
TI
o nome de um Ioínvüíense ,

Diante disso, sentimo-
credor da: conslderaçâo e n{ols à vontade para levar à
do respeito púáUcog pelo nossa próxima Convenção,
muito que tem feito por o nome do Sr. Helmuth Fal
esta terra, possuidor de .ex- lgatter, por reunir, além doe

cepcionais qualidades, ,'dig- sua comprovada capacída
no, livre de preconceitos. de administrativa, os requí
capaz de dirigir a nossa /Sitos tde' digmiàâde, l1ber-'
comuna e sem ligações po- dade e preconceitos e sem

lítico-partidárias, SOro HEL- filiação politico-partidária
MUTH FALLGATTER. t�o bem descritos por' v.S:

como condição ímprescín-Por estas :,é)Zões, acredí- dível ao SUfrágio ,d/esse Di-
tamos que este eandídato retórío. ..

'

venha a merecer o apôio -

íncondícíonal não só do Di-
Nao temos dúvidas dê-

tórí d que o nome apontado há
re ano ' a UDN, •

COIJlO 'dos de merecer o incondicional
demais partídos. apôio Id' todos ÓS Partidos e
Em assim PartOrCaed�nddo', . o .dêsse Díretórío. numa de_

patentear-se-á, ves e t
- . .

'.

atos, a sinceridade da in- � n;ons ��çao mequrvoca �a
tenção rrranírestada em sua smcenda�e e do de_s��)
já citada carta. qfe o, animou ao nos dírí-

Saudacões cordiais' g r sua. c!-'Lr.ta.
GERALDO WETZEL .AproveItamos a, oportu-

Presidente do Partildío So-
mdade para apresentar a

cial Democrático _ Díretó-
V..�. os n?ssos protestos de

rio Municipal Ide Joinville muita estima e consídera-
.

. . çao e as nossas.
Em exerCICIO. Saudações trabalhistas

RODRIGO roso
l'residente ida Comissão

Executiva do PTB dá mu
nicíp�o de Joinville .

Prezenío Senhor:
Tivemos a satisfação de

notar, atra.vés dê su!\\_ pre
zada cãrta de 11 do �Qrren
te, que, à União Demúcrá
tica Nrucional reconheceu o

acerto da decisão deste
Partido, ao -apoíar. na elei
ção de maio de 1958, o can

dildiato ao cargo Ide; Prefeito
Municipal, como parte in
tegrante da União Join
víllense.
Embora se tenha o Dire

tório da UDN excusàdo de
participar 'daquela unifica
ção, é com prazer que re

'gistramos agora a sua in
tençâo de compartilhar de
um movimento que vise
dar a Joinville um contí
nuador no Governo d€
Município, com 'as quaíída
ides enumeradas na sua

carta, às quais acrescenta-,
riamos a de reconhecido
administrador.
'Isto nos anima propor à

nossa pró�ima convenção

unlão joinvillense na elei
ção de 11 de maio de 195ft
Esta satisfação é tanto

maior por; decorrer de .um

pronunciamento pú,blico '.
União Demoêrátícar-Nacio-
nal, que em 1958 se exclui
ra, por razões óbvias, de
participar do nrevímento
de pnifica:ção.
Assim, incentivadó pelo

reconhecimento desse acer

to, resolveu o Diretório Mu
nicipal do Partido de Re
presentação Popular, por
uI,lanimild1ade dos seus com
ponentes presentes à reu
nião extraordínáría desta
data,

• i�diilcar à próxima
convençao, o nome de um
candídato à sucessão do
Governo� do Município, que
reuna. todas as qualidades
preconizadas em su'a. carta
tais como: dignildade, livr�
d� 'preco�c�itos, sem filia
,�o foh�lCo-partbdRria e
nao pertencente a movi
mento político que não seja
o de congregar o povo de
Joinville.
Ainda que V ..S. não tenha

expressamente menciona
do, entendemos deverá o
r�andidato possuir requisi
tos de cO'mproV'ada capací
da/de admínístratíva.
_

Tôdas essas quaUd,ades
encontr:;tmo-las na pessôa
de um Ilustre joinvillense
credor do' respeito e con�
fiança públicos, Snr. Hel
muth_ Fallgatter, razão por;

,

(Contmua na última pág.)
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(ONfERÊNC'IÁ
'

A U.D.N. de JoinvilIe, dividida em alas e sem possibi
lidades de disputar, com êxito, a sucessão munícípal, di

rigiu um CONVITE DE PACIFICAÇÃO aos, partidos que

integram a. União Joínvillense -' P.E-.D. __; P.T.B. e P.R.P.

- já outra vez unidos em tôrno do prestigioso nome do

sr. Helmnth Fallgatter para sucessor do sr. Baltasar

Buchle.
Em resposta à MANOBRA politica O'S partidas políti

cos jainvillenses endereçaram ao presidente da U.D.N. os

seguintes ofíeíosr

PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO

Díretértn Municipal
(le Joinville

Joinville, 13, de al:Íril
de 1960.

!lmo. Snr.

NILSON WILSON BENDER
DD. Presidente da União

Democrática Nacional,
Secção De Joinville
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PARTIDO TRABALHISTA

BRASILEIRO
Comissão Executiva de
.Joinville _ Sta. Catarina
Joinville, 13 de abril de
1960.
!lmo. Snr. Dr. Nilson
Wilson Bender
DD. Presidente dq Dire
tório da União Democrá
tíoa Nacional - Nlesta.
Prezado snr.
Em atenção a sua carta

.de onze de abril, apraz-nos
comunicar a V.S. haver es
ta Comissão Executiva <do
Partido 'I'rabalhlsta Brasi
leiro, ao examinar o texto
da mesma, manifestaJdo seu
regosíjo, em haver contri
buido para a formação da
União Joinvillense, quando
da eleição de onze de maio
de 1958.
l!:ste regosíjo se acentuou

diante da manifestação do
Diretório ,d,o Partido presí
'didO' por V.S., que, tendo-se
eximido daquela feita, veio
a!?i0ra, em documento pú
blíco, reconhecer o acerto
daquela decisão.

Eleitorado trabalhista com
a Executiva Regional

REPULSA AO ATO DOS DEPUTADOS BRA'Z ALVES E PAUL'lNO BORIGO

PARTIDO DE REPRESEN
TAÇÃO POPULAR

Diretório Municipal de
Joinville

Joinville, 13 de abril de
1960.
!lmo. Snr.
Dr. Nilson Wilson Bender
Presidente do Diretório
Municipal da Uníão De
mocrática Nacional
N/Cidade
Presido senhor' ,

,Resporildendo
.

sua carta
de.11 d? corrente, temos a
satísração de manifestar a
V. S._ que os componentes
deste Partido, representan
do a méd,ia da opinião des
ta agremiação e que toma
ram conhecimento do texto
da mesma, congI'atulam-se
com � povo de oJinville pe
lo

.

acêrto da decisão ao a
poiarem um eandídato de

Em Crisciuma o sr. Vaneo
Faraco secretário geral do
PTB, e também vereador
mais votado, tomou posição
desde os primeiros instantes
da vígêncía do ato de ex

pulsão, caracterizando, as

sim, a' repulsa dos críscíu
menses ao ato de seu re

presentante na Assembléia"

De outro lado, observa-se
qUe alguns dirigentes tra
balhistas estão preparando
amplo movimento de escla
recimentos em tôrno dos
últimos acontecimentos a

cerca do episódio da expul
são, especíalmente os rela
cionados com a visita dos
parlamentares 'expulsos ao

Rio e a posição tomada pe
lo Senador Saulo Ram.os. As
notícias confusionistas di"
vulgadas no Estado, envol
vendo a posição do Dr. João
Goulart, não estão repercu
tindo bem, provocando pro
testos generalisados nos

meios trabalhistas.

E' possível que'o Diretó
rio Regional do PTB ve;nha.
a"$el' convocado, p0r inicia
tiva de deputados e diri
gentes que não admitem

A Comissão Executiva
Regional do PTB está rece
bendo ampla solidariedade'
pela enérgica atitude que
tomou ao expulsar os de
putados Braz Alves e Pau
lino Burígo,

'

Manifestaram-se aplau
dindo o ato da direção es

tadual, até o momento, -os
Diretórios Municipais de
Lajes, Joinville, Joaçaba,
Blumenau, Itajaí, Tubarão,
Curitibanos Indaial, Grão
Pará, Rio àas Antas, Her
val d'Oeste, Praia Grande e

Urubici, bem como o Depar
tamento do Trabalhador,
desta Capital.

E' de sg:-em destacadas
aS posições dos Diretórios
de Brusque e de Crisciuma.
O Dr. Francisco Dall'Igna,
presidente em exercício do

\l(TB,,-brusquense, e vereador
mais votado naquela comu

na, esteve nesta Capital e,

pessoalmente, veio trazer
seu aplauso à atitude da

Regional, assim como, em

Brusque, concedeu entrevis
ta radiofônica verberando a

posição tomad-a pela depu·
tado eleito por aquela .cida
de.

qualquer recuo no ato ex

pulsório, a fim de serem
apresentados a todos os
trabalhistas do interior os
elementos comprobatórios

da atitude rebelde indisci
plinada e contrária -aos in
teresses do partido tomada
pelos deputados Braz Alves
e Paulino Burigo.

INAUGURAÇA'O DE BRASíLIA No próximo dia 25 no
Salão Nóbre do Instituto
Brasil-Estados Unidos, o
dr
.•Ali?ert� Rosa fará con

rerêncía sobre impor.tante
assunto, dando curso ao ín
tercâmbio Cultural entre o

l1os.s0 país e os Estados
Umdos.

.

Maiores detalhes nas pró-
xm�as edições. .

ANIVERSARIOU
�

A passagem da data na
talícia, anteontem, do ilus
tre deputado João Estiva
let Pires, lídev reeleito d'a
bancada pessedista na As
sembléia, foi ensejo a que
seus companheiros de re

pr.esentação, amigos e ad�
mIradores lhe levassem afe
tuosos abraços e vivas de
mon�trações de júbilo.
Homem de partido o de

putado E}tivaletP!fe; além
do êxerCIdo efeUvo de Se
cretário do Diretório Regio
nal,. t,:m participado com
pro�eçao nos conselhos pes
sedIstas, nos quais sua ex
periencia e sua acuidade
política são permanente
mente solicitadas. Repre-

telegrama do Presidente
do Tribunal 'de Justiça ao

'Presidente da República.
O desembargador Alves

Pedrosa, Presidente do Tri
bunal de Justiça, não tendo
podido atender ao convite
oficía!

. para assistir às so

lenidades de inauguração
de Brasília, enviou, em da
ta de 20 do corrente, ao

Presidente Juscelino -Kubi
tschek de Oliveirâ, o se

guinte telegrama:

"Florianópolis, 20 - Im
possibilitado de assistir às
solenidades da inauguração
de Brasília por motiyo
alheio à minha vonta,de,
-cumpro o dever de agrade
cer a V. Excia. I) honroso
convite com que me distin
guiu, pedindo-lhe aceitar
t.u.�\� .�i�ceras e efusivas
congratulações pelo impor
tante fato histórico que

consagrará defiintivamente
o nome de V. Excia. como o
líder inconteste do movi
mento que realiza o povo
brasileiro pela emancipa
ção econômica de nossa pá
tria. Saudações atenciosas.
Desembargador Alves Pe
drosa, Presidente do Tribu
nal de Justica de Santa Ca-
tarína",

"

llDER
ESBARRADA ESP'ETACULAR

'Cerca das 10 horas de
ontem, na subida da rua

Felipe Schmidt defronte do
muro do Lira Tenis Clube
deu-se uma esbarrada es�
petacular, envolvendo e da
nificando ao mesmo tempo
tres v,eículos.
Subia a !imosine 5-95 em

v�IQcidade, quant'� "nor
uma maÍlobra ntàl f1lita és
barrou no lado esquerdo da
limosine 6-075, que por sua
vez com o impacto foi ati
rada sôbre o ônibus 31-70-
06 - Rod. Sta. Terezinha.
Todos os tres veículos so

freram sérias avarias, fi-

sentante dt! municípios do
Oeste, tem honrado sobre
maneira seu mandato pelo
labor desenvolvido sem

c!l-ns.eiras·e sem i�termi
te�clas, do que é prova a
reIterada confiança dos
mandatários reelegendo-o
para tres legislaturas con
secutivas.
Na liderança· oposicionis

ta, a sua voz e o seu co
mando tem sido construti
vos, mas enérgicos e desas
sombrados, fundamentados
pelos seus exemplos de
compostura e dignidade
vale dizer, pela sua autori�
dade moral.

'

Amigo de O ESTADO,
quer.emos que nossa fôlha
que ontem não circulou, as�
sacie-Se às homenagens que
lhe foram prestadas, le
vando-lhe afetuoso abraço.

cando a !imosine 6-075,
completamente desmante
lada.
Os guardas da Inspetoria

estiveram pr.esentes toman
do as devidas provideIaeias
tendo um funcionário bati�
do algumas fotos para a ne
cessária perícia.
Felizmente e apesar da

�vlblênclã dã esbarràtfu! não
hOUVe vítimas.

'

O fato atraiu grande nú
mero de curiosos, dando ca
da um, como sempre acon

tece, desencontrados co
mentários e palpites .

o...IM, NÃAS
.

'

RUBEN5 DE ARRUDA RAMOS

Des. Oliveira SilvalG'\.Y�
Não iemús a honra r!e conhecer: o ilustre presidente da UDN de Joinville.

Em que pese isso, não 'será temeridade afirmarmos que o sr. 'Wilson Bendei" d·eixa

muito a desejar como gênio político.
As suas últimas MANOBRAS, como estratégia partidária, são de uma in-

genuidade infanto-juvenil.
Sabendo, por público e notório, que os partidos que integraram a vitoriosa

União Joinvillellse se aprestavam para a indicação, à� respectivas convenções, do

nome ilustre dQ sr. Helmuth Fallgatter, para ai sucessão municipal - concebeu

torpedea,r êsse pronunciamento, NÉ VICTORIEUX, por meio de um PASSA-,

MOLEQUE primarissimo.
A mágica era simples: os partidos já decidido's, atendendo a um convite

meloso, que Q sr. Hender lhes acenava com um i lenço branco no cabo de uma

vassoura, davam o dito pelo não dito e iam, em·fila indiana, vestiddnhos' de anjos,

,15as doiradas � aIos luminosos sôbre as frontes, lançar-se aos pés PACIFISTAS

da UDN.

E, então, a UDN proporia um nome de candidato, talvez mesmo o do já
escolhido pela União. E ficaria DE DONA DA BOLA! Nada de política estadual

ou federal! O Código Eleitoral seria reformado para permitir PARTIDOS MUNI

CIPAIS. Joinyí1le, um município líder, no Brasil e; no Estado. abdicaria dessa po

sição, procl:;unar-se-ia território neutro, de'squitad()l da Província e divorciado da

Nação,
E a Uníão Democrática Municipal, a PACIFICADORA,. saíria do ostracismo,

voltaria a ditar ordens contra os BOBOS que houvessem caido em EL CUENTO.

E o sr. Bender deixaria crescer a barba, como Fideli Castro, e ficaria na llistól'Ía

do lantel'nislllo como o heroi que, em abril de 1960,1 houvesse vencido as eleições
perdidas em maio de 1958! I

Os membros da bancada PACIFISTA, na Câmara joinvillense, entrariam

todos para um convento, toma:dam hábito religioso e depois de limparem do pi
cumã a alma do deputada Lauro. Loyola, sairiam em peregrinação pelos municí

pios pessedistas, trabalhistas ou perrepistas, pregando a PAX VOBIS, a exemplo
de Joinville!

Do pref�ito Baltasar, até os galos que lhe cantassem ()I nome pela madru

gada, ao almoço seriam canja, ou risoto no festim pacífico do sr. Bender.
O nosso excélente Ademar Garcia, por ser I) presidente do PSD no Estado,

não poderia permanecer em JoinvilIe, onde somente seriam tolerados políticOli
municipais ou distritais submissos à nova ordem BENDERISTA. Quartel do 13 BC
em asilo político, para defesa da pele.

O trabalhista Rodrigo Lobo e o perrepista Budal Arins, por cancessão espe.
cial, passariam a ter DOMICILIO COACTO, em quartos reservados, da Delegacia.
fu� I

J. Gonçalves, boquirroto perigoso, seria localizado fora da área neutra, no
Forte de São Francisco.

e
O Tribunal de Justiça do

novo Estado da Guanaba
ra tem entre seus inte
grantes, por nomeação ain
da do Presidente da Repú
blica, a 19 do corrente, o
dr. Francisco de Oliveira e

Silva.
Juiz na Capital desta

cou-se sempre peio senso

jurídico de suas sentenças,
muitas da,s quais, por la�
pidares, enfeixaram-Se de
logo nos nossos dicionários
de jurisprudencia - mere-

. cendo, agora, a sua promo-

ção ao Tribunal do novo
Estado.
O novel desembargador

liga-se estreitamente à nos
sa terra, onde se casou e
lhe nasceram os filhos.- Foi
promotor em Florianópolis
e mais tarde exerceu, por
longos anos, a advocacia
em Blumenau e comarcas
vizinhas.
Escritor primoroso e poe

ta de rara sensibilidade ar

tística, é ainda autor de
várias obras jurídicas, en
saios e estudos.

.

Afastado de Santa Cata-
,
nna, nunca a esqueceu.
Lembra.mo-nos todos, aqui
da Cap�tal, a sua visita no

a.no pas�ado, quando profe
nu magIstral conferencia
na Faculdade de Direito
versando sôbre Carlitos �
D. Quixote - hoje já livro
feito e consagradoramente
acolhido pela crítica.

Na cact,eira de Direito
Romano, da nossa Facul
dade, quando de sua visita,
deixou instituido, para o
melhor aluno, valioso prê
mio, que tem o nome de sua

eXll).a. sra. Doraci Costa de
Oliveira e Silva. "

A sua merecida promo
ção, por isso, foi aqui rece
bida com grande júbilo pe
los ,seus numerosos amigos
e admiradores. O ESTADO,
que de quando em vez tem
sido honrado com sua bri
lhantíssima colaboração,
participando dessa alegria,
expressa-lhe afetuosas con

gratulações.

!
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-� ENQUANTO O PRESIDENTE JUSCELINO KUBI

TSCHEK CONSTRUIU BRASILIA, O GOVERNO DO

SR. HERIBERTO HULSE, DEPOIS DE SEPULTAR A

BIBLIOTÉCA PÚBLICA (PLANTA DE NIEMEY�R _:_

UM MILHAO DE CRUZEIROS) NÃO CONSEGUIU

NEM FAZER AQUELES BERLIQUES E BERLOQUES,
QUIMBEMBEQUES E ALINDADOS ROCEIROS, ALI

EM RODA DO PALACIO, ONDE O DINHEIRO ESTA

SENDO GASTO A RÕDO.
BRASILIA ERGUEU-SE.

E OS'LAGUINHOS PALACIANOS, EM FORMA DE

BIDÉS, COM AVES POLARES SUSTENTANDO CHA

FARIZES Gó'rICOS, GRUTINHAS EM ROCOCó, NUM

TUTTI FRUTI ARTISTICO AO GôSTO DE NOU

VEUAX RICHES - AINDA CONTINUAM EM OBRAS ...

AS METAS-JARDINS, DO NOSSO GOVÉRNO,
EXIGEM PARA OS LAGOS ALGUNS SIMBOLOS:

CAGADOS!!

'\ :��

�\
-=::
--. �'* * *

A proposta de PACIFICAÇÃO, craniada pelo sr. Bender, já foi respondida
pelos três partidos. Todos eles, na mais brutal das delicadezas, pediram ao pre
'sidente da UDN lhes fizesse o favor de não lhes chamar de burros�

Mas, cavallleiros que são, não fecharam- as portas na cara do sr. �nder.
Convidaram-no a entrar, com seu partido, para o carro da vitória do sr. Fallgat
ter. Gesto bonito, generoso e, sobretudo, de sincera pacificação, porque partido
dos vei1CedOIes vão ganhar outra vez. Paz proposta pelos vencidos é conto do
vigário. Mórmente quando esses vencidos, divididos em alas, continuam com sua

guerrinha interna.
* >I< *

Assim, não!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Novo Presidente
do parlamento
E

dele. Mas uma vez integ-ra-

uropeU
do na vida parlamentar, os

seus colegas começaram a Conforme prometera ao f sr. Osvaldo Machado, suge

apreciar as suas qualildades povo do Estreito em sua' rindo uma COMISSãO MU-

Hans Furler, um jurista por vocac.ão excepcíonaís como orador campanha eleitoral e acerta- NICIPAL D ESERVIÇOS DO

em debates" cuja argumen- ra com os rotarianos daque- CONTINENTE. Posta a ma-

A Carre,'ra Bri Ihante de um, tação nunca é contundente le bairro, recentemente, o téria em discussão, delibera-
f mas sempre livre de toda e Prefeito Osvaldo Machado ram os presentes que o refe-

FIRMINO CUSTODIO CARDOSO-MARIA JOSÉ CARDOSO

A I"t' .1 tretanto. Os seus predeces- qualquer demagogia, cons- esteve alí, para uma mesa- rido GRUPO DE TRABALHO

Na Laguna, onde se encontram, comemoram, nesta p O , ICO. : sares nesta cargo tinham títuíndo uma síntese muito redonda com pessoas repre- se comporia de três repre-

data, suas bodas de ouro, cercado do carinho dos seus,fi- Bonn (Por Ulrich sido individuaUdlades de feliz de um pensamento po- sentativas de seus meios. tantes da sede (J,llstreito),

lhos, netos e bisnetos e da consideração e do respeito de Kordt) _ O professor Dou- alto relêvo na política inter- lítico ditado pela prática e A reunião teve por local um de Barreiros, um de Ca

quantos lhe são caros, o sr. Firminio Custódio Cardoso e tor Hans Fur1er sucedeu a- nacional, a saber Paul Hen-: um raciocínio jurídico agu- as dependências do Clube '"6 poeiras e, o outro, de Coquei

espôsa d. Maria José Cardoso. gora como Presidente do ri Spaak, Alcide de Gasperi do. aHns Furler é efectiva- de Janeiro", prolongando-se ros, que cooperarão com o

O ilustre casal, que festeja na intimidade do lar essa Parlamento Europeu e m 'e Giuseppe Pella. Furler a- mente jurista por vocação e das 20 às 22 horas. Município sem quaisquer

efeméride tão grata e tão feliz, conta com os seguintes fi- Strassburg ao francês Ro- gora a exercer de novo um mesmo paixão. Estudou nas Congregando em tôrno de vencimentos, por se tratar de

lhos: Sarg. Arlindo F. Cardoso, da reserva remunerada da bert Schuman, um dos ad- cargo Ide grande projeção uníversídades de Freiburg, si elementos que se tem ba- serviço público relevante.

Polícia Militar, casado com a sra. d, Líbia Ribeiro Cardoso; vogados mais apaíxonantes pum dos gremios europeus Berlim g Heibelberg e fez o tido pela solução dos pro- A Comissão Municipal de

Ten. Armando F. Cardoso, também da reserva remunera- da integração europeia. No de mator importância. seu exame final com a nota blemas do sub-distrito con- Serviços do Continente reno

da da mesma Corporação, casada com a sra. Alexina Car- seu discurso Ide posse Fur- Em 1953, quando da prí- "summa cum laude". tní- tinental, o chefe do execu- var-se-á anualmente, guían

doso; sra. Jocelina Cardoso de Miranda, casada com o ler "realçou os méritos do meíra sessão da Dieta Ale- dou a sua carreíra como ad- tívo florianopolitano evíden- dose pelo Regimento Inter

jornalista Adão Miranda, funcionário do Tribunal de Con- seu predecessor. tão rico de mã, sentou-se pela primeira vogado na cídade de Pforz- ciou estar atente aos recla- no que a Prefeitura fará ela

tas do Estado; senhorita Delcema Cardoso, funcionária do idéias e de ínícíatívas trans- vez na bancada Ida União heim, conhecida em todo mos dos seus munícipes de borar.

Hospital "Ner.eu Ramos"; sr.' José F. Cardoso, funcionário mítíndo-Ihe os agradeci- Cristã Democrata, o partido mundo como centro de pro- tôdas as latitudes. A escolha de seus mem-

do Pôrto da Laguna, casado com a sra. Mercedes Cardoso; mentos sinceros Idie todos governamental, um "novo" dução da bi�uteria alemã. CONVERSA FRANCA bras em votação secreta,
sr. Nilton F. Cardoso, funcionário 'do Palacio do Govêrno, 'que conhecem a sua obra. pràtícamente desconhecido Bem depressa Idispunha de" Abrindo a sessão, o Gover- ocorrerá em reunião a ser

casado com a sra. Erta Cardoso; sr. Nil.ton Card�so, fun-,' Na carreira de Furler, hoje e cue dava mostras algu- bons contactos com círcu- nadar de Florianópolis não realizada na próxima sema

cionário da ELFFA, casado com a sra. Emde Amarilho Car- de 55 anos, já figura uma mias de se preparar para los económicos e industriais. escondeu as dificuldades com na.

doso; sr. Osmar F. Cardoso, funcionário do IAPC, casado sucessão importante. Em uma carreira política brí- Mais tarde f-oi convidado a que se defronta, acentuando

com a sra. Orcinéia Cisne Cardoso e sr. Ailton F. Cardoso, fins de 1956 foi eleito por f lhante. Só dois anos mais fazer parte do corpo docen- que a tarefa será levada a CAMITIVA DO PREFEITO

funcionário da SAMDU, casado com a sra. Janete Cardo- unânímídade Presidente do tarde, em 1955, este político te da Universidade Técnica bom têrmo se contar com o Em sua visita ao Estreito,

soo Conta, ainda, com 27 netos e 5 binesnetos. Parlamento dia União Minei- do Sul da Alemanha, de fi- de Karlsruhe dedicando- inestimável espírito público o sr. Osvaldo Machado fez-

Associando-os à alegria do ilustre casal e de seus fi- ra Europeia, dissolvido en- slonomta expressiva, traços se na sua carreira acaídemí- dos cidadãos do populoso se acompanhar J.i1elos seguín-

lhos registramos, ao ensêjo do registro do feliz evento, as bem vincados e cabelos grt- ca sobretudo aos problemas continente da Capital bar- tes auxiliares de sua admí-

nossas homenagens e os votos a Deus de muitas felicidades salhos evídencíou-se num dos direitos de autor e das riga-verde. Nesse sentido, de- "nistração-
e de longa e venturosa existência. ALUGA-SE debate sobre a política ex- patentes. clarou estar.certo de que não I Drs. Lóris Corsini (diretor

terna Ida Alemanha Ociden- lhe faltará o necessário do Depto. de Engenharia),
FAZEM ANOS HOJE: - sra. vva. Paulo Arí Paixão Um apartamento em pa- ,tal. Desde então Hans Fur-

Depois de 1945 Hans Fur- apôio, nas iniciativas. visan-I Jucélio Costa (diretor do

sr. Acadêmico Deodoro - sr. Odair Silva vimento térreo, sito à rua ler é tido como um dos ele- l�r, entretanto também só- do o bem-estar coletivo. Depto. de Fazenda), e srs.

Lopes Vieira - sr. EucUdes Cunha Martinho Callado, 5 (CM-' mentes do grupo dos "eu- c�o ,d,e uma fábrica de papel, A seguir, verificou-se opor- Antônio de Pádua Pereira

Revmo, Cônego Tomás - sr. Albi Pereíra cara do Espanha), Nesta, ropeus"
em Bonn, ,portanto' �lXOU residência

em,
Frei- tuna troca de idéia entre o (assessor de gabinete) e Zoé-

Fontes - srta. Maria da Glória B., Capital. daqueles' políticos convenci-t �rg, n� s.udoeste da Alema- governante do Município e lia Valente (Oficial de gabi-
;_ sr. Augusto Pinto dia Luz Alves i II -dos de que a Europa tem a

n a, a OlS passos da Suiça as pessoas que ali represen- nete) .

J- sra, Jorgelina F. da cu-l- sr. Joaquim Alves Ferrei- Informações com a Srta. (cumprir no concerto dos
e da .França..Exerceu a ad- tavam entidades as mais di- A recepção proporcionada

.'
. nha ra Neto : ftI jj TEREZINHA. na Relojoaria" 'continentes uma missão vo�acla do

A

Tríbunal da Ter- versas. pelos homens do Estreito foi

Royal, à rua Trajano. própria devendo-se presem-
cerra Instância e ingressou ·COMilSSãO DOS SEIS a mais cordial, reveladora do

dir para tal de certos di-
-na .Faculdade de Direito de Afinal, após debatido o propósito de prestar à Muni-

Al it
.' .

H F
Freíburg. Furler viu-se 'aliás tI'

.

1
.

uga-se uma casa na reitos nacíonaís, ans ur- brí d
' assun o,

.

o p enano cone um cipalidade a mais estreita
-Rua Max Schramm 155, Es- ler interpretou sempre essa

Ü' riga o a :-estringir todas pelo acêrto da proposta do colaboração.
treito. "Europa le,e amanhã" como

as suas atívídades "civis"

t' . quando comecou a dedicar-
Tra ar na Rua Julio Mou- c o m u n 1 dade plenamente ' ,..

ra, 19. consciente do seu dever de s� � pO�ltlca. Neste domínío (ACADORES A lENCÃO
colaborar com outras áreas �lstmgUm-se de�de logo pe- , ,

.culturais e -sem a mínima
os seus conheclmentoj, for- AS DIRETORIAS DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇãO
temente alicerçados pela DE ARMAS E MUN1CÕES E DE CAlCA E PESCA resolve-aspiração a vir Ia ser uma

- -

"S
- �,ua circunscrição diplomá- ram proceder, em tacto o território estadual, a partír da ze-

. upernaçào", Na qualidade tica. Vários "profétas" m 1'0 hora do dia 31 do corrente, durante toda a temporadade presidente da comissão B
,., I'

•
I o.nn vatícínam que a. cal':" de caça NOS PONTOS DE PASSAGE..... OBRIGATo-RIA'Ue po ítíca externa da Dieta

m..

Federal d:? Alemanha Hans
reira do professor Doutor

I
DOS CAÇADORES AOS RECANTOS DA PRÁTICA Dl!:STE

FarIer tem defendido enér- �an� Furler ainda não a-, TRADICIONAL E NOBRE ESPORTE, rigorosa fiscalização,
DE SEGUNDA A SÁBADO gicamente esta tese.

tmglU o seu apogeu.

I c�nta�do para isto, com a colaboração das fiscalizações re-
- Em 1420 kcls., e 5.97t.í kcls

,O .político eminente tem
glOnals de armas e delegacias e sub-delegacias de políCia

PROGRAMAÇÃO PARA O certa aversão a estar em
de todo o interior do Estado, salvaguardando assim, o di-

DIA' 23 DE ABRIL DE "1960 foco. Não foi ele quem pro-
'reito àquêles que, legalmente o exercem.

-

(SABADO) curou a política mas foi a
O INFRATOR, TERá SUA ARMA APREENDIDA

política que tomou posse de-
ALÉM DE MULTA E PROCESSO NA FORMA DA LEI.

'

le. A idéia de se candidatar
Diretoria de Armas e Munições. Florianópolis, 20/4/60.

àDieta Federal não partiu
' Diretor do Serviço de Fiscalização de Armas e Muni'ções

BODAS DE OURO

assp:::�i:�;:;�sf:�t;rfêb;;�d!�OiS de sua

n casa, Q'VERÊNCIA PALACE HOTEL
SSSSSS%SSssssssssssssssss-ssssssssssssssssss

MANTENHA-SE
BEM INFORM'ADO

MISSA Df 1.0 ANIVE,RSÁRIO
THER'EINH�" BIANCINI

A Família .da saudosa
THEREZA BÍANGINI

convida seus parentes e amigos para assistirem as missas
de 1'0. aniversário, que farão celebrar, no dia 26 do cor

rente, as sete horas, na capela de Santa Filomena em São
José e no dia 27, as sete horas na igreja de Santo Antonio
nesta Capital. Por mais esse ato de fé cristã e amkade'
antecipadamente agradece.

'

CONVITE

Às 6,35 -

Guaruiá-Notícias

O Núcleo da Associação de Geógrafos Brasileiros con

vida os Srs. Sócios e demais interessados, para uma pales-'
tra, dia 23, sábado, às 15 horas, no Departamento de o.eo
grafia da Faculdade Catarinense de Filosofia, dos Pro
fessol'es Francisco K. Takeda, Paulo F. de A. Lago e Armen

Mamigoniam, que discorrerão sôbre Geologia, Geografia
Agrária e Urbana da área de Brusque.

Alvorada Sertaneja
Às 7,05 -

Revista Matinal
Às 7,55 -

·A VEMAG Informa

Às 8,35 -
Um Amigo a Seu Lado

Às 8,55 -

Repórter Alfred
Às 905 -

I Telefone Pedindo Música
OSVALDO MELO Às 10,30 ;_

SURPRÊSA NA RUA TRAJANO; "CASA 3 B". Sur- Antarc1iica Nos Esportes
prêsa, porque. nenhuma propaganda foi feita.. Às 11,05 _

Porque nmguem sabia, que no dia 21 do corrente, uma Musical Copacabana
nova casa comercial seria aberta na rua Trajano, apre-

I
Às 11,35 _

sentando-se elegante, atraente e bem iluminada. I Parada Musical Chantecler

Da.ta e�colhida, para � ab�rtura: Brasília. I Às 11,55 _

'-..

FOI aSSIm que ontem a nOlte fomos surpreendidos ao' Repórter Alfred
defrontarmo-nos com aquela novidade que v�m ênrique- Às 12 25 _

cer nosso comércio bem como a movimentada rua Trajano. y A VEMAG Informa
CASA 3 B - achamos o nome meio enigmático mas Às 12 30 _

pessoa da firma que ali se encontrava apressou-se a'dar � Carn:t Social
explicação. As 12 35 -

� Sim sr.' Tres B. Bom, bonito e barato... EnqU�nto Você Almoça
Estava descoberto o segredo. Às 12,40 _

Entramos. De pronto, vimos as montras do estabele- Porque CELSO Ramos
cimento com varias homenagens sôbre a Novacap. Retra- Às 13,35 _
tos, fqtografias da m.aravilhosa Capital, o número especial Convite à Música
a cores do "O Estado", um exemplar da Gazeta tambem em Às 1.,05 _

edição dedicada á Brasilja. etc. A Música .do Ouvinte
CASA 3 B está instala'da com muito gostQ, apresen- Às 15,05 ---'

tando agradavel ambiente. Seu comércio especializa-se em Show Musical R. G. E.

artigos somente para senhoras e crianças. Às 16,00 _.
Há á entrada um reservado com um grupo de estofa- A VEMAG Informa

,-

dos, moderno, para a fr.eguezia descansar. Às 17.45 _

O estabelecimento é de propriedade da sra. Jarina de Musical Loteria do Estado

Castro Gastão, estando situado bem enfrente do "'Ran- Às 18,10 -
cho da Ilha". R,esenha J-7

Armações modernas e iluminado á luz fria. Às 18,55 -
BREVE: NOVA LOJA NA MESMA RUA - Especiali- A VEMAG Informa

zada em artigos para presentes que está sendo caprichosa- Às 19,00 -

mente montada tambem á rua Trajano nO 43. Momento Esportivo Brahma

Por hora somente esta r.eferência a titulo "de furo de Às 20,35 -

reportagem. Telefone Para Ouvir

Mais alguns dias teremos nesta coluna informes mais Às 21,00 -

detalhados. Repórter Alfred

Como se vê, nosso comércio dia a dia mais se estende, Às21,30-
proj.etando-se por todas as zonas da cidade. A VEMAG Informa

CASA DAS FRUTAS - Esse estabelecimento modelo Às 22 05 -

,no gênero, á rua Felipe Schmidt, recem-inaugurado e de Grande Informativo Guarujá
que demos noticia pormenorisada, continua merecendo.a Às 22,35 -

simpatia e preferência de uma grande freguesia. Noite de Gala

OSVALDO MACHADO NO ESTREITO
"Comissão dos Seis" Para Assun
tos do Continente A Reunião no

Clube "6 de- Janeiro"

"Telefone Pedindo
,Edital de Convocação da Assembléia

Geral do Clube- dos ' Oficiais da
Polícia MUitar do Estado

De acôrdo com os estatutos da sociedade convoco os

s�nhores sócios para uma reunião em assembléia geral a
flm .de ser procedida a eleição da diretoria que regerá os

d�stmo� do Clube no próximo biênio, a realizar-se no pró
xm�o. dIa 29 �s vinte hor.as na sede social da Associação
AtletlCa Barnga Verde, SIta a Avenida Hercílio Luz nesta
Capital.

'

Florianópolis, 22 de abril de 1.960
Cel. José Rosário ,cJ)e Araujo - Presidente
Cap. Léó Meryer Coutinho - Secretário

Música"
Entre os nóvos programas que a Rádio Guarujá vem

apresentando aos seus milhares de ouvintes désta capital
e de todo o Estado, destaca-se o "TELEFONE PEDINDO

MÚSICA", audição irradiada diáriamente das 09,00 horas
e 5 minutos às 10,00 horas e 25 minutos.

O novo lançamento da Pioneira vem recebendo signi
ficativa preferência por parte do público,_ manifestada pe
lo número cada vez maior de telefonemas.

Os pedidos são feitos por telefone (3816). das 10,00 às

11,00 horas, ao discotecário Mário Igp.acio Coelho.

Apresentado com sobriedade e correção pelo veterano

locutor Darcy Costa, o programa "TELEFONE PEDINDO

MÚSIC:A" conforme haviamos previsto, tornou-se campeão
absoluto de audiência.

D'R. BIASE FARACO
� DOENÇAS DE SENHORAS: inflamações, distúrbios mens

truais, varizes, exame pre-rrupcial, tratamento pre-natal.
Alergia. "Afecções da pele.
Raios infra-vermelhos e ultra-violetas

Consultório: Rua Felipe Schmidt, n. 46, Sobrado.

Diáriamente, exceto aos sábados, das 14 às 18 horas.

FLAMENGO ,ESPORTE ClUBE
Cap.oeiras

EDITAL
De ordem do senhor Presidente e de acôrdo com os

estatutos do Flamengo Esporte Clube, CONVOCO todos os

sócios para a SESSãO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁ':'
RIA a realizar-se na Séde Social do Clube ás 900 (nove)
horas do dia 8 de maio do corrente ano: para' ELEIÇÃO
DA DIRETORIA, no periodo de 10/6/60 a 10/6/1961.

Capoeiras, 21 de abril de 1960.
Bertoldo Fernandes
l° Secretário

a� � � .

i STUDIO JURíDICO I
•

•

•
•

: Advocacia em geral no Estado de :
: Santa Catarina i
: Mauricio dos Reis - advogad::> :
: Norberto Brand, advogado :
• •
O •

I Correspondentes: Rio de Janeiro

I.I São Paulo

� Buenos Aires :
, Londres:
• •

: Man spl'icht Deuts:lh :
: English spoken :
• On parle français . ti)

I Ed. Sul América 5.0 andar _:. Tels. 2198-2681 :
_._ ,jfl Q•••••••••• !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� ,� IJ'- V IJ'-IJ'-IJI- situação geográfica, fertili- um homem de bem � capaz
dade de seu sólo e qualida- de sanear tôdas essas Iacu-

(JOSÉ DINIZ, Presidente mos os nossos conterrâneos depositado nas urnas. Se o Celso Ramos, candidato do' maior interêsse o desenro- doe étnica de seu povo, não nas, por isso, urge a união
ãa Cruzada de Orientação' para não errarem no dia 3 Marechal Teixeira Lott e P.S.D. em linha paralela lar da política do nosso Es- ,pode continuar abandonada do PSD-PTB para o bem do
Trabalhista) de Outubro, dia em que será João Goulart já estão com com o Marechal Lott e João tado que, infelizmente, de pelos poderes públicos. En- povo catarinense.

decidida a sorte dos catarí- suas vitórias asseguradas, Goulart, consagrados pela certo tempo a esta parte, quanto São Paulo, Rio Gran-
nenses e de todos brasíleí- Santa Catarina também ·de- opinião pública. muito se tem desviado da de do Sul, Minas GeraiS, etc., O Ladrão Queriaros, através do voto a ser verá assegurar a sua, e esta De longe, aqui de São Pau- sua verdadeíra finalidade. O possuem governadores dan-
cações e Broquéis", alerta- _está na pessoa do Senhor lo," acompanhamos com o' que nos causa espécie é a do o. maior dos esforços para Apenas "Dormir"_.- falta de união dos catari- o desenvolvimento dos seus

tt

CemeOS a O·oecelD a� mesma �ora' �:��:�ç:a:: ����:Zi�! ��= ::ta�:ta���ue c::t���asa�� S:;OMA,o fe;�ae:��_n���!�.' .

� mem de tradição e altura de mãos atadas prejudicando o de um esbabelecímento da
.

.

I atender as necessidades des- seu povo e o seu progresso? rua Somalia, quando fazia
se povo que anseia por dias Essa inércia é de estar- sua ronda pelo interior do
melhores. Já em artigo que recer, principalmente no que edifício, verificando sala por
publicamos na "Tribuna do diz respeito à estradas de sala, encontrou, acocorado
Povo" do Rio, logo após as rodagem, energia elétrica e atrás de uma eserívanínha
ultimas eleições, diziamos outros setores ao alcance da um des'ÜOnhecido. A voz de

que o P.T.B. estava em fla- administração do Estado!!! prisão, o desconhecido, de
que am-« sob o ponto de vista do seu grante desagregação e que As enchentes que acabamos pois identificado como Fer

bas acusam e num defeito enquadramento sociológico. no futuro estava fadado fi- de presenciar deve-se em Id,inandQ Mariani, 24 anos,
mínimo dos pés. E no demais, O Professor Gottschaldt pu- car ausente do Parlamento parte ao desleixo da admí- trêmulo, declarou que não
o quadro clínico é sempre o bII'COU entre outros estudos N' I D' t T' h t d li, ,

' acionar. ian e desse nosso nistração pública; rios e ca- ia furtar. In a en ra o an
mesmo: quando Ursula não o relatório sobre as gémeas aviso de alerta, face a mar- naís completamente abando- apenas para dormir uma

norte da Alemanha, um par se sente bem, Gisela queixa- Renate e Gisela P qu pa'

., e s- cha dos acontecimentos" é -nados, o resultado é o que se noite ao abrigo Ido frio, vis-
de gémeos, de 30 anos de ida- se das mesmas dores. E' o ca- saram a ínrãncía e a [uven- oportuno esclarecer que o viu. . to que não tinha casa. Le-
ele, .reso_lveu fundar uma

I
so de se lembrar o conceito tude juntas e manifestaram P" . artido que sempre defen- É por êstes e outros fato- vado à polícia, repetiu as

associaçao para o bem de popular que os gémeos uni - reacões e atitudes ídêntí
.

' - demos por princípio e por res que os pessedistas e pete- mesmas declarações, mas
40.000 pessoas ou, melhor, de vitelíneos sóm têm uma a'l - G' 1

•

t dcaso ise a casou mais ar e convicção, no momento, só- bistas precisam se unirem como, para atingir o lugar

��i���rfoa:��b�:a::r:e:� �: �ai � teriam, por isso, de d�- i
com um catastrato, �nquan- sinho, não pode se apresen- [para tomar conta da go- I onde queria "dormir"" Fer

víd I durante toda, a sua vi- I to Renate passou a VIver: pe- tar às urnas com .candídato vernánça do Estado. Não é diando tivera que superar
grandes hospitais de Ham- da. a.s boas e as mas �oras, a ,1<:, casa��nto, numa slt�a- próprio à governança do Es., possível pois, que a admí- vários obstáculos, saltar um
burgo sublinha que um de- relícídade e �s sotrímentos. çao equilibrada e de relatívo

I tado, terá como é óbvio, de nistração do Estado continue muro e forçar uma janela, a
terminado grupo de gémeos A par da :gu�adade das 1 be_m estar. E.n�uanto Ren.ate se aliar ao P.S.D. para seguir nas mão� dos inimigos do polícia não acreditou e ele

I D
,. devia constituir uma agre- faculdades psiquicas e men dif o e 1 I

mpr'ensa I·arla· tal b
. .

-

',nao se mo lC u ssencia -

loque preconizava Vargas. Os povo e que meia duzia de ho- foi denunciado por tentativamiação: trata-se dos gémeos aIS o serva se a coíncídên t G' I t ris
.

. .
.

-

.,

- men e, Ise a ornou-se a -

I pessedístas sempre foram mens desalmados e sem sen- lde furto.univitelíneos de qualidade e era SImplesmente Incrível da ca e deprimida. Ambas, po-] amigos dos petebí t
,I

A UNESCO - Organiza- .c�pa�idades absolutamente bio,grafia d�s gémeos uníví- rém,distinguiam-se pela sua Estado quizer �:::�re s:u� V E N D . E - S Eção das Nações Unidas para ·I'IdentlCas. Me.smo quando s�- telíneos. Ha cerca de seis dedicação aos seus filhos e t dí
_

.
h' té

. t'.

d d d t
. ra içao IS orrca peran e os

9 Educacão Ciência e Cul- para os, a VI a es es ge- anos e meio deu-se em Ham- pelo seu profundo amor ma- altos poderes da Repu'blíca e' Uma ótima casa residencial, sita à Rua AIInirante. .'
. meos decorre num paralelís- b ídê ti d dtura _ publlca regularmen- urgo o caso 1 en ICO e uas ternal. indispensável e urgente, 'a Lamego, fundos para o mar, com 3 salas, [ardím de in-

te, há alguns anos, em seus
mo quase incrível. ;gémeas unívítelíneas serem aglutinação das duas fôrças verno, 3 quartos, copa e demais dependências.

Fatos e Cifras, estatísticas As duas gémeas Gisela e operadas de apendicite no Tratar no Edifíci� "Sul América" - 5.0 andar - sa-
Ursula Robsin, de 14 anos de mesmo dia, Karin e Ingeborg MUITO FUMO

para derrotar o inimigo, que
sôbre a imprensa mundial.'d d' t nada fizeram e nada farão la 501. Fones: 2198 e 2681.
Em�u�mffom�N�� Ia� Whu a��M � V�gffaQ OProfu�m Fre- � �

te, a informação da UNES um serralheiro de Hamburgo, iherr von Verschuer, o mais I � Organização Id� Naçõ�s
CO refere que há rio mun- queixavam-se todas as noí- conhecido investigador ale- Unidas para a AlImentaçao
do cêrca de 30 000 publica-

tes à mesma hora de dores mão no domínio dos gémeos, e a Agricultura informa que,

(fJjl/Z'(JIJ:1ri] Nções, das quais 8000 são diá- de barriga. O seu estado apresentou uma visão já bas- em 1959, a produção de tu- O � .

rias e as restantes 22 000 de agravou-se simultâneamen- tante completa dos proble- mo se elevou ide 3,01 milhões :' .

..A
periodicidade variada. Entre te a tal ponto que no mesmo mas. Em 1923- apontou não ele toneladas métricas, ex- _� , /L--

,
,

.

�
-----...--_j

os 'Jornais Idiários, duas têr- dia, com apenas uma dife- -só o nome mas as caracterís- clusive dêsse total as pro-

ças partes são de matutino.s rença de meia hora, foram ticas de um número elevado duções da União Soviética e 'lirecão de: MILTON LEITE DA COSTA e RUBENS COSTA
e sua circulação total é ava- operadas do apêndice. Saí- de gémeos univitelíneos. 35 da..China continental. HABEAS-CORPUS N. 3.Õ36, Souza e assinar-lhes uma prev-entiva, nem por isso dei-

liada em 250 milhões de r�m d? hospital no mesmo

I
anos mais tarde procedeu a Éstima-se que a produção

I
DA COMARCA DE CURITI- nota promissória -na quantia xaria o fato de subsistir.

exemplares, o que d�, piara o dIa: GIsela e Ursula, gostam um inquérito sobre os gémeos e. consumo de fumo c.onti-j BANOS de Cr$ 470.000,00 (quatrocen- ,Quanto ao ou.tro funda

mundo em geral, uma média
mUIto de cantar, tem boas

I em questão. A semelhança, nua a c!escer, no ano cor-· Relator: Des. FEREEIRA tos e setenta mil cruzeiros), mento, notória é a sua in-

de 92 exemplares para ,cada vozes, gostam de dar gran- para não dizer identidade rente, nao obstante a moda BASTOS. e, em seguida, tentaram con- consistência.

1000 habitantes. Quanto aos
des passeios e não podem

I das biografias abrangia a vigente dos cIgarros com fil-
_ Nega-se a ordem. tra a vida de outro moto- Com efeito, a citada lei

periódiCOS não tdiiários, lPu-
imaginar que um dia' vivam: escolha da profissão, o casa-· tros, Idos cigarrilhos e de

_ Não sendo o inquérito rista de nome Manoel Ra- processual no seu art. 312 dá

blicam cêrca de 200 milhões separadas. Nas suas tendên-I mento, as tendências as 'rea- charutos de pequenas di- policial parte constitutiva do mos da Silva. caráter de medida de decre
cias nota-se apenas uma di- I

ções e as atitudes 'nos mais mensõeSi, ° que é contra-ba- processo, a êle não se apli-
- O primeiro fundamento tação Obrigatória à prisão

ferença mínima: a Ursula diferentes setores. No entan- lançaJdo pelo número ctada cam os preceitos que o Códi- do pedido é por demais in- preventiva nos crimes a que
De uma maneira geral, interessa-se mais pelos tra- to, a massa her.editária' na-o vez maior de mulheres que d P consI·stente. for cominada pena de reclu-go e rocesso Penal, emum têrça das publicações balhos domésticos enquanto significa todo o destino de fumam e, ainda, pelos ado- seus arts. 563 a 573, estabe- Como se sabe, e está fir- são por t,empo, no máximo,

diárias ou não aparece na Gisela dá a preferência a la- um indivíduo. Constitui, pa- leseentes. que começam a lece para as nulidades. mado na doutrina e na ju- igual o.u superior a, dez anos,
Europa (compreendida a vares femininos, sobretudo a ra assim dizer, a base da sua fumar com menos idade< d.o _ Provada, nos autos, a risprudência não é o inqué- uma vez reunidos, como é
União Soviética ), outro têr- bordados. O fato dé serem, evolução e dás suas decisões. que as gerações anteriores. ' rito parte 'co'nstl·tutl·va do óbvio, os dois requsitos ge-. ocorrencia, em co-autoria,ço na AmérIca do Norte e o no fundo, um só indivíduo É evidente que em comple- do crime de homicidio ten- processo criminal, não acar- rais: a prova da existência
têrço restante, no rest.o do paradoxalmente dividido, mento da liberdade da von- tado, compulsória é a decre- retando, ordinariamente, a da infração, na sua materia-

m_u_n_d_o_._, m_a._n_if_e_s_ta_-_s_e_t_a_m_b_ém__n_a_de- tade humana, agem outros Pensão para tação da prisão preventiva. nulidade dêste e de qual- !idade, e a designação do

P I A N O I N G L E� S
fatores tais como o ambien- Vistos, relatados e dis- quer dos atos "por mais es- autor, por indicios bastan-
te, os contactos dentro da F.:"lud!lnle cu tidos êstes autos de senciais que nêle se tenham tes e sérios.
comunidade. O Professor' K. [1I!&il

habeas-corpus n. 3.036, efetuado". Se, respeito ao delito de
Gotteschaldt dedicou-se mui- Casá familiar possue 4 da comarca de Curiti-

- "Mera atividade admi- extorsão, nada, ou quase na-

to ,especialmente ao estudo "agas para estudantes, a banas, impetrante Dr. nistrativo - investigatória", da, se apurou, o que poderá
dos problemas dos gémeos Jrua Esteves Junior, 56. Osny Granemann de não está sujeito a"-fôrmali- ser feito ainda no decorrer

Souza e paciente Pe- dades solenes, não se poden- da instrução, no entanto, de
dro Esmério da Silva do, dess'arte, a êle aplicar referência ao de tentativa de

Adjalmo Esmério d� os preceitos Que o Código em homicídio a que é cominada

Silva e Juventino Ala- seus arts. 563 a 573, estabe- pena de reclus.o por tempo,
no: Iece para as nulidades. no máximo, superior a dez

ACORDAM, em Tribunal Antes de ser iniciada a anos, exsurge do processo,
de Justiça, por unanimiçlade fase judicial da' persecv,ção quantum satis, a prova da

,de votos e consoante opinou, criminal,' não há instrução e, materialidade da infração, e

verbalmente, o Exmo. Sr. Dr. sim, investigação. Nessa fa- �quais os seus autores.
.

Procurador Geral do Estado, se, não existe relação proces-I Para isso, eS,tão aí os autos

negar a ordem. suaI: êste complexo sistema de exame de corpo de delito

Custas ex-lege. de atividades investigatórias, de fls. 3 e 8, e as declarações
_ Contra os pacientes, de- constituido dos atos que a de Agenor Machado de Sou

nunciados pela prática das policia judiCiária realiza an- za, declinando, um por um,

infrações previstas nos arts. �es que intervenha a autori- os nomes dos agressores de

158, § 10, combinado com o dade judiciária não integra Manoel Ramos da Silva, de
art. 1.2, e 121, combinado a relação processual como o clrações êstes em perfeita
com os arts. 25 e 12, tOdós os ensina Edoardo Massari. E consonância como os depoi
dispositivos do CÓdigo Penal, outro processualista italiano mentos de fls. 10, fls. 11, fls.

foi decretada prisão preven- mostra que' "não dão vida à 11 v. e fls. 50.

tiva em fundamentado des- r,elação processual, por exem- Sejam devolvidos ao

pacho que se encontra a pIo, as investigações da po- Juizo a quo os autos avoca

fls. 20-20v. dos autos 'origi. lícia judiciária, que 'se reali- dos.

nais. zou em uma fase de pura Florianópolis, 11 de novem-

atividade administrativa" bro de 1959.

(José Frederico Marques: Es- Osmundo Nóbrega, Pres!-
tudos de Direito Processual dente.

"O ESTADO" O MAIS ,o\\NTIGO OlARIO DE S. CATARINA

Já escrevemos nas colunas
.iêste conceituado Diário que
estamos ausentes de Santa
Catarina há longos anos,

mas isso não importa porque
o nosso sentir e a nossa vi

bração é a mesma que apren
demos dos nossos pais e dos

nossos proressôres, em função
sempre de um Brasil maior
em prol da comunidade na

cional. Embora distante do
Dupla coinddênci�l de intervenções c i r Ú r g ic as...; O
problema da igualdade da massa hereditária.convívio dos catarinenses,

nunca deixamos de procla
mar a qualidade dêsse povo
bom e honesto, oriundo de

uma estirpe que sempre hon
rou e dignificou a pátria co

mum. Se fomos amigo do

ínolvídável Nereu Ramos, vul
to proeminente da nossa Pá

tria, na conjectura política
que atravessa a terra de

Anita, figura ímpar de duas

pátrias, e de Cruz e Souza

que se imortalizou com "Evo-

HAMBURGO ..;_ (Por Jens ficiência da vista
Jensen) - Precisamente no

momento em que em' Ham

burgo a metrópole de dois
milhõ�s de habitantes no

de exemplares.

Vedo .excelente piano inglês de 1/2 cauda em perfeito
estado, por prêço de ocasião. Tratar pelo telefone 245G.

Vendo, também, um quarto de, casal, fabricação ROS
SMARK.

EM JUNHO E OEZEM8RQ DE CADA ANO V SIA

SERA UM PROVAVEL �El..1ZAROO DA CAMPANHA

'5[11 T'}LÃO VAlf UM MILHÃO" BASTANDO SIM

PLESMENTE �xlJtR A SUA '>laTA FISCAr.. DAS

COMPRAS E�ETUADA�

•••• CI ••••.� .

••
- Cada ·0.

...Cr�3.ooo,OO·�
• em o

�NOTA5 DE COMPRAS OU :
• CUPONS •

·0 da dtr'zito a um •••
.�,

CERTIFICADO NUMERADO

CAMPAi'>HA DO ESTADO em

colaboração cem o comerclO e o

Clubl:co rle aDnmoramentO da drrt:

�ad':iç<iO {lSC.<i.!

---------

ForagidOS, como estão, re
quer.em a presente ordem
alegando, a) - que é nulo o

inquérito policial por omis
são de formalidade que cons

titui elemento essencial do
ato, qual seja o não terem
sido ouvidos; e b) - porque
incabível a detenção, eis que
não há prova da exisctência
dos crimes, nem indicios su

ficientes de autoria..

Ferreira Bastos, Relator.
Hercílio Medeiros
Arno Hoeschl
Maurillo Coimbra
Ivo Guilhon
Belisário Costa
José do Patrocinio Gallotti
Adão Bernardes
Eugênio Trompowslc:JJ Tau

lois Filho
Manoel de Lacerda'
Estive presente: Paulo H.

Blasi.

Penal, ed. Forense, pág. 72") .

A pretensa '·omissão de
formalidades que constitui
elemento essencial do ato",
só atinge à ação penal, pro
priamente dita, e é a isto

que refere o Código de Pro

cesso Penal ,no seu art. 564,
IV.

_ Conta a denúncia que De sorte que, embora nulo
o sacusados, mediante grave o inquérito que serviu de ba

ameaça, obrigaram o moto- se à denúncia e à conse

rista Agenor Machado de _quente decretação da prisão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, sábado, 23 de abril de 1959
----------------------------------------------

Liga de Amadores Brasileiros de
Rádio Emissão

Divisão de S�nta Catarina
Comissão Secciqnal de Eleições

AVISO
Chamo a atenção dos associados da LABRE neste Es

tado, para os editais publicados, por esta Comissão, no

Diário Oficial do Estado, rios dias 16-2 e 20-4-60, que

abrem as inscrições de candidatos e marcam a data para
as eleições do Conselho Seccional, Diretor e Vice-Diretor

Seccionais.
As eleições terão lugar no dia 23 de abril corrente, na

sede da LABRE, à Rua Fernando Miachad0, 10 e processar
se-ão de acôrdo com as Instruções baixadas por esta Co

missão, afixadas no referido iocal.
A mesa receptora de votos funcionará no, local já re

ferido das 11,30 c às 17,30 horas.

Os associados residentes no interior votarão por cor

respondencia e os da Capital comparecerão perante à Me

sa Receptora de Votos, pessoalmente, não sendo permitido
o voto por procuração.

. Florianópopolis, 21 de abril de 1960

Edgard da Luz Pereira - PY-5-TH

Presidente

P A_R T I ( I P A ç Ã O
Guilherme Daufenbach e Sra

Zeferino Eduardo Car.doso e Sra

VENDE-SE
C E N T R 0:-
Bréve:

Apartamentos condomínio Luiz Gonzaga
Ljving, sala de almoço, 3 dormítóríos.. banheiro
social, cozinha. c quarto empregada, banheiro

empregada, área de serviço c/tanque, pla:y ground
e garagem
Avenida Rio Branco.

--------�X-----------

Apartarneto Térreo
Avenida Hercílio Luz

------�X-----------
A G R O N O M I C A:-

Casa Residencial 2 pavimentos
Recém construida
Rua Graciliano Ramos

-----X.
Casa Residencial 1 pavimento
Recém construída
Rua Graciliano Ramos

-----------�-----------
Terreno c/ 360 m2.

Rua Almirante Carneiro
----------�X-------

Casa residêncial c/ 3 salas de aluguel - Terre

no c/ 632 m2 (fundos p/ mar)
Rua Frei Caneca

------.x-----------

5 casas de aluguel rendendo cr$ 10.000.00 men

sais 50% à vista, saldo em prestações mensais

de cr$ 10.000.00 (fundos).
Rua Frei Caneca (fundos)

------�x--------�-

Terreno - 408 m2

50% à vista. Saldo em prestações mensais

cr$ 5.000,00
Rua Frei Caneca (fundos)

-----------x-----------

Área construída de 350 m2, própria para Depó-
sito ou fábrica.
RUA ALM. CARLOS DA SILVA CARNEIRO

------�X-----------
� S T R E I T 0:-

Terrenos (Próximos futuro Hospítal
Protestante)

Rua Aracy Vaz Callado
-- __-------X-----------

Casa Residencial (Próximo à Praia)
Rua José Elias

------�x-----------

C O QUE I R O S:-
Terreno cf 330 m2.
Próximo ao futuro Hotel

-----------x-----------
BOM ABRIGO

Terreno c/12 x 30, cercado c/alícerces
Pequena 'entrada, saldo 3.000,00 mensais
Rua Copacabana (100 metros da praia)

----------X-----------
C A NAS V I E I R A S:�

Casa de Verâneio -

Terreno c/ 1.800 mz.
Cachoeira

---------�x-----------

dl'

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

Satélites Artificiais e o Pro
Meteorologia

esso da
estações meteorológicas pro- levisão, montado num dês- altura, para as necessidades
vêm da circunstância de que ses satélites, mandasse à ter- de detecção de sistemas mais
"vastos temporais existem ra imagens sinóticas de nu- remotos e mais próximos de
sem ser descobertos, dias se- vens. Assim, nenhuma nu-! formação meteorológica. Nes
guídos, sôbre regiões desér- vem deixaria de ser observa- sas circunstâncias, a Orga
tícas, polares ou oceânicas". da e registrada por período nização Meteorológica Mun

Agora, entretanto, os saté- maior do que uma hora, se dial poderia servir como

lites oferecem ao meteorolo- fôsse possível criar-se um centro de informação para
gista "um veículo e uma pla- ! s�s�ema de satélites me�eoro-I projetos de processamento de

taforma de observação com

'IIOgl�O�..
Sugere ta�.bem a

I dados, em larga escala, o

capacidade global", para a possíbilídade de satélites de que resultaria numa grande
determinação .e localização grande altura e de pequena! economia de esforços.
de tempestades.
O artigo é de autoria de

Harry Wexler, do Departa
mento de Meteorologia do
govêrno norte-americano, e

membro do grupo de espe
cialistas do OMM. Na capa
do Boletim já referido, há
uma fotografia, tirada a 640
quilômetros de distância, por
uma câmara Instalada num

foguete Atlas, na qual apa
rece o litoral oriental dos
Estados Unidos e parte das Infelizmente apenas uma seleta platéia compareceu
Antilhas. Acha o articulista ao Teatro Alvaro de Carvalho!

"com uma distribuição

con-r
neta" - afirma-se em ar

v��iente e criteriosa de sa- tígo recente do Boletim da
télítes meteorológicos, em Organização Meteorológica
órbita pela Terra, seria pos- Mundial (OMM), das Nações
sível determinar-se tôdas as Unidas.
grandes tempestades exís- I Até agora - esclarece o

tentes e o nascimento de artigo - as lacunas que
novas, na superfície do pla- aparecem nos relatórios das

P A R T I (I P A ( Ã O
t

DANIEL C. DI PIETRO
e IRNA MUND DI PIETRO

Vva. TUFFI AMIN

N E G Ó C lOS ,E M G E R A L !u�sn:�e s�:aa;::��:-�: �:= ��a�i:�oisai':::!ou, pois dona Geny vendeu a casa ...

,,:,:��:m a::::,
e

p.,,::::,
o noivado

de) �ASAS T�R�ENOS E APARTAMENTOS Já Foram Escolhi- P.,,;:��� f:r:b��:O ;!"�::;o�-::�;es! E o públíeo com-

no'vos Rua Geronlmo Coelho 1 B S I "1 Coisas de teatro na ilha dos casos e ocasos raros!

Braço do Norte 16/4/60
1

FlorianópoliS 16/4/60 I . , • _

- - a a W das a" Te"lemu- Mas -dona Geny e Adélcio continuam em cartaz e vão

I:d f J Ali d
� J) excursíonar pelo interior do Estado. E mais: anunciam

,

li .II�IO oao re O n',har d'e Execuca-o para breve mais uma peça infantil, certos de que obterão

V S D C V C
J) o sucesso alcançado em: "Simbita e o dragão", "O Prínci-

. . eseJa omprar OU ender asa, de Chessman' oe da Paz", "O casamento da Brúxínha", "'Morre um gato
na China" e "A gata borralheira".

Terreno ou Apartamento SAN QUENTIN, 20 (U. P.); Aguardemos, pois, "A Brúxinha que era bôa", encena-
_ O diretor da prisão de do pelo' Teatro de 2 que tem à frente Geny Borges e Adél-

rr A T E N C' A- O rr San Quentin, Fred Dickson, - eío Costa.
t disse acreditar que Oaryl :

-----.---------------

GRANDE OPORTUNIDADE! NÃO PA- �����aanm����d:�e�ct:e��
aUE MAl S ALUGUEL! POSSUA V. S. centou ainda: "êle acha,

provávelmente, que é me-

TERRENO OU NÃO, LHE COMPRARE- lhor acabar com tudo de

MOS O TERRENO E CONSTRUIREMOS �:aa:e:;'te�!�:�asdi:�:
SUA CASA, MEDIANTE UMA PEQUENA queridas pela lei para a

execução do condenado na

ENTRADA E SUA V E S PRESTAÇÕES câmara de gás já foram es-

MENS colhidas. Manifestou queAIS. não gosta da pena capital

INFORMAÇÕE'S RUA JERONIM O fm�����eJ�e d��t�s��S�i��
COELHO, 1B, SALA 11 EDIFICIO JOÃO tos, mas não quís fazer

qualquer comentário ao ser

ALFREDO; inquirido sôbre se, na sua

UM TERRENO A'REA DE 4.721, CJ opinião, a vida de ohess
man deveria ser poupada.

plantação de Café e banana com casa de mo

radia, porém antiga sendo o terreno com

21.30 m. de frente por 405 de fundos ser

vindo por estrada Asfaltada localizado na

futura Cidade Universitária.
UMA CASA à rua Professora Julia

Mária Francisco s/n sertidão: recem cons

truida solo de material, todo conforto 16 x 8
terreno 15 por 27.

NO AEROPORTO E BARREIROS
MAGNIFICOS LOTES A VENDA

('ARROS

participam aos parentes e partícípa aos parentes e

pessôas de suas relações, o pessôas de suas relações o

contrato de casamento de contrato de casamento de
sua filha Joyce com o sr. seu filho Nazareno com a

Nazareno Amin. srta. Joyce Di Pietro.
NAZARENO e JOYCE

NOIVOS
17-4-1960

AVISO
Juvita Dias de Lima, AVI-

SA que a rifa de um cava

lo que torrerá no dia 29/4/60
foi transferida para o dia

25/8/60.

AULAS DE ('ORlE E
COSTURA

Aprenda rapidamente cor

te de costura.
Matriculas Rua Esteves

Junior, 56.
Aceita-se costuras para se

nhoras e crianças.

rJOMPRA-SE E VENDE-SE CARROS US.ADOS

HIPOTtECA
EMPRESTAM-SE GRANDES PARCELAS SOB HIPG

rr;CA SUBMETENDO-SE A PROPOSTA A APROVAÇÃO

TE R R E N OS t'iNSINOfIIII"
A VENDA NAS

BlNCAS DE JORMA1�
E REVISTAS

T.emos um terreno
12 metros de frente por 40 metros de
Preço a combinar
Rua Rafael Bandeira

fundos

( A R R O
Carro Rover 1951
Côr verde escuro em perfeito estado de conservação
Preço Cr$ 350.000,00.

GRAVADOR
TABELA D:E PAGAMENTO DO MÊS DE
ABRIL DO CORRENTE ANO NA DELEGA
CIA FISCAL DO TESOURO NAC'IONAL

EM SANTA CATARINA

22

Vende-se um gravador de

fita magnética americano

marca "Révere" alta fideli
dade com todos accessórios

incluindo estabilisadores de

corrente com voltímetro.
Microfone Ultra Sensível.

Ligações para eletrola-tele

Justiça, Poder Judiciário, Tribunal de fone - toca-discos.

Contas e Catedráticos da Faculdade de Tratar com Aurélio

Direito. I Confeitaria Chiquinho.
- Ministérios da Agricultura, Trabalho,

Viação e Educação. I
- Ministério da Saúde e Aeôrdos,
- Aposentados definitivos.
- Aposentados provisórios, salário-família

e adicional dos aposentados qUe rece

bem pelo I.P.A.S.E ..

- Procuradores de, ativos e inativos.
- Pensionistas militares e provisórias.
- Pensionistas civis.

23

25

26

27

28

29

Construção própria para depósito, com área de

I
30 -- Procuradores e todos os que não rece-

350 m2. beram rios dias próprios.
RUA ALM. CARLOS DA SILVA CARNEIRO

I
MAIO 3 a 10 - Pagamento de todos os que não recebe-

----------.x ram nos dias tabelados.
Procuramos Casas e Apartamentos para alugar. ! D.F. - Florianópolis, 18/4/1960.
Dispomos de clientes interessados. ! Mário Salema Teixeira Coelh.o - Delega�o Fis,cal

TEATRO
NILSON MELLO

Dia 7 último o Teatro Alvaro de Carvalho abriu suas

portas para que o público aplaudisse a estréia da peça
"Os inimigos não mandam flôres", de Pedro Block, que o

Teatro de 2 colocou em cartaz.
Geny Borges e Adélcio Costa estaríam diante das lu

zes da ribalta, para receberem o aplauso do público que
lotaria o teatro nessa noite ...

..

I��==============�
, ,

CLUBE RECREATIVO

6 DE .JANEIRO
ESTREITO

-

PROGRAMA M�S DE ABRIL

I .

DIA 23 - SOIRÉE DANÇANTE
�,
,

DIA 30 - "Festa do Coelho" Soirée patro
cínáda pelos Contadorandos de

1960, da Escola do Comércio

Sen'a Pereira.

NOTA Será necessária apresentação
da carteira social e o talão

do mês.

DIA 30 - SÁBADO
Soirée em homenagem ao Exmo. Sr. Governa

dor do Estado, pela passagem do seu aniversá
rio natalício.
Provável atração artística do Rio de Janeiro.,

OBS. Solicitamos, mais uma vez aos srs. associados, a fi

neza de ao ingressarem no Clube, exibirem sua iden

tificação social.

EDITAL DE CONVOCAÇãO

De ordem do sr. Presidente ficam convocados todos os

sócios quites maiores de vinte um (21) anos (artigo 36 dos

estatutos), para a sessão de assembléia geral a realizar

, se no último domingo do corrente mês, dia 24, com início

às dez horas, a fim de eleger os membros do conselho de

liberativo e seus suplentes, de conformidade com o que

preceitua a alínea primeira, do artigo 37, combinado com

o artigo 39 e parágrafo único, do estatuto do Clube.

Florianópolis, 17 de abril de 1960.
MILTON CAMPOS - SecretáriÇ) Geral.

'j �.• "
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Forma�ão de Engenheiros no Brasil
No início do ano letivo de lurgistas e de minas, em' isto é, duplicou seu efetivo civis e eletrônicos, 13 civis e

1959, achavam-se matricu- Minas G�rais, São Paulo, Rio em apenas quatro anos. I industriais, 1 de minas, 23 de
lados 10.696 universitários Grande do Sul; industriais, Em 1958, concluiram o petróleo, 74 eletricistas, 32
nos diversos cursos de for- em Pernambuco e Distrito curso 765 engenheiros civis, industriais, 60 mecânicos, 67

'mação de engenheiros, o que Federal; químicos índus- 72 de aeronáutica, 26 civis, . mecânicos eletricistas, 4 me

representa 12,2% dos estu- tríaís, civis, de minas e me- de minas e metalurgístas 57 l matlurgistas, 2 metalurgistas
dantes de nível superior, des- talurgistas, em Minas Ge- ------------ _

cacando-se São Paulo com rais; civis e de minas, mecà-
4.664, Distrito Federai, com nicos e metalurgistas, no Rio

�.548, Minas Gerais, com Grande do Sul; de petróleo,
1.'728, Rio Grande do Sul, na Bahia; geógrafos, no Dis
com 828 e Pernambuco, com trito Federal; civis e índus-
180 alunos. tríaís, navais, aeronáutica,
Segundo as várias especta- em São Paulo, êste último no

rízações do curso, 6.113 eram Instituto Tecnológico de Ae

engenheíros civis, 371 de ae- ronáutica, considerado co

ronáutíca, 187 civis, de mi- mo escola-padrão na Arné
nas e metalurgistas, 16 civis rica Latina.
e de minas, 431 civis e ele- De acôrdo com os dados
crônicos 1:11 civis e índus- estatísticos apresentados em

criais, b; de mina s, 106 de recente publicação pelo Ser

petróleo, â876 eletricistas, viço de Estatística da Edu
L.�·l geólogos, 1 geógrafo, 21'1 cação e Cultura, percebe-se
mdustríaís, 1:)29 mecamcos, o estacionamento do curso

,141 mecânícos e eletricistas, de engenheiros civis, ao

mes-121 mecânicos e metalurgís- mo tempo em que se nota a

tas, 123 metalurgistas, 127' elevação pronunciada dos

metalurgistas e de minas, 72 cursos especializados como I
.

d I
navais, 480 químicos e 15 uma deeorrencía a procura

quimícos industriais. estimuladora por parte das
Os cursos para a rorma-: novas industrias e das que

çào de engenheiros eletri- se estão ampliando e aper
cistas são encontrados em feiçoando. A partir de 1955

Pernambuco Bahia Minas
I até 1959, observa-se um

, 'I '

Gerais Rio de Janeiro Dis- acréscimo de 6% de matrí-
, 'Itrito Federal, São Paulo, Rio cuIas no curso de engenha-

Grande do Sul;' químicos, em ria civil, enquanto que, no

Pernambuco Bahia Minas mesmo período, o íncremen

Gerais, Dist;ito Fed�ral, São to de matrículas nos vários

r-aulO Paraná Rio Grande ramos da engenharia espe

do Sdl; metaiUrgistas, em cializada ascendeu a 118%,

VENDE-SE

Companhia Carbonífera Metropolitana
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
1) Pelo presente ficam convidados os senhores

acionistas desta Sociedade, a se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 de Abril do cor

rente ano, às 14 horas, na séde social, à Avenida Rui Bar

bosa, n.o 149, para deliberarem sôbre a seguinte
ORDEM DO DIA

a) - Exame, discussão e aprovação do Balanço Ge

ral, Conta de Lucros e Perdas, Relatório da Di
retoria e parecer do Conselho Fiscal, referente
ao exercício de 1959.

b) - Eleição da Diretoria para o quinquênio 1960/64
e fixação de sua remuneração.

c) - Eleição do Conselho Fiscal e fixação de sua

remuneração para o exercício de 1960.
d) - Outros assuntos de interêsse social.

2) - Acham-se à dísposíçâo dos Senhores Acionistas,
na séde social, os documentos a que se refere o Artigo 99
la Lei de Sociedades por Ações.

Criciúma, 30 de março de 1960.

Diomicio Freitas e Santos Guglielmi - Diretores

MAJESTOSA RESIDÊNCIA
Vende-se. Tipo palacete, em estilo mouro-português,

primorosamente trabalhada, externa e internamente, úni
ca no gênero nesta capital. Grandes salas com sancas es

plêndidos lustres de alabastro e de cristal. Porta nóbre e

largas janelas em ferro batido artísticamente trabalhados.
, Magnífica escada em mármore e ferro batido, em helicoi

de, galeria. Grandes quartos, com lustres e arandelas, sen
do dois duplos. Quarto nóbre com rica mobília em jaca
randá negro da Bahia, primorosamente entalhado. Dois
cofres de segrêdo, embutidos. Espaçosas varandas com vis
ta permanente para o mar. Excelentes banheiros de pro
cedência "Souza Noschese". Sala de almôço com armário

ocupando tôda uma parede. Copa com azulejos e grande
pia "Souza Noschese". Cozinha com azulejos até o teto,
armários e pia de aço inoxidável. Anexos para emprega
dos com dois quartos e instalações sanitárias completas.
Distribuição de água quente por tôda a residência. Gara

gem para dois automóveis. Pagamento facilitado com par
te a longo prazo, a combínar. Tratar com o Engo. Thiers
Fleming. Para visitas, favôr marcar hora pelo telefone

2450. . I :s... � t' � :

Pernambuco, Minas Gerais,
Distrito Federal, São Paulo,
Rio Grande do Sul; geólogos,
em Pernambuco, Bahia, Mi
nas, Gerais, Rio Grande do

T I A' (�. S/A Sul; mecamcos, em Per-'

ranspor es ereO$ i5éUlnenSeS • nambuco, Dístríto Federal,
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA São Paulo, Rio Grande do

Pelo presente são convidados os senhores acionistas Sul; civis e eletrônicos, me
da TAC - TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A, cânicos e eletricistas, meta-

-----------------------------------------

Um terreno na rua J�a

do Lóide - Coqueiros, ex

trema com terreno dr. Ader

bal 13,50 x 25 m.

Tratar com Aurélio

Confeitaria Chiquinho.

PARTICIPAÇÃO
EWALDO J. R. SCHAEFER E SRA. têm a grata satís

facão de comunicar aos seus parentes e pessôas de suas

relacões o nascimento de seu filho EWALDO SCHAEFER

NETO, �corrido na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa", no

dia 12 do corrente,

SERVICO DE RAIOS X
,

ATENDENDO DlARIàMENTE NA

MATERNIDADE CARMELA OUTRA

a comparecerem à assembléia geral ordinária, a se reali
zar no dia 30 de abril, às 15 horas, na sede social, à Praça
15 de Novembro, Edifício Sul América, 4° pavimento, para
deliberarem sôbre a seguinte:

ORDEM DO DIA
.

1 ° - Exame, discussão e deliberação sôbre o relatório

da diretoria, parecer do Consêlho Fiscal, balan
ço e contas, referentes ao exercício findo em 31

de dezembro de 1959;
20 - Eleição da diretoria e dos membros efetivos e

suplentes do Consêlho Fiscal para o exercício

de 1960;
3° - Outros assuntos de interêsse da sociedade.

Florianópolis, 16 de abril de 1960
João David Ferreira Lima

Diretor-Presidente
- AVISO-

Acham-se à disposição dos senhores acíonístas da

T.A.C. - TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A os

documentos a que se refere o artigo 99, do decreto-lei

nO 2627, de 26 de setembro de 1940.

Florianópolis, 16 de abril de 1960

João David Ferreira Lima

Diretor-Presidente

5

e de minas, 42 químicos e 1

químico industrial, totali
zando 1.239 'profissionais,
número ainda inexpressivo
para atender a carência de
técnicos no' país.

J./
" �

...........
í
/

.

..

DO SUPER COIVDIR DI

REDl ...
'_�....

.....

MARCIIRA

R ISUl
PRÓXIMII
VIAGEM ao o

• o ar refrigerado perfeito mantém, na cabine,
a temperatura ideal.

• A pressurização da cabine evita a dôr nos

ouvidos e a fadiga causada pela altitude.
• As poltronas macias e de desenho anatô

mico proporcionam grande confôrto .•. e há
bastante espaço entre poltronas e para cir
culação.

• O vôo a grandes altitudes. caracteristico do
Super-Convair possibilita viagens serenas.
acima das zonas de turbulência.

DIÀRIAMENTE * ÀS 13:45 OI
o
o

CO'm escala em São Paulo x
Ul
U
u
:>
Ul

* Exceto aos Domingos

Em Florianópolis: - Rua Felipe Schmidt, 34

• Rãs" na Policia
Há muito anos vimos suo (Aparelho de ar comprimi- e obter as verbas. Organizar

gerindo a criação de um ,(o para mergulho, ou seja logo uma "Equipe de Moni
"Serviço de Salvamento" na pulmão-artificial), dI? pior tores". Estes, após treina
Polícia Militar de Santa ca- espécie que existe, nadadeí- mento intensivo, etariam
tarina .. ' Outras PM já têm ras e uma máscara de mer- capaciatados para a forma
tropa fiormada, inclusive a gulho (óculos estanques) da ção <dos "Homens-Rãs" da
de Pôrto Alegre, a quem os mesma qualidade que o apa- Polícia Militar. Duas funções
nossos vizinhos gaúchos de- relho, e os entreg ao Cor- distintas. caberiam a êstes
vem assinalados serviços. po de Bombeiros ";PARA A- "Homens-Rãs". Uma _ de
, Entretanto, Santa Catari- TENDER OS SERVIÇOS DE Guarda-Vidas, para atendi
na, com suas magníficas SALVAMENTO" (!?) - Sal- mento nas praias Ide banho,
praias .tão frequentadas nos var o que, com que e por usando equipamento sim

períodos de verão, não con- quem? Pretende o sr: Co- ples. Outra - de Recupera
ta com "Serviço Ide Salva-

-

mandante "afogar" os seus ção, capacítada para traba
mento". Todos Os anos, pre- Bombeiros - êsses heróis lhos pesados, a maior pro
ciosas vidas são devoradas anônimos que tão úteis têm didade (aqui se usariam os

pelo' mar, sem que, sejam to- sido à coletividade? "Aqua-Lungs"; nunca me-

madas providências pelos Não acreditamos que o nos ,d,e doís) , serviços que fi-
Poderes Públicos. "Aqua-Lung" que vimos ex- cariam afétos ao Corpo de
Não temos em nenhuma posto em vitrine de conceí- Bombeiros e que podem ser

praia do Estado, um Posto tuada firma comercial d atendidos por pequeno gru
d.e Socorro, de proteção ou cidaJde, com a indicação po (desde que. seléto e trei
de orientação aos banhístaa. "Para os Serviços de Salva- nado permanentemente, em

Não se encontram, um sim- mento", tenha sido adquiri- bora com equipamento mais
ples vidro de "mercúrio- do ( 'com o dinheiro do Po- completo.
crômo", um rolo Ide espa- vo) para "enfeítr.r vitrine"! Estão em jogo vidas', hu
radrapo ou atadura, à dís- Se foi adquirído para "ím- manas. O problema é anti
posição d o público, e m pressionar" dar à nossa po- go. Sua solução não é difi
praias Catarinenses. - Por I pulação uma "idéia de falsa cil. Alguardemos.
que? - O Governo não ar- segurança", com a introdu-.. AJóTA DA SILVA
recada boa parcela de ím- �iução no Corpo de. Bombei--- - - ------_

postos na zona litorânea? ros de um socorro que não,..-----------
-Não tem Interesse no desen- poderá ser prestado. '", TELHAS. TIJOLOS :c

CAL E AREIA
volvimento turístico? Melhor seria resolver o

I R M AO S BITENCOURT
OS soldados da PM .desta- pro.blema definitivamente.

CAI� 8AOARÓ • FONf lHO!!
Traçar planos; fazer
mentes; consultar

Radiologistas: DRS. J. A. NÓBREGA DE OLIVEIRA

EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames da Estômago - Ve1'icula Biliar -- Rins

I'orax - Ossos - Intestino, etc,

Hlsterosalpingogra.fia Radiografia Obstétrica

(Gravídêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPÕE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDERÉÇO: Rua Irmã Benwarda s/n, ôníbus à por

ta (Almte. Lamêgo) .

HOEPCKE
o local é o mesmo, mas

o tipo de serv'iço é novo!
AGORA com pessoal
treinado especialmente na SHÉLL

(

Lubrificação
Lavagem
polimento
Baterias

t.I!:a__.....__3IIi.._IIDI!!lIIIlI:li_�i-...IIIÍIII---_Concêrto de pneus

e a tradicional cortezia SHELL

às suas ordens das 6.30 às 21.30
Walter Unhares - pub.

HS.

cados para "dar serviço" nas

praias, não conhecem nem

os princípios rudimentares

da natação (desnecessário
cítarmos outroq requisitos).
Não têm roupagem apro-

ANTIGO DEPÓSITO OA"'IANIorça
técnicos

--- -------------------_

SALA JACARANDÁ NEGRO
Para pessôa de fino �ôsto e alto tratamento, vendo sa

la de jantar em jacarandá negro da Bahia, do mais alto
de luxo, com tôdas as peças primorosamente entalhadas .

Grande mêsa extensível. Ao todo, doze ricas peças. Tratar
pelo telefone 2450.

I priada.
. Não levam "Farmácia

Emergêndía".

/

CAPITÃO JOSÉ MAURO DA COSTA ORTIGA e SE-

Os que temos visto, an

dam, como de comum. far-
dados militarmente, empu
nhado "cassetete" de borra-
cha com botas e tudo o Francisco Ramos da Silva e Estella Silva participam
mais! . . . aos parentes e pessoas amigas, o nascimento de seu filho
Polícia de "desmanchar co- SérgiO Murilo, ocorrido dia' 12 do corrente mês.
mícío" e 'pegar ladrâo" des-
tacado para atender ao pú
blico numa praia, cremos

'não estar muito condizen-

PARTICIPAÇÃO

PARTICIPA,ÇÃO
te com as funções piara as NHORA, participam aos parentes e amigos o nascimento

I quais terá sido designado (!) de seu filhinho

Porque a Polícia Militar JOSÉ MAURICIO
1 adquire um "Aqua-Lung" ocorrido no dia 2 do corrente mês.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIRETOR
. .

Rubens de Arruda Ramos

G E R E-N T E
Dom

í

ngos Fernan�j,e8 de Aqu íno

REDA'fORES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machaco - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos .A. Silveira Lenzi

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo 'Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. Mílton Leite da Costa -

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter

Langc - Dr, Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -

Doralêcío Soares - Dr. Fontoura Rey _. limar Carvalho
_ Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

PUBLICIDAD.
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Virgílio Dias
- Ivo Frutuoso.

HIPRISINTANT.
IMpreaentaç6e. A. S. Lara Ltda.
RIO:- Rua Sena40r DalI,..... - , ... AllUlar

TeL 1215.1-'
I

f;' 'paul. Mua VIt{)ria 657 -- eq,1I\1 ti -

Tel. 84-89411

�rvtço Te)e�ráf3co da UNITJ:D PRJ:S8 (U -1-'.)

AGENTES E CORaJ:SPOilD"ENTJ:g
" .. Tlldoe oe lIluniclpl08 (. �ANTA CATARINA

ANUNC_.JS
lI..tI'aattl contrato, de acordo cu•• l.bela •• vt�••

ASSiNATURA ANUAL CRS 600.00

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

MOVEIS
Usados e antigos - vendem-se. Tratar à
rua Bulcão Viana 49
---------------

.

------

VIAJE MEL.ROa

PARA ITAJAÍ JOINVILLE . CURITIBA

ÔNIBUS ULTIMO' TlP O

SUPER-PULLMAN
NOVO HORARIO PARA CURITmA

DIRETOS AS 12,30 - AS 2& - 4& E 6&
POLTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS PANORAMICA.8
VIAGENS D I R E T A B

PARTIDA lI'LORIANO.t'oLlS
CURITIBA

5,�
12,015CHEGADA

R1PIDG SUL· BRASILEIRO LTDA.
VIAGENS l;()M ESCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 EORAS

AGENCIA FLORIANOPOLIS - RUA DEODORO
ESQUINA TENENTE Sn.V1!iIRA· - TEL.: 21'72
Agora com a nova agência na Rodoviária, na
Av. Hercilio' Luz.
Com a partida de seus carros de lá.

9 - Sábado (tarde)
10 - Domingo
15 - Sexta-feira (dia santo)
16 - Sábado (tarde)
17 .- Domingo
21 - Quinta feira (reríar'o)
23 - Sábado (tarde)
24 - Domingo

,MiS .DE. ABRIL
Farmáeia Noturna
Farmá'eia Noturna
Farmácia Yitória
Farmácia Moderna
Farmácia Moderna
Farmácia Sto. Antônio
Farmácia Catarínense
Farmácia Catarinense

Operaçõa - poença. de Senho
ras - Glinlca de Adulto.

Curso de É,speclallzaçãO no �OIP!
tal dos Servidores do Estado.

(Serviço 'do prof. Mariano de 4n�
drade j, Consultas: Pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde dai

16.30 horas em diante no conauí-

tório. à Rua Nunes Machado, 17.

esquina da Tlr�ente. - Tellt.
2766. Re�ldêncla - Rua Mare
chal Gama D'Eça. n.o 141. - Tel.
3120.

DR. AYRTON DE OLl
VEffiA

- DOENÇAS DO PUL�ÁO -

_ TUBERCULOSB -

Consult[)rlo - Rua F.llp.
Schmldt. 3S - Tel. 1801.

Horário: du 14 li 16 boru.

Re�ldêncl. _. Fel1pe SChmld',
0.0 127.

DR. ANTONIO MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA 'l'RAWMATOLOGIA
ORTOPEDIA

Consultório: Joãe. pln�o 14 -

Consulta: das li) às 17 ho;al. dl'_
riamente. Menoll 9.OS lIábado,. Re
sidência: Bocalu"a, 136. Fone 2714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculdade NaciO_
nal de. Medicina da Univ....ldade

do Bra.U

Ex-Interno por concuno da Mater_
nidade_Escola. (serviço dO prof.
Octávio ROdrigues Lima). Ex
Interno do Serviço de Cirurgia do

Hospital I.A.P E.T.C. dO Rio de

janeíro. MédlC� do Hospital de'
Caridade e da Maternidade Dr.
Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - OPERAÇOES
PARTO SEM DOR pelo métodO

pslco.profllatlco

Consultório: Rua João P�to n, 10.
das 16.00 às Ui.OO horas. Atende
com horas marcadas. Telefone
3036 - Resldêy.cla: Rua General
Blttencourt n. 101.

I'

1 DR.' LAURO DAURA
CLINICA GBBAL

Especialista em moléltlllll d. s.. \nhcras e vtas, urlnárlllll. Cura ra_

dícal das Infecções agudas e crô-
nicas. do aparêlho genlto_urln�rlo
em ambos OI sexoe. Doençal do
aparêlbo Digestivo e do Ilstema
nervoso Horário: 10% li 12 e

2V. às 6 horas _ Consultório:
Rua Tlradeutes. 12 - 1.0 andar
- Fone 3246. Residência: Rua
Lacerda Coutinho. 13 (Ch,cara do

Espanha - Fon. 1148.

DR. HURI GOMES

MEIfDOIÇA
M&DlCO

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica.Gertü
Rc�sidência :

Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro
Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trajano

o serviço noturno será efetua do pelas farmácias sto. Anto nio, Noturna e Vitória.

O plantão diúrho compreenc'li do entre 12 e 12,30 horas será efetuado pela farm. Vitória.

ESTREITO
10 - Domingo Farmácia lndian!:.
15 - Sexta-feira (dia santo) Farmácia Catarinense
17 - Domingo Farmácia do Canto
21 - Quinta feira (feriado) Farmácia Indiana
24 - Domingo Farmácia Catarinense

O serviço noturno será efetu ado pelas famácias do Canto, Indiana e C'atarlnense.
'A presente tabela não poderá ser alterada semprévia auto rizaçãQ de�te Departamento.

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN�

ÕROS;;z,.. !iiidt�ãil(jrPrõiissíõitãi! D!!����A�;�::A�::�������
. Rua Censelheíre lt..llfra•. 160 r c''''- .. .,. .... - - .. - ...... __ .. __ ...... ...._ .._ ...... ,.,. •

Telefone 3022 - Cxa. Postal 139 DR. HENRIQUE PRISCO DR. HOLDEMAR MENEZES. Angustia - Complexos - Ataques - Manias _ �

-,Eoderêço Tele,ráfico ESTADO : Problemático Afetiva e sexual .

PARAISO DR. NEWTON D'AVILA ESPECIALIDADE: DOENÇAS DE : Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia _, :SENHORAS - PARTOS --

.,. Insulinaterapia - Cardiozolorapia - Sonoterapia e •
ME'DICO CIRUUGIA GERAL CIRURGIA

..
Psicoterapia. :

Formado pela Escola de Medlcl�. Direção dos Psiquiátras _ :
na do Rio de Janeiro Ex-Interno : DR. PERCY JOãO DE BORBA :
da Maternidade Clara Basbaum, : DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA :do Maternidade pró_Matre, do

0.. DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE .=Hospital da Gamb{,a e do Hospital CONSULTAS: Das 15 às 18 horas
'h •• •do IArETC. Atend,e provlsórla_ � Endereco: Avemda Mauro Ramos, 286 •
.' '.mente no Hospital de Caridade -

• (Praça Etelvtna Luz) •
parte da manhã. : "' "•••••" �

Rua Gal. Bíttenconrt n, 121.
Telefene : 265l.
Consultório:

Rua Felipe Schmídt A. 1$7.
.

Esq. Álvaro de Carvalho.
Horário:

fias 16,00 às 18,00, diaria-Imente exceto aos sábados
I...;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;,;;;;;.;;_;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;�

------------------------------,--------------------------

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
P L A N T Õ E S DÉ F A R M Á C I A

FLORIANÓPOLIS

I
O DR. ALVARO DE CARVALHO comunica aos clientes

o seu novo horário de' consultas pela manhã, diariamente,
das 10,30 às 12 horas.

.

A tarde das 15 hs. em diante exeto aos sábados.

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
Rua Felipe Schmidt, 39-A - Te!. 2998.

CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS Dr. (I R O (O R D E I R O
Especialista em moléstias de anus e recto. C I R U R G I Ã O D E N TIS T ATratamento de hemorroidas, fistulaa, ete.

mrUi'Iia anaJ
CONSULTÓRIO: - Pua CeI. Pedro Demoro 1553 _

Estreito
'

IRMÀÓS BITENCOURT

Escritório de Advocacia
Rua Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - Florianópolis
Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evilásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas clvels, comerclals, crrmr- .

nais e fiscais - Admínístração de bens - Locação e ven

da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran
ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias

DR. ÁLVARO DE CARVALHO
Médico Pediatra

Doenças de SEt�horal - procto_
10gla - Eletricidade Médica

Consultório: Rua Victor Mel
reUes n.o 28 -- Telefone 3307

Consultas: Das Iii horas em diante.
Residência: FonEl. 8.423. Rua BIll-
menau, n, 71.

DR. GUARACY A.
SANTOS FORRO

.,
( A I S 8 A O A , O . 'O N f J 5 O t

Cirurgião Dentista
.

ANTIGO DEPOSITO OAM1ANI

Especiá�ista em dentaduras anil.
.

tômicas. Horário; Das 8 às 12 bs
------------

Atende com hora marcada

Avisa sua distinta clientela que
mudou seu consultório para a rua

Felipe Schmldt, n. 39-A - Em'

frente a Padaria Carioca. I

ORAI EBE B. BARiOS
CLlNICA DE CRIANÇASC008ultórlo • R._4i_ela ConsUlta.

À' BercWo Lu 16GA "1)'0. • SeCUllda i 6.&-tel"

da. 16 ii 17 hora.

Te•. - 1114
, Fí.oR IANÔPOLll!l

DENTADURAS INFERIORES
MÉTODO PRÓPRIO

FIXAÇãO GARANTIDA

DR. MOORRIS lCHWEIDSON
CIRURGIAo DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANÁ

:RAIOS X - PONTES - PIVôS
TRATAMENTOS DE CANAL

HORÁRIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 horas
HORAS MARCADAS - das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

RAUL PEREIRA CALDAS

ADVOGADO

"Questões Trabalhistas"
Escr1tório: Rua João Pinto n. II lObO

t elefone n. 2.487 - Caixa Postal D. U

EiORARIO: Das 15 às 17 bor...

xxx

ESCRITO'RIO DE ADVOCACIA E

PROCURADORIA
Assistência dos Advogados:

Dr. ANTONIO GRILLO Dr. eMANOEL CAMPOS
Dr. AUGUSTO WOLF Dr. M,ARCIO COLLAÇO
Rua Jerônimo Coelho, 1 � 1.0 andar - salas 9 e 10

"Edf. João Alfredo" - Telefone 3658

POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA·
DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS

Casa Laudares, Ltda.
Rua Deodoro, 15 - tel. 3820

Para
: Lavagem de roupas, na máq�ina e no ,tanque,

Lavagem e limpeza de louças e

apetrechos de cozinha,
E todos os demais mistéres domésticos,

prefira °

"Sabão de Joinville"

EM PÓ
LAVA MELHOR

'.

É MAIS ECONÔMICO
LIMPA COM MAIS FACILIDADE

Horário: DIURNO, e NOTURNO
CLíNICA - PRÓTESE - CIRURGIA

Rua Felipe Schmidt, 19 - 10 andar - Sala 4

ARTIGOS DE SANTA CATARINA
TECIDOS RENAUX

,,..%,..%,.a:;%i%"'''''t..�� 3.� ••"'f..'S..'fª."w.,,,.i.��'::J

I
NA CASA BRUSQUE

IRua Trajano, 11-A,
que, semanalmente, recebe as

últimas novidades.

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

�,,_.r IIf!SCO�*- ,11--� TOODDfA
/

I -, �r' nos VAPeJOS

�"t,----_.-------------------.----- �
MA SOBIlBAIU" PRAC.A 11 DE NC;>VEMBBO - ESQUINA

IlCA FELIPE SCHMIDT

FILIAL "A 8ABERANA" DISTRITO DO I.Bn:;��ITO - CANTO

r;

Persianas

• l\RQUITETONICO
• TOPOORAFICO
• DE PROPAGANDA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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b: "Clima tórri�o artificiar' ao seryi�o �a medicina
'.COLÓNIA - (Por Eduard está fora de dúvida que a Clínica Universitária de Co- surpreendente à mais forte lentes resultados nos casos

t-uer) - Na Alemanha, co- ínhalação de ar quente dá lónia adoptou-se uma cha-II irrigação sanguínea nas vias de arma bronquial originada
mo em muitos outros países resultados excelentes em ínú- mada "máscara de clima" respiratórias superiores. Pro- por· tosse, constipações e

o número de pessoas atribu- mero scasos considerados até regulando-se a temperatura I cede-.3e, por
assim dizer, à bronquite aguda ou crônica.

ladas pela asma e pela bron- agora desesperados. E ainda do ar entre 38 e 54 Celsius. "secagem�do tecido inflama- É provável que a terapia de

quite ascende a milhões. Via mais: há hoje especialistas Segundo os resultados até do, extraindo a sua humilda- inhalação de ar quente seja
de regra, trata-se de ataques inclinados a crer que a ínha- agora obtidos e observados,

I
de. Segundo as experiências aplicada de futuro em cada

de falta de ar originados por lação de ar quente eleva con- o novo método permite cu- colhidas, convem repetir os vez maior escala.

estenoses ou inflamações na sideràvelmente a capacidade rar uma constipação normal períodos de inhalação de

parte superior das vias res- de resistência a várias in- dentro de 3 a 4 horas sem tres a quatro
.

horas por vá

piratórias. Nas crianças e fecções e doenças contagio- que haja recaída. Pacientes rias vezes ao dia. O Dr. Dob

nas pessoas de idade avan- sas. de bronquite crónico ou de I belstein conseguiu até mes

çada as formas agudas desta As teorias do Dr. Dobbels- catarro das vias respiratórias mo curar por
.

completo vá

doença são mais frequentes tein têm agora _o �poiO do I senti.ram gra�de. alívio logo rios casos de arma �rOnquial
na primavera e no outono, Prof. H. W. Knípplng, da depoís dos primeiros trata- que já persistiam ha dezenas
ou seja nos períodos de mu- Clínica Universitária de Co-! mentos. Até mesmo os pa- de anos. Nos raros casos de

dança das estações. Entre os lónia, uma capacidade in- I cientes atacados de cancro recaída, verificados depois de

adultos as formas mais gra- ternacional que procedeu a I bronquial sentiram-se me- algumas semanas ou até

ves da asma e da bronquite um estudo consciencioso da ; lhor se bem que a terapia mesmo meses de ausência

reduzem consideràvelmente a terapia de ar quente. A tem- : não influa sobre o desenvol- dos ataques, bastou recorrer

capacidade de trabalho e

di-lperatura
do ar inhalado de- vimento do cancro.

I
a inhalações de ar quente

ficU'ltam o exercício de cer- ve ser mais alta do que a' �a. opinião do Professor para obter resultados imedia

tas profissões. Submetendo o temperatura do sangue. Na Kmppmg deve-se o efeito tos. O tratamento deu exce-

����:� e ::c����:s�� ae:���- \N't:GOCIO' MESQ'=:---U-I-N-.H'-Odoenças podem levar a morte ..u '

prematura.
'

.

Na luta contra a asma e a nilson mell� r q�anto isso" o canalha, fi:�-l tão logo chegasse em casa der o máximo posível Ide sua

bronquite, cujas origens po- _Entre .,centenas de P�of�s- glI�dO também "" uma reli I �_�:l_l_s��_a�:_�-=p�:!�
1
mercadoria indecentee cn

dem variar evidentemente, s�es.e ra�os de comercio, I quia o seu artigo, procurava ,_ - minosa, o retardado nego
tem-se recorrido a uma série há dias fUI despertado por I a todo custo fazer com que I

"'."
MADEIRAS P�RA

'J
ciante retirou-se das íme

de terapias cujo resultado um outro comércio singular j'
o espírito da nóvel criança: ÇONSTRUrC';_O diações Ido grupo escolar e

varia frequentemente de pa- para os olhos humanOs!jUltrapassasse a fronteira

dei
IRMA OS 8iT._�,-OURT Ise

infiltrou num bar próxí-
ciente para paciente, A Próximo a um educandário sua tenra idade e adquirisse (A IS 8 A o A "ó6 ' 'o N f ,0el1

IIllO dali onde fOI' gastar o
• o" ANTIGO OfD SITO DAMfAt-�1 ) I .'

maioria dos doentes sentir- desta capital, estava �m ho- aquilo que seria queimado I "
.�- dinheiro .de suas vítimas, in-

se-ia muito melhor num clí- mem r?deado de crianças, gerindo álcool, o qual ,trans-l
ma quente até tórrido por as quais cada qual procura- SERVlro DE RAlor X portaria para 'Q lugar ade-
exemplo no Sahará.

'

VIa ver, através de _ um bi- '" f ,J
quado, ou seja, para as sar-

O médico de Colónia Dr. nóculos, figurinhas obcênas! ATENDENDO DIARIÃMENTE NA getas imundas de seu baixo
Dobbelstein teve, por isso, a "'Ta um atentado contra a MAJERN!DADE CARMElA DUTRA nível moral! Ainda revoltado
ideia de trazer, o "clima tór- noral! Segundo informa- I

contra o mesquinho camelô
rido" para o próprio quarto .ões colhidas junto às crían, RadiOlogistas: DRS. J. A. NóBREGA DE OLIVEIRA pale maneira indigna d�
do doente. Passou a tratá- ias. Tratav�-se de mulheres EWALDO J. R. SCHAEFER vencer na vída, busco, por
los com inhalações de ar tuase despidas em varias Exames do Estômago - Vesícula Biliar -- Rins meio desta crônica, alertar
quente. Ao princípio as suas oõses, em cujo celulóide elas Torax - Ossos - Intestino, etc. os senhores pais para que
experiências e os seus prí- mostravam seus atrativos! a Hlsterosalpíngcgrafía Radiografia Obstétrica joguem no fogo o produto
moiros êxitos foram olhados fim de que alguém sentisse (Gravidêz) - Radiologia Pediátrica. de um mal negócio feito por
com certo cepticismo pelos �entação pelos seus dotes fí- DISPÕE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA um homem sem moral, que
seus colegas. Alguns investi- sicos. Tudo era mostrado SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO procura levar as crianças
gadores .e médicos temiam num colorido sensacional! ENDERl!:ÇO; Rua Irmã Benwarda s/n, ônibus à por- além fronteiras de seus es-

até mesmo que o seu método As crianças, que retornavam ta (Almte. Lamêgo). tudos para .um dia melhor
pudesse ser nocivo à saúde à casa fascinadas pelo celu- do amanhã. Agora há duas
dos doentes. �oje _em� lóide, não conseguiam re- Adenauer conla com uma séria ,de medidas a tomar; zelar pe-

sistír à tentação de comprar' los seus filhos para que êles
o artigo, criminosamente, 0- Conferências de Cu'pu·.I,a aprendam aquilo que lhes
fereciJ:io por um marginal,

I
servirá' de Orgulho; Ia. outra

que buscava na' fragilidade BONN, -- Num relatório e repetiu o seu concito de é exterminar êsse verme,
'das crianças, roubar-lhe o' apresentado a .J,racção par- que o povo berlinense deve conhecido por camelô de fi-
'dinheiro do seu b o l s o! lamentar do Partído Demo _ "d,e-cidir, -por si próprio, se gurlnhas obcênas, sunpreen
Quanta indignidade! Mas o crata Cristão, o Chanceler deseja ou não manter o dendo-o no seu
retardado camelô ,de ímora- Konrad Adenauer manifes staéus atual. mesquinho.
lidades continuava ofereceu, tou seu ponto de vista de
do seu lartigo, roldeado de que, nos próximos dois anos

mais de umas vinte crían- quatro Conferências de Cá

ças, tôdas do sexo masculi- pula, formando uma sé

no, os quais, na. ânsia de ver rie, seriam úteis para a so

a indecente figura, esque- lução ,d,os problemas interna
ci8im até de que seus . pais cionlais.

IDO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

1---,,,--,,-- ._ ..._- - ........�------
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FALTA DE CIVISMO
Dia 21, foi feriado Naeíonal, dia em que tôdas as re

partições públicas, federais, estaduais e muníeípaís, de
veriam içar o Pavilhão Nacional às 8 horas, como tam
bém as casas comerciais, sindicatos, clubes, etc ...

Pelo incrível que pareça, observei com. mais dois a

migos, que na rua Felipe Schm.idt, a principal artéria da
cidade, não vimos uma bandeir.a içada. foi uma decep
ção, uma falta de civismo. Estou cansado de crttíear a es

te respeito, e ninguém lilga' ninguém. Tenho duas teste
munhas deste fato, uma é o nosso redator Flávio Amo
rim, o outro é o sr. Paulo Lange.
Estes ficaram apavorados, com o desleixo para com o

grande feriado Nacional.
Apelamos para que as autoridades competentes, fis

calizassem no dia 1.° de MaIo, a obrigação daquêlss que
são brasileiros, e que se esquecem das bandeiras nos ar

mários, como acontece em quase todos os feriados.

BODAS de uoro. do
Amanhã, veremos a Vitri

dis- ne da Semana.

DESFILE de modas e jan
tar dançante, no dia 14 de
maio do Lira T. C., organi
zada pelas Soroptdmístas,
i:ste desfile será de saías e

blusas de Jane Modas.
Ingresso individual, cr$ ...

250,00.

SOIRÉE, patrocinada pe
lo Lira T. C., Líons, Raliary,
Pioneiras Sociais e Soropti
mistas, que estava marcada

para amanhã, ficou trans
ferida pare o mês de maio,
provavelmente no dia 28.

A RÁDIO GUARUJÁ, re-

transmitiu tôdas as solení
dades, desde o primeiro dia
da inauguração de Brasília.

No dia 5 de junho, vou

selecíonar as três mais ele
gantes "VITRINES DE IN
VERNO".

tinto casal. Sra.
Kotzias e Sr.

Moscopiá
Anastácio

�. �')!f�1.t�/ '';'-1'v,. if'!IIi(;"'il.�0;.lY!""- ,

O príncipe Ariffin da Ma

lasia, atualmente 'com 64 a

nos, está procurando uma

noiva. Ele já se casou nada
menos do que sessenta e no

ve vezes e o seu casamento
que menos durou foi um de

UM HOMEM DE TINO seis horas apenas; Conhe
Certo miliardario norte- ceu uma jovem num avião

americano que passou 15'e casou-se com ela assim
dias num hotel de Nice 'que o aparelho aterrou.
prontificou-se ,a pagar os

honorários dia orquestra du
rante todo o tempo, contan
to. que não tocasse músíeas

Kotzias.
, Será celebrada, amanhã
às 9 horas, uma missa na

Igreja São Nicolau, na rua

Tenente Silveira.

Torno público que estão a até o dia 10 de lIllaio do ano

venda, em concorrência pú- em curso, quando selão a

blica, 3 (três) caminhões bertas na 'presença dO,s inte
NAHS, que s'e acham à visi- ressados no horário Ide 14

tação dos interessados na horas.
Adenauer não acredita oficina idesta Prefeitura, sita Prefeitul"ia, Munic�pal de

que na próxima Conferência à rua Almirante Lamego. Florianópolis, em 19 de abril
dos Quatro Grandes, em As propostJas para compra de 1960.
maio, seJa provável Uma de- deverão ser endereçadas ao OSVALDO MACHADO
Clsao final ,para ,toldos os gabinete desta Prefeitura Prefeito Municipal Lázaro Bartolomeu
assuntos. É ,de esperar, no _,_ ,.-__,_

SAUL OLIVEIRA E ZANI GONZAGA A CHAPA ...
ent::lllto, que seja criado um ( O N V I J E .

O Dr. Saul �e Oliveira é o nosso candidato a presidên-
clima propí.cio para a Con-

.
.

Cla da Federaçao Catarinense de Futebol formando' a

ferência seguinte. As �amílias de JOÃO BRITO e ISRAEL BRITO con-
Chapa com o .Dr. Zani Gonzaga para Vice-;residente.

Em seu relatório, o Chan- vidam as pessôas de suas relações para assistirem a missa. ? sr. Osm �elo, está há oito anos na Federação, como
'celer, acentua" ainda uma de 7:0 dia, a ser celebrada na Catedral Metropolitana, às preSIdente e vaI quer,er ficar mais dois Isto não -

vit 1" -1 d'
. e cargo

vez, que deve ser mantido o 7 horas do dia 25, segunda-feira. lar� ICIO.: � IZ
_

que 'd� trabalho e encomôdo, más não
presente "status" de Berlim.. Antecipadamente agradecem. .-

a a e er�ç�o. Esta preparando a SUl:!. campanh� por
- 1 t�da parte. ImcIalmente diz: As ligas que estão devendo

�ao podem votar. Quer dízer que isto já é um golpe inte
lI�ente do Sr., Osni Melo. Sim, forque a Federação poderádIspensar a dIvida, mas, se o voto fôr da casa.

A chapa que apresentei, é a melhor. Portanto, vamos
renovar ...

E D I T A L

DR. CELSÕ RAMOS FilllO,
comercio eng,", diretor do Conselho de

íEngenharia e Arquitetura
da 10,a Região em Santa
Catarina, falou no programa
"Fala o Convidado" da Rá
dio Guarujá, sôbre Brasília,
no seu aspecto histórico, ar
quitetônico � urbanístico.

S�indo-se muito bem, em
todos os pontos de vsta.

HOJE, haverá o elegantís
simo "DESFILE BANGú",
em Itajaí, na séde do Clube

. Caça �,Tiro ''Vasconcelos
Drumond".

---<

Quinze jovens desfilarão,
Lana Fleischmann, Carmem
Ehrhard, Ana Helena Bau
,re Edla Luz, I1ézia Leal, Ve
ra Schanaider, Jeanete Nar
ciso, Sueli Pereira e Neusa
Pereira, estas, farão sucesso
logo mais à noite, quando
passarão pela passa,rela. O
cronista Sebastião Reis, es
tará em ação neste desfile.

modernas.

OBSERVANDO & COMiENTANooVENDE-SE

os a.guaI1d;aVIam para almo�

çar juntos no aconchêgo do

lar, onde a educação era

bem diferente daquela que
era rlalda 'naquela esquina,!
Após ver o celulóide, ;as cri

anças sorriam e logo retira
vam do bolso 00 dinheiro que

pagaria 00 crime do vil ne

gociante. E êle, calado até
�erto ponto, ia colocando as

férias do Id,ia no bólso, igno
rando sua procedência. En-

200 Poltronas Cimo modê

lo Atlantica, proprias para

cinema, ou sala de confe

rências. i
3 Progetores de 16 mili-'

metros semi novos marca

TERTA SAUND Hungaro.
Ver e tratar na Confeita

ria Chiquinho.

AUT:ENJlCIDADE PROGRtI�MA DO MES_,zj

DIA :.l8 - Bingo das Jóias -- Soco Amparo à \lelhice.

xxx

"ONDA" QUE VALEU ...
Correu um boato que eu me ofereci para apitar o

jogo entre Figueire!1se e Avaí. Isto foi o suficiê:Qte para
criar uma "endinha" entre os árbitros que estavam li�
cenciados por 24 horsa.

Eu não me ofer,eci a ninguém. Os sabidos deram o
golpe, falaram que eu aceitei para que os licenciados disis�
tissem da licença. Total: O Sr. Osni Melo, reuniu a turma
e a licença acabou. Declarei ao Sr. Osvaldo Meira e o Sr
AViáras, que eu não conteria tal atitude, em furar a cam�
panha dos �rbitros, disse também que com o boato que
soltaram os juíze& Chegariam num acôrdo pensando que eu
fôsse aceitar, a intenção dos dois clubes. Resultado a "on
da surtiu efeito.

r Dizer o que é Brasília, sem ter ido lá, sem ter

pres.enciado o "monumento do futuro", no apogeu
da sua inauguração, é soltar frases eufóricas, écos
de uma satisfação irradiante.

Sentor Brasília, aqui na província, constatar os

seus efeitos producentes da sua quase concretização,
é ser honesto, é dar valor real à capacidade do ho

.

mem brasileiro, do seu poder de realização. E acre

ditar no glorioso destino da Pátria.
Sentir Brasília, aqui na província, constatar os

truiram, é ter vibrado, quando se .escutou a calorosa

homenagem ao Presidente da República pelo, Con

gresso' Nacional, instalado na nóva Capital, onde em

sessão solene, todos os parlamentares, de todos os

quadrante do País, de pé, irromperam ensurdecedo

ra salva de palmas, ao grande brasileiro Juscelino

Kubitschek.
Quando aquí em Florianópolis, o auto falante

de uma emissora, transmitia os atos da inaugura
ção oficial, quarta-feira à noite, grande número de

circunstantes, ao ouvirem os acordes do hino na

cional, eJ;nudeceram perfilando-se - e alguns de

mão no peito e cabeça descoberta, prestavam a

grande e sincera homenagem, .e que se pode dizer!

Nestes momentos, os mais sineeros, em que as

mesqUinha e obrigatórias paixões se escondem, é

que os homens se tornam verdadeiJ:amente honestos,
autênticos. Autênticos como Brasíla.

fi����;' 1·;7���-�
.... -

DIA 2'! - Encontro dos Brotinhos

x'x x

WALTER POLO

? Bocaiuva venceu os Universitários por 4xl, numa
partida de Walter polo, realizada na Piscina da Escola de
Aprendizes Marinheiros.

O próximo jogo será entre as equipes do Caravana do
Ar e do Bocaiuva, dois lideres do Torneio.

xxx
O Sr. Osni Barbato, Diretor de Esportes do Lira T.C.,

está com a sua equipe de tenis na categoria de Infante
Juvenil, pronta para disputar o Campeonato Estadual, que
será realizada. em Joinville.

Hoje, dev,erá seguir para Joinville, a equipe do Juve
nil masculino e feminino.

xxx

OS ÁRBITROS PRECISAM ...
Os árbitros novatos precisam de uma oportunidade

neste Campeonato da Cidade, a fim de melhorarem e tal

vez quem sabe, tenham um bom resUltado.
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CELSO

Em São Joaquim
politicos -

SÃO JOAQUIM, 21 (E) - O Sr. Celso Ramos chegou on

tem a esta cidade, sendo festivamente recebido a alguns quilo
metros, na estrada, pelos membros do Diretório Municipal do
P.S.D. e numerosos amigos e correligionários dos distritos.

de, conferenciou demora- ....vistar rápildamente o sr.
damente - e Id'e elevado Celso Ramos, que em La
numero de correligionários jes, se aprontava 'para se-
e elementos símpatísantes. guír para Caçador.
Durante o dia o sr. oeíso Indlagado das suas ím-

Ramos, depois de reunir-se pressões da visita a Sãci
com o Diretório do PSD, Joaquim, declarou-nos'
manteve contatos com pres

.

�;i���i�����ntos políticos

Trabalh'l·stas Lageanos tNo Clube Astreia foi-lhe ornam
oferecido um banquete de

;�l�cdao�:iJ�!::;J!e��:�l��� POS1·C(�IO FAVORÁViEIS À EXPULSÃO PROTESTO CONTRA O SENADOR SAULO
das oposições eatarínenses, '

IY RAMOS
que foram, aliás, mais lon- dêles vereador, porém in-

O' Senhor Lauro Martins,
ge, telegrafaram ao sena- continenti foram desligados

presidente ICIO Partido Li- O Diretório do PTB de
J dor Saulo Ramos protes- das fileiras petebistas.

bertador, e outros líderes Lajes, tão pronto teve co-
dos ao Dr. João Goulart, ao pelo senador Saulo Ramos, tando contra a atitude que O pronunciamento rela

das demais agremiações nhecimento da expulsão dos
dep. Doutel de Andrade e fêz com que os trabalhistas assumiu de apôio aos de- cionado com a expulsão dos

compareceram a essa ho- deputados Braz Alves e
ao dep. Evilasio Caon. lageanos, em novos e íncí- putados expulsos. deputados Braz Alves e

menagem, que decorreu em
Os últimos acontecímen- sivos pronunciamentos, rei- E' de se destacar que o Paulino Burtgo e o protesto

ambiente de intensa vibra- Paulino Burígo, hipotecou tos relacionados com aque- terassem a atitude tomada. Dir.etório do PTB de Lajes contra o senador Saulo Ra

ção, sendo proferidos dís- solidariedade à Comissão le episódio político, espe- A Executiva Regional do tem sido um dos que tem mos é bastante significati

cursos entusiásticos, rece-
Executiva Regional Traba- cíalmentg a viagem dos PTB recebeu novos expe- tomado posição com maior vo, partindo como partiu

cidos sob laplausos prolon- lhista. Fê-lo através de te- parlamentares expulsos ao dientes de apôio dos pete- firmeza dentro do traba- de Lajes, pois aquela é a

gados. legramas enérgicos dirigi- Rio e a posição assumida bistas da cidade serrana Ihísmo barriga-verde. Não çidade natal do represen-

IMPRESSõES
faz muito, dois de seus tante do PTB no Senado da

Ontem pela manhã, nos- O Trl·bunal de Justl·ça COI
membros se declararam em República e sempre foi a

sa reportagem conseguiu
favor da candidatura F.er- base de todos os seus mo-

ligação telefônica, entre-
- nando Ferrari, sendo um vimentos em nosso Estado.

gratula-se com opresidente LOTE�},�n��,E�Td��b�1 �,El96�' CATARINA
O Tribunal de Justiça 'em rina por sugestão do dr. União, assinalando a ím

sua sessão plenária de 20 Paulo B1asi, Procurador portância que êsse fato te
do corrente decidiu expedir Geral do Estado, acolhido rá no desenvolvimento do

ao Presidente Juscelino por todos desembargadores, nosso país. Saudações aten
Kubitschek de Oliveira o decidiu mandar consignar ciosas. DESEMBARGADOR

seguinte telegrama: na ata dos trabalhos da ALVES PEDROSA, PRESI-
"Florianópolis, 20 - Te- sessão plenária hoje realí- DENTE."

nho a honra de comunicar zada, um voto de congratu-.
a Vossência que o Tribunal lações pela inauguração de
de �ustiça de Santa Cata- Brasília, nova Capital da

RllIffiando para a cidade,
em caravana, o ilustre can

dídato oopsicionista, à che
gada recebeu cumprimen
tos dos presidentes do Par
tido Trabalhista Brasileiro,
do Partido Libertador e do
Partido Democrata Cristão
- com os' quais, mais tar-

- Festivamente recebido
Cirande· almoço - Impressões

- "Meus contatos com a

gente joaquinense consti
tuem sempre motivo de jú
bilo e emoção, pois datam
de, longas e dístancíadas

datas, quando meu saudoso
pai governava o Estado e

mais tarde. quando já em

oposição, tinha aquele mu

nicípio na sua área de ação
política. Minha visita foi
proveitosa e IdJe par com a

, satisfação de rever bons e

velhos companheiros de lu-

Falecimento
JOS:É SANTOS DA SILVA

Causou geral consternação a notícia do falecímento

do nosso estimado conterrâneo sr. José Santos da Silva,
fiscal do Impôsto de Consumo, que se encontrava em São

Paulo comissionado pelo Governo Federal para servir du

rante dois anos na fiscalização dos Bancos naquele Esta

do. Após alguns mêses de estada naquela Capital. no exer

cício de sua nova função, foi o nosso digno conterrâneo

acometido de grave enfermidade.

Tendo melhorado sensivelmente, obteve alta para

voltar a Itajaí onde tem séde, preparando-se para voltar

no fim do mês, quando novamente foi atacado de nova

crise da qual veio a falecer.
José Santos da Silva tambem foi alto funcionário do

Esta,dio, tendo deixado aquelas funções depois de ter sido

nomeado Fiscal - do Irnpôsto de Consumo.

Deixa viúva, a sra. Nair S. Ida Silva e dois filhos

menores.

À família golpeada por esse inesperado desenlace, o

"O Estado" envia seus profundos sentimentos do mais

sincero pesar.

tas, ensejou-me contatos
com ilustres dirigentes e

prestigiosos elementos de
outros partidos. Encontrei,
como em outros municípios,
entre a brava Igente [oaqui.,
nense, um veemente desejo
de reação contra a inércia
e a politicagem do govêrno
do Estado. Adversários tra

dicionais, que sempre mili
taram com Idignidrudle na

UDN, mostram-se decep
danados com soluções que

Melianle foge
AMANHÃ, NESTA CAPITAL, EMINENTE da (adeia

PROfESSOR AMERICANO
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CONSÓRCIO JAC - CRUZEIRO
DO SUL

PARTIDAS DE FLORIANÓPOLIS:

,Douglas
Diáriamente

às 7,30

Visitará amanhã esta Ca

pital o Dr. Alberto Rosa,
Catedrático nos Est�dos
Unidos na Universidade de
Winsconsin e também Dir,e

tor do Centro Luso-Brasi
leiro. Além êstes dois cargos
o Dr. Alberto Rosa é Dire

tor do programa dos gru

pos de estudantes que pas
sam um ano no estrangei
ro, intitulàdo "Junior Year

Abroad".
Dr. Alberto Rosa, recen

temente realizou. na Uni-

versidade de Wisconsin um

seminário com duração de
três dias, no qual foram
discutidos diversos aspectos
da cultura brasileira. Apro-

veitando a sua estada nes

ta Capital o Dr. Rosa fará,
a convite do Instituto Bra
sil-Estados Unidos, uma

conferência em português,
na noite de amanhã, às 20
horas sôbre o tema "O In
tercâmbio Cultural entre
Brasil e os Estados Unidos".

PORTO ALEGRE, 21 (VA)
- Fugiu da cadeia da ci
dade de Bagé o meliante
José GaIvão Santos, alagoa
no, com 20 anos de idade e

que nos últimos tempos se

especializara em furtar
carteiras nos comícios do
sr. Jânio Quadros, no Rio
Grande do Sul.
Santos batera várias car

teiras nos comícios de São
Gabriel e Bagé, sendo prê
so nesta última cidade
quando retornava ao ho
tel. Em sua mala foi encon
trada quantia superior a

150 mil cruzeiros. Em se

guida, foi recambiado a São
Gabriel e novamente levado
a Bagé de onde fugiu.
Santos acompanhava a

caravana de Jânio Quadras
e aproveitava a confusão
dos comícios para agir. Em
Bagé até o orador do comí
cio foi furtado.

- Contat�s�

AGORA!!!

MELHORES LINHAS E MELHORES
HORÁRIOS

(onvair
Diáriamente às 9,30 - Direto a São Paulo

e Rio.
às 18,00 - ParaPôrto Alegre

às 7,30 - Para Curitiba,
S. Paulo e Rio.

Para Itajaí, Joinville, Curi
tiba, Paranaguá, Santos e

Rio. �
'\SSSSSSS%S·S$S%SSSS'SSS%SSSS$SgSSS%SSSS%%j�

Respondem os...
(Cont. da 1.a página)

que temos a certeza mere

cerá o apôío irrestrito de
todos os partidos.
Estamos convencidos de

que V. S., bem como os

componentes do Diretório
da União Democrática Na
cional, assim como nós 'já o

nzemos e tencionamos re

petí-lo, terão oportunídade
'

de diemonstrar, não por pa
'lavras mas por' átos, a sin-
ceridade de propósitos em

também apoiando incondi
cionalmente o nome dêsse
digno cidadão.
Assim procedendo, temos

a segurança de haver inter
pretado as aspirações su

premas Idlêsse Diretório e do
povo de Joinville.
Atencíosas Saudações
Arnaldo Budal Arins
Presidente do Diretório
Municipal do Partido de
Representação Popular
de Joínvílle.

o situacionismo ali deu a

processos e .escandalos ad- 1

mínístratívos. Acredito que;
a causa que mínha candí- 'I

datura representa tenha,
no próximo pleito, na terra
joaquínense, a melhor aco

lhida. E por isso regressei
satísrertíssímo. Peço ao

nosso jornal que reitere os
meus comovidos agradeci
mentos aos joaquinenses e
a todos quantos me ddstin
guíram, cumulando-me de
atenções e gentilezas que
tão bem refletem a tradi
cional hospitalidade de São
Joaquim".

Florianópolis, sábado, 23 de abril ,de 1959

1.251 - CR$ 500.000,00 - Ibirama
3.790 - CR- 50.000,00 - Joaçaba
1.089 - CR$ 30.000,00 - Canoinhas
3.530 - CR$ 20.000,00 - Florianópolis
3.466 - CR$ 10.000,00 - Pôrto União

Convite
Miguel Anastácio Kolzias e Família,

Jorge Anastácio Koizias e Família e Sla·
vros Anaslácio Kohdas e Família, têm a

satisfação de convidar as pessôas de suas

relações para a missa e� ação de graças,
que mandarão rezar, na Igreja Ortodoxa
São Nicolau, síía à rua Tenente Silveira,
às nove horas do dia vinle e quatro de abril

(domingo), em agradecimento e louvor a

Deus, pelas "Bodas de Ouro" de seus pais"

Em cronista ou oomentartsta cinematográfico.
Possuía retratos autografados das maiores celebri

dades da tela: de CarIito� a Bette Davies, de Charles

Laughton a Marlene Díetrich, de Sir Lawrence Oliver
a Linda DarneIl, de Oanttnflas a Elizabet Taylor_ etc.
etc .. Mas, ainda assim, queixava-se de faltar muito

autógrafo e muito retrato de grandes astros.
Anteontem, no Correio, teve uma surpresa: um

registrado, com um anagrana no verso: B-B.
Pensou logo na Brigite Bardot.

Decepção: era mais um papeluco Braz-Búrigo ...

para "O ESTADO" rn ";�� ttâetonso eereõa-:..J::JJtadi�
Brasil e Uruguay sao

dois países irmanados por
vínculos históricos, tradi
cionais e até idiomáticos,
pois. se em ambos os países
falam idiomas diferentes, o

espanhol e o português, têm
uma origem comum, são
linguas ibéricas, neolatinas,
filhas de uma mesma mãe
comum, o latim. ,

Uma vêz o território uru

guayo pertenceu a Portu

gal e ao Brasil, chamou-se
lhe Província Cisplatina,
mas aquela união foi con

sequência da conquista,
criada pela fôrça e nossa

união tem sido desejada
sempre espiritual com os

povos irmãos. Não deseja
mos pertencer ao Brasil ou
à Argentina. Geogràfica
mente falando, a região do
Prata pode ser o limite na

tural do Brasil, e a política
de Portugal, desde a funda

ção da Colônia do Sacra-

menta pretendeu a ocupa
ção dos territórios que os

espanhóis ocupavam na

Banda Oriental do rio Uru

guay.
Políticamente tive mos

uma origem comum com a

Argentina, e fizemos parte,
primeiramente do Vice-Rei
nado ,do Rio da Prata e,
mais tarde, das Províncias
Unidas do Rio da Prata,
mas, nem as aspirações do
Brasil e da Argentina à
nossa hegemonia em épo
cas passadas, modificou
nosso determinismo em ser

livres. 'I'ívemos desde o nos

so nascimento como nação
a vontade de ser livres e

independentes, como o de
monstraram as lutas de Ar
tígas contra a invasão por
tuguêsa e a façanha ínsu
perável dos Trinta e Três
Orientais que foi a primei-

e UtUtfU(i;ff: (j>úUeJ t1tWLM.�
ram chilenos e peruanos,
que deu causa a uma guer
ra internacional, ou os

equatorianos e peruanos. O
Brasil nunca empreendeu a

guerra a países visinhos, e

se interveio na guerra do
Paraguay e contra Rosas
foi em companhia da Ar
gentina e do Uruguay e

com a convicção de estar
lutando contra ditadores.
Se bem que a Indepen

dência do Uruguay uniu
uruguayos e argentinos
contra o Brasil na batalha
de Ituzaingó, quando co

meçamos a ser uma nação
livre ê independente come

çaram nossas relações de
amizade com o Brasil.

ra etapa de nossa indepen
dência. Nossa independên
cia não foi um ato de libe
ralidade da Inglaterra pa
ra defender seus interêsses
no Rio da Prata, nem nas

cemos livres por vontade
do Brasil ou da Argentina.
Nossa independência foi um
processo lógico e natural.

Mas, desde o nosso nas

cimento como nação, nos
sentimos próximos do Bra
sil, porque os :o,OSS05 ínte
rêsses e a nossa ideologia,
coincidem com a forma de
mocrática da diplomacia
brasileira, que foi sempre
exemplar na América por
sua tendência conciliadora
em resolver amistosamente
todos os seus problemas de
liimtes com os países vísí
nhos. E assim o Brasil'
nunca teve cobiça por ter
ritórios litigiosos como tive-

Brasileiros e Orientais
lutaram juntos Da batalha
de Monte oaseros e na

guerra do Paraguay e nes-

ta última ambos 03 povos

compartilharam sotrtmen
tos comuns. Também cs

brasileiros combateram jun·
tos à uma pequena parte
de orientais, do partido co

lorado, na tomada de Pay
sandú. E, se o heroismo dos
uruguayos foi grande na

quela emergência, não me

nos poderemos dizer do he
roísmo dos brasileiros. Ca
xias, Tamandaré, Mauá, são
nomes familiares na histó
ria uruguaya. O Barão do

Rio Branco é outra figura
querida no Uruguay por seu
generoso gesto de conceder
ao Uruguay jurisdição na

lagoa Mirim, que se havia
retirado ao Uruguay por
tratado do ano de 1851. Um
seu monumento, obra do
escultor Pablo Mane, é or

namento da Avenida Bra
sil uma das mais belas da
capital Uruguaya.

O Instituto Cultural Uru
guayo-Brasíleíro, com séde
em Montevidéu, é um veícu
lo permanente de fraterni
dade entre ambos os paí
ses, do ponto de vista cultu
ral. Pela sua tribuna desfi
laram destacados homens

de letras do Brasil, como

Peregrino Junior, Guilher
me de Almeida, Vinicius de
Morais, Carvalho Neto é
outras figuras destacadas

que conheceu o público
uruguayo através das ati
vidades desta meritória ins

tituição.

momento, é pouco menos

que desconhecida. E' verda
de que antes de residir em

Florianópolis, me eram fa
miliares figuras destacadas
da íntelectualídade catarí
nense como o Dr. Henrique
da Silva Fontes, Dr. Os
waldo Rodrigues Cabral,
Professor Walter Piazza,
Major Ildefonso Juvenal,
Professor Nereu Correia Dr.
víctor Pelusó Junior, Almi
rante Lucas Boiteux. Po
rém, é necessáríç divulgar
mais intensamente os en

cantos de Florianópolis e

os progressos do Estado,
para atrair um forte turis
mo rioplatense para Santa
Catarina. Um dos meus

propósitos ao radicar-me
em Florianópolis, é de es

cr.ever nos díários de Mon
tevidéu sôbre temas catarí
nenses e de realizar um

trabalho recíproco divul
gando temas uruguayos em

Florianópolis. Se êste artí
go começa a cumprir a dita
missão sinto-me já satisfei
to.

E' de se desejar que ·ês
tes vínculos que já são pro
fundos cada vêz mais se

fortaleçam. Estamos mais
unidos ao Rio Grande do
Sul pela visinhança frontei
riça e à sua capital Pôrto
Alegr.. Santa Catarina no
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