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Para os E U I os!melhores
prêmios

LONDRES, 24 (U.P.!.) - O cinema
americano é o grande vencedor do ano de
1959, segundo a Academia Britânica do
Cinema cujos prêmios anuais foram dístrí
bu,idos ontem à noite, em um grande hotel
londrino, pelo Duque de Edimburgo.
Melhor filme: "Ben-Hur" (americano).

O prêmio foi entregue ao comediante Jack
Hawkins, representante dos produtores da
M.G.M.

Melhor filme britânico. "Sapphire" (di
retor Basil Dearden) ,

Meihor interpretação feminina por uma
comediante britânica: Audrey Hepburn,
pelo papel em "'The Nuns sto�y",

Melh<;>rA i�terpretação masculina por um
ator brItamco: Peter Sellers, por seu pa
pel em "I'm. All Right Jack".
�elh�r �ri\erpretaçã.o feminina estran

geira: Shlrley MacLame, com o papel em
"Ask Any Girl".

-

Melhor interpretação masculina estran
geira: o americano Jack Lemmon, por seu
papel em "Quanto Mais Quente Melhor".
Melhor roteiro britânico: Alan Hackney,

Franck Harvey e John Boulting autores
de "I'm All Right Jack".

'

Melhor revelação: Hayley Mills, por seu

papel no filme britânico "'Tiger Bay"..
Prêmio "Nações Unidas": "On The

Beach".
Melhor curta metragem: "Seven Cities

of Antarctica' (americano).
Melhor desenho animado: "The Violo

níst" (Americano).

Kruchev, pois, jamais runctona.,

rio Soviético algum rormulou

antes semelhante declaraÇão_ Os

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

De Blumenau, nestes últimos dias, tem-nos chegado vários exemplares do
semanário CIDADE DE BLUMENAU, edição de 18 do corrente. Todos trazem assi

nalado uni artigo, na segunda página, sob estes títulos, já de si denunciadores do

nível mental de quem o escreveu: "'GRANDE SURRA DO SENADOR IRINEU

BORNHAUSEN - A PAU, SE NECESSARIO FOR ... "

Fazem-se alguns desses exemplares acompanhar de bilhetes e de averba

ções, que bem revelam a má impressão que as asneiradas contidas nesse editorial

'causaram na grande cidade catarinense.
E não é mesmo para menos. Porque a finalidade do artíguete bestialógico

está longe de uma crítica honesta, por veemente que fôsse, a uma iniciativa que
a admirável gente blumenausense deu inteiro e decidido apoio, ao largo de quais
quer sentimentos políticos ou partidários.

O que inspirou o escriba, comprovadamente de poucas luzes e muito fana

tismo, foi um sentimento inferior de raiva pobre, dessa que, em casos que tais, é

chamada para suprir a incapacidade dos que se arvoram em jornalistas.
Sem base para o comentário inteligente, sem reservas de conhecimentos

para expressar-se, à mingua de mensagem que impressionasse e chamasse a aten

ção de um grupo humano exigente como o de Blumenau, o pobre diabo forçosa
mente tinha que fugir para dentro de uma classe que, felizmente, está diminuindo

na imprensa brasíleíra: a dos insultadores mercenários.
A sua esvurmada escrevinhação assim se inicia:

"Jânio Quadros, candidato à Presidência da Republica,
declarou ao reporter, em Campina Grande:

"A pau, se necessário fôr! .. ."
Isso enquadra-se muito bem aqui pelas nossas bandas

com essas conversas de seminários e outras bobagens e pa

lhaçadas, que só servem para embalar o povo, principal
mente para quem ainda não meditou o que venha a ser

essas viagens semínartstas, que aliás é uma farra, princi
palmente para o sócio-chefe do seminário, qUe é velho ma

treiro em questões de enganar a nossa gente!"
Nesse apêlo à "ignora", sem meditar o que venha (sic) a ser essas viagens

seminaristas (sic), que �liás é (sic) uma farra - o que realmente faz meditar é a

facilidade com que· deitadores de sabença, desse naipe infra-estrutural, conseguem

espaço numa fôlha que afinal já tem tradição na imprensa. E o paradoxal é que os

usufrutuários desse excesso liberal da lei brasileira, quanto aos jornalistas, aca
bam sendo sempre não somente os mais licenciosos e salientes, como ainda os

mais complexados contra a própria liberdade que os ampara. Daí - em observa

ção de eminente mestre de psicologia patológica - u,m semO'stradeirismo que os

leva, frémissement, à negação do próprio bem democrático em uso. No caso, essa

espéc.ie mórbida se evidencia no pasquineiro - q)Je logrou um espaço destinado a

jornalista - nas expressões contra a liberdade democrática: surra, a pau, leão

sem juba, etc....
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O Seminário Sócio Econômico foi uma decisão da Confederação Nacional

das Indústrias, muito anterior ao lançamento da candidatura do sr_ Celso Ramos

ao govêrno do Estado.
O supervisor do SemináriQ é nome de inteira insuspeição aos que se opõem

ao nome do candidato pessedista: 'ó sr. Jaci Magalhães, irmão do governador da

Bahia, mas, sem favor, e proclamada e reconhecidamente, um técnico do melhor

quilate, consagrado pelas suas pesquisas no Departamento de Estudos e Planeja
mentos do Serviço Social da Indústria. Fôsse o Seminário o que a imbecilidade

orgânica do borra-papel pensa, assistindo-o e orientando-o aqui não estariam ho

mens que se especializaram em levantamentos dessa natureza, como Eurico Car-
- valho, Sadock de Sá, Eliseu Pujol, Manoel Orlando Ferreira e êsse notável mestre

que é Hans Golmann.
Fôsse tudo uma palhaçada, dele não participariam, em Blumenau, como em

todo o Estado, os mais representativos elementos das suas classes produtoras, das

suas profissões liberais, das suas autoridades, do seu povo.
Lá estariam apenas os histriões, como o autor da cacaborrada, a que ainda

aludiremos, na próxima .edição.

* * *
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e �e to�os· os teDl�OS em ,to�o o Pais
No (eará: Populações Fogem à
Ameaea de Inundacão

• •

neas são as únicas que ainda
r..ão podem ser detectadas,

Kruchev disse também aO_

depois:
- "Não vim L França para

fazer propaganda do comunís.,
mo. O .istema sr,h o qual vi_
vem 'os fra. -eeses é ·de exclusíva
Incumbência"

•

- "O Ocírlen t e se nega a

vender "protlu':ús estratégicos"
ao bloco comunista, mas o que

. "é mais estratégico que o fo
guete?" Nós fizemos o toguete
e não pedimos à Grã-Bretanha
OU aos Estados Unidos foguete
aL�urfl O nosso é melhor".

-- S� os capitallstas temem
?.. ccnconsncía econômica! isto
qiev di7fl' que não está segu.,
ro da superioridade de seu sís.,
toma: pGrém nós temos canfl ..

Ruça en; nosso Sistema e esta,
mos c11h).-ostOS a prová_lo em

urna c': corrgncía».

FORTALEZA, 24 (V. A.)
cidades de Limoeiro do Norte, Jaguaribe,
Jaguaretama, Morada Nova e Aracati fo
ram completamente evacuadas, em con

sequência da ameaça de rompimento da:
barragem de Oros,

_.:\s cidades do interior do Ceará,
principalmente a s banhadas pelo rio
Orós, que aumena de volume em conse

quência das chuvas, vivem momentos de
grande apreensão.

Os soldados da Polícia Militar do
Ceará e do Exército (10.a RM), estão a

judando a população a deixar as cidades
ameaçadas. O diretor do Departamento
Nacional de Obras contra as Sêcas per
manece na barragem de Orós, em com

panhia de engenheiros.
.

O açude Banabui está na eminên
cia de desabar, ameaçando o município
de Morada Nova e localidades próximas.
Os moradores deixam a cidade.

Kruchevem Paris: terceira guerra será súicidio
"A maior questão de nossa época é c desarmamento", � Afirma o Premier russo na capital
francêsa - São insignificantes as divergências entre o ocidente e o Oriente, na sua concepção

HECATOMBE NUCLEAR
FINALIZANDO!

- "Se ª' última guerra foi

dest:ru.�dora, outra seria suíc.;
da_ 'As bombas nucleares não
discriminam entre comunistas
e an tícsmum-tas, entre pro_�
testantes e católicos"_

- "Voces, os franceses, e .JS

alemães nos deram as idéias do

comunismo_ Estamos e.gr,ade_
cidos por ifto. Voces não pude_
ram traduzil estas idéias
prática" porém nós o estamos

fa,;-e!1do"
•

b1 uchev parpcia pálido p fa_

tlga.do .....'rn virtude de seu re_

cente _,t?que de gripe. Todavia,
�:ío ;01'-0 trocou cumprimentos
COM o p,esidente Charles De
Galllln �cltou a ser ,o homem

vigo:oso do sempre. Ao descer
elo avião fol alvo de uma recep_

çi\o com tôda a pompa da

As

r,·x:.ç.,t }\.epublicana. O díscur.

s·� que pz onuncjou no aeródro_
mo d,,-i� ov zonzos oS runcíonn.,
;-;"9 11 ar.ceses mais apegados aO

protoccic.
D0 Gaulle mesmo observou

na cerimónia de boas-vindas. no

aeoropo.tc. a correta pompa

franceSa com uma breve decla.,

nt,'iio de 300 palavras, cuja
síntS'se i o.:

a vos cuvn
"Estamos dispostos
e vós nos havAli.

.......

JK TOMA PROVID.ÊNCIAS

FORTALEZA (URGENTE)
- Deverá chegar, hoje, às
14 horas a esta Capital, o

"Viscount" presidencial,
transportando os Ministros
da Viacão Amaral Peixoto
e da Justíca Armando Fal
cão, onde

-

serão tomadas
providências acêrca das
graves ameaças provocadas
pelas inundações .em virtu
de das fortes chuvas que
caem na região desde o dia
5 do corrente,
, O rio Jaguaribe trans
bordou, ameaçando romper
a reprêsa de ORaS provo
cando a inundação de eín-

'

co cidades, onde vivem cêr
ca de trinta mil pessoas.
Em reunião realizada nas

Laranjeiras, o Presidente
Juscelino tomou rápidas
providências, determinan
do a ida dos Ministros da
Viação e da Justiça, com

plenos poderes para 'efetuar
o serviço de salvamento. A
FAB foi encarregada de

transportar ao local amea-

çado principalmente ao
Baixo Jaguaribe, o elicóp
tero presidencial, para aju
dar nos serviços de salva
mento.
O Diretor do Departa

mento de Obras Públicas
do Ceará transmitiu como
vente apêlo a tôdas as au

toridades, e determinando
o imediato evacuamento da
zona ameacada. Medidas de
ordens técnicas foraIn to
madas, a fim de evitar a
maior catástrof.e de todos
os tempos em todo o país.
Centenas de milhares de

pessoas chegam, famintas,
às localidades próximas, na
ânsia de se salvarem, aban
donando tudo, exigindo ali
mentos, num espetáculo de
solador.
Segundo ainda notícias

colhidas à ultima hora, o

açude de ORaS romperá a

qualquer momento, não se
acreditando resista até o
dia de hoje, quando as chu
vas. segundo as previsões
meteorológicas, continuarão
na mesma intensidade.

Tenente ASSASSINA Comandante
RIO, 24 (VA) - Continua

a repercutir dolorosamente
o assassinato do cel. GaI
vão do Nascimento Leães,
comandante da Escola Pre

paratória de Cadetes em

Pôrto Alegre, abatido em

seu próprio gabinete, pelo
segundo-tenente Nilo Sil
veira. Ontem à tarde, o co

ronel Leães, (foto), mo

" .mentos antes de ser condu-
iido em .ataude à camara
-ardense, foi,. -�dj;)A-..na._
capital gaúcha. Enquantõ
isso, o comando do 3_0 Exér
cito distribuiu nota acu

sando Nilo Silveira de ha
ver assassinado o seu co

mandante a traição, pelas
costas, sem que tivesse qual
quer. alteração entre am

bos.

O segundo-tenente assas

sino encontra-se preso, in-

eomunícavel, enquanto as

duas unicas testemunhas
do crime, o tenente-coronel
Ivã Pessoa Pinto e o capi
tão Jaci Sampaio Moreira,
se recusam terminantemen
te a prestar qualquer decla
ração à imprensa.

ATRASO POLITICO
Anda por Vidal Rarnos

um trator do Estado que
tem dado o que falar.
É, no dizer do povo, um

verdadeiro monstro eleito
retro.
Foi mandado para lá, se

gundo dizem, para fazer
desmontes e aterros em ter
renos de propriedade dos
uâenisias, exclusivamente.
Tem órdens terminantes

de não tocar nas estradas
municipais, devendo passar
por elas. sempre, de lâminas
levantadas.

O Prefeito de Vidal 'Ra
mos, que não dispõe de
muitos recursos e vai. fa
zendo o que pode com a boa
vontade do povo, fica indig
nado com aquela demons
tração de atraso político.
Ora dfLr p_rdem '[Iam o tra

tor Mo-roeár nas' -es'lrafla'S, -",

que afinal são de intei'esse
de todos, só porque o Pre
feito não é da UDN, chega
a ser de um ridículo incon
cebível, para não dizer cri
minoso.
Quando é que essa gente

aprende a fazer poUtica e a

respeitar os direitos dos
outros? (Do "Município",

de Brusque) .

o L A Y � T E Y E N � � N N� 811
RIO, 24 (V.A.) - AdIai steven�on, líder do Partido Democrático norte-ame

ricano e duas vezes candidato à presidencia dos Estados Unidos, chegou ontem ao

Rio, às 16,45, horas, desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, vindo de Sio

Paulo. No programa de Stevenson, que ficará em nosso país até o dia 31, destaca

ram-se os seguintes acontecimentos: almoço com o presidente Juscelino Kubits

chek: Jantar no Itamarati; visita a Bra�ília; uma possível viagem a Salvador; e

entrevista coletiva à imprensa. O ex-candidato democrata, que já visitou o Uru

guai, seguirá do Rio para a capital da Venezuela.
Stevenson está viajando

em companhia do seu filho,
John Fell Stevenson e de
vários amigos.

QUEM É QUEM
Stevenson é de Los Ange

les onde nasceu' a 5 de fe
vereiro de 1900. Seu avô,
Alai Ewing Stevenson foi

vice-presidente dos EUA,
no segundo exercício do pre
sidente Cleveland. É bisne
to pelo ramo paterno, de
J�sse W. Fell, um dos pio
neiros '''quakers'' de Illinois,
amigo íntimo de Abrahão
Lincoln e a primeira pessoa
que lançou o nome de Lin
coln à presidencia dos EUA.

.É diplomado pelo Univer
sidade de Princeton (turma
de 1922), Harvard e pela

.

Faculdade de Direito de
.

Northwertern.
Na década de 1920/30,

Stevenson começou a advo�

na

PARIS, 24 (U.P.!.) - Nikita Kruchev, primeiro-ministro da União Soviética, chegou hoje a esta capital, para
uma visita oficial de onze dias à França, e imediatamente abriu passagem entre o emaranhado 'cerimonial com

palavras francas e um toque popular que levaram muitos franceses a aclamá-lo, se bem que nem todos.
Minutos depois de haver descido do avião que o trouxe de Moscou, o dirigente soviético pronunciou no aeródro

mo um discurso de transcendêncía politica,
"O desarmamento" - disse Kruchev - "é a maior questão de nossa época", e sutilmente se referiu ao "inimí

go comum" agressor da França e da União Soviética na seg-unda guerra mundial.
BOMBA SUBTERRANEA missão França-URSS, que nãO intf·nção de f<1·'-0 lo".

Kl'uchev prosseguiu com de., figuraVa no programa. Isto foi uma típica bomba

claraçães de alta política ante EJ.tre suas declarações figu_
uma delegação do Movlme�t; rou a r,evelação de que "nós, os

ele partidários Franceses da sov:éticos, não realizamos ex ,

paz e posteriormente em uma plosil<� s'_:bt"'irâ�.�a alguma de ctenttstas ocsdentats insistem

re�;Jpçáo oferecida pela Co- armas tÚ.(If<n�3 c não temos � em que as explosses subterrg ,

jragar�as: 31mililares e �. civis a�onta�os

grupo de pal'tidári·cs da paz:
_ "Apenas divergências ín.,

cuvido ".

si,gniâ�ca.nlles" restam entre as

pOsJI�ões SOViéticas e ocidental
em Genebn _.

-� '·:I-Hhl�"'Íffl· !iq�ra��'- - �

nropaganda CCL·tn a Alemanha
Oe,dental, mas nãc queremos o

psrtgosc l'F�::c.l��;'!i ento d.o müí...

turtsn-c g8:lID�i.t; i.Cl ,;.
FOGUET.G: NOSSO E'

MELHOR

R I 0, 24 (V. A.)
um fi i 1 i tare s oe c I �C o CIVIS

são nominalmente apontados, nas con

clusões do inquérito policial-militqr, co

mo responsáveis pela sedição de Aragar
ças. Na lista de responsáveis, o primeiro
citado é o coronel Burnier, da Aeronáu-
,tica, seguido do coronel Luiz Mendes da
Silva, do Exército.
Ao contrário das informaçôe� In�o ü c;t[<Q(, o sr. Otávio Mar.

conds& F el'raz, recentemente I

Trinta e

r�es-oitníd() da Hidrelétrica da

São FranCiSCO. Adiantou-se que
a sua p»r1 jCipaç�o foi posterior

no r.;:� ')Vixr.l.éP.to,
da ectmômica

refugin,ram no

através de aj'.l_
àqueles que se

paraguaI.

Juntamente com as conclu_

sf,es do inquérito, o Mlnistt''J

(Ia J URt' ça recebeu cêrcà de

me,a dúz;a de grossas pastas de

dJ('umentos cunhetes de .Ô)�.

las. gran2d�s. projetll de "ba_

zooks." c im] 'ementos de armas

de guerra.

Alguns doS caixotes traze,�l
rótulos de "Explosivos_cuida..
d ," � fOfaal arma.zenados n'l ....1.'l

nU, !lrólÜmf< ao gabinete do ml_

nlstro Armando Falcão,

gar e viajou pela Europa
(incluindo a Russia) como

correspondente de jornais.
Presentemente, advoga em

Chicago, mantendo, tam
bem escrítórío em 'Nova,
Iorque e Washington. É di
retor de várias organizações
industriais, educacionais e

filantrópicas.
Muito viajado, AdIai Ste

venson conhece. pratica
mente, o mundo inteh:o.
Tem três filhos homens e

reside numa pequena fa
zenda perto de Liberyville,
no Illinois, a uns 60 quilo
metros de Chicago.

'''"
TELHAS. TIJOLOS �
CAL E AREIA

IRMÃOS BITENCOURT
C"'� BAOAR6 . fONE JlO'

ANTIGO DEPÓSITO OAMIANI

Saindo da esfera militar para

o Mlnlstérlr,· da Justiça, o ti

tular da pasta. tomou Imediatas

providências
.

providenciando o

envio do Inquérito e das prons
materiais anexas (depoimentos,
armas, munIções. etc), para o

Departamento Federal de Se:ju-

, rança. ]'úbljca.

De:t:C';s d6sa formal!dade, ou

tras rr,eu:-da. serã,o tomaaas pelo
c!,efe de polícia, antes do C11·

camlnhamento do inquérito ao

;\Iin!stér1o PúblicO, para ter im ..

C;", �,tin,l, o processo elos &e_

dlcloSCiS ue Aragarçaa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Às 6,:.:5 -

Rancho Alegre
Às 7,05 -

Revista Matinal

As 7,55 -

A Vemag Intorma

Às 8.05 -

.A N I V E R. S Ã R lOS de apreço e regozi,Jo, às quais os Um Amigo ao Seu Lado

Dr. João Batista Bonnassis de O ESTADO se associam ror, As 8,!í1í -

Com ale�ll'i" noticiamos na ere, mulandos.lbe e à sua dignissima Repórter Alfred

r.léridl' de hoje, mais um natatf., famllla votos de perenes feli·,1 ÀS 0,05 -

r'PEN" CLUBE DE SANTA CATARINA
R E UNI Ã O DA D I'R E T O R I A
(_As 12,40 -

O n y O ·e a c a o o Que Yocê pl'ecisa SabeI'

De ordem do Sr. Presidente, ficam' convidados todos os I
As 1:1,:15 -

Mem)Jr�s da Diretoria do "Pen': Clube de Santa Catarina ��nvite" à MÍlslra

- seccão do Pen Clube do Brasil, para a reunião ordinária <\._ 14.00 -

(!IW será levada a efeito no proximo dia 26 dêste (sábado), Musical Copacabana

à.'! 14 horas, na sala da Academia Catarinense de Letras As 14,35 -

- Rua Ten. Silveira 69 _ Nesta Capital. Trio CI'UZ de Malta

Florianópolis, 24 março H)60 ÀS 15,05 -

Talíarbas S. Martins Costa _ Secretário Espetáculo Musid;sc em III-FI

1,\·8
21.00 -

N· I ( A N· 'O..... R
Repórt(lr Alft'ed
As 21.05 -

---------------------- i Iládio Teatro
A noite já ia entrada em horas e todos se rnantí- As 21,:30

nham calados e distantes debaixo do céu quase SC1Jl

I \ Vemag Informa
estrêlas. Pouco tinha sido dito e nada havia mais a ,\s 22,05
dizer e estávamos mesmo propensos a ir dormir, Graniie Informativo Gua.rulá
quando passou o prêto.

Tinha uma vóz quente e vagamente rouca, e sua

figura enorme acariciava suavemente o violão, que
o acompanhava numa canção bela e desconhecida,
provávelmente de sua autoria. Ia pela outra calçada,
e nem se dava conta de que estava sendo observado,
quando o chamamos:

- Ei, ó nossa amizade aí ...

J

Ir
..

�;:'ã1;J(;��·r:�g;;bi;;;�dePOiS de sua

casa, (,lUERÊNCIA PALACE HOTEL
,., , ,._.

ciO do SI'. dr. ,João Batista Bon_ dades.
nassrs nosso estimado amigo e FAZEM ANOS IIO.JE

distinto conterrâneo. provecto ad.,
.

- SI'. Galdino ;José Lenzl

Ngado nesta Capital, presidente - sr. Ney Hamilton prats

da Ordem doS Advogado, do Bra_ - srta. MaFia de Lourdes Vieil'l

stl, secção dêste Estado e pessoa � SI'. Ewaldo Mozimmann

multo relacionada em os nossos - sr. dr. Laélio Luz

me.os socta.s ·e culturais. - - sr, Rui pontífice Souz"

l"a oportuntdade, seus inúmel'of - S1'S. Etelvina Luz Wllor

amlgos e admiradores llle trlbü�_ - sr. Cesa.r Edmundo Moreira

1:;0 &5 mais stvnjrteattvas provas ._- srta. Mal'la dp· Lourdes Brito
---_._--------

------�---_._-_.-_._ ,-----_.

DR. BIASE ·FARACO
DOENÇAS DE SENHORAS: inflamações, distúrbios mens

truais, varizes, exame pre-nupcíaí, tratamento pra-natal.
A tertna. Afecções 4a

.

pele.
Raios infra-vermelhos e ultra-violetas
Consultório: Rua Felipe scnmídt, n. 46, Sobrado.

Diári.amente, exceto aos sábados, das 14 às 13 horas.
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- Vem cá, rapaz, onde é que você vai sózínho

com êsse violão?
- Bem ... , vou andar pela aí ...
- Que "andar pela ai" nada, vamos fazer uma

serenata.
- Bom ... , se ...

Acabamos envolvendo o prêto. Não conhecíamos

nada do que cantava e limitávamo-nos a acompa

nhá-lo muito precariamente com caixas de fósforo.

Suas letras eram compridas e tristes e falavam n�

"in. felicidade da sua alegria" e nos "'olhos j)rêtos da

noite que acaba", e havia uma mesmo que dizia ser

a lágrima "o líquido amargo da dôce tristeza. A me

lodia era quase sempre a mesma, neutra e impl'eclsa,
amoldando-se às modificações dos versos improvi
sados.

Uma coisa, entretanto, estava errada: sentia

mos que êle não vibrava, que não dizia as coisas com

naturalidade, e que tinha um leve ar de enrado.

'Um dos amigos acenou-lhe até com a possibilidade
de lhe 'pagarmos, mas êle não se emocionava; acho

mesmo que depois desta proposta antipátic�· el:ifriou
mais ainda.

Estavamos nêste pé, no momento em que se

aproximou outro prêto, pequeno e chupado, com um

chapeu de panamá cuja aba lhe ia até aos ombi'os. O
.

nosso prêto reavivou-se quando o viu, chegou a tirar

o violão para abraçá-lo:
_ Nicanôr, que é que há, rapaz? Anda desapare

cido, não madruga mais com a gente ... Olha aí, já
viu o '!pinho" novo?

O outro contudo não dizia nada, inibido pela

nossa prese�ça. com�reendendo a situação, o pretão
virou-se para nós e disse que tinha que ir embora, "o

senhor entende, o Nicanôr, amigo, tal e coisa, já é

meio tarde, vou aproveitar o "'cavalo" para casa",

enfim numa oalavra - se descartou.

Ainda de�os algumas voltas antes de recolher

mo-nos, e foi numa esquina que deparamos com os

dois a entoar a mais apaixonada e bem feita serena

ta a que jamais presenciaramos - nós, os· pobres

noctivagos sem rumo.

Compreendemos então a inquietação da nossa

desautenticidade, e pouco valôr da nossa presença,

aliado à gratuidade da indesejável companhia em

que envolveramos o prêto. E ao mesmo tempo, .todos
sentiram a angustia de serem falsos e vagos, tIteres

do mundo e das obrigações.
Tudo por Nicanôr ..•

Florianópolis, Sexta-feira, 25 de Março de 1960 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA
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Rádio Guarujá
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA

25 DE MARÇO DE 1960
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No interrogatório do ex-delegado de Lajes, ma

jor Amintas, e realizado na séde da DOPS, o homem
deu pra traz. No suadouro assistido pelo titular da
quela especializada, sr. Antonio Gomes Miranda, dr.
Caio Jordão, advogado de uma das vítimas do roubo
de automóveis, em São Paulo investigador Lima, da
especializada àe São Paulo, dr. Zany Gonzaga, advo
gado do major, dr. Mario Laurinda, assessor jurídico
da Secretaria de Segurança - o major Amintas
simplesmente negou quase tudo o que fizera em no

�ne da lei. ..
Começou por levantar suspeição do presidente do

mquértto, sr. Antonio Gomes Miranda. Entretanto,
no fim, foi registrada na ata dos trabalhos os agra
decimentos ao titular da DOPS. l' incoerência já co

meçou por aí. E tem mais: o majol';'nos últimos es

tertores, faz o comum nesses casos: deu um giro na

bússula de 180 graus e descarregou a culpa para o

seu comissário Hercilio de Lajes.
Portanto, já ficou resolvido: vamos comecar tu

do de novo, em Lajes, co.n uma acareação entre o

major e seu comissário. Lá, no local das seis "aprcen
sões' de automóveis, e onde o ex-dono da .lei quis in
clusive "apagar" o investigador Fidêncio Lima, o pau
vai roncar. Porque o comissário Hercilio n:\o vaí c:rL'

regar Amintas nas costas. E pra quem conhece os

nomes de ambos, acompanhará o lajeano na frase:

"Não mintas se cel've... O comissário snno coisas.
Vai revelar. E parece que tem a seu belo alô trunfos

políticos. Alguem poderá desde .iú aprontar- desde jCt
o seu "pijama de madeira" ...

HERIBERTO ADOROU B,,?ASiLIA

O governador Heribe.Lo Hiilse, como o sett tiâcr

mi Assembléia, deputado SclJastiúo Neves, e o Vi1lís
,7imo sr. Aroldo de Carixúno, é um (l1'(101'OSO [an. tie
Brasiliá. O governador de todos os catarinense« já
(lissera isto, uma vez, em "matéria graciosa" no Diá
rio de São Paulo ... E açor«, repete adorar milhões
urn. dos empreendimentos tle JK: Aliás, estão na men

te dos laieanos as pauior: s do sr, H.H. 1)01' ocasuio

do trecho federal Laiee-Curitioa. O âeputtuio v icçtn :

que já aderiu à bossa nosa, uâenista e a bossa nov(/

existe por que não se podem mais escoruier as o!Jros

de Juscelino, com certeza irá domar seus arroubos e

escutar ao pé-tio-iôço a "estória" elas manconnas ele

Brasília .que seu Chefe irá "le" contar ...

;n'h$n:s""f"t"!í"'::"'%� � /J .�e :J�(á....�:�s�S%%SS%SSS%%%:s%SS�

Telefone pedind,o Música

ÀS 10,30 -

Antarctica Nos Esportes

As 11,05 -

Musical Copa.eabana

As 11,35 -

parada Musical Chantecler

As 11,55
Repórter Altred

As 12,10 -

i';ucessos Musicais Varig

Às 12,25 --:

A Vemag Informa

ÀS 1::!':':1I --

Carnet S.oclal

Ás 12,35 -

Enquanto Voei> Almoça

As 16,00 -

A Vemag Informa
. As 16,55
Repórter Alfred

ÀS 17,05
A Música. Que Você pediu

As 17,45 -

MusiCal Loteria Do Estado

As 18,10 -

ResenJla J-7

As 18,55 -

A Vemag Informa

As 19,00
�{omento Esp(.rtivo Hrahma

,�s 20,0.. -

Se V"cê F.osse prefeito

As 20,35 -

.'ias Asas do S\cesso

OSVALDO MELO

CASCAES EXPÕE: MOTIVOS FOLCLÓRICOS O
professor Franklin J. Cascaes, cujos trabalhos sôbre diver
sos e variados motivos do nosso folclore, vêm desde muito

l·nerecendo a atenção do público e em particular a quan
tos se interessam pela arte de que êle é mestre, continua a

oferecer sempre que lhe permite o tempo de que dísuôe,
.seus magnificas trabalhos.

lB 22,35 -

Os Sucessos do Dia

REGISTRO DE
RADIO

Atualmente inaugurou no salão do Clube 15 de No
vembro a sua Ixa Exposição de Motivos Folclóricos, desta
/ez tomando por tema uma velha tradição religiosa, como

I seja a chamada "Mudança do Senhor dos Passos.", que se
l realtza aos sabados, sempre p.:la manhã, anualmente, com

) transporte dos objetos que fazem parte da ltturgla da

A Dtretortn Regional

!'eios P 'l'el(grafos de Santa Ca_
t.l�·ina. p.. visa. aos Senhores poseuj.,
d"):"e3 de "n�d!os receptores", que

(.I prazc f.'Ltl a a renovação do re;

[�!,ll) reimil)" no dia 31 do

1··n�::�rOSSlm, esclarece que a par.,
til' d� 1·° ele f.brll SBI'ã,o reglstrd._

)
do, com multa de Crf. 25,0,0.

O motivo está composto de 53 figuras de escultura os

.illzadas do barroco, com .trinta e oito centimetros de a1-
;l>ll'a cada uma, todas conduzindo um ob.iéto necessário e

'lsado na procissão.
Mais uma vez, nosso inteligente conterrâneo contri

buiu com seu trabalho, para li enriquecimento dlt arte fol
:lórica em nossa ilha.

A Exposição continua muito frequentada, merecendo

justos elogios.
VENDE-SE

I r Um terreno de 144�. quadl'it_

elos. com frente para a rua Duarte I
Schuttel pre({o de ocasião.

Trntar a I'ua pndl'� Romn, 62.

ESTAÇAO RODOVIÁRIA - Di� 23 do c(\l'rente, mnis

uma Agência de passagens de ônibus estará funrionancln
�a Estação Rodoviária - a Bl'usquense, que assim, dcixf1.
'á o local onde esta.va ha muito tempo localizadfl.

O movimento naquela Rodoviál'ia r!l.c1n. VPZ a11liH'j1tR.

mais, dando um aspécto inteiramente novo á Jlslonomia

daquela zona central da cidade.

O serviço. está correndo normal, embora aincl!l. fnlti'

por em prática certas providênCias indispcns!1vris como

Jor exemplO, altos falantes para anunciar a S!1íl1!l. dos ('ftl'

"OS e localiza-los para evitar confusão entL'r os pflssageit'm:.
Essa providência é realmente indispensfLVrl.

II!
.... _._-- _ ......__ ._-� --_._-_.- ----.-- ... _-_ ..
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i SIUD!O JURíDICO i
O ACRóPOLE. Vemos o PARTENON. Êsse templo foi • •
construido entre o ano ele 447 e 438 antes de Cristo, e é :.- Advocacia em geral 110 Estado de 11_considerado como o mais perfeito produ.ziclo' pela Santa Catarina

Arquitetura Grega i .:• Mauricio dos Reis advogado
• Norberto Brand advogado :

CLIC IIf�l CENTRO BENEFICENTE DOS (ARTEIROS I Com"pond,ntes Rio do Jane"o I
.

.' D'E SANTA CATARINA i ���:O�U�ires 11,-E D I TAL! Londres.
• Man spricht Deutsch •

•• ••English spoken
: On parle français :
I Ed. Sul América 5.0 andar - Tel:>. 2198-2681 !•

't••"••"••lIi••••W•••••••••• ,•••IiI....ilifiS••�i ii

!C x 40 ms., na Av. Santa Cata_

.. ina esqUina com ao rua São

(.�1 0, no Balneário.
1'1 eço 400 mil cruzeiros.

'fl'atar: Ana Blaszlzyk -

portugal, 126 Apto. 21 -

Cmitlba - PR.

..

De ordem do sr. Presidente, ficam convocados todos

associados, para a ELEIÇAO da Diretoria, a realiz:1l'-se no

dia 26 (sabado) às !) horas, na sala de carteiros (D.C.T.)

Florianópolis, 22 de março de 1960.
A DIRETORIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A DIRETORIA DO "CLUBE SOCIAL PAlHEIRA" SÁBADO RECEBERÁ NOS SALÕES DO' .QUERENCIA PALACE O "SOCIETY" PA'RA
A ELEGANTE E MOVIMENTADA FESTA, COM A APRESENTAÇAO DE VALORES DE NOS�A J'ERRAi AS MESAS PODERÃO

SER ADQUIRI'DAS PELO TELEFONE· 37 07
.,

----_._-- ------ ._---

VO(� S A B I A
("

Q U E'n i conheça os novos veículos

CHEV OLET!ç.

'l
I

:..\

para manter

necess.írio aproximadamente um <,omum que existe na terra. O nú_
,
dias, meses e anoSl_ tanto na Terra

hectare e pOUO:l de terra cultivada mero de bactérias em 40 ares de' como em Marte. Ma.rte 'Ieva 24
,:l·'.o. consíderandocse apenas a CR_

.

horas e 37 minutos para fazer uma
mada superficial do Só lo, é de

I
volt" em torno de ,eu eixo medt.,

aproximadamente 90 quatrilhões. I da >'m têrmos de tempo co�hecido.
--

.

na terra. O ano marciano é aproo
Os viajantes eSPaciais acompa.,

I
ximadamente duas vêzes maior

nhariío a marcha do tempo por I que o nosso.

um sêr humano

relógios especiais. A "Hamilton
Watch Co.", firma norte_amerl_

i'

'l/<•.� 'f'.....

CURSO DE ADMISSAO

COLÉGIO ESTADUAL '''DIAS VELHO"

INSCRl'ÇAO: Dias: 23, 24 e 25

LOCAL: Grupo Modêlo Dias Velho - Rua:

Ramos si n?
HORA: 9,00 às 12,00 e 14,00 as 17,00 Horas.

DOCUMENTOS: Certidão de nascimento
Certificado, do Curso primário.'

OBS. Haverá nos dias 23 e 29 Exames de sele5ão, co�s
tando das seguintes provas: Portugues e Artt

métíca Cada aluno será entrevistado por pro

ressôras especializadas para avaliar o gráu de

maturidade.
VAGAS: 70 (setenta)
Florianópotis, 19 de março de 1960.

Maria Carolina Gallotti Kchrig
.

Diretora

Nereu

1111 II
CAMINHÃO CH'EVROLET 6.500

Com a população da terra du, terra está plantada,
plicando no ano 2.000, segundo se

cnlcula, o problema de a1imenta_ Afirmam os entendido, que as cana, construiu um relógio que
çiio mundial será muito sério. É b'1ctérias são a. forma de vida mais mostra slmultane"mente as horas,

CAMIONETA CHEVROLET 3.100

artulto em perfeitas condições de

saúde. A atual média ao mundo

é de apenas 40 acres por pesso;),.

A�sím mesmo, sômente uma dé

cím , parte da área cultivável <ia

JUIZO DE DIREITO DA CO

MARCA DE TIJUCAS.

rado o domínio da gleba a

favor do Suplicante, por
sentença, com sua transcri
ção no Registro de Imóveis.
Pará efeito de alçada dá-se
a presente o valor de .

Cr$ 2.100,00. Protesta-se por
todo o gênero de provas ad
mitidas em direito, inclusive
depoimento pessoal dos inte
ressados e inquirição de tes
temunhas. Nestes têrmos,

Dispenso a citação do repre
sentante do Serviço do Pu
trímônío da União, por en
tendê-la desnecessária em

face da Jurtsprudêncía não
só do Supremo Tribunal Fe
deral como tambem. cio Tri
bunal de Justiça dêste Er,
tado. Trata-se de terras in

terioranas e a cautela reco

mendada diz respeito aos

terrenos alodíaís de mari

nha, o que não é o caso da
R. e A. esta com os inclusos espécie. Sem custas. P.R.I.
documentos, P. Deferimento. Tijucas, 18 de fevereiro de
Trjucàs, 15' oe �fever.eiro de 1960." (as) M. Carmêinâ' GaI-

_.

1960. (ass.) José Gallotti lego - Juiz de Direito." E
Peixoto - Assistente Judi- para que chgue ao conheci
cíário." Em dita petição foi mento dos inter.essados e

exarado o seguinte despa- ninguem pOSS;:l. 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 Juizo, 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 TRli:S
1960. (a) M. Carmona VEZES no jornal "O Estado",
Juiz de Direito." Feita a jus- cle Florianópolis. Dado c

tífícação fqi exarado o se- passado nesta cidade de Tl
guinte despacho: - "Vistos, jucas, aos dezenove dias cio
ets .. Julgo por sentença, pa- mês de fevereiro no ano de
ra que produza seus legais e mil novecentos e sessenta,
jurídicos efeitos, a justifica- Eu, (as) Gercy dos Anjos,
ção retro, produzida nestes Escrivão o datilografei, con
autos a requerimento de feri e subscreví. Isento de
Henrique João Rosa. Citem- selos por se tratar de Assis
se, por mandado, os CO�I- tência Judiciária. (as) M.
frontantes conhecidos do Carmona Gallego, Juiz de
imóvel; por editais, com o Direito. Está conforme o orí

prazo de trinta dias, na for- ginal afixado na. sede dêste
ma determinada no § 1°, do Juizo, no lugar do costume,'
art. 455, do C.P.C., os inte- sôbre o qual mé reporto e

ressados incertos; pessoal- dou fé.
mente, o Representante do Data supra. O Escrivão:
M. Público nesta Comarca. Geres) dos Anjos.

r-

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

SE;NTES, INCERTOS E DES-
CONHECIDOS.

O Doutor Manoel Carmona
Callego, Juiz de Direito da

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

tos o presente �dital ,de ci

tação, com o prazo de trinta

dias, de Interessados ausen

tes, incertos e desconhecidos,
vírem ou dele conhecimento

tiverem, que por parte de

Henrique João Rosa lhe foi

clirigida a petição do teor

seguinte: - "Exmo. Sr. Dr.

Juiz de Direito da Comar. -

Henrique João Rosa, brasi

leiro, víuvo lavrador, resi

dente e domiciliado nesta

Cidade,' por seu Assistente

Judiciário no fim assinado

(doc. junto), vem perante
V. Excía., com o devido aca

tamento, propor a presente
ação de usocaptão- estribado
no artigo 550 do C. Civil, com
sua redação alterada pela
Lei nO 2.437, de 7/3/55, no

decurso da qual, sendo ne

cessal'lO, 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
drndos: 20 - Que dito ter
reno' confronta ao Norte e a

Oeste com propriedades da

Usina de Açucar Tijucas
8.A.; a Leste com a Estrada

tia 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 ma

neíra pacífica, ininterrupta,
sem oposição de terceiros e

com '"animus-domllli"; 40 ...:...

Que, em ja�e 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 citação pos
terior dos confrontantes 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. 5° - Que não

sendo contestada a ação, se

ja logo reconhecido e deela-

_ ..._� 'f� _ I

Poderoso motor Chevrolet - 6 cilindros _
142 H. P. - é o mais simples, seguro e efi
ciente que se conhece·, Fruto de anos e anos

de constantes aperfeiçoamentos, oferece o má.
xirno de eficiência jci alcançado em regime
médio de operação, De fácil manutenção, re

duzindo o custo de- operação e :o desgaste
das peças vitais, êste poderoso motor Chevrolet
é econômico ê'tri'ró'ctõ't- ossenTidõs .. ,._,. . .,J� .. '� " --

vendas com facilidades e pronta entrega
�."

CARLOS HOEPCKE S.I. - Comércio e Indústria
Rua Cons. Mafra, 30 - Florianópolis - Sto. Catarina

ADEGAS ·DE PRODUTOS CASA
GRANDE S.A.

Assemhléia Geral Extraordinária
CONVOCAÇÃO

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE NADEI ..

RAS TANGARÁ S.A. '

Assembléia Geral Ordinária.
CONVOCACÃO

_'.

São convidados os Senhores Acionistas da Adegas ele São convidados os senhores Acionistas da Indústria e

Produtos Casa Grande S.A. a se reunirem, em Assembléia I Comércio de Madeiras Tangará S.A. a se reunirem, om

Geral Extraordinária a realizar-se às 14 horas do dia 26 I Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se às 17 horas do

(vinte e seis) do próximo mês de abril, em sua sede socíul, I dia '26 (vinte e seis) do próximo mês de abril, em sua séde
nesta cidade de Tangará, Estado de Santa Catarina, afim! social, nesta cidade de Tangará, Estado ele Santa Catarina,
de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia. I afim de deliberarem sôbre a seguínte ordem do dia:

a) - Discussão e aprovação ela Proposta ela ntroto- I a) - Discussão e aprovação do Relatório da Direto-

ria, relativa ao aumento do Capital Social; I ria, Balanço Geral, conta de Lucros e Perdas,
b) - Alteração e nova redação do art. !'i0 dos Esta- ;

. Parecer do Conselho Fiscal e outras contas re-

tutos Sociais; i lativas ao exercício encerrado em 31 de De-

Outros assuntos ele ínterêsse da Sociedade. I zembro de 1.959 .

Tangará, 13 ele Março de 1.960 'b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o

A DIRETORIA I, exereicío de 1.960;
_______________________�- c) - outros assuntos de interêsse da Sociedade.

DIA 26 - Sábado - às 20,30 horas no Clube 12 Avisamos, outrossim, que se acham a, disposição elos

de Agôsto senhores Acionistas os documentos a que se refere o artigo
TEATRO DE ARENA - O Grêmio Embaixador 99 elo Decreto-lei 2.627 de 26 de Setembro de 1940.

Tangará, 18 de Março de 1.960

c)

Irmandade do Senhor Jesus dos Pas�os
E.

HOSPITAL DE CARI'DADE
Edmundo da Luz Pinto, órgão dos Bacharelan-
dos em Direito de 1962, apresenta •

-

a peça de Bernard Sha.w
.

'COMO ELE MENTIU AO MARIDO DELA"

A DIRETORIA

De ordem do Irmão Provedor, convido todos os Irmãos
e Irmãs para, às 19 % horas dos dias 30, 31 do corrente e

'10 de abril, tomarem parte no tríduo que será celebrado

pelo Padre Manoel Univaldo Flach, na Igreja dó Menino
Deus em preparação para a Comunhão Geral no domin

go, dia 3 às 7 % horas, na Catedral Metropolitana.
Florianópolis, 23 de março de 1960

José .Toleniino de Souza - Secretário

M A ( H A D O s ( I A • SI A.
COMÉRCIO E AGENCIAS
Assembléia Ge:ral Ordinária

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

ORDEM DO DIA

Ir'mandade do Senhor Jesus dos Passos
E

HOSPITAL DE CARIDADE
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 interess.e social.

A V I S O

A Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor Je

sus dos Passos previne aos Irmãos e Irmãs, recentemente

admitidos, que só poderão usar as insignias da Irmandade

.nas próximas festividades se estiverem quites com as

jóias e anuidades.

Florianópolis, 23 de março de 1960

José Tolentino de'Souza - Secl'l"tário

2)
3)

ALUGA-SE A TRATAR NA

CASA VENEZA

A V I S O:

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, no

escritório desta sociedade, os documentos a que SI" refere

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

1940.
Florianópolis, 21 de março de 1960

Luiz Fernando Machado
Heiior Francisco elo Livramento Steiner

díretqres-gerentes

"Aparlamento no ('entro
Estabelecimento de Flori e Pomicul�ur�

Temos para pronta entrega em nossos viveiros o m�lS
.. d STOC·K de plantas frutíferas e ornamentats.

varra o
f t

LOJA MERCADO púBLICO (em ren e ao

frigorífico) ou

em nossos viveiros à. R.ua Martinho oauado, 3
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DOMINGO, SERA A VEZ DO FIGUEIRENSE FAZfR SEU "DIEBUT" NO CE'RTAME DA CIDADE. SEU ANTAGONISTA SERÁ O ATLÉTICO QUE
FERIDO COM O EMPATE INESPERADO. QUE SOFREU FRENTE AO TAMANDARÉ, PRiETENDE SE REABiliTAR AMPLAMENTE. DUELO QUE
PROIMETE UM BOM D!ESENROLAR', AGRADANDO AOS TORCE'DORES. NÃO HÁ FAVORITO. ip,ovaveiõ··ê·õô1··àreclmeniõ-dã··p;
••••••••••••••••••w 8•••••••••••••••••••• f P

. . . ranaenses na "VOLTA AO MORRO"

·"OrubeD:"ae"AgÓst·õ-"·-LJra'I�e:"
-

'

SUA S T R A D I'Ç 0- E S E· S U,'·A S R ·E S P O N S A B I L I'D' A D E S tradições que carregam às costas, procura, sem visar sacrtrjcíos

clubes como o Doze de Agôsto e propugnar pelo incentivo cada vez

maotr. dos esportes em nossa. terra que foi colonizada por Dias

Trata_se de uma iniciativa do partiu de José Nazareno Coelho,
Departamento da Sua ZYJ-7, ou seja, 'A. PROVA CICLISTI-

departamento este esportivo, que CA "VOLTA AO MORRO";

pa.ranaenses, gaúchos, paulistas

O esporte aI' l.(', em nossa cí., tica osportes salutares e de sa., Há necessidade de todos nós
dade tem certas vantagens. prin_

I
Ião, quais sejam o basquetebol. o tomarmos atitudes de combate à

cipalmente o bosquetebol. Basta
I
voleibol e o futebol de salão. Na tais situações e evitarmos que a.,

I
atentarmos ao fato de serem os' sua quase totalidade os moços Ul�!1!lÜ nós mesmos estejamos co

maiores rivais do nosso cestobol, I procuram Os bares para passarem Jhcnáo OG maus frutos dessa ár
exatamente as duas maiores ex-lo tempo. Os nossos clubes, pare;

pressões sociais do Estado. O ce. é Só comparecer às festas pro_ o INTERII R EM REVISTIve.no C:lIhe Y,""e de Agôsto, gramadas pelos nossos clubes. O
quase centenário, carregado de movimento no bar é muto maior

tl'�dJçÔeB, e o Lira Tênis Clul}e, da parte da juventude, que all Domingo o Torneio Carlos de --000-- I craque envergando a camisa alví., i por LOMAGOS
I

A equipe do Continente attnnou

mais novo. porém já com a res., procura um derivativo. Tivessem paula Seára, atingiu seu final com Com a realização de contrato do verde, tendo mesmo se manifesta_I REUNIU-SE O RENNER F. C'I com Leopoldq, Lucivalter, pedro

pnnsab,I1c1,,(�p tr ;'C'i: ",m de dar aos fi. efetuação de cotejo palmeiras (I seu treinador, Hélio pimentel, :l,' do à diretoria do clube que passou
I

Sábado, às 19,30 horas, como Paulo e Valcí ; Osvaldo e Zélio;
flnrla'1Jp')llt�'!r_3 mesmo nível os clubes qUadros esportivos, e Vasto Vrr de que terminou com diretoria do palmeiras mostra..ae a pensar com mais Interesse na é seu costume semanal reuníu., João Quint, Valter Ramos, Valter

cocüLI e CUI�ll'.',,1 p n:oral de seu sem dllvida a nOSSa mocidade ,e_ vitória do Vasto Verde por 2xO. vivamente interessada em contra; sua. contrataçã.o. se o Diretoria do 'Renner F. C.. JOsé e Vldal.

Irmão mais velho. Raramente se ria mr"s forte, mais sadia com Desta rorma o clube brusquenss tal' os servtço, profissionais de um --000-- que contou com a presença de O Santos Sa.raiva formou com

vê situação Igual. Clubes rivais mais capacidade, de realmente no o palsandú conquistou o título en técnico de reconhecida capacidade Marcilio Dias X palrandú, será todos os diretoresiassO/Clados e Airton, Eduardo, Nilson e DJal-
nas reuniões socíajs lutam tam., futuro, colocar Florianópolis no' quanto que o Vasto Verde, classl., Todavia, seu nome ainda. encon., o cotejo de domingo a tarde no -attetas sob a preridencla lo sr. (Cont. na 7.n pág.)
hÁm, no hom sen'tido" pela he., lugar destacado que merece. Os ficou_se em 2.0 lugar. tra..se em segrgdo, estádio do clube marclllsta em tenente Odyr Moreira da Cruz,
g -mrnua esp. rtlva. nossos clubes têm que pensar. no --000-- --000-- Hajaí, oportunidade em que os INICIADA SA'BADO A TER-

I a%011\0. Há s lguns anos atrás a O cotejo Marcllio Dias X Pal- parece que o palmeiras aceitou brusquen-es recebrgo das mãos do CEIRA RODADA DO CAMPEO-
É uma vantagem, no entanto mocidade era bem diferente. A melras, que foi iniciado e suspenso o convite do Olímpico para servir prefeito da Cidade, o troféU que NATO DA LEJE'

nijo traz os resultados que obri_1 atual é a da era da bomba atô� quando faltavam 75 minutos, de., de adversário na peleja marcada levou seu nome, conquistado com Sabado às 16 horas teve ínj ,
;,atorlamente devja trazer. parece mica assuntada e Irresponsável, e vído às chuvas, quando a conta., para o próximo dia 2, oportuní., grande brilhantismo. A renda total cio a 3. rodada pelo 2. Campeo_
realmente um absurdo maS a., que está causando um mal_estar Jem assínalav., um empate de t

dade em que será inaugurado o do encontro será revertida em be , nato patrocinado pela Liga Es-
cont€ce que é a mais pura ver., aremendo em todo o mundo, E- OxO, deverá mesmo permanecer I alambrado do clube da Baixada. nefício da Casa do Menor Desam_ pcrttva Juvenil do Estreito.
dada: nem Clube Doze Doze, xjste uma natural apreensão pelo como está pojs as primeiras c010- --000-- parado. preliaram as equipes do Con Santa Catarina que está sendo
nem Lira Tênis Clube, têm qua; futuro da atual mocidade. Mo_ caçaes foram decididas, sem que O atacante Gaivota não assinou --000-- tinente e Santos Saraiva.

Agora

A todos vós, os nossos sinceros

ventilamos a 2, Volta votos de uma feliz estada e êxl-

e êxi-

Já citamos, em crônica ante ,

rlor, que a fábrica de bicicletas

'''MONARK'', estava m teressadís

síma em patrocinar a

organização da Mais

Rádio Guarujá, no seu segundo

,lançamento na PROVA CICLIS

TICA "VOLTA AO MORRO".

o Lira Tênis, é o mesmo que o

das responsabililades pela moei;

dade catarjnense, que fará o

Brasil de amanhã.

vore que Inconscientemente, por

enquanto, plan�mos e estamos

tLjudando a desenvolver.

terra.

É neceSsário que se note, ,e_

nhores c'iretores, que o pêso das

grandiosa

Popular,

Iniciativa que

tantos ciclistas catarínenses e de

outro, plagas.

Os ciclistas paranaenses, pro.,

vav.elmente, estarão presentes :l

rnaíor. e mais grata festa cíclts;

tica de Santa Catarina, dando.

com suas valiosas presenças, um

maior colorido a

ou cariocas, sejam benvldos à

Velho.

RUGE ao Morro, da qual deverão par, Florianópolis, feliz estada

i'ttcipar, nunca menos, cento e
I
to em �uas jornadas.

OS ESPORTES NO ESJ.REITO

dras para a prática do cestobol. ços com 'diversas espécies de ví.,

A mocidade f1orlanópolitana, a_I cios absurdos, caindo em degra.,
penas em pequena minoria, pra_, dação cada vez maior.

aquele resultado viésse a constL contrato Co mo Palmeiras, existi�
tulr obstáculos ou ajuda aos cíu., do no momento uma forte corrente

bes, vencedores. de associados que desejam vêr o

ven_

conheça

Osv'aldo

�DTi[IA5
O Campeonato de Vela

(Cont. na 7."' Pág.) veneta parcialmente por 3 a O.

No próximo dia 26 será dispu. cendo a primeira por 4 tentos a
sal' baías Sul do Norte destlna_

cado no estádio do Grêmio Espor_ 'L quando já, na etapa inicial, das as classes "Shal'pie" e "li ...

disputado aOS domingos em nos.,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------__------------

Indústria e Comér(io de Madeiras Tangará S.A.
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos a honra de submeter à apreciação e consequente deliberação de VV.SS., o Balanço Geral e a de

monstração da conta de Lucros e Perdas, bem como o Parecer do Conselho Fiscal e Certificado dos Auditores, relativos ao exercício. encerrado em 31 de Dezembro de
1.959.

.

Outrossim, colocamo-nos ao inteiro dispor dos senhores acíonístas para quaisquer esclarecimentos ou informações que porventura julgarem necessários.

Tangará-SC-, 20 de Janeiro dr 1.960.
A DIRETORIA

BALANÇO GER.AL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.959

PA-SSIVO
NÃO EXIGíVEL

Capital
Fundos de Reserva:
Legal
Especial

Provisões:
p/Devedores Duvidosos
Fundo p/Deprecíações 32.117.755,30

A T I V O
IMOBILIZADO

Imóveis
.

Maquinismos
Veículos
Equipamentos
Móveis e Utensílios
Cauções e Depósitos

957.572,40
3.326.653,60
13.025.540,40

995.920,20
191.745,00
9.515,60 18.506.947,20

25.000.000,00

312.730,10
4.352,70

940.075,80
5.860.596,70

DISPONíVEL
Caixa
Bancos

150.230,20
1.685.322,30 1.835.552,50

EXIGíVEL
A Curto Prazo

Bancos c/Garantidas
Fornecedores
Credores Diversos
Representantes
Títulos Descontados
Contas a Pagar

A Longo Prazo
Acionistas

PENDENTE
Lucros e Perdas
A Disposição da Assembléia Geral 3.825.519,30

1.966.981,20
1. 998.609,10
5 ..495.805,60
282.649,90

2.378.246,20
319.228,00 12.441.520,00

REALIZÁVEL
A Curto Prazo

Almoxarifado
Existência

Compradores
Devedores Diversos
Sinais de Compras
Titulos a Receber
Notas a Receber

18.316.972,10
5.455.779,20
3 .922.705,90
202,630,00
22.272,80
125.299,20 28.045.659,20

270.054,80

A Longo Prazo
Depósitos Compulsórios
Investimentos Outras Soe.

211.-355,00
55.000,00 266.355,00

PENDENTE
Impostos de Vendas e Consignações -
Taxa Plano de Obras e Taxa In
ve"timentos 335,50

Sub - Total 4P..G:;1.:::j9 ..J.O Sub - Total 48.654.849,40

COMPENSACÃO
Caucão da Diretoria
Seguros Contratados
End. Títulos em Caução

End. Títulos em Desconto
Total do Passivo

COMPENSAÇ.ÃO
Ações Caucionadas
Apolices de Seguros
Bancos c/Caução
B.ancos c/Desconto

Total do Ativo

150.000,00
2. G35. 000,00
:1. 06!) .478,10
2.378.246.20

150.000,00
2.685.000,00
3.065.478,10
2.378.246,208.278.721.30 8.278.724,30

56.933.573,7056.933.573,70

DÉBITO

DEMONSTR!\(�.1iO :CA CONTA LUCROS E PERDAS EM 31- DE DEZEMBRO DE 1.959
CRÉDITO

2.828.114,80
601.671,50
574.063,60

Despesas Administrativas
Impostos
Despesas Financeiras
Provisões
Fundo para Devedores

Duvidosos
Variações Patrimoniais
Distribuição do Saldo: -

Fundo de Reserva Legal
A disposição da Assembléia Ceral

Resultado das Operações Sociais
Lucro bruto das Vendas
Rendas Diversas
Provisões
Reversão da conta Fundo para
Devedores Duvidosos

8.675.310,80
132.985,80

940.075,80
715.763,50

201.343,10
3.825.519,30

9.686.551,60

878.246.00

Somas: - .9.686.551,60
Somas: -

Tangará - SC - 31 de Dezembro de 1.959.
Pedro Antonio Casagrande
Diretor-Administrativo

Darcy Francisco Casag1'ctnde
Diretor-Superintendente
Danilo João Casagranrle

Diretor

Nelson Pizani
Diretor-Gerente
Waldemal' Pizani

Diretor
Nelson Pedrinho Menoncin
Conto C.R.C. - SC. 208(1

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS TANGARÁ S.A., tendo procedido ao devido exame

do Balanço Geral, demonstração da conta de Lucros e Perdas e demais contas, bem como todos os documentos e· livros de escrituração da contabilidade, relativos ao

exercício encerrado em 31 de Dezembro de 1.959, declaram ter encontrado tudo em perfeita ordem, pelo que são de parecer que as mencionadas peças estão de pleno acôrdo
com a situação da Sociedade, devendo pois serem aprova dos em Assembléia Geral dos senhores Acionistas.

, Carlos Pizani
Diretor

Tangará - se -, 13 de Janeiro de 1.960.
Electivo ZanoitoBruno F. Jaegeq' Gentil EoUv.ar Granzzoto.,

ghtiúing", terá continuidade do

mingo, embora. já se

que Walmor Soares e

F.ernandes, no harco "Pioneiro",
tenham se sagrado campeões por

antecipação, na classe Sharpie.

-X-

As inscrições para o campeo ,

to catarinense de natação serão

encerradas no dia primeiro de

abril. portanto oS clubes [nterea
sados que tratem de efetuarem

àS suas inscrições bem como a de

seus atletas.

--X--

O clclirta William A. Gonza_

les, partiu de Blumenau para

ltajaí às 10 horas de quarta.,

feira. Na cidade pralana demoror

.e-á alguns dias. rumando a se.,

guír :para FlorianópoUs, na sua

caminhada de cumprir em bici_
cleta o traçado do polo Norte ao

Palo Sul.

-X-

O a.rqueiro Wilson pertencen_
te ao Ava.l, está completamente
Ilvre de qualquer compromisrc
com o clube pois teve seu con_

trato terminado, esquecendo_se o

clube de oficiar à Federação que

se intereSsava por seu contrato.

Desta forma, Wilson, poderá jo_.
gar em qualquerclube que de_

3eje (l seu concurso. Sabe_se que
o palmeiras de Blumenau que

está sem arqueiro. deverá enviar

proposta 00 guardião.

-X-

.Sábado e domingo,.em Blu_
tllenau !'erá realizado o Torneio
de Futeból do SESI, do qual
participarão qUinze agremiações.
O ,Clube da Cruz de Souza é o

Tetra Campeão.

--X--

Com a saída do treinador Hé
ljo Pimentel. do palmeiras, o

clube encontra_se sem treina.dor

até o momento.

--X--

No próxjmo domingo, tendo

por local a ser designado, estarão
em ação as .equlpes da Rádio
Guarujá e Rádio Jornal A Ver_
('ade num duelo diflcll de se

prognosticor pois o conjunto de

Barreiros é desconhecido para
nós. O qUadro da Guarujá em_

bora não jogue completo, deverá
ser um adversário 11flcil para a

turma do lado do Continente.

--X--

Hoje estamos estranhondo o

cliché TÓPICOS DO DiA Ide_

ILlizadQ e desenhado por Waldir
Mafra que d·esta forma, demons_

tra mais uma vez o seu fino

Josto em desenhos desta natu_

reza. Também a secção FIL
MANDO A RODADA, deverá a_

Parecer com o cllcher, de autOl"la

Dd conhecido desportista.

I
Ao Mafra,

menuos.
.P,

os nossos Ilgradeci_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sexta-feira, 25 de Março de 1960 I

ADEGAS DE PRODUTOS CASA
GRANDE S.A.

Assembléia Geral Ordinária
CONVOCAÇl0

São convidados os senhores Acionistas da Adegas de
Produtos Casa Grande S.A. a se reunirem, em Assembléia
Geral Ordinária, a realizar-se às 9 horas do dia 26 (vinte
c 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 ínterêsses 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

FUGARTI S.A. INDÚSTRIA E
COMERCIO

Assembléia Geral Ordinária
CONVOCAÇAO

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'
n 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

DELEGACIA FIS('!L DO TIESOURO
Tabela de pagamento do mês de março
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:CAO e EDUCAÇAO.
23 - MINISTÉRIOS DA SAÚDE' e AcõRDOS.

24 - APOSENTADOS DEFINITIVOS.

25 - APOSENTADOS PROVISóRIOS, SALARIO-

FAMILIA e ADICIONAL DOS APOSENTADOS

QUE RECEBEM PELO LP.A.S.E.

26 - PROCURADORES DE ATIVOS e INATIVOS.

28 - PENSIONISTAS MILITARES e PROVISóRIOS

29 - PENSIONISTAS CIVIS.

80 e 31 - PROCURADORES e TODOS OS QUE NAO RE

CEBERAM NOS DIAS PRóPRIOS.

ABRIL 4 a 9 - PAGAMENTO DE TODOS OS QUE NAO

RECEBERAM NOS DIAS TABELADOS.

D.F. - Florianópolis, 17 de março de 1960.

Mário Salema Teixeira Coelho,
Delegado Fiscal

Haverá farta distribuição
de prêmios, balas, ovos de

2. _ orato pela atenção páscoa, etc., além de um vas

to e bem elaborado prodispensada, aproveito ensejo
para renovar meus protestos g_raina de diversões, com vá-

-----------------------cle consideração e aprêco,
nas surpresas.

Bruno Mario cechinell Não percam, pois, dia 17
I

Presidente do C.A.C. - C.D de abril, no Teatro Álvaro j

J\RQUITETÓNICO
• TOPOGRAFICO
• DE PROPAGANDA
• PERSPECTIVAS
TIMBRES.

CONVITE
(MISSA EM AÇAO DE GRAÇA)

3.° ANIVERSÁRIO DA FUNDAÇAO DA "LIB"
A Diretoria da LEGIÃO "IRMA BERNWARDA" con

vida a todos seus associados para assistirem à STA. MISSA
que, pela passagem do 3:° aniversário de fundacão da alu
dida entidade, mandará celebrar, no próximo d'ia 25 (sex
ta-feira), às 19 horas, na Capela do Colégio "Coração de
Jesus".

Agradece, antecipadamente, aos que comparecerem a

êste ato de fé cristã.

Fpolis., 22/3/1960

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.

ATENCÃO
•

Consertos de Móveis em Geral
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
Rua Jeronimo Coelho 2 1° andar.
Fone 2635.

(oncurso para Engenheiros do tAiPiBi
a ser Realizado pelo D.A�S.P.

�" INSCRIÇõES DE 7 A 28 DE MARÇO - VAGAS 12 •

f VENCIMENTOS: CLASSE K MAIS 30% :

I, ��;�::S SERÃO REALIZADAS NO DISTRITO

iiOUTRAS INFORMAÇõES PODERAO SER PRES

TADAS PELO POSTO DE INSCRIÇõES DO D. A.'
, S. P., À RUA ALMIRANTE ALVIM N. 19 !
t (ESCOLA INDUSTRIAL), DAS 9 ÀS 12 HORAS. !
.. e••••••••••

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

quadrado, tem grande pastagem e muita lenha.

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

Guilherme Steinmetz, em Palhoça.

�.rda/"'"

CR$ 47.950,00

(:;z: A--<�'_t?Q.._...�"._�,..(ii__<i"l�...__"'(.......""AiL_""elili·......'"

NA ELETROLANDIA
EDIFICIO IPASE.- ANDAR TERREO - FONE 3316
Jü.i>�

Vários 'Modelos desde

.7 pés.

Ultimo tipo retilineo

MANTENHA·SE

IBEM INFORMADO

Guarujá-Notícías
DE SEGUNDA A SÁBADO

7,55 - A Vemag Informa

8,55 - Repórter Alfred

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

16,00 - A Vemag Informa'

16,55 - "Repórter Alfred

18,10 - Reesnha 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.
"o mundo em sua casa".

·1

j
Ml\DEIRAS PARA ".

CONSTRUCAo
I R M A O C; 81 TEN(()URT

! ( A I" 8 1\ f.' ,\ II Ó .
r O N f I fi e I

ANTICr') Ulf)")�,llt') OA.MIANI

Breve será realizada a
Festa de Páscoa

VEN'DE-SE
1 aparelho com 2 auto falante

1 microfone, toca disco e

ampu_jrcador.

Tratar com o motorista da

A Modelar - Ary.

Clube AlléUco
Catarinense Sob O comando de José de Carvalho; a magnifica

Nazareno Coelho e organiza- FESTA INFANTIL DE PAS

ção da Rádio Guarujá, A COA, sob a batuta do vete
Mais Popular, será reaUza- rano radialista José Nazare

da, em 17 de abril próximo, no Coelho e realização da
a tão esperada FESTA IN

FANTIL DE PÁSCOA, que
terá por local o majestoso
Teatro Álvaro de Carvalho.

EDITAL

"Couvoco o Conselho "Deli

berativo ,do Clube Atlético

Catarinense, para uma reu

nião na séde do Clube, no dia
23 do corrente, 4.a feira, com
início às 15,00 horas e com a

seguinte ordem do dia:

Eleição do presidente do

Clube".

minha, da sua, da nossa Rá
dio Guarujá, que írradiará,
em suas mínimas particula
ridades, a grandiosa festa
comemorativa à Páscoa.

F�ganti �.A. ·ID�ústria e �oDlércio
RELATóRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos a sua apre
ciação e consequente deliberação, o BALANÇO GERAL, demonstrativo da conta
LUCROS E PERDAS e PARECER DO CONSELHO FISCAL, relatIvos ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 1959.

O presente Balanço, bem demonstra a situação financeira e economica da

Sociedade, entretanto, permanecemos à disposição dos Senhores Acionistas para

quaisquer outros esclarecimentos ou informações que porventura julgarem neces

sários.

Tangará, 15 de janeiro de 1960.

A DIRETORIA

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1959

A T I V O
IMOBILIZADO
Imóveis
Terrenos
Prédios Industriais
Casas de Moradia
Construções
Maquinismos

\Equipamentos
-

Veículos
Móveis e Utensílios
Privilégios e Dírettos.

1. 6H. 350,00
721.000,00
177.160,00

2.704.974,60
3 . 830 . 000,00
1.178.900,00
1.225.000,00
887.092,00
208.000,00 12.626.476,60

DISPONíVEL
Caixa
Bancos 243.267,00

2),3.723,20
29.543,80

REALIZÁVEL
A Curto Prazo

,

Existencias:
Farinhas Sucedâneas
Sacarias
Mercadorias

17.552,80
799.160,00

9.432.800,20 10.249.513,00

97.200,00 10.346.713,00
-��--

23.216.456,60

100.000,00

23 . .316.456,60

J'

16. ObO. OO(},OO

119.263,90
477.055,60 596.319,50

..

782.445,00 17.378.764,50

2.377.920,70
634.184,20
158.628,50 3.170.733,40

878.000,00 4.048.733,40
�.,---

1.788.958,70

23.216.456,60

100.000,00

23.316.456,00

. Compradores por Duplicatas

Sub Total
COMPENSAÇ.AO
Ações Caucionadas

Total do Ativo

PASSIVO
NÃO EXIGIVEL

Capital
Fundos de Reserva:
Legal
Para Aumento de oapíta!

Provisões
Fundo para Depreciações

EXIGIVEL
A Curto Prazo
Fornecedores
Credores Diversos
Contas a Pagar

A Longo Prazo
Acionistas

PENDENTE
Lucros e Perdas

Sub Total
COMPENSAÇAO

Caução da Diretoria

Total do Passivo

LUCROS E PERDASDEMONSTRAÇAO DA CONTA

C R É D I T O
Resultados das Operações Sociais
Rendas Diversas

4.129.313,40
302.909,50 4.432 .222,90

DÉBITO
Despesas Administrativas
Despesas Financeiras
Impostos

Distribuição do Saldo:
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Reserva' para Aumento do

Capital
À Disposição da Assembléia Geral

1 .537.369,40
437.333,50
22.241,80 2.046.944,70

119.263,90

477.055,60
1 .788.958,70 2.385.278,20

4.432.222,90

Tangará, 31 de Dezembro de 1959

Julio Fuganti Waldemar Pizani

Diretor Industrial Diretor Comercial

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Hercilio Nardi

Contador CRC - SC - 1266

Os abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal de Fuganti S.A.

industria e Comércio, no desempenho de suas funções legais, depois de procederem
o devido exame do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, demonstração da conta

Lucros e Perdas, bem como de todos os documentos e livros de escrituração ,\a
contabilidade relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1959, decla

ram que encontraram tudo na mais perfeita ordem e exatidão, pelo que são de

parecer que as mencionadas péças devem ser aprovadas pela Assembléia Geral

dos Senhores Acionistas.
Tangará, 18 de janeiro de 1960

Darcy Francisco CasagrandeJoão Martelli Electivo Zanotta

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINAFlorianópolis, Sexta-feira, 25 de Março de 1960
-----.-----------�----

Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo ROllrigueg Cabral cnal Gama D'Eça n.o 141 - Tel.
- DI'. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira - 8120.

.'

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

Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -

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

Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz -- Acy Cabral T'eíve -

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - limar Ca rva Iho '- DOENÇAS DO PULMJ.O -

- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima - TUBEJtCULOS1i1 -

- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

EDITOU ..O ESTADO" LBA..

()&�
Mua Cnaselhetre lwlfra, 160

Telefone 8022 -- Cxa. postal 139

Enderêço Tele"ráfico ESTADO

I)JRETOR
Rubelll' de Arruda Ramos

G E R E·N T li:

Domingos Fernandes de Aquino

UE D A'f O R E S

Osvaldo Mello - Flávio Alberto de_ Amorim - André

Nilo 'I'adasco - Pedro Paulo Macba<lo - Zury Macha

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

COLAD'O-RADORli:S

P U B L I (' I n A n _

Osmar A, Schlindweim - Aldo Fernandes - Virgllio Dias
� Ivo Frutuoso.

KIPRISINTANT.

l&:epre••o ....çAe. A. 8. Lar. U4a.
KIO:-- Rua 8a&tlor 0••'.. 4t - I......r

Tel. 11511.
l'" Paule Rua Vtt6rl. 167 - e..' 1.. -

Tel. 34-8'.'

�rvtço Telecráfko da UNIT.V PR.S8 IU- .... )

AGENTES Il: CorflRJ:SPO�D.NTR
�. Tc.4.. aa IIIUDic1plo.l f' �ANTA CATARINA

.a.NIJ�C_JI
1If'.Ua.t. ce.lr.to, de aeord. ce•• t."'la •• via.'

ASSINATURl\ .ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respousabiliza pelos
COI,( eitos emitidos nos artíaos assinados.

VIAJE MELIOI

PARA ITAJAi JOINVILLE CURITIBA

ÔNIBUS ULTIMO TlP O

SUPER-PULLMAN
NOVO HO:ftARIO PARA CURITIBA

DIRETOS AS 12,30 - AS 2R - 4R E aa
POLTRON,'\S H.ECLlNAVEIS - JANELAs PANORAMICA.�
vIAGENS o I R E T À S

PARTIDA

CHEGADA
lI'LORlANO}iOLIB
CURITIBA

RAPID6 SUL· BRASILEIRO LTDA.

.... IAGENS l;'ÚM ESCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 HORAS
AGENCIA FLORIANOPOLIS - RUA DEODORO
EI3QUIN� TENENTE SILVEIRA - TEL.: 2172

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

�---- ,----------------_ ....__ .. "

�IDdicadur Prolissio·nal;
-. ""ii...,...._" __ � __ ......... ........

-,

.......... -. ... .,.,.
DR. HENRIQUE PRISCO ,DR. HOLDEMAR MENEZES. Angustia _ Complexos - Ataques - Mantas _ :

.!. Problemático Afetiva e sexual iI�ARAISO I)}{. NEWTON' D'AVILA ESPECIALIDADE: DOENÇAS DE

..
Tratamento pelo Eletroc:hoque com anestesía _

•SENHORAS � PARTOS -

• Insulinaterapia _ Cardiozolorapin. _ Sonoterapia c •
CIRURGIA :. Psicoterapia. I

Formado pela Escola de Medlci_ ti
Doença. de Senhora. - procto- I do Rio de Ja i E I t •• Direção dos Psiquiátras -

I·Operaçôe, - Doença. ce Senllo_ 1a, ne r o 'x- n erno
• DR. PERCY JOÃO DE BORBA

•
raa - Clínica de AdUlto. logla - EletrlcldaOe MédiC. da Maternidade Clara B b

- Consultório: Rua Victor Mel-
as aum,

:' DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
relles n.o 28 --- Tele10116 3307

cio Maternidade Prõ-Matre, do
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE •

Curso de Especialização no �Qlpl. 'Iosp'tal d G b"di.Consultas: Das 16 horas em diante. JC I a am oa e o HoSPlt(\. ON
.

h •
tal das Servidoreli ao Estado. :

C SULTAS: Das 15 as 18 oras

IResidência: Fone, 8.423. Rua Btu- elo IAPETC. Atenele provtsyna.,
(SerViço do 1'1'01. Mariano de A.n� Endereço: Avenida Mauro Ramos. 21lG

·drade). Consultai: pelo mD�ha- no
menau, n. 71 mente no Hospital de Caridade - •

(P t"
.

a - • raca E ervina Luz) .•
parte da manhã. I •••••••••••••••••0••0•••61•••e••••o.a.•••••:

MEIDICO

Hospital de Cal'lilade. 'A tarde da.

15,:30 noras em diante no consui,

tório, à nua Nune. MachaOo. 17,

esquine oa TiraOente. - T.l.r,
2766. ResidênCia - Ru. lIfare-

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

Con&ultórlo - Rua Fel1p.
Sch.mldt. 38 - TeI. 1801.

Horlirlo: da. 14 à' 16 horu.

Re,ldêncl. �- Felipe Schmld1.
0.0 127.

DR ANTONIO MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA 'l'aAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

Conaultõrlo: JOãc. plmo 14 -

Consulta: da. Iii àl 17 1l0;u. dli
rtamenre. Meno. 8001 sábado•. Re.
sldêncla: Bocalun, 135, Fone 2714
-----'.._------

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculd&de N.c)o�
aat ne Medicina oa U,DIV",fllflarle

dO BralllI

Ex-Interno por concurso Oa Mater_
nidade_Escola. (Serviço no prof.
OctáVIo Rodl'lgueB Lima). 1i:J:
Interno do Serviço de Cirurgia do

fIospltal J.A.P E.T.C. do rtlo de

janeiro. M édiC� co 1l0lpltal . de

Caridade e da Maternldad. Dr,
Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS -- OPERAÇOES -

PARTO SEM DOR pelo método
pstco.prortlatíco

Consultório: Rua João pinto n. lO,
das 16.00 às 18.00 hora•• AtendI
mm boras marcadu. Telefon.
1035 -- Residência: Rua Gen.ral

,Blttencourt n. 101.

.__..._-----

I
DR. LAURO nAURA

CLINICA GBRAL

fõ;sper.lallsta em m<:llélltlal de Se
nhOl'as e vias urinária•. Cura ra_

dicaI das Inlecçõee agudBl e Ilrõ

nicas. dO aparêlbo genlto�urln,rIO
em ambol OI e.eXOI. Doenoae do

'lparêlno 'Digestivo e dO .Ietema

nervoso. B'orário: 10'h àl 12 •

21(z ãs li hora. - ConsultóriO:
Rua Tlradente., 12 - 1.0 anoar

- Fone 3246. Relldêncla: Rua
Lacerda Coutinho. 13 (Chácar. do

[i;spanlla - Fon. 11%48.

5,4:&
12.408

MtnICO

DR. HURI GOMES

MENDOIfÇA

Prp-'{'Jrttal - Partos - Ope
mcÕe.H - Doencas de Sr
it/wras - Clínica Geral
Rusillê.ncia;

Rua Gal. Bittencou.rt n. 121.
Te:efone: 2651.
f'n"�l1ltórlo :

!�U� "'''tipe Seh'llldt B. ft7.
";80. Alvaro de Carvalho.
liorário;

Das 16,00 às 13.00, diaria
mente exceto aos sábados.

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

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 sto. Antonio
Farmácia Sto. Antonio

Rua Trajano
Rua Trajano
Pcaca 15 de Novembro
Praça 15 de Novembro
Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt
Raa Felipe Schmidt
--------------

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

O plantão diúrno compreendi do entre 12 e 12,30 horas será efetuado peJa farm. Vitória.
_--_._-__o - _. , ..

,. _

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

L<'armácia Catarinense
Farmácia do Canto
Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense

O serviço noturno será efetu ado pelas famácias do Canto, Indiana e Catarinense.
A pr�.,'3ente tabela não poderá ser alterada sempr.évla auto rlzação deste Departamento"

Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demol"O
Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

CIRURGlA- GERAL

(UNICA SANTA CATARINA
Doencas Nervosas e Mentais -

,

Clinica Gera�

DR. GUARACY A.
.SANTOS FORRO Escritório de Advocacia

Rua Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - Florianópolis
Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos

Dr. Evilásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comerciais, crrrm

nais e fiscais - Admínístraçâo de bens - LOC2Gão e ven

da de imóveis - Naturalízacâo - Inventários - Cobran

ças :__ Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias

,IRMÃOS BITENCOURT
(A,I\ UA,OARO - 'C-'H lSQ7

ANTIGO O!P-::'SITO OAM:.,un

-----------------------------------------�

João Moritz"
.

S·. ,O.

Cirurgião Dentista
Especla.lIsta em dentaduras ana,

tômicas. Horário; Das 8 às 12 bs

Atende com hora marcada

Avisa sua dist1.nta clíentela que
mudou seu consultório para a rU.1

Felipe Schmldt, n. 39-A - Em 'Ifrente a Padaria Carioca.

"A SOR"HANA" I'RAÇI\ lá IIE NOVEl\-1tlliO - Il:!lQUI.NA

litl�A �.EI.Il'�; scnM 11)'1'

FILiAL "A MADERANA" IlISTllITO DO &S!Tf:mTO
\

CANTfI

ORA. EBE B. BARROS
CLINICA DE CRIANÇASConsultório • a.,..'.... COD'Dlt»

.l" Beretuo La.- liGA apto. • Selunda • 6.ll-felra

FLoalANOPOUB
Gal Ui '1 17 bora.

Tel. - 1114

DRA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNIC� DE SENHORAS E CRIANÇAS

EspeefalIs-ta em moléstias de anU8 e recto
Tratamento de hemorroidas. flstulaa. etc,

mruri'ia &lla.l
CONSULTóRIO: - Rua CeI. Pedro Denloro 1 5, 53-

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
MÉTODO PRÓPRIO

F_IXAQÃO GARANTIDA

DR. MOORRIS lCHWEIDSON
CIRURGIAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVôS
TRATAMENTOS DE CANAL

HORARIO - dás 8 às 12 e das 18 às 20 110ras

HQRAS MARCADAS - 'da-B 14 às 18 horas
RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

xxx

RAUL PEREIRA CALDAS

ADVOGADO

"Questões Trabalhistas"
EscrItório: Rua João Pinto n. 1. lObO

t�lelone n. 2.487 - CaIxa Postal n. 11

EiORARIO: Da..� I:> lU! 17 horu.

xxx

ESCRITO'RIO DE ADVOCACIA E

PROCURADORIA
Assistência dos Advogados:
Dr. ANTONIO GRILLO Dr. EMANOEL CAMPOS
Dr. AUGUSTO WOLF Dr. MARCIO COLLAÇO
Rua Jerônimo Coelho, 1 � 1.0 andar - salas 9 e 10

"Edf. João Alfredo" - Telef,me 3658.

Para
Lavagem de roupa�, na máquina e no tanque,

Lavagem' e limpeza de louças e

apetrechos de cozinha,
E todos os demais mistéres domésticos,

prefira °

de"S ba'ao J o·i n v i II e
"

Com grande facilidade ele pagamento, vende-se lotes
). longo prazo sem juros, sitos á' rua Lauro Línhnres, pró
cimo a Penitenciária. Podenrlo o comprador construir sua

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

Fone 2391.

&"1 _'e w-

EM PÓ
LAVA MELi-IOR

É MAIS ECONÔMICO
LIIVIPA COM MAIS FACILIDADE

(�"
Academia de Comercio de Sanla

Calarina
CURSO DE ADMISSÃO

=---- ----= ==;;;;;;:;=======:::::::=====
71

aos cursos Comercial Básico e Ginasial
MATRíCULA: Até o dia 30 de março, no horário das 17,00

hs., às 21,00 11s., exceto aos sábados.
INÍCIO DAS AULAS: dia 2 de abril, às 8,00 horas.

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.

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA·

DO EM (ONSÊRTO DE PERSIANAS
Casa Laudares , Ltda.

Rua Deodoro, 15 - tel. 3820

TEATRO INFANTIL
"A DRUXINHA QUE ERA BOA"

Entre muitas peças infantis da biblioteca do "Teatro

Infantil de Fpolis." foi escolhida pela qireção "A Bruxi

nha que era Boa", para nova temporada no Teatro In

fantil.

Assim, dentro em breve os apreciadores do teatro. e

prinCipalmente o nosso mundo infantil terão oportuni
dade de aplaudir a plêiade que 'compõe o "Teatro Infan

til" que desembaraçadamente orientada por Geni Gorgcs,
apresentará "A Bruxinha que éra Boa".

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

_ til florianopolitano.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



G. ·E.

M ISS A

----------�--�-----------------
_ .

De início, para evitar possíveis más interpreta
ções, repetimos o último parágrafo do nosso tópico
ele ontem "PTB só define em Convenção", que por um
: Il11S0 ele revisão, saiu incompleto, Pelo original, es

crevemos o dito parágrclfo âa. seguinte maneira:
Quer dizer, o partido reunido, com representantes
das diversas regiões do Estado deliberará sôbre o

pleito' sucessório de outubro. Enquanto isto, paciência
para os petebistas, udenístas ii pessedistas.

VAIA PARA LACERDA

- .._ .....FlorianÓpolis, Sexta-feira, 25 de Março de 1960
,---------�-��--_.-------......,.

7

Estado" X América F. C.

DOCES E SALGADINHOS
Tudo do melhor

não. ,. pOVqUE'? ,porque uma re.,

"O
DOMIN60 ('OM INICIO' AS 14,00 HORAS, A TURMA AQUI DE CASA JOGARÁ NO BAIRRO D'E BARREIROS (O'M SUAS

EQUIPES DE TITULARES E SUPLENTES.
�__�__� .a � �.__� �__ ·_-------·---------,
F'lorlanópolis., 20 de. Marçi1 de

I UMA CART�
l<�ól's" C3m a rp.dução de romeci; O INTER,IOIR EM REVISTA

1960. ,
n.cnt., à cidade devido à queima '

Sr. Diretor d' O Estado

'

.

�','
rle um transformador.

,

I Conto da 4."' pág.) portíva e Recreativa de Indailtl. •

Nesta. I
r tlvo Olímpico um T,�rnelo «e Vo- O contrato do atacante Quatorze

de V,S. à Ellfa, não PoSI:\O deixar Antigamente, antes da criação importancia superior a Cr$ ....

' .

Não há dúvida de que foi a plór lelbol e Basquetebol que contará pertencente ao clube Vasto Verel,e

de dar_lhe j·n,ziío.

1
da Elffa, eu pagava de luz cgrca 1,200,00 mensais

Lendo diariamente as crítrcaa :

coisa que o Sr. jrmeu Bornhau. com a Participação dos oíubes: de Blumenau, está terminado, ra.,

É de notar..se que o antigo ser_
.

sen podia fazer à gente de Olímpico, Ipiranga, Duque de zão porque deixou de integrar a

D �

E 7 O D
de Cr$ 200,00 oU pouco mais, viço de lu;� não éra inferior ao

FI
. . 11 I

. f t ao

•
. I A quando aturüme-nts tenho pago fttllal, como estamos

-

verificando
; orranjypo S. ��x�:S�si�:s:��::oa �:���;�ã!a;:: �:�;:Ir:s: ::�:'S:�tl;:�

e

O que se vê é a Elffa com uma

JOãO NICOLAU JORGE, FILHOS, GENROS, NETOS multidão de veículos de toddos os

E BISNETOS, AGRADECEM AS MANIFESTNCõES DE
PEZAR RECEBIDAS POR OCASIãO DO FALÉCIMENTO

D.E
SUA �NESQUECÍVEL E SAUDO$A E.SPOSA, MÃE, 80-1ORA, AVo E BISAVO DIB JACOB MATTAR JORGE E

CONVIDA OS DEMAIS PARENTES E AMIGOS PARA 'AS
SIS'fIREM A SANTA lV1ISSA DE SÉTIMO DIA pE SEU
FALECIMENTO QUE S'ERA CELEBRADA DIA 28, SE
GUNDA FEIRA ÀS 7,30 HORAS NA CATEDRAL METRO
POLITANA.

POR MAIS ESTE ATO DE FÉ CRISTA AGRADECEM
ANTECIPAMENTE.

A "onda" da candidatura Juraci, no Palácio da

Alvorada, recrudesceu nos últimos dias. O governa-

I dor baiano, reafirmou mais uma vez, que as suas

possíveis chances, morreram na Convenção da UDN.

I Na movimentação tôda, provocada por altos próceres

I
udenistas, ficou patente, que um dos objetivos do re

xame da candidatura Juraci, foi a abertura de uma

porta para o afastamento do Sr. Magalhães Pinto da Esta notícia, afeta a indústria de míneracão em O préllo foi disputado no gra., Po nosso íritemádto. é soucí ,

'I
.

direção udenlsta, pois erêom êstes altos psóceres, bem . nosso Estado, ,pois a 'cOIPpanhia, Siderúrgica, está
.
nos amarrou a esse monsfeo, que

li
S C I L 1

-
.. ._,,"- ..

.

.. ,,,.' '1

"

mado do Renner F. C., em Cam_ tada a pesença de todos os

como o r. ar os acere a, que o prestderrts não se prevendo umcorta maior 'ría aquisição"dtl carvãe ca- 11 c' a "2!ífa rn amigo" feltor íJinas, .,,"�, -"�-.;'" "" ,"--

,simãoré's' Iliretoresf. '< ,.e;.,_� .

...,� -",�.

I!!.',iÕ.-..1jjii·d�e�.niiiitiiiiiiifl�·c�a,iii!iIiiniiiij!Ui!iii!t0!iiiiiiic�oiiímii!iiii.a.., _!!C�':!i!li!ld!!ii�i!'diiii.�iiij.�i!il",ll��aiiõiiiJiiiâiiinõ!i!ii0õoijiQ...uiiia..diõ:i�iiis.,....._ ..iit..aiiil'l�·_n�_e�_n��:"��;�d!e:v�id�o�a�o�e�x�c�e�s�S�O�_�d:���e�;��:::�:u_:���:��_�.�__�,����._�,_:._�.. �_�_�,;��I�j!____
JOSÉ SIr. vA va��n::l�, f�::eras,I;:;:d:S J::: D��i��:�O �A;:=���S�O

Adegas·de Prod,utos Casa Grande S. A. i��:��:f��f;
R E L, A T o' R I o o A., D I R E' T o R I' A "-

juvenis da Escola Ind1.lstrla.] e

Renner, do Estreito.

Nos asplmntes, venceram Os

industriais por 2 a O, voltando a

v,encer, desta feita,' 11a categoria
de titulares, por 3 tentos a 2·

REUNIÃO DA l..EJE

por gentl1eza da Diretoria .da

Renner F. C. reune_se hoje, em

sua séde soci�l, a Diretoria d�

Liga Esportiva Juvenil do Estrei

tipas c ema quantidade ,eNcessiva

, ,

..,

'lEftF:EIIE UM PORCO DO MATO E
PARECE.RÁ UM LORD!E"

fie funcionãrios,
d Irei tores com

jnclusiv,e vários
vencimentos ele.,

A importância do traje masculino não é consequêncís
do desenvolvimento dos tempos modernos, nem da ne

cessídade atual e sempre maior de uma bôa aparência.
Já em 1659 o filósofo James Bowell escrevla em seu

livro "Probervs" o seguinte: "Eifeite um porco do mato fi

parecerá um lorde".
É uma prova evidente do .valor da elegância masculí-

[na em pleno século XVII.

I Poder-se-ia inverter o provérbio em evidência, dizendo

que "'um lorde mal vestido mais se parece a um porco do

mato",
Nada mais se poderá dizer sôbre a necessidade e o

valor para o triunfo em qualquer atividade da vida mo-

derna.
, Não precisa andar elegantemente trajado somen!p

:"quele que tem projeção nos altos meios sociais, mas tacto

aquele que pelo seu contato direto com outras pesBôas

queira e necessite causar bôa impressão.
Ficam dispensados desta preocupação somente os des

leixados, aos quais pouco importa seu aspecto e a impres-

são que causam a terceiros.
".

.

O expoente máximo em coupas fnasc,liIinas são as con

fecções Sparta, woüens e Barki' dfstribuidos nesta pI'lll?:l

com absol�ta exclusividade pela Modelar.
_-'-_----

os ESPORIES ESTREITO

Aceitamos encomendas para casamentos,
aniversários, recepções e demais festas.

Ba tlzados,

vades: e.stá aí a razão dos contí.,

nuo" aumentos no preço do qut.,

lovat

(cont. da 4." pág.) Qulnt, para QS vencedores, e Jal-

Valdir e .Jaime; Luiz Carlos me o tento de honra do Santos

1 'Saraiva.
ma;

REUNE-SE HOJE O OSVALDO

CRUZ F. C.

HOj,e à noite, com Inicio àS

20' horas, em rua séde social

reunecse a Diretoria do Osvaldo

Crüz, a aguerrtla equipe var,

aeana do Estreito.

l i r a
Tel.:

Tênis Clube
2 662

Outro escandalo é a cobrança da

t aí taxa mínima, que é co.brada
em alguma, conta" e em outras

e paulo. ,

Note_se que o continente 10r

[f,OU com 10 homens e o Santos

Saraiva com apenas 8.

Com boa atuação, dirigiu o en.,

contro o senhor Hcmberto Leão

de Araújo.

_=='-
-- - . __ - ... -

��'�:=::--=-1
p,'.c1encla que tem. grande consu _

_

== F7RFifi'f-"':-·

Senhores Acionistas:
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos a honra de submeter à apreciação e consequente deliberação de VV.SS., o Balanço Geral e a de

monstração da conta de Lucros e Perdas, bem como o Parecer do Conselho Fiscal e Certificado dos Auditores, relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de

1959,

A direção da Companhia Siderúrgica Nacional,
divulgou pela imprensa carioca, que- está havendo

um aumento considerável nos estoques de carvão, de
positados no pátio de Volta Redonda. O carvão va

por, oriundo das minas de Santa Catarina, também

está incluido neste aumento de estoque. De 53.630 to

neladas estocadas no início de 1959, aumentou para

122.500 em dezembro do mesmo ano.

Continue, S1', Diretor, a l'e',:,,_

11'.31' contra essa Imoralidade, por.,

que o povo está revoltado � qUn"
,

é pura exploraCão, é desonestíua,

rle, é caso de policia, ..

NUllca vi povo tão manso como

o ele FI,)l'lanõpol1s, por, em outro
lugar ('na minha terra, por exem.,

pio) i;so já teria outra soIUÇã'?
Acho que essa questão da Elffa

é bastante para derrotar, a sjtua;

çiir política, nas próximas elei_
0ões .. , A revólta é surda, é illÍ)

terral:ea, é clandestina, porque o

pDVO é manso, mns essa l'cv.,!t:lo

é muito maior do qce se pensa e

irá explodir nas urnas de (jutu.,

»1'0.

a mudança dessa situação, que

Outrossim, colocamo-nos ao inteiro dispor dos senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos ou informações que porventura julgarem
Tangará - SC - 23 de Janeiro de 1,960.

A DIRETORIA

necessários.

todos oS membros la sua dlr,eto_

ria be·m como os representantes
dos clubes fillados. A reunião te_

rá Início à, l{l,80 horas.

BREVE TEREMOS A

ATIVO
Imóveis
Novas Construcões
Maquinismos

.

Equipamentos
Móveis e Utensílios

mSPONIVEL
Caixa
B:=mcos

REALIZAVEL
a curto prazo

Almoxarifado
Existências

Compradores pi duplicatas
Menos: Descontadas

Adiatamentos si compras

PENDENTE
Prêmios de Seguros a Veneer
Imposto de Consumo
Imp. Vendas COI1Hignações
Taxa Plano de Obras
Taxa Investimentos

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1959

1.193.5B5,60
706.411,60

l.454.554,50
2.491.73H,lO
136.952,60

PASSIVO
NAO EXIGIVEL

.Capital
Fundos de Reserva
Hesrrva Legal

Provisões
Fundo paÍ-a Deprrcí3ções

6.033.243.40

13,235,30
10.176,20 23.441.50 EXIGIVEL

a curto prazo
Fornrcrdorei\

Oredorrs Dlversos
Contas a Pagar

5,fl02054,flO a longo prazo
Acionistas

PENDENTE
Lucros e Perdas
A disposicão dR Assembléia Geral

1.546.975,00
799.2'15,00 7·17.700,00

106.561,70

38.358,00
8,562,20
.1.424,00
2P.4,ao
35o,110 4B.DIH,BO

. ':"
'

.

Sub-total .. ,." .. , ,
, .. , .

COMPENSAÇAO
Ações Caucionadas
Apóllces ele Seguros
Bancos cl Cobrança
Bancos cl Desconto

Soma do Passivo ,., , .

PllmDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1959
CRÉDITO

Resultado das Ccperaç,õfs Sociais
Lucro Bruto das Vendas 1

Rendas Diversas

COMPENSAÇAO
Caução da Diretoria
t:legmos Contrato
Duplicata sem Cobrança,
Dupls. em Descontos

200.000,00
4.000,000,00

30.000,00
799.275,00 5.029.275,00

Soma do Ativo .. ,
,., ' ,. 17.591.231,20

DEMONS'rRACAO DA CONTA LUCROS E
-,

DÉBITO
Dcspesas da Administração,
Despesas Financeiras
Impostos
Dtstribuicão do Saldo:
Fundo -de Reserva Legal
A disposição da �ssembléia Geral

Somas

.. .

Darcy F1'ltncisco Casag,rande
Diretor-Presidente

João Mw·telli
Diretor

Hetuy- Marin

670.902,;'\()
36.668,20
24.379,90

16.603,00
315.457,10 332.060,10

1.064.010,50 Somas

to. '

para a qual sii<O convilados
6.500.000,00

16.663,00

ii44.403,00

oáluartes do equipe futebolcstlc&

da fil'ma C. Ramos S. A.

LIGA

1.371;914,90
3.570.578;20

3.000,00 4.945.·193,10

VARZEANA

Esepera_se, para muito br,eve,

prova,velmente no mês de abril,
5sja fundada a Liga Varzeana de

FutebOl do Estreito, que deverá

congregar aproxlmadam811te, vinte

equipes.
Oxalá esta Idéia se concretize,

para gaúdlo dos desportistas e a,_

grernlações estreltenses.

240.000,00

315,457,10

200.000,00
4.000.000,00

30.000,00
799.275,00

MAIS UMA EQUIPE DE

BOLÃO

'Uma pleidadoe de abnegados

desportistas estreltenses, adeptos

12.561.956,20 do BolãO, e,tão cogitando da fun_

dação de uma agremiação na._

quele sub_dirtrlto do Estreito

para a prática desta modal1dade

esportiva, e capitaneados pelo CO_

5.029.275,00 nhecldo 'ACácio, também um d05

17.591.231,20

Nossos .Inceros parabens, com

'fotos de feliz êxito em tão opor_

1.061l.284,00 tuna iniciativa.

3.726,50 O CICLISMO NO ESTREITO

Hlí muito, está paralizada. a
prática do ciclismo 'no Estreito,
onde 'a modalidade era cmp're_

gada a fundo, com muitas e fes_

tivas disputas.
Entretanto, !lo ausencia do .e_

nhol' Rosa Netto, que se ,enéon_
tra Viajando, não foi possivel

\lma palestra com ,o mesmo, a fim

de que r.(Js,amos dlVltlgar, prin_

cipalmente para os desportista,.
eh) Estrel�o c,r ria são os projetos
do menclanado senhor. Entretan_

to, a,té ,e'?;undo feil'a, esperamos

poder apras� lta" alguma notfel!!>

..1vlçareira.

1.064.010,50

Julio Fuganti
Diretor - Vice-Pr.esidente
Ivo Marcelino Casarin

Tangará - SC - 31 de Dezembro de 1.959.
Nelson Pizani

Diretor
Nelson Pedrinho Menoncin

Conto C.R.C. - SC. 2086

Tangará - SC 18 de Janeiro de 1.960

Domingos DeiiosElectivo Zanotto

Diretor

pARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros efetivos do Conselh@ Fiscal da ADEGAS DE PRODUTOS CASA GRANDE S:A., tendo procedido ao devido exame do Balanço, de

monstração da conta de Lucros e Perdas e demais contas, bem como de todos os documentos e livros de éscrituração da contabilidade, relativos ao exercício encerrado em

31 de Dezembro de 1959, declaram ter encontrado tudo em perfeita ordem, pelo que são de parecer que as mencionadas peças estão de pleno acôrdo com a sitllaçào da

Sociedade, devendo pois serem aprovadas em Assembléia Geral dps senhores Acionistas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Eisenhower agradece à
Junta administrativa do IHC

"Levamos conhecimento tem rasponsabíltdade ela.,

Vossencla Associações Ru., boraçã o Regulamento de

rais zonas podutoras de Embarq:'c� plano Co_
café reunidas sede Fa- merctaltzação safra ca,

resp d"L 15 deliberaram feeira. Respeitosas sauda.,

fazer constar ata traba., ções. (Ass) paulo pires da

lhos voto confiança essn Costa - presidente em

Junta Adn:.inistrativa que Exerciclo."

�o Brasil �ara·o �eilã8l�ncar e arroz
RIO, 23 (V.A.) _ O sr. Annesley de Silva, primeiro embaixador do Ceilão no Brasil, concedeu na tarde de

hoje entrevista coletiva à imprensa no Hotel Gloria, onde está hospedado e onde funciona ainda a chancelaria
de seu país.

Na conversa com os jornalistas, o sr. de Silva declarou que o seu objetivo em nosso País é estudar as possibi-
lidades de um amplo intercambio cultural e comercial. Embora ainda não tenha tido possibilidade de manter con
tato com as autoridades do comércio exterior brasileiro, o sr. de Silva considera que o Brasil poderá vender ao

Ceilão grandes quantidades de açucar e de arroz, mel' cadorías que o Ceilão compra atualmente em Cuba � na

China popular, respectivamente. O Ceilão poderia ex portar para o Brasil produtos como a borracha, grafite e

por ocasião da sua visita ao

Brasil o pesidente Dwlght Ei
senhower foi homenageado pel.,
Junta Adminllstratlva do IBC
com uma mensagem de boas
vindas. Agora, em telegrama
recebido pelo sr. Francisco de

,

paula Soar�s Netto, prestdento
da Junta. Administrativa do

no "Britannia"de MEG Seráde MelLuaesp.eciarias.
Mostrou o embaixador que a

preocupação de seu país em

comprar açucar a outras naÇões
nada tem a ver com o atua,I

regime politico de Cuba, com

quem mantém boas retações de

amizade. Não soube o em'oal

xador dizer se seu país parti�I

pará ou não da denominada

Oonferência da Fome a se rea

ltzar proximamente em Hav<J,na.
Lembrou ainda o sr. de Silva

uue '05 dojs países tem a ligá
lot afinidade histórica, pois por

volta de 1505 os portugu�ses

também se estabeleceram em

seu país, motivo pelo qual os

nomes pereira e Silva SãO, lá
muito c' muns.

'�·f!r.m(.u mais que dará grit.1_

d.� jl'l;· .....! t{"ncia ao problema das

�'elaçge� cutturajs pois há m Jl'_

me interesse no Ceilão em eo.,

nhecervse o grau de desenvoí ,

v!mnto cultural brasnetro. Di!
outra 1ln,i·i.o::, seu país, com uma

11!s+'ó�la de 2 mil anos poderá
derecer farto material aos "s_

tudantes brasileiros. pretende
"inda tornar cúnpecidas n�

RI'asi! as exp,'�,sôes da arte Q

do artesanatJ ciro galeses cél"
l're' em toda a A'sia.

.

Ainda não sa,be q sr. de Silva

Tn&tltuto Brasileiro do Café, O

ih.J.'ltt'e pr�sidente dos EstadoJ
'.:n'rlos agradece aquela no,

n.r ragern no s�guicte telegra.,

de que se trata da mais rasc..,
r.ant' cídade do mundo.

risse, por fim, que a polrtícs,
! \ rmacíonal de seu país se ·ii_

1'1"" no sentido do manuten_
�ão de laços de amizade com ,

maior número possível de na

Çü('� n.-[':> se I!Ç,,' a pactos
grupos. As�;i!"r

,
rr cr nheee a. ext i

�encir. da C. na Comunls�!l..
:nan:.�m cr",'{!"o regular �o ....,

• ,) RSS e cem outros país �.

comunistas, participou da Con_
f,' ('ncia dê Bd ctmg mas rece ,

bp a! .iaa ecün{J!l'�fca através
l'l.no ('el(,mbo.

Pelos Municípios
De Pôrto União

LONDRES 24 (UPI) - A

p;jncesa Margllret e AntonyVitóriada
'A.'rmstrong-Jones passarão II

'NOS atribulados dias moder ,

nos muitos atos passam desper.,
r.f<L l! bm os dois escoteiros fôsse
a LI [ança atropelada pelos ca,

,';'1"8 em fúria.
]I[ais recentemente o escotej.,

ro Carlos Reinbold salvou de a.,

fogamento uma menor, no baír.,

ro c'e SãO Cristovão. Deve-s3
ressaltar que o Escoteiro Carlos
procurou não trazer ao Públic)
seu gesto I' l<>re p elevado, sou,

bes,e embora que pela boa 't9à0
lhe cabia uma cc ndecoraçã o '8_

coteira. Só meses depois to",

nou-se PúbliC<l o gesto do me ,

nino, que no exército dos m l .

ntnos das boas aÇões diária3,

lprocurqu ocult-ar sua atitude,
numa prova d� perfeita corn ,

preensão da passagem evall�é ..

IIca: não saiba a mão asquert i

dos atos da direita.

do iatelua de mel a bordo"prezado sr Soares:
Muito agradeço a real "Britannja", segundo disse

um comunicado do palácio de

Buckingham emitido hoje.

sua
emboracebtdoj à ,socied�e,

junto a ele se efetivem. A ou

tros. embora relevantes, não

1bes damos a devida Importãn
cia, ou ínversamnte, subesml.,
mamos o que têm menor va.,

lor.

Há tres anos foi fundado em

União da Vitória um grupo de

escoteiros, anexo ao Colégio
Estadual "Túlio de França".
Embora seja um grupo que

pouco aparece na vida pública
das cidades. já tem ele uma fô
lha de serviços prestados à co

letividade. Assim, em 1958 e

1959, os escoteiros tem presta.,
do serviços junto às nossas

receptoras,
.

nas elr içôes para as'

câmaras Iegtslat+vas e prereítu ,

·-ra. r,espectivamente. Já no 8.no

da fundação do grupo, 1957.

dois escoteiros - José Elias
Sliba e José Moacyr Metfo -

salvaram, senão a vida, ao me_

nos salvaram dos graves feri

mentos uma criança, filha do

prof. Newton. Enquanto os es ..

colares desfilavam, preMdldo�
pelos escoteiros disparam su_

bttamer. tE' caval�s atrelados em

mensngetn ele boas vtn ,

ias po- OC;1s1ão da visitg

que act.be dI' razer ao

3l'l,sL. EEtnu grato a V.V.
e f\.OS cu n os membros da

"A Rainha pôs o ;st"l real a

princesa r\Ll!'�aret
Armstl'On1_JontS"

(1' :lJ"- si')ão da

e do senhorJunta A,dministratlva do
informou o comuntcado.

por sua vez o escretári.o de

.n.prensa de Clarence HO'lse,

res!1ência oficial da pr:!lCesa.
declarou: "por enquanto, nã«
há planos concretos sôbre"
lua de mel. Não se sao s c'e
onde o iate sairá para onae irá
ou quanto durará a 1iabt=.m.
Evidentemente, isso é quest",Q
de �scolha pessoal da princesa

Insl1ituto Brasileiro do

Café pela sua senstbílt.,
zante gentileza. Com Os

sincera;melhores votos.
mente

(a) Dwlght D. Eisenhower
CONFIANÇA DA FARESP
NA JUNTA ADMINIS
TRATIVA DO I. B. C.

O Coronel Francisco de pau_
la Soares N,eto, presidente da

Junta Administrativa do jns; "

tituto Brasileiro do Café, re-

cebeu da, Federação dos Asso_
c!?c.ões Rurais do Estado de
S1\<.; Paulo - Faresp - o se_

ESTADO"no
Sendo o dia de hoje o

fixaâo pela Santa Madre
Igreja para comem01'ar o
santo mistério da Anun
ciação, não haverá expedi-'
ente em nossas Redação e

'Ojicinas, motioo porque
não circularemos amanhã,
sábado, voltando a jazê-lo
sàmente no próximo do
mingo, dia 27.

notvc=Margaret e de seu

E, o que mais consola

é preciso procurap sempre lon

ge no espaço �m tempo, os he_

róis. Eles existem ainda hoJe f

podem estar próximos de nós.
Está ali o escotismo, a moiis
perfeita escoln de educação de

todos os tempos, a formar pe_

quenos_grandes heróis, a fOl'

mar moços para a sociedade.'
. REESTRUTURA-SE O MO-

VIMENTO ESCOTEIRO

t�uiute tpJeg'rama:

Grandiosa festa
Florianópolis, Sexta-feir::c, 25 de Março de 1960Dia 17 de abril próximo, se_

rá o Teatro Alvaro de Carva_
lho palco da grandiosa "FES,
TA INFANTIL DE PASCOA"
que anualmente é realizada pe_
!� I:ádlc GuaruJá, a mais po.

pUl"''', sot· o comando do co.

�:H:;:idQ radialista José Naz"
rell) CLelho.

Os trabalhos atinentes à ;:>!n�
tll:" e decoração estarão E'n_

t.regues ao cargo do conheclflo
1'11 l"in.rll'làdc artista conter"'à..,
ne,l. ser.ho1' H. Assis Corrêa, o

qo',. d�cde Já. garante a vitó_
ria. rir. q resentação artística d"

instalar em Brasil,'\

NESTA CAPITAL, HOJE, O PRES. DA
JUNTA ADMINIST�,AnVA DO I.Bc(.

" séde de sua Embaixada. En
',�tnnto pl'ete'l1de conhecer '\

novo capital pois o que te C1

1;cio ,obre a cidade em cons.

t c,(:nr lhe pr'"'p""cíona a Idéi.1

'"t.Jla carroça.
Graças à habilidade e espirlto
de solldariedade humana. im_

Na nOite de 7 do corl'ent�
l'ei.\.r�51 t.Ir.. se várias uessoas Pnfa
colaborar na manutenção do
grupc. escoteiro "prof. Celso
(,orclei1'o". Na reunião foi elei_
to o conselho escoteiro �3cal.
Deliberou_se ainda fazer um

chá dançante dia 30 de ab:'!l
em benefício do movlm�nto es_

coteiro. Dia 28 do mesmo mês
se"h,entregue uma ':landeira na

cional especialmente confecci�_
nada Por uma benfeitora par,
o g!·\:,po. No mesmo dia deverão
PI E',tar compromisEl�s escoteiros
nelOS.

Em julho uma 01' duas pa_
tl ulhap de União da Vitórifl
C€Verão

-

ainda part"cipar 10

Acampamento Internacional de

l';;trulhas, a realizar_se na ci
(lr..dr do Rio de Janeiro.

f;uirá para São Francisco
do Sul, onde visitará o

põrto e será alvo de ho-
menagens.

Chegará hoje, a esta Ca

pital, procedente do Rio
de Janeiro, o sr. CeI Pau-
la Soares, Presidente da
Junta. Administrativa do
Il,Stituto Brasileiro do Ca
fé.
À sua chegada, no Ae

roporto Hercílio Luz, es
tarão presentes altas auto
ridades. além do sr. Anto
nio Apóstolo, Chefe do Es
critório do IBC nesta Ca
pital.

Briga de "Marginal"
contra "Mal Educado"

velho mas remodelado Te .•trcOs integrantes da bancada da

UDN na Cãamara já não se

el.1t,·,. ()S (lf'putados Adauto Lu
('io ca�d(sc, da UDN do DiS
trito Federal e Antonio Carlos
:"·1 ag�Jhã·(los·

de acepção corrente como' pare_
ceu S. Excla."
Antonio Carlos Magalhães -

"A mlnhc. má educaçãO, situa_

da por V. Excia, .me deixa mul

to bem, porque V. Excla e

tino rE.Eta Casa e em tôda Ao

pa.l'''� ermo homem grosseiro e

mal e(tucr.do"

AIV.'1.l·� úê Carvalho.
Desde lá, grande é o Inte

resse que v,em despertando?
Iniciativa do Mais popular
José Nazareno Coelho, a FES
TA INFANTIL DE PA�COA
que será irradiada, em seus mí_

nimos detalhes, pela querida
emissora da Rua João pinto, a

nossa R/ADIO GUARUJÁ.

,ontem,entendem mais. Ainda
quando do

.

discurso do líder

desse partido, sr. João Agrlpin.)
reglstrro�.l_� e o seguinte debate

'"'I'
ADAUTO

Hoj.e, haverá um almoço
íntimo na residência do sr.
Antonio Paschoal Apóstolo,
e, logo em seguida no Es
critório do IBC, entrevista
coletiva à imprensa.
Amanhã, S, Excia. será

homenageado pelos funcio
nários do. IBC nos arma
zens da Rita Maria. Logo
após seguirá em visita às
lavouras do litoral e ao

põrto de Itajaí. Dia 27 se-

LUCIO CARDOSO
,tE' COisa corrente a quan_

tos se dedicam a �studos de
história política de uma pe_
quena percentagem de d.eputa_
dos, em tedos os partidos, que
flutuaVam na linha divisória
da maioria e minoria. Há um
autor italiano, Robert Michae_
lis, que chama essa precenta_
gem de marginais. Isto é um

fenômeno comum em todos Os
Partidos políticos".

(De "O Jornal", de ontem)

Primado da Ignorância I
I I Costa, Barreiros Filho, Bezerra da Trin-I
RENATO BARBOSA dade, Anton�eta de Barros e Elpidio Bar-

RIO, 14 DE MARÇO - As lâminas com bosa, entre outros. Essa eminência baixou
o material de estudo, que venho coligindo, ao nível do.mar, quando ainda não havia
na crítica ao situacionismo ca1;arinense, secado, por completo, a tinta da assinatu
são coletadas com um destino: - o elei- ra do Governador do Estado, no termo de
torado independente. Inteletual s�m par- posse, com a nomeação para tarefa desse
tido sou Simples cidadão, - homem do pórte, - a supervisão do ensino público -,povo que ainda queima pestana e súa ca- de Dona Ondina Nunes Gonzaga, sehhor2
misa no estudo dos problemas organiza- a quem muito respeito, mas que, tOdavía,
cionais do país, para, sem alarde, e rigoro- para o desempenho de função especializa
samente enquadrado à evangelica humil- da, trazia na bolsa apenas modesto certi
dade cultural, exercer o sagrado e inalie- ficado de antiga professora provisória do
nável direito democrático da crítica. A interior. Inaugurava-se, nesse setor, e

presente atitude, assumida na imprensa ainda se acha em prática, dolorosa aven
de minha terra, se reveste, para mim, do tura saárica de Idéias.
sabor de permanente contato com o elei
torado liberto de compromissos: - cida
dãós que não votam em partidos, mas que
analisam a realidade, friamente, com

profundo senso de responsabilidade.

Antonio Carlos Magalhães
- "Acontece que o marginal da
CM,mara todos conhecem é o

deputado Adauto Cardoso. que
de\'ia �star na Secretaria d� Se
gurança, não aqui".
Adauto Cardoso - "Veja a

Câmara (orno a. Juventude aln_
d:l de par cc.n: a grosseira. Es
tou_me referindo aquilo que
deveria �r antes matéria de
cultura que matéria de exces_
"OS temperam.entaiS como !l:S

que estão eelebrizandQ o de
putado IA'ntonio Magalhães. E'
uma observação e, repito, ob_
servação de autor que o de_
putado Antonio Carlos Maga_
Ihã,es não leu e Q nome de mar_
ginal não t�m neste caso, da

enviem pela

TAC

t CRUZEIRO do SUL A GAZETA, de 23 do corrente, publicou a se

guin te notícia:
"CATARINENSES VISITAM TRABALHOS DA

USINA DE URUBUPUNGA
Os srs. José Corrêa Hulse e Vítor Peluso Jú

nior, respectivamente, President'e da Comissão de
Energia Elétrica e Secretário Geral do Plano de
Obras e Equipamentos de Santa Catarina, que
assessoraram o Gove:'nador Herfuerto Hulse na VIII
Conferência Interestadual da Bacia Paraná-Uru
guai, realizada sábado e domingo último em Bra
sília, encontram-se em São Paulo, visitando a Usi
na de Urubupungá, em fase de construção adian
tada".
Sõbre a conferência dos governadores, em Bra

sília, O Estado de São Paulo, de 22 do corrente inse
riu notícia da qual destacamos o seguinte tópico:

"A meihor garantia de que os projetos ora

aprovados serão cabalmente executados temo-la na

soma de realizações já levadas a cabo pela Comis
são Interestadual. Das que vão iniciar-se, permiti
mo-nos ainda destacar o gigantesco aproveitamen
to hidreletrico do Urubupungá, cujo plano prevê
duas fases: a construção da usina de Jupiá, com
cerca de 1.350.000 quilowatts de potencia instala
da; e, posteriormente, a construção da usina da
Ilha Solteira, com 1.550.000 quilowatts - ambas
maiores do que qualquer das existentes, O primeiro
desses projetos está inteiramente concluido, pelo
que a obra será iniciada logo que se constitua a

companhia-piloto encarregada da tarefa, o que,
nos termos de uma proposta aprovada no domingo,
terá de se fazer num prazo de noventa dias".
Para a nossa confreira, a usina de Urubupungá

já está em adiantada jase de constl·ução.
Para o órgão paulista, apenas o projeto da 1.:1

fase está concluindo e a obra será iniciada logo que
se constitua a companhia - piloto encarregada da

tareja.
Há, ainda, uma terceira versão, mais antiga:

Urubupúngá já foi construida pelo sr. Jânio Quadros.
"Entre les trais, ma curiosité balance".

C;;; ,. C;-
/-.���

A concepção educativa de nossos dias, no
respectivo processo de execução, reclama
e exige, de modo amplo, conhecimento das
ciências sociais. No interior, de maneira
específica, não se dispensa o da sociologia
rural. É o preparo adequado para a solu
ção dos problemas do campo, geralmente
considerados sob o prisma tecnicológico
exclusivo, mas que contêm problemas de
predominância social e humana. A socio
logia rural, como parte do esquêma de
uma. reforma, apresenta como caraterísti
cas o isolamento das famílias; a ação da
família como grupo social e a influênci2,
da natureza, costumes, crenças e atitudes
do homem em sua educação, para focali
zar a socialização do rurícola como finali
dade básica da escola na Comunidade. O
escõpo educacional não se compraz, nem
se confina, na imposição arbitrária de
u.ma civilização alheia. Sua finalidade
consiste em ajudar os grupos comunitá
rios, no gradual desenvolvimento de me
lhores elementos de' Cultura. A chamada
educação fundamental se ocupa das re
giões sub-desenvolvidas e das áreas hu
manas desfavorecidas. Eis a demanda de
um mínimo essencial ao equacionamento
do problema em apreço

LOJA DE CARGA:
R. Felipe Schmidt. 40

Fones 22-10 e 25-00
Em tão pouco apreço sitúa a Adminis

tração o grave e fundamental problema
da Escola, que não se pejou em mandar
noticiar - faz pouco - haver despacha
do para' São Paulo o Sec'retário da Educa
ção e Cultura, para estudar e solu?ionar
problemas de sua pasta. .. e do Tribunal
de Contas. Em que pese a enciClopédica
figura do respetivo titular, as solicita
cres da (p�ca ]11,0 s\� compadecem com os

doutor,es' d2 oitiva, nem com os mestres
dns O'enerali�::l_Ci'r,. Viv.:::nos, intensa e tre

pida�ltement.e,·o momento das �ltas. esp�
cializações. Os problemas educaCIOnaIS eXI

gem uma técnica, da qual deve ter se apo�
sado o p'GóPTafo Vital' Peluso. Os fazenda
rios or'tra� e da au�l deve ser distribui
dor' exclusivo o Ministrhsimo Eric Olavo
Erig. O homem-comum, meditando super
fldalmente. concluirá, sem o menor esfor
co Gue o turi�mo dn Secretário. pelo tem

po' e" nela natureza da missão, aliás dupla,
foi completamente improdutivo. Curiosos
flagrantes do virtuosismo provinciano ...

Diga-se de passagem qu�, no mut;tdo ad-
ministrativo o desapreço a Escola e tama- Conseguir-se, porém, tudo isso, com a
nho que se conseguiu aviltar o magnifi�o desordem lavrada nos setores gerais do en

padrão de ·ensino do Instituto de Educaçao sino promário e médio em Santa Catarina?
Dias Velho, na Capital, estabelecimento Como fundar indispensáveis elites, den
dito modelo mas onde permanece, nada tro do enquadramento dos currículos, em
obstante no pleno exercício da cadeira, um Estado onde se preterem normalistas,
para o provimento da qual foi publica- devidamente habilitadas, por simples re
mente reprovado, em memorável concurso gentes, sem a menor formação de autono
de títulos e provas, um menino-de-ouro da mia didática, no prelecionamento dos pro
situacão dominante: - o Sr. Nerêu Cor- gramas? Que autoridade possue um Esta
rêa. impõe-se uma reforma do ensino no do, diante de sua juventude, ao manter,
Estado medida que exige tempo, medita- como vem mantendo, no instituto secun
cão e técnicos realmente capazes e experi- dário padrão, na capital, um cavalheiro
mentados. Antes, porém, - já e já -, reprovado, declarado, portanto, inteletual
urge se adote um mínimo de moraliza·ção. mente incapaz para tão sério exercício,
Não se pode subordinar problema de tanta. exatamente Da disciplina onde foi inabili
magnitude ao livre arbítrio e aos r�inos�s ,tado? O melancólico fenomeno catarinen
temperamentalismQs de ,cabos eleItoraIS. se, desde 1951, se manifesta à base da tal
Já nos orgulhámos de contar com um dos Escola da Vida do Sr. Irineu Bornhausen,
mais avançados aparelhamentos ,educati- como insistente convite à inoompetência;
vos, quando govêrnos consciê?tes culti,:a- ao despreparo; ao golpismo; às tentativas
vam noção exata e const�utlva da. COIsa de contrabando; às negociatas dos depó
pública, entregando o orgao superVIsor e sitos bancários e ao lucros fáceis. Precisa
executor da política educacional a homens mos reagir, para que não nos cristalizem,
da categoria do humanista Henrique Fon- pelas exigências partidárias, nesse triste
tes; de professores do gabarito de Mâncio primado da ignorância e da desonestidade.

--,

Busca-pés
'Ia

'SSSSS%%SSSSS$SSSS·SS�%SSS,SS'AO "ESTADO DE SÃO PAULO" COLHEMOS AS
RESOLUÇÕES DA RECENTE REUNIÃO DOS GO
VERNADORES EM BRASíLIA, CONDENSADAS EM
15 ITENS.

E NESSES 15 ITENS NÃO HÁ UM só QUE SE RE
FIRA AO NOSSO ESTADO.

A CIBPU - COMISSÃO INTERESTADUAL DA
BACIA DO PARANÁ-URUGUAI - RESOLVEU MUI
TA COISA EM BENEFíCIO DE TODOS OS ESTADOS
QUE DELA PARTICIPARAM, COM EXCEÇÃO DE
SANTA CATARINA

POR FORA DAS RESOLUÇõES, EM FORMA DE

MOÇÃO, CUJO SENTIDO ACADÊMICO NINGUÊM
IGNORA, HOUVE UMA REFERÊNCIA'À UMA COM
PANHIA SIDERURGICA, A SER INSTALADA POR

AQUI. MAS, ESSA, JÁ ANDA EM ANDAMENTO, NO
CONGRESSO.

DA CIBPU NÃO SAIU NADA PARA NOSSA TER
RA, SEGUNDO A FONTE QUE REPRODUZIU AS
SUAS RESOLUÇÕES.

OS DEMAIS ESTADOS MUITO CONSEGUIRAM,
PORQUE MUITO POSTULARAM.

E NÓS? E A CAPACIDADE DA NOSSA REPRE
SENTAÇÃO QUE NOS TROUXE?

* "

A IMPRENSA PALACIANA NOTíCIA QUE DE UM

ENCONTRO CASUAL DO SR. HERIBERTO HULSE
COM OS SRS. JÁNIO QUADROS E MAGALHÃES

1 PINTO RESULTARAM VARIAS DECISõES MUI IM
PORTANTES. DEVE SER VERDADE ... NO INTERES-

,s:;:::s::::::��::::sAs�:s::::�sssss'$S%%sr.�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


