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No Hospital da (iuarni�ão Militar
Novos Melhoramentos· - Inauguração e Patronos Passagem da Dire-

distinguidos ,e desejamos ror,

toria Presença de aulof'idades militares e civis. ::��r :: ��::�:l d�u��: P�:=
licidades pessoais e administra

tivas nas novas

funçõ�
,que

vai assumir em Curitl a,. onde
foí classificado como hefe do

ServiçO de Saúd,e da 5.a ae-

Realizam-se hoje às 9 horas, no Hos
pital da Guarnição Militar de Floria
nópolis, aquêle Nosocômio tradicional em
nossa terra e que está situado n Morro
"Bôa Vista", alí na Prainha, significativas
solenidades com a inauguração de novos

melhoramentos.
Com a presença de altas Autoridades

Civis e Militares, serão inaugurados o Pa
vilhão "Fernando Machado',', a Enferma
ria "Marechal Henrique Teixeira Lott", a

Sala de Ciriurgia "Capitão Médico dr. An
tônio Moniz de Aragão" e a Sala "Tenen
te JyIercio Figueredo" destinada a Tesou-
raria.

Além dos melroramentos a.,

cima serão também inaugura

das a Lavanderia Eléctrica e o

R-X dent.ârío, ficando aquele

Estabelecimento dotado de mo

dernos aparelhos para o seu

perfeito funcionamento, como

Nosocõmio modelar que é.

ApóS as solenidades acima

descritas, o Tenente_cor0nel
Médico dr. Ruy portinha de

Moraes (que há longos anos

vem exercendo a Direção do

nosso Hospital Militar, onde em

pregou o melhor de reus esfor_'

ços e da sua tenacidade em

proporcional' o máximo de con

rnt.o aos doentes milrtares e

suas famílias passará &S ele_

vadas funções ao Major MédicO

dr. Tulio pradal. Ultimame,n_, ite classificado.

AgrRdecemosJ prazerosos. o

atntÍ�el convite com que fomos

giâo Milita,'.

Apesar da -ampltt.ude
repvovação que' sucítam os a.,

oontecÍlpentos de Sharpeville,
não se

deve.
esperar .. ao

que�PR_..•.•�"A�P �ue � o'ÓVêf'QO' J;)).:!i;, {co
�.J:":" �-':>If\: . �"!..�� � .....

)1Ossa, ",h1tg'âr'''a cdefúiu'_se ,ihl ii

adotar,
.

as medíras que sa isfa
riam' os '"d,versários do "apar_
theio". A Importância doS ín ,

terêsses inglêses na A�frica el'J

'" *

Diz lá O novelista, no seu encne-linguiça de ontem, que tudo qUan�0 é de

pendência importante da emprêsa, eS,tá protegida com cabo terra ele colJCrtura e

pám-raios.
Na edição de A GAZETA, de 19 do corrente, o mesmo novelista adiantava

que "um raio, durante uma forte trovoada, caiu sôbre um transformador (le ele

tricidade, inutilizando-o".
Será que os pára-raios e os cabos terra de cobertura não funcionaram?

Será? Ou tudo isso não passa de aned?ta do detmtor da emprêsrt?
*

,---_,---_,,--

SUl, nas minas de ouro entre

os 'uC1T'!'OS do CommOl1weaJth.
são dois fatoreS que o. Governo
(�I; S·'.úl Majestade não pod.e i

_

. .

nora", �eja qual �ôr a pl',essão d�,

opinião pública. Os sentimp.tl ..

tos desta forma expressos, esta

tarde por 600 manifestant,es que
se r,eunlram ante o alto comissá
:riado da União Sul_Africana,
em Tl',falgar Square, berrando

n. palavra "pssassíniO"! O cône_

go Collins, presidente da AÇão
Cristã, exortou, por outro lr,do

,l popUlqÇão da Grã_Bretanha
a. 3j'..�dal', financeiramente, HS

la:::rúlias das vítimas de Sll'Fp�.

Qllel'emos lu tal', mas 11:10
pJSSlÜmOs qualquel' espécie cll1

a.rmas, era o que diziam estil

noite os ll,ltivos, indignados CO.ll

:l. matal1çil. �e ontem.

pelo menos 80 africanos lo _

l'nm mortos peln, pOlíCia" qu�

'd'isparou contra um elevado �lU_
mero de negros reulliclo" em

üent,l) à Central de polícia.

Hoje, em Langa, perto da 01_
da.cie do Cl\bo. a polícia disi);i_
l'OU novamente suas armas para

dispersar as. multidc:fões das

Recital de Poesia

Uruguaia
O Professor Dr. Ildefonso

Pereda Valdés realizará nas

próximas 5.a feira (dia 24)
e Sábado (dia 26), às 21,35
horas, na Rádio Guarujá,
um recital de poesia· Uru
guaia.

O Professor Ildefonso Pe
reda Valdés está lecionan
do na Faculdade Catari
nense de Filosofia, a cadei
ra de Literatura Hispano
Americana.

I
I
I

,
)

.

Contribuintes
o C"onselho de Contri

buintes do Município soli
cita-lhes a atenção para o

que dispõe o art. 1228, do
Código Municipal qUe é o

seguinte:
.

"Nenhum processo terá
encaminhamento, sem pré
vio depósito da quantia
questionada em dinheiro ou
em títulos da dívida públi
ca, ou ainda, por prestação
de fiança idônea, permitida
esta somente quando a im
portância total em litígio
exceder de Cr$ 2.000,00
(dois mil cruzeiros)".
Ii'polis., 22 de março de 1960

Braz Silva
Secretário

da ruas. Não se informou a C";::

tência d� mortos ou feridos.
protestando contra a ímpo.,

lSição das autoridades suI�afri_

canas trazerem sempre seus do ,

-

cUmerlt;os< � - identHlcação-� (J>

nativos rcjolveJ'a:m delxá�10s .em

'Casa. Como isto constitui faixa

castigada com a prisão reun
í

;

ramcse eles diante da estaç,;.'l
poneial Para que os prendes_

repressão do terrorismo não
provocaram nenhuma alte
ração. nem perturbação, no
desenvolvimento das ativi
dades. 'partldárías. Em todo
caso, o temor, explicável
em situações como a pre
sente.. pode ter feito dimi
nuir um pouco o entusias
mo pré-eleitoral, pois como

se sabe o terrorismo conti
nua manífestarido-se no

país.

I ESTRADA AC'RE RON'DÕN'IA
I .. Seguiram par� o ,�erriló�i�, de Rond�.
i ma - pelo naVIO Tubarao - as pn-
meíras setenta máquinas (írafores, cami
nhões, [ipes, moto-sracters. pás mecânicas
e carregadeiras) que serão utilizadas nos

trabalhos de escavação e terraplanagem
da rodovia Acre-Brasília.
Durante íôda a madrugada de ontem,

diversas turmas de carregadores do Àr
mazém 14"do Cais do Pôrto. estiveram co

locando as máquinas a bordo do navio,
que 'levantou ferros às 15 horas, após dis
curso do coronel Lino Teixeira, represen
tanta do presidente da República.

balhou hcje em Ciclade do LO
bo.

No Transvall, o Secrelilírio ele

Mui tos observadores recetam

que o movirqento cio Con resso

Afl1cano, que em geral segue
uma linha de moleraçgo, cada

,FLOBJANOPOUS
, SANTA CÁT.��,lt�t.

Mais �e 4� P a r t i � os' �articiparão �as e e i � Õ e s �e �omiDIO
BUENOS AIRES, 23 (U.P.I.) - Pelo menos quarenta partidos em todo o país E' dificil qualquer prog- cias internas do partido, logrado em 1957, na eleição

'

registraram listas de candidatos para as eleições nacionais, provínciais e comu- nóstico sobre os resultados prognam publicamente o para convencionais constí-
naís que se realizarão em toda a Republica no próximo domingo, 27 de març�. das eleícões, Mas é certo voto em branco. Os comu- tuintes, que somaram ....

N t
. que a dispersão de votos, nistas, por sua vez decidi- 1.847.603, o que evidenciará,es a capital, dezoito são os partidos que disputarão as cadeiras de deputadas como consequencía de tão ram-se por igual orienta- uma vez mais, o aspecto pe-

e vereadores, a saber: União Cívica Prmcíplsta, União Civica Radical Irrtransi- exagerado numero de par- ção, da mesma forma que o ronista, comunista e nacío-
gente, União de Proprietários de Imóveis, Partido Democrata Conservador da Ca- tidos em luta, não favorece Partido Peronista e os di- na-lista da eleição presíden-
pital, União Republicada, Partido Democrata Cristão, União Civica Radical do a oposição. Por isso, um dos versos partidos néoperonis- cíal de 1958.

PuVI), Partido Democrata Progressista, Concentração Operaria, Partido Trabalhis- cvael�sdipdo�dteosdI�zeariS qreUSeP,ocnosna= tas, à exceção do Partido A campanha eleitoral, en
. Trabalhista, que se voltou,ta, Fartido do Povo, Partido Socialista Democratico, Partido Socialista Argentino, trariamente ao sentido co- por ora, contra o ex-dita- quanto isso, realiza-se com

União Federal, União Cívica Nacionalista, União Civica Radical Anttpersonalísta, . mum da politica, a opinião dor. notável intensidade e, até o
.

t f t momento, as severas medi-
Umào Popular Democrata Cristã e Partido Democrata Conservador. Como se sabe,

atuan 'e se ragmen ou em O qUe também se admite d t
.

cem pedaços. acreditando sem reservas é que o oficia-
as pos as em VIgor para a

tanto o peronismo qur.nto o comunismo foram proscritos. combater mais eficazmen- lismo não só não obterá _

te o presidente e a ditadura tomando como base as an-

que tem à retaguarda. O teriores eleições para depu-
que se pode deduzir é que atados - os 3.685.tí07 votos
maior numero correspon- de 1958, como nem sequer
derá, seguramente, ao voto âtíngírá o numero de votos
em branco. Porém, desta
vez não se tratará somente
de uma demonstracão de
forca do peronismo: mas Senhoressim' de um repudio ao go-
verno por' parte dos dife
rentes setores políticos que
se decidiram, estupidamen
te pelo voto negativo. Há
corrente::; do próprio parti
do situacionista, por exem

plo, que devido a dísslden-

Massacre negro:

M����3��eA�!p'�lt!!;�p�!.��!!�'��h�!!'!�'��
f quase unânime na condenação, hoje da eXIgIU a �t�sp.ensa? duO .!ornsect�efnito de cumento de identidade Jtorna_

olítica de "apartheio" do govêrrio sU,l- a�mas bn an�cas a ": rnao u - r cana. ram..se um assunto tão anden_

�fricano Considera tal política responsa- Fll1alm�nte cer�a de cmquenta d_eputad�s te que o povo segUirá qualquer
,

1 elos sangrentos acontecimentos de trabalhistas assinaram uma moçao expri- um que proponha umo ação

vSeh p
ílle mindo "o horror que provocou o massa- enérgica contra elfl-S."arpev .

d'dA. IA
Na Câmara dos Comu?s deputa,d?s cre" e pe in o a� �?verno m�. es que

trabalhistas pediram ao governo que ·t�- protest? Junto ao go��rno sul-afr��ano e

vesse a coragem de definir-se contra tais ao governo de �retolla, que SU?llma os

atos de crueldade". A sra. Barbasa oas- salvo-condutos Impostos aos negros.

nas mijos elos pan_aJricauos
que sãO extremistas.

Mas, em lugar de terminarem
nas celas da prisão, os manifes_

tanter terminaram no morgue e

nos hospitais.

M,embros do Congresso pa,n_

Africano, org'anização que Co11_

ta com um ano de existênc!t)"
,estiveram hoje, muito ativos n[\

região de Cidade do Cabo. l'e
diram aos nativos que deixem
',> t' a;-·,llh��' e que permanegam
em casa. Calculou_se que 68 por

C1Jnto

Urg�ncia
Com o apôio de tôdas as bancadas, o

Senado aprovou requerimento de urgên
cia para o Plano de Classificação do Fun
cionalismo, devendo a matéria figurar ria

ordem do dia da sessão de' sexta-feira pró
xima.

Ao ser anunciada a discussão do re

querimento, o líder da Maioria, senaêlor
Moura Andrade, reiterou o propósito do
Govêrno de apressar a tramitação do Pla-'
no de forma que êle po�sa ser aprovado
antes da mudança da capital para Brasília.

Eleições canloriais na·
Irgélia: 29 de maio

PARIS, 23, (U. P.) - o Conselho de

Ministros, em reunião realizada esta tarde
no Palácio do Eliseo, fixou a data das elei

ções municipais na Argelia para o dia 29
de maio próximo e bem assim decidiu sô
bre as disposições relativas à modalidade
de escrutinio.
o delegado_geral do gover_

de adia!'

.. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Quem leu o capítulo da novela elffiana, ontem publicado não leu nada iné

dito, que o que nele se contem é cópia quase carbônica do que 'já fôra escrito, até
mais de uma vez.

Reitera-se, entretanto, uma dupla afirmativa, quanto ao havermos confes
sado que a emprêsa tem motores que funcionam e que a luz de uma similar, cria
da pela UDN lfl, em Belém do Pará, é mais cara do que a nossa.

Ambas as assertivas estão sendo capciosamente industrializadas:
1.0 - gr:_aças à nossa campanha, no caso dos motores que não funcionavam,

foram tomadas providências, inclusive a nomeação de uma comissão
para apurar as causas desse emperramento;'

2.0 - qlJanto a concordarmos que em Belém a luz é mais cara do que a nossa.
não confessamos nossa certeza, mesmo porque estamos' hoje convenci
cidos do contrário.

O escândalo dos motores que não funcionavam cÍurou vários meses. A nossa

campanha alertou o povo e obrigou o govêrno a tomar providências ep.érgicas para
que os motores andassem e a coisa não acabasse no deixa como está para ver como

fica. De'pois, superada a fase em que, em vez de peças, estavam sendo contra
bandeados produtos de nylon e outros; ultrapassado o tempo dos desfalques;
tt'Unsposta a época em que os técnicos dos motores começaram a ralar em roupa"
suja - o caso foi resolvido e a emprêsa, afinal, não ficou com motores infuncio
niveis, o que seria caso de polícia!

O preço da luz de Belém - que é que nós temos com ela? - é de seis cru

zeiros e alguns ou muitos centavos, por quilovate.
E qual o preço da nossa? Já pedimos essa inform:'.<)ão e não nos foi d:ldü. O

novelista diz que, para os particulares, é de Cr$ 3,15.
Nossa conta, paga �á poucos dias, já cobrava Cr$ 4,10!!! Mas êsse é'o que

pagamos diretamente.
I

Confessou a defesa ç!a,ELFFA - perd.oada a má palavra - que adquirira,
em 1059, mais de 33 milhões de energia elétrica; que pagara 12 milhões e 600 mil

cruzeiro; e que nada ficaria a dever, por fôrça do impositivo contratual, à CELESC.
Entre a energia adquirida - 33 milhões - e a energia paga - 12 milhões

€f 600 mil cruzeiros - corre a precisa diferença de Cr$ 20.918.056,10.
Quem pagou essa importância? A ELFFA - se·perdoarem a má palavra -

cbnfessou que não pagou e que nada deve, por impositivo cont1'fttual· com a

CELESC.

Então, a importância foi paga pela CELESC. Foi? Não foi? Se não ,foi -

há dívida a bordo! E é mentira, então, que nada devem! Se foi, êsses Cr$; .

20.918.056,10, sendo dinheiro da fortuna pública, devem ser computados no preço
da nossa luz. Êsse total, representa quase dois terços da energia adquirida, que
deve ser paga, uma vez que é adquirida e não doada por Capivarí.

Diante do exposto, o quilovate aqui custa o que pagamos�diretamentc à em

prêsa intermediária, MAIS o que pagamos indiretamente à entidade que, por im

positivo contratual, paga à usina produtora.
O pagamento direto, diante do total da aqUisição, representa pouco mais de

um terço; e é de Cr$ 4,10 por kwh., e o pagamento indireto> face aos mesmos nú

meros, representa pouco menos de dois terços.
Feitos os cálculos acontecel'á que o kwh, em Plorianópolis, é superior a

Cr$ 1O,tiO.
No' Brasil deve ser dos mais elevados!

Ministro Mario Pinotti vem
a Santa Catarina: dia 26

Deverá chegar a Sanla Calarina, no próxim9 dia 26, sábado, indo direlamenle para a

cidade de BrusqueJ' o Minislro. da Saúde Mário PinoUi.
O MinisJro PinoUi ex-candidato ao prêmio Nobel de Medicina deverá receber dos
hrusquenses a homenagem e o carinho que merece, por sua luta durante longos anos.

pelo extermínio da Malária em S. Catarinal e'por suas descaberias científicas.

no terá possibilidade

Novo Presidente
RIO; 23 (U. P.) - Eh!. ses_

são solene convocada pelo pre_

sidente do Tribunal Federal 'le

Recul'p"S tcmará posse no pró
ximo dia 1 de abril,. às 13 ho�,\s,
como ministro do Tribunal F<l.
deral de Recursos, .Q dr. Oscar

SaJoaiva.

parte dessa eleição para
elata que não seja pOllter\or M
duas remanas seguintes ii da.ta

fixada , caso seja obrlgl\do:l
tanto em virtude das operaçõ'�s
".i1itares.

.

Nove milhões de muçulma_
nos e um milhf,o de europeus
da Argélia designarão seus "no_

táv,eis" através do sufragj,o'
universal e direto. Os Conse_
lhos Gerais são assembléias de,.

Ilberativas na escala de Dc
pa,rtamentos e seu PR,pel é

multo importante. Dão assis_
tência ao p!'efelto, que repre_
senta o Executivo, em todas as

questões que interessam ao

Departamento em seu todo. Não
havia, até agora.. Conselhos
Gerais na Argélia, que sómf'D_
te nos últlmo� anos foi divi_

dida, em 14 Departameiltos. Não
havia tampouco cantões na

Argélia. par,l as elejçõ,es do
dia 29 de maio o te!'ritório ar_

gelino será dividido em. 110
circunscrições.

.'

ACl'edita_se CJue a popUlação
européia será representada. nos

C;ollselhos Gerais .om uma pro_
porçiío que não , llltrapass'1l':í
um terço. dos conselheiros.
A ít<It�ma consulta r,eaUzada

na Argélia !\oi em novembro
·ele 1958, quando os argeltno.
deslgnar.am seus deputados à
Assembléia Nacional Francesa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quinta-Feira, 24 de Março de 1960
--------------------------------------------- --------------------�---

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

A DIRETORIA DO "CLUBE SOCIAL PAlHEIRA" SÁBADO RECEBERÁ NOS SALÕES DO' OUERÊNCIA" PALACE O "SOCIETY" PARA
A ELEGANTE E MOVIMENTADA FESTA, COM A APRESENTAÇÃO D:E VALORES DE NOSSA TERRA. AS MESAS PODERÃO

SER ADOUIRI'DAS PELO TELEFONE 3 7 O 7

Para almoçar e jantar bem, depois de sua
c�a, QUERÊNCIA PALACE HOTEL

ANIVERSÁRIOS
MENINA JOYCE B.

SRTA. LEONARDA V. DE

SOUZA
O goleiro Gainete está em

entendimentos com o "Cru

zeiro" de Porto Alegre para
ingressar naquela equipe .

Seu passe será de (Cr$
300.000,00) .

CHEREM
Com satisfação regístanrcs

na efeméride de hoje, mals

Wl.1 natalício da galante e.
inteligente menina Joyce
Bleyer Cherem filhinha di

leta do sr. Deputado Esta

dual 'Dib Oheren e dé sua

exma, espôsa d. Mara Bleyer
oneren,
As felicitações de O ESTA

DO, extensivas aos seus feli

zes pais.
FAZEM ANOS HOJE:

- sr. Santino Andrade
- sr. Hélio Ligocki
- sr. Nilo Laus
- sr. Hidalgo Araujo
- sr. Dirceu Heitor Jandi-

roba

'%;�
.:::: Possivelmente estará na

festa do dia 17 nos salões do
Clube Doze, "Encontro dcs

Brotinhos", o cantor que
prende os fl"3quentadores do
Bàcara no Rio, Lirío Roma-
no.

Martha Noronha é o bro
Unho bonito que também
"ai ser elegante Bangú,

Festejou aniversário no dia
de n a exma. sra. Harno Bauer

O 1 d
"?L:dente na cidade de Ita

sr. r an o Carlos hoje, a gentil senhorita Leo-
C h

�"í. A coluna social assoclan-
,
un a

'

narda Vieira de Souza, ele-
. ,

do-se ao acontecimento Ctlm-
- Jovem Nímar da Costa mento de destaque da nossa

D·tt t
prirnenta com votos de fe.11·-

l' encour melhor Sociedade. A aníver-
'

-- sra. Paula Barbato sariante que desfruta de
f,:t,v;ões.

- sra. Malvína Vieira grandes e sólidas amizades, --o .--

- sr. Adalberto da Luz por certo será grandemente O casal sr. '= sra. Deputa-
Andrade cumprimentada no dia de do Fernando Viegas estao

- sr. Emanuel da Rocha hoje, razão porque, nós de circulando no Rio. F'OIr.m;

Linhares, Administrador do "'O ESTADO", nos associa- informados que na norte ue

Cemitério Municipal e ílus- mos às manifestações de ontem o casal em questão,
tre procer do Partido Social apreço e simpatia, de que se- .ium grupo de 'amigos ca. ío

Democrático" a quem epre- rá alvo, por parte de suas ca, fizeram um estíguao no

sentamos votos de felícída- inúmeras colegas e amigas, Sacha's até as 6,30 da ma

des, embora com ínvoluntá- almejando-lhe perenes feli- nhã,

rio atraso; cidades.
IOLDORI GONÇALVES

Transcorre, na .data de hoje mais um aniversá
rio natalício de nosso presado amigo e conterrâneo

sr. Ioldori Gonçalves, cornercíante nesta praça.
As muitas homenagens de que for alvo junta

mos as de "O ESTADO".
'

Aniversaria na data

"
.

I
PROGRAMAÇÃO f,ARA O DIA

24 DE MARÇO DE 1960

____--' ---,..- --_ QUINTA-FEIRA )

DR. BIASE FARACO

I
Às 6,35 --

DOENÇAS DE SENHORAS: inflamações, distúrbios mens- �ancho Alegre

truaís, varizes, exame pre-nupcíal, tratamento pré-natal. AS 7,05

Alergia. Afecções da pele. Revista Matinal

Raios infra-vermelhos e ultra-violetas As 7,55

Consultório: Rua Felipe Schmidt, n. 46, Sobrado. A' Vemag Infmma

Diáriamente, exceto aos sábados, das 14 às 18 horas. Às 805 -

Um Amigo aQ Seu Lado

As 8.55 -

Repórter Alfred

ÀS 9,05 -

Telefone Pedinde Música

Às 10,30 -

Antarctica Nos I Esportes

Às 11.05 -

Musical Copacabana
OSVALDO MELO

OUTONO COM ARES DE PRIMAVERA: BOM _ Co-
Às 11,35 -

mo cá por baixo, a coisa lá por cima também anda des-
parada Musical Chantecler

controlada. Pelo menos assim parece.
ÀS 11.55

Principalmente quanto ao tempo.
Repórter Alfred

Éste, nínguem O entende. ÀS 12,25 -

Supreend
.

t díd
A Vemag' Informa

e aos mais en en Ias, que apesar de expli-
cações sôbre as causas determinantes dessas anomalias,

ÀS 12,30 -

esbarram com provas em contrário, deixando-os entre-
Carnet Social

gues á dura realidade dos contrastes.
ÀS 12,35 -

Outono acaba de fazer sua entrada e fê-lo com cara
Enquanto Você Almoça

alegre, fresquinho, cheio de sol bonito desmentindo os
ÀS. 13.40 -

poetas e escritores que pintam � descr�vem essa estacão O PSD l1a A"sombléin

como um panorâma triste, onde as folhas se desprend�m Às ] �,!.l5 -

murchas das arvores.
Convite à ;\ItÍsica

Comparando-a com o sinal de tristeza que envolve ... � 14.0" -

homens e mulheres no anúncio dos cabelos que começam
Alusical Copac:thana

a branquear. AS 14,35 -

Como tema de meditação de todos quantos entraram Trio Cruz de r,plta

nas primeiras sombras da vida. Às 15,05 -

Onde o amor perdeu a sua razão de ser, afastado da Rhow Music;] R.G.!:.

primavera e das primeiras lIusões. ÀS 1(;,00 -

Ontem, o dia amanheceu não outonal, mas, com to- A Vemag Info:'ma

nalidades primaveris. ;,5 16,55 -

Um céu limpid�, 'suave, azul. Repórter Alfred

Morros mostrando a mata verde. Às 17,45 -

Não se nota as folhas despedindo-se das arvores. "Iusical Loteria Do Estado

Surpreendendo a todos, marca.ndo bom tempo. ÀS 18.10 -

E o outono realmente entrou pelo tempo a dentro. Hesenlla .J-7

Talvêz que agora, o homem siga o tempo e abandone ÀS 18.55 -

os almanaques e folhinhas, porque a coisa mesmo mudou A Vemag Informa

de fato e de verdade. AS 19,00 -

A natureza parece querer mostrar aos homens que Momento Esp(lrtivo Brabma

eles pensam que sabem muito, mas, que em verdade, pou- Às 20.05 -

co sabem.
• Fala O Convidado

A meteorologia em quase toda a parte do mundo com ÀS 20.35 -

seus aparelhamentos especiais vem "apanhando" ultima- Telefone para Ouvir

mente nas suas observações. Às 21.00 -

Lemos há dias um telegrama publicado em um dos Repórter Alfred

jornais do Rio,. que p,rocuram estudar o motivo dessa.'" ÀS 21.05 -

perturbações atmosféricas e os lougros que os observado- ;.. Cidade se Diverte

res têm tomado diante dessas transformações estontean- ÀS 21.30

tes inesperadas e bruscas. � Vemag Informa

Uma nova ordem parece querer transformar o mundo f,.s 22.Õ5 -

em que vivemos. Grande Informativo Gua.rujá

E como a Lei é imutavel, esperemos confiantes nas .�s 22,35 -

iOuas decisões. Os �ucessos do Dia

Verdadeira parada de ele- Tambern sábado nos salões

gâncía aconteceu
.

na praia do Querência Palace uma

do Forte no último domingo bonita festa com o conjunto
com o passeio dos associa- de Castelan, receberá o "so
dos do Clube Doze. Alem dos cíety" da ilha.
shorts E' saídas de praías --o .

__

elegantíssimas, foram tam- Na noite de 3ft feira o sr.

bem exibidos óculos elegan- e sra. Dr. Newton d'Avila
tíssimos que deram grande em companhia de suas �ilhD,
realce as garotas bonitas Lúcia e Regína, sr. (' ,1':.1

que por lá circularam. Fernando Pacheco d'Avila.
--: :-- sra. Irene d'Aquino e sr,..

Sábado próximo às 20,30 Diva Gama D'Eça, festejan
horas no Clube Doze de do o aniversário de Regina
Agosto, o Grêmio Emhaíxa- jantaram no restaurante e1:J
dor Edmundo da Luz Pinto Querencia Palace.

apresentará pela prrrneiva _-o .--

vez em nossa cidade teatro fJde arena. A peça será "Como As sandalias douradas e

êle mentiu ao marido dera", trabalhadas com motívos r-m

de Bernard Shaw. côres, contínuam em moda.

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
E\

HOSPITAL DE CARIDADE
De ordem do Irmão Provedor, convido todos os Irmãos I

e Irmãs p�ra, às 19 Y2 horas dos �ias 30, 31 do corrente e I
10 de abril, tomarem parte no tríduo que será celebrado

pelo Padre Manoel Univaldo Flach, na Igreja do Menino

Deus em preparação para a Comunhão Geral no domin

go, dia 3 às 7 Y2 horas, na Câtedral Metropolitana.
Florianópolis, 23 de março de 1960

José Toléntino de Souza - Secretário

'EtC::]
C1;,. %%: % us·%:,....,.,..ssSS%s-:: 't, .,,%.:ta'�j.$�i'

DOS SERVIDORES ESTADUA18

fILivre-nos Deus da U.D.N. t
Que não nos quer aumentar. I

•
Como da NOITE P'RA O DIA,

ICom CELSO, vamos mudar!
............

AS COORDENAÇÕES

�
Quando o P.S.D. em memorável e concorrida reu-

- nião, examinou, discutiu e aprovou o plano de cam

panha de Celso, a U:D.N. pretendeu [azer blague.
Hoje, após repetidas quedas ocasionadas pelos repe
tidos tropeções na vassou1'a, a Udenilda catarinense,
desgastada e intimidada. talvez esteja bem arrepen
dida. Os coordenadores reçionais estão em ejeruên
cia no interior do Estailo; os coorâenaâores centrais
em plena atioiâaâe; a coortienaçiio geral atenta e

ativa, orientanão. O P.S.]). muuo /Jcm, obriçtulot O
candidato? Sattstettissimo COlI2 os rcsuttaüos.

Irmàndade do Senhor Jesus dos Passos
E

HOSPITAl· DE CAR,IDAD'E
I

.'AVISO

I
sus

A Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor Je

� dos Passos previne aos Irmãos e Irmãs, recentemente

admitidos, que só poderão usar as insignias da Irmandade

n,as próximas' festivida:des se estiverem quites com as

jóias e anuidades.

·Florianópolis, 23 de março de 1960

José Tolentino de Souza - Secretál'�o

FAÇA-SE JUSTIÇA
Quando o Major Aminthas Melo começou a VO:1r

alto, fomos informados de que algo anormal acorrIn,
O major vinha fazendo gastos e adquirindo bens que

a sua posição econômica não permitia. Dedução ló

gica - Recorria gato na taúba.

Não tínhamos provas na mão; mesmo 'assim,

de-Imos sinal de alerta; referimo-nos ao "nouveau ri

che'. Que havia novo rico, havia, estava na cara!

O Secretário Laert não tomou conhecimento.

Quando a polícia paulista apareceu aqui, antes

que o caso viesse à rua, novamente aludimos ao Ma

jor, autoridade suspeita.
Estourada a bomba, dias depois, houve mudança

na Secretaria. Claro que interpretámos a saída do

Secretário, consequência da queda espetacular do

Major seu protegido.
Errámos. Foram elementos da polícia paulista,

insuspeitos, que asseguraram para amigos nossos,

ter o Dr. Laart dado fôrça plena à polícia para que

apurasse as lamentáveís ocurrências, O dr. Laert
não passou a mão por cima. Nós, da nossa parte, que
remos deixar a coisa limpa, retificando nossas con

clusões anteriores.

I & ".,fjf,,,•••

i STUDIO JURIDICO !
'. .
• •
• Advocacia em geral no. Estado de -
• o

: Santa Catarina :
• •
• •
• Mauricio dos Reis - advogado •
• •

I Norberto Brand - advogado :
• •

: Correspondentes: Rio de Janeiro :
: São Paulo :
: Buenos Aíre s :
• Londres e
• •
- .
• •

:
Man spricht Deutsch ••

• English spoken _

: On parle français :
: Ed. Sul América 5.0 andar - Tels. 2198-2681 :
� .
••••••••••••••••••••••••••• e•••••••••e••�1

APEDITIVOS
VlUSICAOOS
DlAIMM'ENTE DAs 19A5PfJHS,

49. P\A�·

CHARLES
HE.VALlEQ'

PARTICIPACÃO
,

ADÍVIO F. NUNES e ALDA ESPEZIM NUNES

Participam aos seus parentes e pessôas de suas rela

ções o nascimento de seu filhinho ODIVALDO ocorrido dia

19 na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.
'

ELES SAO ELES ...

Pimenta nos olhos dos outros é colírio ...

Quando mestre Jaime recebe alguma attinetaâa,
dá um pulo e berra logo. E como berra ... Mas quan

do ele fica br�binho, ,é ,d.ijerente. Se o homem "cm-

1)rabri'f aí�é" ":I.?CLle tud'O" 1J�'a Qu.eb,mr o outro.
· '1 , .

Fim nas frias de cartórios

Que à um dá, outrd aposenta.

� Pois o povo só aguenta,
{ Até Outubro de 60.

�
.

t· !"S:""n%�nxfih3S: .",,-:- A

le :/,a,r.,...
CUNICA SA%NiissfÀiiRfNÃsSU

Doencas Nervosas e Mentais
,

Clinica Geral
Angustia - Complexos - Ataques - Manias

Problemático Afetiva e sexual

Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia

Insulinaterapia - Cardiozolorapia - Sonoterapia e

Psicoterapia.
Direção dos Psiquiátras -

DR. PERCY JOAO DE BORBA
DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

'CONSULTAS: Das 15 às 1� horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286

(Praça Etelvina Luz)

em Geral
ÃA T E N (

•

Consertos de Móveis
O

Moveis, Grupos Estofados, Colchões de Mola, Lustra

ção de Moveis, Laquiamento, encaixotamentos, etc.

Atende-se a vontade do freguês.
Em casa, ou em sua residência.

I
Rua Jeronimo Coelho 2 10 andar.

Fone 2635.

E D I T A L CURSO DE ADMISSÃO
COLEGIO ESTADUAL "DIAS VELHO"

CURSO DE ADMISSAO

COLÉGIO ESTADUAL "DIAS VELHO"

INSCRIÇAO: Dias: 23, 24 e 25

LOCAL: Grupo Modêlo Dias Velho - Rna: Nereu

Ramos si nO

HORA: 9,00 às 12,00 e 14,00 às 17,00 Horas.

DOCUMENTOS: Certidão de nascimento

Certificado do Curso primário.
OBS. Haverá nos di::ts 28 e 29 Exames de Seleção, ,cons

tando das seguintes provas: Português e Arit

mética. Cada aluno será entrevistado por pro
fessõras especializadas para avaliar o gráu de

maturidade.
VAGAS: 70 (setenta)

Florianópolis, 19 de março de 1960.

Maria Carolina Ga.llotti Kehrig
Diretora

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COLCHÃO DE MOLAS

..aVINO [iiJ!!J}
Um colchão de alta classe! Revestimento de luxo, estampado em 8 côres. Padrões
de absoluta originalidade. Faixa lateral estofada e bordada em 2 côres - uma exclu
sividade Probel! Nova armação com moldura dupla e molas de canto indeforrnávets.
Alças plásticas super-resistentes. Faces para calor e frio. Molejo ligado por moras
helicoidais de diâmetro estreito, absolutamente silencioso. Garantido por ] O anos .
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TERNO��'pn ... BEL
(SOFÁ E DUAS POLTRONAS)

Molejo "Flexibel" de molas espirais. Esto
famento macio e resistente. Revestimento
em padrões exclusivos. Braços anatômica-.
mente desenhados. Elegante moldura em

madeira preta. Pés desmontáveis, com

pontas de metal e deslizadores. Removen
do-se o encôsto, o sofá transforma-se ràpi
damente em confortável cama de solteiro.
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COLCHÃO DE MOLAS

"IVINO MOLA MÁGICA
Tecido entrelaçado com fio metálico pra
teado! Camada extra de estofamento na

parte central. Nova faixa lateral, com oito
ventiladores plásticos e 4 alças reforçadas,
5 anos de garantia!

•
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POLTRONA-CAMA

BELMATIC
Elegante, de. confôrto excep
cional. No mesmo belíssimo
estilo e com os mesmos re

vestimentos do Sofá-Cama
Belrnatic, forma com êle um

finíssimo conjunto de grande
utilidade. Transforma-se fácil
mente em confortável cama de

solteiro.rcorn molejo NO-SAG
nas três almofadas. Modêlo
com e .sern braços.
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COLCHÃO DE MOLAS'

DIVINO SUPER

•

•

•

•

•

J'

Acabamento finíssimo, com frisos de rayon
combinando com o padrão do tecido.
Faixa lateral estofada e super-ventilada.
Faces para calor e frio. Estofamento extra
na parte central. Molejo absolutamente
silencioso. Garantido por 7 anos.
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SOFÁ-CAMA LUXOBEL
Linhas de éstUo moderno e sóbri�. Estofamento primoroso. Braços ana

, tômicos, ultra-modernos, de maior área de apoio. Espaçosa arca. Aberto,
não tem vinco central: Para ambientes de menor espaço, há o tipo
com braços Picclíno. Revestimento de alta qualidade. Tecidos inéditos.
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ESTABELECIMENTOS

·

•

numa oferta especial, oferece
tactlldades sensacionais!

RUA TRAJANO, 7/33
. FfLORIANÓ�=OLlS� 1
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Florianópolis, Quinta-Feira, 24 de Março de 1960 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
_____...... ..41..._'

LOGO MAiS A NOITE AVAí E GUARANí ESTA'RÃO LUTAN'DO POR UM RESULTADO FAVO'RÁV:EL POIS ESTARÃO EM JOGOr
",

_

DOIS PRECIOSOS PONTINHOS. O CONJUNTO AZURRA DEVERÁ FORMA'R' COM OS MELHORES ELEMENTOS QUE DISPOE NO
MOMENTO' ENQUANTO QUE OS BUGRINOS, COM UMA EQUIPE DE NOVOS, PRETENDEM OPOR SÉRIA RESISTÊNCIA AO SEU

ANTAGONISTA. NÃO PERCAM ESTE SENSAC'IONAL ENCONTRO.

••••••••••••••••••* &••••••••••••-••••••8••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l.O•••••Q�06.G••••••••••f

Amanhã, o Torneio Roberto Ge '.' ':' *

mes pedrosa terá prosseguimento 'A diretoria do Clube Atrético

* * *

em seu estádio a construção de dj
versas torres onde ficarão ínstata.,

dos os reflectores, que serão mau

com a realização de mais um co

tejo. Estarão em luta as equipes
do H�tofogo e Flamengo.

Carlos Renaux, está .realízarido

I TORNEIO DE VOLEIBOL' res. Os catarinenses, fica- Juiz: Eloy Galdino Cris- son - Fiscal Antônio Braz.
SUL-BRASILEIRO ram no último pôsto eis que tensen - Fiscal: Roberval Equipes: Ambas com os

Atendendo a inúmeros pe- perderam as três partidas Mendes. Quadros: Paraná: mesmos jogadores do dia an- ria.
didos de desportistas vamos em que se envolveram, valo- Maria, Valdir, Leonardo, terior. A grande atração foi dregistrar, em síntese o que rizando porém a vitória de Barnabé, Emilio, Wilson, disputa do segundo lugar, jafoi o desenrolar do I Torneio seus antagonistas, pois lu- Kalluf, Linel, Marques, Eu- 20 Jôgo: Rio Grande do que o titulo estava decidido

treíriador Nizeta, r-r= o

Sul Brasileiro de Voleibol, taram e se esforçaram em gen, e Paulinho. Sta. Cata- Sul 3 x Paraná 1 _ Juiz: a favor dos rapazes dos
concurso de jovens valores que

disputado em Curitiba, nos busca de um placar favorá- rina: Mario, Erich, Luz, Eloy G. Cristensen _ Fiscal: pampas. Os paranaenses
poderão brilhar na presentt tem.,

dias 11 e 12, do corrente, ti- veL
. Clemente, Hoppe, Adilson, Roberval Mendes: Equipes: venceram os dois primeiros porada.

tulo que foi conquistado pe- RESUMO DO I TORNEIO Geraldo, 'Bruno, Pakerer e As mesmas constttuíções das "sets" decisivos, o quinto dalos Gauchos, na cancha da SUL-BRASILEIRO Hamilton. partidas anteriores. Na úl- partida, depois de movírnen-Sociedade Thália da capital Vejamos então os dados tima jornada na prelímlnar tadissima disputa venceram figurou no conjunto azurra em

paranaense. Os gauchos su- técnicos dos encontros: 20 Rodada dia 12-3-60: o Rio Grande do Sul abatia os bandeirantes por 18 x 16,
lógos passados vem d-e retornar

perando aos paulistas na pt Rodada dia 11-3-60: São Paulo 3 x Sta. Catari- Santa Catarina por 3 x O, de o que espelha realmente o
aos treinos do Avaí. atendendo a realizado na cancha do Bocaiuvaprimeira rodada, chegaram Rio Grande do Sul 3 x São na O - Juiz: Clodoaldo Niel- fórma nítida e insofismável, que foi o cotejo.

�� s�����r�:s :a�:��i�r�=�: I paJ��z:2 Clodoaldo Nielsen - HOJE AVA'I E GUARA'N'I' SE APRESENTAM OFICIALMENTEta Catarina decisão do vice Fiscal José Siegel - Equi-
"

,
-,

'

titulo foi registrada no der- pes: R. G. do Sul: Wilson, Na noite de hoje, será rea- AO' PU'8LI(0 lo onze aIvi anil, nesta [or- movimentando na tarde de terça Atlético, são as partidas prograradeíro encontro, que reu- Py, Moschine, Gonçalves, lizada a terceira rodada do nada frente aos Bugrinos. feira, em seu gramado oportunt , madas,niu paranaense e paulistas e Marco Antônio, Davila, certame regional da cidade, verá lançar tôdos os seus in- Todavia, o Guaraní aguarda dade em que Ljbório Silva, pon.,
que apenas se decidiu nos Claudio, Moisés e Victor Hu- com a efetuação do cotejo cegrantes, inclusive os atlé- confiante o seu compromis-

;
de observar os falhas do conjun ,

cinco "'sets" regulamenta- go. S. Paulo: Gilson, China, entre Avaí e Guaraní, num tas recentemente comprados soo Sabe de antemão que o
I to. tricolor.

N A- O
Pedro, Erbolatti, Gilberto, cotejo que tem tudo para pelo clube. Talvez, o pontei- Avai é um adversário' pOde-1 '* * *

E S S A Jorge Farid, Pinheiro, Os- agradar ao público. O Avaí, 1'0 Ronaldo não venha a in- roso e bem armado, mas Hoje, prosseguirá o campeonato
mar, 'Bandeira e' Lázaro. ao se apresentar pela, prí- "tegrar o onzs avaiano pois confiam os tricolores em da cidade com a realização de maisO presidente da FederaçãO ft

I'
20 Jogo - Paraná 3 x San- meira vêz à sua grande tor- sua situacão até então não uma bôa exibição, de' seu uma rodada. constante do cotejoCatarlnense de Futebol, snr, OSI1: t.ta Catarina 1. cida, nesta emporada, de- está resolvida definitiva- conjunto. Sua linha ata- Avai e GUarani, numa partidaMelo, vem de receber do presíden.,

T
I,

H· O P D I
I _,mente e regulamentada. cante, contando com o ín-. que promgte grande movímenta.,te da Liga Atlética Região Míneí;

ermlna oJe "azo �s nscrlcoes: Portanto, deveremos assís- gresso de Pálito ganhou no- �ã·o. oportunidade em que ambas.ra o seguinte despacho telegráfico lU!.

•

,"
tir provavelmente Tatú, va agressividade, tudo le- as esqualrj , estarão estreando 110A Liga Atlética Região Mineira O PRAZO, DAS INSCRIC.õES bes quites com a tesouraria II Claudio, Erico, Mirinho, Nil- vando a crer que Avaíanos I

campeonato. O Avai deverá lan., o paula Ramos e o Atlético, paraImpugna nome árbitro Naha, to ] Em nota oficial distribui- da FAC devendo as inseri.,
,

-

son Guará Vadinho Ita- e Bugrin�s ofereçam. �m I çar_ algumas de sua novas contra , <lo troca rio atacante (j.sar lIUdas partidas estadual. I da pela Federação Atlética cões serem feitas através de ma� e out;os desfilando pe- bom espetaculo rutebotístíco.: U��oes enquanto que o Guarani �ricolol' do Estreito pelo médioCausou para nós surprêsa o de

I
Catarinense, de número 1/60, ofício, cabendo ainda o clu-

'

I-

----- cpresentará uma equepe bastan., Jacy do tricolor praíano. Dentropacho, pois sabemos que quem assinala que as inscrições be interessado informar se I N S T A N T A
....

N IE O S D A (I D A D E 'e jovem, capaz de exigir o máxi_ de breves dias a situação deve"áescala os árbitros para referir os para clubes e atlétas, com possui quadra própria, para '110 dos azurras.encontros do campeonato esta., vistas ao campeonato da ci- a realização das partidas PALITO DEVERÁ SER abater o forte onze do Ju- ':' ':' ':'dual é o departamento de árbitros dade termina hoje quinta- quando fôr o mandatário, LANC.ADO t d I d 5 O' ven 'u. e pe o escore e. x , I,) Conhecido ap.tador Láznroda FCF e não o presidente da LI feira, impreterivelmente, res- com relação a categoria de O ponteiro Palito que sur- at a d t t

I
r ves e eu. os consl.gna- ]3artolomeu, fará uma representa(la, dai sem procedência o despa saltando ainda que sómente Basquetebol no setor de

jU-1 riu no São Paulo clube dos por Altamíro 2, Jairo 1, l'ão contra o at-acante Leléco docho. poderão se inscrever os clu-. veníl e infantil. Também as amador, devera' faz'er sua Vidal 1 e João I 1 EI's como . '
.

, ,

. ... . I
\.mel'lca, por considera_lo analfa

,.., r ii· -

• Íl1S?rições p�ra OS' clubes e extréía na equipe do Guara- formou o onze dirígído téc- béto, pois nem seu nome sabefederacao Aquahca de Santa Catarina atletas, �elatlvos ao c.amp�o- ni, no cotejo contra o Avaí nicamente por Osmar Sioff: escrever, confól;me está consta ,

·

I
ilato regIOnal de voleIbol JU- marcado para a noite de Ari; Ceceu, Deba e Henri- tilodo em súmula.RESOLUÇõES DA

,

Secretário venil masculino, serão en- quinta-feira, hoje, no está- que; João I e Sapinho; Vi-ENTIDADE VISTO cerradas hOje, quinta-feira, dio cta F:C.F. Retorna assim daI, João II,. Jairo, Altamiro -------------------------
a)

.

Em reunião realizada Dr. ArJl Per�ira Oliveira

I s:guindo as mesmas instru- Palíto ao clube bugrino, di- e Rubens. Na preliminar O QUE SERÁ A SEGUN'DA PROVA (I-no dia 3 do corrente, o Con- PreSidente çoes acima registradas. rigido por Newton José Gar- venceu o Vila Nova por 6x2.selho Superior da Federação! '

cêz. CAMPEONATO AMADOÍUS-- CLíSTlCA "VOLTA AO MORRO"Aquática de Santa Catarin�,!Programa Para O Campeonato (alari- CESAR X JACY TA DA CIDADEaprovou a data de 10 de abnl '

C t. O campeonato de amado-
No próxim� mês de junho, dia Cruz, com sáida da Felipe Schmion ll1ua os interesses dosdo corrente ano, para a reali-

ne.nse De. Nataca-o E Sal.los Orname'n- clubes, Atlético e Paula Ra- res da cidade ainda não está 26. o Departamento Esportivo da dt, RUa J.oão pinto_ Largo 13 dezação do Campeonato Cata-
• __

mos, pela troca de seus jo- com sua data marcada. To-
Rádio GuaruJá. que tem à sua I Maio prainha., José Mendes, Saco.l'inense de Natação e Saltos

t!ll'S A Reall"larllilse Di"a 10 De Abril gadores Cesar e Jacy, respec- davia, confórme declaracões
frente a figura dinâmica do incan' dos Limões, Pântanal. Trindade,Ol;namentais, em Joinville, c:li

_ C tivamente. Acredita-se que do dr. Abel Capella, de�tro ;ável José Nazareno Coelho, fa Penitenciária do Estado, Agronô_
n� piscina do Tênis Clube

I _ NATACÁO metros _ nado livre até o fim da semana o ca- de breves dias, deverá haver I :�á realizar, � 2&. prova ,�iClístiva :mica, Rua Frei Caneca. Bocalu_Boa Vista!
.

d t
1.a prova - ho�,ens - 100 I 8.a prova - revezamento so esteja perfeitamente es- uma reunião na séde da VOLTA AO MORRO, que va, Esteves Júnior. Avenida Rio

d
b) adProv��1 tambem � t

a a
metros - nado livre ,4 x 100 - 'nado livre _ ho- clarecido, ficando os clubes F.C.F. para tratar do as-

deverá contar com mais de uma Branco, Rua padre Roma e l�re..,: 17 e � ri parat a etedua-l 2.a prova _ homens _ 100 I mens ' bem servidos. sunto. Tôdos os clubes inte-
centena de atlétas, não só desta lipe Schmilt, com chegado pl'e.cao do Campeona O es a ua

·t b b d d
-

t C.IPltal, bem como do interior vista fr.ente ao M. H<lepcke.d t 1 FI" I
metros - nado pelo or 0- 9." prova - homens - 200 A F.C.D.U. E OS TREINA- resa os everao es ar pre-

el.wa er-po o, em onano-
leta metros _ nado de peito bor- MENTOS sente. do Estado, e provavelmente, do Gontàrá a 2&. prova Ciclílc;,,,apO IS;

bit A reportagem esteve em O AUSTRIA EM ATIVIDA"DE' paraná e do RIO Grande do Sul "VOLTA AO MORRO", com aC) para todos os campeo- 3.a prova - homens - 100 o e a

I ParMcipação do Departamento.... rtos, serão obedecidos os metros - nado costas 10.a prova - homens - 200 palestra com diversos mem- A equipe do Austria atra->".

m.etros - nado costas b d F d
- Como todos devem estar recor_ Espo�tivo da MAIS POPULAR,programas anteriores', 4.a prova - homens - 200 - ros a e eracao Catari-, vés de sua diretoria começa11 a h 100 d

.

I dados. o percuso desta grandio_ Federação 'Atlética Catal'lnense,,d) foi fixada a data de 1.0 m�tros - nado livre . prova - omens - nenSe e Desportos Universi- a dar os seus primeiros pas-
de abril para o encerramen- 5.a prova - moças - 100 metros - nado peito clássico tários, principalmente com sos para a eleição de sua no-

to das inscrições. metros - nado livre 12.a prova .- m ""US -,-, 100 seu presidente dr. Aldo Be- va diretoria que reg'erá os
6.a prova - ,.homens - 200 mc;tros - naJa costas larmino da Silva, que afir- destinos do' clube aUl'i ne-

metros - nado peito clássicO 13.� p,'ova - hOn1::ns - '10) mou a reportagem que o,� gro, durante 1960-1961. Sa-
7.a prova - homens - 800 ,rn(t�os - nado, !hre treinamentos das diversas be-se que Benito Battistotti,

11.� p�'cva - moç�s - 2JO equipes que representarão a é o mais credenciado entre

FEDERACÃO ATL'ÉIICA CATARINENSE 1:1��r��);C-V�Ud���i;;�t��1S _ re- ��: !�ti�:���í;��:ode m;���l� �� ����ida��sdo�i���sidênciaCALENDARIO ESTADUAL Estadual de Voleibol Femini-l v:ezar.lcnto 4 x 2:;0 -- n:::.dJ com a exeção do voleibol VILAIM DEIXARA O
PARA O ANO DE 1960 no em Brusque. lI'.Te

,

I
que. vem sendo dirigido pelo TAMANDARÉ

Maio: - Campeonato Es- I 16.ft p"·OV.l - !l,oça:: -- r> atleta Nazareno Nappi, des- Prestando declarações a

tadual de Basquetebol e Vo- NOTA: - Os campeonatos I vcz::.mcl:0 4 x 100 - ·nado de algumas semanas. imprensa o treinador André
leibol Juvenil em Itajaí. regionais deverão ser livre VITóRIA DO VILA NOVA: Vilain da equipe do Taman-
Julho: - Campeonato Es- organizados pelas Li- 17.a prova - homens - 1500 5 X O daré afirmou que deixará as

tadual de Ciclismo em Lajes, gas e pela FAC de metros - nado livre Domingo último a equipe funções qÚe vem exercendo
Agôsto: - Campeonato Es- forma que estejam 18.a prova - homens - re- do Vila Nova conseguiu no- no clube do Continente por

tadual de Tênis de Mesa em terminados até o dia vezamento 4 x 100 - quatro vo e espetacular sucesso ao falta exclusiva de tempo.
10 dos meses estabe- estilos - costas - peito - -----------

. _

lecidos para a reali- borboleta e livr.e.

zação dos estaduai2 II SALTOS ORNAMENTAIS
respectivos. Pela ordem - 3 saltos li- i

córdia. Aprovado pelo Conselho 'Ires e 3 obrigatórios na' se- I

Outubro: - Campeonato Técnico em 26/2/1960. guinte ordem: simPles-IEstadual de Atletismo em Fpolis., S.C. em 29 de feve- Anjo - Carpado.

Florianópolis -- {Masculino reiro de 1960. Fpolis., 5 de março de 1960 I
e Feminino). Oày Varella ,.4ltamirO Ferreira da Cunha I
Novemhro: - Campeonato, Presido do Conselho Técnico. Secretário ,-----�-"-.....,,...---------------

mercê de uma equipe maíz
poderosa e de maior catego-

Continúa o Departamento de gurodos por ocasião do Centená_
futebol do Avai Futebol a traba., 1'10 de Brusque.
luar atívamente. Osvaldo Meira., * ':' ':'

JOo Sebastião da Silva e Arml
I

O barco pioneiro, tripulado por
Faisca. procuram resolver proble , Walmor Soares e Osvaldo F'er.,
mas de ordem material para o nandes com a vitória obtida do ,

Ocy, médio marcador que Já

campeão catarinense de vela ele

mingo último, vem de se sag;r::u

stinada a classe sharpíe, por an

tec.paçgo pois falta aínda quatro
:!: * * etapa para o seu término.

* * *

O prtrr.eíro turno do,Torneio cio

{i'ctebol de Salão que está sendo]

convite do sr. João Sebastião da Esporte Clube, atingirá seu tér_

A equipe do GUarani esteve se Doze e Taubaté e Bocaiuva x

da Silva. mino na tarde de sábadb com a

eretuaçg o de dUaS partidas.

x x X

A equipe do Palmeiras 'vem
de contratar o concurso cio
arqueiro Nazareno qUe mili
tava na equipe do Cimenport
de Itajaí. Note-se que Ber

nardo, atual goleiro do Olím
pico pertencia também ao

clube itajaiense.
XXX

Está quasi tudo acertado entre

ficar definida.

* * *

O Olímpico deseja trocar com o

_Figueirense o seu ntaçante Ronaldo
pelo médico Fausto Nilton, tenno

leito a proposta ao clube ilhéu.
Acontece que Ronaldo têm con ,

srato s ssrnado com O Avaí. E dai?

sa competição, consiste em duas! alem de outros abnegados
voltas ao denominado Morro aa I p�rtistas florianópolitanos.

des_

Fpolis., 5 de março de 1960

liltamiro Ferreira da Cunha
TORNEIO :ENTRE AS EMISSORAS LOCAIS
Está sendo cogita(!o nesta, rios. Assim sendo, após a

capital a realização de um realização do turn{) e retur- ,

Torneio d� FutebO'I, entre no, seria feito uma seleção,
por pessoas préviamente cre

denciadas que então segui
ria para Brusque para par
ticipar das comemorações

clubes da semissoras forma.
dos por jogadores que sejam
reconhecidamente funcioná-

Edmundo da Luz Pinto, órgão dos Bacharelan
dos em Direito de 1962, apresenta

a peça de Bernard Shaw
'COMO ELE MENTIU AO M1}.RIDO DELA"

do Centenário de Brusque,
enfrentando na ocaslao Uln

selecionad{) do Vale do Ita-

Joinville.
DIA 26 - Sábado - às 20,30 horas no Clube 12

de Agôsto
TEATRO DE ARENA - O Grêmio Embaixador

jaí, com elementos integran
tes das emissoras- de BJume
nau, Itajaí, Bnlsque e das-Setembro: - Campeonato

Estadual de Basquetebol e

Voleibol masculino em Con-

par.

Façamos votos' que seja
concreÜzada esta idéia pam.
maior congraçamento da.
classe radialista em nossa

cidade.

G. E. "O �::Estado" x América F. C.
DOMINGO ('OM INICIO AS 14roq HORAS, A TURM,A AQUI DE CASA JOGARÁ NO BAIRRO D'E' BARREIROS CO'M SUAS

EQUIPES DE TITULARES E SUPLENT'ES;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quinta-Feira, 24 de Março de 1960"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN�

Dever de Solidariedade
Uma das melhores ma

neiras de avaliarmos a dor
c o alcance de uma tragédia
social é colocarmo-nos men

tal e afetivamente, em lugar
das vítimas.

olhos sem nada podermos tampa da abertura que dá
fazer. acesso ao forro da casa a

E se as águas continuas- fim de podermos transpor
sem a subir inexoràvelmente, tal' a família para êsse 10-
cercando a casa de todos os cal, c já com vistas, também,
lados, por certo, o panico a uma abertura no telhado,
invadiria o nosso lar. Espo- Enquanto isso, os móveis,

Vamos supor, leitor amigo, sa e filhos começariam a lá, embaixo, começariam a
que, morando no interior, sentir grande mêdo. flutuar ,e, em virtude do de-
às margens de caudaloso Imaginemos que, a estas sequilíbrio, tombariam jo-
rio, vissemos, ao despertar alturas, as águas já estives- gando fora todos os perten
pela manhã, que a nossa sem atingindo as soleiras ces: documentos, dínheíro,
propriedade estava sendo in- das portas, obrigando-nos a jóias, utensílios vários, ._

vadida pela enchente em vir- providenciar meios para ra- tudo, enfim.
tude de chuvas torrenciais. zer frente à catástrofe i111i- Já, agora, o pânico ter-se-
Veríamos, com surprêsa, nente. Os móveis mais ím- ia generalizado pela vízí-

as águas subindo assustado- portantes seriam alçados pa- nhança. A situação' teria. as
ramente, indo cobrir, pouco ra os pontos mais altos, co- sumido proporções verdadei
a pouco, nossas lavouras e mo sejam: mesas, armários, ramente dramáticas; gritos
penetrando, depois, nos quín- etc. de socôrro, lamentações e
tais e outras dependências. No entretanto, as chuvas súplicas angustiosas, e . ' .

Com que tristeza observa- estariam a cair ininterrup- bem, isto é apenas uma hí

ria�os as ,av.es e outros aní- tamente, fazendo a encheu- pótese, uma suposição ...
mais domésticos a lutarem, te atingir a altura de, mais .É uma felicidade que nada
apavorados, pela sobrevi- ou menos, um metro dentro disso tenha acontecido a nós
vência, sendo que os de da nossa própria habítação.a e queira Deus que não nos
maior porte iriam perecendo I _como.medid� de ?recau- �cor.teça nunca; mas, ínte
afogados ante os nossos çao, sena, entao, retlrad,t a llzmente, tão pavoroso si-

nistro assaltou, há poucos
dias, centenas de famílias,
nossas conterrâneas, conror-

I
me é de conhecimento geral.

.

Em face d1sso, cabe, evi

dentemente, a pergunta:
qual o dever que se impõe a

todos nós nesta emergência?
Testemunharmos, impas
síveis, a aflição e a agonia
de nossos irmãos? Esperar
somente pelos Poderes lJÚ
blicos; Sim, o Govêrno tem

obrigação de socorrer as ví
timas, e já o está fazendo, ._

mas, e eu, e você, amigo leí-
tor? .. Não teremos, tam

bém, um dever a cumprir
nesta situação extrema": On-
de ficariam a solídariedade
humana e os sentimentos
erístãosv ..

Afirmou o grande Rui Bar-
bosa qUe "a pátria c a fa
mília amplificada". Com

igual razão, podemos nós di
ler que o Município e o Es
tado são nossa própria ramí-
.ia, visto que, além de ou

.ros motivos, temos, quase

sempre, Ul'J. parente ou co

nhecído em cada Iocandace.
Como não podia deixar de

ser, já começam as popula
ções do interior e os merca

dos das cidades a sentir (l,

ausência dos produto. de

primeira necessidad=, em

consequência da calami'osa

devastação das lavouras é

da destruição de várlas v.as
de comunicação em extensas

regiões do litoral do Estado.
Notamos com satisfação e

aplauso que as "Pioneiras
Sociais" (Rua Fernando 1'1'1:::.

chado, N° 19) e outras ins

tituições estão aceitando do-

São convidados os senhores Acionistas da Indústria e nativos espontâneos de tô

Comércio de Madeiras Tangará S.A. a se reunirem, em das as pessoas cornpreensi
Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se às 17 horas do vas e generosas, com o fim

dia 26 (vinte e seis) do próximo mês de abril, em sua séde de socorrer as vítímas da

social, nesta cidade de Tangará, Estado de Santa Catarina, referida catástrofe.

afim de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia: Ajudemos, portanto, como

a) - Discussão e aprovação do Relatório da Direto- pudermos, mas ajudemos de

ria, Balanço Geral, conta de Lucros: e Perdas, fato e sem demora!

Parecer do Conselho Fiscal e outras contas re- Por sua vez, as estações de

lativas ac exercício encerrado em 31 de De- rádio e a imprensa estão in

zembro de 1.959. dicando para onde e como

h) - Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o poderemos mandar os nos-

exercício de 1.960; sos donativos.

c) - outros assuntos de interêsse da Sociedade.

Aparlamento no ('enlro
ALUGA-SE A TRATAR' NA
CASA VENEZA

DELEGACIA FISCAL DO TESOURO
Tabela de pagamento do mês de marco
DIA 21 - MINISTÉRIO DA FAZENDA, MINISTÉRIO DA

JUSTIÇA, PODER JUDICIÁRIO, TRIBUNAL DE
CONTAS e CATEDRÁTICOS DA FACULDADE
DE DIREITO.

22 - MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA, TRABA-

LHO, VIA:ÇÃO e EDUCAÇÃO.
23 - MINISTÉRIOS DA SAÚDE e ACõRDOS.
24 - APOSENTADOS DEFINITIVOS.
25 - APOSENTADOS PROVISÓRIOS, SALARIO-

FAMILIA e ADICIONAL DOS APOSENTADOS
QUE RECEBEM PELO I.P .A.S.E.

26 - PROCURADORES DE ATIVOS e INATIVOS.
23 - PENSIONISTAS MILITARES e PROVISÓRIOS
29 - PENSIONISTAS CIVIS.

80 e 31 - PROCURADORES e TODOS OS QUE NÃO RE
CEBERAM NOS DIAl:? PRÓPRIOS.

ABRIL 4 a 9 - PAGAMENTO DE TODOS OS QUE NÃO
RECEBERAM NOS DIAS TABELADOS.

D.F. � Florianópolis, 17 de março de 1960.
Mário Salema Teixeira Coelho,

Delegado Fiscal

NOTA DE AGRADECIMENTO
Por êsse intermédio, a sra. Marina Pereira e família

vem agradecer de todo o 'coração a dedicação com que o

eminente facultativo, dr. Henrique de Prisco Paraíso as

sistiu ao seu muito querido marido, João Onofre da Cunha,
falecido na última segunda feira, desejando ao ilustre
médico as melhores felicidades.

INDuSTRIA E COMÉRCIO DE MADEI·
RAS TANGARA S.A.

Assembléia Geral Ordinária
CONVOCAÇÃO

Avisamos, outrossim, que se acham a disposição dos

senhores Acionistas os documentos a que se refere o artigo
DO do Decreto-lei 2.627 de 26 de Setembro de 1940.

Tangará, 18 de Março de 1.960
A DIRETORIA

Esta nota é uma colabora

ção espontânea da "ALIAN

ÇA UNIVERSAL DE EVO

LUÇÃO (AUDE)" - Fpolis.,
Caixa Postal, 466.

Viagem; dEárias pefos
SUií-'(:":�"..Co:l"air da Real

RIO E são PIUlO

Rua Felipe Schmidt, 34 - te!. 2370

Catarinense, para uma reu- São convidados os Senhores Acionistas da Adegas de
níão na séde do Clube, no dia Produtos Casa Grande S.A. a se reunirem, em Assembléia
23 do corrente, 4.a feira, com I Geral Extraordinária, a realizar-se às 14 horas do dia 26

início às 15,00 horas e com a I (vinte e seis) do próximo mês de abril, em sua séde soctal,
seguinte ordem do dia: ; nesta cidade de Tangará, Estado de Santa Catarina, afim
Eleição do presidente do de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia.

Clube". I a) - Discussão e aprovação da Proposta da Direto-

2. - Grato pela atenção) ria, relativa ao aumento do Capitãl Social;
dispensada, aproveito ensejo b) - Alteração e nova redação do art. 5° dos Esta-

para renovar meus protestos
I

tutos Sociais;
de consideração e aprêço. ! c) - Outros assuntos de

Bruno Ma1'Ío Cechinel I Tangará, 18 de

Presidente do C:A.C. - C.D.

FUGANTI S.A. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

Assembléia Ceral Ordinária
CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas da Fuganti
S.A. Indústria e Comércio a se reunirem, em assembléia
geral ordinária, a realizar-se às quinze horas do dia 25 de
abril próximo, em sua séde social, nésta cidade de Tanga
rá, Estado de Santa Catarina, afim de deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia:

a) - Discussão ,e aprovação do Relatório da Direto
ria, Balanço Geral, Lucros & Perdas, Parecer
do Conselho Fiscal e outras contas relativas ao

exercício encerrado em 31 de Dezembro de 1.959.
b) - Eleição dos Membros do Conselho Fiscal para

o exercício de 1.960.
c) - Outros assuntos de interêsse da Sociedade.

Avisamos, outrossim, que se acham a disposição dos
Senhores Acionistas os documentos a que se refere o arti

go 99 do Decreto-Lei 2.627 de 26 de Setembro de 1.940.

Tangará, 18 de março de 1.960
A DIRETORIA

-ADEGAS' DE ·l"fõDüTos-CASA--�
GRANDE S.A.

Assembléia Geral Ordinária
CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores Acionistas da Adegas de

Produtos Casa Grande S.A. à se reunirem, em Assembléia
Geral Ordinária, a realizar-se às 9 horas do dia 26 (vinte
.3 seis) do próximo mês de abril, em sua séde social, nesta
cidade de Tangará, Estado de Santa Catarina, afim de de

Liberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

a) - Discussão e aprovação do Relatório da Direto

ria, Balanço Geral, conta de Lucros e Perdas,
Parecer do Conselho Fiscal e outras contas re

lativas ao exercício encerrado em 31 de Dezem

bro .de 1959.

b) - Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o

exercício de 1.960;
c) - Outros assuntos de interêsses da Sociedade.

Avisamos, outrossim, que se acham a disposição dos

senhores Acionistas os documentos a que se refere o ar

tigo 99 do Decreto-lei 2.627 de 26 de Setembro de 1940.

Tangará, 18 de Março de 1.960
A DIRETORIA

1elefônica Calarinense
à disposição

Companhia
Documentos

DOCUMENTOS À DISPOSI'ÇÃO
Acham-se à disposição dos srs. acionistas em nossa se

de social, à Praça 15 de novembro, 8, os documentos a que

se refere o artigo 99, do decreto-lei nO 2.627, de 26 de se

tembro de 1940, relativos ao ano social, encerrado em 31 ele

dezembro de 1959.

Florianópolis, 19 de março de 1960

João Carlos Ganzo Fernandez
Odilon Gomes da Silva

Djalma Araujo

Rua Conselheiro Mafra, 30·· Honcmópolis - Santa Calarina

Estabelecimento de Flori e Pomicultura
Temos para pronta entrega em nossos viveiros o mais

variado STOCK de plantas frutíferas e ornamentais.

LOJA MERCADO PÚBLICO (em frente ao

frigorífico) ou

Iem nossos viveiros à Rua Martinho CaIlado_: 3

k._.
M 1\ n [ 1 fi .1\ S pr. R 1\ . 1.!
CONSl nucAo

J'IRMAOC; BllENC01lRT
( A I (, 8�"" i.) .\ .., Ó f o N f t It O!

A,,..lTl(,() OI pC,' 11 r) flAMI
..�..

""1

EDITAL
"Couvoco O Conselho Deli

berativo do Clube Atlético

hulústria

Conte sempre com a Real para a
sua viagem ao Rio ou a São Paulo.
Novíssimos e confortáveis Super-,
Convair estão à sua disposição,
para uma' b021 viagem.

13:45
exceto aos domingos

�lJ'l

I. SM�n�!I��'�E!!�!?!! n!�h,!��n Eu-
ropa sõbr e os estilos de 1960. A corrente de Paris parece
dar mais ênfase a uma série de "taílleurs" de linhas ultra
modernas enquanto certos costureiros, inclusive alguns
italianos, procuram restituir à silhueta das mulheres a

feminilidade que as modas recentes (linha "saco", línna
"colher") lhe haviam tirado.

Em Paris, o comprimento dos casacos

quartos até sete oitavos. Usam sob êste um

inteiriço, ou uma saia estreita e uma blusa
tampado ou de côr, combinando com a saia.

Nos vestidos para noite a moda orienta-se para túni
cas grandes, vestidos muito compridos que, nos modelos
de DIOR, por exemplo, chegam a ter pequenas caudas. Al
guns vestidos de noite, todavia, vão apenas até ao torno
zelo. Nota interessante, para a noite, é o uso de ,··taillcurs".
mas desta vez em tecidos finíssimos, brocado ou cetim e.
às vêzes, veludo. As saias são compridas, mas justas. As

jovens, todavia, podem usá-las largas e rodadas. A carne

terística geral dos "tailleurs" é que são menos apertadm
na cintura que outrora,' especialmente nos modelos de
HEIM.

NINA RICCI afasta-se dos modelos comuns de manei
ra muito simpática. Seus casacos são apertados na cin
tura por um cinto que produz um franzido suave. Criou
lindos vestidos para coquetel, com blusas muito femininas
e deslizando nas espáduas, formando as mangas.

LANVIN-CESTILLO lançaram meias com "maguet
tes" enfeitadas de vidro fino.

YVES SAINT LAURENT manifesta independência
apresentando casacos que lembram boleros, justos na cin
tura. A linha "SULTA" tem leves tendências orientais, es

treitando-se no fundo, aprisionando as pernas. Alguns
vestidos muito curtos chamam muito a atenção e consti

tuem, para trajes de passeio, a nota mais interessante da
nova moda.

Em ?onjunto, a moda de 1960 ainda está em evolução,
salvo talvez no que': toca aos "manteaux" que -geralmente -

são largos, sem cinto e descem um pouco abaixo do joelho.
Quaisquer que sejam, entretanto, os estilos que pre

dominarem no Brasil, serão apresentados ao nosso povo,
simultaneamente com as maiores casas de modas do Rio

e São Paulo, pela Modelar.

varia de LJ'(\s
vestido justo,
de jersei es-

Já está a venda na Livraria e Papelaria Recorde Ltda.,
à rua Felipe Schmidt, 14, o novo catálogo da Casa Ae

ro-Braz, conhecido como Revista de Aeromodeüsmo.
Compre já. Prêço: Cr$ 10,00.

ADEGAS DE PRODUTOS CASA
GRANDE S.A.

Assembléia Geral Extraordinária
CONVOCAÇÃO

ínterêsse da Sociedade.
Março de 1.960

A DIRETORIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IDlTOaA "O aTADO" LBA.

O &�.,.".-
Kua Conselheiro luílfra, 160

Telefone 3022 - Cxa. Postal 139

Enderêço Tele:ráfico ESTADO

DIRETon
Hubens de Arruda Ramos

G E R E-N T B

uorntnzoe Fernandes de Aquino

REDA'fORES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André

Nilo Tadasco - Pedro Paulo Maehao.o - Zury Macha

do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

PllBLICIDAn.
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Vlrg1lio Dias
� Ivo Frutuoso.

KIPRISINTANT.
INpr�.eD'.� A. S. Lua L&4•.
KIO:- Rua 8eDa4or D••tu " - I......IU'

T.L IIil14
g. t'ul. Rua Vtt6rt. 157 - e..J' II -

Tel. 34-894'

Io;e,viço Te1ecráf1co da UNIT.U PUSS t U -P)
AGENTES II: CORR.llSPO.LlD.Nn�

II. Tc.doe _ municiploa (� qANTA CATARINA
ANCNO_JS

...4••• t. ce.tr.to, de .co"". ce•• tabela ,. t"1c.r

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respousabílíza pelos
conr eitos emitidos nos artízos assinados.

VIAJE MELIOI

PARA ITAlAÍ JOINVILLE - CURITIBA

ÔNIBUS U L li MO .T I P O

� "'It�

SUPER-PULLMAN
NQ.VO HORÁRIO PARA CURITIBA

DIRETOS ,AS 12,30 - AS 2a - 4a E 6a

POLTRON,\S RECLINAVEIS - JANELAS PANORAMICAS
VIAGENS D I R E T A 8

PARTIDA
CHEGADA

I'LORIANÔl'OLIB
CUIU'l'IBA

IAPID6 SUL· BRASILEIRO LTDA.
VIAGENS l,"OM ESCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 HORAS

AGENCIA FLORIANOPOLIS - RUA DEODORO
ESQUINA TENENTE SILVEIRA - TEL.: 2172

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

..---- ,---- .....-- ..--- ... - .........._ .... , Escritório de Advocacia

':11 dl·caÔar rOfI·SSI·Onal: �;aA::�'�'G�:7:��:';\�,a!: andar
·
- FIQnanópoli,

_ Dr. Jose de Mlranda Ramos

, , D:. Evilásio �ery, Caon
�

.,

.. __ ".011 .. .._. __ '1II,4Questoes Trabalhistas � Causas C1VeIS, comorcíaís, crímí-
DR. HENRIQUE PRISCO DR. HOLDEMAR MENEZES nais e fiscais - Administração de bens - Locação e ven-

CIRURGIA GERAL

SENHORAS - PARTOS -

PARAISO
da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran

OR. NEWTON D'AVILA ESPECIALIDADE: DOENÇ,AS DE ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias

Ml!?DICO

Operaçõ�' - Doença. 11.. Senllo_
raa - Clínica 11.8 AlI.ulto.

DR. AYR'J'ON DE OLI
VEIRA

Consultório .- Rua Fellp.
Schmldt. 38 - Tel. 1801.

Horário: lI.a. l4 •• 16 hor...

Relllll.êncl. -- V'el1ll' Schmlal,
n.o 127.

Curso de Especialização no I!OIpl
tal dOI Servlll.orea do E.ta4o.
(serViço do Prot. Mariano 11.1 Ân�
draaej. Consultaa: pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde lI.a8

15.30 horas em II.lante no consur,

tól"lo, ii Rua Nune. Machall.o. 17.
esquina da Tlradentel - Teler,

C O L A B O R A D O R E S 2766. Realll.ênela _ Rua Mare-
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral obal Gama D'Eça n.o 141 - Tel.
_ Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira - 3120.

••

Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - ProL

Manoellto de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -

----------

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

Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - limar Carvalho -.- DOEN.ÇAS DO PULMJ.O -

_ Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima - TUBEltCULOSlil -

- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

DR. ANTONIO MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA
ORTOPEDJA

Conaultórlo: Joãc. PintO, 14 -

Consulta: lI.al I f> à. 17 hora•. II.lá_
rlamente. Menol! aOI 'áball.ol. Re
slll.êncla: Bocal\! va, 135. Fone 2714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Dlplomall.o pela FacUllI.all.e N.aclo_
nal de Mell.lclna da Unlv"l'lllI.ade

11.0 Bra.U

Ex-Interno por concurso da Mater_
nldade_Esclilla. (SerViço 11.0 prof.
Octávio Rodrlguea Lima). Ex
Interno do SerViço de Cirurgia do

Hospital I.A.P E.T.C. do Rio ue

janeiro. MédlC� 11.0 Hoaplt&l de

Carldall.e 8 lI.a Maternldadl Dr.
Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - OPERAÇOES -

PARTO SEM DOR pelo métodO I

pSICo-pl'otllatlco

Consultório: Rua João pinto D, 10.
daa 16.00 àl 18.00 horas. Atende
com horal marcada.. Telefone
3035 - Restll.êncla: Rua General
Blttencourt n. 101.

DR. LAURO DAURA
GERAL

em moléstia. de SI.
nnoraa e vias urinária.. Cura ra.

dlcal das In!ecçôel aguda. e crô
nicas. do aparêlho. genlto_urlnárlo
em ambos {lI sexos. Doença. do

aparêlho Digestivo e do alstema

nervoso. Horário: 10% U 12 •

2 'h às 5 horal - e;onaultórlo:
Rua Tlradentea. 12 - 1.0 anll.ar

- Fone 8246. Residência: Rua
Lacerll.a Coutinho. 13 (Chácara <10

Espanha - Fonl 1!48.

5,.5
12,.5

M'tDJCO

DR. HURI GOMES

MENDONÇA

Pré-Natal - Pnrtn� -- Ope
Tacões - DoenclI.s ri" Se
i:horas - CLinica Geral
RI sidêncJa:

R'Ja Gal. Bittencourt n. 121.
Tt:!!"fllfle: 2651.

COnl!111 (tório:
RUI< !,'elipe flchmldt, 11. n.

I<�Slt. Alvaro de C�rv&lbo.
Uorárlo:

Das 16,00 às ln,OO, di:ll'ia
mente exceto aos sábados.

DEPARTAMENTO DE SAÚD'E PÚBLICA
P L A N T Õ E S DE F A R M Á C I A

nua Trajano
llua Trajano
Praca 15 de Novembro
Praça 15 de Novembro
nua João Pinto
l'1.ua João Pinto
nua Felipe Schmidt
nua Felipe Schmidt

5 - Sábado (tarde)
6 - Domingo
12 - Sábado (tarde)
13 - Domingo
19 - Sábado (tarde)
20 - Domingo
26 - Sábado (tarde)
27 - Domingo

Farmá Noturna
Farmá Noturna
Farmácia Vitória
Farmácia Vitória
Farmácia Moderna
Farmácia Moderna
Farmácia sta. Antonio
Farmácia sto. Antonio

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

o plantão diúrne compreendi do entre 12 e 12,30 horas será (fetuado pela farm. Vitória.
-_._--_.__._--_._.------------ ------

ESTREITO
6 - Domingo
13 - Domingo
20 - Domingo
27 - Domingo

Farmácia Catarinense
Farmácia do Canto
Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense

O serviço noturno será. efetu ado pelas famácias do Canto, Indiana e Catarinense.
A prflBente tabela não poderá ser alterada semprévla auto rlzaçã.o deste Departamento,

nua Pedro Demoro
nua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
Rua Pedro Oemoro

CIRURGIA

Formado pela Escola de Medici
Doença. de Senbora. - procto- na do Rio de Janeiro E>x-Interno
logla - Eletl'lclll.all.e Méll.lca da Maternidade Clara Ba.sbaum,

Consultório: Rua Victor Met_
relles n.o 28 __ Telefone 3307

do .Maternidade Pró_Matre, do

Consultas: Daa ]fi boras em II.lante. Hospital da Gambôa e do Hospital
Residência: Fone. 8.423. Rua Blll- do IAPETC. Atende provisória_
menau, n. 71· mente no Hospital de Caridade _

parte da manhã.

João Muritz s. 6.

DR. GUARACY A.
SANTOS FORRO

"A SOBERANA" I'RAÇA iii llE NOVEMIHlO - ItSQillNA

Ittt.:'A II'��LII'B SCHMIU'f

FILIAL ··A SABERA."JA" DISTRITO DO M;Sn�l1:l'ro - CAN'HI

Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes
a longo prazo sem juros, sito:'> á rua Lauro Linhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir SU:1

casa, imediatamente.
Vendas: Edifício Montcpír 3.0 andar - Sala 305.

Fone 2391.

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA ..

DO EM CONSÊRIO DE PERSIANAS
Casa Laudares, Ltda.

Rua Deodoro, 15 - tel. 3820

TEATRO INFANTIL
"A BRUXINHA QUE ERA 80AII

Entre muitas peças infantis da biblioteca do "Teatro
Infantil de Fpolis." foi escolhida pela direção "A Bruxí
nha que era Boa", para nova temporada no Teatro In
fantil.

Assim, dentro em breve os apreciadores do teatro e

príncípalmente o nosso mundo infantil terão oportuní
dade de aplaudir a plêiade que compõe o "Teatro Infan
til" que desembaraçadamente orientada por Geni Gorges,
apresentará "A Bruxinha que éra Boa".

Apesar dos problemas que vem enfrentando Geni
promete mais uma grande atração para o público infan
til florianopolitano.

IRMÃOS BITENCOi.JRT
í(A�S_�AOUÓ . 'ONf 1507

Cirurgião Dentista �� S I T 0 o A M'." ,,-/ I

Especialista em dentaduras ana,

tômicas. Horário: Das 8 às 12 bs

Atende com hora marcada

Avisa sua distinta clientela que
mudou seu consllltório para a rua

Felipe Schmlll.t. n. 39-A - Em

frente a Padaria Carioca.

ORA. EBE B. BARROS
CLINICA DE CRIANÇAS

(,'onlultórlo • JlNl.l!alll. COUUlt..
A t. HercUlo Lu liGA apto. , Serunda • • ....retr.

aIU 15 •• 17 hor..

Te.l. - 1114

MANTENHA-SE
BEM INFORMADO

Guarujá-Noiícias
DE SEGUNDA A SÁBADO

7,55 - A Vemag Informa

8,55 - RepórteT Alfred

11,55 - Repórter Alfred
12,25' - A Vemag Informa

'16,00 - A Vemag Informa

16,55 - Repórter Alfred

18,10 - Re·esnha J-7

18,55 - A Vemag Informa

21,00 - Repórter Alfred
21,30 - A Vemag Informa

22,05 - Grande Informativo

Guarujá •

- Em 1420 kcls., e 5.975 kcls.
"'0 mundo em sua casa".

VEN'DE..SE
1 aparelha com 2 auto falante

1 microfone, toca elisco e ampll_
fcador.

Tratar com o motorista ela

A Modelar - Al'y.

�rN'-·SMINO·E ,,_

,. VENDA NAS

BANCAS DE tORNAI'
E REVISTAS

FLORIANOPOLlIt

ORA. EVA B .. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstíaj, de anus e recto.
Tratamento de hemorroidas. fistulaa. etc,

Cilfuraia anaJ
CONSULTÓRIO: - Rua CeI. Pedro Demoro, 1553 _

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
MÉTODO PRÓPRIO

_FIXAÇÁO GARANTIDA
.r" ", ".:........���

DR. MOORRIS
.

SCHWEIDSON
'

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

�ORAS MARCADAS _:_ das 14 às 18 noras

1 __R_U_A_T_R_A_J_A_N_0_,_2_9__1_.0_a_n_d_a_r _

xxx

RAUL PEREIRA CALDAS

A D·V O G A DO

"Questões Trabalhistas"
EscrItório: Rua João Pinto D_ li .oba

t �Ierone D. 2.467 - Calxa Postal D. U

EiOHARIO: Das 15 M 17 borsa.

xxx

ESCRITO'RIO DE ADVOCACIA E

PROCURADORIA

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
e Hospital de Caridade

RECEBIMENTO DE ANUIDADES
Previno aos Irmãos que do dia 7 a 31 do corrente mês e

ano estarei com o Irmão Tesoureiro na Secretaria desta

Irmandade e no dia 3 de abril na Sacristia da Catedral das
9 às 12 horas para o recebimento de anuidades.

Consistório, 7 de março de 1960.
José Tolentino de Souza - Secretário.

Assistência dos Advogados:
Dr. ANTONIO GRiLLO Dr. EMANOEL CAMPOS
Dt. AUGUSTO WOLF

.

Dr. MARCIO COLLAÇO
Rua Jerô�imo Coelho, 1 � 1.0 andar - salas 9 e 10

"Edf. João Alfredo" - Telefone 3653

Para

Lavagem de roupas, na máquina e no tanque,

Lavagem e limpeza de louças e

apetrechos de cozinha,
E todos os demais mistéres domésticos,..

prefira' o

"Sabão de Joinvill'e"
..'5 rF7T

EM PÓ
LAVA MELHOR

É MAIS ECONÔMICO
LIMPA COM MAIS FACILIDADE

Academia de Comercio de Santa
Catarina

CURSO DE ADMISSÃO
aos cursos Comercial Básico e Ginasial

MÁTRíCULA: Até o dia 30 de março, no horário das 17,00
hs., às 21,00 hs., exceto aos sábados.

INtcIO DAS AULAS: dia 2 de abril, às 3,00 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO mARIO DE S. CATARIN� Florianópolis, Quinta-Feira, 24 de Março de 1960
--,-----�---.. -_·_'--''''X_·''_�Uo��_-... .._._

'1

MARUJO ENTREVISTA' MARUJO

_------

Da esquerda para a direita, O Sub-Oficial Lázaro
Bartolomeu, representante de "O ESTADO" a bordo
do Cruzador "BARROSO" entrevistando o seu colega
de igual posto, Sub-Ofici�l Hidelberto Gomes de Oli

veira, que está embarcado a bordo dêsde o dia que
foi icado o Pavilhão Nacional, em Filadélfia, na oca-

sião 'da incorporação na nossa Marinha.
.

PERDÃO MADAME DE

PRETO

Ontem, pela manhã. "esbar_

rei" numa MADAME DE

PRETO, devido a largura do

passeio Público, que no mo

mento ía passando um ôni_

bus. CaIro qu � prererí a es.,

banal' nn MAD'AME de PRE

TO c!() que no ônibus.

Em geral as MADAMES RI-

CAS, pst}o sempre de bom

humor, esta é rica e anda

sempre de cara feia. pedi des.,

culpas :?��o ocorrido, e ela .a.,

paren temerrte fez pose de boxe

A TURMA DA OFICINA

CAPRICHA

Os nossos leitores tem ob.,

servado a melhoria do "O

-ESTÀlj'O".
Os linotipistas: OSCAR,

IVO, IV.·\:M, LADISLAU e

MANOEL; Os paginadores:

DELAMAR;

I
HAMILTON E

e o Chef<l de Oficinas, OLE

GARIO. "

Esta eficiente equipe, tem

empregado todos os esforços

em apresen tal' aos nossos leí.,

tores um bom jornal, que ca.,

da dia que passa vem me ,

lhorando muito. A esta sím.,

!Jiltica. turma do "abafa"
� \.os

meus parabéns.

A EXPOSIÇÃO DE ARTES.

INDUSTRIAIS

Fui ver a Exposição de Ar

tes Industriais. Os trabalhos

,elas prore-soras não pode.,

r';am ser melhores. Fizera-DI

o curso no Rio de Janeiro,
com a direção de alto meses.

Esta EXi)OsiçãO foi mal or ,

gantzada. parecia um depó_

sito de objetos comuns. Foi

uma pena, a Secretaria de E

ducação devia ter aproveita_

do os trabalhos de artes des.,

tas educadoras, no sentido de

mostrar a todos os alunos dos

Colégios da Capital e do ín ,

terior do Estado.

NADA PODE �-\ EDUCA-

-çÃ.O� s:E;M.. EX:J!;.�.PLO.� �D
VERTÊNCIAS, C O N.S E -

LHOS AMEAÇAS E RE

COMPENSAS DE �OUCO
. VALEM. O EXEMPLO É

'j'·JDO.

CENTENÁRIO DE BRUSQUE
N:l próximo dia 4 de agôs-

to, a cidade de

festejará o seu

BRUSQUE,
CENTENÁ-

RIO.

O Colcnlsta estará presen ,

te, a fim de fazer a cober.,

tura durante os festejos.

ESPORTES
A famosa equipe de "O E;STADO", jogará domingo

em Barreiros, com o América local. O nosso esqua

drão depois de uma ausência de três meses, voltam

aos gramados, dispostos a vencer.

TERRENO Vende-se
Vende-se um terreno que tem 310 mil metros

quadrado, tem grande r.�q,stagem e muita lenha.

Não perca a ocasião. - Ver e tratar com o senhor

Guilherme Steinmetz.

JUIZO DE DIREITO DA CO- todo o gênero de provas ad- tado. Trata-se de terras in-
MARCA DE TIJUCAS. mitidas em direito, inclusive teríoranas e a cautela reco-

depoimento pessoal dos inte- mendada diz respeito aos

ressados e inquirição de tes- terrenos alodiais de mari
temunhas. Nestes

_ têrmos, nha, o que não é o caso da
R. e A. esta com os inclusos espécie. Sem custas. P.R.!.
documentos, P. Deferimento. Tijucas, 13 de fevereiro de
Tijucas, 15 de fevereiro de 1960. (as) M;. Carmona Gal-
1960. (ass.) José Gallotti lego - Juiz de Direito." EQ Doutor Manoel Carmona
Peixoto - Assistente Judi- para que chgue 'ao conheci-Gallego, Juiz de Direito da
etário.' Em dita petição foi mento dos interessados e
exarado o seguinte despa- ninguem possa alegar ígno
cho: - "A. - Como requer. rância, mandou expedir o

Designo o dia dezessete do presente edital que será afi
corrente, ás dez horas, no xado na sede dêste -Juízo, no
Forum, para a justificação lugar do costume, e, por có
requerida, feitas am devidas pia, publicado UMA VEZ no

intimações. Tijucas, 15-2- Diário da Justiça e TRÊS
1960. (a) M. Carmona VEZES no jornal "O Estado",
Juiz de Direito." Feita a jus- de Florianópolis. Dado e

tificação foi exarado o . se- passado nesta cidade de Ti
guinte despacho: - "Vi "tos, lucas, aos dezenove dias do
ets .. Julgo por sentença, pa- nês de fevereiro no ano de Ira que produza seus legais e mil novecentos e sessenta, Ijurídicos efeitos, a justifica- Eu, (as) Gercy dos Anjos.
ção retro, produzida nestes Escrivão, o datilografei, cou-Iautos a requerimento de feri e subscrevi. Isento de
Henrique João Rosa. Citem- selos por se tratar de Assis.
se, por mandado, os con- têncía Judiciária. (as) M.
frontantes conhecidos do Carmona Gallego, Juiz de
imóvel; por editais, com o

I
Direito. Está conforme o orí

prazo de trinta dias, na for-
1
ginal afixado na sede dêste

ma determinada no § 10, do I Juizo, no lugar do costume,
art. 455 do C.P.C., os inte- sôbre o qual me reporto e
ressados' incertos; pessoal-j dou fé.
mente, o Representante

doi . _

M. Público nesta Comarca. Data supra.. O EscrJvao:

Dispenso a citação do repre- Gercy dos AnJOS.
sentante do Serviço do Pa-

-----

trímônío da União, por en-
'"," TELHAS. TIJOLOS

tendê-la desnecessária em CAL E AREIA
face da Jurisprudência não li I R M AO 5 BITENCüURT
só do Supremo Tribunal Fe- 'CAIS 8AOARÓ . fONE lIOf
deral como também do Tri- ANTIGO o f PÓS If ü o Ao M I A N'

bunal de Justiça dêste Es- I

CONVITE
(MISSA EM AÇÃO DE GRAÇA)

3.0 ANIVERSÁRIO DA FUNDAÇÃO DA "LIB"
A Diretoria da LEGIÃO "IRMÃ BERNWARDA" con

vida a todos seus associados para assistirem à STA. MISSA

que, pela passagem do 3.0 aniversário de fundação da alu
dida entidade, mandará celebrar, no próximo dia 25 (sex

ta-feira), às 19 horas, na Capela do COlégio "Coração de

Comarca de Tíjucas, Estado
de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc ...
FAZ SABER a todos quan

tos o presente edital de ci
tação, com o prazo de trinta
dias, de interessados ausen

tes, incertos e desconhecidos,
virem ou dele conhecimento
tiverem, que por parte de
Henrique João Rosa lhe foi
dirigida a petição do teor
seguinte: - "Exmo. Sr. Dr.
Juiz de Direito da Comar. _

Henrique João Rosa, brasí-

EDITAL DE CITAÇÃO, COM
O PRAZO DE TRINTA DIAS
DE INTERESSADOS AU-

SENTES, INCERTOS E DES-
CONHECIDOS.

leiro, víuvo lavrador, resi
dente e domiciliado nesta
Cidade, por seu Assistente
Judiciário no fim assinado
(doc. junto), vem perante
V. Excia., co:ffi o devido aca

tamento, propor a presente

I ação.
de usocapião estribado

no artigo 550 do C. Civil, com
sua redação alterada pela
Lei na 2,437, de 7/3/55, no

decurso da qual, sendo ne-

cessário, provará: _ 10 _

• Que, há mais de trinta anos,
está na posse de um terreno
de ausentes, localizado no

lugar Joaia, desta Cidade, o

qual mede 36,00 metros de
largura, ao Norte; com 60,00
ditos de largura ao Sul, me
dindo 255,00 metros de com-

primento a Oeste e 260,00
ditos a Leste, perfazendo a

área de 12.330 metros qua
drados; 20 - Que dito ter
reno confronta ao Norte e a

Oeste com propriedades da
Usina de Açucar Tijucas
S.A.; a, Leste com a Estrada
da Terra Nova e ao Sul com

propriedades da referida
Usina e de Braz Miguel Cor
reia; 30 - Que o Suplicante
vem exercendo

-

posse sôbre
o terreno em causa -·-de"1Tlft�·
neira pacífíca, ininterrupta,
sem oposição de terceiros c

com '''animus-domilli''; 40 -

Que, em face do exposto,
pretende regularizar sua si

tuação de fato, na forma dos
• arts. 454 e seguintes do
C.P.C. para o que requer a

V. Ex�ia. designação de dia,
hora e local para justificar
sua posse, com cítação pos
terior dos eonfrontantes co

nhecidos do imóvel, do ór

gão do M. Público e, por edi

tal, os interessados incertos e

desconhecidos, a fim de que,
no prazo legal, querendo, a

contar da citação e sob pe
na de revelia, apresentem a

contestação. 50 - Que. não
sendo contestada a ação, se

ja logo reconhecido e decla
rado o domínio da gleba a

favor do Suplicante, por

sentença, com sua transcri

ção no Registro de Imóveis.
Para efeito de alçada dá-se

I a presente o valor de .

Cr$ 2.106,00. Protesta-se por
----------------------- ._.

01

Jesus".

Agradece, antecipadamente,
êste ato de fé cristã.

Fpolis., 22/3/1960

E-DITAL
JUIZO DE DIREITO DA CO

MARCA DE TIJUCAS.

EDITAL DE LEILÃO, COM O

PRAZO DE VINTE DIAS.

O Cidadão Carlos Ternes,
Juiz de Paz no exercício do

cargo de Juiz de Direito da

Comarca de Tijucas, Estado

de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc ...

FAZ SABER aos que o pre
sente edital virem ou dele

conhecimento tiverem expe
dido nos autos de Ação exe

cutiva proposta por Joaquim
Matias contra Hélio João

Pio, que se processa perante
êste Juizo e cartório do Es

crivão que êste subscreve,
que atendendo ao que dos

autos consta, autoriza a ven

da, em leilão público, do

imóvel abaixo descrito, com

tr--·-:--

ExércitoLoft e o
Esperneiam os adversários da candidatura do

Marechal Lott, contra uma possível participação do
Exército na campanha do ex-ministro da Guerra.

Ninguém, de maneira alguma, poderia tolher o

livre direito, dos componentes das nossas fôrças ar

madas, de manifestarem as suas preferências, em

pleito de tamanha importância. Êstes militares tam-

bém são cidadãos brasileiros, sujeitos, portanto, às

(-prerrogativas que a lei lhes faculta.PTB, SÓ define em 'onvençao No exército, certamente, avultam oficiais nítida-

mente partidários do Marechal. 'E que mal há nisto.As notícias mais controvertidas são lidas e ouvi-
t C tarí C É coação como dizem os [anístas, sentindo o esva-das à respeito da sucessão em San a a arm_a. '3

tI siamento do candidato. Coação nada! ConhecemosPronunciamentos, alguns autorizados, ou ros nao, e-

d inúmeros oficiais janistas ou ademaristas, e nem por
I Ivam até os próprios petebistas a se enre arem por

_

isto êles foram removidos de suas posições, ou saodesconexas interpretações.
..

alvos de perseguições. Não devemos, é confundir asAinda há poucos dias, no Rio de Janeiro, apos
, .

d d d exigências da disciplina militar, da ordem hterárquí-reiteradas rrianífestações, o Sr. Doutel e An ra o,
Ica. Afinal, as fôrças armadas têm os seus regu a-presidente da agremiação trabal�üsta, atacou � pro-,

mentes, e os transgressores exaltados, sofrem as de-blema de uma vez por tôdas, deíxando patente, ql�e
sõmente poderá haver uma definição do PTB, apo.s vidas punições.

t d Mais, isto é assim mesmo. Quando vem o deses-a realização da Convenção partidária. Es a, acre i-

t

r
'

'1
,.

pêro, o descontrôle, perfídias e métodos canhes ros,ta-se, será realizada ,em meados de abrí proximo.

I t n são usados pelos opositores amendrotados, com aQuer dizer, o partido reunido, com repre�en _a
-

d d. -

b terrível penetração do nome honesto, honra o oI tes das diversas regiões do Estado, delib.erara so. _

re
_ .

-

Marechal Henrique Teíxeíra Lott. O resto ... sao m-

/1[1
o pleito sucessário de outubro. Enquanto IStO, paclen-

. _

�.��c�i�a�p;�a�ra�o�s�p�e�te�b�i�s�ta�s�e�p�e�s�se�d�i�s�ta�s�.�����������t�ri�g�'a�s!�d�a���p�o�S�i·Ç�ã�O�,�d�e�s�e�s�p�e�r�a�d:�a��o�po�si�ç�a�o�.������.j

Silveil'8 Lenzi

aos que comparecerem a

sua respectiva avaliação,
pertencente a Hélio João

Pio, que será levado a pú
blico pregão de venda e ar

rematação, a quem mais der
e maior lanço oferecer, pelo
porteiro dos auditórios ou

quem suas vezes fizer, no dia
vinte (20) de abril p. vín

douro, ás dez (lOLhoras, no

local em que se realizam as

vendas em hasta pública de-
terminadas por êste Juizo, á

porta principal do edifício
do Forum. DESCRIÇÃO E

AVALIAÇAO DO IMÓVEL

QUE SERÁ LEVADO A LEI

LÃO: - "Um terreno situa
do a Oeste da vila de Ita

perna, medindo trinta me

tros e oitenta centímetros de

frentes, com mil e cem ditos
de fundos; fazendo frentes
e fundos no travessão; ex

tremando pelo Sul com ter
ras do espólio de Amaro
Bento e pelo Norte com di-
tas de João Bento, perfa
zendo a area de trinta e três
mil oitocentos e oitenta ...

(33.830) metros quadrados,
avaliado por setenta mil

I
cruzeiros (Cr$ 70.000,00). E

para que chegue ao conheci
mento dos interessados e

nínguem possa alegar igno-
rância mandou expedir � o

presente edital que será afi
xado na sede dêste Juizo, no
lugar do costume, e, -por �ó
pia publicado UMA VÊZ no

jornal "O ESTADO", de Flo

rianópolis. Dado e passado
nesta cidade de Tijucas, aos

dezoito dias do mês de mar

ço do ano de mil novecentos
e sessenta. Eu, (as) Gercy
dos Anjos, Escrivão, o dati

lografei, conferi e subscrevi.
(as) Carlos Ternes - J. de
Paz, no exerc. do cargo de J.
de Direito. Está conforme o

original afixado na sede dês
te Juizo, no lugar do costu

me, sôbre o qual me reporto
e dou fé.
Data supra. O Escrivão:

Geroy dos Anjos.

COISAS ANTIGAS
Êste nasceu em 1836 e ainda vive por lá. Acha

um absurdo que os automóveis corram mais de 30
kilômetros por hora e que os homens dispam a ca
misa nas praias - uma safadice muito grande, as
severa.

Das invenções modernas, só se utiliza do fogão à
gás, assim mesmo porque, na sua concepção, não é
coisa nova. "Isto de gás já existe do tempo elo Impé
rio, cansei de. apagar lampião com água, diz. O tele
fone é coisa de gente que não quer trabalhar e ter
um dêsses aparelhos em casa é profundamente imo
ral e perigoso: "o que me garante contra êssea en

graçadinhos que vivem dizendo ímundíeíes e dando
êsse tal de trote, sem ninguém descobrir quem é? _

Afinal, tenho meninas em casa!"
Vitrola, como ôle chama, era multo bom, mas

há uns trinta anos atrás. "'A gente dava corda e
ouvia músicas bôas, o CaI'USO, a Jardineira, aquelas
polcas ótimas que o Maestro Coelho gravava ... Hoje
é o tal de rock e não-sei-o-que-mais, só falam em
beijar, até "dormir" já ouvi numa música! Nfio dá
mais, não dá!"

Para êle não há História - há reminiscências.
Se surge alguma dúvida sôbre a antiga localização
de alguma rua, ou seu nome primitivo, derrama-se
em explicações e lembranças, é capaz até de dizer o
nome de todos os primeiros moradores e "suas profis
sões. "Iiihhh, exclama, muito pasel por :llí quando
estudava no Grupo, que ,era justamente onde 1110rn
hoje o Francisco Mamede. A dna. Euzébia Euriques
não me deixa mentir, uma ocasião, na primeira guer
ra, um alemão hasteou ali a bandeira da Alemanha,
e apanhou uma vasta sova do Mourãa, - aquêlc que
tem dois filhos .no Correio e que morreu no Rio da
Avenida. Aliás, Rio da Fonte da Bulha, corno trata
vam antes. Rio da Avenida é coisa recente, de uns

cinquenta anos para cá" ...
Seu vocabulário rege-se pelo "Pequeno Dycioná

rio da Lyngua Porthugoesa", e quase que se precisa
de um tradutor para entendê-lo. Fala ainda em

"Alfarrábio", "ensinança", "rosetar", "ensombrar',
"feminil", "'namorisco", etc.; e quando diz palavras
como "fósforo" e "fisiologia", sente-se claramente
que faz um esfôrço tremendo para pronunciá-las
com "ph"

Isto, entretanto, não é tudo: poderia contínunr
ainda por muito, mas tenho que ir à farmácia. Aliás,
botica, desculpem-me.t

i

\ (oncurso para Engenheiros .do tA,PiB.
·8 ser Realizado pelo D.A.S.P.
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M A ( H A D O & ( I A .: S. A.
COMÉRCIO E AGÊNCIAS
A�semb,léia, Geral Ordinária

São convidados os senhores acionistas para a reunião
da assembléia geral ordinaria, a realizar-se dia 23 de abril
de 1960, na sede social, à rua Saldanha Marinho nO 2, às
14 horas para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
1) Leitura, exame, discussão e aprovação do balanço

geral, contas de lucros e perdas e parecer do con

selho Fiscal.

Eleição do conselho fiscal e seus suplentes e

assuntos de interesse social.

2)
3)

A V I S O:
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, no

escritório desta socíedade, os documentos a que se refere
o artigo 99, do decreto-lei nO 2.627 de 46 de setembro de
1940.

Florianópolis, 21 de março de 1960
Luiz Fernando Maohcldo
Heitor Francisco do Lioramentc Steiner

diretores-gerentes

1\R-QUITETONICO
TOPOORAFICO

• DE PROPAGAND.l\
• PERSPECTIVAS
TIMBRES,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



TESTEDE PRECISÃO DO SISTE
MA GLOMETEOROLOGICO

'Realizado pelo pessoal da Estação Meteorológica da For'ça Aérea Brasilei ra, em Florianópolis.
Aprovado por sua alia precisão técnica ométodo de previsão a longo prazo de A. Seixa� N�tto

Reportagem de A. Augusto Oaser mapa de plotagem especiar pode nE1ste sentido, serao realizados

De 14 a 30 de janeiro dêste ano, na Estação Meteorológica de Florh:mopolis. ser 'seguido o deslocamento do testes.

tempo atmosférico. A sonda- A eficiência do método GEO-

da' Forca Aérea Brasileira foi levado a têrmo o teste final de um programa de
gem local por instrumento será METEOROLOGICO, fica, assim

PREVISÃO DO TEMPO A'LONGO PRAZO, em método especial GEOMETEORO- simplesmente uma corrigenda provada por teste.

LÓGICO, instituido por A. Seixas Netto, desta Capital, presidente da !30MS, tendo local e momentânea. ('ome· um dos elementos de.,

funcionado como' elemento-testador o autor da presente reportagem, o 1.0 sar- pelo mesmo sistema pode ser ,1�:J�éo" para elaborar o tema,

, êrea d t C ít I �d d realizado um programa efícten., o autor desta se'nta..se no"-a:e_

gente __ Chefe do Nucleo de Proteção ao Voo, na Base Aerea es a api a ,
1'; f'. n

te de combate às formações ver de tornar público a pre.,

Centeno Colvara e 1.0 Sargento Alcides Alves Marques Branco.
tempestuosas. e realizados estu , sente rq)O"!hgem para mostrar

O sistema testado, aprovado se com 15 dias de antecedãn., ma) deslocamento da rron.,
dos preliminares Para abertura U. r-úh!:(" o que se faz no

te fria; velocidade e direção do
de aeroportos em caso de esta., Brasil .e em Santa Catarina,

vento de superfície ; variação rem fechador com neblinas ou para a evolução do Sistema Mp.-
da pressão atmosférica médi!c

teto nuboso. posteriormente. teorológico.
para um períod., e variação at,

por sua eficiência" of.erece

segurança de uma revisão ge.,

ral do Tempo paro a área de

sua utilização, com o período
mpdio de antecedência de 30

dias. Desta manejra a segu_

l'ança posterior das operaçôP-E

meteorológicas locais, Já tra ,

zem o termo preliminar do es ,

tado do tempo para uma datr.

11!':'_determlnada. O teste '[o'

efetnado' em 1 (j dias segutdos,
tomando sempre o elemento ba-

cta.

A pl��lisão a longo prazo, pe.,

l" h étc,dc A. Seixas Netto, o

ferece uma segurança 100o/t
(cem por cento) para os sete.,

mentos mais importantes para c,

meteorologia aéronautica que

são: Humidade relativa (mí_
níma ) ocorrida durante um

períod o de 24 horas; altura da

Itnha de condensação; tipo de

formações nubosas- tempern ,

tum média (máxima. e mínt.,

_--
_--

---

Busca-pés
POUCO ANTES DE SER REESTRUTURADO o DI- ç

RETÓRIO DO PSD DE BRAÇO DO NORTE, ATO QUE �
FORA ANUNCIADO COM CERTA ANTECEDÊNCIA, l.
O NOME DO SEU PRESTIGIOSO PRESIDENTE,

SR.I�OSWALDO WESTPHAL FOI ARDILOSAMENTE EN

VOLVIDO NUM PROCESSO CRIME REFERENTE A

FURTO DE FIOS TELEFÔNICOS NO SUL DO ESTA-

� DO. UM DOS ACUSADOS, MUITO DE INDúSTRIA,
I PARA ATENUAR A PRóPRIA CULPA, MAQUINOU
�

ENVOLVER NO CASO PESSOAS DE INFLUENCIA, �:: ENTRE AS QUAIS UMA DE BRAÇO DO NORTE, QUE �
.: ERA PRECISAMENTE O SR. WESTHPHAL. A TRA- �'ii -.'o MA ACABOU DESCOBERTA, ENQUANTO, ATRAVÉS I

.. �
s DE PERÍCIA EM JUIZO, O SR. WESTHPHAL COM- í'
'lo ""

PROVAVA A ORIGEM DOS FIOS QUE COMPRARA. �
AS NOTAS FISCAIS DESSA COMPRA, CONFRON- ""

�
TADAS PELOS PERITOS COM AS QUARTAS VIAS ..

ARQUIVADAS, EM TALONÁRIO, PELA FIRMA VEN- �
DEDORA DEMONSTRARAM-SE AUTÊNTICAS. �

COM' ISSO CAIU POR TERRA A ACUSAÇÃO, ES- �MAGADA PELAS PROVAS QUE DEMONSTRAVAM A
I

SUA FALSIDADE. i;-.. VISTA DESSAS PROVAS ESMA- �
GADORAS, A PRISÃO PREVENTIVA, DECRETADA �
CONTRA O SR. WESTHPHAL FOI TORNADA SEM l

,EFEITO. �..

O CASO ESTARIA ENCERRADO: O SR. WESTH-

�
PHAL DELE SAIU COMO UMA VíTIMA.

MAS, ACONTECE QUE, ENTRE TANTOS EPI

SóDIOS POLICIAIS, DE GRANDE IMPORTÁNCIA E

REPERCUSSÃO NA OPINIÃO PÚBLICA, APENAS �
ESSE, POR PARTE DAS NOSSAS AUTORIDADES, �
TEVE UMA PUBLICIDADE TODA ESPECIAL. �

POR QUE? O EX-SECRETARIO DA SEGURAN- �
ÇA, SR. LAERT VIEIRA, PODERIA EXPLICAR! '.

.

AINDA AGORA, COMO AOS POUCOS VAI APA- ::
"1 RECENDO, FOI PILHADA UMA QUADRILHA PE II

� DESVIADORES DE AUTOMÓVEIS, SEDIADA EM LA- �
� JES COM A CONIVÊNCIA DE AUTORIDADES. �

'O SR. LAERT VIEIRA DEIXOU, NO INTERIM, A <,

SECRETARIA DA SEGURANÇA E NEM MESMO UMA'�
PEQUENINA NOTA FOI DIVULGADA! )

POR QUE TANTA PUBLICIDADE NUM CASO E

ZERO NO OUTRO?

NÃO SERIA JUSTO QUE A POLICIA PELO ME

NOS FIZESSE DUAS COMUNICAÇõES: UMA, A RES

PEITO DO ÊRRO COMETIDO COM A PUBLICIDADE

EM TôRNO DE UM INOCENTE; E OUTRA, A RES

PEITO DO SILENCIO EM TôRNO DE AUTORIDADES

CULPADAS?

"CROMAR" REVOLUCIONA ARTES
GRÁFICAS

Ressentiam_se, as artes grá

ficas de há muit� de mate_

r!lt!s' menos d!Spendi�sos ,e màls

resistentes à ação do _ tempo, no

campo fotográfico.
Com efeito os filmes feitos

à base de acetato de celulose,
usados atualmente" segundo es_

tudos .efetuados por técnicos

especia.Jizados, sofrem, sob as

mudançae climatéricas sensi_
vnlmente, não permitindo tra�

bolhos perfeitos. Nos' trabalhos

em pol1cromia, pOl exemplo, a

'CONVAI.'
d

diório
�,

_L,,/lPAU18\\r-<"\

.e RIO
TAC·�·

CRUZEIROdlSUI

dilatação ou contração por for_

ça d" tempo, por mínima que

seja, altera profundamente o

trabalho, ocasionando borrões

na impreSsão.

Visando sanar, tal estado de

imperfeição a Du pont do

Brasil S, A., nos últim�s an p

tl'a�1alhou ardu&mente, vendo,
por fim, cor.oados de ê�tos
seus esforçar, com a lescoberto
ti e, ,_:, oe elementos à base Je

Poli�ster, plástico lie absolu'd

estabilidade c\imensionaL

A nova linha de filmes para
artes gráficas Du pont "Cl'::>_

11m"', (já devidamente reglstr,,-,
do), superando em muito nS

métodos anteri'�res, vem de e,l.

contro às necessidades doS n03.

sos dias;

'-I�-�"':I
Com a mesma base d,e po_

liester, filmes
"cl'onal''' pa.ra artes gTáfic�s
nos tipos Ortho Litho, 'l\IIa,_
kLng Pan

são fabricados

Fom-os obsequiados com ma,s

um número dessa revista que se

A mencionada festa in- edita em Blumenau. Tomo In-
fantil, que é em comemora-

2, de fevereiro.
ção a passagem de DIA DA n.

PASCOA, é uma realização Como sp.:npre, leitura agradá ;

que, há anos vem sendo or- vel tocaltsandr, temas históti_

ganizada peia Rádio Gua- cos da vida do Mt1l1icípioa e ao

rUjá, A MAIS POPULAR,. Vale d·o Ita;al.

sob a batuta de José Naza- Dedica este número, tI.n1

reno Coelho. cobertura 'ornalistica sõbre Rio

Ne�ta tradicional festá, da Sul, l'(',�, 1 t&ndo aspe�':Js,
será realizado um concurso eêcniir., ",.,' c· históricos jl!--
de desenho para crianças,
com motivos de Páscoa, e

Primado da ignorância
RENATO BARBOSA cons�atado que a marcha acelerada e pro-

"
gresslVa da humanidade determina a de-

RIO, 13 DE �AE�ÇO_-A ll1tens!d::de do manda de �neios adequados para elevar fl
processo de soclah�açao, .cara�tenstlCo do profisssão docente. A expansão industrial;
mundo contemporaneo, .lmpru12e ao H�- as crescentes eXigênCias de mais aperfei
�em, em qual9�er man.lf�staçao .d� atl- çoadas capacidades; o reconhecimento de
vldade, a condlçao de dIreto partIcipante iguais oportunidades a todos; o analfabe
de u_ma. fase ren?va�ora.. Anul�ram:se tismo, que tão melancólicamente segrega
reaQoes .ls?ladas. Ja na? eXIstem ll1teres- o� homens; e o exôdo do professor prirná
se� ll1terdl�a�0� pelos problemas ,e precon- no para outras profissões são realidades
celtas .partldarlOs. O hom�m�soclal preva- universais. Marchando para o primado da
�ece. sobre. o ho�em-ec0!l0nllco, e?1�ora o ignorância, pelo rebaixamento da política
ll1s!ll1to all1da slrya de força motnz a evo- educacional, a administracão catarinense
luçao da Humamdade (Spinosa). O pro- desvaloriza o elemento humano, _ rique
gresso s� funda, .�odernalllente, em uma za primacial de um país. A série de desa

conc�p.çao .

ecologlCa, estudando-se, no j ustamentos escolares, sociais e políticos,
conVlVlO SOCIal, o comportamento dos se- decorrente da ineficácia da orientacão na"

r�s' vivos, �m fa,ce. das con�i�gê�cias am- escolas de grau primário e médio, avanç�
blcntes. So os tlmldo,s, os ll1U�elS, os de�- na tarefa desagregadora do a];!equena
Cl'éntes, (,3 cporcumstas e os fnvolos adml- mento desse soberbo legado
tem a conspiração pelo silêncio. A digni-

.

cL:d::: humawt nJ.o conspira. Enfrenta a Diplomam-se professôras normalis-
lt�ta de peito aberto e livre. tas, dentro da orientação cultural e pe

dagógica de determinado currículo. Mi
nistram-se-Ihes conhecimentos que as ha
bilitam a compreender as motivações psi
cológicas de conduta do educando e da

própria, como recurso seguro e equilibra
do de eficiência da obra educativa, Ainda

agora, segundo recentissimo depoimento
do Governador do Estado, em entrevista
a êsse jornal, nada menos de 800 candi
datas requereram ingresso no magistérioJ
primário. São professôras jovens, trans
bordantes de entusiasmo, tangidas pelo
idealismo, postulantes ao direito de lecio
nar, Como se decepcionarão, entretanto,
quando, ·na prática, virem a interferência
do partido polítiCO dominante, a começar
pela classificação em concurso. E á situa··

ção se curva, sem vértebras, na nausean·

te pegajosidade do molusco, a govêrno es

tadual, despersonalizado e abúlico, e inú
meras professôras normalistas, prepara
das para certo nível de comunicação di

dática, são substituidas por simples re

gentes. A indiscutivel autoridade de FELA

MOSCOVICI, realça que o elevado núme
ro de reprovações na série primária se

explica PELO CRIT.ÊRIO DE DESIGNA

çÃO DE REGENTES PARA AS REFERI
DAS CLASSES, permitindo que professô
ras novas e inexperientes, sem alcançarem
o desejado e indispensável této de conhe
cimentos, assumam a direção das aulas.
Eis o condenado processo, posto em exe

cução pela UDN, desde que se apoderou do
govêrno catarinense. O ensino primário
deixou de ser vivo, criador, à altura e em

correspondência com as fórmas novas do
temPO. Foi aviltado pelo primado da igno
rância, instalado no Estado, e em cuja
Cl'ítica prosseguiremos.

timétrica; variação da acelern.,

ção da gravjdade (força g); -e_

vaporação e insolação, Com Ps

tes elementos correspondendo
a 100 por cento de precisão. po.,

de_se traçar um mapa sinótico
prévio com antecedência

!lO, 60 ou 90 lias, para

plotagem posterior de momen.,

to Pnra o tempo local. o que

facilita a previsão e fornece as

características do' tempo com

anterioridade bastante para. S"r

tornada qualqcer medida pre.,
ventiva que for requerida.

O teste por entidade da For_

ça 'fi érea Brasileira é rígido e

sómente são divulgados pa!'u

elemenaos são dvulgados para

operações aéreaS. assim, o teste

realizado com o metodo GEO
METEOROLOGICO foi precí.,
so mostrando que no mesMo

não há falhas ou imprecisõe1',
sendo, modernamente, amai Jr

conquista na previsão do tempo
í'. 1<::-ugo prazo,

O teste preliminar e�etuado
cham ou a atenção do pessoal
técnico do Nucle<?_ Local de

I·roteção ao Vôo, da FAR. por

motivos de boletins met.eorohy.,
g;.cm altamente precisos, dívul ,

g.fiào� com antecedgncía muitas
vezes de 4 meses, por A. Se'ixos
Netto ,através da Rádi'o Diário
da Manhã. Alertad·os sõbre as

correspondencías havidos entre

de

uma

o Que Heriberlo Acha de Brasília
A.) - o Go
HULSE (ude-

nista), de Santa Catarina, declarou-se

deslumbrado pela obra grandiosa da nova

capital, salientando que "mais do que a

grandeza física cumpre destacar o seu sen

tido e a sua mensagem que nos cabe reco

lher do milagre dessa fecundação, da fes

tiva quietude dêsses caminhos, do magní
fico cenário desta cidade nova, que redes

cobre o Brasil para si mesmo".

Florianópolis, �ta-Feira, 24 de Março de 1960

.

JUSTIÇA em primo lócuo
Idiossincrasia é fenomeno biológ'lco comum a to-

das as classes. -

A esses não escapam MANDARINS e SAMURAIS.
A verdade é que não há quem não tenha suas oieri
zas - pro ou contra - coisas e pessoas que nunca
nos fizeram mal.

.

Esta digressão vem a proposito de fato recente
ouvido a pessoa verídica, Num departamento militar
burocratico da terra, oficial de elevada oranuucão
mantinha - sem razão - pelo chefe da classe á;el'�
são injustificável. Acontece, que a Providência �a sua
justiça cega, veio cair-lhe à cabeçc . Adoece-lhe a es

p�sa e, na ei.dade, não havia recursos para salva-la.
Ja em situação aflitiva, por não dispor ao menos de
meios para minorar os sofrimentos da' companhdi1'rt
queixou-se a um colega de farda, Este aconselhou-o ,..;
dirigir-se ao chefe da classe, por quem, infuetifictuia
mente nutria antipatia. Ora, replicou-Ih.e o queixoso)

Como queres' que o faça?
Acaso ignoras, que perLenço aos que do antro lado

o combatem?
- Mas esse fato não importa - contesta-lhe o

companheiro - ante o espírito de justiça do chefe:
100% soldado.

Animado com a insistencia do colega e imtnüsio
nado ainda pela gravidade da saúde da consorte, so

licitou audiência ao combatido superior.
Este, ato contínuo, concedeu-a e mandou flue

embarcasse para o Rio. No tiia marctuio, foi int1'Oc[.u- l ,

ziâo, no Gabinete do cnete, que o mandou sentar-se,
Puxando da gaveta uma ficha, examinou-a e fez o

elogio do camarada postulante salientando a sua

correção como soldado dig;!a de elogios. E, num po
rentesis, disse: - O sn1'. Coleça, parece, não simpati-
za muito comigo .. .t? Mas, isto nada implica no que
possa desejar. Diga ao que veio, Como era natural, o

oficial ficou estarrecido com o conhecimento do Che-
fe em relação aos subordinados. Mas, explicou-se. O
que aqui me trouxe, foi a saúde de minha esposa, etc,

Repetiu o que dissemos atrás.
- Perfeitamente. Nada mais justo, disse-lhe o su

perior. E chamando um Ajgdante de Ordens, mandou
que verificasse se havia em Porto Alegre, a vaga pre
tendida, A resposta da Secretaria foi negativa, O chc
te, porém, com toda a sua autoridade, tranquilizou o

subalterno, Quando pretende voltar?
- Amanhã! - Não deseja ficar mais uns dias?

- Impossível.
- Pois bem, voltarei a lhe dar noticias. O ottcuu

perfilou-se, fez a coniinencia do estilo e, com um

aperto de mão, ante-protocolar do chefe, embarcou
no dia imediato. 24 horas decorriâas da cheçaâa, o

oficial recebeu despacho comunicando-lhe que, incle
pendente de vaga, havia sido transferido para Porto
Alegre, podendo embarcar.
Os pormenores do encontro com o Chefe, toram nar

rados pelo próprio oficial, que acrescentou: - Agora,
quem me falar do Chefe, dou um tiro!

- Aqui por certo, há nessa história de tiro, for
ça de expressão.

Mas, aonde não há força de expressão é na justi
ça desse chefe, que outro não ê senão o Marechal

Henrique Teixeira Lott.

Litho, pan Mas_

kljng;, negatrvo
de côres por

transferência,

para sepnl'nçfi o
reflexo e p)r

A nova descoberta da D'.l
Pont (Industriar Químicas) é
mais um avanço no campo téc_
nic:J_científico qu� o homa,n
dá
As informações acima nos

fo,'am <l!ida� pelo sr, Walter'
Bruno Richtzel1hain, alto fun_
denário da Du POl1t que ora .se

encon tra I e.ta CaPital.

as previsões e os horários ín ,

dícado, com tanta antecedência,
levamos. com a presença do

próprio nutor' e organlzad-or do

método, o teste que noticiamos

com grande proveito, mostran ,

do a segurança, a técnica e a

elevada característica do métJ_
do.

Em linhas geraiS, uma vez

organtzado o esquema GEO
;�[]�'IEORO do local, o operador
sei H-se de utilizar, COMO base
de referência do cálculo para o

local da pressão atmosférica,
Em relação ao método, Os pro ,

pr10s instl'umen tos às vezes se

mostram imprecisos, ASSiM, o

m.\(!ro_barográfo sOJfre, um mí�
nimo desvio nos dados locais e

o método dá, contrariamente
.� elemento médio local. co�
()( .,I,stera GEO,METEORO, um

BRASILIA, 23 (V.
vernador HERIBERTO

Ouçam 'Hoje a Rádio Guarujá às 20vOS
Florianópolis, coletividad.e que abordará todosA EmpreSa

contratou um Importante pro_

grama na RADIO GUARUJÁ,
de autoria de Lázaro Barto_

lomeu.

os assuntos do momento. Hoje,

por exemplo: Serão entrevísta.. >

dos os drs:: Sywio pirajá, Ro

dolfo F. pinto da Luz ,e o Pro-,

moto dr. Hélio SacHoti,
O assunto será a respeí to dos

acusados dJ) crime AIDA CURL
FALA O CONVIDADO, é

daum programa de mterssse

GRANDE INTERÊSSE V'EM DESPE'RTAN ..

DO A FESTA INFANTIL DA PÁSCOA
Inúmeros são os telefone

mas, cartões, cartas e con

sultas pessoais que vimos

recebendo, diariamente, em

torno da espetacular FES
TA INFANTIL DE PASCOA

que será, realizada no pró
ximo dia 17 de abril, tendo
por local o Teatro Alvaro
de Carvalho.

o encerramento das inscri

ções está previsto para 10
de abril.

Blumenau
Cadernos

em

quela rica CoIr una,

Gratos pel" remessa.

Eis a razão que confrange, não só os

espiritos :l1eiçoados à C�ltura, como, so

b;'etudo, a singe.eza do homem-comum, o

primado da ignor:lncia, imposto pelo go
vêrno de Santa Cat:lrilu. Encontrando
uma unidade escolar para cada grupo po
puLlciunal d� 116 habitantes, - índice

jan:ais alcançado em qualquer circunscri
ção administrativa da parte latina do

continente -, a situação dominante de

gradou tão admirável patrimônio. Atual

mente, existem 250.000 crianças, privadas
de educação pÚblica primária, em uma

unidade federativa que marcha para a

concretização da Universidade Federal.

Um grande mestre, cuja permanência em

nossa terra tanto e tão superiormente nos

honrou ,e envaideceu, ..:_ o Professor Agos
tinho George dos Santos -, hoje inte

grado à prestig'iosa Universidade da Bahia,
depois de haver sido um dos esteios da

nossa excelente Faculdade de Filosofia,
lançou ao país a traumatizante adver

tência de que, em Santa Catarina, foi

transformado um dos melhores padrões
de ensino do país em um dos pióres do

mundo.

RODRIGO D'ALMEIDA

Diversas pessoas, em telefonemas à redacão in�
dagaram se era mesmo v81'dade que a firma B�r�hau
sen, no dia da inauguração do Inca, depositou ....

10.000,00 e os retirou algumas horas depois.
Entre os que duvidavam surgiu uma voz femini

na, decididamente descontrolada, nervosa e raivosa,
��e nos tachou, de comêço, de cachorro mentiroso, e
Ja estava no tutti quanti quando lhe deslig'amos n.
telefonada lá da .. , pensão.

O que contamos não foi in'venção nossa, E:;Lá no
relatório do sr, Genésio Miranda, publicado de "Diá
rio Oficial" d@ 11 do corrente.

O trecho é o seguinte:

"�egUndõ às páginas 17 verso, 18 e 18 verso,
do caixa n .. 1 do "INCO", o nosso primeiro mo
vimento de guichê ocorreu em 18 de outubro de
1935, Nesse dia, registrámos os seguintes clepú
sitos, num total de Cr$ 145.200,00; "Depósitos
Populares", Nestor Schiefler, Cr$ 200,00; "Com

A�iso", Antônio de Souza Cunha, Cr$ 10,000,00;
"A Disposição", Cia, Itajaiense de Fósforos, Cr$.
100,000,00; Antônio Ramos, Cr$ 20.000,00; Dor
nhausen & Cla" Cr$ 10,000,00 e Almeida & VOi"'t
Cr$ 5.000,00.

" ,

Nesse mesmo dia, hOUVe uma transfel'ência
de Cr$ 50.000,00 do Banco do Brasil da 1108.'::1
conta encaixe e efetuámos um depósito no Ban
co Nacional do Comércio de Cr$ 150.000,00, Ainda
no decorrer dêsse mesmo primeiro expediente
acolhemos dois cheques pagos pela Caixa Agrí
cola, emitidos pelos correntistas Bornhausen &
Cia" de Cr$ 10.000,00 e Almeida & Voig't, de ",.
Cr$ 5.000,00",
Como se vê, não foi uma, mas foram duas as

firmas que depOSitaram e retiraram todo o depósitc
no mesmo dia, ..

Desgraçadamente, a fragância daque·
la alma da Cultura, a que se refere o pen
sador inglês, abandonou nossa terra. A

desorganização pedagógica é tamanha

que nos transmite a impressão de que
Bertrand Rubry tenha andado por nossas

plagas, antes de se dirigir à 17,a Confe
rência Internacional de Educação Pública,
reunida em Genebra, em 1954. Existe cer

ta razão em nossa suposição, pelo fato de
, haver o eminente wciologo e educador

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


