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Na 'cidade de Itajaí, cêr- sidade dos estudos que se- des prejuízos. Depois de,ca armenses o a e do Itajaí, se reuniram em debates, d d b __ WP"
. ca de sessenta índustríaís riam feitos e o e ate vários estudos técnicos, O�.I O' "O J 1" di

-

'dinformais do Seminário Sócio-Econômico de Santa Ca» e dirigentes de diversos se- aberto, cujo objetivo íní- Departamento Nacional de'.. .

orna, em sua, e Iça0 e on-

tarina, patrocinado peta Cónfederação Nacional das Jn- tores da vida pública, com- cial era substituir a técnica Obras e Saneamento, diri-[ tem, publica o seguinte:
dústrías e a Federação das Indústrias de Santa Catarf- pareceram ao debate in-' do "eu acho" pelos Ievan- gido pelo engenheíro Cami-:-

P idl tí I formal, tendo o Sr. Celso tamentos racionalizados, lo de Menezes, encontrou ar. "O sr. João Goulart recomendou à
na. resi lU os trabalhos que rveram ugar em Itajaí di·

/" Ramos mostrado aos pre- partidos e exemp o POSl- fórmula de resolver-se o'
.

Blumenau e nesta cidade o industrial Celso Ramosç> sentes o interêsse da oon- tivo da experiência de Ga- problema. Segundo o pro-
Comissão Executiva Nacional do PTB on-

o sistema pôsto em prática, fruto das pesquisas efe- federação Nacional da In- ranhuns no ano passado. jeto, três reprêsas deverãoã
tuadas no Departamento de Estudos e Planejamentos do dústría e da Federação que Sabemos, frisou o Sr. Jacy ser construidas, sem ne-'
D t S S• preside, de. ouvir depoimen- Magalhães, que estudos nhuma vista voltada para o
epar amento Nacional do erviço oeial da Indústria, ,.. .

dos Ievarí dtos autênticos, capazes de pormenonza os. evariam e setor da energia elétrica,sob a direta orientação d o Sr. Jacy Magalhães, contando darem aos técnícos as ba- dois a três anos, no míní- apenas trabalhos de regu-
com o apoio de conhecidos técnicos, dentre os quais Eu- ses para as recomendações mo. O Seminário Sócio-Eco- larização do leito. A prí-
rico de Souza Carvalho, Manoel Orlando Ferreira e Hans de providências cabíveís em nômico veio ao encontro meira delas colocada

nOIcada setor --de atividades. de um desejo dos Indus- rio Norte, seria a mais ím-Goldmann, no âmbito econômico; e dos médicos Saddock 1· I t
.

derãA 1, a maioria abso u a res- triais, que aSSIm po erao
• portante para o novo' sís-

de Sá e Moreira de Souza, foi a rasãn básica do sucesso pondeu aos questionários dar seus depoimentos sem tema de águas, seguida de .

das reuniões nestes três ricos municípios do Vale do Ita- enviados, abrangendo da- limitações, falando pelo duas menores, uma no rio

jaí. dos sôbre a educação para tempo que julgarem neces- Hercílio e outra no rio Oes-
o desenvolvimento; trans- sário e apresentando seus te. Somente a primeira de�-De acôrdo com o aludido sistema, o que se realizou t

.

b t
.

t d
.

t J..bpor es e energia, a as eci- pon os e VIS a StI re os las afirmou o Sr. Sabroany
,

foi uma tomada de ccnsctêncía da situação de cada re- mento, agricultura, finan- têrnas que mais lhe� farIam no Seminário Sócio-Econô-
g'ião,. com seu grupo de comunas, partindo da prática pa- ciamento, saúde pública, perto.' Esta experiência pio- mico, diminuiria o volume

teorí b d té
- valorização e recuperação neira - .esclareceu o Sr. da'gua do 1'1·0 Jtajaí em cêr-ra a eorra, ca, en o aos eemcos nao a exposição, mas

. . de terras, pesca, problema Jacy Magalhães - é o re- ca de quarenta por cento,ouvir os homens da terra, dos educadores aos administra- h bítací I ursos mí It d do trabalho contoa 1 acionar, rec - su a o 1- dando aos empresários do
dores públicos, dos industriais aos representantes do po- nerais, comunicações, águas nuo dos autênticos l'ítleres rico vale catarinense a

voo O que se fêz - disse à reportagem o Sr. Jacy Maga- minerais. polítíca de inves- da indústria nacional, onde tranquilidade necessana

lhães - foi uma completa diagnose dos males que cer-
timentos, comércio inter- merece lugar de destaque para os grandes empreen-
nacional e indústria extra- o Sr. Lídio Lunardi. dimentos que desejam efe-

cam a econcmía regional e, agora, I) pessoal especializado. tiva. tívar nesta região.
munido de dados reais, vai verificar! quais os programas PROBLEMAS QUE MAIS

que mais se aconselham e as medidas mais urgentes pa-
PIONEIRISMO AFLIGEM O VALE

ra uma integração total em favor do progresso do Estado. Falando na abertura dos
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'Estudante Do Colégio OberUn

Realizará excursão �e 14 semanas
OB�.IN, Ohio, 13 (U.

P.) - Um, estudante de

De E'studos - E Lua-de-Mel - Pela Améri�a Làtina.
curso superior do Colégio
de Oberlin, que se especia-

Já fxp.emou . Divktir ' P·or 3fU'
O slogan elffeano, por mais que repetido -nas contas

mensais, não se deixa algarísmar, pri-duzinoo apenas o

sentido inverso do .pregão e dos pregoeiros. E cada mês

decorrido, maiores são as pragas dos esfolados contrí

buintes contra a Elffa e seu imortal inventor.

A matematíca, ou melhor, o slogan arítmétíco con

temporaneo da gramatica Coruja, quando esta tinha uso

obrigatório na primitiva Escola da V1da, com todos os se

gredes da numerologia, não perdeu como ainda se vê

agora o prestígio à sombra ,oa enorme e frondosa man

gueira do Estado, para gáudiO' lubrificador dos oraculos
nos exorcismos masnados contra a espúria tubaroa.

O feliz sortilégio eflffeano traz estimulado o àpetite
.elos quejandos e adjacentes para, o hipotético retorno do
cerebrino arquitetador, na esperança de verem refluir

por aí. mais duas adpósas autarquias: Hidropungante e

a Esgotolandia. Ambas, espadas de Dâmocles, sôbre a

cabeça do povo. Mas, a Providência não vai permitir que,
mesmo com a'Juda daqueles que, sem coragem de largar
as amarras a que industriosamente se aferra!ÍI1, simulam
romper ,dum lado para se agarrarem ao oposto, como na

lua, fingindo prestígio inexistente.
Esses gestos espetaculares de jogo mÓle, só no durO'.

poderiam ser comprovados. Tópe-se-Ihes a parada e a

realidade aparecerá, por que "bufo não dá perna a ca

valo", como diz o carreirísta. Salvo se atraz da aiarvore
há interessado ... na linguiça

ARCHIMEDES

IIDoutel e
SILVEIRA LENZI

Afinando com a orqu�stra .governista, recem sen
tado .na sua (jf�de.!..f.3: de l.0· See1ie�!!.{io 'do Legislat�
catarI.nense, cadeira ganha com, suor' (i)';'íJ fle�iado \.

VolneI ?�llaço de Oliveira, ainda embriagado pela
poder facll que lhe vem àl3 mãos, desandou a ofere
I!er pronunciamentos eivados de intrigas, com
promete'dores para a, importante funcão públicaexercida pelo, repre'sentante do PSP.

-

Lá pela segunda-feira pa�sada, em' declaracões.
para o vespertino "Diário da Tarde", depOSitou o-seu
pr?nUnciamento sôbr.e a eleição da mesa da Assem

,�leIa Legislativa, em que se destaca o seguinte:
..............

.Já não há mais' ·dti����:
.

����. o�
.

�������d���� .p.�:l�'
. .

I lCOS, de que o quadro da sucessão governamen�
tal em Santa Catarina se está delineando com a
seguinte divisão: de um lado P.S.D. e parte do

do
P.T.B. mOUTEL E OS COMUNISTAS), pugnan�

. . . . . . . . . . . . . . . "

.. S.Ó "isto .chega. No ;�t;� ·dj�,· �. ��s·��· t��t�:
.

,',i�siSllttens , fOI pubUcado na !'A Gazeta".

�otar�m os leitores, <'Doutel e Os comunistas".
'.

credIte quem qUizer, não estamos aquí no exer�
ClCIO do' 1·

'

Jorna Ismo, para defender casos pessoais de

ir�;n �uer ,que seja. e nem para trafuncar bajulações.
, tao somente, para esclarecer a verdade dos fa

tos, mormente quando deparamos com declarações ou

pronu.nciamentos ,estapafúr,di� como o do deputadoVolnel. Pronuciamen;t�s mal mtencionados .e ytenden-

liza em Geografia e Geolo
gia, combinará seus estu
do" com sua lua-de-mel
em 1,l11'Ut excursão .de 14 se

manft,',; perit·. Antérictr:Lat11aa
durante o Verão (norte
americano) .

Christopher L. ("Kit")
Salter, de Madison, Wiscon
sin representará o Comitê
de

.

Assuntos Internacionais
do seu colégio. '"Kit" se

propõe aprender o máximo
possível sôbre os vizinhos.
latino-americanos para po
der realiza;.' conferências e

escrever artigos sôbre a
América Latina durante o

próximo ano letivo.

Ouçàmhojea
Rádio Guarujá
Hoje, às 20,05, a Rádio

Guarujá, apresentará o

programa "FALA O CON
vIDADo'" com o patrocí
nio da Empresa Florianó
polis.

Falarão neste programa
os presidentes: do LIONS,
ROTARY CLUBE, SOROP
TIMISTAS e PIONEIRAS
SOCIAIS; a respeito da
campanha pró flagelados
catarinenses e nordestinos.

Nas três cidades que ser

viram de sede para o Se
minário, Sócio-Econômico
de Santa Catarina, a re

portagem notou qUe as rei
vindicações são aproxima
das, ligando-se aos setores
da melhoria de estradas de
rodagem, ampliação das
rêdes escolares aumento
da capactdade

'

energétíca
para que novas fábricas se

organizem e a aplicação de
um sistema de financia
mento à produção em mol
des modernos e a prazo
mais longo. Todos os ques
tionários respondídos serão
devidamente analisados por
conhecidos técnicos, que
tirarão a média dos proble
mas e os reunirão em do
cumentos para discussão
próxima e sua apresenta
ção no Seminário Regional,
a realizar-se em Florianó
polis brevemente.

A presença do industrial
Celso Ramos, com sua as

sessória técnica e econômí
ca da Federação das In
dústrias, bem como os eco

nomistas da CNI, trouxe
para os seminários munici
pais um interêsse -muíto
g;eande,. ·.c�Ç,��s(jt as
emlssóras' dms· cidaaesfvisi
tadas em transmissões
constantes dos trabalhos e

os jornais efetuando. ampla
cobertura. Mais de cem

homens do Vale do Itajaí,
entre empresários e repre
sentantes do Poder Públi
co e particulares, falaram
durante as três reumoes,
uma em cada dia, alinhan
do as necessidades, pre
mentes de sua região, dan
do assim aos técnicos que
os visitaram uma fotogra
fia econômica completa de
Santa Catarina Estado que
luta para obter o máximo
rendimento de suas diver�
sas áreas geo-econômicas,
de maneira a juntar-se ao

resto do país, neste enor

me esfôrço em prol do nos

so desenvolvimento econô-
mico.

COMBATE ÀS CHEIAS

Blumenau, 17 (Do envia
do especial da. Agência Na
cional) - Falando no, ,en

cerramento do Seminário
Sócio - Econômico realizado
nesta cidade, o Sr. Júlio
Zabrosny, grande empresá
rio local, anunciou ao ple
nário quais as_medidas jul-

BARRAGENS PARA ELE
TRICIDADE

.Com o problema do Va-
le do Itajaí é a escassez de I'energia para atender à am

pliação do seu parque fá
bril, exlicou o Sr. Zabros
ny que a obtenção de ele
tricidade será f.eita me

diante a construção de pe
quenas barragens abaixo
das represas de maior por
te.

(Do Jornal do Comércio)

tem, seja imediatamente homologado o ato

da Executiva Regional- do Partido em

Santa Catarina, que expulsou das fileiras
trabalhistas os deputados estaduais Braz

Joaquim Alves e Paulino Búrigo.
Os referidos parlamentares segundo

revelam despachos da "Meridional" pro
cedentes de Florianópolis, trairam o acôr
do do PTB com o PSD para a eleição da
Mesa da Assembléia Legislativa, bandean
do-se para a UDN. Em consequência fo
ram expulsos do partido através Resolu

ção que independo de aprovação da dire

ção nacional, senão apenas de simples ho
mologação.

Sôbre o assunto, aliás, o sr. João
Goulart manteve ontem demorada confe
rência com o deputado Doutel de Andra
de, presidente do PTB catarinense, que
regressou de Florianópolis pela manhã:"

Outros fatos que não êsses, não ex

primem a expressão da verdade.
'Sert ' ; - ,-mm

INCRIVELl
ORLANDO BERTOLl

Anuncia-se, através da imprensa ofi
ciosa, que Santa Catarina, assim que es

tiver- pronta a Termoelétrica de Capivarí
fornecerá energia a Quritibal

Pois, prezados leitores, o que, à pri
meira vista, parece piada, não passa de
um compromisso audacioso. Antes mesmo

que a SOTELCA comece a produzir ener
gia, já lá se prometem 25 mil KW ao Pa
raná!

Como se sabe, essa emprêsa é uma so

ciedade de economía mista, para a qual
o Govêrno Federal contribúe com consi
derável ímportâncía, Essa obra, é fruto
do trabalho patriótico e perseverante do
ex-Presidente Nerêu Ramos, do falecido

GQle'l;.nª<dQ;t .JQr.�;J.,�e.r�a e. dO·'§l!!..uOO!sq f

oeI)'ütado beo'15er'tb ·"te'ál. 'Ç. empreenà'i_.
mente, de decisiva importância para a

nossa vida econômíea, visa ao soergui
mento industrial catarinense, notada
mente na região sul do Estado.

ora, senhores, há fome de energia
elétrica em Santa Catarina. Não há uma

só cidade, um só município, um só luga
rejo, que não reclame a falta dêsse ele
mento-base para qualquer espécie de pro
gresso, Dispomos. em nosso Estado, de
uns miseráveis 70 mil quilowats, que mal
dão para acionar umas quantas máqui
nas que sustentam a· nossa pobre econo

mia.
Pois bem, embóra haja uma crise quo-

tidiana de energia, com o nosso parque
industrial pedindo socorro urgente, fá
bricas e homens da produção à procura
de melhores centros onde investir seus

capitais, nós, sem tê-la, ja a queremos
emprestar ou vender a outros Estados!

Tanta caridade, dá o que pensar. Qu
será que alguém está perdendo a cabeca?
,

Não, não me venham, dizer que a iisí
na de Tubarão vai produzir energia de
sobra; que há carvão em abundância pa
ra queimar; que tôdas as dificuldades .se-
rão superadas.

.

.

A verdade, é que muitas outras usinas
j á deveriam estar sendo construídas pa
ra que as nossas necessidades pudessem
ser convenientemente atendidas. E quan
dQ. a. Ter.QJ.9�étri�,.siq si!,!.. ,d9. Estago e�
tíver pronta, já a. sua-pr0doliç&,0 não tiás
tará sequer p'ará atender a' indústria de
Santa Catarina, quando mais a de outras
unidades da Federação! ,

Mas nós, somos tão pródigos. tão cio
sos da nossa responsabilidade, tão com

penetrados da nossa realidade sócio-eco
nômica financeira que já nos damos ao

luxo oriental e fantástico de presentear
os vizinhos com milhares de quilowats!
E isto, enquanto os nossos indústriais
perdem os cabêlos e a paciênCia no afã

�de conseguir um magro cavalinho de fôr-
ça!

'

-

(Transcrito de A TRIBUNA DO POVO,
de Rio do Sul).

•

Congresso sôbre
história da religião

Presidente da mas a serem abordados são:
religiões primitivas, reli
giões do Oriente Antigo,
Próximo e Médio dà India,
do Extremo OrIente, da
Grécia e de Roma, o Islã
e o Cristianisrno. A feno�
menologia também será
aventada.
Os professôres I2ishu (do

Japão) e Eliade (rumeno,
ensina na Universidade de
Chicago) estão entre os

mais categorizados partici
pantes.

MARBURGO NO LAHN,
1.3 (I.F.) - Os primórdios
das Religiões" que, em se

lidade são os temas de um

"Congresso sôbre História
das Religioões" que, em se

tembro, terá lugar nesta
cidade do Estado· de Hesse.

·BERLIM, 13 (l. F.)
Trinta e duas nações, apre
sentando o melhor de sua

produção cinematográfica,
prometem participl!r do
Festival Cinematográfico
Comemorativo, o décimo,
de Berlim Ocidental.

A data, oficialmente
marcada como a inicial, é
o 'dia 15 de maio próximo.
Este ano haverá, no Fes

tival de Berlim, uma no�

vidade: o método de escô
lha dos filmes que partici
parão do Concurso. Adotar
se-á o sistema já introdu
zido nos festivais franeêses,
isto é, delegados do Festi
val visitarão os países de
maior e melhor produção
cinematográfica, escolhendq
as, suas mais, cuidadas pro�
duçõ....es novas. Feito isto,

Como Pr,esidente de Hon
ra da reunião foi escolhi
do o Príncipe-Professor Mi-

OS C m'Unl·staJS" ��Sja;ã��oCO�{) I�i������:
O sidente, o Professor Radha-

Grande o interêsse·noFesli
vai comemorativo deBerlim

�

cios0s, que demonstram a acurada irresponsabilidade
de um parlamentar. I

Se fôssemos nós, os autores de tal disparate, ain
�a bem; diriam que somos jovem. e que o arrôjo e I)

-·'·::-.q.l�r dO' pensamento,' cometa, às vêzes; frases mal

t)ensaá"'�'L f'1l!!>ora bem intencionadas. Mas a "excelên

cia", deputadó\ Volnei, ilustre parlamentar catarinen

se, tachando de clr."1J:';'J,flist8)s - não que o ser comu

nista seja vergonhoso.. ' assim irresponsávelmente, os

seus colegas de plenário", deputados Evilásio Caon,

Walmor de Oliveira, AgosÚri'llo Mignone, e ,tantos ou

tros valorosos próceres tràbalh\ista,S" delega,dos �e Au

tarquias, advogados ilustres, e ate mesmo os SImples
funcionários e trabalhadores, �\iéis à orientação do

deputado Doutel de Andrade!! fão é lógico, .não é

sincero, não é honesto! '
...

E o interessante é que a ',ex�,'ncia",/deputadoVolnei tempinhos atrás, atacava ( dep,.utado Braz

Joaquim Alves, colocando-lhe
. a�elido. Ago-

ra, as' coisas Imudaram. Esta panela,
e urge temperarr' o guizado. Os comu� istas, sâo to

dos os trabaLhistas, que não se enrola n na bandeira

partidária', 'para satisfazer, 'com visio' arismo_ os in

teresse"s dO' famélico bloco palaciano.
Responsabilidade, é o que falta à "excelência",

deputado Volnei. Ou então. se nos onseguirem pro

var, que as assertivas do representa 1te pessepista na

Assembléia, nos jornais citados, fO'i falha de revisão,
ou êrro .rle impressão, tentaremos

. nião ,de que a "excelência", deput o Volnei, foi in-

Gons��uente, ,pueríL
e·, até

mesmot.,:
. ::�s�o��áveL

" (
.

,

.•��_ í� � " "';_�= ...""."1_�"",,Jl_ .... � --'''"- �_�� •

';i')J>I::C&iii":'�
,';� J ,", ':��("'.

, "
l "o ,.

"

"
1,

krishnan,
India.
A metade dos seiscentos

participantes do conclave
será' constitul.da por es

trangeiros; italianos, fran,.
cêses, inglêses e holandêses
em sua maioria. Dos asiá�
ticos, a maior delegação
será a japonesa.

A promotora do Congres
so é a "International Asso
ciation for History of Re�
ligion" e, os principais te-

.

no convite dirigido aos paí
ses que devem participar,
inclue-se uma solicitação,
às respectivas delegações,
para que sejam inclllídos
os filmes já de antemão

selecionados pelos homens
do Festival. Espera-se, as

sim, que somente produ
ções de alta qualidade se

jam levadas a tela ·durante
o Festival Comemorativo.

rr D i a Pan .. Americano"
Iniciam-se hoje em todos os países do

Continente, várias cerimônias de cunho
cívico e cultural destinadas a pôr em re

lêvo o espírito e compreensão e boa vizi

nhança que tem prevalecido nas relações
entre os povos do Novo Mundo.

A data de 14 de abril, considerada
"Dia Pan-Americano", assinala êste ano

a pa�sagem do 70.0 aniversário da criação
da União Internacional da.s Repúblicas
Americanas, dedicada à promoção da'paz,
da amizáde e do comércio entre os países
{lêste Hemisfério. "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ficam os senhores convidados a participarem da Reu
nião de Diretoria da Associação que se realizará no dia 18
do corrente mês, às 20 horas, em sua séde social, à Rua
Trajano - Edifício Montepio - 3.0 andar, que tratará en-,

tre outros assuntos de interêsse social, da fundação da Es-
I
cola Técnica de Grau Médio de Santa Catarina.

h:I!Ç�;::JIII::I-==-CII-=-=-ICI-==-:::::JIIÇ;lI!ll==-ca Florianópolis, 12 de abril de 1960.

DE VOLTA.... - Uma semana gozando férias. Isto é,férias com trabalho dobrado e gastando energias.
Fazendo conferências nas Associações Espíritas e na},

Emissôras de Joinville.
Aproveitando o tempo em coisas úteis ,e em contato

•

díréto com velhos amigos de ideais.
Não só em Joinville como em São Francisco do Sul.

" Estou dizendo isto para justificar a ausência desta
colúna no jornal. J

Chegado ontem á tarde.
Depois de uma viagem cansativa e com. todo o corpoórgãos e víceras, inclusíveis os ossos doendo.

'

Apesar de ter viajado num Pulman moderno, confor
tável, da Catarinense. E' que a estrada de Itajaí a "Man- E S T R E I T 0:-
chester Oatarínense'', ;:L linda terra dos Príncipes, está pa- Terrenos (Próximos futuro Hospital
varasa, quase intransitável, cheia de buracos, obrigando Protestante)
o ônibus a cabritear, saltando sôbre enormes obstáculos. Rua Ar3lcy Vaz Callado

E' uma verdadeira tristeza o estado lastimável em que x�-----
se encontra aquela estrada e segundo nos contou uma via- Casa Residencial (Próximo à Praia)
jante que vinha de Ourítíba, moida, mal humorada, de
Joinville até a capital do Paraná está ainda pior ...

Basta passar a divisa entre os dois Estados limitrofes C O QUE I R O S:
e pronto. A coisa muda completamente a ponto de desa
nimar.

Ouvi em JoinviUe que as Emprêsas de Onibus estão
pensand.o juntas, solicitarem providências que venham
evitar seja o trânsito interrompido, pois, o desgaste de
material tem, assumido proporções imprevistas.

Molas quebradas constantemente e o trabalho exaus
tivo dós' chauferes para vencerem todos os obstáculos da
estrada.

•
Tenham todos como certo de que ao registrar o fato,

estou longe de querer fazer política. A verdade, porém,
principalmente para um jornalista que quer ser sincero
não pode deixar de vir á tona.

E eu estou dizendo a verdade que fàcílmente pode ser

comprovada, seja a causa qual fôr.
- Por que não viajou de avião? - estará você per

guntando.
Bem. Nã? viajei por muitas razões e entre elas, porque

não gosto. da, voar em "coisa" ma,is pesada do que. r , o ar.

SOCIAIS
ANIVERSARIOS - sr. Henrique Cassio Nu-

•FAZEM ANOS HOJE:

I
nes de Abreu

- sr. Aluisio Machado
SR. VIDAL MANUEL RAMOS - sr. Afonsina Reis Nalburg
Transcorre na data de ho- j _ sra. Laura Elisa da Fon-

[e, mais iim natalício do sr. sêcaVidal M. Ramos, 1.0 Sargen- . .

to Músico da Polícia Militar - sra. Clea Cardoso Fllome-
do Estado. no .

'As muitas homenagens de
_ srta. Ana Maria Flôres

que fôr alvo juntamos as de
_ sra. Ada Bessa VegaO ESTADO com votos de pe-

renes felicidades. - sra. vva. Mamede L. Mar-
- sra. Frederico .soares de garida

Oliveira - sra. Josefina Borgonova
menino Roberto Selva - sr. Heraclito Mendonça
Gentil - sra. Irine Livramentor

_ sr. dr. Miguel lloabaid _ sr. Narbal Silva
- 81'. Urgel Figueiredó de - sra. Amelía Frankenberg

Lins - sra. Vidal Cabral Varejão
- sr. José de Aquino - srta. Irene Terezinl),a Ber-
- sr. Wilson Coelho Pinto tín

APEDITIVOS ,_�

�USICVAD0S �'lf�",

DlAI:lIAM'ENTE DAs /9AS28NS,

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

truais, ..varizes, exame pre-nupcíal, tratamento pré-natal.
Alergia. Aiecções da pele.
Raios infra-vermelhos e ultra-violetas
Consultório: Rua Felipe Schmidt, n. 46, Sobrado.
Diáriamente, exceto aos sábados. das 14 às 18 horas.

,···-ooJõTüiibico-1Advocacia em geral no Estado de i
II Santa Catarina I
I

Mauricio dos Reis - advogado
INorberto Brand - advogado

I. �
I

Correspondent.es: Rio de Janeiro I.São Paulo

: Buenos Aires �
I Londres a
• •
.. Man spricht Deutsch I1- English spoken

, •
On parle français II Ed. Sul América 5.0 andar - Tels. 2198-2681 :...a�.ft .

OSVALDO MELO

SSSSSSSSSSSSSSSSSS%SSSSSS$$%%SS· %%$%%$$%%$'1Para almoçar e jantar bem, depóis de sua H
.
casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL U

MISSA DE 30 DIAS
Elisabeth Cunha e seu irmão Valdir (Dcco) convi-

sentir-me útil aos outros, levar uma vida normal e dou graças pelo
muito que recebi. Com o auxílio que me prestaram, hoje estou a caminho
da reabilitacão e confiante no futuro. Existem porém ainda milhares de

crianças sof;endo o mesmo drama que sofri. Crescem sem amparo, sem ale"

gria, sem horizontes. Vêem as outras crianças correr e bri?car, enquanto elas,
não podem andar, sentem-se isoladas e esquéeídas,
Está em suas mãos modificar o destino destas crianças e torná-las também
úteis e felizes. Colabore generosamente na Campanha - cada cruzeiro arre

cadado será uma oportunidade a mais para minhas amiguinhas!

dam narentes e amigos dara assistirem a missa de 30.0
dia que mandam celebrar por alma de seu pai. João Ono
fre da Cunha, dia 19 (terça-feira) do corrente às' 7 horas
na Catedral Metropolitana.

A missa será celebrada no altar de Nossa Senhora,
desde já agradecem 'a ,todos que comparecerem..

Não peço piedade, quero
apenas uma oportunidade ...

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ajude-nos a 'concluir o novo Centro-Escola de Reabilitação In

fantil, que a A. A. C. D. está construindo na Av., Prof. Ascendino
Reis, São Paulo. Será o mais moderno da. A�érica CaÜha e

servirá de padrão para outros Centros em todo o Brasil. A
estrutura de cimento já está terminada e, com seu apoio, o novo

Centro-Escola será inaugurado na início de 1961.

ASSOCIA'ÇAO CATARINENSE DE
ENGEN·HEIROS

de

Envie o seu donativo para Av. liberdade,
834, 6.0 andar, ex. Postal, 1773 - ou para

quolquer Banco de São Pauio, em nome da
,

CAMPANHA PRO-CRIANÇA DEFEITUOSA

Raul Bastos - Presidente.

Assembléia Geral Extraordinária
Ficam os senhores associados convocados para a reu

nião da Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se na

séde social da Associação, à rua Trajano, Edifício Monte

pio - 3.° andar, nesta Capital, no dia 28
..
de abril do cor-,

rente ano, às 20,00 horas em primeira convocação e caso

não houver número legal, às 20,30 horas em segunda con

vocação, a fim de tratar da seguinte
ORDEM DO DIA:

1. - Eleição da nova Diretoria.
2. - Outros assuntos de ínterêsse social.

Florianópolis, 11 de abril de 1960.
Raul Bastos - Presidente.

P R (E (I S A-S E
Precisa-se de garções e um cosínheíro. Tratar no

Alvorada.

Bréve:
�. j:�;dl

Apartamentos condomínio Luiz Gonzaga
Lívíng, sala de almoço, 3 dormitórios, banheiro

social, cozinha. quarto empregada, banheiro

empregada, área de serviço c/tanque, play ground

PROMOVIDA PELA

DSSOCllçnO DE aSSISlÊr�CU' -II CRIIN(:ft DEFEITUOSa
COM A COOPERAÇÃO DA':'; SEGUINTES ENTIDADES:

Pavilhão Fernandinho Simonsen • São Paulo a ASSOCiação
Sanatório Infantil Cruz Verde • São Pai.lo '\ "-�plnelra
de RecLpdação da Criança Paralitica

t"- Camplnas f'<t-,"'_'.J

d E �'f'
"I. • Sra ce Lcurces - Santosa �per�n, a -

....anlOs' ��.

.. 'Assor;aç;" _
.. �_ ::Y

.....:!.,�1! dt.; Reabrjtlaç�ão - Curitíba (Pr.)

f. -

Presidente d';. Honra. fheodoro Quarlim Barbosa

Presidente da Cam?�Il;,"-. ':•.l,sa Roberto Alves de Lima

jllctor Executivo' Jayme Torres

resoureno : LUIZ ce Oliveira Barros

Presidente da A. A. C. D.: Dr. Renato da Costa Bumlu!'

C E N T R 0:-

e garagem
Avenida "Rio Branco.

------------X----------�

Apartameto Térreo
Avenida Hercílio Luz

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

Casa Residencial 2 pavimentos
Recém construida
Rua Graciliano Ramos

------�--X

Casa Residencial 1 pavimento
Recém construida
Rua Graeilíano Ramos

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

Terreno cl 360 m2.
Rua Almirante Carneiro

------------.X-----------
Casa residêncial cl 3 salas de aluguel - Terre
no cl 632 m2 (fundes pi mar)
Rua Frei Caneca

------------x-----------
5 casas de aluguel rendendo cr$ 10.000.00 men-

sais 50% à vista, saldo em

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

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

prestações mensais

Terreno- - 408 m2

50% à vista. Saldo em prestações mensais
cr$ 5.000,00
Rua Frei Caneca (fundos)

------�----x-----------

Rua Jose Elias

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

Terreno e/ 330 m2.
Próximo ao futuro Hotel

------------X.-----------
BOM A B R I G O �erces

Terreno c/12 x 30 cercado c/a; ""mensais
Pequena' entrada, saldo 3.000,à&ya praia)
Rua Copacabana (�O metros �r-

c A NAS V I E I R AS:, \{\Casa de Verâneio'-
Terreno c/ 1.800 mz.
Cachoeira

Dispomos de 3 clientes para
easas reHic1ênciais. ou apartarnantõ

"

sendo 'uma com garagem..,

---------------------------------------�--------------------�--------
FLORI-POMICULTURA

MAJESTOSA RESIDÊNCIA,
Vende-se. Tipo palac�t .

I
Primo e, em estIlo mouro-pc'tuguêsrasamente trabalhada ext. '

ca no .' , erna e lllternamene úní-genero nesta capital Gra d
'

plêndidos lustres de alaba�tro en des S�l�slcom sart�s, es

largas janelas e .

e CrIS a. Porta róbre e

Magn'f'
m ferro batIdo artísticamente trabalhados1 ica escada em rnárm .

. '(
.

de, galeria. Grandes u

ale e ferro batido, em helícoí
do doí d I

q artes, com lustres e arandejas sen-OIS up os. Quarto nóbre com rica I110bT
"

.

randá negro da B h"
uia e111 Jaca-

f ,a la, ,prImorosamente entalhado Doisco res de segredo, embutidos. Espaçosas varandas c�'m vis-ta permanente para o ma' E
cedência "Sou N h

1. xcelentes banheiros e pra-za ase ese" Sala d . I
.

, .

OCupando tôda
. e a moço com �rmano so" e escôlha, dentre 'as va-

pia "S
uma parede. Copa com azuleJ'os e grande riadas espécies que encon-ouza Nosche e" C

.

h

'�'(armários e pia de sa � i OZI� ,a com azulejos até o teto, trar, as que sejam do seu

dos co'
ç �oxldavel. Anexos para em prega- agrado. Complete sua bôa'Distrib�ç��lsd;U,artos e lllstalaçõe� sanitárias co�lpletas. compra, adquirindo, também,

I gem para dois a�ua .qu�nte por toda a residência. c! Gara- vasos xaxins e de 'cerâmica
te a longo pra

au omoveIs: Pagamento facilitado cbjm par- artisticamente trabalhados.

f Fleming Para zo: .� cO�bl�ar. Tratar c?m o Engo. 'I'híers Não passou inu'til7r!ente pela
'245(i..

"

,

:VIS1

�s, favol', ma::�r h�lla pelo '

tl,{lefOne I vidl�", rjú'em pl(mtou �C<1na aJ'"

'�-" ,. .' 1)O'1'e.
j ...

l:t ,�' t
• _._

''PARAISO''

LOJA: MERCADO PÚBLICO
S/N - FRENTE AO FRIGO
RíFICO VIVEIRO DE

PLANTAS: RUA MARTINHO

CALLADQ, 3.
SUGESTÃO PARA A

PÁSCOA
Páscoa! . .. Alegria para

as crianças! ... Nos arranjos
caseiros para a Festa dos

Coelhinhos, não esqueça as

plantas ornamentais. Visite
a Flori-Pomicultura "parai-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO OlARIO DE S. CATARINA J
FLORIANÓPOLIS, QUINTA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE. 1960

---------------.------------., -.-------
...._._,. ......... 1 ...�...._""....�t'ii,,__1'

modê/os
, .

ümcos e

exclusivos

Rosquinhas em "oito" para. o lanche e o cale-da-msnhã.

Ingredientes
1/2 xíc. de leite

1/3 xíc. + 2 colho (sopa)
: .

de açúcar'
I.

.

1 1/4 colho (chá) de sirI'

1/4 xíc. de manteiga
2 colho (sopa) de Fe1'
mento Sêco Fleischmann
ou 6 tabletes de
Fermento Fleischmann

1/2 xíc. de água morna

1 ôvo
5 xíc. de farinha de trigo
1 colho (chá) de
essência de baunilha

Ferva o leite, junte 1/3 xíc. de açúcar, o sal e a man

teiga. Deixe amornar. Numa vasilha, coloque a água
morna,2 colho de açúcar e o fermentei. Deixe repousar
10 minutos, depois mexa bem. Peneire a farinha sôbre
pedra mármore. Faça nela um sulco e aí coloque o

fermento, a mistura de leite, o ôvo e a baunilha. Mis
ture bem e sove a massa de vez em quando, para que
fique bem lisa e solte completamente.
Coloque numa vasilha alta, untada, cubra e deixe cres-

cer em lugar quente até dobrar o tamanh (2 horas
aproximadamente). Aperte o centro da ma ssa com a

mão fechada. abaixando-a, e
-

deixe ainda 1/2 hora.
Coloque então sôbre pedra mármore, div ida em 24
partes iguais e com elas faça bastões. da1'Çldo-lhes a

forJIla de "oito". Arrume em tabuleiros untadbs e deixe
crescer 1 hora. Leve ao forno moderado dà)rante 20
a 25 minutos. Enquanto querites, pincele com ri)1anteiga
e polvilhe com açúcar.

(
.

* Em nossas receitas, a medida-padrão é uma
xícara de 250 gramas de água.

(;RÁTIS: Peça à D. Maria'Silveira, Caixa Poslal 1179, Rio
de Janeiro, o folheto "Conselhos Úteis", sôbre o fermento
Sê co Fleischman n,

.

JIltú. tom prod"tú de qq,.tlidllde. da '51'. L'\'LJ.-!lVJ EfUNDS OI' B1M zu: INC, i.

SãO FRANCISCO, 12 (U.
P.) - Os advogadas de
Caryl Chessman disseram
ontem que o último recur
so para salvá-h) da morte
serã'õaseado no argumen
to de que' o famoso sen
tenciado e escritor foi de
liberadamente condenado à
base de testemunhos noto
riamente falsos. George T.
Davis, um dos advogados,
disse possuir agora provas
que confirmam não ser
Chessman o chamado "ban
dido da luz vermelha" e
acrescentou que apresenta
rá hoje na Côrte Suprema
de Justiça da Califórnia
um pedido de "habeas cor
pus" em favor de Ches
sman, cuja execução está
marcada para o próximo
dia 2 de maio. ·'As provas
que obtive demonstram que
deliberadamente se permi
tiu recorrer ao perjúrio pa
ra condenar Chessman",
disse Davis.

O advogado disse ainda'
que a nova prova demons
tra que houve supressão de
um- depoimento que escla
receria a inocência de
Chessman e que a supres
são foi obra de agentes do
Estado da Califórnia.
Davis afirmou que quan

do 'seu constituinte foi le
vado a julgamento, em

1948, acusado 'de uma sé
rie de crimes que incluiam
os de roubo, sequestro e

perversão sexual, as auto
ridades sabiam quem era o'
verdadeiro "bandido da luz
vermelha", mas acomoda
ram as coisas para que
Chessman levasse a culpa,
Davis disse que- o verda
deiro "bandido da luz ver
melha" está vivo e é co
nhecido por certas pessoas
de Los Angeles e do Estado
da Califórnia. Absteve-se
de dar pormenores sôbre o
citado indivíduo, limitando
se a dizer que se trata de
pessoa com antecedentes
criminais, tal como os ti
nha Chessman quando foi
detido pela Polícia. Davis
declarou que- a nova prova.
foi obtida em parte pelas
averiguações de um jorna
lista e um detetive partícu
lar.

Advogado:
, Chessmann Não é

C'ulpado

I

,
I

!

rrATEi�(Aon
,

GRANDE OPORTUNIDADE! NÃO PA
GUE

. MAl S . ALUGUEL! POSSUA V. S.
TERRENO OU NÃO, LHE COMPRARE-'
MOS O TERRENO E .CONSTRUIREMOS
SUA CASA, MEDIANTE UMA PEQUENA
�NTRADA E SUA V E.S PRESTAÇÕES
MENSAIS.

INFORMÀÇÕES RUA JERONIM o
COELHO, IE, SALA 11 EDIFICIO JOÃO
ALFREDO;

N É G Ó ( lOS E M G'E R A L
,:ASAS TERRENOS E APARTAMENTOS
.; Rua Gerônimo Coelho 1-8 - Sala � 1
I Edifício João Alfredo
! V. S. De�eja Comprar ou Vender Casa,

Terreno ou Apartamento
UNI TERRENO ÁREA DE 4.721, CI

plantação de Café e banana com casa de mo-
.

radia, porém antiga. sendo o terreno -com

21.30 m. de frente por 405 de fundos ser

vindo por estrada Asfaltada .localizado na

futura Cidade Universitária.

UMA CASA à rua Professora Julia

j Maria Francisco s/n sertidão: recem cons

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

NO A(ROPORTO E BARREIROS
MAGNIFICOS LOTES A VENDA

('ARROS
COMPRA·SE E VENDE-SE CARROS USADOS

HIPtlT'ECA
I EMPRESTAM-SE GRANDES PARCELAS SOB HIPG
r:RCA .sUBMETENDO-SE A PROPOSTA A APROVAÇÃO
DOS DIRETORES.

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

INGLÊSPIANO
Vedo excelente piano inglês de 1/2 cauda em perfeito

-estado, por prêço de ocasião. Tratar pelo telefone 2450.
Vendo, também, um quarto de casal, fabricação ROS
SMARK.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Edital, pelo prazo de

vinte dias para citação
de DEBRANTINA PE
RES BARBOSA, que se

encontra em lugar in-

,

Juizo de Direito da ta Vara de Florianópolis

4) Apelação civel n.o 4.623,
da comarca de Joinville, em

que são apelantes e apelados
Ayr Kanzler e Guilherme
Korb. Re'lator o Sr. Des.
ADãO BERNARDES, deci
dindo a Câmara, por votação
unânime, conhecer' do agra
vo e das apelações, negando
provimento ao primeiro dês
ses recursos ,e, por maioria,
dar provimento à apelação
do autor, para, reformando

,3 \
a sentença apelada, conde-

f nar autor o réu no paga-
I mento das custas em pro
I f porção. Vencido, o Exmo. Sr.

Des. Vitor Lima, que dava

I I provimento à apelação do
réu. Custas em proporção.

I

(, -

r' I 5) Agravo de instrumento
I . -I n.o 99, da comarca de Join

I ville, em que é agravante
Wendelin Vierheler e agra-

,"vado Luiz Brach. Relator o

Sr. Des.· TROMPOWSKY

e!.. '

� I TAULOIS, decidindo a Câ-

Rua Conselheiro Mafra, 47' , �::�o��:c:a�o:i:g�=v:,o�;;
I insuficientemente instruido.

certo e não sabido.
O Doutor Buclydes de

Cerqueira Cintra, Juiz de
Direito da 2.0. Vara de Flo-

to à Rua Tenente Silveira, PP. NN. poro toda prova útil mesma passou a residir no

nesta. Capital, ocupado pela
I
em direito admitida e espe- Rio de Janeiro, conforme se

Supda. na qualidade de in- cialmente pelo depoimento vê da certidão retro do res

quilina, mediante o paga- pessoal da ré, sob pena de pectivo mandado; QuandO
mento do aluguel mensal de confeso, pe..

de que A. esta o prédio for abandonado an

cr$ 20.000,OÕ (vinte mil cru- com os documentos inclusos tes de proferida a sentença
. rianópolis, S. C .. no exercício

zeíros) : 2.0 _ Ocorre que a de se lhe deferido na forma o juiz, se o requerer o autor,do cargo de Juiz de Direito locatária deixou de efetuar do pedido. P.R.I. Florianópo- ..

da La Vara da mesma co-
o pagamento dos alugueres

expedir-Ihe-á mandado de
lis, 15 de fevereiro de 1960. imissão de posse (art. 351 do

marca, na forma da lei, (Ass.) João Momm _ Advo- C 'd' d P C' '1)'FAZ SABER aos que o relativos aos meses de de- o 19O e rocesso ivur:

t dí I d ·t
-

b
.,

últimos, gado. Ora. não há dúvida que o
presen e e íta e ci açao zem 1'0 a Janeiro
com o prazo de vinte (20) no total de cr$ 40.000.00 PETIÇ:A0 DE FLS. 9: Ex- prédio «iespejado foi aban-

.

) danado tanto que, está com-dias.' virem ou déle conheci- (quarenta mil cruzeiros, mo Sr. Dr. Juiz m,e Direito
mento tiverem, que por êste conforme recibos anexos da La Vara desta Capital. p I e ta me n t e desocupa-

do; Nestas condições, requermeio ficam citados os inte- (does. n.os 2/3), o que con- JACQUES SCHWEIDSON,
ressados incertos, bem como figura infração legal; 3.° -

por seu advogado que esta
a V. Excia. se digne de

DEBRANTINA PERES BAR- Nesta conformidade. respeí-
_ subscreve, nos autos da ação

mandar expedir mandado de

:SOSA. por todo o conteúdo tosamente, requer se dígne] de despejo n. 106-60 que
Imlssâo de posse em favor do

do que adiante se segue: V. Excia. mandar citar a move contra DEBRANTINA requerente, nos têrmos da
lei. J. esta aos autos P. de-IExmo Sr. Dr. Juiz de Di- supda., Debrantina Peres PERES BARBOSA. expõe e

.

.

terímento. Florianópolis, 5reito da La Vara desta Ca- Barbosa., no endereço acima, requer a V. Excia. o seguín-
pítal, JACQUES SCHWEI-. para no prazo legal valer t O t I d

de março de 1960. (Ass.)
, ''-1 e: req e. a a ugou a req a

Juão Momm � Advogado..DSON, brasileiro. casado, co- se da faculdade de seu di- o prédio sito à Rua Tenen-

mercíante, residente nesta reito, pagando os alugueres te Silveira, 16, nesta cidade;
DESPACHO DE FLS. 10:

Expeça-se mandado de ímísCapital. por seu advogado reclamados e mais os vín- Ocorre que a reqda. deixou
que esta subscreve (doc. cendos. 'custas, honorários de pagar os alugueres refe-

são de posse nos termos do

n. 1), vem, nos têrmos do de advogado na base de 20% rentes aos meses de dz e
artigo 351 do C.P.C. sem pre-
'juizo do prosseguimento daart. 15, I. da Lei n.o 1300, de sôbre o respectivo valor; ta- jan. últimos, como se vê pe-

28 12 1950 te V E
.

xa jurídíca e demais comi- los recibos inclusos a íní- ação. Expeça-se em seguida
.. ,peran - . XCi&..

dít 1
-

, e i a de cítação na forma
promover a presente ação nações de lei ficando citada cial; De conseguinte, procu-
de despejo contra DEBRAN- para todos os atos e têrmos rada a reqda, para ser cita-

da lei. Fpolis., 30.3.50 (Ass.)
Euclydes de Cerqueira oínTINA PERES BARBOSA, da presente ação, sob pena da, não foi encontrada, cer-
tra- Juiz de Direito.brasileira. casada, comerei- de revelia, até, sentença e tificando o Sr. Of. de Justi-

ante, residente à Rua Te- execução final. 4.° - Dá-se ça a que o prédio se encon- E. para que chegue ao co

nente Silveira. 16, nesta cí- a presente o valor de cr$ .. tra completamente deso- nhecimento de tôdos, man-
,

dade, pelos motivos que se 240.000,00 (duzentos e qua- cupado e que foi inlormado dou expedir o presente edí
seguem: 1.° O Supte. é pro- renta mil cruzeiros) para os pelo - próprio cunhado da tal que será afixado no lu
prietário do prédio n. 16. si- efeitos fiscais. 5.° - Com os reqda Sr. Acari Silva, que a gar de costume e publicado

Â...
(

Tenha presente no lar o seu conforto
Presentes de mais utilidade ...

presentes que fazem a alegria
de tõda a fàmilia, com

apenas cr$ de entrada
,.��- .. -':4.

''---':; ,

,:.

LIQUIDIFICADOR WALlTA
1 milhão em uso no

�.... /".'
Brasil! Único com

'i�'�I;::t" acessórios

� \.
.

exclusivos I Faz

�; JJ sopa\;;::s:�sa�
0, sorvetes, Bate

�\�).�}\,f� �����E
,. �'\ e queijo.'

D�'�, -

I ,.' O

CO,á'�ê/

BATEDEIRA DE BOLOS WALlTA
É sucesso na cozinha ...
faz delicias para tõda a

familia I Dez velocidades
reguláveis - uma pa
ra cada fim I Espreme
frutas, mói carne e

á batedeira portátil.

ENCERAD!IRA WALlTA
(3 escõvas) - É chão brilhando
o ano inteiro I Não trepida I
Não dispara! Dá brilho
por igual em todo o assoalho I
Fio de 6 metros.
2 anos de garantia,

,/
-'

ASPIRADOR DE PO WALITA
� mais limpeza com menos

trobblho I Prótlco, CÕmOQO,
simples I Fácil de usor

fácil de limpar I 6 acessórios

especiais I É o mais leve
e nõo ccucc espaço I

,-r"/; i/

Presentes, Walita em casa

fazem a festa Q ano inteiro /

COM APENAS CR$ 100,00 DE

ENTRADA AGORA EM

Comér,io e�lndústria

GERMANO STEIN S. .

GR'ANDE OPORTUNI-DADE
FUNCÃO DE CHEFIAI

•

Precisa-se de elemento capacitado, especializado em

Mecânica Industrial ou Química ou ainda Eletricidade.
UMA CASA DE MORADIA, I Os candidatos poderão apresentarem-se, munidos de

LOCALIZADA A RUA TE-
seus documentos na LIQUIGAS DO PARANa STA. CATA

NENTE SILVEIRA. 76, ES-RINA' S/A (Estação de engarrafamento) à Réta das oarn
QUINA ALVARO DE CAR-pinas _ S. José _ Horário das 14,00 hrs. às �8,00 �s .• soVALHO.

_ , licita-se a não comparecerem aqueles que nao estiverem
INFORMAçoES A RUA

devidamente capacitados.
JERONIMO COELHO. 273. ---

_.�

Tribunal de JlJsti�a
NA SESSÃO DA SEGUNDA
CÂMARA CIVIL, REALIZA
DA NO DIA 4 DE ABRIL DO

CORRENTE, FORAM JUL
GADOS OS SEGUINTES
FEITOS:

11 Agravo de petição n.o

340, da comarca de Laguna,
em. que é agravante o Insti
tuto de Aposentadoria e

Pensões dos Industriários e

agravado Harley Amadei Sil
va. Relator o Sr. Des. ADÃO
BERNARDES, decidindo a

Câmara, por votação unâni
me, converter o Julgamento
em diligência, para que o Dr, 7) Agravo de petição n.o
Juiz a quo mantenha ou re- 336, da Comarca de Itaiópo
forme o pronunciamento lis, em que é agravante Ir
agravado. Custas a final. mãos Bannach Ltda. e agra
Impedido o Sr. Des. TROM- vado Francisco Bueno de
POWSKI TAULOIS, e convo- t

Castilho. Relator o Sr. Des.
cado o Sr. Des. Osmundo Nó- VITOR LIMA, decídíndo a

brega.

I
Câmara: pela conversão do

-- :: -- julgamento em diligência, a

2) Agravo de petição n.o [ rím de que na instância de
330, da comarca de Blume-

!

origem seja dada vista ao

nau, em que é agravante a Ministério Público, para que
Transatlântica, Companhia se manifeste sôbre o recurso.
Nacional de Seguros e agra- Custas a final.
vado Adão Wosniak. Relator
o Sr. Des. VITOR LIMA, de
cidindo a Câmara, unânime
mente, não conhecer do agra
vo por intempestivo. Custas
na forma da lei.

na forma da lei. Dado e

passado nesta cidade de Flo

rianópolis, aos cinco dias do

mês de abril do ano de mil

novecentos e sessenta. Eu.

(ass.) Maria Jur3ici da Silva,
Escrevente Juramentado. o

subscrevo. (Ass.) Euclydes
-Juizde Cerqueira Cintra

de Díreíto.
Confere com p orígtneí,
Maria Juraci Silva

Escrevente

Y!ENDE-SE

.:

3) Apelação civel n.o 4.622,
da comarca de Tubarão, em

qUe é apelante Albano de
Souza Lúcio Filho e apelada
Talcília Olinqina Pacheco
Scarpa. Relator o Sr. Des.
ADãO BERNARDES, decidin
do a Câmara, por unanimi
dade de votos, conhecer da,
apelação e negar-lhe nl,;_.c;.vl�F ....

mento, devendo o p.tgamen-
to da taxa ,i!:xliciária ser

completad9""'1ía instância de
..,.J- .

origemr.antes da expedição
do mandado de despêjo, ob
servado o artigo 46 do Códi
go de Processo Civil. Custas
.Velo apelante.

(

! ...

IRMARDADE DO SERHOR JESUS DOS
PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE
COMEMORAÇÃO DA SEMANA SANTA

Edital de Convocação
De ordem do M;. D. Irmão Provedor em exercício con

voco todos os Srs. Irmãos e Irmãs do Senholl Jesus dos

Passos para, atendendo o edital da Cúria Metropolitana�
publicado nos jornais desta capital, para tomarem parte,
revestidos de balaridraus e fitas, na comunhão pascal de

Quinta-F,eira, na Catedral, dia 14 do corrente, na missa

vespertina das 17,30 horas.
Outrossim os convoco, ainda em obediência ao edital

supra, a tomarem parte na adoração do Santíssimo no

Santo Sepulcro, na mesma Igreja (Catedral) no dia 15,
das 3 às 4 horas- da madrugada, horário êsse consignado
para a Irmandade.

Florianópolis, 11: de abril de 1960.

José Tolent�no de Souza - Secretário

razão de Cr$ 143,00. Custas
Vencido o Sr. Des. Presiden- na forma da lei.
te.

--
.. -- 9) Agravo de petição n.o

6� Agravo de instrumento 347, da comarca de Xanxe
n.o 103, da comarca de Tu- rê, em que são agravantes
barão, em que é agravante Cid Bello Marinho e sua mu
Manoel Antônio Rualino e lher, e agravados Pedro AI
agravado João José Gomes. varo dos Santos e sua mu
Relator o Sr. Des. TROMPO- lher. Relator o Sr. Des. VI
WSKY TAULOIS, decidindo TOR LIMA, decidindo a Câ
a Câmara, unânimemente, mara, por votação unânime,
conhecer do agravo e negar- converter o [ulgamento em
lhe provime��, para confir-I diligência, na forma do pa
mar a decísão agravada. recer da Procuradorta Ge
Custas pelo agravante. ral do Estado. Custas a fi-

nal.

10) Apelação de desquite
n.o 1.645, da comarca de

Campos Novos, em que é

apelante o Dr. Juiz de Direi
to e apelados Nestor Alves

Pereira, e sua mulher. Rela
tor o Sr. Des. VITOR LIMA,
decídlndo a Câmara, unâní
memente conhecer do re

curso e negar-lhe provimen
to, ressalvado aos apelados
o direito de reaver o impôs
to pago a mais. Custas pelos
apelados.

8) Agravo de petição n.o

342, da comarca de Urussan- 11) Apelação civel n.o 4.651
ga, em que é agravante o da comarca de Indaial, em

Instituto de Aposentadoria e que é apelante José Feiler e

Pensões dos Empregados em apelado Antônio Ferrari. Re
Transportes e Cargas e agra- lator o Sr. Des. ADãO BER
vado Agenor José Martins. NARI;>ES, decídíndoa Câma
Relator o Sr. Des. 'VITOR LI- ra, por unanimidade de vo

MA, decidind,o a Câmara, tos, conhecer da apelação e

por unanimidade de votos, dar-lhe provimento, para,
dar provimento, em parte, r.eformando a sentença ape
ao recurso, para reduzir

.

a Iada, excluir os créditos ha
indenização a Cr$ 1.859,00, bilitandos. Custas pelos aresult?J!Il.A� � +.rp:J.e-rti.:.á_,r.i&s à J.:1_ri9S� pe-

�-,-

�.a
"._r , �',

"._,
.

.

. -

,. .

...._

...

I :llI
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I ! CLUBE· RECREATIVO

6 DE ',JANEIROr
ESTREITO

\

I •
,

PROGRAMA M�S DE ABRIL

DIA 17 - DOMINGO
Grande Bingo Dançante
da Pascoa (20 às 24 horas)

DIA 23 - SOIRÊE DANÇANTE

DIA 30 - "Festa do Coelho" Soirée patro
cinada pelos Contadorandos de
1960, da Escola do Comércio
Sena Pereira.

NOTA - Será necessária apresentação
da carteira social e o talão.
do mês.

'7l;,
,

"
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FLORIANÓPOLIS, QUINTA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 1960\
i

SEGUNDO "O ESTADO. DE SÃO

Crise no U H é gra issim
Tal novo Partido seje criado
o CHOQUE CARlOS LACER'DA-MAGA LHÃES PINTO ASSUMIU GRAVES PRO�'

PO�b���,�.���S��EN1E UDENISTA AFI RMA IM�OSSIVEL N0!2. do Rio Grande do
Paulo", em sua edição de ENTENDIMENTO COM LACERDA Norte, como.�ara facilitar
12-4: -

uma composiçao.
RIO, 11 (O'Estado") _ A r�is, O ex-líder da oposí- á líderança �a oposição e a �hegando de São Paulo

crise udenista alcançou ho- çao botou tudo a perder sua partícípação num e Ignorando a marcha dos
je um dos seus pontos mais com as declarações feitas "conselho de quatro", que entendimentos o sr. Carlos
agudos ameaçando levar o aos jornll)!stas ao regres- seria criado com. funçõ!ls Lacerda liquidou com os
partido' pará uma situação sar. de Sao Paulo e n�s amplas para a orientação esforço� penosamente de-
incontornavel na reunião quais comparava as hesí- geral da campanha. senvolvídos, colocando a
do diretorio nacional de taç�es ,da p;.esidente da O .sr. �agalhães. Pin�o questão. daí para cá, em
depois de amanhã quarta- Umao as do Asno de Bu- contínuaría na presídencía termos que aparecem in-
feira. A secção miiJ.eira to- rídan". da UDN, mas o deputada contornaveis.
mará então a iniciativa de Na formula que vinha Aluisio Alves já anunciara O sr. Magalães Pinto es-
abrir os debates sobre o sendo encaminhada o sr.' a disposição de se afastar tá considerando que não
choque entre os srs. Carlos . Carlos Lacerda seria re�n- da secretaria-geral,

. na? há mais condições .mor!l:isLacerda e Magalhães Pin- tegrado na campanha Ja- ap.enas para se dedicar a para uma reaproximaçao
to, propondo um voto de nista com a volta imediata sua campanha pela gover- com o sr. Ca;rlos Lacerd:a,confiança á atuação do pré- depois d,o artigo de hoje,
sidente do partido na díre- Brasl1lel1rol em que e apresentado como
ção da campanha suces-. manípulador de um_a vas-
soria. ., ta rêde de corrupçao, que
Depois do violento ata- AJU'DA A' ADMINISTRAR TEU PAIS está paralisando a dposi-

que do sr. Carlos Lacerda 'ção e ameaçando o exi�o
ao sr. Magalhães Pinto, no da campanha do sr. Jamo
artigo hoje publicado na Sim. Participa da vida político-admi- Quadros.
"Tribuna da Imprensa" com ----------

a sua assinatura, o presí- nistrativa da Nação, alistando-te eleitor. MANTENHA-SEdente da UDN decidiu de- ,
sautorizar qualquer inicia- O voto não é privilégio de alguns. E, BEM INFORMADOtiva para o encontro de· direit

.

t t d b '1'uma formula de concilia- SIm, um irei o que assrs e a o o rasr eI-
ção e se prepara para res- roo Sonho de muitos séculos, após tentatiponder ás acusações em no-
ta energica a ser divulga- vas várias em diversas nações, viu-se final-da amanhã pela imprensa. •

d d f d f' itiO presidente udenista es- mente concretizar o e orma. e InI Iva
tá esperando receber a

com a "Declaração dos Direitos do Ho-qualquer momento emis- -

sario do sr. Janio Quadros, mem", na Revolução Francêsa.
dando conta das disposi- _

ções e reações do candída- CIDADAO! Usa dêsse direito para
to diante dos ataques do I Ih d

. .

trdi' I do
.

sr. Carlos Lacerda ao par- esco eres OS a mInIS a ores e egrs a ores
tido e a maneira como a do teu município,

.

de nosso Estado e docampanha vem sendo con-
duzida. nosso Brasil.
va����: c������:d�áq���= Nós Iacilitaremos ao maximo o gôzo
do foi, por assim dizer, rea- dêsse teu direito. Se l'á completaste dezoitoberta pelo sr. Carlos La-
cerda. O senador Afonso anos procura sem demora o Cartório EleiArinos e os deputados Bí-
lac Pinto e :M):>nteiro de toraI de tua Zona e faze o teu alistamento.
-"astro vinham procurando
encaminhar com toda dís
ereção um esquema de com
posição. Quando o esquema
estava por assim dizer com
posto nas suas linhas ge-

PAULO":

Guarujá-Noficias
DE SEGUNDA A SÁBADO
- Em 1420 kcls., e 5.97:5 kcls,

7,55 - A Vemag Informa

8,55 - Repórter Alfred

11,55 - Repórter Alfred

12.25 - A Vemag Informa
16,oe - 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

�çn.t'lmo
',:IlS'B:> 'Bns ma opunm o"

[�
MADEIRAS PARA 'Cç
CONSTRUCÃO

I R M A O S 81T.ENCOtJRT
(A" BA{).,.,Ó '0'1[ 'flOI

ANT,CO OID(�<.'T"" OA .... 'AN'

E não te .esqueças: com o teu voto es

tarás ajudando a constituir um Brasil
maior e mais progressista. (TRE).

._
-_..._-

- -...._"-

Momentos que a memória guarda para sempre

R-''''1-H

. ,:
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". DO SUPER CONVDIR DI
............

�""-

;:IMARC�:: R I'OPRÓXIMA
,VIAGEM AO

l",

,. o ar refrigerado perfeito mantém, na- cabine,'
a temperatura ideal. I

• A pressurização da cabine evita a dõr nos

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

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

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

';

" Em Florianópolis: - Rua Felipe Schmioi, 34

-------

CASO DE POlíCIA
Dia 5, 'teve largo curso

na cidade, um boato, legí
timo caso de polícia. De
boca em boca corria, que
Juscelino havia sido assas
sinado em Brasília, e, que,
pessoa ou pessoas, chega
das de avião do Rio, conta
ram que ali estava eferves
cente a revolta por motivo
da mudança da Capital.
Como confirmação da su

posta verdade, dJJ,ziam, é
que a ELFFA - sempre a
ELFFA!, - está com a ci
dade às escuras, para evi
tar .0 funcionamento dos
rádios. E, de tato, a cida
de estava em black-out.
Aos que nos trouxeram

a novidade, perguntamos
donde surgira e quem a

espalhara em primeira
mão. RespondJ,eram-nos que,
segundo õs primitivos vei
cultuiores, fora ela da Cai
xa Econômica e, noutra
versão, aue do Tesouro do
Estado.
A origem não nos pare

ceu, desde logo, verdadeira,
sequer autorizada e retru
camos aos que nõ-las trans
mitiram: - já foi âecre- I

tado o Estado de Sítio? -

As Fôrças Armadas estão
de prontídJão? - O Palá
cio já foi ocupado? - Não?
Então é mentira!
Mas, os crédulos e mais

ainda, os interessados boa
teiros aduziam jatos como
a ausência desde cedo de
energia e luz para cunho
da verdade do estrambólico
boato. Nós repelimos, de'
pronto a conhecida intru
jice dos fracassados, por
que só a uma casta ara

-çarceama, pode interessar
a morte dum Chefe de Es
tado que, pela tenaz capa
cidade a tudo excedeu no

país.
- A oerâade, é que sou

bemos ter chegado o Ca
nard ao Palacio da Agro
nomica.
- Com que finalidade

se pretende alarmar a opi
nião pública?
- A quem podJia' interes

sar a morte do maior bra
sileiro vivo?
- Que o diga a polícia.
RODRIGO D'ALM'EIDA

DIÀRIAMENTE * ÀS 13 :'45

Com escala ·em -São Paulo x
w
U
U
:J
(1).. Exceto aos' Domingos

A COTA DE EXPURGO NÃO
DEVE SER .INCINERADA

Queima da cóta 'de ,ex
purgo e esquema financei
ro fora mos pontos focali
zados pelo Sr. i José Maria
Teixeira Ferraz, represen
tante da lavoura na Junta
do !BC.
O Sr. José Maria Teixei

ra Ferraz, que representa a

lavoura de São Paulo na
Junta Adminitratíva do
Instituto Brasileiro do Ca
fé e' que se encontra no

Rio, tratando de assuntos
atinentes à Cooperativa dos
Cafeicultores da Zona de
Araraquara, organismo re

cém criado pelos cafeicul
tores daquele município
paulista, em contacto que
manteve com a -reporta
gem, declarou-se radical
mente contrário a queima Ide qualquer tipo de café.
Iniciando as suas decla

rações, disse o Sr. Teixeira
Ferraz: - O meu ponto de
vista é por demais conhe
cido. Quando na reunião
da Junta essa questão foi
apresentada, juntamente
com o meu colega do Para
ná Sr. Renato Celidônio
combate a proposta sob vá
rios aspectos prejudiciais à
cafeicultura. Todo esrônço
que vem sendo teíto pelo
Instituto Brasileiro do Ca
fé no sentido de propagar o
nosso principal produto de
expçortação, notadamente
o do sr. Renato da C. Li
ma, que, como seu maior
vendedor, nao tem descan
sado um só instante, seria
desfeito pela propaganda I

que �al medida forçosamen
te causaria nos mercados
consumidores que não que
rem saber se o que estamos
queimando é ou não é café.
Até que tudo' fôsse colocado I

nos seus devidos lugares,
os prêços seriam altamen
te afetados. Não acredito
que os meus companheiros
de junta estejam de acôrdo
com tal medida que, a. nós,
se afigura como de. real
prejuízo, não só para os ca

feicultores, mas, também
para o país.

-

Perguntado sôbre as pre
tensões da cafeicultura pa
ra a próxima" safra ie as
medidas que a junta deve
rá tomar quanto aos prê
ços para a lavoura, decla
rou o representante de São
Paulo:

- A reivindicação da ca
feicultura no que se refere
a prêços me parece justa e
acredito que o govêrno es

teta' realmente Interessado
em dar uma soIucão satis
fatória para o problema.
Não quero me .alongar nes
sa matérís uma vêz que o

esquema financeiro para a
safra deverá ser apresenta
do na junta no momento
exato e devidamente anali
sado pela mesma. Estou
confiante na ação dos com

panheiros da lavoura e nas
entidades de classe que es
tão estudando o problema
com tôda atenção. Sei tam
bém qUe o problema será
encarado com a máxima
atenção pelo govêrno e terá
uma solução . compatível
com os altos interêsses da
Lavoura cafeeira.·

,;

TELHAS. TIJOLOS. �"L..

CAL E AREIA
IRMAOS BITENCOURT
CAIS BAOARÓ • 'fONE nOi

ANTIGO DEPÓSITO DAMIANI

TEATRO ÁLVARO DE CARVALHO'
HOJE, ÀS 20,30 HORAS

GRANDES ESPETÁCUOS CÔMICOS
COM A EXPOENTE MÁXIMA DA
COMICIDADE DO "TEATRO NACIONAL

DERCY GONÇALVES
Hoje e Amanhã

TARADA"
-------){-------

Sábado e Domingo: "A SEMPRE VIVA"
-------){-.------

N. B.: - Domingo Vesperal às 16 Horas a

Preços Reduzidos: Balcão ,cr$ 50,00.
Poltronas cr$ 80,00, Camarote cr$ 300,00

-------){-------

Domingo Ultimo dia, Despedida da

Companhia

Apresenta
"MISS
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SULBRASILEIRA
RELATóRIO DA DIRETORIA

A Diretoria da Mineração Sulbrasileira S.A., cumprindo as determinações legais e estatutállias subme te à apJleciaçã{) dos senhores acionistas o t:elatário de
monstrativo de lucros e perdas, balanço e parecer do con selho fiscàl, documentos êsses referentes. ao e�ercício finde em 31 de dezembro de 1959.

l:ste, senhores acionistas, é o relatório que julgamos nosso dever submeter ao julgamento da próxima assembléia geral ordinária, permanecendo à disposição
para quaisquer esclarecimentos que forem solicitados. '0 "0

Itajaí, 31 de' dezembro de 1959.

\ Genésip Miranda Lins - Diretor Presidente
târo 4ntônio Prado - Diretor Técnico
Castortno Rodrigues - Diretor Comercial

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.959
/ PASSIVOA T I V O

IMOBILIZADO
Jazidas .

IInóveis e Construções de Madeira .

Maquinismos, Móveis e Utensílios, Acessórios

p/Mâquinas, Ferramentas e Materiais em Uso e

Material de Engenharia .

caução e Depósitos : .

Privilégios e Marcas .

S. A.

600.000;qp
634.925,30

NãO EXIGíVEL

Capital : .

Depreciações .

.468.958,80
150,00

17.407,10 1.721.441,20
."f"

29.006,30
57.799,70

EXIGíVEL
Curto Prazo

Contas à Pagar .

Longo Prazo
Acionistas Credores .

DISPO�L r '.CaJXa .................•.•.•..••...............
Bancos ..................•..................... 86.806,00

REALIZAVEL
Estoques e Almoxarifado .

Devedores Diversos '

.

Duplicatas a Receber .

Títulos a Receber .

395.828,60
278.959,'7�
669.546,00
60.000,00

PARTICIPAÇOES
Em outras sociedades 1.600,00

RESULTADOS PENDENTES
(}astos de Instalação ,

.

Estudos, Pro�etos e SOndagem .

Benfeitor-ia.s ..•................................
Contas em Suspenso .

Mineração Tungstênio , "

.

Mineração Fluorita .

Mineração Ilnemita .

Lucros ,e Perdas .

)

857.983,90
249.400,00
6.821,00
12.031,10

429.570,40
437.918,60

63,50
2.082.775,80 4.076.564,30

TCY.rAL Cr$ 7.290.745,70
Salseiro, 31 de dezembro de 1.959

,TCY.rAL Cr$

•

MINERAÇãO SULBRASILEIRA S.A.
ITAJAí SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇãO DA CONTA ."LUCROS'E PERDAS" EM! 31-12-59
Dl!::BITO

,

1.539.217;80Saldo do exercício anterior 1 •••••••••••••
"

••• .'

Despesâs Diversas, de Viagens, Gastos -.O�'r'á,is:
Combustível, Cansêrto e Canservação

'

'�ªtfj:Ú-
nismos, Salários e Ordenados, etc =, '.'.::.
Impostos Diversos .' :. : .

CRl!::DITO
Produtos das Operações Sociais .

Rendas Diversas .

Alugueis Recebidos ...........................•
762.631,80
39.793,90

TCY.rAL ..

r
. 2.341.643;50

2.341.643,50 LUCROS E PERDAS
Anterior .

. Prejuízo do corrente exercício .

Salseiro, 31: de dezembro de 1959
Genésio Miranda Lins - Diretor Presidente
lâro Antônio Prado - Diretor Técnico
castorino Rodrigues - Diretor Comercial
Mário Floriano Zendron - Técnico em C.ontabilidade, re

gistrado no CRe-SC sob
" na 1.666

O�,"o�'__ .,.",

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do' conselhoüscal da Mineração Sulbrasileira S.�., tendo examinado detidamente o Balanço Geral encerrado em 31 de dezem-
bro de 1959, Relatório da Diretoria, inventário e contas referentes ao exercício de 1959, depois, ,de constatarem a mais perfeita ordem e exatidão em tudo que lhes foi da
do examinar, são de parecer que devem ser aprovados pela assembléia geral ordinária, além de.tôdos os documentos acima enumerados, todos os atos praticados pela
Diretoria no referido exercício.

".
I .•

,
,

'Salseiro, 20 de fevereiro de 1960
Erico Schaeffel'

.� W'aldgr Dutra
Celso Pereira da Silva, Dr.

TCY.rAL .-........ Cr$

\ \ \ I /,

��:
�ííDs'tà HOEPelE

•

O local é o mesmo, mas

o tipo de serviço é novo!
":-'.',

AGORA com pessoal
treinado especialmente na SHÊLL "

/

Lubrificação,
Lavagem
polimento

\ '- Baterias
'

..._... • ....Ocncêr+o pe pneus

I

e a tradicional cortezia SHELL

às suas ordens das 8.30 �s 21,30HS•
Walter Linhares - pub•.

ALUGA-SE OU
VENDE-SE

.' s: ·1"-

/

. 4.000.000,00
185.895,40

r-tNSINO."".
A VENDA NAS

BANCAS
.

DE JORNA"
E REVISTAS

RUi: frlnclKl Tolenllnr. n.' 1.

f"i

Verdadeiro (OR-

dulor da Comuna

4.185.895,40

Alhures, na imprensa do
país; lemos estas palavras,
pronunciadas pelo octogená
rio chanceler alemão Con
rad Adenauer: "Atos pesam
mais do que palavras".
E' verdade que a ocasião

e o assunto eram algo dife
rentes do que aquílo que
pretendemos abordar. E'
que nos vamos refer�� ao
prefeito Baltasar BuS'''hle
a quem" entretanto,

I sã�
perfeitamente adequadas
as palavras do velho chan
celer.

66.731,50

Baltasar realizou e reali
za discretamente, encaran
do suas funções como um

compr?misso sagrado que
assumiu perante o POV<1
desde que tomou às mão;
as rédeas do govêrno mu
nicipal.
Ainda há poucos dias

veio {) público .

a saber
através de um comentário
de G. H. na coluna "Co
mentário do Dia" da inau
guração. TRll:S DIAS AN
TES, de mais uma escola

o munícípaj, desta vêz no
"Timbé" (Cubatão Gran
de). .Estiveram presentes
exclustvaments os próprios
moradores daquela região.
Acompanharam o Prefeito
somente Monsenhor Sebas
tião ScarzelIo, a Inspetora
de Escolas M!unicipais Do
na Tereza e seu marido e
mais e 81'. Helmut Fallg�t
ter, Diretor desta fôlha.
Com êste ato, despido, co

mo todos os demais da
bom b á s t ica 'Prop�gan
da que em outras partes
estávamos acostumados a

ver: transparece sempre
mais a personalidade do
verdadeíro condutor da
Comuna, suas qualidades
administrativas, que a

I
grandeza de espírito e fi
modéstia não permitem ve
nham a lume com palavras
e promessas, mas sim atra
vés de atos e obras cum
prindo cabalmente b seu
sagrado dever pe r a n t e
aqueles que, nêle confian
tes, o elegeram para seu
gov.ernante e também pe
rante aqueles que, bastante
sinceros para consigo mes
mos, reconhecem hoje que
liêste grande e promissor
Brasil ainda há os que, aci
ma do que possa prejudicá
ló, põem o bem-estar do
povo e neste nosso caso, o
progresso de Joinville.
Parabéns, pois, Baltasar'.�

Buschle que com tua exem- .

plar atuação conseguiste
convencer-nos que nêste
Brasil ainda há lugar pa-I ra idealistas que amam
VERDADEIRAMENTE sua
pátria. Com o teu destacado
trabalho e tua administra
ção admirável estás dando

Imagnífico exemplo de hon
radez e capacidade, e quan
do, terminado o teu man
dato, desceres as e:;;cada-'
rias da Prefeitura, poderás

" dizêr tranquilamente: "Fe
licidades Joinville; sinto
me satisfeito por ter-te
ofertado o meu quinhão de
trabalho".

(De A NOTíCIA)

3.038.118,80 3.104.850,30

7.290.745,70

246.933,00
11.724,70

210,00 258.867,70

1.539.217,80
543.558,00 2.082.775,80

2.341.643,50
I

I.

ABRIL

DIA 17 - DOMINGO DE PASCHOA
,

Dàs 15 às 19 horas. Soirée infantil, com a tra-
dicional entrega de presentes à garotada.

--x--

Às 22 horas. Boírée para adultos, com apresen
tação de novidades na orquestra.
NOTA: Não haverá venda de mesas. O sócio

que opinar pela reserva, poderá f�ze-la,
na Relojoaria MuIler mediante o paga
mento de Cr$ 100,00, para cada festa.

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

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

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

neza de ao 'ingressarem no Clube, exibirem sua iden

tificação social.

I,
I

\ -

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

la de jantar em jacarandá negro da Bahia, do mais alto

luxo, com tôdas as peças primorosamente entalhadas.
Grande mêsa extensível. Ao todo, doze ricas peças. Tratar

pelo telefone 2450.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SERViÇO DE RAIOS X
ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MATERNIDADE CARMELA DUTRA

FLORIANQPOLIS; QUIl;JTA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 1960 '1"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
------------------- .. a......'..-f

I

LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM COMO
SE PREPARA UM BOM

CAFÉZITO

F,dera�ão: Aquática de Santa· Catarina
,:RESULTA'DOS OfiCIAIS D O(.ERTAME EjTADUAl DE NATAÇÃO RIEALlZADO DOMINGO ULTIMO NESTA CAPITAL

tNOTA OFICIAL N,o 7/60 Clilbe Doze de, Agosto 4.° Jordelino Vicente �. 100 metros nado de peito nado livre .

ral. Vieira e Severino V. do

Nas-I' 1.0 A:yrton Pruner _ T. C.
RESOLUÇÕES DA ENTI- J'47" � Record '�,i Caravana do Ar - 17'10" clássico 1.0 Percival Brosíg, Mario cimento (Bocaíuva E. C.) _ Bôa Vista _ 3716 pontosDADE 2.0 Márío Noronha - Ca- 5.0 Edê Rosar. - Carava- 1.0 Ayrton Pruner - T. Colín, Ralf Artmann e Ayr- 6'32"3/10 - Record 2.0) Dalli Costa _ Bocaíu-
A Entdiade, ouvida a: Co- ravana do Ar E. C. -.... na do Ar - 18'45"9/10 C. Bôa Vista - 1'36"5/10 ton Pruner (T. C. Bôa Vis- 2 .

.0 Alberto Bins Neto, Ri- va E. C. _ 32,6 pontosmissão Técnica de Natação 2'56"4/5 1500 metros nado livre 2.° Joel Araujo - Cara- ta) - 5'7"3/10 - Record cardo Maliceski. Joel Arau- 3.0) Pedro Bolm _ Cara-
aprovou o III Campeonato 3.0 Jorge VIeira - Bocaiu- l.0 Severino V. do Nasci- varia do Ar - 1'45"3/10 2.0 Joã.o Maciel Daniele- [o c João C. Maciel (Cara- varia do Ar _ 32,2 pontosEstadual de Natação e Bal- va E. C. - 3'6" �lent.o - Bocaíuva E. C. - 3.0 Roberto da Silva - wíca Mario Noronha, 'Paulo vana do Ar) - 6'46" 4:0) Ernestc Estevam

I

de
tos Ornamentais. reahzados 4.0 Ormi Coelho - C. N. \24'25"1/10 - Recoro Bocaiuva E. C. - 1'48"4/10 Noronha e Ernesto. Vahl MOÇAS Castro _ Caravana do' Ar _
nos .dias 9 e 10 do corrente Ria:dlUel.o 2.0 Mário Noronha _ Ca- 4.0 Irineu Mafra - Cara- (Caravana do Ar) _ 100 metros nado livre 3 2pontos'
na piscina da Escola de A- 400 metros nado, livre ravana do Ar - 28'45" vana do Ar - 1'5,2"2/10 5'18"2/10 1.0 Margit Huth _ T. C. 5.0) Sin.zio R. Cunha
prendizes Marinheiros de .. 1.0 Sergio Nascimento 3.0 Antonio Carlos Souza 5. Mario Gonçalves - Bo- 3.0 Antonio Silva, Dalli Bôa Vista - 1'30" - Record Bocaiuva E. C. � 30,2 pon-Santa Catarina, cujos resul- -Clube Doze de Agosto - Bocaíuva E. C. _ caiuva E. C. Costa, J.orge Vieira e Jaime 2.0 Charlotte Frank _ T. tos
tados foram os seguintes: &'12"7/10 - Record 30'21"9/10 ,200 metros nado de peito.((. Souza (Bocaiuva E. C.) C. Bôa Vista - 1'37" 6:0 Percival Brosig _ T. C.HOMENS 2.0 Antonio Silva - Bo- 4.0 Hamilton de Souza -,.. clássico __:_:_ 5'37"5/10 200 metros .nado livre Bôa Vista _ 28.4 pontos1000 metros nado livre caiuva E. C. - 6'31"2/5 Caravana do Ar 1.0 Joel Araujo -. Carava- 4.0 Ormi Coelho. Dante 1.0 Margít Huth _ T. C. 7.0) Ingo Frank _ T. C.1e} Ayrtoll, Pruner T. 3.0 Jorge F. Vieira - Bo- 100 metros nado de costas na do Ar - 3'46"3/10 Iwersen; Valberto Domín- Bôa Vista - 1'34"1/10 _ Bôa Vista _ 2.8(4 pontosC. Bôa Vista - l' lI" 3/0 caiuva E. C. 1.0 Mario Colin _ T. C. 2.0 Mario G.onaçlyes gues c .Ademar Nunes Pires Record 8;k) Paulo Santos -' Ca-
2.°) Ralf Artmann - T.' 4.° Ricardo Malíceskí ---\ Bôa Vista _ 1'27" _ Record Bocaiuva E. C. - 4'5" J'uníor (C. N. Riachuelo) -;,100metros nado de costas ravana do Ar _ 27,6 pontosC. Bôa Vista __. 1'15" Caravana do Ar E. C.' 2.0 Odilon Maia Martins 4.0 Irineu Mafra - Cara- 5'45"5/10. I 1.0 Charlotte Frank _ T. 9:0) Dorival Vieira _ BoI3.°) Antonio Silva - Be- 5.0 João Maciel - Cara-

_ Bocaíuva E. C. _ varia do Ar Revezamento 4/200 metros, C. Bôa Vista - 1'59"2/10 - caiuva E. C. _ 22,5 pontos.caiuva E. C ........ l' 17'� vana do Ar E. C.
1'27"7/10 100 metros nado de peito nado livre I RecordJ Secretaria da Federação4.°) Paulo Noronha - Ca� 800 metros nado livre P 3.0 Alberto Bins Neto borboleta 1.0 Mario Noronha, Paulo Contagem de pontos Aquática de Santa' Catarína,ravana do A r E. C. - 1'20" LO Severino V. do Nasci- Caravana do Ar _ 2'1" 1.0 Dorival Vieira � Bo- Noronha, Jordelino Vicente I 1.'0) Bocaiuva ElJ>orte aos 10 de abril de 1960'5.°) Dalli Costa - Bocaiu- mente --:-- Bocaíuva E. C. -

4.0 Edê Rosal' _ Caravana caíuva E. C. - 1'46"7/10 e Ernesto Vahl (Caravana Clube - 149 pontos - carn- Altamiro F. da Cunhava E. C. .',:� 12'40" - Record
do Ar _ 2'7"5/10 '2.0 Ricardo Malicesk _ do Ar) - 12'42"4/10 - Re-. peão SECRETARIO6.°) João C. M. Daniel- 2.0 Carlos Souza - Bo- 200 metros nado de costas Caravana do Ar - 2'3" cord I 2.0) Caravana do Ar Es- Luiz Oscar de Carvalhowícz - Caravana do Ar caiuva E. C. - 15'25" LO Odilon Maia Martins 3.0 Fernando Nascímen- 2,0 Severino V. do Nasci- porte Clube - 120 pontos....,.. VICE-PRESIDENTE200 metros nado livre 3.0 Ingo Frank - T. C.
_ Bocaíuva E. C. _ 3'22" -,.. to _ Bocaiuva E. C. _ ....

j
mento, Antonio Silva" Jorge vice-campeão° Sergi.o Nascimento Bôa Vista - 15'35"

RecordJ 2'50"1/10 F. Vieira e Roberto Silva 3.°) Tenis Clube Bôa Vista r-.._---------...
2.0 Alberto Bins Neto 200 metros na do de peito (Bocaiuva E. C.) - 13' - 96 pontos

Caravana do Ar - 3'51"3/5 borboleta I Revezamento 4/100 metros 4.°) Clube Doze de Agos-
3.0 Edê Rosal' - Carava- 1.0 Dorival Vieira -. Bo-, - 4 estilos (costas, peito, to - 20 pontos

vana do Ar - 4'42" caiuva E. C. - 4'37"3/10 _! borboleta II livre) 5.0) Clube Náutico Ria-

4 ..

0 Enéias Xavier - Bo- Record I 1.0 Mario Gonçalves. Odí- chuelo - 6 pontos .

caíuva E. C. Revezamento 4/100 metros lon Maia Martins, Dorival SALTOS ORNAMENTAIS
Radiologistas: DRS. J. A. NóBREGA DE OLIVEIRA

EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estôthago - Vel"ieula Biliar -- Rins
Torax - Ossos ....... Intestino, etc.

Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica
(Gravidêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPõE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDEROOO· Rua Irmã Benwarda s/n. ônibus à por" ,.

ta (Almte. Lamêgo) ,

COMPANHIA D E REL�!�OE!T�mJ� R TL A N D ------/-���AMA�oA���A O

DIA 14 DE ABRIL DE 1960Senhores acionlstas:
A Diretoria da Companhia Catarinense de Cimento Portland, cumprindo às determinações legais e estatutárias, submete à apreciáção dos senhores aeío-

J
(QUINTA-FEIRA)

nístas, o relatório, demonstrativo de lucros e perdas, bal anço e parecer do conselho fiscal, documentos êsses refe rentes ao exercício fin�o,e� 31 de dezembro �e 1�59. . _ Às 6,35JJ1ste. senhores acionistas, é o relatório que julgamos nosso dever submeter ao julgamento da próxima assembléia geral Ordínáría, permanecendo a dísposíção Rancho Alegre
para qualquer esclarecimento que fôr solicitado. �

.

. Às 7,05 _

Itajai, 31 de Dezembro de 1959
Revista Matinal

Genésio Miranda Lins - Diretor Presidente Çastorino Rod1'igues - Diretor Gerente
Às 7,(i5 _

Dr. José E1'mírio de Morais Filho - Diretor Secretário
"':' -

A VEMAG In;formaBALANÇO.GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1�59 ÀE: 8,35 _

PASSIVO

CATARINENSE

)� .

� TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.318.490,50

tItajaí> 31 'de Dezembro de 1959. \ k
Dr. José Ermírio die Morais - Diretor Superintendente Genésio Miranda Lins � piretor presidépte Castorino Rod1'igues - Diretor Gerente

IIdro Antônio Prádo _ Diretor c,omercial D1'. José Erin1.1'io, de Momes .fi.lho - Diretbjr secret,áriO Má1'io Flol'idno Zen�1'on - Técnico e� Contabilidade, re-
. gistrado no CRC-SC. n.o 1.666

, ,. , '.

PAREC�R DO CONSE!LHO F\SCAL .

Os abaIxo assinados 'membros do Consêlho Fi scaI da CompanhIa Catarinense de Cimento Portland, ten do examinado detidamente o Balanç.o _Geral, encerrado ,em

31, de Dezembro de 1959 relatório da Diretoria inventário e contas r,eferentes ao e�rcício de 1959, c:f�e,pois de const,a. tarem a mais perfeita ordem e exatldao e� tudo qUIe IhD:S• '
' ,

••

dOO
,'.

I' d d t 'ma enumerados todos os atos pratIcad.os pe a 1-fOl dado examinar,. são de parecer que devem, s�r 'aprova dos pela assembleIa geral 01' marla, a eI1. os ocumen .os aCI ,
.

retoria no referido exercício.
.

ltajaí, 15 de Fevereiro de 1960.
.y
Dr. Erich 'Walter '!iuc(ikmann'1ik. 1}1'.)ngÔ t1rli1}�9 Re1J;aua;

Dr. José Ermípio de .Morals -,- Dfretor Superintendente
târo Antônio Prado - Diretor Comercial

AT I V O

'IMOBILIZADO
Jazida de Calcário ..................•••••.....
Imóveis e Benfeitorias � �

Construções em Andamento .

Móveis e Utensílios, Veículos, Máquinismos, etc.

DISPONíVEL
Caixa e Bancos

REALIZAVEI,s
,Estoque e Almoxarifado .

- Devedores Diversos .

RESULTADOS PENDENTES

Despesas de ]instalações - Serviços Gerais

Construções Provisórias .

Poços Artesianos .

Linhas Telefônicas .

cabo Aéreo nO II .

Estudos e Análises ,.

Custeio ,de Diversas Secções .

Contas de Pendência
,

.

. PARTICIPAÇõES
Em: outras Sociedades

lJONTAS COMPENSADAS.
Ações em Caução .

Devedores p/Maq. Emprestados .

Maq. Recebidos p/Empréstimo .

Titulos Endossados para Descontos .

,\

TOTAL
.

D:ÉBITO
Anterior •••••• 0

oe.

Encargos do Exercício
.

Impostos Diversos , :
.

Despesas de Instalações - Serviços Gerais .: ..
DEPRECIAÇÕES

Máquinismos e Utensílios, Maquinário para Fa-

bricação de Cimento, etc. . .

Reserva' para Devedores Duvidosos .

LUCROS E PERDAS
Saldo desta conta à disposição da Assembléia
Geral Ordinária .

TOTAL

2.267.718,50
8.195.152,90

115.713.549,70
159.718.588,30

NÃO EXIGíVEL

Capital. .

�
-

..

,

.

Deprecíações ,' .

'Reserva para Devedores Duvidosos . 125.757.849,00

100.000,000,00
23.388.767,00
2.369.082,00

285.895.009,40
LUCROS E PERDAS

Saldo d/conta a disposição da Assembléia Gerai
Ordinária .. .

EXIGíVEL
Curto Prazo

Credores Diversos .

I
Contas a Pagar -. . 21.51�.145,00

2.406.572,50 16.806.722,90

55.293.996,40
14.239.268,40 69.533.264,80 19.922.863,00

1.596.282,00

14.075.063,20
1.422.998,50
673.456,50
435.811,80
155.715,60

9.549.420,40
1.050.337,70
154.266,00

Lenço ..Prazo

Acionistas Credores '
.

Obrigações à Pagar .........................•
220.825.599,50

464.000,00 221.289.599,50

27,517.069,70

21.400,OÓ

150.000,00
3.787.000,00
964.200,00

14.522,643,00

CONTAS COMPENSADAS
.

caução da Diretoria· ;•...................

Máq. Entregues p/Empréstitnô .

Credores p/Maq. Emprestados .

19.423.843,00 Títulos Descontados .

'TOTAL . 404.797.159,40

150.000,00
3.787.000,00
964.200,00

14.522.643,00 '19.423.843,00

404.797.159,40
Itajaí, 31 de Dezembro de 1959.

COMPANHIA CATARINENSE DE CIMENTO PORTLAND

ITAJAí. "".�. SANTA CATARINA

DEMONSTRACÃO DA CONTA "LUCROS' E PERDAS" EM 31/12/1959
-

CR:ÉDlTU
8!.612.355,70 ]

706.134,805.5,67.561,60
9.476.026,70

25.3.54.468,10
3.518.765,80

Produto das Operações Sociais

Rendas'Diversas ••• 0'0 •••••\._ .

19.225.863,40
2.369;082,00

16.806.722,90

82.318.490,50

•10sé Man}al Dutra

Um Amigo a Seu
Às 8,55 -

Repórter Alfred

Às 905 -

Lado

Telefone Pedindo Música
Às 10,30 -

Antarctica Nos Esportes
As 11,05 -

'

. Musical Copacabana
Às 11,:t5 -

Parada Musical Chantecler
Às 11,55 -

Repórter AIfred
Às 12,25 -

A VEMAG Informa
. Às 12,30 -

Carnet Social
As 12,35 -

Enquanto Você Almoça
Às 12,40 .;

O PSD Na Assembléia
Às 13,35 -

..Convite à Música
Às 14,35 -

Trio Cruz de Malta
As 15,05 --

Show Musical R.G.E.
Às, 16,00 -

A VEMAG Informa
Às 16.55 -

Repórter Alfred
Às 17,45 -
Musical Loteria do Estafio
Às 18,10-
Resenha 1-'7
As 18,55-
Repórter Alfred
Às 19,00 -

Momento Esportivo Brahma
Às 20,05 -

Fala o Convidado
As 20,35 -

Telefone Para Ouvir
às 21,00 -

Repórter AIfre�
.

� 21,05 -

'RadiofonizaçãQ da Paixoá e

Morte de Jesus Cristo
Às 22,35 -

Orquestras Famosas
"

VE'NDE-SE
1 Casa com área construí

da de 100 lJl2 com 9 peças,
tôda de pedra, e garagem, à

.

rua, Maria Júlia Frnco n . .o 57.
Tratar n aRua Silva Jar

dhn : 228, c.om Itamar Gilli•
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NOTA DO PARTIDO DE
REPRESENTA:ÇAO PO

PULAR
O Diretório Regional do

Partido de Representação
Popular, reunido nesta da
ta, deliberou ° seguinte:

O Departamento do Lira
T.C" as Pioneiras Sociais, o

Rotary Clube, as Soropti-

FLORIANÓPOLIS, QUINTA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 1960

"t�TERIl n� E�Tlnu"
,

Dia 16 de Abril
Cr$ 500.000,00
ASSEMBL'ÉIA LEGISLATIVA

CONVITE
A Mesa da Assembléia Legislatiya convida as autori

dades, ° Clero, Entidades Partidárias, Organizações Clas
sistas e Sindicais, as Excelentíssimas Famílias dos Senho
res Deputados e o povo em geral para a sessão Solene, a
18 do corrente, com início às 15 horas, no Palácio da As

sembléia, em que, nos têrmos das disposições constitucio
nais e regimentais, será instalada a 2.3. Sessão Legislativa
Ordinária da 4.a Legislatura, quando Sua Excelência, o

Senhor Governador do Estado, consoante dispõe o art. 52,
mcíso V, da Constituição do Estado, apresentará a Mensa

gem Governamental.
PALÁCIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, em Flo

rianópolis, 11 de abril de 1960.

Deputado Braz Joaquim Alves
- Presidente -

Deputado Volney Co laço de Oliveira
- 1.0 Secretário -

Depu\ado Mário Olinçer
- 2.0 Secretário -

diz respeito à nova compo
sição da Mesa.
b) - A àtitude do Dire

tório �egional e a que to
mar o Deputado dêste Par
tído não tejrá nenhuma re

lação com o problema da
sucessão governamental,
nem representará uma to
mada de posição do Parti-
do. ,

Florianópolis, 9 de
de 1960.

abril

ÉRICO MULLER
Presidente

mistas e o Lions Clube, es
tão fazendo uma grande
campanha, em prol dos fla
gelados catarinenses e nor

�estinos. Dia 20, haverá o

GRANDE BINGO POPU
LAR, no Lira T.C. Dia 23,
SOIRÉE com .um grande
"SHOW", a Cr$ 500,00 a

mesa.

Coopere com esta cam

panha comparecendo.

CLUBE DE IMPRENSA JUNIOR

IDstala�a a . Sec�ão �e
'

lanla �atariDa

Um aspecto da reunião de instalação do Clube de Impren
sa Junior de Santa Catarina, vendo-se o jornalista Ilmar
Carvalho, sria. Iára Pedrosa,' Silveira Lenzi e Zury

Machado
Foi fundado no dia 12 do

corrente, terça-feira últi
ma, o Clube de Imprensa
Junior de Santa Catarina,

HOJE NA GUARUJA

"PAIXÃO E MORTE, ·DE JESUS CRISTO"
Finalmente será levado

ao ar, hoje, às 21,05 horas
a radiofonização "PAIXÃO
E MORTE DE JESUS CRIS
TO", pela Rádio Guarujá.
E' um trabalho feito pe

lo jovem produtor catari
nense Humberto Cardoso, e

que vem comprovar o alto
nível artístico atingido pe
la "Mais Popular".
Os ouvintes viverão 90

minutos de emoção e rea
lismo. Um elenco fabuloso
encenará uma obra arro�
jada, ,e levará os sintoniza
dores à época de Nosso Se
nhor Jesus Ctisto. A dire
ção está a cargo de Oscar
Berendt Neto. A sonoplas
tia será executada por Os
car V. Filho .e Onélio Sou-

. za. Os efeitos de contra-

o PRP e a 'atitude tomada
pelo Oep. Querino Flach

Conforme deliberação to-
.

a) - Não sendo possível,
mada pelo Diretório Regio- à oposição, eleger a Mesa
nal do Partido de Repre- da Assembléia resolveu
senção Popular. reunido em por unanimidade, liberar ó
9 do corrente, o seu c::epre- seu Representante, deputa
sentante na Assembléía Le- do Querino Flach no que
gislativa foi liberado, sem

'

que o comportam.ento a ser

tomado pelo Parlamentar,
implicasse em qualquer
compromisso relativo a su

cessão governamental.
A nota abaixo divulgada

sábado último,
.

por uma

das emissrôas locais, de
monstra claramente como

agiu o PRP e, posterior
mente. o seu Deputado. flagelados: Bingo Popular e

Soirée

regra estarão a cargo de
Mauro J. de Mello e H.
Cardoso.
Constitue-se numa valio

sa contribuição ao progres-:
so e desenvolvimento da
arte e da cultura nos meios
radiofônicos da Capital.

que reune destacados ele
mentos da imprensa floria
nópolítana
Composto de jornalistas

que funcionam com espe
cíalídade, em cada setor da
imprensa falada e escrita,
seu quadro, em número de
11 membros (disposição
estatutária), ficou constí
tudo pelas seguintes pes
soas: jornalista Salim lI4.i
�el (cronista literária),
Armando Carreirão e J. Ha
milton Martinelli (cínegra
fistas) Ilmar Carvalho (re
datar político) Paulo da

VIAJA PAULO C. RAMOS
Segue hoje para a Capi

tal Federal, pelo Convair
TAC-Cruzeiro do Sul o re
dator e c r o n i s t a dessa
fôlha, Paulo da Costa Ra
mos. No Rio de Janeiro, o
nosso companheiro entrará
em contacto com destaca
das personalidades, convi
dando-as a comparecer à
nossa cidade a fim de se-

o Ensino Secundário
Consoante a Sinópse do

Ensino Médio, do Serviço
de Estatística da Educação
.e Cultura a matrícula ini
cial, em i959, do curso se
cundário atingiu a 794.690
alunos, dos quais 368.924,
ou 46,4% do sexo feminino.
Dêsse total, grande parce-

la, 689.014 (86,7%), era re

presentada pelo contingen
te do 1.0 ciclo ou ginasial
devido ao caráter que êst�
vem adquirindo de' curso
básico para íngfesso ao 2.0
ciclo dos demais cursos mé
dios.

Apesar do aumento

./

CONVAIR DIAP\O

FLORIANÓPOLIs
DlaE.TD
Ç.PAULO�

R\D

em 1959

de

104% verificado em dez
a_nos, é ainda pouco expres
SIVO O discipulado ginasial
em relação ao número de
alunos da escola primária
que é cêrca de dez vêze�
maior apesar de não aten
der à' totalidade dos que
dela necessitam.
Quanto à dependência

administrativa, a matrícula
assim se dístríbuía: 497.964
(62,7%), em estabelecímen
tos· particulares; 250.373
(31,5%), em estaduais;
30.221 (3,8%), em munici
pais; e 16.132 (2,0%), em
federais.

Essa massa de alunos
frequentava 3.435 unida
des escolares, e o ensino
lhe era ministrado por um

corpo docente de 53.284
professôres, considerados
êstes tantas vêzes quantos
os cursos em que leciona
vam. Segundo a distribui
ção regional, 68,5% con

centravam-se apenas em

cinco Unidades da Federa
ção: Minas Gerais (95.221),
Distrito Federal (l02.206) ,

São Paulo (228.830), Para
ná (42.547) e Rio Grande
do Sul (75.718), em cujas
capitais localizavam 65,2%
do total das Capitais e ....

31,2% de todo o país.
Em referência as conclu

sões de curso, em 1958 to
talizaram 99.693, das quais
80.485 no ciclo ginasial e

19.208 no colegial, signifi
c a n d o, 'respectivamente,
83,7 e 88,2% dos que se

achavam cursando a últi
ma série, donde se conclui
que- 16 e 12% repetiram o

último ano letivo.

Prefeitura
Municipal
A Prefeitura Municipal

não funcionará nos dias
santitícados, dando expe
diente apenas na parte da
manhã (9 às 12) de hoje,
reiniciando suas atividades
na segunda-feira próxima,
com o expediente normal
(das 12 às 18 horas).

Universitário !
Tua hora de adoração

será na noite de' quinta pa
ra sexta, íst« é, do dia 14

para 15, da$ O à 1 hora.
Compareça, caro Univer

sitário!

"0 ESTADO rr

Em virtude das festivida
des da Semana Santa, que
hoje se iniciam, não haverá
expediente em nossas Re
dação e (ificinas nos dias
de hoje � amanhã, motivo
porque só voltaremos a cir
cular no próxímo domingo
dia17.""

Partidn Trabalhista' Brasileiro
SECÇÃO DE SAN T A C A TA R I NA

N ,o T A O F I C I A L
A "COMISSÃO EXECUTIVA REGIONAL" do PARTIDO TRABALHISTA

BRASILEIRO, Secção de Santa Catarina, reunida nesta. data sob a presidência
do deputado Federal DODTEL DE ANDRADE. tendo em vista as cartas datadas

de 9 próximo passado mediante as quais os srs, deputadas BRAZ JOAQUIM AL

VES E PAULINO BÚRIGO solicitam desligamento do Partido, aprovou a seguinte
R E' S O L U ç Ã O :

1 - No decurso na atual legislatunl.4IVêm os senhores' deputados BRAZ

JOAQUIM ALVES E PAULINO BÚRIGO, preocupand:: a direção partidária e as

classes trabalhadoras como fatores de desintegração de sua bancada na As

sembléia Legislativa de Santa Catarina.
2 - A inobservância de' determinações emanadas do órgão diretor do

Partido culminou com a partícipa'ção efetiva, decisiva e ínequivt.ca dos senhores

deputados BRAZ ALVES E pAULINÓ BÚRIGO 'na manutençãud cs vetos apóstoh
pelo Poder Executivo aos Projetes .de Leis que visavam ao atendimento, justo e

.merecldo de antigas e sentidas reivindicações da laboriosa classe dos professores
de nosso �stado.

3 - Vale alientar que a' 'posíçãn 'unânime e oficial do PTB catarínense

era, llO sentido de propiciar ganho de causa ao magistério e aos professores, sen
do ainda oportuno recordar que, a respeito. fôra anteriormenie divulgada Nota

assinada pelo Presidente do 'Partido .

e pelos membros' de sua bancada, na As

sembléia, inclusive os senhores BRAZ ALVES E PAULINO BÚRIGO, os quais,
dessa forma negaram a palavra públicamente em.penhada.

4 - Assim, preferiram aqueles parlamentares negociar· cem o Poder Exe

cutivo evidenciando de sobêjo Intúítos que caracterizavam afastamento metôdi
co premeditado e consciente das determinações do Partido.

5 - Apesar do ocorrfdn, persistindo os 'senhores deputados BRAZ ALVES
E PAULINO BúRIGO em fugir â observância dt1 uma conduta que atendesse aos

superiores ditames do trabalhismo, <

tentou, ainda, êste Partido, através trabalho
exaustivo de seu Presidente, 'induzir os referidos parlamentares a o acatamento
da orientação partidária.

6 _ Entretanto, já estava selado o destino dos "calabares" do PTB.

7 _ Assim é que, antes mesmo de haver o partido tomado posição ofi

cial com respeito á eleição da Mesa da Assembléia Legislativa e consequente es

côlha rlo seu candidato á Presidência, - que poderia inclusive ser o sr. deputado
BRAZ ALVES _ eis que a .díreção partidária é culhtda de surprêsa com as in

tempestivas cartas do referido parlamentar e do deputado PAULINO BÚRIGO,

solicitando desligamento das fileiras trabalhistas.
8 _ A "Comissão Executiva Regional", pelo seu Presidente, querendo

ainda rião acreditar pudessem exístír nas fi.leiras trabalhistas elementos capazes

de trocar o seu passado e o seu próprio futuro, além da eonfiança do Partido,

por ...-antagens de quaisquer espécies, fez ainda novas e baldadas tentativas -

depois de haver recebido aquelas missivas - objetivando -a manter unida a sua

l'I�pn:sentação na Assembléia Lagislativa Estadual.
'

.9 - O procedim�nto dos senhores deputados BRAZ ALVES E PAULINO

BÚRIGQ, evidenciam o propósito de mascarar flagrante traição partidária, tan
to mais torpe quando ditada por' apetites pessoais de lucros e vantagens. que co

meçaram com a Presidência da Alssembléia Legíslattva e terminarão, certamen
te, onde encontraram o seu melancólico fim outros traidores. do passado, ou se

ja, na execração pública.
- DIANTE DO EXPÔSTO: -

CONSIDERANDO que a traíçân dos aludidos parlamentares se configu
rou, de fato, e se extende também á opinião pública de Santa Catarina, ás suas
classes .1.rabathadoras, á orientação firme e sadia do Presidente João Goulart e,

sobretudo. á memória de Vargas;
CONSIDERANDO ainda que os deputados BRAZ ALVES E pAULINO BÚ

RIGH, mantêm negociações políticas com outras agremiações partidárias - ar

tigo 66, letra "B" do �statuto -I sem autorfzação dos órgãos dei Partido;
CONSIDERANDO, finalmente, que os mesmos' deputados, assim prece-

I
dendo. desobedeceram frontalmente deliberações de Convenções Nacionais, Re-

gionais e MUQÍçipais - art. 66, letra "I" do Estatuto - deliberações que exigem
o pleno acatamento às decisões partidárias:

-RESOLVE":__
.. Atender aos têrmos das cartas dos senhores Deputados ,BRAZ JOAQUIM

ALVES E PAULINO BÚRIGO, considerando-os EXPULSOS dos quadros do Par

tido Trabalhíete Brasileiro. na forma do Estatuto.

Florianópolis, 10 de abril de 1.960.
(as.) DOUTEL DE ANDRADE (as.) EVILÁ$IO NERY CAON

rem entrevistadas Em um

programa que está elabo
rando na Rádio Guarujá,
com o patrocínio da 'l'AC
Cruzeiro, e que será lança
do em principias de maio.

Costa Ramos (cronista)
Iára Pedrosa (cronista) Acy
Cabral Teive (radialista),
C. A. Silveira Lenzi (cronis-

" ta político), ,Zury Macha
do (cronista social) Wal
demar Anacleto (repórter
fotográfico) e Rosendo
Vasconcelo Lima, (cronis
ta esportivo).
O Clube de Imprensa

Junior, tem a finalidade
máxima de promover o in

. tercâmbio de trabalhos dos
profissionais nêle inscritos,
como também, visa pro
porcionar a aproximação
.dos jornalistas especializa
dos de todo o país na di
vulgação de seus' traba
lhos e diversas regalias so

ciais.
A organização, tem como'

séde a cidadé do Rio de
Juneíro, congregando al-:
't,ai: e expressivas persona
l�dHdes da imprensa, rádio,

2.1 tes gráficas etc. tendo co
n;o Presidente, (l jornalista
Nahum Sírostky, diretor
tia· revista SENHOR, e ou-

.

tros profissionais dos gran
des jornais cariocas e pau
listas.

A -REUNIÃO
No Querência Palace Ho

tel, foi realizado, no dia
12, um jantar de confra
ternização, comemorativo
da fundação do Clube de

. Imprensa, efetuando-se na

quela reunião, a eleícâo
dos dois secretários distri
tais (disposição estatutá
rla) que ficarão responsá-
veis pelo expediente da
agremiação. Pela maioria,
foram .eleítos, os radialísta
e, jornalista, Acy Cabral
Teive e Carlos Alberto Sil
versa, para os cargos de
primeiro ..

e segundo secre-

..
tárío, respectivamente.

Neste outro flagrante da mesa, aparecem os jornalistas,
Salim Miguel, Paulo da Costa Ramos, rtuiiatistas Rozetuio

Lima, Acy Caoral Teive e o repôrter fotográfico, wauiemar

Anacleto

-'- ESCLARECIMENTOS -

Secretário GeralPresidente da Comis. Exec. Regional
(Reproduzldo por ter saído com incorreções).

./
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