9-t
novos níveis fixados pela COAP.

Certos do seu alto espirlto de compreensão.

se põe à Inteira dispOSiÇão de V. S. para maiores esclarecimentos.

IAtenclosamente

DR. MOAHIR TOME'

Diretor

ASSOCIA(AO CATARINENSE D!E
.

ENGENHEIROS

Edital de Convocacão
. -

Fíeam convíêados os senhoreg engenheiros, socíoa.
da ACE, para a reunião da Assembléia Geral que se rea

lizará dia 22 do mês corrente, em sua séde à Rua Tra
jano nr. 1, as 17,30 horas em primeira convocação, de
acõrdo com o art. 35, parág. b, ccrn a seguinte ordem do
dia para a sessão extraordínarla :

1 - Disc�ssão sôbre o movimento de entidades de
classe a respeito dos cargos e funções do .enganhetro na
carreira pública.

II - Escola de Engenharia em Florianópolis.
III - Séde balneária ou Recreio dos Engenheiros.
'Florianópolis, 6 de maio de .1959

JOSÉ BESSA - 10 Secret�lo

Deparlamento Nacional de Estradas
(

Ide Rodagem -16.� ,Distrito
;

<, Rodoviário.' ,:Federal
E D ·1 'I A 1

-;."

O Engenheiro Chefe do 16.° DIli- ma, a fim .e. satisfazerem as exi-

I trlto. ROdoviáriO, Federal do B�- ,; gênclas Irnpo$tas pelas Instruções

,partamenj;o, Nacional de Estradas aPJQvadas 'Por .despacho do presl
.

tie ROdageni, com séde nesta capC-I'd�íite 'da R�públ1�a, de 26 de maio

I tal; à rua Frei Caneca n.O 152, de 1946. publícado no Diário on,

! torna' público que, a partir da dat� Iclal dá União de 14 de Junbo do

da presente pUblicação, correrá o mesmo ano e pelo Código Nacle-

prazo de noventa (90) dias, Im_ Ilal de' Trânsito.

prorrogáveis, para que as EMPR1!:- Outrossim. fa.z sabe� que às em;

SAS DE TRANSPORTES COLE- presas faltosas serão aplicadas as

TIVO DE PASSAGEIROS, esta- penalidades previstas nas meneio;
belecldas no Estado de Santa Co.. nadas Instruções e no Código Na:

-<;

tarlna e que exploram o serviço cíonal .de Trânsito.
nas estradas de rodagem federais, Florianópolis, em 12 de maio

no referido Estado, compareçam. de 1959 •

por seus proprietários ou repre;. (a) Anthero D'Almeiéta Mattos

sentantes legais, no endereço ací
, Eng.o Chefe do 16.° D.R.F,

.
�nião Catarinense dos Estudantes

A V I S O
De 'acôrdo com a nova Constituição da UCE, convoco o Con_

gresso, E'stadual de Éstudantes. para os dias 29 li 30 dêste mês, com

o seguinte Temário:

DIA 29

I - Eleição dos novos membros da Diretoria Executiva da-. União

Catarlriense dos Estudantes.
)

II � Relatório' eia atual Diretoria - Aprovação do programa

mínimo administrativo.

DIA 30

I. - 'Posse solene da Nova Diretoria perante o Conselho de Re_

presentantes, Encerramento.

II -- "Solréil" no Lira Tenls Club.

N. B,:, - As chapas para a eleição da Diretoria Executiva de

verão ser registradas 72 horas antes do inicio do COngresso.

Florlanópol1s, 12\ de mala de 1959.

ROGE'RIO' STdETERAU - �>residente.

P ',A R T I C I P A ç A O
JOAO GOMES DE MELO l!'l SENHORA
LUIZ SOLON DA SILVEIM E SENHORA

têm o prazer de participar, a V. Sa e Exma. família o

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

Florianópolis, 9 de maio de 1959.
----------------------------------------------------

M'ONTADOR DIESEL
PRECISA-SE DE UM MONT'�DÓR' COM PRÁTICA EM

MOTOR DIESEL. SALÁRIO A COMBINAR. EXIGE_SE
REFER1!:NCIAS. O INTERESSADO DEVE DIRIGIR-SE À

COMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM FLORIANÓ
POLIS, À RUA ESTEVES JúNIOR, 130.

TAPETES
Grande sortimento de tapetes SISAL e LÃ acaba ae

receber à Casa Laudares rua Deodoro, 15 .; telefoDtI
,

3820 - Prêços especiais.

FORRO
IRMAOS BHENÇOURT
(AIS �A().UO .: JONE )sn7

!}AMI",lÓl:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.
'

y ,

FLORI·ANóPOLIS. DOMINGO. 17 DE MAIO DE 1.95"9.

..

PORQUE TUDO
I'
j

. '-,

... -\lo ..... ' ,�', �.�

,

,.. . � -

.

. ,',

,rr rr

rr rr rr

rr rr rr

. ..

l..,

,"... �, J

".

. \ .

...

...

I
•

"7 •
I ,

,

'"

."

( . 1

II··

.'"

. ,

\,

/

I "'I! �

_,
. ".

o
'

• I . '.
• �

\ta",síS$imos e sensacionáiS..

c

rr(tJ_Pb�S DE�'�RES�NJ�S���' (EM,��MER(A��IAS' ���,!�fj'.·�f$(GLHA DA
�< "

.->�., "

d

•

•

> � ,�2 -: ���RfGUtlIA.t .M·· pJ'.Ollorção �e :'. o.�
"

., ••••••• ,.: �._ .:,�� '. ::
• ;�':t·

,�

"'" {: ....
_

'"� ... ,�� ":. r
.

-�"".:-
-. '1 t('_":' ",

.
r.
-".�

. -.-....,
:.

1:iJ. /�
....... ..� • _ � �_',� 1

, \

Ele••! 'r
"

"

.'
"

•

,

,

Em- cada - compra de � CRS.
-

135,00',
-

- (RS 35,OOr-! 'c�mo p��
rr .. " SR' " 1.350�Ot, _. (RS 350,0_.

,rr (R,$) 13.500,00,', - ·CR$, 3.500,00
,)r,. '(�S ·135:.�08,· _' CR$" 35uOOO,OO

II
< .•

, ... �' '"'--

'.

.
.

._ ...

�.
�
-.

" .'

}.".:;)i'o�<f..;:0}'<i;���-�',.�
;-

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

,

/

rr
'.

rr
".

"

rr rr r
"

o" _'

(

rr rr
',__

"

.

"

oi ',_ � •

o

>

.

•
;

- ....
'.t

�

. -
_

.. \_ ....

..J
"

\ ,

.
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• ,',FLORIANóPOLIS. DOMINGO. 1r DE MAIO DE 1.959 .

, par8-ôó8.�Yoeê é.:ittáisim�I.n.',�-
".,

,r'-·,' ",' , � ,

1" i,
h

•

•

-

-_... •

,,"'_ t.�·
NAo podemos lhe oferecer nenhuma vaotagem espetacular além 'da ' ��' .. ;-,f.;,',;::,-",ó.",-' -1.:2.; .:
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reduçao de tarifaI. 'porque ãntes, de ludo,' delejamol,. 8ua Ir!lDquill,
dade de vôo -:_.�" .v,
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I� EM AVIOES DOUGLAS 40Y.
� EM AVIOES CONVAIR 20'l.
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��,�.�-=. ,,,0<_1
micoses, manchas vermetnss, tr!(-!
ras, acne ou ·'pso�lasb·.' estrg.g\J�ln
sua pele. Peça NI."iI"" 1100 ,seu �-8r'
macêutico hoje m_l)� Veja com<.o

;.,Jxoderrn acaba com a coceira em 1

minutos e ràpldamenle terna IJ\U

pele macia, clara " aveludada. I;

nasaa ga"allUa é a .,llt mlal<.'

"ote�.

SOALHO
IRMÃO_S BITENCOURT
(AIS 8A.DARO FONE UOt

A ...TlGO CEPáS,IIO OAMIANI

Casa '� Aluga"se'
• 'A r�a, Br,igadeiro 'SilV� p�es
(Chácara' do' Espanha), , 'com 3

quartós: gU!\S salas e porão' habi
tável. com tô'das as instalações.

• <oI,Fl"ã�ar, com; d'. >I;orj!n&,;"à p,�a?!1 .

-1"5 deNovemb�o n. 15 - sobrado.

BANHO D E S O L
Que bela pequena,
Aquela morena

Que esteve em Paris.
De maiô sem saia
Deitou-se na praia'

.

Em forma de X.

Cheguei bem pertínho
Daquele corpinho,

, Não mexi,' por um tnz.,
Pra gente que passa

'

E' uma ameaça,
E' um chamariz I·

A dona bacana
+_

•
'

.. Fazend.o chicana
.' \' s, Parece feliz.

>

:;�;K;?!- ',-,Qom ar displicente.
"c;;,í';�L:;:' "Virou-se de fi'e_,:'" '.

, ;' '�.�.� � E. .. oba.1 f�e_,Jii�Sjl'
Verão de: 1)5

RANDULPHO CUNHA

,.

,PROGRAMA ,DO MES

TRANSFERIDA, SINE DIE, A FESTA "EN
,CONTRO DOS BROTINHOS"
i ,Iot��·" ..,,·_,·,:,

,

-_.' Dia 27�5-59 - Quarta Faira- Véspera de Fe-
riado ---' Monumental Soirée

í�� com apresentação de Pedrinho
"

'

'"é.' 'seu 'moderno conjunto e ()

.uiundialmente famoso' T1UÓ
GE:VALTH (gaita de boca).
Mesas na Secretaria.
Início às 22 horas.

DIA 30 - ''NOITE DO CHARLESTON"
PROMOVIDO PELO LIONS CLUBE

.Faço saber aos que o presente virem ou dêle conhe

''!lmentó:t'iyeréttÍ que, no dia 27 de junho de 1959, serão
realíaadae nêste SiI1d-icato 'as: .eleições ,para. sua Ditreto

ria, Membros do, Conselho Fiscal e. Representantes da

entidade no. Conselho da Federação a que está fiHado. e

respectivos suplentes, ficàndo aberto o prazo de 10 {dez)
dias, que correrá a partir da prímeíra pubUcação dêste,

,

para o registro das chapas na Secretaria. de aeôrdo com

o dis,pôsto no Art. 10 da Portaria Ministerial nO 146, dt'

PARA CADA,COMPRA DE CRS 135,00 18 d�:U��!�oa:ed!::!ão ser -registradas em separado,

CMRES O
�

ER
'

T
sendo uma, para os candidatos à Diretoria 'da Entidade.

0'1(, p' ND A UM PRESEM E, EM Conselho Fiscal e respectivos suplentes e outra para os

J�epresentantes no Conselho da Federação, na forma do

MERCADORIAS À ESCOLHA DE disposto no Art. 50 da citada fort�ria •

-c
,

." ,

'

,
,�'" Os, requerimentos para o registro das chapas deve-

,

CRS 35 00
'

rão ser apresentados na Secretaria, em três vias, assina':
"

das pelo cabeça de chapa e acompanhados da relação as-

Vamos ter dentro de dias uma das mais interessantes ',Sinada por todos os candidatos, pessoalmente, não sendo
promoções de vendas, de todos os tempos. É uma venda permitida para tal fim a outorga de procuração, deveu
eomêmoratdva de 350 aniversário de um dos mais afre-, do da mesma constar todos os dados indicados no § 1° do

guezados e importantes estabelecimentos comercíaís da, Art. ,5° da Portaria nO 146, de 18-10-1957. '

nOSS8, Terra. '

'

I Florianópolis, 15 de maio de 1959.
Conforme já estava sendo divulgado numa publici-.� JAIRO CALLADO

dade discreta, IPorém original, são 35 em cada 135 as Presidente

ilensà�t9E,ais, vantagens ofertadas
'.,
Isto ,signHica que

qualq:u�r compra de mercadoríss, Ir partir da: importân
cia de'."Cr$ 135;00, fará júz ao corresp�n.dente presente,
em mercadoriag à inteira escolha da freguezia.

Assim uma compra, de Cr$ 135,00 dará direito a um

"cupon. de presentes" utilizável na hora, ou dentro d,e
30 dias, próximos, que será trocado por merêadorlas ao

gôsto do comprador.
Uma compra de Cr$ 1.350,00 dará direito a um

"cupon de presentes de Cr$ 350,00. De Cr' 13.500,00 a.

Cr$ 3.500,00 em PI bsént.es. De 135.000,00 à presentes
.

de
Cr$ 35.000,00. _

.

Está evidente -que a base é sempre a de 35 em cada,
135, calculando-se assim,� fácilmente, em qualquer com

pra, s,eja quál for a sua. importância, o, valor. do "c'u,pon
de presente" q1,le lhe cvrresponderá.

.

Além da enorme vantagem de '-35 em cada 135, ha
verá ainda um departamento só de' mer.cadorias oferta
llas [OI' preços de liquidar. Esse departamento será
transformado em verdadeira "feira de preços".

> Pelo que sabemos serão 35 dias de agitação comer

cial intensa. Se�'á ainda um motivo, ,como talvez jamais
houve igual, para se comprar barato.

"�I
Senbora, COI1\. Pil'ática de escritório, procura ,colocá-' beiro 1'4. com 3 dormitórios. Tr�

ção em escritório, ou casa comercial '

Pode dar referências. Telefonar para 2590, falar tar fon_e 2905."
com ALMO VIEIRA.

r .
-

.

Residuos e C8.vacos de

·B""R O"lN Z E
-,_'L:À 1 Ã O'
.:

-_

,;À L U M I N I' O
•

,I
-

_.
� .'"

k

"IlJ'

CLUBE
_

DA LADY DO BRASIL

'Comp'rfúÍ1b� 'q�ã;Iquer -quantídade.
Di�:Igir pro-postas para

S/A.E
"�-i

Rua' Óu�uça nO 776 - (Vila Maria) - Caixa' postal
., 'l�o 10.045 '- Fone: 9-4820 - São 'Paulo.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
,

, i,

'Direfóri,Q Provisõrid de Florianópolis
EDHAL DE CONVOCA:ÇÃO.

Na forma estatutária, fica convo�ada a Convençlo
Municipal para o dia 2� do corrente; às 14, horas, éom
a seguinte

ORDEM DO DIA

Eleição .do Dtretérío Municipal e do Conselho Fiscal
Florianópolis, 17 "'de maio de 1959

.

NALDY SILVEIRA,:"_ Secretário

Movimenta-se a nossa melhor sociedade com invul
gar entusiasmo, afim de assistir à grande festa de ins
talação, nesta .capital, do "Clube da LadJy do Brasil", en
tidade- que vem congregando em tarno de seus nobres
objetivos, uma legijo de Ma vontade e simpatia.

Justifica-se dest'arte, a enorme atividade dlls se
nhoras que compõem a Diretoria do clube visando con
correr' com seus esforços para maior brilbo de a nóite
de 6 de Junho, nos salões do Lira Tenia Clube, onde a

elite floriailópolitana.víverâ, certamente m�entoa de
grande júbil�.

'

O "Clube da Lad:y do Brasil" secção de São Paulo,
homenageando a "Lady catarinense" teve a feliz idéia
de reservar para este acontecimento íC apresentaçio do
notável, C@&filé' de modas "Simonettas", exibindo autin
ticôs modelos, europeus com classe e elegância _in�onfun
díveís, carâcteristica de seus manequins.

Há de ser, portanto, uma noite inesquecível em

que alíar-se-âo graça, beleza, elegância e cRlridade, de
vez que a renda da festa será destinada a beneficiar a

Secíedade de Amparo à Tuberc·ulose.

,PROCÚRA-SE EMPREGO

,I

. EDITAL NO 1

.,

��==============.�J f

I elU-BÉ : RECRE A TI VO
I

6 DE,J-À"N,E-IRO
ESTREITO

PROGRAMA DO ms DE MAIO

( Dia 17 - Domingo....:;. Vesperal .an-
sante, início às 15 hórase :

I

I
Dia 24 ..!... Tarde Dansante, Inícto às

15 boras.

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

"

Sindicalo idos JornalislàS Profissionais
de Sanla Calarina
E D I TAL /N.o .1 i

f

Conselho Regional de Medicina do
Eslado de Sanla Calarina

Recebemos, e agradêcemos e

Florianó,polis, 12 de maio de 1959.
Prezado Senhor (
De ordem do senhor Presidente, tenho a grata al!,:

tisfação de comunicar a V. S. a eleição e posse da Dire
toria do Con,selho Regional de \Medicina, em data de 24
de abril p. p., e que ficou asr:im constituida.

Presidente - Dr, Joaquim Madeira Neves
Vice 'PIresidente - Dr. Pol:ydorp Ernani de São

'rhiago.
10) Secretário - Dr. Jorge Kotzias
'20) Seeretário - Dr. Mario Wendhailsen
'resóureiro· -:- Dr. Wilson Paulo Mendonça.
Çor�l.iais saudações.

Dr. Jorge Anastácio Kotzias
- 10 Secretário

._"",
�

Aluga.se ai rua Demetrio RI_

R,ADIO GUARUJA
i

DE FLORIANÓPOLIS
APARTAMENTO

.��
('1(4..�. 7:::-.,___ t t j

'Sz 0J
? :.-'

�,v,- \

��. '''''rr-..__-

,0
'

Onda média:
(5 KW) 1420 kcs.
Onda curta:
{10 KW) 5975 kcs.
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�NfBENn, Nl IDlLlBADE DE FnOR�l II TlDE U1JE O IIlITln· DO I_IRE

.----.- .. -� ----.-' -- ..�--_ .._��_ - ',-..,. "peleja marcada para hoje, á tarde, e que será a última

'do campeonato "Relâmpage da Cidade, isto na hipótese
,

,de um empate ou vitória do ,alvi-rubro do Estreito diante

, �'�illmoTI��� f.d:;I7s.�'::·: :::.ori.!.":ba:"':':�..':,::
eo ..:::.�

Reveste-se de alguma limportância o jogo de logo
'mais visto constituir uma cartada decisiva para. o Pau-

,

'la Ramos que precisa da vitória para em partida com o

.Atlético decidir o título de vice-campeão, título que dá

_____- .......---------- ....... �ao seu possuldor o direito de disputar com os campeões

DI·d·1 e Ju"lllIInh'o' -O-S me'lh're5',' II' ampo·:e�i:e�:a�::�::ld�F��::::;;)�:l:::a�:t��aíZ:�:�;,,

'

" 'que apontará dois ceneorsentee ao título máximo do
..;

, 'I
I ,

fEstado como se sabe este ano terá oito clubes partici-
,

IIIIpantes, porquanto será disputado pelos dois primeiros
PELE' - Fêz sua pior exibiç�°Jl'éolócados de quatro zonas: norte, sul, este e oeste.

na seleção brasileira. Irreconhec\_, O "onze" tamandarfnu irá 'constituir um Ôfilso duro
veI. Desperdiçou até bolas fáce�'IIIIIPM"a O invicto pelotão do ,x-arqueiro' Hélio, assim como
deu maus passes. estava sem velflJ_JII'lConteceu com o Avaí, Figueir.ense e Atlético. Poderá

, ,deu à linha de zagueiros a rtrme, ,fêz um gol e deu o outro de pre- cidade, Nada. nada. do verdadeJ'-'surprender' O quadro do :Estreito, bastando que jogue
,melhores exibições da seleção bra, za que Só faltava no seu setor. sente a Henrique, Em poucos =. ro pelé.

'. ,tudo O que sabe e seu antagonista �steja num dia de
não fosse muito empenhado. teve Sll,eira'.' Sem falhas. Sóbrio. ate Jogador de futebol fino. ninguém nutos de jôgo. recebia' verdadeira. azar. Portanto, muita precaução ao conjunto d:a "estrêla
umas três saídas do gôl excelentes elegante. eficientíssimo. entregan., melhor do que êle funciona na consagração do Público.

'

CANHOTEIRO - Um prl.me!fo'solitária" que em futebol tudo é possivel. "
'

HENRIQUE - Sofreu implacá_ tempo muito -bom, mas. l}0 se-, Deverá �gradar o choque, moti�o ,póllfl:uéc se esPera
vel marcação de Bllly Wright e gundo, a 'inocuidade de pelé dei_,o comparecimento de um bom públiéO ao estádio',da rua

NILTON SANTOS - Completou estava infe;iz. Fêz o segundo gol xou.,o muito isolado. sem chances. Boeaiuva, local da sensacional porfia.
ORLANDO - Não tinha con

, a barreira que Só permitiu aos in- e estêve para fazer o terceiro. vl_ O primei�o gol. braslleiro nasceu de'
mou conhecimento do atacante dição física para atuar. Foi o glêses chuta� de fora da área. De- rando sensacionalmente ao receber, seus pés. no centro que atravessou,que devia marcar. Itqutdandoj o

I
mais fraco. em consequência, S1.ja eley, que era a bomba inglêsa e a bola de Julinho. mas HopkinsOn a bôca da meta e caiu nos pélf de

com fac11ldade e partindo para o, substituição ,se impunha e causou se mostrou de fato um bom ie, botóu para córner. ,.Julinho, , Os quadros provavelmente serão estes:

, TAMANDARE' - Tonico; Noé, Pavão e -Nilton;
-----------------.......-------,..Itamar e José Bezerra; Díoney; Telê, Ramos, Anísio 4:

gr���oestil� lugar de Zito é im- 'lIIICU" e�gRII JBtlNOO fCeçaPAULA RAMOS - Leibnitz;' João Martins, Nery
'preenchíVel. e o seu substituto po_

"

' '

'

,

'

, _. u'e Manoel; Zilton e Jacy Hélio, Nilson, Soínbra, Valéa'io ,

sitivamente não pode ser Dino. 'e Ailton.
\

um bom meia armador mas sem f O jogo está marcado para ás 16,30 heras; devendo
qualquer noção do trabalho de de , RIO. 16 (V.A.) - Sem qualquer tes de entrar em campo. mas com início ás 14,30 horas jogar ,os quadros dê aspirantes
fesa. ' Não tomou uma bola dos sombra de -complexo, Garrincba. nessa hora o time já estava en_,dos nlesmos.Não
inglêses e. mesmo partindo para ao chegar. ontem. no Galeão. para trando em campo"., t' Pr.eços: Arquibancada - Cr$ 30,00 20,00 e 10,00;chegaram a bom term(}'aS negociações il'ealizadas entre o

G I C $ 2000 1000 500o ataque. estêvll'mal. pois condu- embarcar com o Botafogo. rumo à Garrincha. que não liga muito era - r , , e , •
,'presidente dr. Abel Capella e o técnico e ex-craque do II,

P I R T ndaré s- na protagonistas dazía a bola até a entrada da- área Europa. declarou que, se jo�aS5'J para os bons e maus momentos, au a amos e ama e ao....
,

'

,

Vasco e Santos, Expedito de Oliveira para orientar os 'e-
• -.......- - - la .......

�18-
..

esquadrões do Avaí. Assim, Expedito de Oliveira, reter- :Ia::i eChs::V:o::ar�:.I.
tiros chô� ::ntt�':t: ::�:::r�a�l::::.,�e:::i�� :�� :::0 �'dc:l:�:. te��:;:�. ::� 'REGI'l NO' II'TE �, nou a Blumenau, de onde procedera, tudo levando a acre-

,

I· DIDI - O maior jogador em a atuação do seu colega (e agora tranqullo que um passarinho". 1 _ ,ditM" que ingressará no Grêmio Esportivo O ímpíco que
.

campo F'z coisas impossíveis -rival de.�,PllSiÇãO) e drsse que tal., /está sequioso do seu concurso. . e

..",'''7;�+e�,'h'�,,�..nàdo� �'...acabnl.- NlIton. Santos. ,loi quem mais Teremos hoje, às 9,00 horas, "na ,raia do lide, Clu.be
( .. ) --,-...,.",_... , ,.,... ''-'' " ,'" além" de ,domin!"l'.i .s.e11l dltuda, de "_",' .....--"

•

te.

, __ . - '

..
,

i D nhado que Jul1nho com as vaias gozou o Mané. dizendo-lhe. em Plorianópolis, a disputa de mais uma regata m rna,SANTOS E VASCO DECIDEM O TORNEIO "RIO Dino. todo o me o c�mpo. " eu ao

da torcida. ao ser anunciada a es- certo momento: _ "Acho bom. desta vez a regata '�Faixa Azul" que deveria ser dispuS. PAULO" - Vasco, lider com um ponto de diferenç'l. ataque. pelo menos. três bolas que,
,

i f d calaça-o. E aduziu: - "Confesso agora. você trocar de camisa. que (ada dlJmingo passado,' na classe sharpie, e que por mo-Ilôbre o Flamengo e o Santos enfrentará êste último est,n, eram "gols fe tos" e oram esper_
la 4-_ t 'd

<lue não esperava aquela manife!i_ a número 7 já tem ,outro dono, Se tívOs de fo:rça maior, teve o seu desenro r .41.....as erl o
tarde no Pacaembú, em peleja que ,poderá decidir o sen- diç�das,

nb- d h
.

-

ti t d de chegar quiser an�.()veitar a ,chance eu lhe, ilpra a ma a e oJe.!lacional Torneio "Rio-São Paulo". Perdendo o Vasco, o JULINHO - Respondeu à tor- tação e cVe von a e ....

De
-

t" d 't h
• d I tI h) Ih d ,dOH 'a m,inlla.""'0l''''ue 'Vou largar a, verao. par IClpar a pro.va, OI o sc al"pleS o a e

8 nt
., t d cI'd'r' com o Flamengn. o tl'- clda 'que o vaiara. antes de ini_ perto dêle (Ju in o para e. ar. .. ..

, '. •

Ia 'os Ira para a pon a e e 1 a
"

v
.

sele'ça-o. 'Clube, tudo. :(azendo crer que tereQlo!J _

uma seasaclona�

d t i tid u a exibi um abraço de confôrto moral an-,
�tulo, isto s,e ôntem O rubro-negro nao per eu ou empa ou c ar_se a par a. com m -

luta pelo primeiro lugar. De .unia...P8l'te, vere:utos timo-
com o ,São Paulo, no jogo ôntem realizado.

',_2,
neiros experimentados como José Modim, Lauro Batis-

----(::) i" 4 A· totti e Alvaro Freitas e do outro_lado velejadores novOs
CERTAME ,COMERCIARIO - Não haverá esta

" tmo"e" 'X ml .como Boris Moreira, Aldemar Sabino, Roberto Cúnoo e

manhã, jogo do certame comerciário, visto a transfe- II
.

j �'-.'_'iI outros.
rência da rodada (Remington x Friambreria) para o

n 'I
,

:. Vamos portanto, aguardai.' a sensacional ,regata des.
domingo s('guinte. ta manhã no Iate Clube 'Florianópolis.

Em partida amistosa, de-I quando tudo per,ecia indicar d'o -�uma in:vestida, 'J3uple-,
fronfuram-se sábado passa" que o placar do tempo ini·- tau a defensiva Amizadeana,
do no gramado do Abrigo de .cial, não mais seria modifi- cabendo à Lelo,,desferi-r 'O

.M�nores as .categorizadas eadci, o Aimoré F. C. levou ,potente a;rremesso finad, RIO. 111 (V.A,) - Ao embarcar Acentuou ainda Didi que. o seu

equipes 'do Aimoré F. C. c à efeito um perigosissimo sem qUálquer esperança de para a Etlropa. com a delegação do desejo era perfeitamente natural.

do 'E. C. Amizade. ataque, criando uma grande .defesa para 'O guardião do Botafogo. Didi declarou que {) jôgo O seu futebol estava no fim e .e

�onfusão na área Amizade- E. C. Amizade. com os inglêses foi a sua despedi- .prEtci$!Lva �proveitar bem para con_

aua, terminand-o, fjnalmen- Com o desempate verifi- da ali. seleção nacional. provà- seguir reunir recursos para os dias

te, quando a pelota ,sobrou cado a equipe Amizadeana v�Jmente do futebol' brasHeiro. que virão, para o famoso meia o

para o 'avante Jóquinha, que pass�u à aSe:diar ainda mais acentuando:, - "Creio. também. BOtlfogo foi realmente um clube

não, teve dificuldade em a def.ensfva adversária que ,que jogaJ:ei pela úLtima vez no BD- que, lhe deu tudo, mas que êste

marcar. atuava com grande' .acêrto, tafogo durante essa excursão. pois final de carreir,a na Europa tara

Com o resultado de 2 x 1,' travando-se uma renhida o m,e'U dUejo é ficar nl!. Europa. sempre o seu BORho principal_

fa,vorecendo, pois, à 'repl'e- pugna futebolistica. Era 'por. e. se possível na Espallha. por al_ mente no futebQl espanhol. onde

sentação do Aim'Oré F. C., assim dizer, .() ataque do E., ,guns anos. ,'diz contar com amigos e propostas

minutos após, ,era enc::errada C.

Am,izade,
contra a, ôefen-I Dizendo que a sua pretensão tentadoras para ser despresada.

a primeira etapa. siva do Aimoré F. C. não era segrêdo para .ninguém. portanto. Didi confirmou tudo

Reiniciada a partida, per- ,·Todavia, assim, n'O:va -8U1"- "Rem mesmo para o Botafogo". ,aqulIo que Já �iamos noticiac'lll.

cebeu-se que o E. C. Ami- presa, estava, por acontecer. Didi deixou entelldldo.,que o clube

I
com referência aos seus desejos de

zade, émbora .com, inferior i- Ao apagarJ das luzes, ou não ,d i f i c ui t a r á .a sua trans- ingr,essar no futebol ibérico .

dade no marcador, demon:3- seja, aos ,41 minutos da del'- fer-ê-ncla. f!embara tenha o diveito
_

. travá ainda, maior presença rad,eira fase, escapando pe- 'de ,cobrar'per mim ·quantQ queira".

em campo e com maiores la esquerda, o ,extrema Car-- "Depois da Europa pretendo

possibilid;des, de achar a;s l�to, "inesperadamente" chu del.xar o futebol. ao regressar ilo

redes adversárias, o que, tou sôbre a meta do E. C. Brasil. e cuidar da minha fft.2endll.

realmente veio à 'acontecar Amizade, guarnecida ,pelo na Bahia" �":cõnclulu Didi. di_
decorridos apenas 10 -minu- arqueiro Márcio. Este que iendo que'não se sente ,yelho. mas

tos da segunda etapa, por ,nilo esperava o chute, f 'Oi está cansado de futebol. "sobretu_

i!ltermédio de Rubens. Es- surpreendid-o, e a bola ga- do dêste futebol de janeiro a de

tava, assim, c''Onsignado no- nhou o 'fundo de suas re-
zembr�. sem parar. daqui do Bra..

\70 empate. (les. sil""
,

Os rapazes do E. C. Ami-
Entusiasmados com êscs!,! zade tentarllim ainda, dimi-

do Rio Grande 'do Sul. vem se

novo tento () E. C. Amizade nuir ·a, con.tagem, mas, o Aluga-!le 'u,ma casa com 15 com-
apresentando de maneira espeta-.

pas!'lou a 'do'ml'nar as' aço�es tempo escou sem que 'o pla- partimentOs' à Rua Tenente SlI- I-

cular. agradan�o em cheio. pe o

do coteJ'o, tentando incansa- car viesse à ser alterado. ,veira. 8.6 - 1.0 andar. '

IdesempenhO de seus artistas e pe o

velmente vislumbrar uma Venceu, pgis Q Ai�oré li'. Tratar na mesma ou pelo te_
,

• rico valor de suas peças.
falha. )l;a .defensiva contr:í,- I C: P'Or 4 x 2, �ere�idamen_te, lefone n.O 311·23,

Viveu o públ1co catarinense.
·ria'i deparando no entretan' I dIgamos. assu�, ,�eva,ndo �e 'momentos de grande alegria e con-

to com forte resistência ria em conslderaça'O os seus r�- CASA: ( ALUGA-SE
-

't
' tentamento. quandp da apre§enta_

e;"uip� do Aim,oré F. C., e, -pid6s' e mais-·iJbj-eti\'Os� ata:- Aluga_se ·no centro da élüàde
�

- ção de "LEITO NUPCIAL". uma

p,rin'ciP�ltriente, do arquei-,I
ques e a g�a,n,de,atuaça-o ie. ót1�o apártamento. sobr!JdO; na

das mais perfeitas. apresentações
ro Hélio que com o decor- su� def�nslva, "numa tarde ,rua Padre R!>mll. 50,

. do T!!atro do SUL.
rer ,da pugna transformau: .dev.éral! j�p'lraga." Tratai' no número 48.

se numa verdadeira mura.lha O E. c. �íàde alinhou

salvàguardando brilhante� c(mu'Mário - 4rí - Da1'

te a sue, meta. cf - João Carlo� Cu1ica -

Todavia, por incriv.el que ,H�Uo - .�itrnl-r ___..;. Luiz - com 4 quarto';! e demais peças J!a

'pareça, quem' alcançou O' Adilson - ,Rubens e Nel- ,Avenida Santa Catarina. 1496.
,

BaIrro Nossa"Senhora de Fátima sempenho al'tlstico de seus per80..
desempate· f'Oi a representa;. ;son.

miniutos, iPorém,! ção do Aimoré F. C., quau- lflS,C)l,eV4e,u··J,()V"A. - ��.-!!to.
'-��

.
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,',

RIO.,16 (V.A.) - Eis uma aná_

ra que dia 13 derrotou no Mar8.- uma sensação na cobrança dos la-.

apoio aos companheíros. Entregou '

estranheza que tivesse sido escala-,

a bola bem e. como de hábito. foi do ,naquele estado.

Ção tão bôa quanto as suas melho_

leso sendo o único atacanté brasí-,

�eiro em campo. Driblou muíto

bem. estêve ativo os 90 minutos.

lhes individual da Seleção brasüet.,

BELINI - Fêz uma de suas

canã, por 2xO. o esquadrgo selecío.,
, \

nado da Inglaterra:

GILMAR - perfeito. Embora

terais.

e fêz uma defesa. de uma bomba do a bola em vez de rebatê_la às

'de Charloon que Só ela bastava I tontas, e com uma noção de co-

para consagrá_lo.

DJALMA SANTOS - Não to-

bertura espetacular.

NÃO ACERTARAM AVAí E EXPEDITO

---(::)---
BRASIL X INGLATERRA BATEU TODOS OS RE

CORDES NA AMERICA 'DO SUL - Rio, 16 (V. A.) -

Aproximadamente 140 mil pessoas terão assistido ao en�

contro Brasil x Inglaterra, reali7.l1do dia 13 à tarde e que
propurcionou seguramente novo recorde de renda em

partidas d,e futebol na América do Sul, se não mesmo em

outros continentes. Ã. arrecadação total foi de Cr$ ....

13.971.880;00, equivalente ao ingresso de 109.493 pessoa.s
(cadeiras, arquibancadas e ge�ajs). Somando-se 14

.

nul

cadeiras eativas, mais 2 mil cadeiras perpétuas, maiS os

convidados, que podem 13er considerados em �têrmos de

mais de uma dezena de milhar, temos que cerca de 140

mil pessoas ,estiveram ontem no Maracanã. O recorde de

públic'O Brasil x Uruguai, do Mundial de 1950, que teve

uma as�istên'cia ,calculada em 200 mil pessoas. O reco�de
de arrecadação pertencia à Argentina que apu�ou Cr$ .,

11.603.455,50 (5.525,455 pesos) no jôgO Argentma x Bra

sil, no último Campeonato Sulamericano.
./ ,( :..:..)

,

"BICHO DE 20 MIL RECEBERAM VENCIDOS �

VENCEDORES - Pela vitória sôbre a seleção inglêsa,
os jogadores brasileiros foram gratificados com 20,000,00
cruzeiros. Esta quota foi das maiores que j� se pa�ou a

jogadores da selecáo nacional com exceçao dos Jogos
pela última "Jules'Rimet", realizada em 1958, na Suéci�.

Interessante é notar que os inglêses, embor�,vencI:
dos, receberão quase idêntica quantia, o qUt; aha� fo�
estipulad.o muito antes de viajarem para o RIO, seja p�J:
partida ganha ou perdida.

---"',(: :)
UVASCO E BOTAFOGO SEGUIRAM PARA A E ..

ROPA .� Afim· de ,cu:mpi'ir um:l.,�jornada ,de 'dais· �n�s(!s
em gramados da Europa, dedxaram o 'Rio quinta-feIra as

clelegações do Vasco e do Bótafogo,-Os dois clubes q'je
Inaio� número de jog-adores .campeões do. mund'ó p.ossuem
em suas fileiras. O V'!!'sco, no prélio de hoje eom Os san

tistas pelo Rio-São Paulo, será representado por uma

equipe que não é a titular, de' forma: q'ue jã, s-e ,pode ante
cipar a vitória, do time de· Pelé.

---C::) .. '

INGLESES ENFRENTAM HOJE PERUANOS - A

delegação de Futebol.da'lnglaterra; derrotada'pelos bra

sileiros na tEl..rde' -de quarta-feira, no Rio, deixou a me

trópole brasileira sexta-feira rumo, ·af.Lima, onde deve
rão Se exibir contrl,l o s'"eleci�nalo peruano, hoje à tarde.

, (::)---
eORINTIANS E AMÉRICA TAMBÉM IRÃO --:- Co

rinti<:.ns e América também farão uma temporada. n�
Velho Mundo, devendo o embarque do clube pauh�ta
�ar-se hrje e o do rubro carioca na próxima quarta
.i�ll'a.

FORMIGA � Quando entrou,

no finzinho do primeiro tempo.

cobertura. Sua' atuação foi per.,

feita.

QUADROS PROVA'VEIS

gador, nada pôde fazer frente a

êle .. Despediu-se da seleção em

DJDI: "fiCAREI NA, EUROPA"

Muito embora o placar de
4 x 2, possa par a impressão
de um triunfo até certo pon
to fácil, a verdade é que a

,vitória do AIMORE' F. Ci,
sbre o E. C. AMIZA'DE, em
borE merecida, foi consegui
da mais dificilmente do que
se poderia supor.

,

Apezar do maior entrosa
mento e domínio de bola,
dos Amizadeanos que asse

diavam constantemente a

defensiva contrária, a conta
gem foi inaugurada pelo
Aimoré F. C. numa bem ur

dida trama de sua linha de

frente, por intermédio do

extrema esquerda Carlitos,
aos 19 minutos da �eleja.

LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM COMO
SE ,PREPARA UM BOM
-

, ,QMÉZITO
-----

Aind,a surpresos com o

tento sofrido de vez que,
.

estavam atuando !!om maIor

de.selJvoltura, Os rapazes do

E: c. Amizade passaram a

investir mais 'ativamente
�J)br(; a defensiva adversá
ria, no afã de;'conseguir seu

+f'l{to de empaté, p.·,rdeódl),
no entretanto, excelentes 0-

t:per-t.unidades de ma, I a.r, p'-l

I a ;:1 'elicidap( ;Je Sl�US \

vante� no $1.r1' ;"'eçl1 final.

Assim, o empate veio à

tleguir ao 32 minutos, num

briLhante trabalho dos ata

cantes Amizadeános, quan'
do '(;nvolveram comple�amen
te a defensiva contrária, en

sejando à que Adilsp�, CQ:n
sucesso efetu'asse, o hro fl,-

,

nal.
AoS' 4J

tealro do Sul
No Teatro Ãlvaro de Carvalho.

um grupo de a�tistas profissionais
ALUGA SE

Com ddls personagens apenas,

Deisy Sant,ana � Fernando ViiIar.

prenderam a atençãO do público

presente;ao Teatro Álvaro de Car

\'alho. pel" real1smo e pelo de-

ALUGA_SE

Alug8.-se uma casa grande e bôa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Comemorações dêste dia na cidade de 'Florianópolis
,

ASsistente Social é o agen- hovesse verdadeiro amor re· como todo o profissional, do buinte e o Fisco, está na consti- o desenvolvimento do Estado.

te especializado que tem l'I,...ciproco entre os homens! auxílio de Deus. ,tuição do Conselho. Diz, o §1.0 _. E' um programa que encerra· um

sublime missão de ajudar" a O' Assistente Social exerce Aos Assistentes Sociais que "!).és cinco (5) Conselheiros, a Fe_ voto de confiança no povo cata_

ajudar-se baseado nos fun·' sua profissão através do há vários anos 'vêm desem- de....i}ão da.:: Indústrias do Estado rinense, na sua capacidade de ,rea

damentos do Serviço So° contacto que tem com o no- penhando sua nobre missão de Santa Catarina e a Federação gir, de procurar novos horizontes,

cial: a justiça e a caridade. mem, quer seja inãividuaZ- neste Estado de Santa Cata- do Comércio indicarão, cada uma, de se integrar na luta pelo desen-
�

mente (Serviço Social de rina, bem como a todos os um representante". Ap,r.ovado o volvimento econômico de nossa

São estas as virtudes so- Caso�), quer seja, em grupo ,Ass!fltentes Sociais do Bra- projeto do Deputado Orlando Pátria. i

c'iais que bem praticadas (Serviço Social de Grupo), sil, foram apresentados efu- Bertoll, está resolvida em' parte a Nós acreditamos no povo de Os 'Jornalistas do Palácio' es-

tornam o mundo melhor ou ainda na comunidade (Or- sivos votos de felicitações situação do Contribuinte, que fa- nossa terra e no anseio de ll�r-. tão gozando com o problema su-

pois, ambas constituem a gani.zaçã,o Social da.Comuni- na oportunidade, ofereceu- zendo parte do Oonselho, por in_ tação de nossa gente. cessórw nOlcional, no' 't,ocante

base ,da, ordem �ocial. Como dadt>). do-lhes esta oração formu.,
aÓ P.S.D..

seria bem melhor o mundo Para desempenhar sua mis· ,lada pela Assistente Social ( A,B' O E L E I , O,R A�, L
Mau, tema para êles.

se houvesse respeito mútuo são do melhor modo possivel, Lúcia Castillo, atual Dire- "i
Os candidatos da U.D.N., já

dos direitos do homem e se necessita o Assistente Social, tora da Faculdade de Servi..
JAIME MENDES ;J.proveita dêsse expediente totall-

. potencialmente lançados pela

ço Social de Pôrto Alegrp!' sua última convenção, ameaçam
�.

A politica em nosso Estado dE')_, tárlo para Ilvrar-se dos servidores

"Senhor, um dia, com a mão apoiada sôbre o Vosso Evangelho eu fiz um
ceu ao mais baixo ,nlvel de com- 'públlcos que, não correspondam aos'

•

dividir' o partido.
'

[
. '

to ]
para Carlos Lacerda a candi_

Juramen ., postura e prudência admlnistra_ s!lUS Interêsses eleitorais. datura Juraei Magalhães sõmén-
Em nome de Vossa Mensagem de Amor tivA.

.,'

Ha uns mêses atrás tivemos um te terá êxito se apoiada pelo

prometi ser fiel à mb3ão que Vossa Providência me confiou. O Govêrno Só lIe preocupa e não BELO exemplo disso. P.S.D.. Se fôr lançada terá aque.

Hoje, aqui me tendes aos Vossos pés faz outra cousa se�ãO criar s!ne. \ O sr. Helvídio Veloso era Fiscal le j,ornalista,' com. sua ala, em

"
"

i'
curas, enchendo ás. repartições de, da Fazenda, nomeado interlna_ divergência _ por considerá_la

a fim de haurir a força necessar 'a. para cumpri-h até o fim a'filhados,' "'ar'entes� e 'cabos elei- mente pela ex-governador Jorge
'

'" candidatura de traição à U.D.N.!
Senhor, Vós que percorrestes, incansável •

torars de: tôdas ai! bitolas. L:a,cerda.
'

Da 901ução Jânio Quadros 'dis-
as estradas da Terra Santa em busca dos pecadores e dos in,felizes, ' 'Anda f_'udo' de-pernas para o ar.. Servia na; capital do Estado. Bra, corda outra 'parte da "eterna

fazei que não sejam t'stéreis as minhas jornadas Uma verdadeira calamidade. fmiclonário cumpridor de seus de_ vigilância".

Possam meus pés, feridos pelos cascalhos dos caminhas"
Os problemas do povo, as obras ,veres. Afonso Arinos fêz a frase

de .tnt�rêsse �!Íbllco, que podem Na última campanha, pol1tlca irrevogável: "JANIO QUADROS
deixar após, pegadas de amor e consolação. influ'r no desenvolvimento do Es-' para o Senado da Repúbllca, o sr. E•

' A U.D.N. DE PORRE!" De Florlanópolls
E, embora tendo-os firmados nas veredas da terra, não tadÔ. e

.

na 'melhQriã das condições ,Veloso, que é secretário do Dire- X X Diretor' O ESTADO
deixe eu, jamais, de ter a cabeça alçada para o 'infinito. de 'vida de nossa gente' são rele_ tório Reglonãl do PRP (Integra- ,,X CongratUlações passagem

Senhor, fazei de minhas mãos instrumentos ,de Vossa Obra. 'gados a plp.no 'secundário, deixa- llsmo). permaneceu fiei ao seu Os Jornalistas do Palácio tem. um ano vitoriosa existência' seu
das para depois., partido, acompanhandQ.-O- no acôr_ 'raza-o·.'bom mesmo e' rir' dos ou- O

.

d t
.

t·
.

t V Gló i
conceituado jornal. - ANTONI

para que aJu em a cons rUir, e recons rUir, somen e para assa, r a. As repartlQões andam cheias e do que fêz com o PSD.

t- ti l' d rid
tros DE PADUA pEREIRA.

Que elas sejam ao e Ica as que toquem as chagas sem reavivar fe as,' abarrotadas �e funcionários inú_
.

Resultado: foi posto na rua su-
__._._. _

tão nobres, que auxiliem sem magoar, teis. màriamente.

tão fortes que possam erguer sem fraquejar, Criam-se novas vagas, ;nomeiam- Eis porque o sr. Governador não.
3e cabos eleitorais' para setôtes: cumpre a lei que' manda fazer O·

tão ágeis que sejam pressurosas em socorrer. Importantes da administração Pú-' preenchimento de cargos Públlcos
Para isso ensina-me a, esvaziá-la de todo o egoismo, bllca, com o único fim de apro_

.

por funcionários habllltados em

de tôda a �mbição terréna, de todo o interêsse que não seja o vos$O, veitar essa gente nas eíeições e, cóncurso.

para que possa uní-;'las sem dificuldades" cotidianamente, nas tramas .pol1tIC9.s. E' que êstes logo adquirem 5S_

numa prece sincera diante de Vosso Altar.
Uma prova de que as nomea-' >,abllldade �o emprêgo e não po-

,Ções nãO o.bedt;lcem a critério de dem ser exonerados assim tão fà-
Dai-me um coração semelhante ao Vosso, ,eleção li preparo está em que os ciímente.

,

capaz de acolher com doçura e dar-se sem medida. nO!lléados ou são interinos ou con_ ,'por essa razão, a maior parte dos

iluminai-me para que traóalhe com segurança, tratados' e a escôlha recai, l'la de funcionários da Estado, hofe, são

sabendo utilizar-me dos conhecimentos de minna profissão, regra, em cabo eleitoral de reco- ',nterinos, não têm garantias, seja
nhe.cldo prestigio. na Fiscallzação da Fazenda; no

para a feltcidade de-meus irmãos. Desde o Qt>vêrno do sr. Il'ineu Tesouro:do Estado, na Instrução
Dai-me uma vontade firme e confiante em Vós, Bornhausen que se inaugurou, no publica, e demais repartições.

para que não desanime nas emprêsas ,;_;stado, essa praxe. IndeCOl'osa: es· .() Govêr,no, Impiedoso e despótl_

e irradie coragem aos que submergem na desesperação. colhe-se um bom cabo eleitoral, co; quer tê-lês na mão, indefesos e

Fazei que, em tôda a parte,
desses, que podem influir no re-':; submissos, sem direito á liberdade

,

;ultado das eleições, e nomeia-se cômum aos cidadãos de manifes-

éu seja um elo que una os corações a Vós, J homem funcionário Públlco, em tar-se' ou acompanhar êsse ou

testemunha Vossa a anjo de Vossa Paz. �aráter interino. aquele partldo.-

Dai-me, enfim, Duvidam? poiS citemos uma das

a sabedoria de comr,reender ,
.. , ._,.. ..-:i' ';�: .. ""

mais Importll-ntes .repartlções da

pública admlnl'Stração.
e o poder de servir. Na Flscallzação da Fazenda, cu-
Amém."

_._ - -�-�.� �-

jo quaqro devia ser constltuido de

Na Faculdade de Serviço ni. Contou com a presença eia daquéle. hotel e do 8e1'- pessoal selecionado, habllltado em

Social de Santa Catarina, das Assistentes Sociais, do viço Social da Indústria que concurso de provas, como manda·

Sit'l à rua Vitor Konder, 53, corpo docente da Faculdade ofereceu a condução. a lei, mais da mlltade de seus ocu

por iniciativa do Corpo Dis- e' alunos. Nesta oportunida� As 20 ,hoI:as, na sede da pante!! são INTERINOS, não têm

cente, foram prestadas ho· de o Revmo., Pe. Biai'lchinl Faculdade" houve uma ses· gáiantlas no emprêgo e podém ser

mei'iagens mui significativas dirigiu a�s assistentes pala.
.;: são comemorativa, quando o 'demitidos a qualquer momento,

às Assistentes Sociais que vras de estimulo no dese;tn· Prof. AlcJdes Abreu proferiu sem aviso prévio e sem direito I\. � ',:.
,TELHAS. nJOLOS �

labutam, neste Estado de penho desta nobre profissão brilhante conferência alusi- indenização. " .
, ,o' CAL E AREIA

Santa Catarina, • incitando os alunos à reali· va'''à data. 'I Qual. a finalidade _dIsso, hão de t.RMÃOS,.BITENCOURT
As 8 horas, na Capela da zação de seu ideal. ',FinaÍlzando as comemora--' perguntar? V,t� 8ÁOÁRÓ � JONE Uot

Faculdade, foi celebrada Em Caldas da Impera.trlz ções 'foi oferecido cocÍttall E' que 9'�pctonár�o, não sendp' ÁN1IG� :OE'p,6�H·à ,6AMIANI '

uma S. Missa em �ção d'P,' houve, <;> almô�o de contra- aos presentes, ,e ,.,Jl)l1biente ilfetlvo, de CONÇt.Il�SO, pOde ser.IJ!o:.�,_��_--���-�..,

graças, pelá R,evmo. P.e> ternização das Assistenfes de muita. córdiaJiaade ná exonerado por qU!J.lquer caprlchq; ..

rancisco de 'cS"àles Bianchi� {3ociais, gentileza da gerên- ,se,ijt; da FiaciiÍdade;,: '
"

da lidminlstração/ e o Govêrno �
"

' ..

"4": _.,..,
"'"

.

,);�'<k':'�:,;

isselD�léia contrária -àlfeuda �e area �e terras no
Pedro, Zimermann ressalta ii atuaç ão do dr. 'Marcílio M'edeiros, juiz em

Blumenau - Estivalet Pires acusa gov êrno de restrição à liberdade de im

prensa: não quer abraço de famandu á ... - UDN apresenta projeto criando
maiores ônus: opção, do deputado - secretério.pelos vendmentes de par lamentar ,- Jota

.Gonçalves: homenagens ,Rádio G u a r u j á' e 'A Verdade �o�:::�d::e��:::��d�;:!I:::�:;
PARTE DO GOVERNO ,3S ml1ldianos ali estiveram para, para que referida população não

A uma observação do sr. Fer_ como admirador do orador, abraçá_ se ,resSinta da utlllzação elo' pre_
nando

, VIegas, sôbre a restrição lo, ao que o sr. Estivalet pires, 9io80 liquido. O sr. Sebastlã'o Na
dOa liberdade de Imprensa 'falada, responde ao pé da letra: "Abraço ves afirmou. dl1lgenclar sôbre o

no
.

caso do sr. Carlos Lacerda, de tamanduá, não excelência! :'.'. .. particUlar.
afirma o sr. Estlvalet pires que o

.),
' JoiA:', PONTE LIG:ANDO GUA

govgrno, quando deputados oposi- APROVADO PROJETO 3'7,:59': 'RAMIRlM A MASSARANDUBA

cíonístas lhe faziam criticas e es- OpçÃO PELO� VENOIMENTOS EM 'PÉSSIMO ESTADO
tas eram irradiadas pelas emissô- DE DEPUTADO -, O sr. Jota Gonçalves faz um

ras com microfones no recinto da Em díscussão únlc,a, o preslden- apêlo, ao.... lfder governista, no sen-

Casa, suspendia o fornecimento de te da ()asa submete à apreciação ,tldl!> ,d'8' ,,que �rans�ita ao gover_

energia elétrlca. Outra espécie de ·do,' plenário o projeto de lei 37- nadar a I!-Pl'ensão das laboriosas

coação exercida pelo govêrno, era 59, de autoria de parlamentar' ude, popu1'açõé.l!· de.' dua�amiri� e Mas_
a colocaçgo de míttcíanoe paisanos nísta, e que permite os secretá_ saranduba, .pelo Péssimo estado da

na Casa, quando por ocasião da rios de Estado deputados optarem ponte que 11ga os dois munlclpios,
eleição da Mesa em que tinha In-, pelos vencimentos de "parlamentar. de .vital importãncla. para o es,..

terêsse. O orador, continuando, E' aprovado contra os votos da coamento. da riqueza daquela re

afirma que falara, na ocasião, ao bancada pessedista, cujo lider faz glão.

secretário da Segurança e ao co- .declaração de votos, tachando o Afirma, o representante .pesse
ronel Troglllo Mello, Sôbre se era dispoSitivo', de Ilegal pelas déspê_ dista de Jolnvllle que o madeira..

verdade 'que referidos mlllclànos sas que acarretarão ao erário Pú- me da ponte está prestes a ceder,

�stavam de férias, ouviu, como bllco. podendo ser fatal qualquer aci.;

resposta, que ninguém, na Po; FALTA D'AGUA EM CAIEIRAS: dente.

Iícta, gozava fériãs. ABAIXO ASSINADO O udenista 'Dario Geraldo Salle,s

;'ABRACOS DE TAMANDUA', O, sr._Manoel de Menezes vai

iii
em aparte, afirma que já existe

N$,O? EXCEL1l:NCIA! ... " tríbuna para reclamar do tíder do verba destinada aos rpparos que se

O více-Iíder Ademar Ghlsi, com govêrno o fato de faltar água nas fazem necessários, adiantando que

pretensões a humorista, afirma, Caleiras, no Saco dos Li!llões, apre� as vigas de madeira, finas, estão
em aparte, que naturalmente aque_ sentando üm abaixo-assinado por fracas.

'.

Amazonas
Foi bastante dinâmica a seSSã�

do dia 14, na 'Assembléia Legisla_
tiva do Estado, e o primeiro re-.

querimento a ser debatido foi o

do deputada Querlno Flack, do

PRP. �,"
,.

REPUL'SA 'A- IDÉIA DA VENDA

DE TERRÃS ·DO A-MAZONAS A

U,M GRUPO AMÉRICANO

ços no septldo de que todos os

casos que lhe vão às mãos. sejam

Julgados com tôda a -brevídade, fa_
zendo-se credor, aquele maglstra
lo" da admiração e do respeito
dos cidadãos e da poputação blu.,

Hoje, entretanto, queremos fatar

de "Projeto ,de Lei" apresentado
pelo Deputado Orlando Bertoli, á
Assembléia Legislativa. Entende
mos que o projeto do operoso De_
putado' pessedista; feriu o âmago
da questão. O "projeto Orlando

"ertoll" se aprovado dará ao Con
tribuinte a segurança que precisa.
A certe�a de que os seus recur

sos serao julgados com imparcla
Ildade, com Justiça. O Projeto
cria o Conselho de, Contribuintes,
dando ao mesmo o direito de co_

menauense.

,JOTA: CONGRATULAÇõES PE_

1 ,O ANIVERSA'RIO DA RADIO
GUARUJA'

O requerimento em causa sou;

citava ·da Casa :um telegrama ao

presidente da repúbllca, ao vice.

presidente João' Goulart, deputado
Ranieri Mazzlll, pr�sidente da Câ- O sr. Jota Gonçalves requer te
Jb:ara FederM, e ao Ministro da legrama de congratulações pela

Guerra, marechal Henrique Lott. passagem do �6.0 aniversário da,
manírestando-se contrária à ven_ Rádio Guarujá. Na tribuna, dls_'
da de um milhão de hectares de corre lIôbre a existência profjcua
terras do territórlq do Estado do de trabalhos da referida emissôra,

Amazonas. O autor do requerl- desde seus primórdios, da trans,

menta vai à tribuna jl.!J>tlflcá-lo, formação de sua razão social e a

'fazlmdo":o 'de f.arma brllhante. entrada, na organização do, dr.

Aprovado por unanimidade. Aderbal Ramos da SlIva, que veio

INSERÇÃO NOS ANAIS DO DIS_ dar novo Impulso às atividades da

CU:RSOe.DE JANGO
,
Guarujá, ouvida .nore, com sua

O líder do"PTB Evllasio Caon potente onda curta não Só no Es

requer mserção nos anais da Ca. tado, como nopaís é em várias
sa do, discurso pronuncíado pelo partes do globo, conflr.ma a corres

sr. João'Goulart na recente con-. I)ondência que vem recebendo. Fa_
venção do PTB, na capital fede- ',ou, o orador, dos fund8.dores da

ralo
'

emlssôra, de seu côrpo de colabo

PEDRO ZIMERMANN REALÇA radares, citando nominalmente o

A FIGlInA DO DR. MARCILIO nome dos pionelroã Ivo Serrão,

MEDEIROS, JUIZ 'D-E DIREITO Gustavo Neves Filho; ACy Cabral
DE BLUMENAU Telve, Mozart Regls, o conhecido

O representante uc;lenista de Blu- humoristlL nacional pituca, Naza.
menau Aldo Andrade apresenta rena Coelho, Dib Ch{lrem, atual

requerimento solicitando telegra. prefeito da capital e de seu irmão
mas às autoridades competentes Jorge Cherem, equipe que multo

no sentido de que, se apele, com deu de Sl para o aprimoramento do

veemência para que seja rejertado rádio catarlnense. ,

o -veto do presidente da repú_!Jllca I O sr. Jota Gonçalves faz refe.

opôsto à lei que cria Juntas de rêncla, também, ao primeiro ani.

COltclllação e Julgamento em Blu- yersárlo_ da Rádio Jornal A Ver_
menau, Jo�nvllle e Criclúml!o. dac:Ie, fundada pelo jornalista Ma-

O deputado pessedlsta pedro L.I-, nol de Menezes, discorrendo sôbre

o Fisco e_ O Contribuinte
do govêrno amigos e adversários.
Vimos concitando o Contribuin.

te a reagir ,contra êsse estado de

coisas, dentro da Lei. Reagir co�
tra a co.ação. Recorrer ao judiciá
do contra as leis inconstltuclo.
nals.

termédio dos órgãos de classe, es

tá seguro da justez,a de seus jul
gamentos. Diziamos que com a

aprovação do projeto estava em

parte protegido o direito do Con
tribuinte. Sim, porque não é tu_
do. Acima das leis, está a con

fiança que se deposita nos gover_

nantes. O projeto Bertoll, é melo

caminho andado. O essencial' é
darmos UM GOV�RNO A SAN
,TA CATARINA.

Allás, a iniciativa do Deputado
pessedista, não é uma iniciativa

isolada. Temos conhecimento de

que o partdo Social Democrático
está preparando as bases de um

programa de govêrno que será

"presentado ás fôrças oposicionis
tas, como programâ da próxima

"ampanha eleitoral. Pelo que sa

bemos é um programa completo
que procura soluçôes para todos

os problemas do nosso Estado..

Todos os setôres da vida admi.
njstratlva do Estado, estão sendo

estudados, os problemas equacio-

I I I
Vimos dizendo que o ContrI

buinte no govêrno udenlsta não
tem direito de reclamar, não tem

direito nenhum, a não ser pagar,

O govêrno 'cobra e ii contribuinte

paga., Citamos em comprovação de

nossa afirmativa o Decreto que,
regula a Lei que criou o Imposto
de Vendas e Consignações. Sus
t_entamos que êsse Reguíamento
assegUra direitos abllUrdos p.o F.ls_
co. Falamos na coação que o go

vêrno exerce contra os que recla:
mamo NA arma psicológica dos

"comandos". Na diversidade de

tratamento que recebe da parte

mermann 'discorda da emp,rêgo, np
te.legrama, da palavra �eemente, e

no que ,concerne ao desembaraço
das causas trabalhistas em Blu
menaú, realça, no caso, a figura
íntegra do juiz dr. Marcíllo Me
deiros, daquela Comárca, que' fun_
cionando como juiz do Trabalho,
tem dado o melhor de seus esfor-

as atividades dessa emissôra desde

sua fun<iação até os dias presen_
,es, e aO.trabalho de cobertura par
'.amentar- que vem realizando com

sua equipe, diretamente do re·

cinto da Casa, estendendo à mes

ma as congratulações da Casa.
ESTIVALET: RESTRIÇÃO uA
LIBERDADE DE IMPRENSA DE

15 de Maio. - Dia do
Assistente Social

nhecer e julgar privatlvamen-
'ment.e todos os' recursos que, em

matéria fiscal, forem manifestados

pelos contribuintes 40 erário es_

tadual". O que no nosso entender,
resolve a assunto, ériando um cll

má de confiança entre o Contrl-
nados e as soluções encontrádas

tendo em vista a,situação atual e

, prsêos 'somente ao comproIl),ISSO
de fazer pOlitica para a UDN.
- pena que�grande parte do elei_
torado ainda se deixe Iludir por

êSSes cabos eleitorais, camuflados

'de funélonárlos públicos.
(Do "MUlíicípio", de Brusque);

Fidel suspendeu os Julgamento,s
em 'Cuba

HAVANA, 16 (UP) - por or-, tes nos. tribunais revolucionários

�em de Fide� Castro foram SI:lS- passam, aos tribunais ordlnárlós;
pensos ao meio-dia os jUlgamen- 2.0: mantem..::Be os tribunais .revo,

tos por crimes de guerra, sendo luclonárlos para determinados de_
os casos pendentes entregues aos lltos cometidos depois da vigênCia
tribunais regulares. desta lei; 3.0: os Julgamentos por

A noticia foi dada no momento êsses delitos futuros serão proces_
em que estava para se Iniciar o sos sumaríssimos; 4.0: fica resta;

julgamento de Joaquim Martinez belecido automàtlcamente o diret.

SaeJls, ex_presidente do Banco to de "habeas corpus".

�aclonal de Cuba. O chefe da poliCia Nacional de

A comunicação de Serguera Cuba, sr. Amejelras, advertiu aos

coíncídíu com a revelação de que membros de sua corporação que
um grupo de juristas, sob a dire_' qualquer dêles que participar de

ção de José Miro· Cardona, pro- '.Invasão de outros países será sub,

tessót da E�ola 'de Direito da metido à Côrte Marcial e severa.,

UnJ�dad8 de ,Havana e ex�pre-. mente punido.
sídénte dil' ,Associação de Advoga- A advertência do sr, Amejeiras
dos: esi'á -redigindo um projeto de foi publicada no boletim diário da
'lei pará Q, restabelecimento do di_ polícia. Recorda_se que no mês
reíto de·Hhabéas corpus" e as nor; de abril último o panamá foi in_
mas de processo nos trtbunats rcí., vadído por_,80 cubanos, que ha..

,Vis. viam se adextrado em várias par.
,

Os pontos principais do projeto, tes do território de Cuba. Aflrm.a
sujeito à aprovação e modifcação se que outras fôrças cubanas vêm
pelo Conselho de Ministros, são: se adextrando para invadir outras
[.0: todos os julga!Wlntos penden., ] zonas das Caraíbas.

FLORIANóPOLIS, DOMINGO, 17 DE MAIO DE 1.959.

Felicitações.a "0 ESTADO"
por ocasião da data de. 13 de laboradores no campo das lutas e

maio, que assinalou o 46.0 ani_ I lides jornalísticas, tenhô a honra
versárl0 de fundação dêste jornal, de me subscrever com a melhor
recebemos os seguintes telegramas estima e elevada consideração.
de congratulações: - _c Cordialmente

p. Antônío Loebmann SJ, Diretor
Florianópolis, 15-5-1959.
Estimado e amigo Dr. Rubens
de Arruda Ramos m.d. Diretor
do jornal "O ESTADO" nesta

Capital.
Saudações cordial�1

De- FlorianópOlis
Dr. Rubens Arruda Ramos, Di.

retor "O ESTADO"
Queira llustre Diretor receber

sinceros parabéns aniversário maiS'

antigo diário S. Catarina extensi_
'Vos demais funcionários seu :valo.
rosa jornal. CARMELO FARACO.

Em nome do Colégio Catárinen
se e no meu próprio nome venho

IlOr ,melo desta apresentar sinceras

fel10ltaçõell e votos de bênçãos
para o transcurso do 46.0 ,aniver- De Florianópolis
sário do tradicional diário que di_ limo. _Sr. Diretor do

rlges, sempre a serviço de Deus, da "O ESTADO".
Pátria e da famílla Catarinense. No transcUrso de mais um ani_
Aprovelt� ,o grato ensêjo para versárlo desse conceituado jornal,

agradecer a generosidade com que '\praz_nos apresentar a V; S. em

já tantas vêzes acolhestes as ml_ meu nome e no da Federação dos
nhas mQdest� colaborações" como Trabalhadores do Estado de San
também ..publlcastes outras notí- ta Catarina, congratUlações por
clas defJrentes ao Colégio Catari- tão significativa efe�éride. Sau
nense, esp.eeialménte os programas dações - HERMES CORREA
dos Concêrtos Discofônicos, orga- MENDONÇA - Presidente F,T,l,
nizados'para, a divulgação da cul- Santa Catarina.
tura mUsicaJ. ,Estendo, êste,s meus e nossos Do Estreito
votos de felicidade e de parabéns Dr. Rubens Ramos
por êste importante apostolado da Jornal "O ESTADO"
'Imprensa, exercido sob a vossa "tii_ Pela passagem mais um aniver-
reção eficiente, brllhante .. aos.seus sárlo fundação "O ESTADO",
dignos' '. col,aboradores a começar tradicional órgão imprensa catarl.
por seu dedicado Gerente Sr. Do_ nense, tenho grande prazer apre_
mingas F. de Aquino. sentar.vos as minhas mais since-
'Fazendo votos q�e o bom' Deus Tas felicitações. SYLVIO- PINTO

sempre, assista a vós e vossos co"' DA LUZ - CeI. Comte. 14.0 B.C ..

De FlorlanópoUs
Dr. Rubens Ramos

-I0rnal "O ESTADO"
As minhas feUcltações auspl.

ciosa data extensivas aps redato
res Gerente demais 'componentes
do grande matutino. Abraços. CEL.
LOPES.

'

De Florianópolls
Dr. Rubens Ramos
"O ESTADO".
Tenho satisfação enviar melb,o-

res. cumprimentos pelo transcurso

;\6.0 aniversário tradicional O ES.
TADO extensivos demais colabo·
radares e auxl1lares. Cordiais sau.
dações�' ABELARDO DA SILVA
GOMES, procurador República.

Do Rio
"O ESTADO" Florianópolis.
Nossas felicitações. OSWALDO

CABRAL - DIRCEU GOMES.

-�
Na Assembléia, de quando em vez, é proposta e

aprov�da expedição de telegramas de diversa nature-
za: -as autorIdades, solicitando medidas admiÍlistra·
tlvas; a famílias enlutadas pela perda de parente; d

congratulações, por fatos ,auspiciosos; .de proteSto,
contra violências ou ilegalidades, etc. etc.

Em recente sessão, um deputado propôs que elll

vez de telegram.as, nesses casos, fossem expedidos ofí
cios! E justificou: por, medida de economia!

Quando o deputado Sebastião Neves acaboU
justificar essa proposta, os seus colegas, levados pe1
instiIito de conservação, flxaràm os apavorados olMo
res no teto da sala de sessões. Mas esse teto, repe$1Jt'
to a abóboda do Mosteiro, não caiu I

Felizmente ...
, ..
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