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SANTIAGO �o CHILE, 23 (D.P,!.) ) O governo anunciou eeta noíte que

um maremoto açoitou a costa meridional do Chile numa extensãe aproximada
de 825 quilómetros, desde Porto Mont até A,ysen.

.

Porto Mo�t se encontra à l.050 quilometras de Santiago .. eAysen. a 400'
quílometros rnais ao sul. O maremoto. destruiu ou atingiu todos'os portoa exís-..
tentes entre o paralelo 36 e o 44, entre eles os de Talcahuano Coronel L b

. � , ,e u,
valdtvía, Corral, Maullin .. Porto Mont, Aneud, Castro e Achao, As instalações de
Porto Mont sofreram ímenaos danos. A população da maioria dessas cidades cos
teiras foi retirada.

"extremam�te g r a, v e",
anunciou o g>overno. Todos
os socorros de emergeneía
estãç sendo enviadds por
via aérea ria medida do
possível. Ce!;ca de 60.000
quílometros .fluadrados de
territorio, ori� vivem ..•..

1.500.000 pessoas, foram
devastados.

Sesquicentenário de nascimento·de um herói
Brigadeiro ,Antônio de Sampaio - Pal.rono da Infantaria do Exército Brasi leiro - H e r ó·i de
Tuiuti � -Mõrlalmen íe Ferido, Três Veies, (omo Presente Pelo Transcurso do Seu 56.0 Ani

yersário Natalício.,

GRANDE VIOLENCIA

SANTIAGO DO CHILE, 23
(U.P.I) - Cem desapare
cidos, 60 por cento das ca

sas destruidas, naufragio
de uma lancha com 30 pes
soas, 'provocou o maremo
to de grande víoleneía
ocorrido na tarde de on

tem. em Puerto Ancud, ca�

pital da provincia 'do Chi
le.

MAR!!:' SUBIU DEZ ME
TROS, '

SANTIAGO DO OHILE -

O terremoto da tarde de
ontem, teve gravia, agra
vado pelo maremoto que
se registrou em Puerto Cor
ral, provocando a subida da
maré de dez metros, dei
xando muitas casas sub-

Nascido a 24 de maio de
1810, no Povoado de Tam
boril, na província do Cea
rá, éra filho de Antônio
Ferreira Sampaio e de D.
Antônia Xavier de Sam
paio. Tamboril, ao tempo
de seu nascimento. nada
mais era que uma fazenda
de críar, cuja evolução len

ta. sàmente decorrido quase
meio século é que veio a se

tornar conhecido com a

criação de sua Fr.eguezia
(853) e sua elevação à Vi
la (1854).
A vida do General ANTO

NIO DE SAMPAIO, foi do
bêrço às fileiras da Infan
taria, vida acidentada,
cheia de 'vicissitudes, mas

pontilhada e aureolada de
feitos nobilit,antes: HE' que
SAMPAIO, obedecendo à
lei do Destino, não fêz ex

ceção, antes foi um para
digma dessa raça nordes
tina, dêsse povo "exemplo
de tenacidade", reconheci
damente inteligente, hones
to, altivo e independente.
Fêz-se por sí e à sua pessôa
deve unicamente o seu

triunfo. A modéstia, a fran
queza a coragem, a honra
dez, li jovialidade eram

atributos de sua admirável
personalidade. Ascendeu,
pelo seu próprio mérito, ao

mais alto po�,to da hierar
quia militar, tôda a sua

existência exclusivamente
consagrada às armas".
De descendência humil

de, mas de sangue puro,
passou a sua infância no

indiferentismo dOfl desve
los paternais.
Questões delicadas de fa

mília, em que aparece a

figura ,esbelta de uma jo
vem camponesa, levaram
no, fugindo à vingança, a

deixar pr.ecipitadamente,
os sertões de Tamboril à
procura do Forte (como éra
então conhecida a capital
da Província) com o· dese

jo de verificar praça no

Batalhão de Linha, o que
se deu a 17 de julho de

1830, contando 20 anos de
idade.

.

Do 220 Batalhão de Ca
cadorea se transferiu para
Ó Rio de Janeiro, já osten
tando as divisas de Fur
riél (30 Sargento), recebeu
o seu BATISMO DE FOGO
no memorável combate
travado nas ruas de Icó, a

4 de abril de 1832, assis-

G�yêrno Asfalta

MARÉ NO, PACIFICO
mersas, tendo um barco destruição de 50 por cento '

chileno ficado à deriva e das casas. HG'NOLUI;>1J - o Serviço
outro teve que ser abando- GeodeslCo dos Estados Uni-
nado pela tripulação por SITUA:ÇÃO '"EXTREMA- do" ariunciou g,ue ,0& abalos r

estar a ponto de afundar. MENTE GRAVE" sísmicos do' ehile haviam
Na ilha de Chiloe o movi- provocado uma gigantesca
menta de terra durou cín- SANTIAGO DO CHILE maré no Oceano Pacífico.
co minutos causando duas _ A situáção no sul do Teme-se quê a maré ,�tinjamortes e varias ferídoa e a Chile após o maremoto é as Ilhas Havaí.
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ANDRÉ NILO TADASCO
O Calendário Cívico do Brasil assinala hoje, 24 de maio de 1960, o trans

curso do 94.0 aniversário da memorável e dantesca Batalha de "I'uíuti, travada nos

campos do Paraguai e na qual se empenharam, os Exércitofl aguerridos de quatro
Nações. 6 ,,!\ i��,.....

Se a Pátria Brasileira !J-Í póde sentir a glória de seus valorosos Soldadoq, e

de si mesma! a maior Batalha travada na América do Sul, e a mais �..ahgrenta, on
de "a bravura do Soldado patrício tornou perplexo o inimigo afoito, e nesta inde

cisão, misto de encanto e terror, as 'fôrças aliadas impuseram ao ditado!' SOLANO
LOPES a mais fragorosa derrota", um vulto se destacou para ae tornar um SíM-

BOLO e ser o PATRONO da "Ra�nha das Armas" -. a Infantaria.

E êste Símbolo Nacional _ Brigadeiro ANTONIO DE SAMPAIO - Patro

no da Infantaria do 'Exército Brasileiro - é o magnifico personagem que a gra

,tidão da Pátria hoje reverencia, no transcurso ,da seu 150.° aníversárlo de naecí-
mente.

'. �'< •

tindo ,aind: � outros com- POêsiv�ente pelo- fáto���os se;·Vi.,ço'�o:��-�rã, _f�l�"
bateu notáveis da pácifica- ser chefe do levante o seu zendo parte' da axpedtção
cão da Província, Comandante, Major Fran- que restaurou o ímpérío da
"

Quando, a 10 de novem- cisco Xavier Tôrres. Mas o lei na Vila de Turiassú e

bro de 1833, um motim mi- Furriél ANTONIO SAM- assístindo aos combates de

litar estourou em Fortale- PAIO não ue deixou pren- 10 de outubro.

za com o fito de depor, o der com a sufocação -do Na célebre "Balaiada" a

Presidente da província (o mo�imento sendo captu- ação de SAMPAIO foi des-

então Tenente José Ma- rado em Canindé, quandO tacada. Nela participou
riano de Albuquerque Ca- bebia água numa cacimb8. desde 1839 até a sua con-

valcantil, ANTONIO DE de gado. clusão a 19 de janeiro de

SAMPAIO se viu envolvido, Em 1935, presta f' ,';',\�}I)- 1841, assistindo fi 50 com-

o Frio Impedenão

Estradas
No próximo dia 25, quarta-feira, o sr. Govern�do.r,

acompanhado do sr. Secretário de Viação e Obr�s Pubh

()(lS, elo' Secretário de Educação e Cultura, do DIretor do

Departamento de Obras públicas, e de mais alguns de

putados inauO'urará 48 quilômetros de asfalto, na rodo

via que' liga .. "'. CURITIBA à PONTA GROSSA, no Pa

raná. .. Uma pena não seja nêste Estado ...

MAIS 1,26 MORTOS

SANTIAGO DO CHILE -

Segundo as primeiras in
formações, o maremoto que
devastou as costas chíle
nae parece ter provocado
pelo mçnos 126 m?rtos. que
se acrescentam as cente
nas de vitimas dos terremo
tos. Oficialmente negístram
se 26 mortos e 100 desapa
recidos. 'I'rêa enormes, on
das arrasaram grande par
te da localidade portuaria
de Ancud, levando consigo
pelo menos 100 pessoas.
Nessa cidade foram des
.truído 60 edificios e cas,p.s,
inclusive o Arcebispado.
Correios e Telegrafas, par
te da Catedral ,e da Casa
do Governo. Dois bairros
operarias foram pratica-

.

mente varridos.

CONTI-TERREMOTOS
NUAM

BUENOS, AIRES _ O no

vo terremoto que açoitou a

zona de Concepcion, no

Chile, às 19,25 horas"
(GMT)-, foi sentido em to
do territorio argentino,
produzindo alguns casos de
panico. Os danos não são

bates que comandou pes
soalmente com exceção de
4, já comissionado Alferes
desde 20 de maio de 1839 e

confirmado a 2 de setem
bro do mesmo ano.

Tenente de 2 de dezem-,
cont, na s.a pág.

grandes, segundo as prí
meíras informações po
rem, em San carros de
Baríloche, localidade situa
da ao pé dos Andes, a cupu-
la da cetedral e o cais

à'beira do lago, apresenta-
ram extensas fendas, No
observatorio de La Plata .asagulhas ,dos sisrn,ografos
moveram-se, e na capital
as lampadas oscilaram du
rante varias minuto" e os
vidros tremeram em Mar
de} Plata. Os barcos que
navegavam 1').0 lago de Ma
nuel Huapi soltaram as
amarras em consequencia
das fortes ondas.

�!
NOVOS ABALOS HOJE

\

SANTIAGO DO CHILE -
Novos tremores de terra
ocorreram, hoje, nas re

gíõea central e sul do país,
segundo comunicado do
Instituto Sismologico Na-

cíonal. Em Santiago regís
traram-se dois tremores,
um às 15 horas outro às
15,15 (hora local), o ulti
mo dos quais foi classifi
cado como de grau 2, esca
la um-seis. Tremores muito
fortes foram sentidos, tam
bem, na região de Ranca
gua, e outros, com caráter
de terremoto, na cidade de

Ralca, porém. desconhece
se até o momento se houve
vitimas ou danos.
Tambem em Concepcion

sentiu-se um rortíssímo
tremor, que derrubou algu
mas casas que tinham sido
danificadas pelo terremoto
de sabado. Segundo a Ra- ,

dia Universidade de Con

cepcion, que transmite con

tinuadamente noticias, I)

tremor desta tarde causou

grande panico na popula
ção, porém, felizmente não
houve vítimas.

P. R. (O M, L O T T
Publica a ULTIMA HORA de ontem:
Além da decisão da seção mineira do

P.R., também a baiana que é a segunda em

valor eleitoral, vai se manifestar de manei
ra irrefutável em favor da candidatura Lott.
O deputado Manuel Novais viajou para os

Estados Unidos como integrante de uma de

legação de parlamentares brasileiros que
visitará o vale de Tennessee, mas deixou
instruções para a reunião do diretório es

tadual, ainda esta semana, no sentido de
que a seção da Bahia se pronuncie, sem va

crlaçêes, de acordo com os seus compro
misses iniciais, emprestando toda solidarie
dade à chapa Lott-Jango.

lHE a I ..H.:.Kruch v CulpadO
RIO, 23 (V. A.) _ O mi- O presidente dos EUA a- mo começou a ser elabora-

nístro interino das Rela- tribui a Kruschev o intuito da. Assim, os <lois doeu
çõos Exteriores, embaíxa- deliberado de torpedear a mentes deverão ser duelos

� dor Fernando Ramos de Conferência de Cúpula, ex- à publicidade.
Alencar, entregou ao pre- plorando a fundo com esse Sabe-se que Eisenhower
sírlente JK, uma carta pes- objetivo o incidente ocor- enviou carta de teôr semo
soal do presidente Eíse- rido' com o avião norte- a- lhante a vinte eheres de
nhov\:.er, sobre o malogra- TIj,erican<kU -2. ; Estado, sendo que na Amé
,do,-ell((6ii�rud�:,; obfes �Tâs ",' J '_ 'I' ,b"'ui�0-ão lIõ,je ·aiC:_a_ L�Ftnf- -(\�rrgi.u.-:sé 'ap(:-'
quatro. grandes pntenclas. ' A carta de 1J:ke chegou as nas ao 'sr,' Su'Scelmo Kubí
em Paris.' mãos do ministro Ramos tschek e '::"0' presidente cl1
O conteúdo da carta n�o de Alencar, sábado à tarde, república argentina, sr.

foi divulgado. mas sabe-se mas só ontem foi entregue, Arturo Frondizi.
que ela apresenta um re- no momento em que JK Texto da Carta
lato dos, acontecimentos. chegava de Brasílía, encon , A carta enviada a Fron-
ressaltando-se fi, neccssí- tranrío-se no Rio. dizi foi divulgada ontem
dade de se estreitarem in- O presidente da Repúhlí- pela Casa Rosada, presu-
da ornais os lacas da uni- ca estudou atentamente o mindo-se que o texto re
dade intéramericana, em documento e decidiu divul- cebido por JK seja seme
vista do agravamento da si- gá-Io juntamente' com sua lhante. A mensagem é da
tuação internacional. resposta, Que ontem mes- tada de Lisbôa. onde este-

ve o presidente dos EUA,
no dia 19, após o fracasso
da conferêncifl" de P,aris.

Olivier decidiu-se:
.,vai divorciar-se
NOVA IORQUE, 23 (UP)

- O ator inglês "Sir" Lau
rence Olivier e sua espo
sa, a atriz ingle:sa Vivien
Leigh, se divorciarão. Um
comunicado de Lady Oli
vier (Vivien Leigh)

-

publi
cado em Nova Iroquê, in
dica Que foi "Sir" Lauren
ce que solicitou o divórcio '

a fim de espoSar umà atriz
igualmente inglesa, .Tean
Plowr�,ght.

as (omem,oracões
,

lajes. em dias festivos - a Exposição Agro-Pecuária e Industrial_ - prestigiam as autor'idades
LAJES, 22, pela TAC _ Oruzeiro. do Sul. (Do nossoJj Himbrd e :c�tiva � quan- do pauh�inamente o pe- des e� �ome!noração ao

.

d '

.

I ... ·1
.

L ') Apesar do frio inten-� tos que VIsitam es,a en- queno e crescente parque Centenano, vao se esten-
envIa o especla IA veIra

_

enZI -:-. �_; cantadora cidade, é a Ex- industrial lajeano. Muita dendo.
So. que castiga a populaçao. e, �s vIsIta�tes que acor�eram� posiç�o Industrial e Co- cois� tem-s� para ver e

.

A cidade tem si�o iagra-

para os festejos do Centcna:i.'IO da CIdade de LaJes, aS2 mercIal. admIra::, mUIto ,progre?so ,cIada com belos dIaS en�

macóes têm sido prestigiadas. Nota-se, é bem ver- .� q�le amma e orgulh� prm- s<;>larados,. mas com o !e-progra.
."

,. ,,' Um aspecto importante, cIpalmente o Clatarmense. mtente fno. As ruas prm�
dade, urna certa "frIeza , no que se refere a movlmenta- " pois é de espantar o que Aspecto Festivo dpais suportam o'rnamen-
ção que deveria ocorrer. Talvez as chuvas constantes Lajes tem conseguido no tos em fOl1ma de arcos,

que cairam antes do dia 20, tenham contribuido para o setor industria c comércio. Estamos gozando rcal- que enbelezam a pais.agem,
.

� Com a vinda do elemento mente, um aspecto festivo e marcam o aconteClmen-
empanamento e hnlho, dos festeJOs.

. _
_ italiano, alemão e de ou- na Princesa da Serra. A 'to. Lajes e o seu povo, 'vi-

O tempo aquí, melhorou XI!. ExposIçao Agro-Pe- tras raças, foi se. forman- programação 'de festlvida- vem dias festivos.
bastante. As chuvas cessa- c�ana, com a presença dO'

Er-ram, mas a temperatura Gov�r�ador o �stado, Se- IIr�����������-�����������������������-- 23
'-'----- '_

����a::�����:_esl�oeú���ro� ��t������ 0�:2����:�rid�� 1-

A' (ONTE(IME�··��"��·�:."TOS M-'UN' 'DIA-IS-lA� altas autoridades da des, be� como de altas,
1�

C<:lpital, ainda encontram- per��nalldade� do mU1').do
,

.

,'e- ll!9, ICidade, prestigiando POlltiCO catarmense. I :

.

".

as programa,ções da Co- Como dissemos as fortes � .__ _ . �_'
1 11

missão de FestejOs do Cen- chuv:as que caíram
.

aquí, ,- - -,-, -
'!' II!

tenário. deixaram 0S recintos' '(ia .

RIO, ?3 (V. Ao) - Já fo- POLÍCIA PRENDE MELIANTES _- M�NISTRO VISITA-to�-são apenas os dos cen-

A Exposição Agro-Pecuária Estação Fitotécnica,' onde ram presos 1.0 compone�- BRASIL _ GERENTE ESCLARECE ROUBO -"7 EXAME tros e pqvoados mais im-

No sábado, dia 20. por estão instalados os ,galpões tes da quadrIlha que VI-
DA CANDIDATURA LOTT _ IKE FALAR' AMANH- _ portantes, n09 qu:;:is mal

volta das 13 horas foi ofi- e pavilhões expositários, nha furtando peças de au-
A A

começou a remocao dos

cialmente inaugurada a en�hàrcados de lama. Isto tomóv,eis da Superinten- 340 MORTOS - TERRA CONTINUA A TREMER. escombros."
dificulta um pouco o trân- dência de Transportes da estaya em cheques. Dos comunicado da Casa Bran- SANTIAGO 23 (UPI) -

sito no local, e faz com que antiga Prefeitura carióca. A seis atlsaltantes, dois estão ca, o Primeiro Magistrado A terra contÍnua a tremer
os visitantes se demorem polícia está deligenciando no xadrez, além do moto- fará um amplo relato, não no sul do Chile onde sa-

pouco, pois tornam-se di- para _capturar seis dos acu- rista. Os outros fugiram, só a respeito do fracasso bado te domingo' violei:1tis-
fícies as .concentrações. sados restante9. O mon- inclusive o portuguêa An- da conferência de cúpula, simos terremotos seguidos

tante dos roubos seria su- tônio Maria, bem como o mas, também, sôbre 09 pro- de maremoto d�vastaram
Os pavilhões dos bovinos, perior a dez milhões de chefe da gang. As autori- pósitos ,e objetivos futuros importantes cidade9 da re-

suínos, equínos, de aves, cruzeiros. diades esperam, prender os do mundo livr,e. gião, fazendo centenas de
etc. . .. repleto de animais, RIO, 23 (V. A.) Em bandidos nas próximas ho- SANTIAGO, 23 (UP!) -

. mortos, feridos e desapa-demonstram bem o. pro- 'I
.

'f f'
. .

avião da R.A.F. chegou o raso As u timas CI ras o ICIals recidos. O governo chUe-
gresso da pecuária lajeana. fisr. J,eorge Reginald Wurd, RIO, 23 (V. A.) _ Para indicam que se eleva a tre- o adotou medidas ime-
Métodos de criação, apri- ,

moram os produtos e ince- ministro da Aéronautica da manter cantatas polIticas, zentos ,e quarenta e três o diatas de auxílio aos sinis-

tivam o seu desenvolvi- Inglaterra, que veio a con- culminando com uma reu- número de mortos e desa- trados. Nóvos tremores

menta. vite do Titular da nossa nião, deverã_o participar os parecidOS na séde de ter- acabam de derrubar af1

Após um jantar oferecido Aviação e que visitará Bra- srs. Deny&',' Amaral, e Fal- remotos que começou sá- paredes já abaladas. Novas

às autoridades pela Co- Dília ainda na corrente se- cão e é destinada a um bado em toda a regiao sul e poss9,ntes sacudidélas fo-

missão do Centenário, rea- mana. No mesmo "Comet" ,exame da situação da can.. do Chile, compr,eendida en- rarp; repetidas. O pânico é

lizou-se 110 Clube 1 de ju- .cetorna;:á para Londres, a didatura Lott. pa:ra o que, tre Chillan e Ilha de Chi- indiscutivel. Cada novo

nho um animado e concor- 29/5. ,encontra-se no Rio, o pre- loé. Segundo computos de abalo é precedido por uma

rido Baile de Gala. onde a RIO, 23 (V. A) _ Só- sidente Jmicelino Kubits- dif,erentes organismos ofi- espéCie de surdo rugido que

aI t a sociedade lajeana mente agóra o g'erente do chek de Oliveira. O Presi- ciais o saldo de mortos é surge das entranhas da

compareceu, ,tendo a opor- Banco de Crédito Federal dente permanecerá uma o s,eguinte: 132 em Oon- ,terra. Vêm sendo recebidas"

tunidade de aplaudir um esclareceu que na pasta 'semana no Guanabara, se- cepcion; Talcuano, Coro- de todas as capitais dó
bem apresentado shaw a� arrancada das, mãos de um gundo soube-se. nél e Lotta 5; 9 ,em Peulla, mundo, mensagens de con"

tístico, com elementos do de seus auxiliares, assal- WASHINGTON, 23 (UP!) 8 em ODorno; 9 em Lebus, 7 dolencias, em consequencia
rádio e televisão de São t,ado a 20/5 nas proximi- - O presidente Eioonhower ,em Canete, um em Cura- da tragédia que enluta o

Paulo. dades do Forum, continha falará ao país na próxima nilaue, 10 em Puerto Monte Chile. Diversas instituições
A Exposição Industrial apenas 385 mil cruzeir09 quarta-,feira a noite, pelo e 6 em Puerto Varas. Os internacionais ofereceram

e Comercial em dinheiro. O resto, is- rádio e televisão. Nessa mortos ,e desaparecidos toda ajúda que puderem
Ao nosso ver, o que des- to é, mais d9is milhões oportunidade, segundo um computados até o momen- prestar.

1-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Terça-feira, 24 de Maio de 1960
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
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%SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS%SSSS

.

_ sr. Joel MouraANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE:

- srta. Terezinha Rosa Alves
\,----_._-------

- srta. Heleha da Silva

- prof. Alfredo Xavier Vieira'
- sr. Alberto M. Schmidt
- sr. Paulo Marte da Sil-

veira

VENDE-SE
- srta. Eunice � Maria Fer- ,

reira
. ,I Duas Bicicletas Monark.

sr. Odilio Hilario Moreira

'I p'r,',eço de, ocasião. Tratar à
,- sr. Luiz Rafaelli rua Duarte Schutel. 42.

APEPITIVOS
0-US1C'A DOS
DIARIAMENTE DAS /9As23NS.

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

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

truais, varizes, exame pre-nupcíal, tratamento pré-natal.
Alergia. Afecções da pele.'
Raios infra-vermelhos e ultra-vroletas
Consultório: Rua Felipe Schmidt, n. 46, Sobrado.
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'E
: Mauricio dos Reis - advogado :
: Norberto Brand - advogado :
•

•

: Advocacia em geral no Estado de :

I .tSanta Catarina
•

•

•
•

• Correspondentes: �
l INGLATERRA BRASíLIA t
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OSVALDO MELO
FARTURA E PRÉÇOS PROIBITIVOS - Vivem as

bancas de peixe no Mercado Público abarrotadas de taí
nhas. Grandes, menores, com ovas e sem ovas. São tantas
que estão eendo vendidas nos Mercadinhos da Cidade, pe
las ruas em carretas e até em casas comerciais.

O povo faz filas intermináveis, maiores ainda do que

.é'.s de cinema quando se anuncia um filme dos raros, quan
do aparece por aqui.

Ainda ontem, a quantidade do pescado foi além de tô
las as espectativas.

Os prêços, entretanto, são proibitivos para os pobrea,
Milito caras.

I
A manteiga, por sua vêz está sendo vendida pela exor

oitância de.280 o quilq.
Os outros gêneros d� primeira necesDidade, subindo, e

subindo cada vêz mais.
E há . tudo em abundância.

Empórios e armazéns cheios.

Também, prêços proibitivQs.
Pelo menos para os pobreD que necessitam com�r e ali

:entar-se.

Quando a mercadoria falta ainda é. permitido que ó'

>:'€;ço suba um pouco.
Havendo porém fartura, abundâl1cia a ponto mesmo

d as mercadorias fiearem estragadas só uma coisa pode
- plicar a alta excessiva: ganânci� ou expforação. Para'
impedir o mal, medidas severas devem ser aplicadas.

O fato é que não s'e aplicam.
Para minorar êsse abuso, pede-se também uma fisca

lização severa e criteriosa.

Também não há.

Tabelas e fiscalização são apenas, palavras para en

godar e evitar o dese9pêro do povo.
Êste nosso povo que dizem ser pacífico, humilde e to�

lerante.
Donos dessas virtudes é certo.

O que é certo também é que tôdas essa9 virtudes tão

proclamadas não podem resistir aos reclamos do estôma·go.
E o estômago do povo começa a reclamar ...

E aí é que está o perigo ...

comecmenos Sociais

Quinta feira as elegantes I tem, a exma, sra. Olga Ga

Bangú que concorrerês ao rofalles Campos, A Coluna

título Miss Elegante Clube Social associando-se ao I

Doze de Agôsto, serão ho-- acontecimento deseja à sra,

menageadas com coquetel Olga G. Campos, os melho-;
no Querência Bar. rcs votos de felicidades. I--:0:-- --:0:--

I
A cidade de Lajes está Em nossa cidade encon-

festejando o seu L° Cen- tra-se o jornalista sr.

tenárío. Mauricio Xavier, represen-
Nos salões do Clube 14 tante dos Diários Associa

de junho na noite de sápa- dos em nosso Estado.

do, com suntuoso baile IdE' --:0:--

gala iniciaram-se as reu- O clube Doze de Agosto
nrões sociais alusivas à data na noite de domingo, reu
- Apesar do frio intenso niu mais uma vez o "Socie�
que fazia naquela noite, as I ty" juvenil para uma ele

elegantes não pouparam gante reunião dançante.
seu belo gosto em fazer __ :():--

MONTEPIO DOS FUNCIONARIOS i'úlnl-
(urso de �d!D!sSão

(OS DO ESTADO DE SANTA CATAIUNA I MA!!.T��a��RTU_1
Edit�1 de Abertura da Carteira de I G���p::!��S �\�����'

E
PARA o CURSO DE AD-

mpréstimosr,de PreYidência �ISSÃO AO GINA�IO, RUA

L " SOUZA FRANÇ)\, 20 :- Te-

, ev? ao conhecimento dos senhores Contribuintes que lefone 35-30
a Carteira de empréstimos de previdência- (compra d: ter-I _,'--_' '. _

,rena, casa ou construção)
. abrir� no próximo dia 20 de jU-1 \

nho, obede�endo a� seguintes ínstruçôes baixadas pelo '-
Conselho DIretor deste Montepio, em reunião de 12 de I
maio de 1960: ,

L° - Quota de Cr$ 45�000.000,00 (quarenta e cinco

n�hões de cruzeiros) sendo Cr$ 20.000.000,00 (vinte mi
.hoes de cruzeiros) para a Capital e Municípios de São
José, Palhoça, santo Amaro da Imperatriz e Biguaçú, e
Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeíros) para
)S demais municípios do Estado.

Caso dentro de 60 dias (20 de agôsto de 1960) não te
nha, a quota do interior, sido completamente absorvida
'everterá o saldo da mesma, para a Capital. NESTA COLUNA, na edL

2,° - Só serão recebidos requerímentoa de emprésti- ção de domingo, solicitei
mos, até o limite da quota de Cr$ 45.000.000,00 (quarenta e as pessoas de bons cora-
cinco milhões de cruzeiros). ções, no sentido de envia-

3.° - Para evitar atropêlo ná entrega dos requerimen
tos, será distribuída no hall do Edificio-Séde (Rua' Tra
i ano 1) aos portadores dos mesmos, á partir de 8' horas
da manhã do dia 20 de junho próximo, uma aenha nume-

.

rada.: obedecendo a ordem de chegada ou da fila que se

Jormar. . �I'�'
De posse da senha, o portador aguardará a chámadi

pelo número da mesma, para fazer entrega do seu reque
rimento.

4.° - A fim de estabelecer tratamento equitativo" en�
:re os Contribuintes da Capital e os do interior do Estado,
lue encaminham quase sempre, os: Deus requerimentos via

postal, dadas as dificuldades de ordem funcional e finan
ceira 'que acarreta uma viagem à Florianópolis serão dís
tribuídas as senhas de números ímpares para os contrí
mintes residentes em Florianópolis, São José, Palhoça,
Santo Amaro da Imperatriz e Biguaçú, ficando os números

pares, para serem preenchidos pelos processos oriundos dos
demais Municípios, de acôrdo eom a ordem de chegada.

5.° - ·0 pagamento dos empréstimos terá início pela
)�'d'em de entrada, no próximo mês de agôsto.

6,° - Na entrega dos requerimentos, deverão os mes

mos estar instruídos com os seguintes documentos, sem 09

::juais não serão :recebidos:
Para Construção:

suas apresentações na me

lhor elegância e suntuo
sidade.

"Festa elos Namorados",
uma noite Junina com be
Iíssírno show, promovido
pelo clube da "Lady" -

Está marcada esta alegre
noitada para o dia 11 pró
ximo nos Salões do Clubc
Doze de Agosto, quando
acontecerá o 1.0

,aniversá-Irio do "Clube da Lady".
--:0:--

Enide a recepcíonísta da
Real Aerovias na última se

mana circulou na cidade
de Jôaçaba.

,--:0:--

Reuniu na

na, o mundo
e intelectual

cidade serra

social político
elo Estado c

mesmo do País - Cumpri
mentamos ao sr. Jorge
Barroso Presidente do Clu
be 14 de Junho, pela ele

gante noite que proporcio
nou aos convidados do 1.0
Centenário da Cidad� de

Lajes,
--:0:--

Festejou 'aniversário on-

-------------� -----_..._-

-,.....,., �.

-.,...V'
a) Prova de propriedade do terreno (certidão ou tras

lado da exritura);
b) Projéto com especificações;
c) Certidão negativa do Registro de Imóveis de não

possuir casa própria (Lei n. 2235 de 31-12-1959).

Para compra de casas ou terrenos:

b) Planta de situação do imóvel, que permita a per

feita identificação da propriedade pretendida;
c) Certidão negativa do Registro de Imóveis de não

pOL'suir casa própria (Lei n. 2235 de 31-12-1959) .

7,0 _ Os demais documentos necessários serão exigi
los após a aprovação do empréstimo.

8.0 _ O expediente do Montepio, prestará quaisquer
outros esclarecimentolJ que os srs. Contribuintes desejarem

diáriamente no período de 8 às 11 horas, à rua Trajano n.o

,
- 2.0 andaT. f ! �, \

.

'!ot �·t·i
Florianópolis, 20 de maio de 1960.\

RENATO GUTIERREZ
Direb.lr-Presidente.

/

O sr. e sra. Osny Ortiga
em companhia do casal
Ado Rocha, almoçaram no

Querência Palace.

--:0:--
Míss SanVa Catarina 1960

receberá a faixa no próxí
mo día 4, após a parada de

elegância Bangú, nos sa

lões do Clube Doze de

Agosto.
'--:0:--

Na noite de sábado o

Bar Querência estava corn-,

pletamente tomado pelo
"Socíety" e Luiz Henrique
cantava suas lindas com

posições agradando plena- I

mente aos Ircquentadores,
--:0:--

Os, irrequietos figurinis
tas, voltam la fazer lança
mentos de saias em pregas,
Aconselham os mesmos,
que para o modelo em

questão, o tecido' principe

�de' g::lles é realmente ex

celente.

-:0:- ,IO Cronista Social Nagel,
da cidade de Blumenau,
circulou na capital no últí-

.

mo sábado. O moço em

questão viajou no mesmo

dia para a cidade de Lajes.

Is&i�:�'
::l;Sr;:SÉ$S:lS::!SCSr;:SESS:SS;:SSõ:lS!l::SEtS":I]i;�;=;·r;:::r;:�;;;,!;:S�j;:;i�;::/S�;�eu Irineu.t

Eu tive bôa intenç{i:o!
Fui burro, mas fui sincero
Eu não fiz por traição! .. .'

O PUXÃO DE ORELHA
Aquela f'aíxa, a tal do "vai que é mole", e que a

tantas piadas se prestou, foi, em verdade, deselegante
e tôla,

Deselegante, porque a linguagem de gíria passável
e até interessante numa piada de jornal, �ão 'fica bem,
condensada numa faixa de um candidato ao' respeitá
vel pôsto de governador- L

Tola, porque é sempre, uma tolice o substimar o

adversário e mormente quando êsse adversário tem de
monstrado muita pujança alcancando P.S.D. e P.R.P.
198,000 que somados aos 52,000 do P.T.B. que tudo

indi-!'ca será aliado, ultrapasaa em mais de 20.000 a votação
do Senador. .\-

Foi por isso que, segundo contaram, Irineu, risonho [.
fazendo blague com o trêfega deputado, puxou-lhe as �

orelhas, com ar de brincadeira mas torcendo com rôr-

ça, enquanto .Ihe dizia:
- Afinal, você já é meu amigo ou é amígo da onça?
UÉ ... QUE E' COVE?
CELSO esteve em Lajes; Irineu também.. CELSO

compareceu em tõâas as solenidades e prestigiou a so

ciedade lajeana comparecendo nos bailes. Irineú logo
éle que é o bailarino, que começou o govérno dançando
num palanque ao ar livre e em todos-os clubes da ca

pital, o homem dos bailes foi o que nos bailes em Lajes
a nenhum foi.

BANQUETE AO GOVERNADOR

No banquete oferecido ao Governador havia mais

cadeiras vazias do que ocupadas ...
Fica aí o registo.
NARIZ DE FôLHA

O vereador Paga-Paga sempre fazendo das suas.

Criou caso para a Comissiio, para o aooerntuior e para

os próprios corretiçionârios,
O dito não foi convidado, mas bancou o penetra.

Achou que iruio junto com o Govel'nador, logo êle, o

paga-pagante, estava convidado. O caso é que a Co

missão havia pedido ao Palácio, para as necessanas

reservas de hospedagem, o número da comitiva. O pa

ga-paga não havia sido incluido ...

Como nariz de tôiha, em algumas ficou jôra. A vai

dade do oereaâor ficou machucada, não hã dúvida, mas

isso passa .. , com o tempo ...
CELSO firme em tôdas elas,
Foi "penetra' o Paga-Paga,
Irineu nem foi ao baile?

Banquete com muita vaga ...

ÇSSSSSS$S$$S%S%����� � �
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rem para a nossa redacão
qualquer brinde, em be�e
fício do Asilo das Orfãs que
serão sorte�dos nas barra
quinhas, nos, dias 5, 6, 7 e 8
do próximo mês de junho.
Recebemos a colaboração

das seguintes casas comer

ciais: Veralucia, Ótica Mo

dêlo, Casa das Frutas, En
graxataria Gaúcha, A Mu
sical e Farmácia Càtari
nense. Es�ou satisfeito em I
ser atendido no primeiro I

dia da nossa cernpanha em Ibenefício das inocentes.
-- : o: ""'--

A CANHONEIRA "PARA
GUAY", sábado e domingo,
à noite fez umá ilumina
ção de gala no navio, em

homenagem a nossa Cida
de.

--:0:--
A EMPRESA BOM ABRI

GO, não dá conta dos seus

passageiros. Sábado p,p. na

viagem das 18,30 deixou um

passageiro no ponto de pa
rada. Esta Empresa que
faz o horário de meia em

meia hora, não satisfaz a

necessidade dos seus pas�
sageiros do bairro de Co·
queiros. Felizes são os flo
rianópolitanos que são ser�

vidos pela Empresa "Floria�
nópolis".

--:0:--
A VITRINE DA SEMANA

foi a Casa FILIAL DE �
MUNDIAL, que se apresen
tou com uma elegante ex

posição nas suas vitrines.
RONDA DOS CLUBES;-

Amanhã, apresentarei os

programas dos clubes nes-,

ta semana.i" I
--:0:-- I

MADAME GABRIELE I
PERLY, por ,meu ínterrne

dia, avisa as alunas Inscrt-"
tas nas aulas de balet e gi-I
nástíca, para que lhe pro-,
curasse no Lira T. C" a fim \

I

de marcar os horários das

aulas.

parte que será reformada
Eu provarei aos leitores co

mo o acidente será na cer

ta. À ncí.e que é mais pe

rigoso, insistem com a mes

ma bandeira vermelha.

--:0:--
AMANHÃ, apresentarei a

MISS ELEGANTE "DISCO

DANCE", da semana que
passou no Lira .T. d.

--:0:-
ESPORTES: A equipe de

"O ESTADO", venceu a da

Rádio Guarujá por 4 x 1.

Quando o nosso gerente,
chegou, os rapazes da Pio

neíra estavam vencendo por
1xO, A turma daqui da re

dação observou que o ge
rente estava assistindo o

--:0:--

NO PRóXIMO sábado às

22 horas, o Lira T, C" ofe

recerá a sociedade umi ele

gante SOIRÉE, em comê

moração ao CENTENÁRIO

do' nascimento elo grande
catarinense HERCILIO PE ,

DRO DA LUZ, 'Nesta noite

Aluga-se uma pequen�
casa de madeira, Icom duaS

peças. (Fundos). Ver e tra"

tal' na rua Padre Rocha, 62.

serão apresentadas as MISS � jogo, deram uma grande vi

ELEGANTES "DISCO/DAN- rada, vencendo o seu ad-

CE", Não haverá reservas versário com muita classe.
Já é \a segunda vez que istc'
acontece". A ,chega,da do

gerente é a chave do jogo".

de mesa.

--:0:--

O VERE'ADOR Domingos
Fernandes de Aquino, ofe,

receU na sua elegante resi

dência, uma peixada típica
da terra, aoS comand'ante�
e oficíais ela Canhoneira

Paraguay e do Rebocador

"Tridente", Da. Lourdes F.

Aquino, foi muito cumpri
mentada pelos convid'ados,

pelo gostoso pra�o que apre

sentou, Os paraguaiOS le

vatam a receita do nosso

famoso caldo de peixe. O

"Dr Radar", também fez

parte da... gostosa peixad'a.
--:0:--

A DIVISÃO das pistas da

ponte Hercílio Luz, conti

núa sendo um graride peri
go para os velculos. Não

uma luz vermelha nas pon

tas da cerca que divide a

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

ATEN:ÇÃO SRS;
CONTRIBUINTES
DO MUNICíPIO!
A Prefeitura de Floria

nópolis ,está recolhendo, na
corrente mês, a Taxa de
Viação e Melhoramentos,
do L° semestre, e o Impôs.
to Territorial e Predial,
corr�spondente ao 2,° tri
mestre.

O pagamento soem multa
deve ser feito até o dia 31
do corrente.

AtUGA-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FIDELITY lançou a prímeí
ra gravação do tenor VaI
Valenti, conheeídíssímo nos

EE. UU., acompanhado Po!
Dick Dia, bandolím e or

questra, Título, do -lp., "Can
tor de rua italiano". Técni

camente, o disco está exce

lente. Sob o f)onto de vis.ta>

artístico, merece encômios
-a maneira correta com que
VaI Valenti interpreta al

gumas famosas melodias
do cancioneiro popular íta,
liano, tais corno, "O sole

mio", "Core'ngrato", "Ma

ria, Mari", "Dicitencello

vuje", etc.

§ - Ainda em sêlo AUDIO

FIDELITY, temos a regis
tar o lançamento do segun
rio lp. de Mariachi Miguel
Dias, intitulado "Viva Mé-Ixíco. É uma coletânea de
melodias de cunho regional'
da tema azteca, muito bem I

apresentadas pelo cônjunto i

em referência. Quase' tôdas I

as músicas de "Viva M-éxi-I
co" - gravadas por Maria
chi Miguel mas - não fo?
mm, até agora, muito ex

ploradas pelas demais fá
bricas, à exceção de 1'La
cama di piedra", levada à
cera, .entre outros, por Mi-
guel Aceves Mejia.

'

§ - Estará à venda bre
vemente no Brasil um dos
maiores sucessos, atualmen
te, nos EE. UU., Trata-se
de "Ballad of Caryl Chess
man" (A balada de Caryl
Chessman), gravado em

dis�os ROULLETE por Ron
nie Hawkirns. Caberá ii
COMPANHIA BRASILEIRA
DE DISCOS o seu lança
mento em nosso país.

li - Associando-se às co

memorações ínauguraís da
nova capital do Brasil a

RCA VICTOR. editóu em' 78
rotações o samba apoteose
de Cid Magalhães e Ivo

S.antos, "Brasília, Capital
da .Esperança". Interpreta
ção entregue ao cantor' Jor;
ge Goulart.

§ - Novamente integran
do o "cast" da RCA, Cauby

Peixoto gravou na etiquêta
do Nipper um dos grandes
sucessos musicais norte
americanos: "Mack the

knife", que em versão bra

síleíra recebeu o título de
"Assalto".

§ - O mais recente su-.

plemento em "long-play'
da HCA VICTOR, traz-nos
três gravações fadaãas a

completo êxito de venda

gem. A primeira, "Meu per,

fil", reune intepretações de
Nelson Gonçalves, por sinal
o seu décimo Lp., dando

chance a que "o ..cantor ro
mân'ico do Brasil" reafir

me as suas qualidades de
uma das grandes expres
sões de nossa músicfa po

pular. Com a classe e segu

rança costumeiras, Nelson

apresenta-rios as seguintes I
composições: "Chore co

migo", "Leviana", "Aguen
ta c galho", "Bibelot",
"Apoio rnoral", "Figura
mígnon", "Meu perfil",
"Meu dilema" que já está

aparecendo nas "paradas")
"Certinha", "Gabrocha",
"Vida banal" e "Eu quise
ra".

O segundo Lp. pertence a

Carlos Gonzaga. Seu titulo:
"The Best-Seller". Na con

tra capa, Elmo Barros diz o

seguinte: "Como sabe o

leitor, o têrmo inglês "best
seller' , (que trocado em

miúdo significa "aquêle que
m-ais vende") encontra ex-

/ celente tradução na pala-,
vra "sucesso"), Daí, sucesso
de bilheteria, sucesso de li

vraria, Sucsso em discos.

Evidentemente é nssa últi-

29.Dislribliçãl,.. r avião, de boletins
estando 36 Jleles prel1iados com

LIQUI flCIOORES
di

suas gravações RCA VIC

TOR". Enquadram-se mui
to bem, dizemos nós, estri
bados no fato de ser Carlos

Gonzaga um cantor bas
tante versátil e de perso
nalldade inconfundível. a

tentando-se ainda para o

cuidado com que foram se

Iecicnadas pela gravadora
12 (doze) músicas inteira
mente '8.0 agrado do públic
discófilo, Salientamos: "Ra
paz solitário", "Oh! Carol'

"Cabecinha no meu ombfõ'
(de Paul Anka) , "Calypso
de amôr" e "Tudo que eu

sonhei", versâo de "All i
need is you",

36 dias de festas-

:AI Sem�wa.c�],Jamentos
ria orquestra de Juan Es

quível. "Amor",
'

"Frenesi"

"Ella", "Quizás, quízás"
Maria Elena, Três palavras,
Adiós maríquíta linda, Me

lo dijo adela, Tu solo tu,
Aquare] do Brasil, La últí,
ma noche, Cancion míxte

ca, Amapola, Lisboa antiga
e "Perfidia" ganharam um

novo colorido nas vozes do
The Ames Brothers.

Os Lps- a que nludímos
já se encontram à venda
em Florianópolis.

§ - Na voz de Agnaldo
Rayol, a COPACABANA

lançou em 78 rotações uma

das músicas mais gravadas
êste ano, o calypso de Roc

Ico Granata, "Marina".
"SUCESSOS EM LP" I

§ - São os seguintes os

Lps. mais procurados pelos!
discófilos desta Capital, no

I

Salão Record e na A Mu-
I

sícal: i
1 - Solamente Una Vez

I

- Orq. Percy Faith (Co,'
lumbia) I

2 - The Best Seller _,
Carlos Gonzaga (RCA) I

3 - Acordeon de Espa.,
nha - Jo Basile (Audío

Fidelity) !
4 - Meu Perfil - Nelson'

Gonçalves (RCA)
5

.

- Alguém Me Disse -

Anísio Silva (Odeon).

Finalmente, a terceira gra

vação apresenta-nos um

homogêno conjunto vocal
"The Ames Brothers", in
terpretando melodias lati

no-americanas em "Hello

amigos". Arranjos vocais de
----------------,-----

V E N DE-SE
Uma ótima casa residencial, sita à Rua Almirante

Lamego, fundos para o mar, com 3 salas, jardim de in

'erno, 3 quartos, c017a e demais dependências.
Tratar no Edifício "Sul América" - 5.° andar sa-

,a 501. Fones: 2198 e 2681.

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
Comunica aos seus clientes o novo horário de consul-

tas.

DE MANHÃ - das 10 as 12 horas

DE TARDE - das 4 as 6 horas

Consultas Rua Nunes Machado, 7 fone 3738.

PERDEU-SE
Uma caneta PARKER JUNIOR, com a gravação de

Antonio L. dos Santos. Solicita-se à pessôa que a encon

Banco do �rasil ou nesta

A-V I S OGrafiéá Cominentê:
Lida.

O Serviço Social do Comércio - SESC e o Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, avisam
que venderão pelo melhor preço, no local da obra em

construção ,d sua propriedade, situada nesta cidade, na

Prainha, madeira imprestável que foi usada nas formas
de concreto. Florianópolis, 22 de maio de 1960

HAROLDO SOARES GLAVAM
Presidente dos Conselhos Regionais

do SEC e SENAC

ma categoria que se en- trou, entregar na Agência .do

quadram Oarlos Gonzaga e Redação, que será gratíftcado.

Tipografia e fábrica de
Carlmbo. Impressos em geral
Rua Aracy Vaz Canada, 186
Estreito Florianópolis

MARCARA

R ISUA
PRÓXIMA
ViaGEM AO o

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

•

I

• A pressurlzaçâo da cabine evita a dõr nos'
ouvidos e a fadiga causada pela altitude.

• As poltronas macias e de desenho anatô
mico proporcionam grande confôrto... e há
bastante espaço entre poltronas e para cir.
culaçao.

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

DIÀRIAMENTE* ÀS 13:45 "
o

�

Com escala em São Paulo x
.IU
o
o
:>
.,

• Exceto aos Dõmingos

I �k� .'WIiW'
� Florianópolis; - RIII �.I,e Schmid� 34 I.-
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cas, Estado de Santa Cata

rina, na forma da lei, etc ...

FAZ SABER aos que o pre
sente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, expe
dido nos autos de Ação Exe
cutiva proposta por Nelson
Seára Neusi contra Augusto
Stolfi, que se processa pe-'
rante êste Juizo e cartório
do E9crivão que êste subscre

ve, que atendendo ao que
dos autos consta, autorizou a

venda,.em leilão público, I
dos bens abaixo descritos,
com sua respectiva avalia

ção, pertencentes ao execu

tado Augusto Stolfi, que se

rão levados a público pre- I

gão de venda e arrematação, !
a quem mais der e maior

I

lanço oferecer, pelo porteiro Idos audítóríoa ou quem suas

vêzes fizer, no dia quinze!
(15) de junho p. vindouro, Iás dez horas, no local em o

P A R T � C' I P A ( ,A�- Oque se realizam as vendas em
I

I
hasta pública determinadas I

Francisco Lima Júnior e Mercedes Maria participam
P?r êste JU�Z?,. á porta prín- I

aos parentes e amigos, o nascimenot de sua primogênita:cípal do. edíficlo do Forum.1 Ada Regina ocorrido na Maternidade Dr, Carlos Corrêia
DESCR:ÇÃO E AVALI.A!ÇÃO I

em 19-5-60.' (Nesta).
DO IMoVEL QUE SERÁ LE-

� �_

VADO A LEILÃO: _ "Um
terreno situado no lugar
"QUAITÉ", desta Comarca,
medindo 212 metros de fren
tee por 1.000 ditos de fundos; Vende-se um automóvel conversível, Chevrolet 1951,
fazendo frentes ao Norte em .em per'feito estado de conservação. Tratar na séde da Em
terras de Antônio Duarte de prêsa de Luz e Fôrça de Florianópolis SIA, à Tua Jerôni
Souza e fundos ao Sul com mo Coelho, 32. As propostas deverão eer apresentadas por
o travessã� �e Man?el Bran-I escrito, até o dia. 30 do corrente, devendo constar no elíl
.co Anastácio, hoje Pedro velope "Proposta para compra de um.' automóvel Chevro
Andriani; extremando pelo let/ 51".
Leste com terras de Antônio'
Duarte de Souza ,e pelo Oes- I
te com ditas do mesmo An-I MRs�a de Aca-o' de Gracatõnío Duarte de Souza, per- I I...,

• •

fazendlo a área de 212.000 O sr. Manoel Alfredo Barbosa e sua exma, esposa

Os Senhores João Batista Furiski, Elpidio Machado e

Carlpos Bonctti Durante o Coquetel Firestone

Mauricir dos Reis e Norberto Brand

ADVOGADOS

der Judiciário e da Admi-'Comunicam que já pos
suem correspondente em

BRASI'LIA D. F.. estan-
nistração Pública que pa
ra lá foram transferidas.
Ed. Sul América 5Q

Andar Tels. 2198 e

2681

elo capacitados a se man

terem em contacto com os

prmcipais Orgãos do Po-

CHEVROL'ET CONVERSíVEL 51

CONVITE
metros quadrados, avaliado tem o prazer de convidar seus parentes e pessoas amí

por cento e vinte e cinco mil gas para assistirem dia 25 do corrente a santa missa em

cruzeiros (Cr$ 125.000,00). E J ação de graça, pelo' transcurso (lo vigésimo aniversário
para que chegue ao conhe- de seu matrimônio que será resada às 10 horas na igreja
cimento de tOd09 e ninguem de Nossa Senhora de Fátima, no Estreito, desde já agra
possa alegar ignorância, decem a todos que comparerecerem a este ato de fé
mandou expedir o presente cristão.
edital que será afixado na

sede dêste, Juizo, no lugar do
costume, e, por copia, pu
blicado UMA VÉZ no jornal
"O Estado", de Florianópo
lis. Dado e passado nesta ci
dade de Tijucas, aos quinze
díae do mês de maio do ano Jerônimo Valente e Família, (Viúva Ecila Ross Va-

de mil novecentos e sessen- lede e Milton Luiz valente, (ausentes), Delson Valente e 1ta. Eu, (as)' Gercy dos An- Família, Orlando Carioni L'? Família, Júlio César Corrêa

jos, Escrivão, o datilografei, : Família, Convidam aos parentes e amigos de seu filho,
conferi e subscrevi. (as) C.R. marido, pai, irmão, cunhado e tio, para a missa de 6.0

de Araujo Horn _ Juiz Su- mês, que será celebrada na IGREJA DE SÃO LUIZ (Petíra
bstituto, em exercício. Está Grande), no dia 25 do corrente às 7 horas.

conforme o original afixado
_.� .. _---�

na séde dêste Juizo, no lugar
do costume,' sôbre o qual me
reporto .e dou fé.
Data supra. O Escrivão:

Gercy dos Anjos.

D f

WILSON VALENTE

VENDE .. SE
Vende-se uma casa com quintal à rua dos Ilhéus, na 4,

.orn as dimensões de 1� de frente por 24 de fundos,
Tratar pelo telefone 3052.

1.0 PRÊMIO
DOIS

2.0 PRÊMIO
DUAS'e

e

e

e

e

e

e

•

• bicicletas GULLIVEP
modêlo standard

motociclos GULLlVETE
Super-Luxo 1959 •

•

•• e • e e e e e e •• e e ••••••••••• e •• e •

•

• E MAIS
• 100
•

•

•

•
,� •

•

•

•
máquinas ELGIN •
modê lo standard

•

•

Ê só mandar a tampa da caixa do. seu tinteiro.

PILOT ou o. rótulo. do. pincel atômico. PILOT.

Escreva seu nome e enderêço., e 0.' nome e

enderêço. de seu revendedor.

Remeta para Ind. e Co.m. de Canetas Pilo.t Pe 1

do. Brásil Ltda. - Rua Co.nde do. P-inhal, 92

1.0 andar - Caixa Po.s,tal 3986 - São. Paulo,

E espere o. scrtelo final do. dia 17/8/60

Lembre·se: - quanto mais cartas você enviar
maior será a sua chance!

o mesmo prêmio para consumidores e revendedores
Corto Patente 340�Arpasinsista em

II�,T
_ sua caneta Escreve melhor e Você ganha prêmio.s!

R,JO Conde do Pinhal, 92 - 1.0 andar - C. P. 3986 - S. Paulo
,

ti ti �ULfllJO DO SORTEIO SERÁ PUBLICADO NO DID 27-8-6,)

A EQUIPE ESPORTIVA DA FIRESTONE
\

----

bossa nova!
<1)
I,

C
::::i

proprietário
-novos operifivos �!I

'novos 'sugestões
poro um lanche

·novo cozinho

'.I , # ..'

UM AMBIENTE QUE E O MAX/MO

JERÔNIMO COELHO, 18 - FPOLlS - fone '3854

li,-.
--_.__ .. 0-----.- -",-

-

I NOS SEUS PASSEIOS Á NOITE APROVEITE A OPORTUNIDADE PARA VISITAR AS LOJAS CIM0/!
ONDE FICARÁ CONHECENDO A MAJESTOSA LINHA DA MAIOR ORGANIZAÇÃO DE MÓVEIS DO \

. BRASIL·' . I
II

1,:.'11
ENTRE, SINTA-SE À VONTADE E EXAMINE EM NOSSOS

MÓVEIS CLÁSSICOS E MODERNOS - SUA VISITA NOS DARÁ IMENSA SATISFAÇÃO
PREÇO DE CUSTO

CATÁLOGOS A EXTENSA VARIEDADE DE

ACORA, DIARIAMENTE, O "MÓVEL DA SEMANA" POR
/

Móveis CIMO de
{)E 2Js AS haS FEIRAS - ABERTO PARA VISITAÇÃO ATÉ AS 21,30
..----------------�----__-*]LE� �_W_,_���----�����-----�..��---------oo���������������������������������..��������SL2���-�--------r

o;

Florianópolis

,
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO orARIO DE S. CATARINA Florianópolis, Terça-feira, 24 de Maio de 1960
-------- --_._--------

�

fOGOES
�--,---w-O

M_d_._�

R IRA OLIVEIRA
DE

,

•

+

-' &

'

•

"

10 MODELOS A SUA ESCOLHA,
desde 14.703,°0 .

. l inclusive instalação , gás)

4 bocas

GER��

,

..,'
(

�

�

"'�.,,' I

4 bocas

ern
. ,

13xCr$1.13l00
sem entrada

ou

\ .i
,

1
i
;

00
,

•
,

mensais
,em entrada ( plano suave)

.,

i
,

li'
)_Y

ASSISTÊNCIA
- ��::ijr7-�_-I PERMANENTE�

,

ENTREGA DE GAS
,

AUTOMATlCA
__ "'L --

DAKO
4 bocas

. lI/i} !lel'l,,'que De� 1'<4b_

���������-�����-�����������-������ ,� ���

j
-. .�. "._
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINAFlorianópolis, Terça-feira, 24 de Maio de 1960

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

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

G E R E-N T E
l rorru ngos Fernandes de Aquino

REDA'rORES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo 'I'adasco - Pedro Paulo Mac hauo - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira' Lenzi

CQLARORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral

. - Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

?rof. Othon rI'Eça - Major Ildefonso Juvena] - Prof.
Manoelito de OrneJlas - Dr. 'Milton Leite da Costa -

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

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

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lim
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

POBL1CIDAI)'
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Virgilio Dias

- Ivo Frutuoso.
KKPR.SaNTANTI

it�pre ..�nt.c,:6ft A. S. Lara Ltda.
HIO:- Ku. Senador 0•• ,.... - i.. .la•.,

Tel Z26U4
!', Paul. Kua Vitória 167 -- e.... I II -

Te!. S4-894f

-.e,..,tço Tetel'ráfico da UNITElJ PRJJ:8S I U - I')

AGENTES E. CORaESPOL�DJ)NTl:e
,,_ T"do. otI BlunJcipioa (. �ANTA CATARINA

ANUNC,.J8
";,.4Iaot,,, C'ODtrato. d� acordo co•• taNt. e. vir.'

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respousabiliza pelos
("'" .r t» 11'()<: pmitidos nos artigos assinados.

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

BRUNO
REGISTRO: N,? 167 - C.R.E.A. - 10.a REGIÃO - S.C.

Rua 14 de Julho (Saco d:! Lama) - COQUEI-ROS

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALI'ZA·
DO EM (ONSERTO DE PERSIANAS

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

Operaçõ�' - Doenças ae Senho
ras - Clínica de Adulto.

Curso de Especlallzação· no �OIpl
tal dos Servidores do Estado.

(SerViço do prol. Mariano de An�
draue j. Consultas: pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde da_

l6.30 noras em diante no ccnsut

tório. à Rua Nune. Machado, 17.

esquina da Tiradente. - Telef.
2766. Re'\idência - Rua Mare
chal Gama D'Eça. n.o loU. - Tel.
3120.

�

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

- DOENÇAS 00 PULIUAO ._

- TUBEJlCULOSIi -

Consultório - Rua Fellp.

Schmldt. 3H - Tel. 1801.

Horário: da. 14 à' 16 )),or...

Re"dêncla _. FelipI Schmld'.
n.o 127.

DR. ANTON [O MUNIZ
ARAGÃO

8'IRURGIA TRAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

Consultório: Joãc.. pin�o, 14 -

Consulta: das II. às 17 hora•. diá-

riamente. Meno.' aoa sábado•. Re-

,;Idêncla: Bocalu va, 135. Fone 2714
-----_._------

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculdade Naclo_
nal de Medicina da Unlv"".idade

do Bra.U

Blttencourt n. 101.

DR. LAURO OAURA
CLINICA GJilKAL

Especialista em moléstia. 4e S�

Ilharas e vlaa urinária.. Cura ra_

d rcal das Infecçôe. aguda. e crô-

I
nIC"'. dO 8.parêlho genlto_urln6rlo
�1lI �mbo. ,1. sexos. Doença. do

KIJ"ri>lho Digestivo e do alltema

I nervoso. Horário: 101,2 à' 11 .1

'! 1.2 as ó hora. Conault6rl�:
HII8 Ttradeutes. 12 - 1.0 andar

Fone 3246· Res1dêncla: Rua

l,d"erda Coutlnho. 11 (Chácara do

·'spf\nha - Fone II.'.

.e.� O•••!'II.".. r.R. NEWTON D'AVILA

Dr. C I R O (O' R D E I R O
(,1 R U R G I Ã O 'D EN TIS T A
Horúrio: DIURNO e NOTURNO
CLINICA - PRÓTESE - CIRURGIA

Rua Felipe Schmidt, 19 - 1. andar - Sala 4

CIRURGIA GERAL

I '''.';C8. de S('�hora. - procto

logla - EletJ'lcldade Médica

Consultório: Rua Victor Mel

relles n.o 28 -- Telefone 3307

Consultas: Daa J r. horaa em diante. I
i Rpsldêncla: Fone. 8.(28. Rua Blu.. I

: menau. n. '11. â ,l�: I

DE
DE

SAÚDE PÚBLICA
FARMÁCIA

DEPARTAMENTO
PLANTÕES

MÊS DE MAIO

30 - Sábado (tarde)
10 - Domingo
7 - Sábado (tarde)
8 - Domingo
14 - Sábado (tarde)
15 - Domingo
"1 - Sábado (tarde)
22 - Domingo
28 - Sábado (tarde)
29 - Domingo

Fármacia Noturna

Fármacia Noturna

Farmácia Vitória

Farmácia Vitória

Farmácia Moderna

Farmácia Moderna

Farmácia Sto. Antônio

Fal'mácia Sto. Antônio

Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense

Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro

Praça 15 de Novembro

Rua João Pinto

Rua João Pinto

Rua Felipe Schmidt
Ilu3. Felipe Schmidt
n.ua Traj ano
Rua Trajano

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Sto. Antô lio, Noturna e Vitória.

O plantão diúrno compreendido entre 12 e 12,30 hs. será cf -'uado pela farmácia Vitória.

ESTREITO

10 - Domingo
B - Domingo

111 - Domingo
22 - Domingo
'l9 - Domingo

Farmácia do Canto

Farmácia Indiana

Farmácia Catarinense
Farmácia do. Canto
Farmácia Indiana

o serviço noturno será efetuado pelas farmácias do Canto, Indiana e Catarinense.

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio

Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorização dêste Departamento.

MeDICO

EDITORA "O �TAOO" LBA. .II· ,.,,., -,., ,.,.,,.,,.,,.,,., -,.,,.,,., - -,.,,., - -,., - -�,.,,.,.'

O ��
-

�lndicaÓtJr ProfiSSionali
Rua Conselheiro .lnafra 160 - .

• """ .... _ _ _ _ _ ..

r I f
.

3022 C P 't .

.

- - - - -w.�- ,., ,., ,., 'a - - ,., ,., - ..
; e o�e - �a. os al 189 DR. HENRIQUE PRISCO DR H·URI GOMES Das 16,00 às 18,00, diaria- :
Endereço Tele2ráflco ESTADO

•
. mente exceto aos sábados.

Angustia - Complexos - Ataques - Manias --

PARAISO :. Problemático Afetiva e sexual

MEUDONÇA
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -,

ME'DICO, n DR GUARACY A : Insulinaterapia - Carrítozolorapla "'7 Sonoterap'a e

• •
• Psicoterapia.

SANTOS •••
' Direção dos Psiquiátras -

DR. PERCY JOÃO DE BORBA
• DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

Cirurgião Dentista: DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

Especialista em dentaduras an'l._! CONSULTÀS:' Das 15 às 18 horas

cômícas, Horário: Das 8 às 12!Js. Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286

"-tende com 110ra marcada I (Praça Etelvina Luz)

A"lsa sua dlst;nta cUentela Que

'

"••••••e••••••ft ..

Ex-Interno por concurso ela .ater_

E
aldade_Escola. (SerViço do prot.

scritório de Advocacia Octávio Rodrlgue. Lima). IIx-
Interno do Serviço de Cirurgia do

_UI••U"jj"�I. flospltal I.A.P E.T.C. 40 Rio de

Rua Felipe Schmidt, 14 _ 2.0 andar _ Florianópolis .jaJlelrO MédlC� do Bo.pltal de

Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago 1
('flrtdade e da Matern'ldaell Dr.

Dr. José de Miranda Ramos
I Carlos Corrêa.

. . .
[)O�:NÇAS DE SENHORAS-

Dr. EVllaslO Nery Caon PARTOS - OPERAÇOES
Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comerciais, crimi-I PARTO SEJI;I DOR pelo método

nais e fiscais -r--r- Administração de bens - Locação e ven- psl�o_profllatlco

da de imóveis _ Naturallzacâo _ Inventários _ Cobran- Consultório: Rua João pinto n. 10

cas _ Contabilidade: escritas balances análises e perícias
das 16.00 às 1S.00 hora•. Atende

o
, • , com hOl,'as marcada.. Telefone

3035 -

/ ReSidênCia: Rua General

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
DE

I CUNIÇA DE SENHORAS E CRIANÇAS
Especlaltste em moléstia8 de anus e recto.
Tratamento de hemorroidas. fistula•. etc.

O�rurlhi anaJ Responda esta pergunta e ganhe uma area de terras

CONSULTÓRIO: - P,ua CeI. Pedro Demoro, 1553 _

no Estado:

Estreito Como se chama a pessôa nascida em Brasília?

-------------___ Nome: Resposta: .

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica G'9ral
l{.��idêDcia :

Rua Gal. Bittencorirt D • .121.
Telefone: 2651.
Consultório:

Rua Felipe Schmídt a. 17.
�Sll. A]varo de Carvalho.
Horário:

mudou seu consultório para a rua

li'ellpe Schmldt, n7 39-A - Em

frente a Padaria Carioca .

ORA. EBE B. BARROS
CLtNICA DE CRIANÇAS

('on.llltGrt. I a......... COIUIlJCU

!leKooda • ,.a-reu.

Ia. 15 " 17 110r ...

, Tel. - IIUn..OIlIANOPOLII

.,

1 O T E S

DENTADURAS INFERIORES
MÉTODO PRÓPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA

DR. MOORRI� �tHWEIDSON
CIRURGIALJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVER,SIDADE DO PARANA
RAIOS X - PONTES - PIVôS
TRATAMEXTOS DE CANAL

HORÁRIO - das R :i, 12 e das 18 às 20 horas
HORAS MARCADAS ._ das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO. 2!1 -- 1.0 andar

Col11 grande facilidade de pagamento, vende-se 'lotes
a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua

casa, imediatamente.

Vendas: Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 305 -

Fone 2391 e 3426 .

DR. HAMILTON SANfORD DE
VASCONCELLOS

Diplomado pela Escola de

Medicina e Cirurgia do Rio

de Janeiro. Ex-Interno da
Clinica Urológico do Hospital
Pedro Ernesto (Serviço do

Prof. Rupp) e da Maternida,de
Fernando d.e Magalhães.

giário do Instituto Nacional

do C'�.n.cer.

DOl<:NÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - UROLOGIA -

CIRURGIA

At·erlde, pela manhã, na

Mat.ernidade Carlos Correia.

ResidêncÍ3.: Rua Demétrio
Ex-Interno e Médico Esta- Ribeiro, n.o, 26 - Fone: 2305

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MAJERNIDADE CARMfLA OUTRA
SERVICO DE RA'OS X

•

Radiologistas: DRS. J. A. NÓBREGA DE OLIVEIRA
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Vel'icula Biliar -- Rins
Torax � Ossos - Intestino, etc.

Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica
(Gravidêz) - Radiologia Pediátrica.,

DISPõE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDERÊÇO: Rua Irmã Benwarda s/no ônibus à por
ta (Almte. Lamêgo).

RAUL PEREIRA CALDAS
ADVOGADO,

"Questões T.rabalhislaf'
gscrltóriO' Rua João fllnto n. II IObD
� :>lefone n '2.487 - Calxa P:J8taJ n. U
hORÁRIO: D8.8 1� à.B .17 hor...

xxx

E!{RITO'RIO DE ADVOCACIA E

PROCURADORIA
Assistência dos Advogados:

Dr. ANTONIO GRILLO Dr. EMANOEL CAMPOS

Dr. AUGUSTO WOLF Dr. MARCIO COLLACO
Rua Jerônimo Coelho, 1 � 1.0 andar - sàlas 9 ; 10

"Edf. João Alfredo" - Telefone 3658

(UNICA SANTA CATARINA
Doenças Nervosas e Mentais

Clinica Geral

NiEGÓCIOS EM GERAL
CASAS TERRENOS E APARTAMENTOS
Rua Jerônímo Coelho 1-B - Sala 11

(i
V.S. DESEJA COMPRAR OU VENDER CASA, TERRENO OU

APARTAMENTO

"A T E N c Ã O"

GRANDE OPORTUNIDADE! NÃO PAGUE MAIS ALUGUEL
CONSTRUIMOS SUA CASA, MEDIANTE UMA PEQUE

�A ENTRaDA E SUAVES PRESTA:ÇÕES MENSAIS.

INFORMAÇÕES RUA JERONIMO COELHO, 1-B, SA

LA 11 EDIFÍCIO JOÃO ALFREDO.
NECESSITAMOS AGENT�S NO INTERIOR DO ESTADO.
GRANDE PLANO PARA VENDA DE CASAS PRÉ-MOL-

DADAS, F I B R A T O N, TERRENOS, etc. POSSIBI-
LIDADES DE GANHOS ELEVADíSSIMOS. RESPONDA
HOJE MESMO.

SENSACIONAL, GRANDE CONCURSO

LOR LTDA!

CASA POPU·

Endereço: .

. Localidade: .

Remeta sêlos para a resposta.
Atenção! Atendemos em nossos escritórios à rua Jerônl�
mo Coelho, 1-B - Sala 11. quaisquer serviços, tais co
mo : procurações, requerimentos. contratos, recíbos, car

tas, encaminhamento às repartições públicas, etc Dís-
-

oomos de um Contador que atenderá diàriamente das 10
i.s 12 horas.

----.---�

Dr. Helio Freitas
DOENÇAS DE SENHORAS

IPARTOS - CIRURGIA -

CLíNICA GERAL I'
Escritório - Rua Felipe

Schmidt nO 37 - 20 Andar -

Consultório: Rua CeI. P.e- Sala 4.

dro Demoro 1.627 - Estrei-I I

to, das 16 àe 19 horas (ao Ia- Residência Alameda

do da Farmácia do Canto).' Adolfo Konder nO 27.

Res.: Santos Saraiva, 470
\

oaíxa Postal 406.
� Estreito - Fone 2322. I Telefone - 2422.

Dr. Hélio Peixolo
ADVOGADO.

Campanha Pró Construção da Matriz
de Nossa Senhora da Boa Viagem
em Saco dos limces - Florianópolis

1 saco de cimento .

1 saco de cal .

1 carrada de areia .

1 carrada de pedra britad.a .

1.000 tÍ'Jolos .

1 . 000 telhas .

Cr$ 365,00
8,00

900.00
1.500,00
1.200,00
5.000,00

150.00
280,00

1 servente (diária)
1 pedreiro (diária)

A união faz a força! Com a sua colaboração, por pe

qu('na que seja, estará acabada em breve a igreja! TodO

e qualquer auxílio, será recebi::Io com suma gratidãO!
DEUS LHE PAGUE!

Remt.: Pe. F. de S. Bianchini - Catedral -

Florianópolis - S.C.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DE S. CATARINA Florianópolis, Terça-feíra, 24 de Maio de 1960 7
________,.,..___ ........-

Empatou
.

em Lajes' o Figueirense
PERANTE MONU�;Er�'Al ASSISTE'NCIA, EXIBIU-SE, AN'TE-ONTEM, NA CIDAD'E DE LAJE'Sr o "ONZ'E" DO FIGUEIR!ENSE, CAi�:PEÃO DA CIDAD'E
DE 1960 E VICE-UDE'R DO ATUAL tERTAM'E (IIADI'NO. ENFRENTOU o "DECANO" UMA FORTE S'ElE(ÃO lOCAL, CONSEGUINDO SAIR-SE
MARAVllHOSAM!EN1E FRENTE AOS CRAQUES DA CIDAD'E SERRANA, POIS COM OS MESMOS EMPATOU POR DOIS lENTOS. A EXIBI'ÇÃO DOS
ALVI-P'RETOS fOI DAS MElHORESg TENDO DIEIXADO IMPRESSÃO USONGEIRA AOS AfiCIONADOS DO FUTEBOL DA "PRINCESA DA SERRA""

Empate no clássico brusquense: 2 x 2
BRUSQUE, 23 (E) - Em grande público ao local da

continuação ao Campeonato r refrega. Como se sabe, Car
da Liga Brusquense de Fute-

I
los Renaux e Paysandú são

bol, ontem disputou-se o os líderes invictos do certame
clássico-rei do futebol local, I e já estão pràticamente elas-

· tendo. Carloa Renaux e

paY-1
sificados para disputarem o

· sandú empatado, por dois Campeonato da Segunda Zo

tentos, após movimentada e

I
na.

sensacional luta que
.

levou

Classificado parla a batalha dos quatro o alviacelesle que conseguiu golear o Bocaiuva que,
assim. fez a sua despedida do 1.0 lurDo, podendo tal derrota representar seu adeus ao Cam
peonato, isto no caso de uma vitória

.

do AUético sôbre o Paula Ramos ou Guaraní - 4 x O o

escore, com tenlos obtidos por Vadinho (2), Belinho e Guará - Fraco técnicamenle o jogo,
sendo que, mesmo vitorioso por boa margem de gols, o Avaí não conseguiu convencer - Qua
dros - Apreciação individual - Arbitragem -Invictos e ainda co�lideres os aspa avaianos.
o Avaí foi o vencedor da pela derrota do Atlético nos deixou muito a desejar, tais sa. Este ano, mesmo apre- conquista, por intermédio de

refréga de domingo com o dois compromissos restantes' foram as jogadas deteítuo- sentando algumas promessas Betinho, do segundo tento

Bocaiuva, de forma que con-. do tricolor, contra o Paula I
sas de seus homens, príncí- individuais como Totó Na-I "azurra", de forma que o

quistou o. direito de partici- Ramos e o Guaraní. I palmente .dos da linha de �areno, Nízeta e Lázaro: o ti. primeiro I tempo
. finali�ou

par do returno do Campeo- Não agradou o match en- frente. Até mesmo Nilson me não rendeu quase nada. I com o escore de dois a zero,

nato da cidade, embora aín- tre os dois celestes. Muito fa- I
que é um dos cérebros d�' Domingo parece-nos ter rea- I favorável aos pupilos de Ni

da tenha que enfrentar o lho tecnicamente, embóra I
equipe andou falhando mui-.1 lizado sua pior partida. Daí zeta. Veio a fase complemen

Paula Ramos nêste 1.0 turno. não neguemos que aa duas I to e, o que é pior, usou e abu-
'

a goleada de quatro tentos atar e logo aos 4 minutos a di-

Quanto ao Bocaiuva, que fêz equipes tenham se empenha- sou do individualismo em' zéro. ferença foi aumentada, Cé-
. I C MENTOS de escanteio o Bocaíuva, en- JÁ NO RIO ERNESTO MI- a seleção egípcía, goleando

seu jogo de despedida do do combativa e ardorosa- prejuízo do quadro. DOIS REAPARE I

I d Vaddnho da RANDA - Rio, 21 (V.A.) - por 5xO. Nos dias 1.0 e 6 de
turno, para ter presença en-I

mente. O Bocaiuva, já dissemos, Das três novas conquistas carregan o-se UlJ,

b d O O mela Ernesto Miranda e o seu maio, respectivamente, em
-

tre os quatro que díeputarão O Avaí venceu com justiça não possui quadro em condi- do Avaí - Rodrigues, Enísio co rança o mesm .

I .

tí íto bem "manager" Vaccari cheza- Alexandria e no Cairo, con-
a etapa final, terá que torcer i e autoridade, é verdade. Mas

J ções de realizar grande coí- e Abelardo - apenas os dois avalano a Ira mm. <>

___ __ primeiros tiveram condição' Salta Totó e atrapalha-se ram ôntem para iniciar os tra o mesmo adversário, vol-

� , �'�sta�oJ." 4 I "GUdt�J}tU�:ialf .

y

�:r��:�·c!!�asr::� ���sac�:= ��r��d:oa iu��!a doquear:�� ��:�a���v��d�a��f:e."����� ;:�O�e:Ui:e_��e� C�;�l!�iS�
- � p

- J . panheíros, terá que agua-rdar ..A.AS ..i3 - minuto.s", �pgs c;!uas está marcada para o dia 3 so em Malmoe, Suécia, com o

mais alguns dias. Contra o fortes investidas dos boquen- de junho, no Ibírapuer», que Q.uadro local do. mesmo" no

Paula Ramos é certa a pre- sea em que Tatú ensejou à contínua ocupado pelo circo me, no dia 8, regístrandp-se
sença do '''colored'' centro- torcida as emoções de duas de Moscou. Também, 'por a maior goleada da excur-

belas intervenções, ataca o culpa do "Jorgito" 'e sua mo- são, ou seja, 7x1. No dia 10,médio. Enísio e Rodrigues
Aval' e Guara', num "sem pu- tocicleta, o boxe estará SUs - em Copenhague, frente a gesairam-se muito bem e 'com

maíe alguns treinos poderão lo" de róra da área consegue penso até o dia 28, quando leção nacional dínamarque-
render o que sabem. I o quarto tento. Final: Avaí lutarã� Fern�ndo �arreto e sa, voltamos a vencer, desta

14 x Bocaiuva O., o pe\u .. no Julio Cobres. E quo feita por 4x3. Em Milão, no,

�S MELHORES
ARBITRAGEM as lutas no Pacaembú estão dia 12, empatamos com o

_A:r.. .. llse.mos .

agora a ,atua- Esteve a cargo de Osmar
I
dando prejuizo. Internazzionale, por 2x2, e,

ç�o dos Jo�a-aores. Tato teve
de oííveíra (eJ:;locolate) a di- ESTATíSTICA DA SELE- finalmente, em Lisbôa, der".

boa atuacao, embora o co- .

-,., t S on' CãO BRASILEIRA EM SUA rotamos o Spol·tI·nO'-. no día;
. ". reçao uiO encon roo ua c - - .

""

chílo do terceiro tento. Bon-
d t 'd ld da NOVA EXCURSãO - Rio 16, por 4xO.

'

d fê
u a po e ser consi era a ,

ga foi o melhor da e esa
como muito bôa. I

21 (VA) - Apresentando um A seleção brasileira mar-
boquense e quiçá do quadro

QUADROS bom saldo técnico, com 6 vi- cou 28 tentos, contra 7 dos
vencido. Ainda em forma o

AVAl _ Tatú: Binha Ení- tórias e 1 empate, a seleção Deus adversários. Os artilhei-
veteraníssimo back, Cesar,

elo e Mirinho; CUlica � Êri-: brasil:ira encerrou, segun- rosroram os seguintes: Qua-
Nilson, Nizeta e Ceará con- da f b tco; Guará, Nilson, Rodrigues,

- eira, a .sua reve empo- rentinha com 8, Pelé com 7,
vincentes. Biscoito. fraco. Os

Vadinho e Betinho. I rada em gramados da Eu- Pepe com 6, Garrincha e Chi
demais regulares, No bando

BOCAIUVA _ Totó; Bon-' ropa e Oriente-Médio. E' che- nêzinho com 3 cada um e AI
vitorioso gostam�s mais do

ga, César .e Norival; Nizeta.e gado o momento, portanto, mir com 1. F.eola I?e utilizou
deserr:Penho de B�nha, v�or Nilson; Nazareno (Nêgo), dia feitura do balanço numé- dos 19 jogadores convocados,
promlss�r que sam do time

Ceará, Manoelino e Lazaro. rico do que foi o giro da re- através d:as substituições que
de aS?lrant�� e, apesar da

I
PRELIMINAR ! presentação nacional que, determinou, de 'acôrdo com

pouca Idade, Ja despont� c�� Como prelimInar defron-I
mais uma vêz,

,
obedeceu ao as conveniência9 ,e possibili-

mo um. bom �l�mento tecn�., I taram-se os conjuntos aspi- I
c o ma n d o d? preparador dades de cada partida. A se-

co. Cuhca, Mlrmho e Vadl�
t d s tendo o campeão mundial Vicente leção-base formou com Gil�

nho i ualment novatos fo.,
ran es o�. mesmo , .' ...

. .

. ., g e. I Avaí vencldo pelo escore de Feola. A temporada fOl llll- mar, DJalma Santos, Bellm e

ra�. outr09 que
..

bnlharam.
, 3 a 2, após entar perdendo dada na RAU, atuando a Nilton Santos; Zito ,e Vitor; .

E�lSlO e. ROdng�es, Cbn:O, nos últimos minutos por 2 a nossa representação no cai-I Garrincha, Chihêzinho, Pe
aClma

.

dlSSemo.s .tlveram. boa I 1. O alvi�celeste destarte' rO,'no dia 29 de abril, frente. lé, Quarentinha e Pepe.
reentree na eqUlpe. Betmha. l'd

-
.

.

, '. I conservou a 1 erança.e a m-
e Guara mUlto esforçados e ·b·l·d· d d d d

.

. .. .

. , vencl 1 1 a e, even o eCl-
preclsos. NIlson, alUda que d' P I R t'
abus'ando do jôgo individual. ,I

t 111' codm
o

t

au � amos o 1-

, .. u o a ca egOl"Ia.
procurou acertar. Tatu no fI�
nal teve que se empenhar a

fundo, eletrizando a
I
torcida

avaiana com três belas in�

tervençõeB. Érico começou
muito bem para claudicar no

'" final.

N

Confirmou o ·conjunto do "Mais Antigo" o triunfo do ano
. passado, goleandoo quadro da "Pio nelra" - Tatá, Ser
fy e Odilon (2) mar�aram para o yencG�or" cabendo a

Umberto marcar o po�to de honra dO$ radialistas que le
II r � O g mo nos seus melhores dias,

ViVam a me nOa n� g � mempOD I conseguiu �ransformar. o 1. a
Transferido do dia 15' de- e falada de Santa Catarina.· O desfavorável do. prrmerro

"ido' às fortes chuvas, reali- Vencido no ano passado: tempo, numa vitória maiús

zou-se na manhã de dõi:nin-' por 2 tentos a 1, após estar Lula, pelo escore de 4 a 1.

g'o, no estádio da
-

rua Bo- mandando no marcador, o I, \ssim o esquadrão orientado

c.aiuva, cedido por gentileza conjunto da "Pioneira" foi· por Amilton Schmidt con

do presidente da F.C.F" sr, ao estádio da Praia de Fóra f quistou O.S prêmi�s. em dis

Osní Mello, o anunciado con disposto a vingar-se do

re-I
puta: qUInze artIstIcas me-

1:1'0rlto entre os time� de "O vés sofrido naquela oportu �.<Ilhas oferecidas. pelO. sr.ESTADO" c "Rádio GUA- nidade. Mal': foram baldados <�elso Ramos candidato pes

RUJÁ", pl'élio que constituiu todos os esforços do pelotão 1 sedista ao govêrno do Esta

parte das ·comemorações das los radialistas, pois o "onze" do. c uma bela taça oferecÍ

datas aniversárias dos dois do "Mais Antigo Diário de da pelo nosso colunista so

órgãos da imprensa �scrita I Santa Catarina", lutando co- cial, jornalista Zury Macha-
"--- -- p, do.
"%:;%$%%$$$". "%S:o.t-,,'<SS,.,,.."Ss:,." ... • Ue n."· ...""

fi Marcaram os tentos para�asa �lRN�I�� f� o vencedor: Odilon (2), Tatá

�. �
e Gerty. O tento de honra

.

.

.

'

.

.

ki· � �!�S ���i:��:, fO�p�:v:�!:r�:
uma barafunda exisíentl.'
frente ao arco de Jaime.
Na arbitragem, com boa

atuação, funcionou Luiz Al�

I ves da Silva, o conhecido
I Culica. Os quadros apresen
; taram as formações que se

guem:

I "O ESTADO"
I
J

-

oao, Mazinho· e Osmar;
i Walter, e Anastácio; Pauli�

i nho, Tatá, Odilon, Gerty e

� "os.car. Na reserva 'Wanderley
� .

- Naco - Ivan e Rafael._
1 Técnico: Amilton Schmidt.
Massagista: Valmo.r Silva.
"RÁDIO GUARUJA" - To
nico; Joel, Lamego e Walter;
Miranda � Roberto; Umber
,to, (Lauro), Mário, Maury,
Walmir e Oscar.

Rua Silveira, 25Tenente

Arl'igos para
. Esporte Geralem VENDE-S'E

Um terreno a rua Servi-\
dão Faria9, medirrao 10 por
28. Tratar com Oscar Car-

BOX - REMO - NATAÇãO - BAS�ET

GINÁSTICA - ATLETISMO - FUTEBOL
Jaime; OS TENTOS doso, na Casa "A Capital"

O primeiro tento da tarde ou a rua Pedro Demoro ....

Gurgiu aos 6 minutos, sendo 1.361.
seu autor Vadinho, aprovei
tando um passe inteligente
de Rodrigues. Aos 26 e 35 mi

nutos respectivamente Guará Um terreno sito a rua da
e Vadinho perderam bôas Gruta Trindade, com ...

'

...

oportunidade para elevar a 3.254m2.
contagem. A09 36 minutos, Tratar com THEREZINHA
uma bôa combinação de pas- GIRAY em frente do Esta
ses entre os cin.co atacantes

I dia do Paula Ramos (TRIN
avaianos, culminou com a DADE).

VOLEIBOL - TENIS

Variado Sortimento de Artigos para

Homens e Crianças

CALÇADOS _ CHAPIWS _..<. CAMISAS - LENÇOS

_ CINTOS _ PIJAMAS - CARTEIRAS - MEIAS

_ CUÉCAS _ SUSPENSÓRIOS - ETC.

RNS"SSS%SSS'S Si4SSSS%'?$SSSS ,..s�"!.,.· .%% '''''$O!:%!

·Avaí Futebol·Clube
Compareça I

)l�tANHÃ NO CLUBE DOZE:
,

Bingo pró
\

-

\

\
J

Visando o embate com o Paula Ramos,
freina hOje e 6.a feira o Allético

O técnico Libório Silva, vi- , no estádio do 14.0 batalhão

sande- o compromisso de do-I de Caçadores, os craques atlc

mingo próximo, quando terá ttcancs estarão se exercitan

sua equipe pela frente o. do com afinco para 'aprontar
conjunto campeão estadual e na noite de sexta-feira, no

líder absoluto do certame ci- estádio da rua Bocaíuva. Es-

Assim é que hoje, a tarde.

pera o técnico atleticano ver

o conjunto alcançar o me

lhor rendimento técnico pos
sívcl para o jogo de domingo
que desde já está sendo a

guardado com ansiedade pe
lo público. \

· tadino que é o Paula Ramos,
espera colocar o "onze" tri

color em grande forma para
resistir tenazmente e mesmo.

efetuar a proesa de quebrar
a invencibilidade do tricolor

da Praia de Fóra.

Clube dos Oficiais da Polícia Militar
E D I -T A l

De ordem do sr. Presidente, ·convido todos os associa
dos do Clube dos Oficiaia da Polícia Militar do Estado pa
ra a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-sé no pró
ximo dia 31 do. corrente, às 20 horas, na séde da Associa
'tão Atlética Barriga Verde, quando deliberar-se-á sôbre a

conveniência do Clube assumir a rer,'ponsabilid:ade e diri..._
gir a "Campanha Pró-Vencimentos para o Pessoal da Po
lícia Militar, iniciada por um grupo de oficiais da Corpo-
racão.

.

\

Florianópolis, 20 de maio de 1960.
LEO MEYER COUTINHO

Cap. Secretário

VEN-DE-SE
Vende-se uma casa com quintal à rua dos Ihléus, n.o 4,

com as dimensões de 11 de frente por 24 de fundos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Semana do Centenário

Herdllo Luz: um simbolo de vontade.forte
e sadia e de uma energia indomável
Iniciando as comemorações

MANA DO CENTENÁRIO DE
MENTO DO INOLVIDÁVEL CATARI
NENSE DR. HERCÍLIO LUZ, o Professor
MÂNCIO ,COSTA, pronunciou em data de
23-5-60, na Rádio Diário da Manhã, a se

guinte alocução:
Iniciando-se hoje a Semana Comemo

rativa do Primeiro Centenário do Nasci
mento de Hercílio Luz, cabe-me a grata e

honrosa tarefa de abrir o currículo septe
nário de suas festividades.

Há trinta e seis anos, no dia vinte e

quatro de outubro de mil novecentos e vinte
e quatro, data da inauguraç1ã9 da ponte que
.tem o seu nome, escrevia eu numa polian .

téia volante, as seguintes palavras: '

"Porque demasiado amou aos olhos de todo o Brasil.a su� e a nossa terra e. lhe E .0 futuro dirá, apesarqueria como a um filho, das mjustiças do presenten.u!lca se poupou a sacri- quem foi o maior dos ca�flclOs. para ve-Ia prestigia- tarínensas, e a quem cabeda, rica e forte e, sobre- sem favor a glória de se�tudo extremamente linda o primeiro de Seus filhos".

AMANHÃ - DIA 25 ALCIDES 6ERARDI
Abrindo com chave de ouro os festejos comemorativosde eeu 36,'0 aniversário, A MODELAR oferecerá amanhã às

20 horas, diretamente dia marquise de sua casa de modas:
um grandioso show com o afamado cantor Alcides Gerardí.
.

E' sem dúvida uma iniciativa simpática, ,e mais do que
Isto, um reconhecimento de quanto deve A MODELAR ao
nosso povo, que eempre soube prestigiar suas iniciativas
comerciais.

Esta apresentação será a primeira parte das comemo
rações, pois seguir-se-âo distribuição ed boletins entre os
quais' 36 premiados com liquidificador,es shows do progra
ma Sequências A Modelar, ao ar Iívre em Trindade, Sa,co
dos Limões e Estreito, ,e o principal qUe é abonífícacão dos
36 em cada Cr$ 136,00 nas vendas à vista e ainda o· máxi
mo, isto é, tôdas as vendas a prazo pelo prêço a vista, du
rante os 36 dias de festas.

Discutívelmente, somente A Modelar, que há muito li
dera o nosso comércio, poderia tão bem homenagear a nos
sa população.

Esta grande emprêsa comercial não serve somente pa
ra vender, ela também sabe ser grata a êste povo que co

J<),botou e colabora para a sua projeçâo e grandêza.

Em face da· Sucessão
,

'

da SE
NASCI-

Isto eschevia eu naquela
poliantéia, h átrinta e seis
anos passados.
Hoje, ao reler e ao pro

ferir. c.qui estas mesmas

palavras de então, acêrca
de Hercílio Luz, recírdo
com nitidez e saudade a

sua figura fidalga e varo
uii.

Recordo-me, também, de
,;(;U porfiado L::.bor diário
de homem público e de ad
irnnístrador, para arormo
H ar a nossa capital.
Era um ,garimpeiro in

cansável a '::.gitar no ar a
bateia de seus sonhos de
bem-fazer à coletividade.
Suas realizações mate

riais, durante três manda
tos governamentais, nunca

o encontraram inativo" ou

desatento.
Tudo quanto fez, aí está

patente aos olhos de seus
conterrâneos.
Naoa pereceu.

Do bairro mal afamado
da Pedreira, onde, à noite,
vagava à solta o meretrí
cio, surgiu o prédio da Es
cola Normal, em suas li
nhas arquitetônicas só
brías.
Do leito imundo e infec

to por onde serpenteava o

córrego da Fonte dá- Bulha
traçou e fez. crescer a A
venida Hercílio Luz,' que
ficou a ligar as duas. for
mosas baías do norte e do
sul.
Os bêcos, Ias vielas, os

casebres favelados de San
ta Bárbara, tudo ruiu por
terra sob a ponta de .

.seu
alvíão construtor.
A Capital renascia.'
Mas o aue o tornou no

tável, o que o levou à es
tima de seu povo foi a

construcão desta monu

mental
.

parábola de aço,
semi-rígida, que une agora
à ilha de Santa Catarina
ao Continente.
Hoje como ontem e, mais

no amanhã da nossa his
tória, 0,'0 pósteros poderão
escrever no pedestal de
sua estátua, com letras de
bronze, a legenda:
Passante! Pára e medi

ta. Ele foi. grande porque
muito amou a sua terra e

a Sua gente.

Assembléia Legislativa - CONVIT!E
25 do Corrente - Sessão Solene
A Mesa da, Assembléia Legislativa convida as exmas.

autoridades, entidades culturais e associativas, bem como
o povo em gera] para, no dia 25 do corrente, assistir a
sessão solene, com inicio às 15 horas, em homenagem ao
saudoso catarinense Hercílio Pedro da Luz, por motivo
do transcurso do primeiro centenário de seu nascimento.

Palácio da Assembléia Legislativa, 23 de maio de 1960
Deputado Braz Joaquim Alves

Presidente

Florianópolis, Terça-feira, 24 de Maio de 1960

Instituto Cultural' Brasil - Uruguay
o Instituto Cu l.tu r a 1

Brasil - Uruguay, que vem

de\�envGlvendo intenso in
tercambio cultural entre
os doís países amigos, em

dias da semana passada

Visita do Prof.AdolfoM. de
Los RiosFilho a S.Catarina

Florianópolis hospeda desde ontem o Professor Adol

fo Morales de Los Rios Filho, ilustre Presidente do Con

selho Federal de Engenharia e Arquitetura e o.Consultor
Jurídico do CONFEA, os quais se fazem acompanhar das

respectivas esposas.
O Professor Morales veio ao nosso Estado para inau

gurar as novas instalações do CREA di2. 10.a Região e

visitar as Associações de Classe, com o fim de debater

problemas decorrentes da REFORMA DA LEGISLAÇÃO
PROFISSIONAL.
Do programa organizado

para a estada do Presiden
te do CONFEA, anotamos:
Dia 24-5 - Terca Feira.
Ás 17 horas: lthaugura

câo das novas instalações
(lo CREA da Décima Re

gião.
Inauguração do retrato

I do' Professor Adolfo Mora
les de Los Rios FiLQo na

séde do ,CREA, que será
saudado pelo engenheiro
Celso Ramos Filho, presi
dente do CREA da 10.a Re-
gião.

Sesquicentenário de...
conto da 1.a pág. da Guarnição .da Vila a 16 tados na Província do Ma-

bro de 1839 foi nomeado de setembro, ali permane- ranhão, a 2 de dezembro
Comandante do Destaca- cendo até 2 de dezembro de 1854; Cavaleiro da Or-
menta estacionado na Vi- de 1853. dem de São Bénto de Aviz
la da Passagem Franca, de Marchou, a 25 de março por decreto de 7 de outu-
onde foi exonerado a 6 de de 1854, com a Divisão Au- bro de 1856; Oficial da 01'-
julho de 1841, recolhendo- xiliadora para Montevidéu, dem do Cruzeiro do Sul a
se 'ao Batalhão a 25 de regressando, passou pelo 18 die fevereiro de 1865 e I
outubro de 1841. Rio Grande do Sul, tendo Comendador da Ordem da
Promovido a Capitão em acampado em Pirai Gran- Rosa, pelos serviços .pres-

11 de setembro die 1843, pe- de a 21 de dezembro de tados na Província do Rio
los serviços relevantes pres- 1855, já promovido a Te- Grande do Sul, por decreto
tados no Maraeihão, foi a nente Coronel desde 2 de de 10 de abril de 1865.
5 de maio de 1844, nomea- dezembro, por merecimen- Em Tuiutí, SAMPAIO co- .�

do Ajudante de Ordene do to. memora o transcurso de
.

Comandante das Armas e Coronel a 2 de dezembro seu 56° aniversário natali-
a 27 passou a servir àr 01'- de 1861. Brigadeiro (Gene- cio ... luta de pé, pois 4 ca-
dens

-

do. Presidente da ral de Brigada) a 18 de te- valos que montara, suces-
Província. Foi quando ex- vereiro de 1865, marchou sivamente morreram na

pedicionou para a Provin- SAMPAIO para a cidade ponta das baionetas ou va-
cia dia Rio Grande do Sul, de Montevidéo. rados por balas para-
rebelado. Ali permaneceu A 27 de abril de 1865. com guaías ...
desde 6 de novembro de uma Divisão de Infantaria ANTONIO DE SAMPAIO
1844 até a pacificação, em composta de 3.200 homens, tomba mortalmente feri-
10 de março de 1845. dividida em 2 Brigadas, do ..

'. t�ês vezes ferido ...
No Rio Grande do Sul o seguiu para os campos do magníftcos presentes de

intrépido cearense con- Paraguai. À frente dessa aniversário. .. próprloe só.
traiu núpcias em 1849, Divisão SAMPAIO prote- dos heróis... sorrindo, é
com respeitável senhora, tegeu o desembarque dos retirado de campo, do cam-
D. Júlia dos Santos Miran- Brasileiros em "TRÊS Bô- po da honra, como que
da, que acrescentou o so- cas" lutando contra "a fo- agradecendo a Deus o lhe
brenome aureolado de me, a chuva de pediras e a; ter concedido, no .día de
SAMPAIO e de cujo con- balas, fazendo depois dessa seu aniversário, os 3 feri-
sórcio nasceram quatro fi- -'tremenda pugna, hastear a mentos e a glória de havei'
lhos todos mortos com o Bandeira do Império no salvo o Exército Brasíleí-
decorrer dias tempos, sendo Forte de Itapirú". roo coroando-o com os lou-
que

. o último, D. Amélia Comandava a 5a Brigada ros de eeplêndída vitória. ,.
Conceição Sampaio, con- de Infantaria quando to- rcíí SoOilnú sn

tando 84 anos, faleceu em mau parte na passagem do Transportado de Corrien-auspí- Porto Alegre, onde residia, Rio Paraná a 16 de abril de tes para Buenos Aires, ra-Sarna-
em extrema pobreza. (Ti- 1866, integrando-se no com- leceu à bordo do navio
nhã uma penaâo de mon- bate de 2 de maio e desta- hospital "Eponina" a 6 de
te-pio e meio-soldo de cando-se com a sua DIVI� julho de 1866, sendo seu

79$600). D. Júlia de Miran- SÃO ENCOURA!ÇADA na corpo levado ao Hospital
da Santos de SAMPAIO gigantecca b a t a I h a de Brasileiro de Buenos Aires
faleceu em Alegrete a 18 de TUIUTÍ, sendo elogiado pe- onde foi sepultado a 8, no

janeiro de 1862. lo valôr, com que se por- Cemitério da me9ma cida-
O Aviso do Ministro da tau nesta batalha até o de. Mais tarde, a 20 de de-

Guerra, datado de 22 de momento em que recebeu zembro de 1869, chegou ao
novembro de 1850, orde- três ferimentos que o pu- Rio o seu corpo sendo de-
nau que Sampaio seguisse seram, contra a sua von- positado na Capela do Ar-
para a Capital do Império, tade, fóra de combate. ' senal de Guerra de onde se
a fim de receber nova Co- São tantos e tão af.lsina- transportou para o Asilo de
missão eJ:\ll outra Província. lados os serviços prestados Inválidos da Pátria co�
Por Decr,eto de 1° de julho em campanha pelo Briga- solenes exéqUias. Depois fOI
foi transferido para. o ,2° deiro ANTONIO -DE SAM- para Fortaleza, onde che-
Batalhão de Infantaria. se- PAIO, que conquistou, com gou a 25 de novembro de
guindo para a Província de a sua bravura as Meda- 1871.
P.ernambuco, adido ao 5° lhas da Campanha do Uru- ASé'Ím foi a grande vida
Batalhão, participando das guai e Buenos Aires por do Brigadeiro ANTONIO DE
operações ao íJul da Pro- decreto de 4 de março de SAMPAIO, herói Nacional e

víncia até 26 do' mesmo 1852; Oficial da Ordem da Patrono da Infantaria do
mês, quando o Batalhão se ROf,'a, pelos serviços pres- Exército Brasileiro.
recolheu ao Recife

.

Ja��f:�en�o�:rd�Oag���od: OBRAS MUNICIPAIS - ATIVIDADES DO
embarcou com o 2° Bata-

i�ãge ��t!���t�;�85��C�� DEPARTAMENTO Df ENGiE'NHARIA
destino ao Rio Grande" do
Sul, pasuando a servir na,

4a Brigada a 3 de fevereiro
de 1851, marchando para o·

Estado OrIental do Uruguai
a 29 de julho. Assistiu a

Batalha de 3 de fevereiro
de 1852 às portas da Capi
tal de Buenos Aires.
Na cidade de Montevidéo

apresentou-se ao 2a Bata
mão de Infantaria a 11 de

Encontra-se oesde on- março de 1852, pasf,'ando a

tem nesta Capital, aco�Y""'''' �xercer as fu_nções de Ma�

pat'hado de sua digníssi�la Jor. dia 3� BrIgada a 16 de
ps;; Se',. C. 'Professor �I f0 n:_alO, deIxan�o e[.'sas fun-
Morales de los Rios� ft'ilho çoes a 22 de Julho, por ter
ilu�tre Pr('sidenttt - do Con: sido dissolvida a Brigada,
selho Fec1er�ãe Engenha- Major

..
por mereciment@:

ria e Arquítetura. ""

..=-'" a 2� de Julho de 1852, fOI
P e 1 o .�.,('u aniversário deSignado para o 4° de In-

transcortido ontem, nossas fantaria, apresentando-se
felicit?:Cões com os votos na Vila de Caçapava a 25
de u.ma feliz estada em de outubro, assumiundo o

nosso meio. Comando do Batalhão e o

Coquetel às autoridades
e à Classe.

.

Ás 20 horas: Sessão sole
ne de posse da nova Dire
toria da A.C.E., no Querân
cía Palace Hotel, seguida
de banquete da Classe, on
de será entregue o diplo
ma de Sócio Honorá-rio ao
Professor Morales,' pelo
Presidente da Assocíacâo
Catarinense de Engenheí-
1'0�·

Dia 25-5 - Quarta Feira
Ás 17 horas: Chá ofere

cido pelas esposas do En-

Felicitacões a
rr O ESTADO"

•

Continuamos, hoje. a pu
blicação de telegramas en-

RENATO BARBOSA
RIO, 14 DE MAIO DE 1960 - Nada

me constranjo mais do que ver confun
didas teses econômicas, contendo as dra
máticas solícítaçôes do interêsse coletivo
e teses político-partidárias', estabelecida�
sob o império das paixões e relaciona
d!l;s, estreitamente, a grupos, clan e grê
mIOS. Outra senão a de COntribuir para o
esclarecimento das diferentes Classes não
é a explicação de minha presença, no
atual processo de divulgação política.
Analiso, tendo como sereno endereço o
atribulado mundo d'a Produção, duas
concepções, a saber: - a) a de Santa
Catarina governada por um grupo fi
nanceiro de asfixia política (INCO
BANCO INDÚSTRIA E COMÊRCIO DE
SANTA CATARINA S. A. - GRUPO
IRINEU BORNHAUSEN), tendo como

resultado a situação, econômica cala
mitosa do Estado; e b) a de Santa Cata
rina, marchando para o empreendimento

.

do Banco de Investimento (platafórma
Celso Ramoe) , que deveria, a meu ver,
ser denominado de Banco de Desenvol
vimento Econômico, designação' mals
acertada. Porque Estado não investe. De
senvolve. Investir é aplicar, mas não é
sempre deseIJ,volv,er.' Não me perderei,
entretanto, ,em pormenóres.

Qual seria a finalidade do Banco de
De['envolvimento Econômico, .espinha dor
sal da Carta do Sr. Celso Ramos? Esta
belecimentos desse tipo têm por finali

dade precipua fomentarem e incremen
tarem fatores locais, pela via do apro-
veitamento integral dos elementos de zo
neamento, no ciclo da Produção. É a de
manda das condições de bem-estar L'ocia)
g�ra.l: partindo das 'ver.tentes da produ
çao comunal. Esta remonta á sistemati�
zação, por vezes até artesanal, das pos ..
sibilidades familiais'. Assim, a concepção
do estabe1Qdmento, como se encontra
lançada nos termos do referido documen
to, e a de intenso, extenso e permanente
processo de :reYitalização e de encorpa
mento municipais, elevandô. o padrão de
vida interiorano. O Sr. Celso RamaL' ofe
rece ao povo e ao Estado um tipo de mo
derna assistência em fórnia de sOciedade
de economia mistà, como maneira de re

cuperar, nas origens, o combalido orga
nismo estatal, cujas energias vêm sendo
lenta ·e pemistentemente queimadas pelo
domínio de um banco particular do pa
drão mercantil comum, e, portanto, mar
cadamente egocêntIj_co e individualista.

O tipo de financiamento desse grupo é
assás curioso. Um exemplo, ao acaso: -

o Estado, como sabido, desde 1951. depo
sita macicamente no INCO. Ao INCO re
colhem as Coletorias ES'taduais a receita
diária, O Banco recolhe, movimenta e

emprega esse montante apreciável. A esse

montante se inclúe tambem o dinheiro
das arrecadações feitas pelo Estado, nos
Municípios, dinheiro, em suma, de ori
g.em idêntica: -'- a ãrrecadação geral 'de
impo[·tos e taxas. Depositadas, com regu-

laridade religiosa, no INCO (CAIXA AR
RE8EBEDORA), ditas reservas entram
no fluxo e refluxo da específica compo
sição financeira. Ftúem e refluem ao
Banco. Ao refluirem, vêm acrescidas dos
juros e respectivas capitalizações. O pro
ceseo se encontra nessa fase, quando o

INCO ímpa de financiar aquisição de
maquinário agrícola a alguns Municípios.
De que fórma em que base? Adquirindo
máquinas e cobrando' amortízações ·e ju
ros dos proprios dinheiros públicos dos
quais é depoeítárto. Mas tudo isso, por
mais curioso e singular que seja, carece- .

rá de importância, se, louvados em insus

peito depoimento parlamentar, lembrar
mos que depósitos substancíaís, feitos pe
lo Estado, vencem a área sem maiores
seduções da economia catarinense, para
se afirmarem em outras áreas financei-

.

rae, como ocorreu na encampação do

Banco Nacional da Cidade de São Pau
lo S.A. Insisto. O grupo INCO tem feito
a prosperidade propría, Ainda, recente
mente, duplicou o capital, passando êste
de 125 para 300 milhões. Mas é um ban
co mercantil comum. Sua política finan
ceira não se embasa porque não é o .seu

tipo de operações específicas, no inveíJti
menta econômico. Ê mais rápida. Trata
se de estabelecimento idôneo, mas que
tem entravado, ·e continúa a entravar, o

désenvolvimento catarinense, á despeIto
de nos coletar impostos e taxas ..

Para ['e libertar dessa situação hu
milhante de dependência, é necess�rio.
que Santa Catarina, entre no conteudo
econômico da plataforma Celso Ra�os. A
concepção de Créditot em que.stoes de

administração, é, para o r,ef�rIdo can

didato, social porque econor�:llca. O Sr.

Irineu Bornhausen, no govêrno e fóra
dele como banqueiro. se prende exagera
dam'ente á concepção individualista e

exélusivamente financeira do problema.
O Sr. Celso B,amos, porém, compreende
e é'ente a assistência econôm}ca ao Tra

balho em defesa da Produçao, no alto'

conceito social em que sitúa o envolvente

pl'oblema. O Sr. Irineu Bornhausen gra
vitou sempre em torno do ,rendimen�o
financeiro imediato do Trabalho, atr!l;ves
do juro alto e do prazo cur.to, .sob. � Im

posicão do asfixiante conceIto mdIvldua�
lista do assuntó em debate. O Sr. Celso
Ramos mantem a linha do promotor, na
rigoros'a concepção britânica do v:oca�u
lo. O Sr. Irineu Bornhausen, porem,. e o

semita' no imediatismo do lucro a�nda
que empO'breça, como empobreceu quando
no govêrno, a coletividade. Defrontam
se por ora duas candidaturaS' partidá
ri�s: - o et'eitor do PSD, do PTB e, pos
sivelmente, do PRP votará no Sr. Celso
Ramos. O eleitorado do INCO. (UDN e

seus apêndices) votará no Sr. Irineu Bor
nhansen. Mas o eleitorado flutuante, sem
partido, - classes produtoras, operaria-

.

do profissões liberais; -, quando des

compromissados, esse eleitorado, muito
maior do que se supõe, refletirá ao certo,
antes de votar.

viados à direção deste diá
rio, por ocasião de seu 47.0
aniversário de fundaçáo,
aos quais, penhorados, a

gradecemos:

DE FPOLIS
Cordial abraço transcur-

so an'iversário vibrante
diário - Pedro Castro

DE FPOLIS
Augurando brilhante ru

turo apresento efusivas fe
licitações magna data ani
versário - Irmão Urbano
Máximo

DE -FPOLIS
Apresento ilustre diretor

et demais auxiliares con

gratulações transcurso da
ta natalícia esse orgão im
prensa ilhoa pt SDS
Nelson Heitor Stoeterau
presidente Tribunal Contas

DE FPOLIS
Felicitações pela

ciosa data - Naya
pio

DE FPOLIS
Ao prezado amigo e com

panheiro de trabalho o
meu 'afetuoso abraço pela
passagem de mais um ano
de luta - Gastão Assis

DE FPOLIS
Sinceros cumpr.imentos

festiva d,:.ta esse tradicio
nal e conceituado orgão
imprensa - TrQmpowsky
Taulois

DE FPOLIS

Com grande satisfação
regozijo-me juntamente o
ficiais vg IcomemOração
mais um ano existencia
brilhante- eficiente jornal
Hamann Rademaker Gru
newald - Contra Almiran
te - Comandante 5. D. N.

DE ITAJAI'
Passagem mais uma dla-'

ta fundacão nosso jornal
,envio méus sinceros abra
coso eterna felicidade seu
diretor demais auxiliares
8 tenciosas saudacões
Nilo Cardoso.

.

Adolf� Mora
�es dei Los Rios F �

o

genheiro à DD. esposa do
Professor Morales,

As 20 horas: No salão
nobre da Faculdade de Di
reito, reunião conjunta do
CREA, com as associações
de . Classe em geral, para
debater com o Professor
Morales a Reforma da Le
gislação Profissional.

Observaçâv: - Dia 26-5,
Quinta Feira, o Professor
Morales visitará 'o::. Associa
ção dos Engenheíros do
Vale do Itajaí.
Dia 27-5, Sexta Feira, vi-

sítará o Centro de Enge
. nheiros de Joinville.

Dia 28-5, sábado, embar
que para São Paulo.

.

Acompanhará o Profes
sor Morales o Consultor
Jurídico do Conselho Fe
deral de Engenharia e Ar
quitetura.

VENDE-SE CAMINHONETA

WOLKS - JWAGEN - TI

PO LUXO - MODÊLO 59.
Tratar com o dr. Heider

no Banco do Brasil.

A ação de importante se
tor do Govêrno do MunicÍ
pio foi passa0 a em revista,
ao microfone da Rádio
GuaruJá, quando o ocupou,
terca-feira última, o dr.
Almiro Caldeira de Andra
da, Chefe do Gabinete do
Prefeito Osvaldo Machado.
'Puderam os ouvintes da

quela emissora verificar as

realizações em andamento,
tôdas do mais estrito inte
rêsse ,coletivo.
Deu-se conta, p. ex., da

construcão de uma ponte
de concreto armado sôbre o

Rio Ratones: velha aspira
cão dos moradores daquele
distrito � aue será inaugu
rada por êstes dias. Outra
providência em curso refe
re:"se aos sete mercadinhos
e ,dois açougues, construi
dos no sub"'distrito do Es-

elegeu a nova Diretoria
que irá dirigir os destinos

. da Instituição. Ficou assim
constítuida :

Presidente de Honra �

Desembargíador Henrique
da Silva Fontes
Presidente - dr. Oswal

do Rodrigues Cabral
1.0 Vice Presidente - dr,

Victor A. Peluso Junior
2.° Vice Presidente

dr. Arnoldo Suarez C,uneo
Tesoureiro - Dinah Bro,

gnollí
Secretário Geral - Dilza

Délia Dutra
Secretário- de Propagan

da - Fernando Herrera
Diretor Cultural - dr,

Ildefonso Pereda Valdés
Vogais: Ildefonso Juve

nal, Hugo Coelho
1 - Manuel Ferraz de

Abreu
2

Kherig
3 Anna Teresínha

Sanford Lins
Departamento feminino
Maria de Lourdes Soutó
Aurora Goulart

-

Teresínha Fontes'

Maria Carolína

treito e também com data
de inauguração la ser fixa-
aa brevemente. .

São medidàs 'do mais ele
vado alcance parà 'as po
pulações do Ratones e do
sub- distrito continental.
O Departamento de :En

genharia, Urbanismo o Ser
vico Rural da Prefeitura,
qú'e tem c,omo titular o en

genheiro Lcris Corsini, teJ.11
sido grandemente, prestI
giado pelo sr. Osvaldo Ma
,chado, que 'o enoara coma
peça essencial ao êxito de
sua administração. A sll�
presenca não se faz sei'ltrt
flUen8.s· nO' chamado centra
da cidade, mas, racional e z

plianificadamente, em to
dós os distritos, onde estra
das, pontes, escolas e pos
tos de saúde reclamam as

suas equipes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


