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liberdadhité' incentivo
CAXIAS DO SUL, RGS, 24 (v. A.) - Falando aos caxienses do Sul, numa

excursão eleitoral por dez cidades gaúchas, o marechal Teixeira Lott prometeu
fazer um govêrno eminentemente nacionalista, "de liberdade e de incentivo ao
trabalho fecundo".

"Inepírado na moral cristã - disse Lott - não terei outro objetivo senão
o bem público, o respeito à lei e à justiça social Tudo farei para que haja or
dem e paz".

OTIMISTA

Depois de relembrar a

formacão histórica da ter
ra caxiense, o marechal
Lott referiu-se à cultura
vitivinícola da região, a-
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MOVIM'ENTO
DE ("AFÉ NOS

PORTOS DE
EXPORTA(ÃO

•

Nos dias 25, 26, 27 e 28
-de abril passado, foram
negociadas, com o exterior
202.280 sacas de café, sen
do 113.758 sacas em �an
tos, 48.056 no Rio, 21329
em Vitória, 15.793 em Pa
ranaguá, 1.108 em Angra
dos Reis, 875 em Salvador,
815 em Recife e 546 em

Niterói,
Naquelas mesmas datas

foram despachadas
216.622, sacas, sendo
137.090 em Santos, 46.406
no Rio. 5.003 em Vitória,
20.516 em Paranaguá, 6.107
em Angra dos Reis, 125 em

Salvador e 1.375 em Reci
fe.

Ainda nos mesmos dias
os embarques para o exte
ríor atingiram a 221.927;
sacas, sendo 97.078

em;!.::Santos, 51.059 em Rio,'
15.348 em Vitória, 50.622'
em Paranaguá, 6.170 en

Angra dos Reis e 1.650' em
Recife.
Até as datas em refe

rêrscía toram embarcadas
da safra 15.679.822 sacas,
sendo 14.835.522 para o ex

terior, e vendidas, no mês,
1.213.757, havendo um sal
do de 1.388.240 sacas.

Edição de hoje:

DIR'm:'®:R: .Rt.lBENS DE AaRU�A RAM.QS - GERENIIlE: DO.MilN$(JS F. DE A�6

SALVADOR, Belo Hori
zonte - 24 (V. A.) - O sr,
Manuel Novais, presidente

do PR baiano, enviou tele
grama ao deputado José
Me d r a d o pedindo-lhe

VITÓ'RIAS DO "DAUPHIN:E"
Na 12.a Corrida "Des

Tupiles", realizada de 1.0
a 6 de maio, numa distan
cia de 3.985 quilômetros, o

primeíro carro classifica
do foi um "Dauphirre", pi
lotado por Kreisel e Tiln
termann. Dessa prova par
ticiparam carros "Grande
Turismo" e "Especiais",
isto é, até 1.000 cm3.

Igualmente, Q 3.0 classifl
cado foi um "Dauphine"
equipado com motor Gor
elini e pilotado por H. T.
Tesiepe e P. Seegers.
Na prova ",Mobil Gas.

Afrique du Sud", realizada'
na A'frica do Sul, na ca

tegoria dos veículos elE; 800
a 1.200 cm3, classificou-se
o "Dauphine" em primeiro
lugar, obtendo ainda a pri
meira colocação no. _9..ue se

refere ao menor consumo

de combustível, ao regis
trar 4,8 litros em cada 100
quilômertos.

Também na categoria nor

mal" (de 1.000 cms) , um

"Dauphine" equipado com

motor Gordini /chegou em

2.0 lugar, pilotado por R.
S. Wicdow e Van Doorne.

r=

transmitir aos correligio
nários sua 'palavra de con

fiança no futuro" e reco
mendando a todos aguarda
rem a sua volta (êle amo

barcou ontem para os Es
tados Unidos), quando, en
tão, serão "tomadas posi
cões definitivas em face do
resultado da convenção
nacional, na qual susten
tamos a candidatura do
marechal Lott".
Entrevistado em Belo

Horizonte, o sr. Clóvis Sal-

�utu�ro

ao trabalho fecundo
crescentando que a cidade
não parou no desenvolvi
mento da indústria vim
cola (a maior do Estado),
dando impulso ao mesmo
tempo à metalurgica e sui
nocultura.
Disse que não é pea

simista nem busca a vitó
ria eleitoral pregando a
discórdia entre o povo. Se
quer a vitória - acentuou
- "antes desejo ver a Pá
tria unida e rorte pelo res
peito mútuo entre os ho
mens de bem.
- Respeito as opíníões

alheias, por isto mesmo
quero um govêrno de li
berdade, onde os cidadãos
tenham assegurado o pen
samento livre".

MAIS SAúDE

gado declarou acreditar
que o apôio dos republica
nos mineiros à candídatu
ra Lott não constítuírá
uma rebeldia à convenção,
e em especial à direção na
cional do PR: "A seçâp es�
tadual do PR pode div�,gir,
sem que haj a nenhuma
dissidência. Cinco depu
tados baianos e um Sergi
pano não acataram a ,Cle
cisão da convenção, e o fi
zeram públjcamente - a
firmou.

A certa altura salientou
o .marechal Lott:
- "Conquanto neste mu

nicípio se veja a [uatíça
social louvávelmente pra
ticada, não será demasia
lembrar a necessidade de
valorizar o trabalho do ho
mem que produz riqueza.
Principalmente do campo
nês, o que vive longe dos
centros urbanos, ainda sem
muitos recursos da técnica
moderna. O homem do
campo está precisando de
mais saúde, higiene e edu
cação para seus filhos. Ê
meu intento firme cuidar
de abrir escolas profissio
naía e dar incentivo ao en
sino rural".
PÁTRIA DA CONOóRDIA
Finalizando, disse o ex

ministro da Guerra:
"Envidarei esforços

para que o harmônico tra
balho dos brasíleíros, dos
gaúchos, dos caxíenses -

abençoado por Deus
frutifique no Brasil e faça
terra comum a Pátria da
Concórdia. onde os povos
se irmanam na fé cristã, e
no presente constróem pa
ra os vindouros uma terra
de promíssão.
Devido à baixa tempe

ratura (3 graus), o co
mício foi realizado no in
terior do Cine Central, em
Caxias do Sul, com a pre
sença de 1.500 pessoas, sen
do 1.200 sentadas.
O sr. João' Goulart, que

falou antes do marechal
Lott, prometeu ir (no do
mingo) solucionar a greve
dias rerrovíáríos de Santa

Maria com a promessa de
que na próxima quinta
feira receberão sete meses
de salários atrasados. Co
mo o deputado Croaci Oli
veira houvesse declarado
em seu díecurso que con
fiava mais .em Lott que no

presidente Juscelino Kubi
techk (e foi muito ovacio
nado) , o deputado pes
sedista Hélio Carlos Mag
no usou da palavra em se

guida para reatírmar que
no Rio Grande do Sul fo
ram extintas tôdas as
áreas de atrito entre os

dois parpídos majoritários
e assegurar que a vitória
da chapa Lott-Jango dar
se-á graças a

.

um perfeito
entendimento das fôrças
partidárias ora coligadas.
Foi também muíto aplau
dido. _ (De Humberto Se
tembrino enviad;o especial
do DC).
N.R. - A greve, João

Goulart conseguiu evitar,
segundo notícias chegadas
daquela cidade.

MUSEU DE ARTE
MODERNA

Inaugurá-se dia 25 do
corrente mês, às 20,00 ho
ras, no Museu de Arte Mo
derna, uma exposição de
quadros de Pintores Uru
guaios, que serão doados a
êste museu por ocasião dae
festividades de instalação
do Instituto de Cultura
Brasíl-Uruguay.
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rn Mineiro e Baiano caminharão com Lotl

mês �a re�en�ão catarinense,.

Abaixo missiva de um "barnabê"'. Os grifos são nossos:

"Florianópolis, 19 de maio de 1960
Exmo. Sr -. Dr. Rubens de Arruda Ramos
M. D. Diretor de "O ESTADO"
NESTA
Senhor Diretor,
Guarida para esta é o que lhe peço.

DESfAZENDO INVERDADES
Em a noite de ontem, to com bons olhos. Afinal

ou .seja, quarta feira, dírr- de contas que pensa a
gía-rne à casa, depois de UDN sobre os moradores
um dia de Iabuta a fim de de nosso Bairro? Que está
fazeJ;_ j)Ís aats magros. cru- mos dispostos a abura-Ios
zeirinnos CJ:v't: .0" '2.tual go- por mais uma temporada,
vêrrio paga a- seus' funcío- toda ela dedic-ada à r�cepnáríos quando deparei com ções no Palácio da Agronô ,

.���������
me revoltotr por 'CseÜ� fundo

.

ek
'.

"ills<iiié"''Ir'V�'Qüê�� ao
de mentiras, fazendo-me a Grupo 'Escolar prometido?
seguir, ruais calmo, dar Que.é do Posto de Saúde?
boa gargalhada desopllãn- Puras baboseiras demagó-,
do o fig:ado pelo lado de gicas de épocas de elei
jocosidade que a dita cena cão, não é suplente de de
encerrava. É que nas írne- putado Fernando Viégas?
diações do bairro da Prai- Adernais deveriam os da
ríha onde resido há mais UDN, partido a quem já
de vInte anos, estava sen- per.tenci, tendo me retira
do colocada uma faixil in- do do mesmo [completa e
serindo os seguin.tes dize- totalmente desiludido com
res: "Com Irineli Bornhau- as falcatruas que tive co
scn o povo da Prainha". É nhecimento praticadas pe
de rir, não? Uns homens los a:rilhados do Senador
que nuncu, durante o go- Irineu, antes de colocarem
vêrno desse mesmo Irineu, a rlita faixa, consultaremos
eu do :atual, se dignaram a os últimos resulta.dos das
comparecer aqui na Pra- urnas aqui do Bairro e ve
inha a fim de verificarem rificariam que os mesmos

são todos favoráveis ao
PSD. Prá que então ma
lhar em ferro frio? Cora
gem, cu talvez inocentes
cumprindo "ordens de ci
ma", tiveram os moços quc
em um caminhão .chapa
branca trouxeram e colo�a
ram a iaThá. Por um triz.
não lhes acontece o mesmo
aue sucedeu a determina
do· ex-deputado quando' a
qui veio com intuito de a-

_

tacal' o PSD. Por um triz,
que eles não "entraram
b�m" como�' diz na: gíria,'Nao que este'.,amos possUÍ
dos por espíritos com ten
dências '::!.o pugilato. Isto
não. Desespero de causa.
alL'\do à revolta' por ver a
inércia do govêrno no que

"in loco" <las nossas neces
sidades e probleruas, vêm
agora como autênti�os di
tadores mentirosamente di
zer de nossa preferência
sobre .determinado candi
dato que, diga-se dc pas
sagem, por aqui não é

-

vis-

FOI ESTA A MENSAGEM QUE CELSO
RAMOS DIRIGIU A LAJES, SUA CI

DADE NATAL,· POR OCASIAQ DE

SEU CENTENÁRIO:
_ É sob justificada o ão, que 1

dirijo à cidade natal, na sua data cente

nária.

Emoção, antes de tudo, feita do calor afetivo que se�ti�os
todos pela querênoia, onde m?ram as paisa�ens da noss� infân

cia, os sonhos da nossa mocidade e as alegrias e os sofrimentos
da nossa maturidade.

Emoção enternecida que me encaminha o pensamento para
o passado (; me traz, em saudades, os long�s e felizes anos .que
vivi no meu glorioso berço natal, no agItado labor das lIdes

campeiras e na compensadora tran�uilidáde com que Deus aben-

çoava meu Íar e minha família. ." .

EnlOção do convívio conterrâneo, de a��gos admll'avels e

fraierno3, ut' companheiros excelentes, que ]a descansaram da.

vida.
Emoção das primeiras lutas partidárias, que disciplinaram

meu espírito para a humildade nas vitórias e para a compostura
nas derrota�.

Emoção do homem realizado, que compreendeu, no esplen-
dido exemplo de progresso da sua Lajes, que o que colhemos à

experiência, na esc{)la da vida, é muito, mas não é tudo, por.que
hoje ninguém podie dispensar o valor do trabalho das eqwpes

especializadas.
Emoção do Iageano que, castigado de tristeza e de melan-

colia viu sua terra, por longos anos, parada e quieta, como que
conf�l'rnada com os destinos DE TAPERA, e depois, envaide
cido'e orgulhoso, acompanhou-lhe a disparada��riunfal para uma
lideranca política, social e econômica� conquistada e consolidada.

E�oção de quem, menos por vontade própria do que por

imllüsição dos imprevistos, tem sôbre seus ombros as honr�s e

as respo115áoilidades de encarnar uma causa que resume anseIOS,

sO)lcitaçpe51 e esperanças populares - e/que, ao aceitá-las e para
, aceitá-h,1$ ío; buscal' energias nas ener/ias do seu glorioso torrão
natal. . J

A Laj� devo o que sou. E por isso, quando os aconteMnien
tos me projetam na vida pública de/Santa Càtarina, eu venho

saudá-la) Ullgído de filial respeito, � pedir-lhe que me Rm{)31'e,
rogando il Deus para que conserve eí estimúlc em mim (l.� inãlte
l'ados eal.'dctéres humqnos de seus I filhos, para q,_ue nunca me

afaste do espírito a serenidade inspitada nas suas quietdS e alar-
f ,., 1_"':gadas paragens; para que nunca eu :perca ou nao V8WJ,llze OS sen-�

timentos d.e honra e de honestidad�, apanágio dos seus varões;
para que jamais me abandone a c�l'agem autêntica e leal dos
seus campeiros; para que eu seja s,mpre fiél às tradiçõe.s ,d� mi
nha terra, e saiba repetir a eterna �uta e a comovente vitorIa da
altivez dos seus pinheiros, não me curvando )Junct aos ventos
do illfo'dúnío.

I
CELSO RAMOS

-(__

___._._���.l�· "__� ��� t�__� � __

HERCíLlO LUZ
HEBCíLIO LUZ (foto),

[(ti, antes de tudo, um

grande bIasileiro.)\s pági
nas de exemplar civismo e

de ardoroso dinaDÜS!Oo go_
vernamental, deixadas por
êle, justificam as homena-

gens que, hoje, lhe são
pr'i.;;tada�. Eng e nheiro;
(verdadeiro artista), p�
lítico de escol. modêlo de
virtudes pessoais, lIercílio
Lu� ,com a sua nobre e

.a.u�tera figura, foi um dos
m:l.Í1'< notáveis catarinen
S'-!!O. AI! grande vulto his
tóri.co de Santa C�tarina,
as homenagens de O ES
TADO.

lO IT HOJE
EM SÃO PAULO
RIO, 24 (V. A.) - Pros

seguindo na sua campa
nha política, o marechal
[,ott e !l sr. 'João Goulart,
empret?nderão a l>artir de
bOje, mais uma excursão

• serão visitadas as

iifilo& aulistas de Cru
�iJ.!b, achoeira Paulista,

e 6uaratinguetá.
� !fi dêste. es�rão em

ida do Norte, Pi:n":
.

�nhangaba, ,Taubaté e

;taçapava.
No dia seguinte (27)

percorrerão Jacareí, São
José dos c;impos
Mogi das Cruzes e S. Paulo
De volta desta excursão

os canc;lidatos situacionis
tas vis�;arão nos dias 28 e

29, o interior do Paraná e
a partir\ (lo dia 2 de junh�
vindouro visitarão nove ci
dades do Estado de Minas
Gerais,

diz respeito aos interesses
do povo, é o que temos de
sobra. Sei bem que ao te
rem início os comícios vi
sando propaganda para os
candidatos, com o intuito
de desmentirem o que aqui
digo, não faltarão viaturas
cheias de igarotos a fim de
aplaudírem os oradores
udenistas em substituicão
aos moradores daqui

.

do
Bairro. Ê porque doutro
jcito eles ficam falando
sózinhos. Entre o PSD e a

UDN, pode-se, evocando a
antiga História, fazer boa
comparação. O PSD en
carna 1), figura de Cincina
to, fazendeiro �imples ·.e
honesto portador das mais
belas qualidades de líder.
Estando uma vez a Pátria
em per�go, foi êÍe chamado
para derrotar os Inímigos
e assegurar a paz no que
obteve êxito total. Já o
procurador Ventidio cuja
Historia caracteriza' amo

(cont. ria s.a pág.)

IKE FALA, HOJE. AO POVO
WASHI�GTON, 2� (UP) contudo, não confirmou as- � fle _I!!�pte EI���_�eias;..,.Co. que o -preside.n•er ta at'lI; �o pai§". a úc;i- te talvez fosse a Nova IQrt�, _pelo rádio e pela tele- que, a fim de falar navtsão. Nessa oportunidade, ONU. Observou no entanisegun,do um ,cJomun�ca�o to, ql!t;. 'não de;ejava qU;

-

da Casa .Branca, o Prímeí- seu sIlencio fosse interpremo Maglstrado_ far!" um tado, no caso, como um si-amplo relato nao so a res- nal d e que e
.

it d -f
-

s proje-per � o racass_o da Confe- ta tal discurso.
renCll!' de Cupula,. ��s Disse também que, no 100-tambem �o�re os propoSI- mento, não podia confirtos .� o�JetIvos futuros do mar ou desmentir os ru-mundo lIvre. mores de Que .,.. Pi'1 .

O porta-voz da Casa Magistrado
-

falará ao �':��Branca, sr. James Hagerty, gresso.

FATOS HISTÓRICOS DA VIDA DE
H'ERCíLIO LUZ

.

Rercílio Luz foi na história de Santa Catarina republIcana, um homem de E�tado V'erdadeiramente pioneiro.Em ambas as fases governamentais paira as quais foi
e.leito pelos seus coestaduanos, Hercílio Luz traçou e rea
lIzou programa de govêrno arrojado, defrontando problemas cujas proporções causavam aos seus contemporâ
neos justificada estupefação, relativamente aos parcos re
cursos de q\ie dispunha o Estado, nas suas arr.ecadaçõe9
orçamentárias.

Hercílio Luz não se deteve ante o que somente em
aparência era impossível: tendo, como Disraelli, riscado'
do dJ.cionário a palavra "'Impo9SÍvel", supriu-lhe a ausên
cia por uma energia indomável, uma vóntade realizadora
insuperável, graças à qual marcou indelevelmente a sua

passag.em, em duas etapas, pelo Govêrno catarinense.
É comum ouvir da bôca dos que contemplam a ma

Jestosa ponte que tem o nome do eminente e saudoso es�
ta:dista exclamàções de gratidão e de pasmo, ante a gran
diosidade daquele monumento. Mas Hercílio Luz não fêz
apenas a ponte; esta fazia parte, sim, de vasto programa
que se traçara; Hercílio Luz foi, no seu primeiro período,
o construtor do Palácio do Govêrno, obra portentosa, que
ainda hoje é motivo !ie admiração de quantos a visitam.

'

Hercílio Luz foi o saneador da Capital do Estado, me
diante grande9 obras de engenharia sanitária, qual a ca�

nalização do antigo rio da Fonte da Bulha, através da
avenida que tem o nome do saudoso governador. Hercilio
Luz foi o construtor do Pôsto Zootécnico "Assis Brasil"
destinado a fomentar e seleciónar a pecuária catarinense.
Hercílio Luz foi, ainda, o r.ealizador duma adutora, tra
zendo água em abundância para suprir as nece9sidades
da população de Florianópolis, quando esta já começava
a sentir-se precàriamente servida pelas antigas insta·

l�ções.
Enfim, Hercílio Luz fêz mais, muito mais, pele de

senvolvimento do �eu Estado.

Têm, portanto, razões os Catarinenses ao assinalar a

passagem do primeiro centenário de nascimento de Her

cílio Luz de maneira a expressar condignamente a gra

tidão de um povo que não ,esquece um dos geus mais notá

veis homens públicos, figura .excelsa, .entre as demais que

enriqueceram a história administrativa e política dJe San

ta Catarina.
(Contribuição do Programa A Hora do Despertador,

da Rádio Diário da Manhã, para as comemorações do

Centenário de Hercílio Luz).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

- domingo .. no "CLUBE 12" Enconlro dosDia 29 rolinhos

ABSTENÇÃO ÁS COMPRAS - Comecam a aparecer
os primeiros pronu!1ciamentos por parte. d� povo em cará
ter pac�fico contra a alta exagerada e continua dos prêço.'.l
que estao encare�endo cada vêz mais a vida.

A propósito, relata�nos o "Diário Carioca" em seu nú
mero de 23 do corrente, o seg_uinte: .

.

"Os dirigentes sindicais cariocas reunir-se-ão na pró
xzma quarta-feira, na séde do Sindicato dos Bancários pa
rcr examinar os detalhes da campanha que estão empre
l ndendo no sentido d-e mobilizar as c'lasses trabalhadoras
com o objetivo de lJromOver no próximo dia 31 o "Dia do

Pí?testo", que consistirá na abstenção da população, às
compras de modo geral.

Com o "Dia do PTOtesto", as classes trabalhadoras pre
tendem externar seu descontentamento face à elevacão do
cus(o de vida e sua ansiedade no sentido de que S'eja;l atk>
tadas imediatas e drásticas medidas para a apTOvacão dos
projétos de Lei de Greve e de Lei Orgânica da Pre;;idência
Social, assim como para a adoção de providências enérgi
ricas para a defesa da ec'onomia nacionrol'1.

Como se vê, tínhamo.'.l razão quando na nossa última
crônica, tratando do assunto "carestia", assevemvamos APE� ITIVOS
(':le a falta de providências nêsse sentido, provocaria rea-II �USIf;A 005
r;é)es futuras... ' ;�

E Já que Q caso não merece a com'idera,cão necessária I fl.t::II�JD�IA�Q�IA:M��t:.f�-J�TE=�()c>.=S��:'9.�A�S2:,'3�IIS:,��=��;:;;;;;;���em benefício do povo, 'tpca a êste, o mais sa�rificado, pro- �
mover ilLla defêsa, como já está llicontecendo. . . lo.

�,._" cp.", 9ft .. ,. 'f,," +0 ... ,\'-;. ";1-��'" -..... 'te ""e"''' '\ "%:, -oV •
'\, '\ -..... "' ... '\ $r.,,, i.J I

f� Para almoçar_ e jantar bem, depois de sua a
ti casa, QUERENCIA PALACE HOTEL U
�%S%S'S%S%%%S�%S%S%SSSS%$SSSSSS%S%%%S$%%%%S

D. Frei Felício da Cunha
Vasconcellos O.F.M.

Venerando Metropolita D.

Joaquim Domingues �e Oli
veira. Isto em 1957. Desde
então vem S. Excia. desdo
brando-se. com infatigável
interêsse pelos problemas
religiosos e sociais da Ar

quidiocese. Em visitas pas
torais e missões, em prega
ções constantes de semanas

tríduos e solenidades, em

semanas ruralistas e outras
iniciativas de caráter so

cial, S. Excia. procura aten
der a todas as legítimas. as;
pirncões dos seus arquidio
cesanos. Êste interesse sem

segundas intenções, aliado
à bondade de um coração
grande e sempre aberto,
fazem-se querido e venera;

do por todos, grandes e hu
mildes. Brote nêste dia do
coração de todos uma prece
ardente pela saúde e felici
dade de ,S. Excía,
ANIVERSÁRIOS

No dia de hoje rejubila a FAZEM ANOS HOJE
Arquidiocese de Florianó-

polis, celebrando mais um CeI. Jaldhyr Bherrng
aniversário natalício de S. Faustino da Silva
Excia. Revma. D. Felicío, - sarg. Euclides Pinheiro'
dígnisstmo Arcebispo Coa- Martins ii
jutor. srta. Maria Madalena «li

ID
Sacerdote, primeiro da Paiva ')

"
Arquidiocese de Porfõ Ale- - sr: José de Carvalho Ra- •
gre, depois Filho da Ordem mos :

•
•
•
•

:
fi
•
•
•
•

:
fi
til
...

de S. Francisco, missioná- - sr, Bertoldo C. Coelho
rio de ,g-rande envergadura, - jovem João Carlos Freitas
distinguiu-se ,sempre pela 1- sr. Alípio de Castro

'

l�cid.ez e cul�ul'a de inteli- - jovem Elizabeth Oardoso
gencra., por vutude_s e dotes

I
- sr, Clcóbulo Serratine

raro" de um coraçao sacer-: - sr. Newton José Vaz
dotal e 'zeloso, é que lhe - sr. Risoleto Mario da Silva
mereceu da Santa Sé Apos , 1 _ sr. Antonio Hélio dos
tólica a elevação à digni-! Santos.
dade episcopal, como Bispo: -�-------------

residencial de Penêdo, no I
Estado de Alag·oas. Após,

I

haver dirigido com infaH-1
g�.vel zelo e, l'ar.o d�scortí-I'

CASA RECEM CONSTRUIDA

n�o aquela Se, fOI novamen- E'
te distinguido por' S." San- . Loja no mesmo local.
tidade, Pio XII, que o ele-

I
Rua Conselheiro Mafra, 154

vou ::: Arcebispo Coadjutor, Inform::tções no mesmo local.

col1} direito à sucessão, do j .

Cl '<4'lffll'CII�l1J't!"I""""<iI'l'il�""'�!Iil�il;"ilIfll\lll�CVi.t<DCUII•.,•••tj."Oflfl"••• -

! SIUD�O jURID�(O !
: Mauricio dos Reis -_ aclvogadJ :
�. Norberto Brand -- advogado ." v

t-
., • (l

� Advoc�cia. em geral no Estado de :
• •

: Santa Catarina �
• •
• •
'ii Correspondentes: �
· �

& INGLATERRA
'

BRASÍLIA •
@ •
eJ ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO •
IJJ A

Iít
,,; RGENTINA SÃO PAULO $

� Ed. SUL AMÉRICA 5° andar. :
:... Fones: 2198 e 2681 :
_:!HIil.·_41hGG,""fli'0$""R;>Glllo"'o!t<ll>.t)\'�.",...,.o...""e4lr#""G:>"""""o{O·"'·�I"?"· !

ALUGAM-SE

OSVALDO MEU

O deputado Viegas afirmou, através de emissõra
local, que Irineú teve em Lajes estrondosa recepção.
Comentou que tal aconteceu no ninho oesseassto.

Foi mesmo o que aconteceu? Não há nisso nenhum
equívoco?

As recepções feitas a ITi1,leU são, de fato, estrondo-

O Sr. W<3.ldemar Anaclcto A senhora Myriam Nobre- ses; nisso não há, da nossa parte, nenhuma âiscrepãm-
.erá o fotografo oficial dos ga Bauer vai pousar para o Cia. Discordamos, isso sim, quanto ao tipo. Os estrondos

:lesfiles Bangú em nossa ci- pintor WiIly Zumblick, fazer são dos foguetes de estrondos que fazem estrondosa ba-

Jade. uma tela para espôr no Cen- rultieira, tal a quantidade, bastante sempre para supris
',' '.' '.' tenário da Cidade de Brus- a falta do elemento humano que em geral é bem es-

Festejou aniversário na que. casso.

_________ _ . _._ _.' _- .., Considerando o foguetório, que é a parte estrondo-
l!:'�tMl(';;,�'HI�1 •••••••••••-;C' Ql4!filR>!&""' -"Gi""� ,,,,')o•••eoo•••GiI••et' =

OUTRO GRANDE SUCESSO foi a terceira apresenta- 1)
sa das recepções uâenistas, o deputado póde afirmar

ção do "DISCO DANCE", no Lir� T .C .. O número de pes- ADOLFO' Ziguelli e o I que a recepção de 'Florianópolis também foi esiroti-

sôas fpi muito' grande, lotando os salõee do clube. Belas DR. RADAR jantaram na:

"'1
dosa ...

moçad, exibiram lindos modêlos de meia estação, dando segunda-feira no Querên-: .

um colorido todo especial no ambiente. Foi eleita lVJ;tr.SS cía. Foi nêste momento que�
ELEGANTE DISCO DANCE da semana, a srta. MARIN4 surgiu o .apôio de

I
Ziguelli i

LIGOCK.A atração surpresa foi a "DANÇA DO RELj- para com as barra:<íuinhas.:
������uA��:i� ��i�":�d�i;:,a�:a;��n�r�o�:r�l��e����o;: RAROSCAP, quer dizei' i

·s·s...:;..c..�..:;:·s..�\.:::i-;::':.�'t.,,·:;:..

�::..-.:::;·;::'l"�'':'''��Ije
.

-t� IJ
No próximo domingo continuará esta reuníão social dan- "Capital dos casos raros":: � � ��
çante no Lira T. C.. Um. leitor escreveu me per-: j r1>

-. 4f d

guntando. Aí está a res-: ��%Nt;&';Q";""!.flI3O�"4·!Ç<·*%,%i""·'t"4%i>
poeta. ! nALVORECER EM �OS$A TERRA"

,
.

BINGO, em beneflcio da:
Sociedade ele Amparo à ve-:
lhice, no 12 de Agôsto, noa
dia 31 de maio. :.

II!
4Ii

TEMOS DOIS e'ntregado-:
res de jornais. Vamos ver se:
êles vão dar conta do "re-�
cada"! �

e
�
(t
�
�
®
�
$
'l'
f)
�

5
•
e
o
"
o
8
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: Contando com a apresentação do locutor gaúcho ROU-
e 'J-ET CARRIL e com a participação do DOO PAMPEANO
•
• 'Cedrinho Junior e Cidreirinhol, a "pioneira" lançou ao

: ar hoje no horário das 6,30 àiJ 7,00 hs. "ALVORECER EM

: ':>rOS$A TERRA", programa que defende e cultúa o regio-
SRTA. Marina Ligocke,:' 'nalisme de norte a sul.

eleita "Miss DiiJCO Dance":" "ALVORECER EM NOSSA TERRA", é um programa
da semana que passou no: dadado a grande sucesso, pois conta 'com a participação. de
Lira T. C..

'

• lautênticos conhecedores do regionalismo brasileiro.

:) Música e tradiç�o, êSíJe é o lema do novo programa:
O SIMPÁTICO casal .'.11'.= "'AL\70R,ECER EM NOSSA TERRA", que estará, d'iàriamen

e sra. dr. Hugo Haver�'oth: .;e\das 6,30 às 7,00 hs. no microfone da Rádio Guarujá.
• I

.

encontra-se nesta Capital. ;.
o,

: Ações Contra a Fazenda Pública
A " ltima Hora" de São.:

Paulp, edição do paraná,: i

Ir Reclamações Trabalhistas
na coluna Luzes da Oidade,:! \está fazendo a cobertura do: ; Mandados de Segurança
...1 d

.

mOVImento social da nossa; 1 Escritório de Advocacia e Procura ona

Capital, João Catlos de AI-I! R�a Jerônimo Coelho, 1 - 10 andar - salafl 9 e 10 -

melda e Diogo Veiga são os� j Ed. "João Alf.redo" - fone 3658

.correspondentes credencia-I I r -------

dos' por êste grande jornal. I ; ( DR. BIASE fARiftCO
OOMO SERA' o concursal DOE�ÇAS DE SENHORAS: i.nfl�maGões, distúrbios mens

para a escôlha de Miss San-: truais,\ varizes, exame pre-nupcIal, tratamento pre-natal.
ta Oatarina? • Alergiq. Afecções da pele. '

: Raios �nfra-vermelhos e ultra-violetas
()G8�"'$3>••••••Q.$GurlC)oo� Consul Ó-1'io: Rua Felipe SC!1midt, n. 46, Sobrado ...

contecimentos Sociais

Encontra-se em nossa ci-' Amanhã, as quinze concor- última 6.a feira, a senhori-
I

dade chegado ontem do Rio rentes ao título "Miss Ele-, nha Olga Voig"t Lima, que na

o exmo. Sr. e Sra. Adolfo gante Bangú" Clube Doze de' .Ia ta foi cumprimentada pe
Morelcs de Los Rio Filho -, Agosto, estarão sendo home- : io grande circulo de amizade
O ilustre casal foi homena- nageadas no Querência com sue possuí,
geado ontem no Lux Hotel, _ elegante Coquetel. '.' * 'i'

com um elegante jantar ofe- As senhoras Francisco Gril-
recido pelo Conselho Regio- ,;, * * lo e Acelon Souza continuam
nal de Engenharia. O casal A festa. mais comentada e ,°111 grandes .atívídarles para
em questão, está sendo hoje elegante do mês de Maio, DS festejos do "Divino Espí
tambem homenageado, com será sem dúvida a tão espe- rito Santo".

um coquetel, nos salões do rada festa do próximo sába- * * '.'

Querência Palace. Desejamos do, aniversário de Silvia Hoe- i!:<ealizar-se-á Ilo próximo
aos ilustres visitantes uma _Jcke Silva. sábado o enlace matrimoniai
feliz estada em nossa Capital. * '.' * da srta. Rose Mary Sabota,

',' '.' ',' Derrotando 21 concorren- com o, sr. Hélio Darcy Breda.

o sr. TOlry Mayrinck Vei

r;a cir(:ulou em nossa Capital
almoçando no Querênciâ Pa

lace em companhia elo Dr.

E:lpidio da Costa.

*

Já está de residência mon

!ada em nossa cidade, o casal
Dr. Elpidio da Costa. Diretor
do Departamento de Roda

gem Federal.

tes brancas, a jovem negra i\pós a cerimônia religiosa
norte-americana Lageune \ ',jue será na. capela do Divi

Hundley de 19 anos, foi eleí- no Espírito Santo, os noivos

ta Rainha do 13.0 Festival recepcionarão na residência

:Jinematográfico de Cannes. do sr. e srn. Durval Sabota.
* *

i
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O RADIALISTA Adolfo serão inscritas as moças que

Ziguelli, apoiou a nossa cam de�ejarem debutar êste ano

panha em pról do Asilo das ,no Lira T. C.. As interes"

órfãs. Nos dias 5, 6, 7 e 8 sadas deverão se inscrever

de junho, serão realizadas na secretaria do clube ou

as tradicionais barraqui- dar o seu nome a um mem

nha[.', na Praça Getúlio bro da diretoria.

Vargas. Ziguelli, com o cor-

respondente RENNER, dará CONTINUEM a enviar
a divulgação de .todo o mo- seus brindes para as bar

vimento com relação aos raquinhas da festa do Es

que colaborarem nesta pírito Santo. Recebemos on

campanha em benefício das tem à tarde 'um brinde da
inocentes. Obrigado Ziguel- MODAS CI,.IPPER. Os parti-
li. culares também

laborar.
ALCIDES Gerardi, canta-

DIA 29 _Dia dos Estatís-
MODELAR, em comemora

ção ao 36.° aniversário, des
ta grande organização co

mercial da Cidade.

ticos. Será oferecido um al

môço pelo Dr. Walter Wan

derley, Direto-r do D. E. de

Estatística, para os funcio
nários des·ta repartição.

1=1

�Ste...
Dinheiro do Estado? Está parado
Cresceu o Banco cq.pitalista;
Vote em CELSO e do teu dinheiro
Faça pujante fôrça' progressista.

'

Ué ... que coisa é essa de carapuças trocadas?
Investiu contra nós o sr. Oliveira, da A Gazeta .

classificando-nos de servis', em permanente corridia d�
rastejamento para que nos salientemos perante CEL
SO. Foi isso, não foi?

_

Acontece que não estamos aconchegados a pro te

ça� de poderosos. Não estamos defendendo o govêrno,
E Sim na planície apanhando e combatendo duro. Con
tudo, ao que parece, nenhum dos que escrevem do lado
de cá, insultou os que escrevem do lael/o, enlameando 'o

.

próprio ato de lutar.

Acreditamos que cada um, do seu lado, deve com
bater com tôdae as suas fôrcas sem necessidade de
transformar o embate em jÔ�o �Ujo.

Criticamos daqui até o Jaime, pelo aconchêgo a um

cargo, nunca, porém, a injustiça, que é insulto, de tra
tá-lo de criado. Afinal de contas, seu Oliveira quem é :
que está perdendo a linha e avançando o sin�l? Quem'
é o bajulador? Aquele que está sob a poderosa protecão
do govêrno, ou o que tem o topete de se bater na opo
sição?

RECEPÇõES ESTRONDOSAS

Canta o deputado Viegaa,
. Canção que julga formosa;
Canta bem, mas não entôa,
A insistir na estrondosa.

,�----------- -----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/ RIRDIIDE
/

HOJE às 20 horas,

na marquise da Modelar de Modas

Monumental" ShOWl1 que datá
início a 36 dias de festas!

Técnico federal estuda as possibilidades de aproveitamento e

industrialisaçâo do pescado em Santa Catarina - Duas mil tru
tas de procedência dinamarquesa serão distribuidas nas rios en

cachoeirados do Planalto e do Oeste do Estado - Funcionamen-

to do Mer�ado de Peixe em Florianópolis - Séde para a.

Federação dos Pescados - Outras notas

o
-

_.'t':.�.- ..

catarinenses realizado pelo
Plano Piloto da Pesca e con

tando com a colaboração da

Equipe de' Peíxamento dos
Rios e Águas Represadas
(EPRAR), que já efetuou o

povoamento, com dourados,
das águas da bacia do Rio

Itajaí, dentro de breves díaa
serão transportadas para
Santa Catarina duas mil tru-

Superintendência dêsse ór-
I
ca aos pescadores catari-:sl. Pê>"""""

gão para firmar convênio nenses. O Mercado de Peixe SEDE PARA A FEDERAÇÁO
com a Prefeitura desta Ca-

I
de longa data figura nos pla- DAS COLôNIAS DE PES-

pital para o aproveitamento
I
nos das administrações mu- CADORES

das câmaras frias e das ban- I nícípaía e agora poderá ser

caa do Mercado Municipal I realidade com o entrosamen

para a venda direta de pes- to do Plano Piloto da Pesca,
cado à população e para a

I

através da Caixa de Crédito tarina está atravessando Uma

instalação de um posto de I da Pesca, com o Poder PÚ
revenda de material de pes-Í blico Municipal.

PLANO PILOTO DA PESCA EM SANTA CATARINA ,��j�' ",'--:;::'

Fabrica Piloto de Pescado no Entreposto _de Coqueiros

Acompanhado pelo Dr. Jo- Albuquerque Hardman, pro- possibilidades da base de
se" Ubírajara, Tímm, Super- I. fessor de Tecnologia na Uni-

I
pesca de Coqueiros, perten-I tas de procedência dinamar-

vísor do Plano Piloto da
I
versidade Rural e técnico da cente à Caixa de Crédito da quesa e aclimatadas nos

Pesca em Santa Catarina, I .D.I.P.O.A., do Ministério da
I
Pesca. Portos do Ministério da Agri-

esteve nêste fim de semana: Agricultura, com a míssão l O ilustre visitante sábado cultura, da Serra 'da Bocai-
em Florianópolis o Dr. �loy, importante de estudar as à tarde esteve em Coqueiros na e em Mosela. Êsse eabo

em companhia do Dr. Timm, rasos peixes europeus e da
do Sr. Nivaldo Machado, América do Norte, de climas
Agente da Caixa nesta cida- frios, serão distribuídos nos

de, do Sr. Ernesto TremeU, rios da região de Lages e São
chefe do Setor de Pesquisa Joaquim e também no Oeste
do Plano Piloto da Pesca, e Catarínense, onde a tempe
do Sr. Alberto Muller, presí- ratura das águas e outras
dente da Federação dos Pes- condições geológicas são

al-,cadores, tendo oportunidade tamente propícias.
'

de inspecionar demorada-
mente aquelas instalações, O Senador Saulo Ramos,
estudando suaa possibilida- um dos maiores ínteres-
des para o funcionamento de �'ados no peixamento dos
uma fábrica piloto de pes- rios catarinenses e no êxito
cado e ser construída pelo do Plano Piloto da Pesca, se
Govêrno -Federal e contando guíu para Lages a fim de
com a colaboração de orga-z,participar das festividades

nízações internacionais e do Centenário e também, a

com a finalidade de escola I pedido dos técnicos do Mi

prática onde serão prepara- nistério da Agricultura, acer
dos tecnicamente os produ- tal' providências para que o

tos da pesca do litoral cata- transporte aéreo das trutas

rínenoe, visando melhorar feito com a maior eficiência

sua qualidade, tanto na e rapidez, desde os Portos no

conservação como no pala- Estado do Rio de Janeiro até

dar. Lages, em avíâo cargueiro, e

O Dr. Hardman regressou da cidade catarinenses às

domingo ao Rio levando óti- cabeceiras dos rios em aviões

ma impressão das condições menores, em vazílhames es

verificadas em Coqueiros e pecíaís abastecidos com oxí

já neste comêço de semana gênio e reguladores de tem-
I
apresentará circunstanciado peratura.
relatório favorável à criação
da fábrica piloto.

..

�======�=======�
j í ,

;

CLUBE RECRE A rrvo

JANEIRO
ração.

Florianópolis, 20 de maio de 1960.
LEO MEYER COUTINHO

fase de soerguimento, ani
mada pelas provídêncíaa que
atualmente estão sendo to
madas no setor da pesca
neste Estado e também pela
atenção,e os recursos conse

guidos pelo Senador Saulo
Ramos no Govêrno Federal.
Dentro doe próximos mêses
será realizado em Florianó
polis uni congresso dos re-

pr.esentantes de tôdas as

colônias de pescadores
quando serão eleitos 09 no-

6 DE

A Federação
..

das Colônais
de Pescadores de Santa Ca-

EST.REITO

�
.. ,

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 Oficiaio da Polícia Militar do Estado pa
ra a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no pró
ximo dia 31 do corrente, às 20 horas, na séde da Associa

ção Atlética Barriga Verde, quando deliberar-se-á sôbre a

conveniência do Clube assumir a reeponsabílidade e diri

gir a "Campanha Pró-Vencimentos para o Pessoal-da Po

lícia Militar, iniciada por um grupo de oficiais da Corpo-

in- ,.-__,.-----------

.

li Ili 1
II , PROGRAMA MÊS DE MAIO

I' ,DIA 23 - Soil'ée sURPRESA

I
'

I NOTA � ::,�,:2 �O��:M'nta'M da C",-

teira social f'''' talão do mês.

VENDE-SE

vos dirigentes da Federação
e debatidos os principais
problemas da classe e as me

didas a serem postas em

prática para solucioná-los.
Desde agora já estão sendo
tomadas providências para
êsse fim, sendo a mais Im

portante a ínetalação da Fe

deração em séde própria,
com mobiliário e materiais
necessários às suas ativida

des, a ser oficialmente ínau

Almirante gurada nos próximos dias.

II

- __ i

Cap. Secretário

Vende-se uma casa com quintal à rua dos Ihléus, n.o 4,
com as dimensões de 11 de frente por 24 de fundos.

=r
r=>

V EN DE-SE
Uma ótima casa residencial, sita à Rua

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

verno, 3 quartos, copa e demais dependências.
Tra-tar no Edifício "Sul América" - 5.° andar -

la 501. Fones: 2198 e 2681.

sa-

Duas Bicicletas Monark.
Preco de ocasião. T,ratar à

,

I

rua Duarte Schutel. 42.DR. ARMANDO VALER lO DE ASSIS
Comunica aos seus clientes o novo horário de consul

"_ l _=-,,",l •. (uno de Admissão
ao Ginásio

MATEMáTICA, PORTU

GUES, FRANCES F. LATIM.

PREPARA-SE ALUNOS

PARA o CURSO DE AD

MISSÃO AO GINASIO. RUA

SOUZA .r!�,;.U.)'t;A, ... 2� -

_

Te-

:í;ino J

tas.

DE MANHÃ - das 10 as 12 horas

DE TARDE :_ das 4 as 6 horas

Consultas Rua Nunes Machado, 7 fone 3738.

MERCADO DE PEIXE EM

FLORIANóPOLIS PERDEU-SE
TRUTAS DINAMARQUESAS
PARA SANTA CATARINA O Agente da Caixa de

Crédito da Pesca em Flo

Proeseguíndo com o tra- ríanópolís, Sr. Nivaldo_ Ma- !
balho de peixamente dos ríos ' cado, recebeu autorizaçao da

Uma caneta PARKER JUNIOR, com a gravação de

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

trou, entregar na Agência do Banco do Brasil ou nesta

Redação, que será gratificado. ....u

v
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Pelo Campeonato da Cidade
• - 'tA .. ,., '_ ,. �,. __ ,.l ..

Regala Marinha' Nacional

...

E

VELA

Encerra�a com t�a ve �e �uro a· Tem�ora�d m3�-�n
Proclamado Campeão os Barcos rrAstral" (Lightning) e I "Pioneiro" (5h�rpie) - A Entrega dos
Prêmio$ -- Detalhes da-Regala de 'Encenamento - Outras Notas - (Texlo de Rui Lobo).,

I
se ':. presença d.O dr. Ader-

I'
4) Osvaldo João Nunes e foram destinados. aos cam

bal Ramos da SIlva, coman- ( Aronso Zilli ! peões d a classe sharpie
dante Ernesto Mourão de, 5) José Oarlos Chicriguini (Walmor Soares e Osvaldo
Sá, Capitão dos Portos, sr.: e Odilon Conti '

I Fernandes) e da classe li
A'Ivaro Acioli vasconcellos I 6) Roberto Cúnel e Lauro' ghtning (Luiz Faria, Arnol
� ,comod�ro do Iate �1l1be, I Cesar Santos I d? Cúneo e Haroldo Barba-
·Prof. Chnstaldo AraUJO - I 7) Aldernar Sabino e Ma- to, aos Quais apresentamos
presidente da Federação de rio Vieira I as. nossas felicitações pelas gural os esquadrões do Re-I FARMÁCIA DO CANTO -

vel� � M.otor d� san�a ca-I 8) Dauto Oliveira e Luiz, brilhantes vítórías na tem- mington Rand e Far�ác�a A:norim; �ldagizo, Alcides e

tarma, alem de [ornalistas e Heitor Napoleão I parada. recém finda e que do Canto, vencendo o primei-
, PI,erre; J.alme � Alfredo; Ma-

an:antes da ,vela. .

I 9) Adernar Nunes Pires prosv.guam brilhando no �
1'0 pelo escore �e 2 a 1, com

I
neca, ?l"lVal, Dmaut, Adernar

AS 9,00 horas fOI hasteado Junior e Renato Machado cenário da vela catarinense. tentos de Vava (2) e Ade- e Auríno.

o pavilhão nacional pelo co- Filho I' ,�ar. Na �rbitragem cond�-: .

Próxima rodada: Fiambre-

�od�ro do Iate Clube, o pa- Também queremos feU.c.l- ziu-se muito bem o sr. Eucll- I na Koerich x Meyer.
vílhão estadual pelb repre- :>rova de Lightning I �,ar o Prof. Cristaldo Arau-

I
sentantes da Rádio Guaruj.á 1) Luiz Fíaría, Amoldo C�_! o pelo brilho com q�e vem
e �e O ESTADO, e os P�Vl- neo e Haroldo Barbato I se conduzindo à rrente dos
lhoes do Iate Clube, Veleíros 2) Alcenor Melchiadt-s de destinos da Federacão de J na para entabolar entendi-

da Ilh
.

d d F d � S'd
.

Apesar da grande vonta'de I mentes com os nossos dír1'-a e am a a e era- ::>OUZél, I ney Damiani e Veja e Motor de Santa Ca-

I
"'

ção pela tripulação campeã. Walter Dias tarina desde o momento da demonstrada pelo treínador gentes e parece que roí fe

estadual lightning . 3) Laura Santos, Rui Lo- sua elfi�ão. A nossa' vela, Rudolf Keller para voltar. a liz, pois o Aldo Luz demons-

A seguir, foi dado início à: bo e Pedro: Bosco após um .período de recesso,
Santa Catarina nenhum: trou ínterêsse em contratar

parte, esportiva com a lar- 4) Laura Batis.'otti, Se- voltou novamente a brilhar,
clube demonstrou grande o Prof. Rudolf Keller .. 'A-

gado, da prova para sharpíes 'iastiâo Bonassís e Rogério graças .ao trabalho ' desen- interêsse em contratar os' guarda-se a qualquer mo

às 10,20 horas e 10 minutos Bonassis-' volvido pela enttdade de serviços do renomado trei- mente uma palavra deflnítí,

I após partida, para a classe 5)' Anibal Prado, Pedro classe em conjunto com os
nadar. Precisou o dr. Kali!' V,3. do treinador atuálmen-

líghtníng, Ambas- as regatas Silveira e Agostinho Videira clubes Veleiros da Ilha e
Boabaíd vir à Santa Catarí- 'e residindo em São Paulo.

de encerramento foram em 6) Carlos Alberto Arman- Iate Clube Florianópolis.
homenagem ao Capitão dos

.?ortos - comandante Er

nesto de Mourão Sá que 0-

rereceu belíssimas taças aos
Durante a realização da

tarínense em reunião de di- FAC ficou assim constitui-
feijoada no Iate Clube, o ,

retoría. resolveu designar os
'

do:
Após as disputas das re- trio F-ar�!l. - Cúneo-Barbato,

e ainda das "lasses sharpI'e' seguínts elementos nos di-I Coronel costa Líno'" c .

gatas, reunínam-se os vele- ofertou aos presentes uma
'

e lightning aos srs. como- jadores e dirigentes para a flâmula comemorativa da
verso departamentos.

.

Enio Luz,
dores Acíolí Vasconcellose' Conselho Técnico de AtIe- Aldo Nunes

feijoada de confraterniza- conquista do título de cam-
Otto Entres. tismo

ção no salão de testas do peões estaduais da classe

Na prova de h r' e Iate Clube. lightrilng n a temporada Capitão Léo Lebarbechon
s a pie, v -. Silvio Sonciní

rificou-se uma vítórta fá- Num ambiente de franca 1959-60. A nossa reportagem,
Caibui Alves de Almeida

cll de dupla .campeâ brasí- « amaradagem, foi servida gentilmente obsequíada, a-
Conselho Téenico de Vo-

gata de encerramento da O programa elaborado pe- leira formada por Walmor uma suculenta feijoada, ao gradece.
:; .

1 d
leibol foi designado interinamen-

temporada velistíca 1959-60. la Federação para �nceri:lar Soares �e Oswaldo Fernan· lflm da qua, fdez uso

I aF Pd,a- � Osni Barbato te Aldo Belarmino da Silva,
ApesaI; do frio reinante, es- ) seu calendário .

esportivo, des, que não tiveram pro- avra o como oro (a e e- I N b'

I
-

'C
.

t ld A' A
.

t" d ey Hu ner que responderá também pela
tiveram' presen'.:es grélnde atraiu grande número de blemas em liderar as duas raçao - rIS a o rauJo, gora, os propne anos e

1
.

I
-

b'
-

t b Ih Rubens Lang secretaria do 'fribunal.
número de barcos dos nos- I jesportistas ao- Iate Clube, �oltas rio percurso e cruzar.a . �ar� a proc ,a�aça� e en- ar,:�os Ir�o p::J,ra o ·ra a o

_ _

sos clubes de vela, numa :'la Agronômica, destacando- I
lInha de chegada em pn-' rega ,de premlOs ,,os vep.- nos galpoes, com reforma

p
, i" d L F A

#

l"neiro lugélr. Já a prova pa- _�edores da regata e ainda das embarcações, pintura, rOllaVe. O re�ngre$10 e 0,0 no ,aI
'0. a�TEn lo;n EM REVISTA ra a classe lightning foi a0S campeões do Estado na etC. e voltaremos a ter re-

O médio Loló que milita- pelo clube tricolor da es 're-m�'!l !IU II{
I mais emoc:ionant.e pois os temporada 195�-60. gata scmente no prOXlmo LaIa'va ,nô Ava.i e o.ue hélvia side- la solitária. O médio

ITAJAI' - O conhecido
" de comemoração para a sua três barcos Toró, Astral e A maioria dos""" prêmios 1 mês de novembro. Até lá.

- transferido para o Paula desmentiu os comentários, é
_

jogador Antoninho, inte-: inaugurélção está sendó ela- 'I Kito estheram com chan- ,,:%% ....

%�%S,.%%t;%,.,.O';%%,.%"�,..%%JX,.H%%%N's:::�iSSI"R%%S�S"S"%%!?
Ramos anele sagrou-se cam- bem provável que venhá a

grante várias vêzes do sele- borado. ces para ,a conquista davi-' , l peão Estadual de FuteL"!.1 reingressar no Avaí, refor-
cionaelo catarinense, que 3_-' SÃO BENTO DO SUL - tória. Nos primeiros movi-

asa
.

.

ele 1959, deveria ter sido li- çanelo desta maneira o clu-
tualmente joga pe.In Mar.cí- Os ,diretores da Sociedad,e I mentos dél prova, verificou-

1, "

berado na tarde de sába'do, be azurra.
lia Dias, vem de solicitar Desportiv'a Bandeirantes, re- se a. vantagem para o' barco

fre';cisão de seu contrato. A-
•

:;clveram permanecer de li- Toró com pequena vantagem

J
,_ .

M -, S fi licredita-se que os mentores' ,�ença da Liga M,afrense de sobre o campeão estadual
• :

fia o
.

o ri l'do clube, rubro aniL pro- II l"utebol, visando· com isso AstraL Elste, na primeira
Rua Tenente Silveira, 25 '. ..

,

!
. • ' .. �l

curarão fazer o popular a- 20nseguir meios para o aca- passagem pela bóia de saída, t....'1

tlét'a, voltar atrás em sua! bamento de sua suntuosa lá monku a mesma em pri- Artigos para· ESDorte'dEcisão. ;
I séde, já aue com a par.tici- meira lugar, com Toró em ' I

URUSSANGA - O ata- I pação do
-

clube no campeo- segundo e Kito em terceiro.

cante Rato, pertencente ao Il'ato regional, ocasiona in- Logo após, os mesmos tres

T8.mandaré da Capital, vem

"
variavelmente mumer.as rles- l�ghtnings emparelhnam-se

de ser negociéldo com um pesas' que somadas acusam em senacional duelo, levan-,

clube local, tendo �ustado deficits, :a.o Unal de· cada do a melhor o campeão As-

seu passe ,;;_ importância de temporada. tr,:!l após' Kito e Toró,
cr$ 5.000,00. BRUSQUE - Acaba de.· ,délssificaçãQ que confirmou-

BRUSQUE - A diretoria ser publicado nesta cLdade e I se a/é a chegada. Os rcsul

,�o Clube A'Jético Carlos Re-I distribuido por tOdO. o Es-
I
t.ados igemis elas d.uas pro

naux, prossegue na luta pa- tarlo, um 'livro esportivo de-

I
vas foram os seguintes:

ra conseguir terminar o, nominado A HISTORIA DO Prova de Sharpie
serviço' de iluminação de; CLUBE ATLETICO CARLOS 1) Walmor Soares e Os-

sua prélça de esportes, de- I RENAUX, edição comemora- waldc Fernandes

vendo i"er concluído mes.mo Uva ao Centenário de Brus- 2) Pedro Soares e Odinal-

dentro do espaço previsto que. O 'livro vem tendo bôa , do Oliveira

I
'

ou seja 'z..té a primeira quin- aceitação por p'ar�e dos des-I 3) Joaquim Bello e Eucli-
._ CUÉCAS _ SUSPENSóRIOS _ ETC.

zena c1.e junho. O programa portistas r:!e Santa Catarina. des Matioli 11.· aS%%S%SXSSSSS-S\:Sd4sa%""AS%SSSS· .... "4SSS%%%�'%) '·ILI.\1

Walmor Soares, o campeão brasileiro, venceu mais uma

vêz. Desta feita, levantou .0 Campeonato Estadual da tem

porada 1959;60
A Federação de Vela e Mo , prova evidente do interesse

tal' de Santa Catarina fez ,:' espert ado pelas provas fi
realizar

\ domingo na baía ': ais da temporada recém
norte de Florianópolis a re- finda.

do, Hamilton Vasconcelos e

GlélUCO Vasconcelos.

vencedores das duas classe"

em Geral
BOX � REMO - NATAÇÃO - BAS�ET

GINÁSTICA - ATLETISMO - FUTEBOL

VOLEIBOL - TENIS

,

Variado' Sortimento de Artigos para

CALÇADOS
Horens e Crianças

- CHAPÉUS - CAMISAS - LENÇOS,

_ CINTO� - PIJAMAS - CARTEIRAS - MEIAS

---------------------------- 1. -- �_'_ .

Hoje, o Bingo
Hoje, a diretorida do Avaí� realizará CJm �randioso Bingo nos salões do Cluhe Doze de Agosto, gentilmente cedido paris d

�,\r lfPU\,b����de.J ,estarão em disputa, diversos e valiosos ptemlos tais,' como, çot1e de .fropica� inglês, liquidificadores, elc.
re com Ô Ava�f adqui:rindo o cartão.

do Avaí

"O ESTADO" o MAIS ANTIGO DIARIO'DE S. CATARINA
._--------_._---

I
•
,
•
f
•
•
•
•

, ,

O remo oatarínense con- mos nenhuma guarnição em

tinua completamente para- I condições de enfrentar os

lizado, parecendo mesmo I gaúchos nos quatro páreos
que iremos ter, ou melhor, � Interestaduais. E�ta é a du-

I

já estamos tendo uma queda \ ra verdade. O nosso' remo

vertical neste esporte que já I que já deu tantas mostras
deu muitas glórias ao nosso do seu poder em pugnas ca

Estado. Estamos ':' um mês rioas, gaúchos, paulistas,
precisamente da realização encontra-se numa fase ne

da regata com os nO-SROS
I gra c dificilmente voltare

irmãos do Rio Grande do "mcs a ser a segunda rorea
Sul e francamente não te- � do remo brasileiro.

(A�PEONAIO COMERCIÁRIO VITÓRIA
DO REMINGTON �AND FRENTE À

FARMÁ'CIA DO CANTO
! dee Pereira: ,e as equipes for-

Teve início na manhã de maram assim:

domingo, rio campo do Ipi-' REMINGTON Pedro;
ranga, em Saco dos Limões, o

,
Manga, Tião e Orlando; Deo

Campeonato Comerciário de dalíno e Virgílio; Walter,
Futebol de 1960. FOlram pro-

'

Demaria, Vavá, Anísio e Fer

tagonistas dia encontro ínau-
I

reira.

KELLER Ainda em Cogitações

A FAC Departamentos
A Federação Atlética Ca- O Tribunal de Justiça da

Felix Cunha
João Nunes

Delci da 'Silveil'a
Nilo Marques de Medeiros
Para auditor do. coÍendo

_ ..... .._IO_\� _.._..

WA S08EItA.I\I"" t'IIACo\ 15 IlE NOVEMBRO - ESQUINA
IitCA FELIP.E SCHMIDT

;A '1A.HEItA�A· UlsTlUTO 'Df) �S· ,1':1'1'0 - CA.NTO

I

.-

reunlao.

(olabo..
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PEQUENAS NOTAS
O SEGR�DO· DE FATI.

MA - Várias perguntas nos
têm sido formuladas a res

peito do segrêdo de ,Fátima.
Estamos em comunicação
direta constante com a

Cova da Iria e com pessôas
autorizadas Junto ao bispo
de Leiria, D. João Pereira
Venâncio que é o único de
tentor até o momento do

I

envelopa lacrado com as
I

•
declarações da vidente LÚ-!,cia. Até agora nada dle no- .

vo se sabe oficialmente I
apesar

.

dos insistentes ru-Imores que, como é natural .

circulam por tôda a parte: I

-::- I
DOCUMENTOS ANTIGÔS

- Entre os preciosos do
cumentos expostos durante'
o recente 7.0 Congresso Eu- I
carístico Nacional figura- i
ram originais de algumas I

Bulas dos Papas criando as :

primeira.s
dioceses brasilei-

'Iras, cartas do pàdre An-}
chieta, documentos de es-
critores católicos.

IAchava-se o têxto origi
nal da Constituição Nacio-

.

nal de 1842 e as cartas Ienérgicas de Caxias a res-

P:ito do famoso "caso" dos IBISpoS de Olinda e Recife.
Estiveram expostos tam

bém Oi texto original da
"faal do trono" de Dom
Pedro II, escrito pelo pró-Iprio Imperador e ricamente
encadernado em ouro e o Ioriginal da Lex Aurea as
sinado pela Princesa Isabei.
Pela simples enumeração

de alguns dos documentos
pode-se aquilatar o interês-
se de que se revestiu a' ex

posição histórica. A maior
parte dêsses documentos
foi colocada pelo próprio
Imperador Dom Pedro II
no Arquivo Nacional e ja
mais saiu do Rio de Janeiro.

A. SCHMIDT
PAPA RECEBE PRELADO BRASILEIRO

PRIMEIRO MISSIONA
RIO BRASILEIRO NA IN-'

, DIA - Chegou a Curitiba,
onde participou das soleni
dades do Congresso Euca
rístico NacionaJ., procedente
da India, o padre Nicolau
Jerz, natural de Paraná
que ali se ordenou na Con
gregação do Verbo Divino.
Após 1 Oanos de perma

nência em Missão na Indía,
retornou a nossa Capital
para um descanso em suas
atividades e para partícípar
do VII Congresso Eucarísti
co.

, _ á 1.."....1_
--

.. -

)

CUSTÓDIA DO CON�
GRESSO EUCARISTICO _

A riquíssima custódia que
e usada na procissão de en
cerramento do VII Con
gresso Eucarístico Nacional
mede dois

,
metros e meio

de altura e foi confecciona
da com ouro, prata ,e pe

.

dras preciosas ofertadas
por brasileiros dle todos os

pontos do país.
Entre as belíssimas cole

ções de precíosas pedras
que s eaeham íncrustradas,
há um topázio de meio qui
lo.

E' a, mesma custódia do
XXXVI Congresso Eucarís
tico Internacoinal, gentil
mente cedida. ao Congresso,
para precíosrdade de nosso

patrimônio htstóríeo.
--

.. --

A CARTA DE D. HELDER
CAMARA - A' Paróquia
de S. Paulo Apóstolo, de
Blumenau (Santa Catari
na) que, a pedido dias "Diá
rios Assoéíados"

. empreen
deu uma campanha tão, ge
nerosa em favor das víti
mas das inundações do, nor
deste, agradeço em nome
dos nordestinos o cheque
de Cr$ 70.180,00 que farei
chegar ímedíatamente ás
regiões mais necessitadas,
E' uma alegria sentir co

mo o Brasil é cada vêz maís
um só corpo e uma só al
ma.

Que Deus cunnule de
bênçãoa as famílias de Blu- ,
menau e, de mode parti- I
cular a Paróquia. de S. I·
Paulo Apóstolo!

Helder Câm$:ra.
?

CiDADE DO VATI9ANO, 21 (U.P.I.) - O Papa João
XXIII recebeu dia 16, em audiência especial, o arcebispo
de Florianópolis, monsenhor Joaquim Domingues de Olí
vcira. SUJo volta esta marcaba para o mês de julho.

o Velho Seminário de Olinda tem uma

histório de 400 anos

I de Gasparino Damata
de Gasparipo Damata aí o padre Vieira viveu

Dos inúmeros monumen-' muitos anos e aí ensinou
toe de interêsse tradicional

i
retórica, com apenas dezcí-

e histórico de Olinda, um to anos de idade. Ainda ho-
se destaca pela fôrça evo- je se pode ver a cátedra on-

cativa com que transporta de, segundo uma tradição
ao presente quatro séculos' . da . casa o adolescente de

�
de religiosidade: o antigo gênio falou e ensinou aos

.Colégio dos Jesuitas, onde discípulos - grandes bis-
posteriormente I passou a pos do futuro e estadístas.;
funcionar .0 Seminário fun- 'notáveis.
dado pelo notável bispo Visitando Olinda, o tu-
Azeredo Coutinho. rísta não deVe deixar de
Fica o velho Seminário

em cima de um morro cer

cado de palmeiras e coquei
ros, ocupando um casarão
talvêz até feioso, mas íne
gàvelmente simpático.
O bispo Azeredo Couti

nho foi, talvêz, o primeiro
brasileiro a sonhar para
Olinda e para os seus mon

tes, um futuro tranquilo de
cidade universitária. Fêz do
velho COlégio d09 Jesuitas,
destruído pelos holandêzes,
o esbôço de uma universi
dade moderna, desenvol
vendo o ensino secundário
em ensino superior. Em
1796 era o conceituado Se
minário de Olinda uma

casa não só para formar
padres, mas uma exala se-

, cundária moderna, com

ensino de latim e até de
desenho. Segundo Gilberto
Freyre, a idéia do bispo
constituiu um escândalo

. \
para a epoca e ToUenare
não hesitou em comparar o

Seminário de Olinda aOS
liceus departamentais da
França.
Um dos proressôree do

Seminário - professôr jus
tamente de desenho, foi o

padre João Ribeiro, depois
herói e mártir da Revolu
ção de 1877. Diz-se, aliás,
que o Seminário, dentro da
orientação do bispo Aaere
do Coutinho, ternou-ss um

fóco de liberalismo, (alguns
diziam ger roco de heresía) ,

Outros, como o Cônego Jo
sé do Carmo, acham que
não: Azeredo Coutinho não
foi apenas grande como pa
triota e sábio, foi grande
também como bispo. Era
um homem da lareia com

idéias avançadas pará a

sua época, e nada mais na

tural que fôsse criticado e

muitas vêzes mal compre
endído pelos companheiros
(e por alguns superíores).
Tem o Seminário. de Olin

da esta tradição magnífica:

O meu confrade, "Dr.
RADAR" está. colaborando
com as barraquinhas que
será em benefício do Asilo
de Orfãs no qual vamos
descrever abaíxo-
O "Dr. RADAR", faz um

apêlo para todas as pessoas
de bons corações, no senti
do de enviarem para a nos- Jerônimo Valente e Família, (Viúva Ecila Ross Va
sa redação, ou para o pró- lente e Milton Luiz Valente, (ausentes), Delson Valente e
prío Asilo, qualquer brinde Família, Orlando Carioni e Família, Júlio Cesar Corrêa
para ser sorteado nas bar- e Família. Convidam aos parentes e amigos de seu filho,
raquínhas. Eu solicitarei marido, pai, irmão, cunhado e tio, para a missa de 6.°
pessoalmente as pessoas mês aue será celebrada na IGREJA DE SÃO LUIZ (Pedra
a.migas, a colaboração pos-

I Gra�de), no dia 25 do corrente às 7 horas.
sível, nesta justa campa-
nha, Fui solicitado em co

laborar. Aceitei com o má
ximo prazer e vamos traba,
lhar pelos inocentes que es

peram por tôdos nós.
Ao "Dr. RADAR" os meus

cumprimentos por aceitar
este convite de bom cora

ção para cooperar com êste
que tanto necessitam de
pessoas de bons corações.
Ao "Dr. RADAR" peço a

Deus que cubra de benção
sua família.

viistar o Seminário e, visi

tando-o, não deve lembrar
se apenas de que aí viveu e

ensinou o padre Antônio
Vieira no Século XVII e no

príncípío do XIX o padre
João Ribeiro. Lembre-se,
também, que foi no velho
COlégio dos Padres onde o

capitão Salvador de Aze
vedo ,e vinte e dois homens
sob seu comando se opuse
ram até à morte, aos inva
sores holandêe.ss.

* *

liNSINOfIII"""
A VENDA NAS

BAMCAS DE IORMAIS
E, RtVISTAS .

. ........��_.

Florianópolis, Quarta-feira, 25 de Maio de 196p
-��_.------------

Momentos que a memória guarda para sempre

Cia. de
-

Cigarros
SOl)ZA
CRUZ'

.·U89·H

ALUGA-S'E Gráfica Continente

lida. der Judiciário 'e da Admi

nistração Pública que pa

ra lá foram transferidas.
Ed. Sul América 5°

Andar Tels. �198 e

2681

Maurícir dos Reis e Norberto Brand

Aluga-se uma pequena
casa de madeira, com duas
peças. (Fundos). Ver e tra-

I

tar na rua Padre Roma, 62. I

ADVOGADOS

Comunicam que já pos
suem correspondente em

BRASI'LIA D. F.. estan

do capacitados a se man

terem em contacto com os

principais Orgâos do Po-

Tipografia fábrica dee

,

PERD'EU-SE Carimbo. Impressos em geral

.

I
Rua Aracy Vaz Callado, 186

Uma Caderneta da Caixa
Econômica Federal, nO ....

1
Estreito - Florianópolis

01534 - 3a. Série. VENDE .. SE
Vende-se uma casa com quintal à rua dos Ilhéus, nv 4,

'0111 as dimensões de 11 de frente por 24 de fundos.

Tratar pelo telefone 3052.
. CHEVROLET CONVERSíVEL 51

Vende-se um automóvel conversível, Chevrolet 1951,
em perfeito estado de conservação. Tratar na séde da Bm

prêsa de Luz e Fôrça de Florianópolis SIA, à rua Jerôni�
mo Coelho, 32. As propostas deverão ser apresentadas por
escrito, até o dia 30 do corrente, devendo constar no en

velope "Proposta 'para compra de um automóvel ohevro
let/ 51".

PARTICIPAÇÃO
Francisco Lima Júnio� e 'Mercedes Maria participam

aos parenteá e amigos, o nascímenot de sua primogên��a
Ada Regina, ocorrido na Maternidade Dr. Carlos Oorrêía

em 19-5-60. (Nesta).
.. ,_ .._-------------------

D E 6.° MÊS
VALENTE

M ISS A
WilSON, VENDE-SE VENDiE-SE

Um terreno a rua Servi- Um terreno sito a rua da
dão Fariafl, medindo 10 por Gruta Trindade, com .

28. Tratar com Oscar Car- 3.254m2.
Tratar com THEREZINHA

doso, na Casa "A Capital" GIRAY em frente do Esta-
ou a rua Pedro Demoro dia do Paula Ramos (TRIN-
1.361. 'DADE) .

e Indústria
Conselheiro Mafra, 30 - Flonanópolis - Santa Catariná

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITORA "O ESTADO" LBA.

é) E.Ji;r:uL(J.
Rua Conselheiro lt.lllfra, 160

Telefone' 3022 - Cxa. Postal 139

Enderêc;o Telegráfice ESTADO

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

G E R E·N T E
l iorru nz os Fernandes de Aquino

RE D A 'fOR ES
Osvaldo Mello .- Flávio Alberto de Amorim - André

Nilo T'adasco - Pedro Paulo MachaQ.o - Zury Macha

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

c O L A B'O R A D O R E S
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

?rof. Othçn d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.

Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -

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

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

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey _;_ limar Car�alho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima

I
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

PUBLICIDAn.
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Virgilio
- Ivo Frutuoso.

K.PR.8.NT.�NT.
l�pre.pnt.ç6et1 A. S. Lar. Leda
HIO:- Ru. Senatior 0••,.. jt - i ... "...,

Tel 126124
a Pauj., Hu. Vitórl••57 - e.... , " -

Tel. !4-894!!

�rvtço Telel"ráfko da UNITlllJ PRIlS� I lJ - f' J

AGENTES li: coaaJ:SPO�D.NTBe
". T&doe oe ..unJclplo. ,.' �ANTA CATARINA

ANUNC_J8
" .... '.lIh· C'ODtrato. de .cordo coa • ta�J. e. rlZ.t

ASSINATU�A ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respcusabiliza pelos
('OI Ir eitos emitidos nos artizos assinado"

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

Rua 14 de Julho (Saco da Lama) - COQUEIROS

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA·
DO EM CONSERTO DE PER$IANAS

Casa Laudares, Ltda.
Rua Deodoro, 15 - te!. 3820

.f'l tI••e•••o••••••• e.8.,�••••

Dr. C I R O
CIRURGIÃO

(ORDEIRO
DENTISTA

Horário: DIURNO e NOTURNO
CLINICA - PRÓTESE - CIRURGIA

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

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

Farmácia sto. Antônio
Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense

�iüdlcailor'rõiissfõõãii.
r "! ...,.,. .... _""� .._ ........a .. _ ........_ ......

.4

DR. HENRIQUE PRISCO DR HURI GOMES Das 16,00 às 18,00, di�i�
�I mente exceto aos sábados

Com grande facilidade de, pagamento, vende-se lotes
a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró

_
.drno a Penitenciária. Podendo o compra-dor construir sua

casa, imediatamente.

PARAISO

ME'DICO

OperaçM' - Doenças de Senho_
ras - Clínica de Adultol

DIplomado pela Faculdade Naclo_

I
nal de Medicina da Unlv""'lldlode

do BralU

_________________________ 1 EX-Interno por concurso dlo .Iotlr.

E·,,· d Ad
I

I
nldade_Escola. (Serviço do prof

scrl orlo e ,ocacla ��:�:� do R;:��Ç�esdeL�;�;gla E:�
, Hospital I.A.P E.T.C. do Rio de

Rua Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar _ Florianópolis janeiro. MédlC� do HOlpltlol de

Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago I Caridade e da Maternidade Dr,

Dr. José de Miranda Ramos
I Carlos Corrêa.

. . . jDOENÇAS DE SENHORAS-

D�. EvllaslO �ery Caon PARTOS - OPERAÇOES _

Qu.estoe� Tr.abalhlstas. -:- ca�sas cíveis, comerciais, crimi-I PARTO SEM DOR pelo méto!1L

nais e ríscaís - Admínístração de bens - Locação e ven- pstco.protüatíco

da de imóveis __ Naturalização _ Inventários _ Cobran- Consultório: Rua João pinto D, 10

ças _ Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias
das 16,00 àS 1i),OO horas Atend..

.

com horaa marcada.. Teletonl

PROJETOS, @RÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES 3035 --- Residência: Rua General

A CARGO DE
Blttencourt n. 101.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
PLANTÕ'ES DE tARMÁCIA

Curso de Especlallzação no �oapj.
tal dos Servidores do Estado.

lServlço do prof. Mariano de Anc
drace j. Consultas: pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde da.

15.30 norae em' diante no consui

tório, à Rua Nunel Machado, 17.

esquina da Tlradentel - '1:'l.t.

2766. Re�ldêncla - Rua JId&re
chal Gama D'Eça n.o 141 - Tel.

a120,
.'

...

DR. AoYH"ON DE OLI
VEIRA

- DOENÇAS DO PULMÃO --

- TUBEltCULOSB -

Consultbrlo - Rua Felipe

Schmldt, 8H - 'fel. a801.

Borárlo: das J 4 àl 16 horu,

Re.ldêncl. -, Felipe Schmld\.

n.o 127.Dias I
I
DR. ANTOl\ 10 MUNIZ DE

ARAGÃO

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

ConsultóriO: João 'pinto 14 -

,

Consulta: das ]1, às l� horas. dlá_

rlamente. Meno. aos sábadol, Re

sldêncla: Bocalu "a. 135, FOIle 2714
--------------��

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

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

DR. LAURO DAURN'
CLINICA GBllAL

i"p�"lal1sta em moléstia. d8 SI
-rb crus e vis.. urlnárlal. Curlo ra_

dical das tnrecçõ es agudal e crô
nicas. do f\parêlho genlto_urlnárlo
.m -cm bos ,II &eXOI. Doençal do

"parélho DIgestivo e do listem.

iervoso HorárIO: lO� 81 12 •

� 1'2 àS õ boras Conlultõr1o:
'(UI; Tlradeutes. 12 - 1.0 andar

Fone 3246, R-ealdêncla: Rua
-,,,,prda Coutinho. 11 (Ch,cara do

!i:spanha - Fonl 1141.

DR. NEWTON P'AVILA

CIRURGIA

IO�llÇH.to de St'':\boral - procto-

10gla - Eletl'lcldade Médica

;onsullórlO: Rua Victor Mel_

relles n,o 28 _.- Telefone 3307

onsultas: Da. H, boras em diante,

,ote"'d,'n"la' Fono, R,423 Rua

BIU.,men8li. n 71

-----------------------�

Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro

Pl'uça 15 de Novembro

Rua João Pinto

Rua João Pinto

Rua Felipe Schmidt

Rua Felipe Schmidt

Hua Traj ano _

Rua Trajano

O serviço noturno será efetua,do pelas farmácias Sto. Antô lÍO\ Noturna e Vitória.

ESTREITO

() plantão diúrn� compreendido entre 12 e 12,30 hs. será ef :íuac1o pela farmácia Vitória.

10 - DomIngo
8 - Domingo
15 - Domingo
22 - Domingo
':l9 - Domingo

Farmácia do Canto
/

Farmácia Indiana

FarmjÍcia Catarinense

Farmácia do Canto
Farmácia Indiana

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio

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

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia auto:'jzação dêste Departamento.
===----------------,---�------------------,

,;.
't'

•
•
•
•
•

, .

DR. GUARACY A. f
SANTOS I

•
•
•

Cirurgião Dentista :
Especíalísta em dentaduras anv, �

•
tômicas. Horário: Das 8 às 12 bs •

<\,tende com hora marcada! (Praça Etelvina Luz)
• �_••••••••ae•••••� •••••�

A visa sua. dlst:.uta clientela <,.ue

MeDICO

MENDONÇA

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Gera;
l{1�sidêDcia:

Rua Gal. Bittenconrt n. 121.
Telefone:' 2661.
Consultório:

Rua Felipe Schmídt a. 37.
Esq. Álvaro de Canalho.
Horário:

mudou seu consultório para a rua

Fellpe Schmldt, n. 39-A - Em

frente a Padaria Carioca.

DRA. EBE BI BARROS
o

CLlNICA DE CRIANÇAS
(.onlultórt. e RMI...... COlUldtu

". �.reWo LU 1ilA. a.c.. • !'Iecouda • '.&-Iel..

o ... 15 ,. 17 nur ...

Tel. - %tUI'LOIlIANOPOLIII

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

Especialista em moléstias de anus e recto

Tra tamento de hemorroidas, fistulal, etc.

mrur.l& anal
CONSULTÓRIO: - F,ua CeI. Pedro Demoro, 1553 -

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
MJl;TODO PROPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA

DRI MOORRI� �lHWEIDSON
CIRURG1AlJ lJENTISTA

DIPLOMAI"O PELA U"IIVERSIDADE DO FARANA
RAIOS X - PONTES - PIVÔS
TRATAMEl';TOS DE CANAL

HORÁRIO - ri", H'" 12 P cI,lS IH às 20 horas
HORAS MARCADAS - das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO, 2!1 - 10 andar

l O T E S

Vendas: Edifício Montepio 3.° andar - Sala 305 -

Fone 2391 e 3426.

DR: HAMILTON SANFORD DE
VASCORCELLOS

Diplomado pela Escola de

Medicina e Cirurgia do Rio

de Janeiro. Ex-Interno da

Clínica Urológic do Hospital
Pedro Ernesto (Serviço do

Prof. Rupp) e da Maternjda�le

Fernando de Magalhães.

gíárío do Instituto Nacional

do "C:1.D.cer.

DO,ENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - UROLOGIA -

CIRURGIA

.'UeIJde, pela manhã, na

Mat,ernidade Carlos Correia,

Residência: Rua Demétrio

Ex-Interno e 'Médico Esta_ Ribeiro, n.o 26 - Fone: 2305

ATENDENDO ,DIARIÀMENTE NA

MATERNIDADE CARMELA OUTRA
SERVICO DE RAIOS X

•

DRS. 'J. A. NõBREGA DE OLIVEIRA

EWALDO J. R. SCHAEFER
Exames do Estômago - Ve"icula Biliar -- Rins

rorax - Ossos - Intestino, etc.

Histerosalpil1gografia Radiografia Obstétrica
(Gravidêz) -- Radiologia Pediátrica.

DISPóE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDERÊÇO: Rua Irmã Benwarda s/no ónibus à por

ta (Almte. Lamêgo).

Radiologistas:

RAUL PEREIRA CALDAS
ADVOGAnO

"Questões Trabalhistas"
Escritório: Rua João Pinto n II lObO

� �le.fone n '.1.467 - Caixa P::lstal n. U

bOBARIO: DI18 UI às 17 boru.
xxx

A V I S O
O Serviço Social do Comércio - SESC e o Serviço

Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, avisam

que venderão pelo melhor preço, no local da obr'a 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 elos Conselhos Regionais
elo SEC e SENAC

CUNICA SANTA CATARINA
Doencas Nervosas e Mentais

•

Clinica Geral
Angustia - Complexos - Ataques - Manias -

Problemático Afetiva e sexual

Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia �

Insulinaterapia - Cardiozolorapia - Sonoterap'a e

PsIcoterapia.
Direção dos Psiquiátras -

DR. PERéY JOÃO DE BORBA

DR. J:0SÊ TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286

----------------------------------------.--_____

NEGÓCIOS EM GERAL
CASAS TERRENOS E APARTAMENTOS

Rua Jerônimo Coelho 1-B - Sala 11

V.S. DESEJA COMPRAR OU VENDER CASA, TERRENO OU
APARTAMENTO

CONSTRUIMOS SUA CASA, MEDIANTE UMA PEQUE
NA ENTRADA E SUAVES PRESTAÇÓES MENSAIS.

INFORMAÇÕES RUA JERONIMO COELHO, 1-B, SA-

"A T E N ç Ã O"

GRANDE OPORTUNIDADE! NÃO PAGUE MAIS ALUGUEL

LA 11 EDIFíCIO JOÃO ALFREDO.

NECESSITAMOS AGENTES 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.

CASA POPU·SENSACIONAL, GRANDE CONCURSO

LOR LTDA!

Responda esta pergunta e ganhe uma: area de terras

no Estado:
Como se chama a pessôa -nascida em Brasília?

l'l'ome: ,.,., , Resposta: , .

Endereço: .,., , .

Localidade: .........•......

Remeta sêlos para a resposta.
\tenção! Atendemos em nossos escritórios à rua Jerônl.

no Coelho, 1-B - Sala 11. quais-quer, serviços, tais co

no: procurações, requerimentos contratos, recibos, car

.as, encaminhamento às repartições públicas, etc. Dís

romos de um Contador que atenderá diàriamente das 10

'.S 12 horas,
-----------------�------, ---_._

Dr. Helio Freilas Dr. Hélio Peixolo
DOENÇAS DE SENHORAS',
PARTOS - CIRURGIA -'

CLíNICA GERAL I Escritório -- Rua Felipe

I Schmidt na 37 - 20 Andar -

Consultório: Rua CeI. P,e- Sala 4.

dro Demoro 1.627 - Estrei- I

�o, das 16 àe 19 horas (ao la- Residência Alameda

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

Res.: Santos Saraiva, 470 I Caixa Postal 406.

� Estreito - Fone 2322. I Telefone - 2422.

ADVOGADO

Campanha Pró Construção da Malriz
de Nossa Senhor� da Boa Viagem
em Saco dos Lim�es - Floria'nópolis

1 saco de cimento " .

i saco de cal ' ,
-
.. , , .

1 carrada de areia ' .

1 carrada de penra britad.a .

1. 000 ti'Jolos , , , , ,
' , ' .

1 . 000 telhas .,.,." .. ,., .

Cr$ 365,00
8,00

900,00
1.5(JO,00
1.200,00
5.000,00'

150,00
�80,OO

1 servente (diária)
1 pedreiro (diária)

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

quena que seja, estará acabada em breve a igreja! TodO
e qualquer auxílio, será recebi,do com suma gratidão!
DEUS LHE PAGUE!

Remt.: Pe. F, de S. Bianchini -- Catedr::tl -

Florianópolis - S,C.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia da Indústria 25 de maio

Edifício-séde da
federacão

•

Faculdade de ,Servico
•

�Social

Serviços-médicos, dentários e

de recreacão.
, ,

Armanzens

Em 3 escolas: Blumenau, Joinville
e (riciúma

"-.

Rádi'o 6uanljá
PItOGRAMA'ÇAO PARA o ,. Às 13.05 -

DIA 25 DE MAIO D'E 1960 Fei;tival�PU:ILIPS
ÀS 6,35 - As 13.35 -

Alvorecer em Nossa Terra
ÀS 7,05-

Convite à Música
Às 14,35 -

Trio Cruz de Malta
ÀS 15,05 -

Esp. Musidisc em Hi-Fi

ÀS 16,00 -

A VEMAG Informa
ÀS 16.55 -

Repóder ALFRED
Às 17,05 -

A Música que Você Pediu
ÀS 18,19 -

RESENHA J-7

ÀS 18,55 -

Repórter ALFRED
AS 19,00 -

Momento Esport. Brahma
ÀS 20,35 -

Nas Asas do Sucesso
ÀS 21,00 -

Repórter ALFRED
ÀS 21,05 -

A Mús. dos Grandes Mestres
Às 21,30 -

A VEMAG Informa
Às 22,35 -

Os Sucessos do Dia.

Revista Matinal •

ÀS 7,55 -

'

A VEMAG Info�ma
ÀS 8,35 - '

Um Amigo a Seu Lado
Às 9,05-
Telefone Pedíndo Música
ÀS 10,30 -

Antarctica nos Esportes
ÀS 11.05 -

Mllsicnl Copacabana
ÀS 11,35 -
Parada Mus. Chantecler
ÀS 11,55 -

Repórter ALFRED
As 12,10 _

, Sucessos Musicnis VARIG '

ÀS 12,25 -

A VEMAG Informa
AS 12,30 -

Carnet Social
ÀS l2,35 - ,

En�to Você Almoca
As 12,40 -

•

Na Linha dc Frente

I

,

AJ,uOOU Â
�tJ"lOAR t
M�"'TEQ

r I/r(
..,

W'
_3,

-

rQJ(t-tlA
MAO 1)( OGR

� 1 '�.
/'

A I N D: Ú S T R I A C A T A R I N E N S E NÃO

MAIO

DIA 29 - "DISCO DANCE" - O Restaurante do Clube,

funciona normalmente das 10 hs, em diante.

li R A lÊ N I S ( L U '8 E - DIA 28 SÁBADO ÀS 22 HORAS, -' ELEGANlE SO'IRÉE EM
I

,

(OMEMORACÃO AO CENTENÁRIO DE NASCIMENTO Df HERCíUO LUZ.
.

.

NÃO- HÁ RESERVAS, DE MESAS.
'\ .'

I 'li','..
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Na sessão de segunda
feira, a hora do expediente
foi quase que totalmente
tomada por importante
discurso do deputado Or
lando Bértoli acêrca dos

problemas municipais. Re

feriu-se aquele represen
tante do Vale do Itajaí à
f,ªlta de assistência normal
e razoável aue deveria esr

dada pelo Estado às comu

nas barrigas-verde. Citan
do dados, estatísticas, for
mulando exemplos, recebeu
até aplausos e apôío de
membros da bancada gover
nista. Insistentemente a

parteado pelos deputados
Antônio Almeida, Mano

Olinger, Francisco Canzta-:
ní, Jota Gonçalves, Osm

" " As boas obras, tan-
'i'

-

to as que dizem

respeito ao Espirita como

as que se referem ao tra
balho propriamente do

homem, benefician�o a co

letividade se eternizam;
As obras têm vida que

Iperdum,. roseuem. a lem

brança imorredoura ..
Ficam memoraoeis na

história.
EdJ,ificam constantemen

te numa renovação de to

das as horas para que se

perpetuem.
Assim cabe aos posteros

a cons�rvação das obras.
O caso da ponte Hercílio

Luz vem a pelo nesta' opor
tunidade.
Aponta-se entre outros

feitos de Hercílio Luz, a

majestosa ponte que tem

seu nome.
Nesta data ao pé de sua

estátua, a Ponte.
Por tantos anos âespre-

zada.
Ainda em .lastimavel es

tado de conservação, muito
embora esteja no momen

to, recébencLa de inicio, os

reparos reclamados.
De seu pedestal, se Her

cílio pudesse ser ouv.ido,
perguntaria porque ãeixa

ram o monumento que ele
idealizou e realizou, na

quele estado deploravel.
E por tanto tempo.
Por tanto tempo mesmo.

O mal, porém, será reme:
diado. Já está sentia e so

então as futuras comemo

racões lembrarão melhor
o homem e sua obra.

ASSEMBLÉIA: Con�ra-
tulações a CELSO

O sr, Celso Ramos, pre
sidente da Federação das
Indústrias de Santa Ca
tarina recebeu congratula
ções da Assembléia Legis
lativa na sessão de ontem,
quando aprovou, por una

nimidade, telegrama de
congratulações ao titular
da referida entidade, por
motivo da passagem, hoje,
do dia dia Indústria.
Em nossa próxima edição

daremos maiores detalhes'
sôbre o acontecimento.

Régis e Augusto Bresóla, o

ilustre deputado pessedista
traçou o panorama \ geral
da vida administrativa ca

tarinense e referiu-se as

dificuldades que enfren
tam os municípios em ve

rem seus problemas resol
vidos.

. Justificou a apresenta
ção que fazía de um pro
jéto de lei visando regula
mentar ':;:' atual situação
das rodovias munícípaís e

que são utilizadas pelo
trânsito geral. Disse que
não seria justo que o Esta
do não desse às mesmas a

índíspensável assistência,
já que elas servem a to
dos indistin1:Jamente.
Às Residências do De

partamento de Estradas de
Rodagem é que deveria ca

ber tal responsabtlídade.
Citou-se o caso de Cam
pos Novos que, tendo mais
de 2.000 quilômetros de es

tradas arrunícipaís e qua
se que a maioria dos mes
mos também utilizadas pe
lo Estado, não tivesse me

lhor amparo por parte dos
orgãos centrais.
Damos a seguir o texto

ela impor .ante proposição
encaminhada pelo deputa
do Orlando Bértoli ao Le
gislativo Estadual e que é
o seguinte:
PROJETO DE LEI N.
Dispõe sôbre as estradas

urbanas municipais 'inter
ligadas por rodovias do
Estado.
Artigo 1.° - As estradas

urbanas dt,ts mumcapros,
interligadas por rodovias
estaduais, bem como as

obras de arte existentes

nelas, terão a sua conser

vação, retificação ou re

construção a cargo das Re ,

sidências do Departamen
io Estadual de Estradas
de Rodagem.
Artigo 2.° - Esta lei

entra em vigor na data da
sua publicação, revogadas
AS disposições em contrá-
rio.

JUSTIFICAÇÃO
O problema que são as

nossas estradas assume as

pecto cada vez mais gra
ves.

Prefeito Pedro
Bittentourl

Desde ontem encontra
ee 'nesta Capital, o nosso

eminente conterrâneo sr.

Pedro Bittencourt, Prefei
to do progressista munící
pio de Imarui.
Eleito pela legenda glo

riosa do Partido Social De
mocrático, o sr. Pedro
Bittencourt, à frente dos
destinos de Imarui, não
tem poupado esforços no -'

sentido de vê-lo cami
nhando na senda do pro
gresso.
Interêsse pertinentes ao

seu municipio o trouxeram
ao nosso meio onde tem
sido muito cumprimentado.
A Reportagem de O ES

TADO irá procurar avis
tar-se com o ilustre pro
cer do PSD, com o fito 'de
colher algumas novidades
com referência ao pleito
que se aproxima. I'

HER{íUO LUZ, NA A.C.L.
O Instituto Histórico e a Academia

Catarinense de Letras, associando-se às ho

menagens programadas pelo Govêrno do
Estado em comemoração do 1.0 Centenário
de nascimento de HERCILIO LUZ, fará
realizar, amanhã, quinta feira, às vinte ho
ras, na Casa de Santa Catarina, uma sessão
solene em que falará o orador do Instituto
dr. Oswaldo Bulcão Viana.

Nessa oportunidade a Academia Cata
rinense abrirá um concurso de monografias
sobre HERCILIO LUZ, premiando com

cr$ 20.000,00 o trabalho colocado em l.c,
lugar; cr$ 10.000,00 o segundo e cr$
5.000,00 (I terceiro.

Outubro Mês da Redencão
t

mo, ou seja "Entrou na ri
ca Síria pobre, e saiu da'
pobre Síria rico".
Assim, são os maiorais

da UDN, entram na rica
Santa Catarina pobres, e

saem da pobre Santa Ca
tarina ricos". Si non e ve
ro" que o digam os que 0-

.cupam altos e polpudos
cargos na atual admínís
tração do Estado. tl� mas,
não há de ser nada. A am

do pulheta do tempo rápida-
mente nos traz outubro,
mês da redenção para to

Hercílio dos os catarínenses; '.. "em
particular para o funcio
nalismo público. Na hora
exata saberemos mostrar

que não só o povo da
Prainha como de todo Es
tado não está em absoluto
com Irineu como diz a ma
lograda faixa Os votos es

tão bem guardados para
nosso real candidato CEL
so RAMOS.

(cont, da 1.a pág.).
homem ambicioso e sem

escrúpulos e de cuja admi
nistração pública galhofa
vam contemporâneos, faz
me lembrar a UDN, prin-
cipalmente quando evoco o

motejo atrtbuído ao mes-

Programa da Semana de Hercílio Luz

_________________________________________________________________________________________________________
-----------------------------l---------------------- �

DUAS GRANDES DATAS - LAJES E H. LUZ
O ESTADO DE SANTA CATAR�INA, NO DIA DE HOJE, VIVE DUAS GRANDES EfEMERIDES: CENTENÁ'RtO DE LAJES E CE NTENÁRIO D'E NASCI
MENTO DO ESTADISTA HERCíLlO LUZ. ESTE, NA GOVERNANCA DO ESTADO, DEIXOU-NOS E AO PAíS, GRANDES E NUMEROSAS OBRAS. lA-

,
�

JES, NO PLA'NALTO, POR SUA BRAVA GENTE, CONTRIBUI GRANDEM'ENTE PARA O PROGRESSO NACIONAL. HERCíllü LUZ, VULTO INES-
QUECíVEL SUA ,MEM'ÓRIA Ê PATRIMONIO DO POVO. LAJES E HERCíLlO: DOIS SIMBOlOS. AQUELA DO PRESENTE; ESTE DO PASSADO. O
PROGRESSO DE LAJES JUSTIHCA PLENAMENTE, OS ESFORÇOS D'Ü INOLVI DAVEL ESTADISTA. SE VIVO FOSS'E ESTARIA ORGULHOSO
j COM A GENTE LAJEANA.

..

_-,

Importante projéto do deputado Orlando
Bértoli em favor dos munl(jpios

AQUELE ·PARLAM'ENTAR ADVOGA ASSISTÊNCIA DO ESTADO PARA AS RODO
VíAS MUNICIPAIS INTERLIGADAS POR RODOVíAS ESTADUAIS

Comemorativa do centenário de nascimento
ilustre estadista catarínense,
,,,PIA 25, QUARTA FEIRA:
ÀS 6,45 horas - Fatos hístórícos da vida de

Luz, na Hora do Despertador.
" 12,30 horas - no Rádio Diário da Manhã, palestra

proferida pelo Professor Dr. Edmundo
'Moreira "Aí:! idéias de Hercílio Luz";

" 15,00 horas - na Assembléia Legislativa, sessão so

lene, em que falarão Deputados das di
versas bancadas;

" 20,00 horas - no Salão Rui Barbosa da Faculdade
de Direito, sessão solene promovida pe
lo Centro Acadêmico Onze de Fevereiro,
em que falarão um Professor e o Uni
versitário Norberto Ungarettí. O Cen
tro declarará abertos concursos entre os

Universitários Catarinense9 para um

trabalho sôbre Hercílio Luz, com prê
mios instituídos pelo Governador He-
riberto Hülse e pelo Presidente da As

,sembléia Legislativa Braz Joaquim
Alves.

}.

DIA INDÚSTRIA
i _

FALECIMENTO
No Hospital de Caridade, onde se encontrava recolhi

do, veio a falecer nas primeiras horas da noite de ontem

o sr. Francisco Roberto da Silva, conceituado comercian
te e chefe de tradicional família no vizinho, município de

Biguaçú.
O extinto, deixa viúva 'e filhos maiores e nesta capi

tal reside seu cunhado sr. Amim Salum,
Francisco Roberto, sempre tomou parte ativa na vi

da política e social do seu município, tendo exercido a

vereança naquela cidade, el�ito que foi pela legenda do
Partido Social Democrático, onde sempre militou pres
tando bons e reais serviços.

O seu sepultamento, se realizará às 15 horas, no ce

mitério de Bíguaçú.
À família enlutada, os de "O ESTADO" em tão dolo

roso transe, enviam seu pesar, por tão irreparável perda,
----��------�-------------------------------

Centenário

Crescem as populações e

impõe-se o aumento da
produção em todos os se

tores da atividade catari
nense. O estímulo à pro
dução, entretanto. é qua
se anulado pela precarida
de do sistema rodoviário.
Não contam os centros
produtivos com as estra
das indispensáveis ao ,gráu
Ide desenvolvimento recla
mado pelas necessidades
do Estado.

E o que se ve sao as estra
das urban�s dos munt,,,,:
pios, interligadas por rodo,
VJias estaduais, garantirem
regularidade de escoamen
to para as diversas áreas
de produção que fazem a

riqueza catarinense e ele
vam a arrecadacão do Es-
tado.

-

A escassez de recursos
de ordem técnica e finan
ceira, porém, não permite
que os governos municipais
as tenham em estacfu de
conservação que corres
ponda à importancia de
las 11,0- atual sistema rodo
viário 'de Santa Catarina.
São estas as razões que

amparam e recomendam à
:1provação dos meus no

bres pares o presente pro
jeto de lei.
Sala das Sessões, 20 de

maio de 1960.

Ao comemorar .0 município de Tijucas o cen
tenário d� sua instalação, em 13 de junho próxí

, mo, eompílamos estas notao retiradas das exíguas
fontes que dispomos.

Sentimos não possuirmos maiores elementos
com que pudessemoo apresentar um trabalho dig�
no desta efeméride e que assim demonstrassemos
o quanto de amor que nos prende à terra que nos
viu nascer.

A resolução nO 404, de 4 de abril de 1859, cons
tituiu o município de São Sebautiã() do Tijucas.
No entanto, os interesses pessoais, tais como ain
da hoje se vê, entravaram o quanto possível a
instalação do município.

Assim é que, a Câmara de Porto Belo, onde
era a primitiva eéde, suspendeu suas sessões, ale
gando a falta dei pessôa que secretariasse os tra
balhos da apuração da eleição do novo municí
pio. No entanto, para outros misteres, a citada
câmara funcionava normalmente. Mas era eomen

te o desejo de entravar a instalacão do novo mu

nicípio, poíe Porto Belo passaria á pertencer a Ti

[ucas e nao agradava aos maiorais Portobelenses.
Mas o Dr. Araujo Brusque que recebera a Presi
dência da Província de Santa Catarina do Dr.
J-oão José Coutinho, ordenou que se cumprisse a

lei e em 13 de junho de 1960, deu-se a instalação,
conforme ['e lê no "Auto de remocão da séde da
vila de Porto Belo a freguezia da Fóz do Tijucas a

instalação desta, inaugurando-se a Vila de São
Sebastião de Tíjucas, da. comarca de São José,
desta Provincia de Santa Catarina".

Nesse Auto de remoção, pode-se lêr, que a

instalacão "deu-se em uma acanhada sala da re

uidênciá de José Alves de Araujo Lima, presentes
todos os vereadores e mais os empregados da cã
mara",

Consta mais ter sido convidado o Padre Vi-

P. S,: - As razões por- gário para celebrar um TE DEUM em ação de

que deíxo de assinar são I Graças, ao qual compareceu .toda Câmara Muni-

sobejamente conhecidas. O cipal, funcionários e pessoas do povo. De volta ao

ordenado Que ganho não Paço municipal, foram dados vivas a Sua majes-
dá para manter a família, tade o Imperador à Constituição, à Religião Ca-

provavelmente em algum tólica e ao presidente da Província, Dr. Francisco
ponto extremo do Estado, Carlos de Araujo Brusque. Dito Auto de remo-

meu "San Quentin" se eles cão foi assinado por José Antônio da Silva Si-
descobrirem minha ídentí- ma�, (presidente) Miguel Francisco de Souza,
dade. João José Gonçalves, Joué Pedro de Miranda,

GRATOS Bento Vieira Rabelo, José Maria e Silvá, Fran-
Até outubro com, ,. CELSO cisco Pereira, Florentino Correia da Silva (fiscal),

Barnabé ---------------------------.... - -----------.----....._,�--'

Florianópolis, Quarta-feira, 25 de Maio de 1960

CENTRO A(ADÊ��I(O X� DE FEVEREIRO
CO H V I TE

O PRESIDENTE DO CENTRO ACAD�CO "XI DE
FEVEREIRO", convida as Autoridades, Professores, Estu
dantes e o Povo em geral, para a Sessão Comemorativa do
Centenário de Nascimento do Grande Catarinense Hercí
lia Luz, que se realizará no Salão Nobre da Faculdade de

Direito, às 20 (vinte) horas, do próximo dia 25 (vinte e

cínco) , 4a feira.
Na oportunidade, será- lançado, o Concurso de Mono

grafias sôbre HERCíLIO LUZ, entre os Universítários Ca

tarinenses, patrocinado pelo Centro Acadêmico "XI de

Fevereiro" .

FlorIanópolis, maio de 1960.

ERNANI BAYER,
Presidente em exercício, do C.A. "XI de

Fev,ereiro" .

Visita Fpolis. o Prefeito de Palmitos
Encontra-se nesta Capi

tal o Prefeito Municipal de
Palmitos, sr. Otto Tren
nepohl, um dos maíe jo
vens administradores mu-

- nicipais de nosso Estado.

S.S. veio a esta Capital
para tratar, junto das au

toridades do Estado de in
terêsses ligados ao seu

próspero município.

O [ovem Prefeito, que
pertence às hostes pes
sedístas foi eleito em me
morável pleito em 30 de
agôsto de 1959, com o apôío
dos valorosos partidou PTB,
PRP, PL e PSP, congre
gando assim grande estima
e prestígio.
Nossos votos de feliz es

tada na Capital barriga
verde.

DA
ESTAMOS, EM SANTA CATARINA, À VONTADE

PARA SAUDAR OS INDUSTRIAIS BRASILEIROS E
OS DE NOSSO ESTADO NO D�A QUE LHES É DEDI_
CADO.

HOJE, MAIS DO QUE NUNCA, A INDUSTRIA
CRESCE DE IMPORTÂNCIA, PORQUE FAZ O BRASIL
CRESCER COM RAPIDEZ PARA ALCANÇAR O SEU
GRANDE DESTINO. A VARIEDADE DOS PRODU
TOS, SEU ACABAMENTO IMPECAVEL, A DESTREZA
DE NOSSOS OPERÁRIOS E A CAPACIDADE DE NOS
SOS HOMENS DE EMPRESA SURPREENDENDO O
MUNDO. TUDO ISTO NOS ENCHE DE JUSTO ORGU
LHO, POIS, À TESTA DOS DESTINOS DA FEDERA
çÃO DAS INDÚSTRIAS DE SANTA CATARINA VI
MOS ACOMPANHANDO O DESENVOLVIMENTO' DO
PARQUE NACIONAL E, MAIS DE' PERTO, O CATA
RINENSE.

CADA DIA, NESTA' COLMEIA DE TRABALHO
QUE É SANTA CATARINA, APESAR DE FATORES
ALHEIOS AOS DESEJOS DA INICIATIVA PARTICU

LAR, VEMOS INDUSTRIAIS E OPERÁRIOS IRMANA
DOS NO MESMO IDEAL DE COLABORAR ESTREI
TAMENTE COM O DESENVOLVIMENTO DO PAÍS,
FABRICANDO UTILIDADES DO MAIS ALTO PA-
DRÃO.

DEVEMOS, SATISFEITOS, REAliÇAR QUE ÉSSE
TRABALHO É, DIA APôS DIA FEITO DENTRO DE
CLIMA DA MAIS PERFEITA HARMONIA, ONDE PA
TRÃO E EMPREGADOS ESTAO CADA VEZ MAIS
CONSCIENTES DA IMPORTÃNCIA DE SEU LABOR
NA GRANDEZA DO PAÍS.

RENOVAMOS, AQUI, NO�SA �ONFIANÇA NO
SENTIDO DE QUE A INDÚSTRIA CATARINENS�
CONTINUI A MANTER ÉSSE GABARITO QUE O BRA

SIL TõDO ADMIRA, E QUE ENGRANDECE A OPEROft

SIDADE DE NOSSOS INDUSTRIAIS E A PERíCIA DE

NOSSOS 128.000 OBREIROS.,

FLORIANÓPOLIS, 25 DE MAIO DE 1960

CELSO RAMOS

INDÚSTRIAS, DIRETOR REGIONAL

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DAS

DO SESI E PRESIDENTE DOS CONSE

LHOS REGIONAIS DO SESI E DO SE
NAI DE SANTA CATARINA

Francisco Roberto da Silva

de TijuCQS
.José Mendes da Costa Rodrigues (secretário)
Joaquim Florêncio da Silva (porteiro).

O presidente da Câmara, mandou afixar edi
tal, comunicando ao povo a instalação do muni
cípio e convidando a todos os habitantes a ilu
minarem a frente de euas casas, à noite' daquele
dia.

Foi grande a alegria do povo qus explodiu
em vivas e diversos festejos. O poeta conterrâneo
Augusto Cândido Varela, escreveu o seguinte so

neto.,

- Sítios alegres, vistas agradaveís
Clima sadio, estação temperada
Gente de bem e sempre rodeada
De beleza» que são incomparaveis

- Particularidades tão admiraveis
Tem esta nossa vila bem fadada
Eu como tenho há muito aqui morada
Sei que corno .taís não são mudaveis

- Eu a prefiro a todas desta terra
Acho-lhe beleza, tenho-lhe afeição
Vendo que todo bem nela se encerra

- E para mais provar minha opinião
Basta notar que nela se venera

O martyr Gloríqeo São Sebastião.

/

Assim toí descrito o contentamento do povo
tijucano pela emancipação política, anexando ao

seu município a vila de Porto Belo e a freguezia
de São João Batista.

Hoje, após 100 anos passados, vimos estar se

parado de Tijucas, o município de Porto Belo e

a criacão do município de São João Batista, redu
zindo õ nosso território, tudo que alcançamos pe
la resolução 404, de 4 de abril de 1859. Parece in

crivel! Não pensariam os nossos ancestrais, que

depois de tantos anos, tícàesemos reduz�dos 8: uma
gleba como eramos pertencentes a Sao MIguel!

A olhar o descaso que se encontra a nossa

cidade, séde do atual município, nada mais pode
rá nos surpreender, baata sabermos q�e, _ para
maior absurdo, (segundo consta) a comissao 'pro
festejos do centenário, é composta de elementos
não tijuquenses!!

É o fim.
OTÁVIO MELIM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


