
- A luta não e somente
no campo do desenvolvi
mento econômico; é tam
bém contra o subdesenvol
vimento político caracte
rístico de nossos adversá
rios. Queremos libertar o
Brasil do subdesenvolvi
mento econômico e polttí-
co.

SEM ARREG�ÇAR AS
J MANGAS

Por outro lado, ontem,
após a reunião realizada
na séde do Comitê Inter
partidário, na Rua do Car
mo, o presidente do PSD,

desejariamos destruir ou
mesmo debilitar1êsse apri
moramento das. nstituições
democráticas. Pe o mesmo

motivo, merecem. aplausos
o� governad�res:t que' se es

tao pronuncianno no sen
tido de mant�r�m em seus

Estados a posiçao que lhes
cabe, de executores da lei,
embora participem ativa
mente da campanha poli
tica em favor d\s candída ,

turas Lott e Joao Goulart
no território de outros Es-

, tados, que não aquêles su

jeitos à sua jurisdição.
- Dêsse modo, estamos

dando um exemplo ao povo
brasileíro e uma demons-
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SANTIAGO, BUENOS AIRES, WELLINGTON (NZ), LOS

ANGELES e TÓQUIO - 25 (U.P.) --; Enquanto as costas

'de todos os países banhadas pelo Oceano Pacífico são de

vastadas por sucessivos maremotos, que deixam em seu

rastro destruição e morte, e abalos sísmicos orginários do

Chile agravam-se e aumentam cada vez mais o terror na

região devastada: ontem, mais dois vulcões entraram em

erupção, lançando lava, enxofre e cinzas sôbre grande
parte da região de San Carlos de Bariloche.

o Ministério do Interior
do Chile informou, hoje,
que de 10 em 10 minutos a

terra treme. Os morros vi
zinhos à cidade de Ancud
estão rolando para o mar.

Na província de Valdívia,
submergiram as ilhas Ma

cega e Lo Molino. É incal
culável o número de mor

tos, mas, aeguramente, ex

cede de maneira brutal o

total fornecido pelas auto
ridades, que só informam
sôbre os mortos encontra

dos, excluindo, assim. os

soterrados, afogadoa e de

saparecidos em geral.

3.190 MORTOS

Em Santiago, informou
se oficialmente às últimas
horas da noite que o nú
mero de .mortos e desapa
recidos nas zonas chilenas
aretadaa pelo maremoto,
terremoto e erupção:\v�'y
cânica se eleva a 3.190. DI

zem ainda as mesmas fon

tes que somente em Tol
ten estão desaparecidas
duas mil pessoas.

NO RASTRO DA MORTE

Informações conhecídae
até o momento registram
400 mortos, 800 desapare
cidos e numerosos feridos

no Chile, 101 modos, 900
feridos e desaparecidos no

Japão, 33 mortos, 57 feri
dos e 26 deaaparecldos nas

ilhas Havai, além de im

portantes danos materiais
no México, Califórnia,
Alasca, Filipinas e Nova
Zelândia.
O Oceano Pacífico foi

agitado por uma fúria sem

precedentes. Depois dos
embates contra o litoral

chileno, os primeiros ma
remotos açoitaram as ilhas
de Havaí. Fortes e velocís
simas ondas de altura
superior a dois metros in
'vestiram contra a cidade
de Hilo, fazendo 26 mor

tos e 27 desaparecídor.
Long Beach, o pôrto de Los

Angeles, sofreu a invasão
das ondas. Não houve ví
timas, mas quinze iates
afundaram. O pôrto de
Crescent City, ao norte da'
Califórnia, foi arrasado

por uma tromba dágua que
tudo arrastava à sua pas
sag,em, deixando inunda
dos os bairrof1 baixos. Cal
cula-se o prejuízo em di
versos' milhões de dólares.
No Alasca, um vagalhão

de cinco metros de a,ltura
varreu a ilha Montahue.
Enormes vagas' de seis me
tros de altura bateram
contra a cOf1ta oriental de
Luçon, nas FilipinaR. Não
são assinaladas existências
de vítimas nesses lugares
mas houve con9ideráveis
prejuízos.

TRAGÉDIA NO JAPÃO

Depois do Chile. o país
mais castigado foi o Japão.
Realizou-se em circunstân
ICias dramáticas o assalto
((las águas nas costas ja-.
lP6nesas. 09 habitantes
;dormiam tranquilamente,
(quando, às 4 horas da ma

drugada, desabaram as

primeiras trombas dágua.
Depois disso, os mar,emo

tos fustigaram af! costas
em sucessivos ataques, com
vinte menutos de inter"ía
lo. Até as 10 horas da ma-

nhã, havia 4.500 casas des
truídas, povoações inteiras
totalmente arrasadas, ....
33.800 lares inundados, 960
embarcações destruídas,
meio milhão de pessoas sem

abrigo, além de 101 mor

tos ou desaparecidos.

POVOA:ÇÕES AFOGADAS

No Chile .teme-se que o
� saldo de vítimas do desas
tre sísmico se eleve a mi
lhares de mortos e desapa
recidos. pois, apesar da in
formação oficial, qúe re

gistra pouco maia de 400
mortos e 800 desapareci
dos, confirmou-se que cin
co Iocalídades costeiras das
províncias de Oautín e.

VálçH:via. d�sapà'receram sob
ai: águas, tendo um jornal
chileno afirmado que o

número de mortos chegava
a3mil.�
Entre as cidades mais

'altingidas figuram Ancud,
capital de Chiloé, e Corral,
que foram pràtícamente
destruídas. A cidade de
Queule, ao Norte de Valdí
via, está completamente

Por determinação da
Mesa da Assembléia Le

gislativa do Estado, reali

zou-se ôntem à tarde, no

plenário da Casa, sessão
solene em que foi come

morado o 10 centenário do

naacímento do saudoso go
vernador Hercilio Luz.
Além de representante

do Governador .do Estado,
autoridades militares, cívís,
militares, eclesiásticas, se

cretários de Estado, sena

dor Irineu Bornhausen,
deputado Konder Rein. de-

coberta pelas águas, e in
forma-se que 500 dos seus
800 habitantes pereceram
durante o maremoto. Esta
tragédia chegou na forma
de quatro gigantescas on
das sucessivas. A maioria
das pessoas que se acha
vam nas imediações foram

Acão no
t

Congresso
A campanha Lott-Jango

iterá éco permanente no

Oongresso através de dis
cursos de parlamentares
componentes do esquema
partidário que apoia essas

candidaturas. Diàriamente,
a liderança escalará ora

dores, o que já começou
ontem com um discurso do
sr. 'Pimenta da Veiga, e

prosseguirá hoje, através de
um parlamentar nordesti
no ainda não designado.
O comando parlamentar

Lott-Jango também vai fa

zer uma. esc�la pI'iorit�ria.i
pa-ra os pt'O-jétes n:l'ail;;...�
portantes, á fim de que!
constem da Ordem do Dia

para votação o mais ràpi
damente possível. O pri
meiro dêssés projetos é o

da reforma da prevídência
social, que entrará em

pauta logo após a votação
do plano de classificação de
cargos do funcionàlismo
civil.

sembargador Hercilio Luz

Filho, representando o Tri
.bunal de Justiça, compa
'receu também a exma. sra.

vva. Corália Luz, filhos e

descendentes do estadista
extinto.
Após o presidente da

Casa, deputado Braz Joa

quim Alves dizer dos mo

tívoe da sessão solen€, o

deputado Dib Cherem, 'em

nome da bancada do Par
tido Social Democrático,
produziu magníríca" oração,
fixando o espírito de pa-

Festa de Formatura
Regionalistas do (. N. R. "Duarle'

. Schulelu, da Palhoça
Com satisfacão registra

mos a visita cóm que fômoD

distinguidas pelas graciosas
srtas. Maria Aparecida
Harger e Maria Terezinha

Salntos, alunas do Curso

Normal Regional "Duarte

Schutel", de Pall).oça, que
nos vieram convidar para a

soirée a realizar-l1e no pró
ximo dia 28 sábado, com

início às 21 'horas, nos Sa

lões do Clube Recreativo
"7 de Setembro" daquela
visinha cidade:

Russos libertam
.-

aVia0
WIESBADEN, Alemanha

Ocidental, 25 (U.P.I.) - A
Fôrça Aérea dos Estados
Unidos anunciou, hoje, que
os russos libertaram o avião
norte-americano "C-47",
que se extraviou na Ale
manha Oriental, na sexta
feira pasf1ada, juntamente
com seus nove tripulantes
,e passageiros que estavam
a bordo dando-lhes ordem
de voar de 'regre� para a
Alemanha Ocidental.

O produto reverterá em

benefício da formatura da
turma do corrente ano, e

ver-se-á coroado de plêno
êxito pela alta finalidade.

ULTIMA HORA ESPOR TIVA

TRANS'FERIDO PARA SA'BADO O·
JOGO FIGUEIRENSE X GUARANI'

Ao que apurou a nOS[la reportagem, o choque Figuei
rense x Guaraní, marcado para a noite de hOj,e em pros

seguimento ao Campeonato Citadino de Futebol de co

mum acordo acaba de ser transferido para . a tarde se

�ábado.

alcançadas antes de pode
rem se refugiar nas ter
ras altas.

O navio "Carlos Haver
beck" de 5.000 toneladas,
afundou em frente a Puer
to CorraI. Estes terremotos,
os mais destruidores da

triotismo e civismo de Her
cilio Luz, e cuja peça
transcreveremos na ínte

gra numa das próximas
,edições.
A seguir, falou o depu

tado Roberto Matar, que
enalteceu a obra río home
nageado em tôdos os se

tôres da administração,
realcando a luta havida na

construção da Ponte Her
cílio Luz, e a sôma de ati
vídadea revolucíonárías e

de grande visão que o no

tável administrador pôs
em têrrnos de realização e

as que não poude concre

tizar por vir a felecer.
O sr. Walter Roussenq,

em nome do PTB, expres
sou as homenagens de seu
Partido ao notáv,el diri-

; rente estadual, que deixou
em Santa Catarina u'a
marca de aUf1teridade em

seu Govêrno, digna de
imitação às g.erações vin
douras. Di['se ser Hercílio
Luz um verdadeiro esta
dista, sempre ao lado dos
que o acompanharam.

O deputado Fernando
Brügmann Viegas, ,em no
me da UDN retrata o ho
menageado desde o naf!c.i
menta, acompanhando sua
vida repleta de exemplos
nos numerosos cargos que
assumiu no Estadq, como
seu primeiro Governador
no períOdO repUblicano, de
pois representante na Câ
mara, no Senado, e nova

mente como governadqr. e,
citando dadof/, fatos e da
tas, realizado um levanta
mento digno de menção e

que proporcionou <

a tôdos
uma visão de conjunto das
múltiplas atividades do
grande catarinense, quer
relatando aspectos de sua
vida política, quer discor
rendo sôbre as obraa que
realizou, que pretendia
realizar ao ser colhido pela
morte. O parlamentar ude-

DE

história do Chile, causa

ram enormes prejuízos,
prevendo-se que o país
precisará de vultosos cré
ditos para reconstruir as

estradas de ferro, portos,
usinas elétricas e grandes
usinas devastadas.

nista mencionou o grande
amôr que tinha Hercilio
pela capital, especificando
as principais obras que, o

homenageado empreendeu
em Florianópolis, como a

adutora, saneamento do
rio da Fonte da Bulha com

a construção da avenida
que leva seu nome, a pon
te, doação de área de ter
ras para a aviação na

val, etc., realçando. ao fi

nal, o grande amor que o

estadista dedicava a Flo

rianópolis.
O sr. Braz Alves,

Ministro sai
BRASILIA, 25 (VA) - O

prOblema da nomeação do
novo ministro da Agricul
tura f.oi deslocad.o para o

Rio de Janeiro onde se ,en

contra o presidente da Re

pública, devendo. contudo,
o aS�lUnto ser resolvido es

ta semana, po·ssívelmente
ainda hoje ou amanhã, de
pendendo de c.onversa do
sr. João Goular,t com o

pr,esidente Kubitschek.
O nome do senador Bar

ros de Carvalho continua
sendo potencialmente o·

mai9 forte, em que pese a

oposição desencadeada pe
los deputados seus coesta
duanos ,e corre'ligionários,
srs. Josué de Castro (que
quer ser o mini9tro) e Ed

gar Bezerra Leite, que ad
mitem como forma conci
liatória o nome do 'sr. Os
valdo Lima Filho, atual lí
der do bloco do PTB-PR. '

BARROS E OSVALDO
NO RIO

.

Tanto o sr. Barros de
Carvalho como o sr. Osval
do Lima Filho estão no Rio,
sendo qu� o líder do bloco
PTB-PR não tem feito se

grêdo do apôio que ,empr,es
ta à decisão dos seua com
nheiros de bancada, que
desejam a nomeação da
daquele senador.

Dep. prevê: LOTT V'encerá no 'Rio com

180.000 volos. de vanlagem
Monstro de 5 me

lros aparece
LONDRES, 25 (UP)

Um monstro de 5 metros
de comprimento surgíu on

tem na superfície do Lago
Loughree, no centro da Ir
landa. Não o viu nenhum
turista imaginativo ou ne

nhum eacotelro em má
aventura. As testemunhas
foram nada mais nada me

nos do que três respeítáveís
eclesíástícos de Dublin,
qUe estavam numa embar
cação, dedicando-se ao seu
tranquilo esporte favorito:
a pesca de produtos do la

go, mas de um tamanho
corrente e natural.
Ante os olhos atônitos

dos três reverendos pasto
res surgiu de repente, ao

que parece, um monstruo

so animal, parecido com

uma gigante9ca· enguia.
Uma interminável enguia·
de 5 metros. Essa visão

apocalíptica deslísou indi
ferente sõbre a quieta su

perfície do lago, a uns 100
metros dos eclesíástlcos,

pírito Santo e Estado do
Rio; 5 - Mato Grosso e

Goiás; 6 - Rio Grande do
Norte, Ceará e Paraíba; 7
..:.... São Paulo; 8 Minas Ge
rais; 9 - Paraná e' Santa
Catarina; 10 - Rio Gran
de do Sul.
Os nomes dos íntegran

tcs das várias caravanas já

RIO, 25 (VA) - O de
putado DaiSO Coimbra na

\A.<lsembféia Fluminense,
(PTB) fêz a previsão de
que a chapa Lott-Jango
ganhará com uma diferen

ça de cêrca de 180 mil vo
tos no Estado do Rio, afir
mando que seu vaticínio' se
baseia na grande recepti
vidade aos candidatos na

cionalistas, conforme com

provou no comício realiza
do domingo em Nova Igua
çú, quando mala de quatro
mil pessoas aplaudíram a

chapa.
I

Frisou o sr. Daso Coim
bra que o PTB e PSD mar

charão unidos pela vitória
de Lott 'e Jango, colocando
o interêsse nacional acima
dos problemas da política
regional, onde os dois par
tidos estão � em posições
contrárias. Em aparte, o sr.

Altineu Pires, do PSD in
formou que o Comité 'pró
Lott-Jango, por êle presi
dido, vem fundando deze
nas de comités eleítoraís
nos morros e núcleos popu
losos de Niterói.

RIO, 25 (V. A.) - A visi
ta do ministro das Rela
ções Exteriores do BramI à
capital argentina tem ca
ráter de cortesia e o sr.
Horácio Lafer iria aprovei
tar sua estada em Buenos'
Air,es prura entrar em no
vos entendimentos com o'
chanceler Taboada, em,
complemento às conversa
çõef1 mantidas quando de
sua anterior visita à Ar
gentina.

O Banco da Lavoura de
Minal1 Gerais adqUiriu o
controle do Banco Bandei
rantes do Comércio SIA
tendo o grupo Quírin.o Fel'':
reira Neto-Sixto de Cam
pos Jarussi vendido as suas
ações. O Banco Band.ei,ran
tes do Comercio, com ma
triz nesta capital, P.ossui
duas filiail1 (Curitiba e Rio
de Janeiro), dez agencias
urbanas em são Paulo,
mais de quarenta agencias
no interior d.o Estado e dez
agencias no Estado - do Pa
raná.

estão sendo examinados e

a Comissão está recebendo
adesões dos que ([esejam
participar das eXicursões.
Deliberou-se, ainda, que
em princípio, as carava

nas serão constituídas de
elementos estranhos aos
quadros 'políticos estaduais.

f'. (... '

L O T T ,SERA' ELEITO A 3
.

RIO, 25 '(V. A.) - � eleição do marechal Lott no dia 3 de outubro de 1960
e um� �ova �eta do governo do presidente Juscelino. Lott será eleito no pleito
do próximo dia 3 de outubro como Juscelino Kubitschek foi eleito em 1955.

Esta declaração foi feita, em entrevíeta à Rádio Nacional de Brasília pe
lo deputado José Maria Alkmim, que acrescentou: "A madrugada de 11 de no
vembro de 1955 não foi esquecida por Juscelino Kubitschek.
O CONTINUADOR sr. Amaral Peixoto inter- blica não deve empenhar-

- A verdade - disse, pelado sôbre a pa'rti:cipa- se, ostensivamente, em
ainda, o sr. Alkmim - é ção do presidente da Re- campanha política, embo;
que o marechal Lott, pela pública na campanha elei- ra, como membro de des
sua atuação no passado toraI em favor de Lott e taque do PSD, tenha sua
pelo apoio que deu à elei- Jango, declarou: posição definida ao lado
ção .e posse �e Juscelino

.

- O ponto-de-vista ma- dêsses candidatos. Essa a-Kubitschek, fICOU como nifestado unânimemente tividade reafirma umahomem. capaz de me�ecer pelos responsáveis pelas (conquista da democraciaa confiança e de se ínte- candidaturas Lott e João brasileira, 'que se tornougrar no ,governo para s�r Gaulart é no sentido de definitiva a partir da Teum contmu3;dor do presi- que o presidente da Repú- volucão de 1930. Jamaisdente Juscelmo. -

ANO XLVII - O MAIS ANTI GO DLARiO 00 SANTA CA

tração de _
alto nível cívico

e democrático em que nos

sos candidatos e os parti
dos que os apoiam, sTIuam
o problema da campanha
sucessória".
NOVAS RESOLUÇ(íES
Da reunião 'de .

ontem,
além do sr. Amaral-Peixo
to, participaram o mínístro
Gustavo Capanema,

-

almi
rante Augusto do Amaral
Peixoto, sr. Ortiz Montei
-1'0, deputados Etelvina
Lins, Ovídio de Abreu, San
Tiago Dantas, Hélio Ra
mos, Almino Afonso, Ultí
mo de Carvalho, Clidenor
Freitas, Aderbal Jurema,
Joaquim Ramos, Drault
Ernani, Fernando Santana,
Pereira da Silva, César
Prieto, Olínto

'

Fonseca e

vereador Erasmo Martins
Pedro.
Ficou resolvido, na oca

"ião:
Ativar a campanha, or

ganizando caravanas �e
parlamentares que percor
rerão as 10 regiões em que
foi dividido o país, para
efeito de pregação política.
As razões são: 1 - Ama
zonas e, Territórios; 2-

�n:.�::#,:;�UBENS DE AaRU<DA RAMQS - GElRENU'E: De�NG0S F. DE A�G Pará, Maranhão e Piauí;
3 - Pernambuco, Alagoas
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Situ'a�ão alarmante:-�Milhares de mortos

oração do último orador
designado, disse associar-se'
a Mesa às homenagens
preetadas no momento à
memoria de Rercilio Luz,
Ia,g,radecendo a presença
de tôdas autoridades, da
imprensa escrita e falada
e aos membros da famí
lia do saudoso estadísta,
convidando os líderes de
bancadas para acompa
nhar os convidados até à
saida do Palácio Legísla
tivo. Foi assim, pelo Poder
Legislativo, condignamen-

após a te reverenciada a memória
de Hercilio Luz, no 10 cen-

ho1íJ·e tenário de seu nascimento.
�""'���.

Não é secreta·
� ,

ADQUIRIDO O BANCO' BANDEIRANTES
P E L O LAVOURA DE ·JMINAS ,GE'RAIS

Os. Que vimos, através
desta fôlha, acompanh8lndo
o surto de progresso da
iJ?-dústria nacional e espe
cIalmente o da catarínen
se ,temos motivos de ufa
nar-nos 'com a proP!lsiçâo
acnna.. que a Assembléia
LegiSlativa de Santa Cata
rlna .ac�ba de aprovar por
ar,&lllmldade. pais não 'des
-conhecémos os eSforços do
sr. Celso Ramos à frente
d3; Federação das Indús
trías de nosso Estado no
sentido de fazer essa' en
tidade respeitada e cre
dora da estíma de toda a
classe industrial, de suas
congenêres e das demais
entidades classistas cata
rinenses. Fundador d a
FIESC, seu primeiro pre
sidente, que vem sendo
eleito para a presidênCia
sucessivamente, o sr. Celso
R.amos e seus co�aborado
res, através de medidas
que visam atender os re
clamos da classe tem im
primido à Federação das
In.dústrias um ,cunho dina�
l111L.ador e empreendedor
hajam vistas, recentemen�
te, a idealização do Semi�
wirio Sócio Econômi,�o de
Santa Catarina.

Segundo .o seu balancete
de 30 de abril, o capital e
reservas do Bandeirantes
se elevam a 270 milhõef!' de
cruzeiros, sendo os seus

deposítos superiores a três
bilhões de cruzeiros.

O Banco da Lavoura de
Mina� Gerais é um dos
principais estabelecimentos
privadas do país, com ca�

pital e reservas 9fo��".tOO
milhões de crlOOi'i'ós - ca�

p�ta�r_lh(eíeváção para dois

bIl,1l5es - ,e depositos iJU-

pe[10res a vinte bilhões .

./

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia 29 -

ANIVERSÁRIOS

SR. HÉLIO DOS SANTOS

FAZEM ANOS HOJE

Srta. Yara Odíla Nocetti
- sr. Mario Perez
- sr. Doríval da Silva Lino
- sr. NfÍton Vaz
- Antonio Rodrigues
- sr. Julio José Floriano
- sr. Manoel Ramos de

Souza
srta. Zita Moritz

- srta. Anabela Ventura
- sr. Heitor Bíttencourt
- sra. Maria de Lourdes Luz

'r

Medeiros Beck
- sr. Roberval SilVia
- sr. José L. Mafra
- jovem Mario Veiiga
- sra. Maria Tereza Berreta

Machado.

Nascimento

Na sua gestão, o sr. Hélio
Santos conseguíu para os

Sindicatos de Trabalhadores
Vend�.se Terreno
Bairro de Fátima enorme soma de benefícíos.
ótima oportunidade sito à, No dia de ontem S.S. foi

rua professora Antonieta de muito cumprimentado por
Barros. Em frente ao arma- dirigentes sindicais presi
zem do Biachine. Tratar com dentes de entidades' classis
o .sr. Walter. nas obras do tas, I'?migos e subordinados.
casino Hotel em Coqueiros.': Nossas felicitações. I

Ações Contra a Fazenda Pública
Reclamações Trabalhistas
Ma'ndados de Segurança

Escritório de Advocacia e Procuradoria
Rua Jerônimo Coelho, 1 - 1° andar - salas 9 e 10 _

Ed. "João Alfredo" - fone 3658

BI\

Sociais

Os jornalistas Paulo Cos
ta Ramos e Carlos Alberto

Lenzi, estão circulando na

cidade 'de Lajes.

Miss Brasil será escolhida
no próximo dia 11. sànta
Catarina, terá sua repre
sentante que será eleita no

próximo dia 4 nos salões
do Clube Doze de Agosto.
Ivone Baungart "Míss Bta,
Catarina 1959", estará pre
sente a feste cio dí ; 4, para
colocar a faixa em sua su

cessora.

confecimenlos

Hercilia Luz, filha do Sau

doso Dr. Hercílio P. da Luz,
com muita beleza e elegân
cia Ilustra, esta Coluna.

* .;, :I<

Logo mais, as Elegantes
Bangú serão recepcionadas,
no Querência Palace com

movimentado coquetel.
-

O
aconteeímento está marca-

do para !s 6,;0 h�?ras. INa próxima semana farei
a entrega dos tecidos Bangú
as concorrentes 'do Lira 'I'e ,

nis Clube, que disputarão o

título pelo Lira, no dia 2 de

julho próximo.
*- * *

Dia 11- "Flesta dos Namo
rados" uma promoção do
"Clube da Lady" restejan
do .0 seu 1.° aniversário.

* .;,

Está completamente de

saparecida do "society" a

bonita e elegante Beatriz
Luz -- Estamos informados
que a academica de Direito
e Filosofia, passará suas

férias na Argentina.

domingo, •
----------------------------------------------------------------------\----------------------�----------------------------------------------- -------------------------------------------

ZURY MACHADO autorizado pelos Diários Associados apontou Miss Santa Cat,arina 1·960 - A nova representante da belela
receberá a faixa no próximo dia 4 quando aconte.cerá nos Sa Iões do Clube Doze de Agôsto a parada de elegância Bangú.

gart Miss Santa-Calarina 1959 colocará a faixa em sua sucessora.

Aos venturosos genitores Ie progenitores as felicitações.
de O ESTADO com os melho- !
res votos de perenes felící- i
dades Q sob as bençãos de Florianópolis está em fes

DEUS. i ta, comemorando o Cente-

Anteontem, na Materni- Lídia Porto e família (ausentes), Lídia Porto, Carlos

dade "Dr. Carlos Corrêa", Porto e família e Euclídea Perrone e senhora agradecem
nasceu uma robusta e galan- tôdas as manifestações de pesar pelo falecimento de sua

te menina que recebeu o no- querida mãe, sogra e avó e convidam para a missa de 7.0

me de MARCIA. dia que mandarão celebrar em intenção de sua alma, às
E MARCIa veio enriquecer 7,30 horas do dia 27 (sexta-feira), na Catedral Metropo-

o já venturoso lar do nosso litana.
distinto conterrâneo-e parti- No dia de ontem, comple- A todos qua comparecerem a êete ato de fé, antecipam
cular amigo Dr. Hury Gomes tau 1 ano de trabalho à rren, os agradecimentos.
Mendonça e de sua exma. te da Delegacia Regional do
esposa d. Hedi Rosa Men- Ministério do Trabalho, o sr. BOMBARDEIO DE UQUIDIFICADORESdança. Hélio Santos.

,

- O Professor João David Ferreira Lima, Diretor da Fa-
. OSVALDO MEU 'culdade de Direito de Santa Catarina, tem o prazer de

FRIO, TAINHAS E PRÊÇOS - A não ser o frio que convidar autoridades professôres, advogados, magistrados

dâncía»
de repente e está gostando da cidade, resta abun-

.

e ao público em ger�l para a palestra que o Prof. PLA
ancra cada vêz .

d taí
'

'.

malar as amhas que abarrotam Floria- RODRIGUEZ, da Universidade de Montevidéu proferirá -

nopohs com a notícia de outro lance dêsee pescado que no Salão Nóbre da Faculdade, sob tema de Direito do Tra-
como se ar ' . '.

,-

• ° •

Irma, sera superior a vmte míl ou mais para ho- calho, às 17 horas, do dia 27 do corrente.
íe a noite ou amanhã.

O prêço, porém continua alto.
O mar pode se converter em tainhas, mas o prêço é

coisa intocável.
Os vendedores falaram e... está falado como disse o

nutro sôbre J. K.
Hã também outras qualidades de peixes e até peixoes

como notícias, mas, êstes não cabem nesta colúna. Muito
grandesa e com óvas. Peixes políticos, boatos. Diz-que-diz ... PERDIGÃO S.A.Outros quinhentões.

MUDANCISMO - De novo mais uma tentativa.
E desta vêz, o absurdo não causou reação séria.
Causou riso, muito r.iso.
E tudo isso, porque o autor a êsse reepeíto, criou "bos-

sa nova".
E' que êle REQUEREU a mudança da Capital

-

perto de terrenos de sua propriedade no planalto.
Ésse requerimento veio com enderêço errado.
Deveria ser dirigido a um tr-ibunal.
Ao tribunal para exâme de sanidade.
A luminosa idéia como era de se esperar, caiu no ri-

diculo.

Comércio e Indústria
Assembléia Geral Extraordinária

( O N V O ( A ( Ã O
,

Ficam convidados os senhores Acionistas desta Socie-

para dade, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordi

nária, à realizar-se no dia 11 de Junho do corrente ano,

às 14 horas, em eua séde social, à Rua do Comércio s/n,
nesta Cidade de Videira, Estado de Santa Catarina, para
deliberarem sôbre a seguinte:

ORDEM DO DIA

Morreu.
Já ef.ltá até enterrada ...
Outras semelhal,ltes terão o mesmo destino. Cóva rasa.

Que mania danada ·essa de querer mudar Florianópo-
fR,\!��oe que ás vêzes dá uma mordida no cérebro de certos
doentes (tU" ·lá sq!�em da mania de mudar ....
-----------------'�----------------------------------------------------- -------------------.�-=------ -

AS JÓ1A� em benefíció da Sociedade de Amparo a elhice a reaUz ar-se dia 31 de maio no Clube Doze de Agôsto às 20 hora •

escolherá "Miss Elegante
Bangú". EI:ta Boos Schmidt,
Heliane Maria Lins, Elisea
na Haverroth, Letícia di

Bernardi, Marta INoronha,
Rosimarie Buendgens, Rosi
ta Oliveira, �na Maria Sch

mídt, Margot Paim Luz
Sonia Maria Silveira. Maria
Conceição Rodrigues, Ma
riza Ramos, Marita Areâo,
Maria Margarida Lenzi c

Jacanâ Coelho de Souza,
disputarão o tão cobiçado
título nesta noite de ele
gância e caridade.

* * *

Sábado dia 28,' acontece
rá um almoço no restau
rante do Lira T. Clube, co
memorando a data dos Es
tatístícos,

* >:<

A senhorita Cecilia Me
deiros está de malas pron

tas, para uma temporada
no Estado 'da Guanabara.

nário do eminente Gover
nador Dr. Hercílio Pedro

da Luz. Já se encontram em

nossa cidade seus filhos:
Aldo Luz, Ciumem Luz Co

laço, Célia Luz Simões, Ar
noldo Luz, Dr. Hercílio Co

laço, Dr. Hercílio L�al
burg, Conceição Luz Mal

burg e Fernando Luz.
>I< :I< *

Desfile Bangú, na passa
rela do Clube Doze de I

Agosto na noite do dia 4, I
---- --------------- ---

ADÉLIA ·PORTO
(MISSA DE 7.0 DIA)

* * *

Continua sendo o home
nageado da semana o Dr.
Adolfo Morales de Los Rio
e exma. sra. O casal. Dr.
Celso Ramos Filho tem si
do os anfitriões do casal
em questão.

Gráfica Continente
Lida.

Tipografia e fabrica de
Oarimbo. Impressos em geral
Rua Aracy Vaz Callado, 186
Estreito Florianópolis

Enquantp o mundo todo se apyvoraj .díante do espec
tro de uma) nova guerra e consecfluentementJe de1lança
menta de bombas atômicas, em Florianópolis teremos um

bombardeio bem diferente.

Domingo, dia 29, aviões lançarão milhares de bole

tins, dentre ou quais se encontram 36 dêles premiados com

liquidificadores.
E' um presente da Modelar, à" Florianópolis e seus

bairros, São José, Palhoça e Biguaçú, pela passagem de

seu 36.° aniversário.
E' uma fórmula diferente de festejar um aconteci

mente e ao meamó tempo premiar alguns felizardos .en

tre o noso povo que sempre' eoube reconhecer na Modelar,
o estabelecimento comercial líder, sôbre todos os pontos
ie vista, em nossa Capital.

Procure os boletins e leía-oa com atenção, pois pode
cá receber ,do céu, o presente de um liquidificador.

.

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

truais, varizes, exame pre-nupeíal.: tratamento- pre-natai
Alergia.' Ajecçôes da pele ..
Raios infra-vermelhos e ultra-violetas
Consultório: Rua Felipe Schmidt, n. 46, Sobrado.
--------------------�-----------------------------

(O N VI TE

MADEIREIRA BRASILPINHO S. A.
Comunica que perdeu o certificado de propriedade de

uma camioneta Rural, marca Wíllya Overland, ano de fa

bricação 1959 modêlo CRB 6, motor B 816090 série CR

36005 554 côr vermelha e branca, placa 6.

1.0 - Ef�tivação do Aumento do Oapítal Social Pro

posto e alteração do art. 5.° dos Estatutos

Sociais;
2.0 - Outros aflsuntos de interêsse social.

Videira, 17 de Maio de 1960.
SAUL BRANDALISE

Diretor-Superintendente

cataJinense
Ivone Baun-

'%%%%�%%%%%$S%SS%l

" n �&tc 1
o Polícia faz violência,
De costa quente, o coitado;
Mas se perde, fica só,
Um pobre trapo jogado.

GRATIDÃO UDENISTA
Não importa o nome. O homem morreu lá no in

terior de Turvo.

Inspetor de Quarteirão à moda udenista, o homem Hdiiza para quem, quisesse ouvir -- faca na cintura do H
correligionário é jóia, na do adversário é arma.

lJUm dia agrediu, na estrada, um seu ádvereàrío a
quem já havia desarmado, mas que havia comprado
outra faca. Foi de revolver em punho para cima do ho-·
mem. Atirou. Errou. Agarraram-se. Ficou morto com
quatro facadas.

..

O que causou dolorosa impressão no município de
Turvo e adjacências, foi a gratidão da U.D.N. para com
o seu extremado correligionário. O cadáver ficou ao

abandono, jogado na estrada. Somente 23 horas depois
é que o médico de Turvo e o Sub-delegado de Jacinto
Machado foram ao local para as providências ...

ÊLE VEM AI? ..

Ele vem aí. Qúem Irineu? Para Govêrno? E' sonho!
Ele póde vir para a penitência dos êrros que cometidos,
aos que ofendeu, implorando:

- perdão, às centenas de milhares de crianças 'por
ter tmnsformado o ensino em máquina política;

- desculpas, aos milhares de motoristas, por só
haver dado buracos em vêz das auto-estradas com que
os enoanou;

- permissão à Polícia Militar para, com humildade,
lavar o escarro que lançou na face da briosa Corpora

- ção, incluiruio com uso e abuso da violência, elemento
expulso por incapacidaâe moral;

- o beneplácito das crianças pobres, pela falta do
teite que desviou para a sua propagandJ.a, quando o Go
vêrno Federal havia mandado para qUe [õsse 'distri
buido equitativamente;

- o esquecimento, da parte dos operários, daquela
Colonia de Férias que seria construída com o aumento
-da taxa que ficou circulando no .INCO;

- a absoluição, dos servidores do Estado civis e

mi�ita..rBs, pela insustentánet e dolorosa situaçã� de mi-
sÚtd que hoje p.travessam;

•

- a permisstio, :para confessar aos lavradores que
desotot: para (Js seus cabos eleitorais os jipes que à la
voura eram detinados;

- o indulto, do Estado, por tê-la subordinado ao

seu Banco o qual, por isso, tomO'u um impulso 'nunca
âatites acontecido nesta terra;

-- ao florianopolitano, a piedade de olvidar a ga
nância quê a levou a gerar a monstruosa Elffa, per
doado o palavrão.

O Banco é cÍono do Estado,
Vam09 tudo isso inverter,
O Estado terá um Banco,
Depois que CELSO vencer.

'SSSSSSS'S%%S%%%%%%� �.
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APEDITIVOS
0US1C'A DOS,
DIARIAMENTE [)A.S /9AS23I1S,

-
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i oS T U D ! O J U R í D I ( O !: Mauricio dos Reis - advogado :: Norberto Brand -- advogado =•
C: 9

• Advocacia em geral no Estado de ..J

• f

: Santa Catarina / :
· ..
• r)
., Correspondentes: •

1 INGLATERRA BRASÍLIA :
l' ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO :
: ARGENTINA SÃO PAULO :
; Ed. SUL AMÉRICA 5° andar. :
..;. Fones: 2198 e 2681 :
......,-."" _.__._.�_ .._I.
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em, seu

lança a

D,.-'

,

.

nas '

"VENDAS
A VISTA:você ganha

.�
,

uma grande festa
•

I cnzeros
•

',io '1- ""o''''' .� ...
I

3liE1EEF' em cada

136,00 ,

que durard ....

,
. ,

360:'° , ,em cO(lo I. 360�0C.
3.600,°0 em cada 13.600,°0

:$.000,00 em cada 1:$.000,°0.
e assim sucessivamenTe.

I' ��. �.
li �

. seção
de

-

mOdos
-

-

,nas vendas A PRAZO '

�dO ,em tosOgamen
I

10 P pelo preço (J vista
e SEM ,ENTRADA' 36 anos de bons serviços

«. •
.
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINAFlorianópolis, Quinta-feira, 26 de Maio de 1960

FAVORITQ O FIGUEIRENSE
PARA O CONFRONTO DE HOJE À NOITE COM O GUARANí
O conjunto �o Figueirense é o favorito na PJoporção de 5 para 1 no encontro de hoje, à noite, com a equipe do
Guaraní que ocupa a quarta colocação graças ao seu primeiro ,e único triunfo sôbre o Tamandaré e à derrota do
Bocaiuva, domingo último, diante do AvaL Ambos farão seu p�núltimo compromisso no turno, estando o encon

tre fadado a ser sensacional, visto a drsposição do "Bugre" de lutar �enoda\1a e enlusiáslicamente para obter sua

l1!aior vitória destes últimos anos. O esquadrão do alvi-preto, qué é o vice .. líderf no' entretanto está preparado
para vencer por qualquer escore, 'ev;fando uma possível surpresa por parte dos pupilos de Newton Garcez.

-------------- 1 _

Caravana Pres. 1'K.
Sta. Cat - Brasília

Escreveu:
LOMAGOS

A partida da Caravana Pre
sidente J.K., Santa Catarina
- Brasília, verificou-se de
Joinville às 8,15 horas, com

destino à Caruva. já no mu

nicípio de São Francisco do

Sul, onde chegou precisa
mente às 19,45 horas.

8eS�OD�eD�O ao "1�s�rYan�o e 'ComeDtan�o"
Hoj�, �orçado pelas cir- melhorar pelo menos a tri-l as indagações. Por conse

cunstâneías, vamos nos o-! buna das autoridades. Não guinte, o seu próprio "slo

cu�ar, respondendo a um! deve esquecer que foi melho- ! gari" está errado pois está
arttgo de u� colega �olabo-I rada totalmente há. alguns comentando e captando mal Depois então, queremos ver

rador esportivo e SOCIal. Na meses, estiando em perfeitas as coisas. Será que ainda os seu stópícos. Que dirá?

edição do di:a 15 de "O ES- condições. Quanto ao forma; não "captou" a notícia ria FGicamos por aqui, com a

TADO", deparamos no artí- to de caixão, é o que menos construção das novas arqui- convicção de que aqueles re-

Chegada em Rio Bonito as go assinado OBSERVANDO interessa. A meia dúzia de bancadas? A melhoria de gistros perderam a oporttu-
14,25 e partida às 16 horas. E COMENTANDO. o tópico cadeiras quebradas de que iluminação? A visão 100 nidade e ocuparam o espaço
P

.... I \
...

assagem em Tres Barras, intitulado Renovar para fala, não cabe culpa ao Pre-
i por cento dos espectadores, que poderia ser aproveitado concorrer às eleições, pois o

às 16,45 horas �om uma pa- Melhorar. Notamos que suas sldentc da FCF e sim aos pois os postes de iluminação por outros mais ínteressan- nome do dr. Fernando de
rada de trinta minutos e. fi- afirmativas precísavam de que frequentam aquele re- deverão ser removidos para I tes, atinentes ao nosso fute-I Oliveira foi ventilado para
nalmente chegada em Garu- um esclarecimento públíco.] servado. Daí... ,

locais adequados? Será que: bol. Resta-nos o consôlo de. disputar a presidência da
va, no horário já menciona- razão porque aqui estamos não conseguiu VER e OB-! que a política muda até o' Entidade da rua Tiradentes.
do, de 19,45 horas, onde os para regtstrá-Ios. Ve'Jamos:

.

Sôbre os vestiários para SERVAR, PARA COMENTAR pens amento do propagandis- Que pena! Desejamos ver

caravaneiros pernoitaram no O lema do colaborador os árbitros, achamos que as a planta das novas arquí- ta ... Para finalizar aqui fi- a lavagem ...

Hotel Bem-Bem. desta página, com vistas às dependências, onde funcio- bancadas? Que .a construcao
,
ca o nosso apêlo, às Ligas e

A partida de Garuva, esta- eleições para Presidente dia na a bilheteria (das arquí- de remodelação do estádio
va prevista para a mauiíã de FCF é RENOVAR PARA bancadas). não são das pio- foi feita recentcm ent: '1

14 de maio, entretanto a-MELHORAR. Em ton de go- r e s e consequentemente ainda se encontra em fase de

mesma será retardada, em zação, dissemos que o "slo- servem para tal fim. Termi- construção o muro cue d ivi

virtude de renitente chuva gan" não poderia servir, ! nando a série de
.

registros de a pista de cimento e-rre

apsap opurao tnaa anb '8P�IW nem ser admitido pois co-: diz o Dr. R?dar que capta alambrado e os pa·�IQ;:..'s?
a chegada dos caravaneíros. mo poderemos saber se re- tudo e comenta tudo, que Seria falta de vontade ou

A próxima etapa, será novando as coisas melhora-I tsto não foi feito em oito pouco espaço para muito

compreendida entre Garuva rão? Portanto, o Renovar anos, será que poderá ser

I
assunto? Bem, vamos a

e Mossoróca, sendo que esta para Melhorar . está mal em-' feito em dois? Responde- guardar que estes registros
já em terras araucaríanas. preg·ado. ! mos: Está tudo feito. Por- sejam captados pelo dr. Ra-

Até a próxima. Diz o colunista que precisa Canto, não tem' procedência I dar, para que tenha conhe-

cimento se é que ainda não aos clubes da capital, apon-
teve. tando o nome de Osni Me-

Em seu percurso, verific,p,
ram-se algumas paradas,
quais sejam:
Em Pírabetreba, com che

gada às 11,45 e partida às
12 horas.

10, para a Presidência da
FCF. V,amos reeleger-lo. '.1\.0
nosso amigo, um lembrete
final: Os candidatos adver-
sários do sr. Osni Melo, ao

que consta e CAPTAMO&

parece que desistirão de

EME - BE

f�OMTEPIO DOS FU_feIONÁRIOS PÚBLI
(OS DO ESTADO DE SANTA CATARINA_

Edital de Abertura da Carteira de
Empréstimos ri'e Previdência

Lev? ao conhecimento dos senhores Contribuintes quea Cart.eirn de empréstimos de previdência (compra d: ter
ren�, casa ou construção) abrirá no próximo dia 20 de junho, obcde�endo as seguiptes instruçõeEl baixadas peloConselho DIretor dêste Montepio em reunião de 12 d
maio de 1960:

' é

- .--- -----------------------------------------------------------------------

conheça os novos veículos

CHEVROLET!
. 1:0 - Quota de Cr$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco

m�hoes de cruzeiros) sendo Cr$ 20.000.000,00 (vinte mi
lho:s de cruzeiros) para a Capital e Municípios de São
Jose, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz e Biguacú e
::::1'$ 25.0�0.000,0� �vinte e cinco milhões de cruzeírom "p�ra
)S demais rnunícípíos do Estado.

Caso. dentro de 60 dias (20 de agôsto de 1960) não te
nha, a �uota do interior, sido completamente absorvida
'evertera o saldo da mesma, para a Capital.

.
2.°:- S� �erão recebidos requerímentos de emprésti

'tot°s, at� o _llmIte da quota de o-s 45.000.000,00 (quarenta €
::!InCO mllhoes de cruzeiros).

3.° - Para evitar atropêlo na entrega dos requerimen
tos, será distribuída no hall do Edifício-Séde (Rua: Tra-

• ano 1) aos portadores dos mesmos, á partir de 8 horas
da manhã do dia 20 de junho próximo, uma [lenha nume
'ada, obedecendo a ordem de chegada ou da fila que se
formar.

De posse da senha, o portador aguardará a chamada
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

I que encaminham ��ase sempre, os eeus requerimentos vi�
.iostal, dadas as díficuldades de ordem funcional e finan

. eira que acarreta uma viagem à Florianópolis serão dís
tríbuídas as senhas de números impares para os contri
'ruíntes residentes em Florianópolis São José Palhoca
Santo Amaro da Imperatriz e Biguaçú, ficando 'os números
pares, para serem preenchidos pelos processos oriundos dos
demais Municípios, de acôrdo com a ordem de chegada.

5.° - O pagamento dos empréstimos terá início pela
ordem de entrada, no próximo mês de agôsto.

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

mos estar instruídos com os seguintes documentos, sem 0[1
/

CAMINHÃO CHEVROLET 6.500

CAMIONETA CHEVROLET 3.100

quais não serão recebidos:
Para Construção:
a) Prova de propriedade

lado da escrttura) :

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

pm.'suir casa própria (Lei n. 2235 de 31-12-1959).
7.° - Os demais documentos necessários serão exigi

'los após a aprovação do empréstimo.
8.° - O expediente do Montepio, ,prt::stará quaisquer

)utros esclarecimentofJ que os srs. Contribuinte- desejarem
diáriamente no período de 8 às 11 horas, à rua Trajano n.o
,
- 2.° andaT.

Florianópolis, 20 de maio de 1960.
RENATO GUTIERREZ

Conta-se que em \ certo
ornelo Alekfiíne tínha a

do terreno (certidão ou tras- partida completamenfs ga-
aha, mas o seu antagonista,
jentro ,do direito, resolveu
'diá-Ia para o dia seguinte.
O grande campeão porém nao
se abateu' e, na noite do lia

seguinte, apresentou-se com

trajes típicos de quem ia a

uma peça teatral. Na reali

dade, o "lance \Secreto" havia
sido "Abandonam ... "

* * * 1/

Há pouco, em Filadelfia, o

�e�tob:::lista norte-americano
Neil Johnston conseguiu es

tabelecer sua 10. ooo.a cesta,
quando seu team, o Phila'del

phia Warrior ganhou do
Cindnnati Roy.als!

Poderoso motor Chevrolet 6 cilindros
142 H. P. - é o mais simples, seguro e efi
ciente que se conhece. Fruto de anos e anos
de constantes aperfeiçoamentos, oferece o má
ximo de eficiência já alcançado em regime
médio de operação. De fácil manutenção, re
duzindo o custo de operação e o desgaste
das peças vitais, êste poderoso mofar Chevrolet
é econômico em todos os sentidos

Diretor-Presidente.

vendas com facilidades e pronta entrega
.�:

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

<Certo jórrial esportivo es

panhol teve a idéia de orga
nizar um inquérito para a

purar qual teria sido a me
lhor equípe de futebol de
todo o mundo, desde a últi
ma guerra. Os resultados da
consulta apontaram, não a

penas um, mas quatro ti
mes. assim escalo.nados:
San Lorenzo de Ahuagro, da
Argentina( 45 a 46), Toríno,
da Italia (47 a 49); Honved,
da Hungria (50 'a 55) e Real
Madrid, da Espanha (56 a
58) .

* * *

Alexandre Alékhine, cam

peão do mundo de 1927 a

1935, e novamente de 1937
até a sua morte, em 1945.
foi um dos jogadores mais
completos de que se tem

_ciência. Possuidor de uma

fabulosa capa "idade eombí
nativa. era, também, um

profundo conhecedor de tô
da �. teoria enxadrística.
Urna de suas maiores qua

liclades, era, sem dúvida al
guma, a tenacidade com que
encarava as metas de sua

carreira. Derrotarío algumas
vêzes pelo cubano Capablan
ca, haja visto o match de
exibição em São Petesburgo
- 1913, o torneio da mesma
cidade em 1914, ou no tor
rieío de Nova Ioraue soube'
mediante perseve�an'tes es�
tudos, suplantar o então cam

peão do mundo em memorá
vel match em Buenos Aires
- 1927 ele 34 partid.as. fin
das as quais, .com um resul
tado de 6 ganhas, 3 perdírí.as
e.25 empatadas, arrebatou o
título mundial de xadrez

. '\.
Em 1935, contra a expcc-

tativa ·[eral, perdeu o cetro
pára o holandês Max Euwe
e então novamente, com seu
tenaz espírito, partiu para a

"econquista do laurel máxi
mo, o que obteve no match
desforra de 1937, mantendo
o até a sua morte em Por
tugal - 1945.

Sua vida foi plena de in
cidentes e emoções. Fugiu da
Rússia. seu país de origem,
naturalizando-se francês. Vi
veu' a maior parte de sua

existência nos mais diversos
pontos .dos continentes. Pas
sou vários anos na Espanha
e Portugal, sendo que foi em
Madri Que Pomar, que se tor
naria a grande revelação es

panhola, o precoce menino
de 14 anos, campeão da Es
panha e atual mestre inter
nacional, aprendeu com o

magistral Alekhine a maio
ria dos mistérIos do jôgo de
��adj Pi:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Semana d

Direi apenas do engenhei
ro que, muito môço ainda, já
iluminava os caminhos re

publicanos de Santa Catari-

na, com as cintilações de seu

idealismo. Na Presidência do
Partido Republicano Catarí
nense não foi apenas formal
mente o chefe acatado

DO SUPER CONVIIR DI

REaL ...

MARCIRA

R ISUl
PRÓXIMI
VIAGEM AO o

I

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

I. A pressuriz<lção da cabine evita a dór nos
I ouvidos e a fadiga causada pela altitude.

:. As poltronas macias e de desenho anatá-
mico proporcionam grande confórto ... e há
bastante espaço entre poltronas e para ciro

, culação.
• O vóo a grandes altitudes, caracleristico do

Super-Convair possibilita viagens serenas,

fÇima das zonas de turbulência.

'DIÀRIAMENTE * ÀS 13:45

Com escala em São Paulo

• Exceto aos Domingos

'\

Centenário

"
o

!!

(Cont. da última página) 1 gente e da grandeza de sua ao progresso cultural de San- a influência do engenheiro- Tubarão, criou a Estação de'T nadar Hercílio Luz. Teve ês- Durante o seu prímeíro
Também no Senado Fede- terra natal. ta Catarina a passagem livre sôbre o estadista e como a Monta, cuja influência no to- se conhecimento do fato, por Govêrno, dimitiu o Ooman

ral, foi êle uma figura de Ainda assim, deixai que, para o futuro mais luminoso., mentalidade superior de Her- menta da produção animal uma referencia que lhe fiz a dante da Polícia Militar; a

escól, impressionante expres- vinculado a personalidade do E que dessa outra obra sua, I cílio Luz concebia a engenha- e da seleção dos produtos foi reapeíto. Disse-me, então, soldadesca, solidarizando-se

são duma estírpe espiritual homenageado aos grandes marco duma fase da arquí- ria a serviço do progresso dos enorme. Ambas essas realí- resolutamente: Remeta tô- com o Comandante. demiti

que honrava os príncípíos acont,:cimen�s políticos de I tetura e da estética nacionais povos, sobretudo como ele:- zações demonstram desde 10- das as contas ao Tesouro, do, saiu do quartel formada

republicanos porque sempre sua época, nao esqueça um e que se concentrou no belo mento decisivo para a solu- go a visão de conjunto, o co- inclusive a minha, para a em direção à casa do ex

batera. epísódao e� que Hercílio LU,Z, edifício do Palácio do Oovêr- ção dos prementes problemas nhecimento panorâmico do devida cobrança. chefe, para manifestar-lhe

Não me cabe, certo, fazer ° engenheiro e o homem pu- no, também construído por de ordem sociológica. Aí está, eminente Governador ,e En- Certa noite fui chamado simpatia. Logo que teve co-

a bíogratía do engenheiro blico: .pô� à prova, perante a Hercílio Luz? '\ por exemplo, a avenida Her- genheíro, dos problemas que a Palácio, onde já se eneon- nhecimento dêste rato, Her

Hercílie Luz e traçar-lhe o conciencia dos seus contem-
, �im, meus, s:nhores. O edí-

I
cílio Luz, que não foi aber�a se impunham à solução ad- travam o Governador, o che- cílio Luz tomou a carrua

perfil peícológíco em que to- porâneos, a firmeza de seus fICIO do Palácio do Govêrno, para satisfa2ler a mera vai- ministrativa e que não es- fe de Policia, o diretor de gem do Palácío, fazendo-se

dos sabemos existem veios de princípios e o respeito que tanto pela beleza de sua ar- 'drude de um governante, _ cluiam a intervenção do téc- Viação e Obras Públicas, acompanhar do Chefe de

riqueza moral capazes de es� nutria pela inteireza do pró- quitetura, como pela situa-
I
mas sim, que obedeceu ao nico capacitado para resol- para resolver um incidente Polícia, bem como do seu

tírnular os caracteres índe- prio caráter. ção em que se ergue ,bem propósito de dar solução íme- vê-los com êxito. surgido naquela manhã, na Ajudante de Ordem" e dlrí

císos como tantos que fra- Foi quando, por ocasião da como pelo confôrto que ofe- diata ao grave problema da Nêsse ponto, rrísemoa uma construção da Avenida Her- glu-se ao encontro da sol

cassam na vida pública por campanha eleitoral em pról rece ao objetivo da séde do saúde, com o saneamento do circunstância que não pode cílio Luz. Recebi de Herci- dadesca, domínando-ai com a

falta de uma forte persona- do saudoso Presidente Ar- Govêrno Estadual, é uma' rio que corta a «idade de ser esquecida quando se alu-
' lia Luz, a seguinte ordem: sua' simples presença e ta

lidade. O engenheiro Hercílio thur Bernardes, Hercílio Luz realização que parece não norte a sul, antigamente ena- de à administração do Ines- "Amanhã, estará na Inspe- sendo-a recolher ao quar

Luz, como simples homem, teve de enfrentar - e com ter um passado,' tal a sua' mado o Rio da Fonte da Bu- quecível Hercílio Luz: é o toria, a sua disposição um tel.

sem os característicos do po- extraordinário etoícísmo o atualidade através dos mtíí-
'

lha. orçamento, com os reduzídís- comissário de Policia e vá-

Htlco, [á por si valeria como fêz - tôdas as investidas dos tos anos decorríd 'I
'

oca J'a' se fI' simos recursal) financeiros de rios soldados, para que você
'-' 01'1'1 os apos a E como, na ep,

-

um modêlo de virtudes pes- adversários, inclusive as sua construção, até os dias zesse sentir a insuficiência que poderia dispôr o gover- possa iniciar a demolição
soais ao clássico e sólido con- ameaças de invasão do terri- em que o vemos na sua be- do suprimento de água à po- nante para desincumbir-se do prédio que está ímpedín
ceito dos varões de Plutarco. tór�o catarinense por fôrças. leza, na sua grandeza arquí- pulaçâo, foi ainda Hercílio das obrigações do cargo. A do' o prosseguimento das

Era, sim, um vulto talhado policiais do Rio Grande do' tetônica e na sua solidêz. Luz, o Engenheiro a serviço parca renda arrecadada en- obras da avenida; caso haja

para a !unção �e líder. E I S.ul. Intrépido, a1tan�i�0, con- : Quanto à ponte Hercílio do Governante, quem en- tão ma ldaria para uma ad- resistência, como é propô
soube selo em toda a plení- rtants no seu prestígio e na Luz, o istmo de aço que pren- controu solução para o caso, ministração de rotina, sem sito da proprietária pren

tude de sentido dessa ex- lealdade dos seus amigos, i de a Ilha ao Continente com planejando e executando a perspectivas maiores que as da-a, inclusive 09 seus- hás
pressão, que se tem vulgarí- Hercílio Luz se manteve a I

a extensão de 819 m 988 a construção da adutora do de um equilíbrio financeiro [Uedes, e leve-os no eamí

zado �e�asia�amente no vo- cavaleiro da si.tuação, como I largura de 13 m,335, a 'alt�ra Rio Tavares e assim duplí- dificílimo entre a receita ,e a nhão da Inspetoria para a

cabulárío hodierno, mas que quem sabe quais 0S rumos de 38 m,80 acima da maré caindo o volume de água for- deepêsa, Hercílio Luz" po- :Cbjefatura de Policia, onde
Hercílio Luz mantivera ao ní- traçados pelo destino dos po- média, foi calculada para su- necido a população. rém não se deteve nem mes- .fícarão a minha dísposí
vel duma expressão de ex-v vos ao curso da vida catarí- portar a earga móvel com- Talvêz haja=quem suponha mo �liante dêsse obstáculo _I ção." - Tratava-se de uma,

cepcional guieiro de homens, nense. preendendo uma locomotiva que um espírito assim argu- e rompeu com a rotina, rea- mulher dona de uma pen

leal e resoluto, com os olhos Como governante, os seus de 50 toneladas seguida de to e atento às necessidades lizando administração te- são, numa casa situada em

postos no bem estar coletivo dois períodos de govêrno de- 3 mil quilos por'metro linear do povo e às exigências da cunda, progressista, ousada, local por onde devia passar

e sem olhar sacrifícios de veriam ser conhecidos me- e a carga uniformemente dís- moderna arte de administrar mas coroada de plêno suces- a nova avenida. Essa mu

sua própria pessôa. lhor pelas gerações que se tríbuída de 300 quilos por não tivesse pensado no pro- censo. lher sei recusava a desapro
preparam agora para a vida metro quadrado. Essa obra, blema da energia elétrica, I Aqui falei do administra- priação e foi preciso per-

pública do futuro. Foi um além de constituir por si em face do crescimento da dor, engenheiro e político- suadí-la assim do Interesse

realizador clarividente e te- mesma um título concreto de população e do consumo de permitam-me agora que, público. Filizmênte, na ma

naz. Nêste particular, a ma- imortalidade para o estadis- eletricidade. Eis que, tam-: dand�, curso a naturais nhã em que poderia ter si

jestosa Ponte que tem o seu ta que ai empreendeu, revela bém nesse problema de alta emoçoes que a recordação do presa, não opuseram a

nome é um monumento ex- uma visão dilatada ao futu- significação para o desenvol- I do paeado me faz reviver, eu menor Ire9istência contra a

pressivo do seu dinamismo, co de Santa Catarina, visão vimento de nossa terra, Her-I aluda, t_ambém ao homem demolição, que se fez sem

da sua preserverança, da sua, confirmada nos dias em que cílio Luz, o engenheiro civil de coraçao, ao emotivo pie- outros incidentes.

honradez para com os com- vivemos, e governador, pensou muito doso, ao sensível caráter de Em outra ocasião, tendo
e prorníssos assumidos perante Não se limitaram ai essas insistentemente. Já então, o ,nosso homenageado. Hercí- Hercilío Luz sido informado

prestigioso; foi .realmente o a sua terra. Ligando o conti- construções as atividades go- eminente catarínense no- lio Luz oferecerá ao seu bíó- de que, no interior da Ilha,
condutor seguro cujo entu- nente à Ilha a imponente t

.

meou comissões técnicas pa- grafo matéria farta nor êsse havia falecido uma partu-
siasmo contagíante e cujo cí-

'
vernamen ais do engenheiro .,�

obra' de eng,enharia, cuja Hercílio Pedro_ da Luz: foi de ra que procedessem a estu- ângulo da sua personalidade. dente por falta de assistên-
vismo superior lhe justifica- realização era tida por sonho sua iniciativa a realização dos das quedas d'água que, I

Teve sempre, para com os cia médica, mandou publi-
vam os triupfos estupendos de visI'ona'1'1'0, aI' esta' aI'nda'

.

t
. , .

t pobres hum'ld d cal', no dia seguinte no J'or-maIS o segum e: O Instituto nos mumclpIOs,. se pres as- e
.

1 a es, um p,e-
em tantas campanhas a que hoje, mais de um quarto de de Educação, • obra que, ao sem ao aproveItamento da nhor particular, que !:labia nal oficial os no�es dos
se lançara. século após, permitindo Cl,ue tempo em que foi empreendi- fôrça hidráulica- para a pro- conciliar com a rigidez aus- médicos que Ue haviam re-

Direi, portanto, que nin- avaliemos hoje a grandeza da, representava gigantesca dução de energia. elétrica. Ao tera de seu feitio de esta- cusado a socorrer a mulher,
guém, melhor do que êle, imensa do porte varonil que concepção; vanos prédios -mesmo tempo, outros comis- aista. Deu-lhes permanente e censurou-os em têrmos se

soube ser, mesmo nas agita- concebeu tal obra e a ,r,eali- destinados à instalação de sões eram organizadas pelo apoio e foi entre as cama- veros pela falta de senti

ções da vida política, entre zou. Dizem, com razão, que a grupos escolares nas sédes de Governador pa.ra realizarem das menos favorecidas que o mentos humanitários que
os embates das competições Ponte Hercílio Luz fixou pa- diversos municípios, além de estudos geológicos e classifi- seu nome ganhou certo re- revelaram.

públicas, o símbolo imorre- ra sempre a Capital do Es- obras necessárias ao sanea- cação de minerais existentes lêvo místico. Fôra sempre !!-ssim, fran-

douro dum asíntese ideal

en-I
tacJ.o em Florianópolis. Dire- mento da cidade, como a ca- nos municípiOS do Nordeste Era, porém, tão pronto co e corajoE'o nas atitudes e

tre o engenheiro fiel à sua mos mais ainda que essa ma- nalização de t0,do os córregos do Estado. em tranSigir, quanto inaba- nas palavras.

pronssão e o estadista com-I jestosa concretização do go- existentes no perímetro ur- Foi, também, o engenheiro lável nas suar,' atitudes ------------------...;_-------

penetrado' de seu papel de I vernador-engenheiro abriu bano da Capital. em função de Chefe de Es- quando a razão lhe susten�
criador do bem estar de sua definitvamente' à economia e Observemos, nesta altura, tado quem, lançando vistas tava os pontos de vista. Ain-

profissionais através do vas� da assim, muitas vêzes o vi
to panorama do território mos ceder à piedade, atrai
estadual, traçou oportuno çoado pelo coração, que, não

plano de construção duma raro, costum fazer ingra
rêde rodoviária, que passou tos ...
a ser executado dentro do Dum fato que me diz re9-

Regulamento para Estudo e peito, bem me recordo, a

Conutrução das Estradas de êsse propósito: Havia eu

Rodagem, aprovado pelo De- concluido o curso de enge
creto n.o 31, de 19 de agôsto nharia civil e o preclaro Go
de 1919. Pôs, assim, têrmo às v,ernador ocorreu a ampa

hesitações com que se vi- rar-me o ingresso na carrei
nham abrindo as vias de co� ra, dando-me uma nomea

municação no Estado - e o ção para o cargo de Inspe
serviço começou a ter conti- tor de Aguas e Esgoto. Devo
nuidade na solidez dos ootu- acrescentar que, no exercí
dos previamente feitos do cio dessa função, tive sem

ponto de vista conve,rgente, pre o apoio de Hercílio Luz,
no interêsse da expansão que também me cumulou de
econômica de Santa Catari-,. provas de [lua confiança não

na, tendo-se, sobretudo, con-, sem que, por vezes, me' mi
sultado a exequibilidade doI nistrasse prov,eitosos conse

plano em face das conclusões lhos que eu acatava e que
da engenharia. muito me serviram em mi

I, Houve, de[lde então, no nha carreira. Eram palavra!!
govêrno Hercílio Luz, consi- ponderadas e sábia9, qUe ti-

I derável aumento' de nossa veram plena confirmação de

rêde\ rodoviária, através da seu acerto em várias opor-

I
qual circulou mais livre e se- tunidades d� minha vida,

guramente a produção cata- Certa ocasião fui obrigado a

rinense. dispensar muitos operários,
Falando de estradas, é algunspor escassez de nervi

oportuno lembrar que, mes- ço, outros por não haver,em

I mo na Ilha em que está a c�respondido ao que deles

séde do Govêrno, o grande se" esperava. Houve clamor,

I Hercílio Luz realizou a es- protestos partidos de círcu- do

I
Grada de contôrno do Morro los políticos. Man Hercílio

,
e a que leva à Lagôa da Con- Luz manteve para comigo o

ceição, as quai[· foram pas- seu apoio, fortalecendo-me a

!.oos gigantescos para facilitar confiança na retidão de

'!lS comunicações e transpor- suas atitudes. Quando as

(,es entre o centro urbano da sumi o exercício do cargo de

Capital e os diversos distri- Inspetor de Água e Esgotor
'

tros [.ituados no interior da verifiquei que grande núme- \' Ilha. ro de conutas de instalação
No setôr agro-pecuário, sanitária e outro serviços,

Hercílio Luz também esteve se haviam acumulado e

presente, mediante providên- cujo pagamento não fôra
das de alcance prático evi- feito de há muito tempo.

j
dentes. No distrito da Trin- Entre êsses devedores figu
'dade, im·talou o posto Zo- ravam pessoas de alto nível
otécnico "Assis Brasil"; em social e até o próprio Gover- principais Or,gãos do Po-

x
w
o
U
:J
II)

Prezados ouvintes. Aí fi-

cam, em ligeiros traços, as

minhas ímpressões-, ainda

bem vivas do qUe foi Hercí
lio Luz, cujo centenário es

tamos celebrando, como de

justiça.

�ngenheiro civil, formado
na Universidade .de Líêge,
na Bélgica, que frequentou
por seis anos seguidos, com

inexcedível brilhantismo,
Hercílio Luz veio para a sua

Pátria e, em Santa catart

na, flua terra natail., ingres
sou na vida pública. Não
obstante as agitações co

muns à carreira política,
Hercílio Luz nunca deixou

de ser - sobretudo - o En

genheiro Cívil, título que
soube dignificar pondo-o a

serviço do interêsse coletivo
altravés de suas admínístra

ções objetívas e orientadas

especialmente pelo sentido

prátíco e progressista de

seus atos.
Creio que, pala-

vras, me associo bem às co-,

memorações que estão sen

do prestadas à passagem do
centenário de tão' inesque
cível e grande vulto históri
co de Santa Catarina.

Pertenço a uma das gera
çõeE' que jamais poderiam
olvidar a figura austéra .e

nobre do Estadista que sou.,.

be ser o Engenheiro da
grandeza de seu Estado na

tal.

lEMBR!ETE IMPORTANTE!
Você já aquilatou a importância de um título eleitoral?
Pensou, alguma vêz, nas vantagens que o mesmo lhe

confere ou nas dificuldades que lhe poderão advk em não
o' possuindo?

Dentre os benefícios que seu título lhe traz situa-oo
em primeiro lugar, a habilita'ção para o voto q�e é o se�
"jus juris", a maneira pela qual Você governa o seu país,
traça o seu destino ;e engrandece a República.

Medite, por alguns instante.9 apenas, no quanto de ma
léfico e mendacidade o alheiamento político de significa.
tiva parcela da popUlação imprime ao regime republicano.,
representativo, que, assim, não mais será o govêrno da
maioria do povo.

Nossa .Constituição 'Federal - Lei suprema da Nação
Jrasileira - em fleU art. 133, ,estabelece que "o alistamento
) o voto são Obrigatórios para os brasileiros de ambos os'
.3exos, salvo as ,excesooes previstas em lei."

Além desta prescriçã6 co�stitucional, que obriga a

todos os brasileiros, lei federal estabelece f1érias restrições
- quanto à prática de certos -atos -' àqueles que, hábeis,
.lão se inscreverem eleitores. Os bra9ileiros natos ou natu-

ralizados, maiores de 18 anos, sem a prova de estarem alis-

',ados, não ,poderão: '
/

a) inscrev,er-se em concuroo ou prova para cargo ou

'nção pública, investir.l.sé ou empossar-se nêles;
b) receber véncimentos, remuneração oU salário de

emprêgo ou função pública, ou proventos de ina'tividade;
,c) partieipar de concorrê�cia pública;
d) ,ob�er empréstimo na[l ,autarquias, saciedades de

economia mixta, caixas econômicas f,ederais ou estaduais,
institutos e caixas de previdência �oG!al;

e) obter passaporte ou carteira de identidade;
f) praticar qualquer ato para o qual, se exija quitação
serviço militar ou do impôsto de renda.

Lembre-se de que, no próximo pleito, Você será cha

mado a decidir sôbre os destinos de Heu Estado e do Bra

sil. Seja previden�e! Evite os atropêlos de última hora!

Providencie, ainda hoje, o' seu títu�o e, também, o de seus

Darentes e amigof1! (T.R.E.).

Maurícir dos Reis e Norberto Brand

ADVOGADOS

Comunicam que já pos
suem correspondente em

BRASI'LJA D. F.. estan

do capacitad\ls a se man

terem em contacto com os

der Judiciário e da Admi

nistração Pública que pa

ra lá fora.m transferidas.
Ed. Sul América 5°

Andar- - Tels. 2198 e

2681

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 Florianópolis, Quinta-feira, 26 de Maio de 1960
----------------------------------------------

Ex-Interno por concurso da Jlat.r_
nidade_Escola. (serviço do prol.
Octávio Rogrlgue8 Lima). Ex
Interno do Serviço de Cirurgia do

. "Iil�"��'/;t., Hospital I.A.P E.T.C. do RIO de

Rua Felipe Schmidt; 14 - 2.0 andar _ Florianópolis janeiro. MédlC� do Ho.pltal de

Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago I
Caridade e da Maternldad. Dr.

Dr. José de :Miranda Ramos
Carlos Corrêa.

. . . DOENÇAS, DE SENHORAS-
D:. EvIlaslO �ery Caon PARTOS _ OPERAÇOES _

Qu.estoe� T�abalhIstas. -:- Ca�sas cíveis, comerciais, crimi-I PARTO SEM DOR pelo método
naIS e ríscaís - Adminístração de bens - Locação e ven- psrcc.prorüattcc

da de imóveis - Naturalização _ Inventários _ Cobran- I Consultório: Rua João pinto n. 10, ,

ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias I
das 16,00 às is.oo horas

.. Aten.de__________

. com horas marcada.. T,leton.
PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES 3035 - Resldêncl!,: Rua General

A CARGO DE I :tenc�urt
n. 101.

_

AGRICOLA BRUNO

EDITORA "O ESTADO" Lt'DA.

O 8.JúuiJJ.
Rua C�D8elheiro Jnlifra 160

. .

Telefone' 3022 - Cxa. Postal 139

Eoderê�o TeJeltráfico ESTADO

LURETOR
Rubens de Arruda Ramoa

G E R E·N T E
lJ{)mJn�ns Fernandes de .i\Quino

Ri E D A 'f O R E S
Osvaldo Mello, - Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Mac-hao.o - Zury Macha
do - Paulo da Costa) Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

�rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. MHton Leite da Costa _
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lanze - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive _

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey -: IImar Carvalho
- Fernando Souto Maíor - Rui Lobo - Rozendo V. Lima
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

PU8LiCIDAO.
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Virgilio
- Ivo Frutuoso.

t(.PR.S.NT.�NT.
i�"r ....ní.ç6ea A. R. �. Llda.
J{ I(): -- Ru. Senalior naal.. " - ,.. .la•.,

Tel ZJólJ4
!\ P.ul. Mlla YI�6rl. 167 _. ��j li -

Te!. 34-8941.1
�rvlço Telea-ráfko d. UNITIlJJ PIlES!o\ t U - P)

AGENTES J: COB'lESPOitD.NTJ:r'.
1&. TOOoe oe lIJunJcipioa (. '�At�TA CATARINA

ANUNC,J8
...... t•• t. C'ODlrato. de acordo co•• �.b-eJa •• vllr.r

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00

A direção não se respcusabilíea pelos
('nt,rplTl\l' =rrritidos nos artizos assinados. .

Escriló�io de Advocacia

REGISTRO: N.o 167 - C.R.E,A. 1O.a REGIÃO - S.C.
Rua 14 ele Julho (saco ds Lama) - COQUEIROS

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA·
'DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS

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

�iõiilcailDiPrõflssfõDaii
r �. ,'� """" u ---._ _ ---_ltDR. HENRIQUE PRISCO DR HURI GOMES Das 16,00 às 18,00, díaría- :

� mente exceto aos sábados •
PARAISO· :

MEIDOIfÇA DR•. GUARACY A.IMI:DICO S'ANTOS:
•
•
•

:
:
:
...
•••Q �•••••� ..

Dias

I
..,·.,.·••••• 0••••••• C3••• flIl•••• !, eH. NEWTON D'AVILA

Dr. (I R, O
CIRURGIÃO

( O R D E I R '()
DENTISTA

Horário: DIURNO e NOTURNO
CLINICA - PRÓTESE - CIRURGIA

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

ME'DICO

Operaç&a - Doença. de Sen.llo_
ras - Clínica de Adulto.

,DEPABTAMENTO DE SAÚDE
PLANTÕ'ES DE

Curso de EspeCialIzação no �OIpj_
tal dos Servidores do Estado.
(SerViço do Pro!. Mariano de An,
drade j , Consultas: pela man.llã no

HQl;pltal de Cl>rldade. 'A tarde da�

l5.30 noras em diante no consut;

tório, à Rua Nune, MachadO. 17,
esquina da Tlradente. - [:el.t.
2766. Re'lldêncla - Ru. Mare_
chal Gama D'Eça n.o 141 - Tel.
3120.'

•
•

....

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

- DOENÇAS DO PULMÃO -

- TUBEJlCULOS.JiI -

ConsultMlo - Rua Felipe
Sohmldt, 3" - 'fel. 1801.

HorárIo: das 14 à' 1tl hor...

R8�ldên�l. _. Felipe Schmldt,
n.o 127.

DR. ANTOl'í 10 MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

Consultório: JoãlJ PintO, 14 -

Consulta: das I b às 1'; horaa, diA_
riamente. Meno. 11008 sábado•. Re
sidência: Bocaluva, 135. Fone 2714

DR. WAI.MOR ZOMER
GARCIA

..-

Diplomado pela Faculdade Nacl0.
Qal de Medicina da Unlv�.ldade

do Bra.U

OH. LAUHO DAURA .'

CLINICA G.liRAL

�8peçl"lIst.. em moléstia. de SI
Ilharas e vias urinária.. Cura ra_

dicai das In!ecçôel aguda. e crô

nicas. do aparêIho genlto_urlnárlo
<iru' ambos OI sexos, Doença. do

.pMêlho Digestivo e do .Iatema

nervoso. Horário: 10',2 à' 12 •

� '.'" as fi hora8 - Consultório:

11\\.<6 Tlradellte•. 12 - 1.0 andar
- Fone 3246. Resl-dêncla: Rua

I Laçerda Coutinho, 11 (Chácara do

t Espanha. - Fone 114'.

CIRURGiA GER.\L

L)oenças de 'S{'�hora.- - procto

logla -- Eletricidade Médlc ..

Consultório: Rua 'vIctor Mel-
relles n,o 28 -- Telefone 3307

Consultas: Das 15 boras em diante.

f(esldêncla: FODO. 8.423. Rua

BIU-,menau, n, '11. � .!IlDJ

PÚBLICA
FARMÁCIA

MÊS DE MAIO

30 - Sábado (tarde)
10 - Domingo
7 - Sábado (tarde)
8 - Domingo
14 - Sábado (tarde)
15 - Domingo
'H.- Sábado (tarde)
22 - Domingo
28 - Sábado (tarde)
29 - Domingo

Fál'macia Noturna
Fármacia Noturna

Farmácia Vitória
Farmácia Vitória
Farmácia Moderna

Farmácia Moderna

Farmácia Sto. Antônio

Farmácia Sto. Antônio
Farmácia Catarinense

Farmácia Catarinense

O serviço noturno será efetua,!lo pelas farmácias 810. Antô :lio, Noturna e Vitória.

Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro

Praça 15 de Nove.mbro

Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trajano

ESTREITO

O plantão diúroo compreendido entre 12 e 12,30 hs. será ef�tuac1o pela farmácia Vitória.

10 - DomIngo
8 - Domingo
15 - Domingo
22 '- Domingo
'>.9 - Domingo

'Farmácia do Canto
Farmácia Indiana
Farmácia Catari�ens�
Farmácia do Cªntó
Farmácia 'Indiana

_

Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio

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

A: pl'esente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorização dêstc Depadamentó,

Rua Jerônimo Coelho 1-B - Sala 11

,� I ,V.S. DESEJA COMPRAR OU VENDER CASA TERRENO OU

ORA. EBE B. BARROS----�· CONSTRUIMOS s�:���:'E���IANT� UMA�·l:-'FQUE.
NA ENTRADA � SUAVES PRESTAÇõES MENSAIS.

INFORMAÇõES RUA JERONIMO COELHO, 1-B, Sr.
"A T E N ç Ã O"

GRANDE OPORTUNIDADE! NÃO PAGUE MAIS ALUGUEL

Pré-Natal - Partos - Ope
rações _:: Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
R4!sidência:

Cirurgião Dentista
EspecIa;Jlsta em dentsduras anil.

tômlcas. Horárto: Das 8 às 12 hs

,\tende com hor� marcada

A víaa sua dIst;uta clientela �ue

Rua Gal. Bittencor.rt n. 121
Telefone: 2651.
Consultório:

Rua Felipe Schmldt a. 37
Esq. Álvaro de Ca.rvalho.
Horário:

mudou ,.seu consultório para a rua

Felipe Schmldt, n. 39-A - Em

frente a Padaria Carioca.

CLINICA DE CRIANÇAS
Coa-uJtót1o e 11......... Cou....,,..

�erund. • 6.&-relro

4&. 16 •• 17 ner..

n0I1IANOP{)Lll'1

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

Especialista em moléstiaa de anus e recto
Tva tamento de hemorroidas. fistula.a. etc.

Oilruraia anaJ
. CONSULTÓRIO: - F,ua CeI. Pedro Demoro, 1553 _.

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
Ml1:TODO PRÓPRIO.

FIXAÇÃO GARANTIDA

DR. MOO�RI) l[,HWEIDSON
C1RVRGIAI) LJENTISTA

DIPLOMAPO PEJ .r; UNTVER-SIDADE DO. PARANA
RAIOS X - PONTES .: PIVÔS
TRATA\1ENTOS DE CANAL

HORÁRIO - das R �l.� 12 p das 18 às 20 horas
.. HORAS MARC/\[)"'� - das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO. 2(1 .- 1.0 flrdar

L O l E ·S
Com graúde 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.° andar - Sala 305
Fone 2391 .e 3426.

DR. HAMILTON SANFORD DE
VASCONCELLOS

Diplomado pela Escola de gíárro do Instituto Nacional

Medicina e Cirurgia do Rio do Cán.cer.
de Janeiro. Ex-Interno da DO'J<:NÇAS DE SENHORAS -

Clínica Urológic do Hospital· }'ARTOS - UROLOGIA �
Pedro Ernesto (Serviço do CU;tURGIA
Prof, Rupp) e da Maternida'de AteIlde, pela manhã, na

Fernando de Magalhães. Mat;ernidade Carlos Correia .

Residência: Rua Demétrio

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

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MATERNIDADE (ARMELA OUTRA
. SERVICO DE RAIOS X

•

Radiologjstas: DRS. J. A. NóBREGA DE OLIVEIRA

EWALDO J. R. SCHAEFER
Exames do Estômago - Vel'icula Biliar -- Rins

rorax - Ossos - Intestino, etc.
Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica

(Gravidêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPõE DE APARELHAGEM MODl:i:RNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

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

RAUL PEREIRA CALDAS 1

ADVOGADO

"Questões Trabalhislas"
EscrItório: Rua João Pinto n. 1. lObO
:. �Jerone n 3.467 _ Caixa P!lstal n. SI

!:::.ORARIO: Das 16 àa 17 bor...
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 obra em

construção cl 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

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

CUNICA SANTA CATARINA
Doencas Nervosas e Mentais -t

Clinica Geral
Angustia - Complexos - Ataques - Manias __

Problemático Afetiva e sexual
,

\
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia _

Insulinaterapia - Cardiozolorapia - Sonoterap'ü .e

Psicoterapia.
Direção dos Psiquiátras -

DR. PERCY JOÃO DE BORBA
DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286
(Praça Etelvtna Luz)

CASAS TERRENOS E APARTAMENTOS

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.

SENSACIONAL, GRANDE CONCURSO

LOR LTDA!

Responda. esta pergunta e ganhe uma area de terras
no Estado:

, , Como se chama a pessôa nascida em Brasília?

I Nome: Resposta: .

Endereço: .

Localidade: .

CASA POPU-

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, recibos, car

tas, encaminhamento às repartições públicas, etc Dis

pomos de um Contador que atenderá 'diàriamente elas 10

às 12 horas.

Dr. Helio Freitas Dr. Hélio Peixoto
DOENÇAS DE SENHORAS

IPARTOS - CIRURGIA -

CLíNICA GERAL I Escritório - Rua Felipe

I Schmidt nO 37 - 2° Andar -

Consultório: Rua CeI. P.e- Sala 4.

dro Demoro 1.627 - Estrei-

ADVOGADO

i

Residênciato, das 16 àe 19 horas (ao la- Alameda
do da Farmácia do Canto)., Adolfo Konder nO 27.
Res.: Santos Saraiva, 470 Caixa Postal 406.

� Estreito - Fone 2322. I Telefone - 2422.

Campanha Pró Construção da Matriz
de Nossa Senhora da Boa Viagem
em Saco dos lim�es - Florianópolis

1 saco de cimento .

1 saco de. ca I _ .

1 carrada de areia , .

1 carrada de pedra bri f ad.a .

1.000 tijolos :': .

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 (eliária)

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

quena que seja, estará acabada em breve a igreja! Todo

e qualquer auxílio, será recebi,elo com suma gratidão!
DEUS LHE PAGUE!

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

Florianópolis - S.C.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I dicade em reunião do D.R do P.R�P. o nome de.,
setôres da vida pública do

-

7) Que acha, do candidato
_

o �enha con:? se� ca�d�dato, I partidário, p�derâ indicar e
município embora deseJa�e- I

CELSO RAMOS? -

I POI�, co�o ja aflrI�eI lmhas, aprovar Ca?dldatos.mOI:! aplainar tôdas as dífe-
I Resposta: Celso Ramos é _ atras, so a convençao do meu (Tranl:!cnto de O LUME,

renças que possam surgir. um homem de grande espí- I Partido, pois sou homem de Blumenau).
pois Erico Mueller sintetisa

I
rito público, catarinense de Ias aspirações do povo de velha e valorosa estirpe me

Blumenau: acima das íníun-
I
recedor do nosso respeíto e

ções partidárias, inegável ca-I de nossa admiração. Estou
pacídade de trabalho e pro- bastante capacitado para
fundo devotamento a terra! falar sôbre Celso Ramos; pois
em que nasceu. I em sua companhia em 1958'
Erico Mueller é o homem!

I percorri todo o Estado de
Erico Mueller é o candidato Santa Catarina numa cam

para dínamíaar a adminis-: panha memorável, quando
tracão municipal numa ad- era eu seu companheiro de
mínístração de descortínio I

chapa ao Senado da Repú
revolucionária e profícua, blíca.
pois a sua formação moral e

política lhe asseguram ele- Embora tenha maior ad-
.

'

mentos para o cabal desem- miração por Celso Ramos e

penho das funções de Prefei- a êle me liguem laços de

�ODe�ml=i�pÓ�:ut:r�nll��a,nd'U.oe��al�i�:ur,a:_egi:::u�ánqs�,il:�o��1 �!���g�:B��I� ªR��t}::s��:
não existia rogõee à quero- regionalistas da quarta sé-

8 I
ao município e ao Estado. zene nem à gás. Hoj·e, o rie, do Curso Normal Re-

_.res'O' �a Trazia consigo ao apresentar- confôrto, a economia, e a gional "Duarte Schutel". O
se ao povo, o retrato de sua higiene, com o novo síste- "'6 de Janeiro", apresenta-
vida feito com o pincel de ma de cosinha é o maís rá no próximo sábado, uma
suas ações desde o tempo de I prático e mais usado por Soirée Surprêsa às 22 ho-
humilde agricultor, até ésta l qualquer família modesta.
parte de grande industrial, Assim foi a idéia do vitri-
sem apresentar nenhum bor- nista das Lojas Pereira
râo e nem traços negros! Não Oliveira, da rua Oonnelheí-
é deputado que se deixe in- 1'0 Mafra.
fluencíar por conchavos ou

negociatas. Bresola não tem
prêço e nem pretende fazer

profissão do cargo- que ocu

pa; pretende êle dar lugar a

novos valôree que atravéz de

prestígio, inteligência e ca

pacidade de trabalho consi

gam penetrar no recinto da
Assembléia Legislativa leva
dos pelo voto popular.
Campos NOVOS, maio de

1960.

(COnt. da última página) ço, pela inteligência pela referidos candidatos o Par-P8lrtido e que melhor possa cultura, pela honestidade e tido de Representação Popuatender aos altos ínterêsees prObidade de seus homens. lar manifestar-se-á publica..,
do Estado. -' 5) Tem-se como certo o. mente homologando ou não
O candidato do Pareído se- apôío do Partido Trabalhist� qualquer dos nomes, na con

rá aquele que fôr escolhi�O Braeíleíro, secção de Santa venção, que é o exclusivo
e aprovado pela convençao Catarina, ao candidato Cel- órgão .deliberativo.
regional à realizar-se dia 18 so Ramos assim como é ti- Se o Partido de Repr,esen�
de junho próximo, pois só a do como eerto que sairá das tação Popular não chegar aconvenção tem poderes de- fileiras do PTB o candida;to bom têrmo nas conversaçõesIiberativos em problemas de a vice-governança do Estado. qUe- há de manter com oatão alta relevância. 'Já foi o P.R.P. procurado candidatos, poderá até op-A comissão política, assim por próceres petebistas para tar por candídatura própriacomo os órgãos dírígentes do tratar do apôio do seu can- para todos os cargos eletivosP.R.P., não se furtam ao ím- didato a vice-governador? �esmo. com a certeza de queerioso dever partidário de Resposta: Que eu aaíba até na-o conseguirá a vitória, masscultar a opinião pública, o momento nenhum enten- será coerente com oa seusde mainter contactos e con- dimento foi feito com os princípios e com os objetivosferências com todo ·e qual- próceres do P.T.B.. O que de ser útil a'Q- povo de Santa
quer candidato, levando à posso afirmar é que a, con- Catarina e do Brasil.

- conv.enção todos os íntor- yenção Regional do P.R.P. 6) Como tem visto o pro-mes e tudo que fôr de rele- aprovou uma série de reí- blema sucessórío local? Nosvante ínterêsee para o povo. vindicações mínima do Par- contactos que manteve com
e para o Estado de Santa cído, reivindicações essas que agremiações locaía, qual aCatarina. , no decorrer dos entendimen- receptividade do nome do sr,3) Soubemos que o sr. Eri� tos devem aer apresentadas Erico Mueller como cand1da�
co Mueller foi convidado a a todos os candídatos que to a P,refeito?conferenciar com o atual surgirem e pleitearem os al- Resposta: Q nome 'do sr.Secretário da Fazenda, sr, tos .

postos da administração Erico Mueller, candidato àHercílio Deeke e também do Estado. Prefeitura Municipal temcom o sr. Governador do Es- Após 0- exame de varras encontrado a melhor recep-t d t t Campos Novos. antes deac o para ra ar do probíe- consultas a serem feitas aos cívídade possív.el
_

em vários.

Bresola éra uma eídadesínhama sucessor�o. O que nos" _

. . .poderá adiantar aJ respeito?

I
de ínteríor típo daquelas de

Resposta: Realmente não I'M'ARIBO S A I d' t .1. ' e
r I que nOD fala o saudoso rol-

[lÓ o sr. Erlco Mueller, �omo.' "
..

•• n us,na e omerelo clor;ista Monteiro Lobato em

outros líderes do P.R.P. tem I A bl
"

G I E d"
,

uma de suas memoráveis
sido convidadas a,O.UVir o ssem ela era xtraor lnana - obras de regionalismo.

t d Na vigência dlo govêrno de.�ensame� o. os polI-tIcos da

( O N V O 'e A (
--

,Oarea govermsta.
, A Bresola, Campos Novos des-

Isto é um direito que nos f pertou daquele sono letargico
assiste como partido político que o envolvia há mais de

São convidados os senhores acionistas, da lmaribo S.A. 'I ara projetar serepresentandio ponderável
-

um secu o, p , -

soma da opinião pública do
Indústria e Comércio, a se reunirem em Assembléia. Geral na [lenda do progresso e se-
Extraordinária, a realizar-se ás 15 (quinze) horas, do na-o vejamos: a) aumentoEstado, com contingente ".

_ .

eleitoral de trinta mil eleí-
dia 18 (dezoito) do próximo mês de Junho, em sua séde da receita; b) _ calçamento

tores, e com mais de oitenta social, nesta cidade de Tangará, Estado de Santa ,Cata- das ruas centrais e· de suas

diretórios em perfeita fun- rina, a fim de deliberarem sôbre a eeguínte ordem do dia: convergentes; c) _ íntensí-
cíonamento no Estado. a) Aumento do Capital social e consequente aíteração ficação e conservação de .es-

Ouviremos e conversare-
dos Estatutos Sociais; tradas de rodagens em todos

mos com qualquer dos can-
b) Outros assuntos de interêsse socíal.. os quadrantes do município;

didatos, poís o objetivo do Tangará, 17 de Maio de 1960. d) _ criação de eseolas mu-
P.R.P. é procurar conh6i�er e

A DIRETORIA nícípaís onde estas se fize-
colaborar na solução dos ram necessárias, bem como a

problemas que afetam a vi- criação de um gínásío mixto
da catarinense. � sob a direção do revendo Pe. Um terreno sito- a rua da,
4) Dos cantactos manti-I, ,I' Quintilio Costini, pároco da Gruta Trindade, com .

L�.os, qual o partido ou par- I
t ' , cidade, lutador intemerato 3.254m2.

, dos que mais' de perto C LU B E R E C R E A T I V O

I que não regateou esrorçoa no Tratar com THEREZINHA
tendiam as reivindicações' 6 DE I,J A- N E I R O sentido di conoreüzação do GIRAY em frente do Esta-
o programa do P.R.P.? _ registro do ginásio, cuja ma-

.

dia do Paula Ramos (TiUN-
Resposta: Por- enquanto o I _trícula e' consequente apro- DADE).
nico candidato exiatente e

E S T R E I T O

I'
veitamento são dos mais pro- -----------

ue tem um programa de missôres; e) - prossegui- .....
ovêrno, é o sr. Celso Ramos. ltnento dIas obrha9 do aeropor- VENDE.�SEEstamos aguardàndo o

i
o o qua se ac a quase pron-

parecim:entf;> de novo ou "" to, faltando apenas o reves-

ovos candidatos para que timento �a pista; f) in,stala
cão de Uma usina hidrelétri-assamos - conhecer�lhes as _

lataíormas. os obj,etivof1 e ca no rio Ibicuí já em fun-
q.

,

cionamento, cujo potencialualS as afinidades que po�
deriam·haver 'com o Partido fo·rnece luz e ·energia para
de Representação Popular. PROGRAMA MÊS DE MAIO mover qualquer indústria; g)
Quero -frisar que' ,o Partido I DIA 23 - Soirée SURPRESA auxílio ás obras da grande'

de Representação Popular, Início 22 horas I construção do prédiO do co-
como partido polítiéo dese-

I
( légio de meninas das irmãf1

ja: participar. da vida públi- Salvatorianas; é esta uma

ca, .do Estado, .•pois não se construção que pela sua ex-

c?mpreende a ,existênci�,
.

a
NOTA Pede-se a apresentação da cal'- tensão e capacidade muito

di�âlpica padidária .quando • teira social t''' t,alã,o do mês. honra a nossa cidade, a qual
êste "não -lute por pomçoes vem de tomar outra feição
o�de ,possa Elor .em prática a em face das inúmeras cons-

,. execução da sua doutrina e truções de material pelos pre-
Posl;?a,. ,r.ealmente, altravés de ceito,,' de urbanização do go-
seus valores' mostrar ao po- vêrno de Bresola;.
Vo daqUilo que prega e que é O atual Prefeito Sr. Ans·el-

l

I N' G tt' MATEMÁTICA; PORTU-capaz de realizar em benefí- - mo mo ranzo o e, sem
.

so b d d"d m con GUES, FRANCES F. LATIM.CIO da coletividad'e e da Pá- _
m ra. e. UVI as, u -

tria.

I
tinuador da administração PREPARA - SE ALUNOS

B I '1 t 'PARA O CURSO DE AD-P'?rtido político que não - reso a; e para I us rar aI

t- t d d
" MISSãO AO GINASIO. RUAaspira; posições e que não f1e es ao as- es a as o mumCI-

.

b d SOUZA FRANÇ1\, 20 - Te-projeta através de seus va- pIO, em conserva as .e ou-
lô _/ -

traI:,' recentemente construÍ- lefone, 35-30.,res não pode ser considera-
__"'- Ido partido, pois te_m apenas

=
-

das, bem como em andamen-
um 'e�l;Táter ro.mântico e es- - _ to o calçamento da cigade.
tático.

- .

V E N D E S E Bresola não é um ct:eputadQ
A participação dos parti--

-

como tantos que existem por
dos político; na vida públ�ca Uma ótima casa residencial, sita à Rua Almirapte êsses Brasis afóra; apresen-
e 1:).0 exercício das funções Lamego. fundos para o mar,. com 3 salas, jardim de in- tou-se na arena de competi
Públicas é que dinamlsa a rerno, 3 quartos, copa e dem�is dependências. ções de candidatos a ASgem
sua doutrina, a parte 'teóri- Tra-tar no Edifício "Sul América" - 5.° andar - sa- bléia Legislativa com larga
ca, realizando-se pelo esfôr- Ia 501. Fones: 2198 e 2681.

I

fôlha de serviços prestados.

(Do Correspondente)

Um terreno a rua Servi
dão Faria9, medindo 'lO por
28. Tratar com Oscar Car

doso, na Casa "A Capital"
ou a rua Pedro Demoro

1.361.

VENDE-SE
Duas Bicicletas Monark.

Preço de ocasião. T,ratar à
rua Duarte SchuteL 42.

(uno de -Admissão
ao Ginásio

ALUGAM-SE

NOS SEUS PASSEIOS Á NOITE APROVEITE A OPORTUNIDADE' PARA VISITAR AS LOJ_!\S CIMO,
ONDE FICARÁ CONHECENDO A MAJESTOSA LINHA DA MAIOR -8RGANIZAÇÃO DE MOVEIS DO

BRASIL

ENTRE, SINTA-SE À VONTADE E EXAMINE EM NOSSOS CATÁLOGdS A EXTENSA VARIEDADE DE

'MÓVEIS C.LÁSSICOS E MODERNOS - SUA VIsiTA NOS DARÁ IMENSA SATISFAÇÃO
SEMANA" POR PREÇO DE CUSTOAGORA, DIARIAMENTE, o "MÓVEL DA

Móyeis CIMO Lde Floriànópolis SIA
DE 2::ts AS 6as FEIRAS - ABERTO PARA VISITAÇÃO ATÉ AS 21,30

PROPAGANDA capricha
da. A Matriz das Lojros Pe
reira Oliveira, está apre
Dentando uma interessante

SOFIA LOREN, apresen
ta êste lindo modêlo de

penteado, para senhoras e

ertas. do seu tipo. Que tal?
SOFIA ...

COLABOREM com as ór
fãs, enviando o seu brinde,
a fim de ser sorteado nas

barraquinhas que serão
realizadas nos proxlmos
dias 5, 6, 7 e 8 n Praça
Getúlio Vargas, enfrente ao

Asilo das Orfãs.

"DESFILE Bangú" no dia
4 de junho no Clube 12 de
Agôsto. Será uma noite de
elegância que vamos assis
,til' no simpático clube da
Rua João Pinto.

"

HA' MAIS organização, I

nos Desfiles Bangú do que

Ipara a escôlha de uma

APROXIMA-SE a F,estaJdia Laranja, no simpático_
bairro da Trindade,

OS FESTEJOS qe 11 de
junho. dêste ano do 5.0 D.N..

serão transi'eridos para a i
I

dade de Itajaí, em vir,tude'
do centenário desta cidade, l
que contará co[u a

presen-IÇ,a, de uma Fôrça Naval.

Provav.elmente haverá uma,
recepCí!ão Dançante à bordo
do Navio H. Canopus, [

Miss Brasil, principalmente
nos estados. Exemplo: San
ta Catarina.

DISCO Dance no Lira T.
C., domingo das 9 às 13 ho
ras. E' o mais movimenta
do encontro com a alegria
da nossa juventude. Os só
cios do 12 de Agôsto são
convidados, apresentando a

sua carteira social.

HOJE, às 20 horas, na

Casa de Santa Catarina,
sessão solene do Instituto
Histórico e da Academia
de Letras, falará o Dr. Os
valdo Bulcão Viana, em

continuação- do programa
"Semana Hercílio Luz".

NO "15 DE Novembro",
sábado, às 22 horas, have
rá um grande baile, patro
cinado pelos "Protegidos
da Princesa". Domingo, às
20 horas, o Clube oferecerá
uma domingueira para os

sócios.

PROPOSTAS de novos

SOC10S aprovadas ,em il'eu

nião de diretoria do Lira
T. C. Srs. Alberto Perez

Velasco; Ten. Amilcar BOir

ges Gonçalves; Osny Pei
xoto Cerej_a; Julio Willer

ding Neto e Dalton Luiz

Gonçalv.es, de dependente
para sócio contribuinte�

,

AMANHÃ, às 17 horas,
haverá uma palestra na

Faculdàde de Direito. Fa

lará o Profeasôr PLA RO

I)RIGUES da Universidade
de Montevidéo.

OS FESTEJOS de 11 de
junho, rlêste ano, será ,tr.ans
ferido para a cidade de

Itajaí, em virtude do \cen
tenário rlesta cildade, que
contará com a presença de
unia Fôrça Navl8,_l. Prova,;.,
velmente haverá uma re

cepção Dançante à bordo
do navio H. Canopus.

SOIRÉE dos namorados
no dia 11 de' junho, no Lira
Tênis Clube.

A listame,nto
-------�--------------------------------�

Eleitoral
CASA RECEM CONSTRUIDA, A partir do dia 30, estará a dispoí1ição do público do

E I E�treito, das 09,00 �s 12,00 e d.as 14,00 à� .17,00,horas, um

Loja no mesmo local. Posto de Arrecadaçao da Prefeltura Mumclpal, a rua Ara-
Rua Conselheiro Mafra, 154 cy Vaz Callado. AS fotografias serão fornecidas pela Jus

Informações ,no mesmo local. tiça Eleitoral.

no Estreito

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Na Assembléia legislativa:

Joiuville terá em�réstiDlo �uau�o �DN �uiser e eDteD�er
Denodada Luta de Jota Gonçalves' e Seus Companheiros -, Obstrução (om pleta - Mêdo Pâni
co e Falia de Colaboracão de Tupy Barreto e Sebastião Neves

feit� Balth!azar "Buschle, também pele, sr, Estivalet dúzia de' reuníões da Co

dando a entender clara- Pires oue contou o fato missão de JustIça e que
mente que essa autorída- da ctoénca do irmão do deram em nada, pelas ma

de devia tel!efonar, vir à prefeito de Joinville . ha- nobras do sr. Tupy Barre

capital, pedir e rogar ao ver-lhe .mped ide. r" estar to, principalmente, La

rovernador, submeter-se
__

a presente quando da última menta ter que vol.tar a

:,ma série infindável de visita do sr, Heriberto Hul- Joinville e ter que dizer ao

rapapés até ficar bem ca- se à Manchester- catarínen- Prefeito e ao povo daquela
racterízado o petitório ca- se. c.dade que sua missão foi

bísbaíxo, ao talante da JOTA: DESENCANTO PE- üquídada pelos ínteressí-
UDN. Ora, o sr. Jota Gan- LA POLITICA A MODA culos udenistas pois não
calves, em que pese a díg- UDENISTA era assim que .compreen-
ntdade do cargo do sr.

. O sr. Jota Gonçalves dia a política, inda mais
Balthasar Buschle e o res- manifesta seu desencan- que todos os projetos b�-
peito que o mesmo tem a to pela maneira de a UD� nefitiando refendo muni-

hierarquia, manifestara em fazer política, transíor- cípio, apresentados quer
sessões anteriores que o i.iando um caso de admi- pelo sr. Dario Salles O:lue
chefe clI:l Executivo Joín-: nístrativo numa batalha nãc temcomparecido as

vilense estivera em palá- inglória de neganças e sessões) e pelo sr. Tupy
cío. As acusações do líder obstrucões. Recordou sua Barreto, sempre merecê
governista são frustradas f',estão" no caso, na meta ram seu voto favorável.

Na sessão de 24 do cor

rente travou-se a grande
batalba do de�utado J'o
ta Goncalves no sentido de
conseguir a aprovação :lo
projeto que autoriza o Go
vêrno conceder aval para
empréstimo de 30 milhões
da Caixa Econômica à Pre
fC'itüra de Joinville.
Essa luta ingente o di

nâmico parlamentar �'oin
vilense tem mantido desde
a primeira quinzena de
maio, com ... obstrução da
bancada udenista, não foi
possível sei o projeto vo

tado. O sr. Jota Gonçal
ves requereu urgência p::t
ra o mesmo, e o Iíder da
UDN, sr.: Sebastião 'Neves,
antes de afirmar que 'no
devido tempo aprovaria a

P I oposição", iniciou adis.
cussão da mesma manifes
tando "irritação" peia di
vulgação que a tcrônica
parlclmentar tem dado

nesta fôlha e em Joinville,
dizendo tratar-se de "ex
ploração política absoluta
mente infundada" ... De

pois, investiu contra o pre-

Reportagem de
ALVARO CORREIA

Procedente de ,Florianó
polis onde participou de
uma reunião do Díretórío
Regional do Partido de Re

presentação Popular do

qual é vice-Presidente, es

teve em Blumenau, segun
da-feira ultima, o dr. Jade

Magalhães, uma das mais

ilustres e proeminentes fi

guras do P.R.P. estadual.
Como estamos em fase

pre-eleítoral, justo, por

tanto, que aproveítemoe a

presença nesta cídade do
destacado procer perrepís
ta para uma entrevista, a

fim de proporcionar ao

p- ú b 1- i c o blumenauense

oportunos esclarecimentos

quanto ao pleito que se

avizinha.

E foi isto que fizemos no

primeiro encontro que ti
vemos com o dr. Jade Ma-

galhães, cuja figura
impressionou sobremaneira,
não somente pelo seu ca

valheirismo e afabilidade,
mas sobretudo, pela sua

vasta cultura e privilegia-

Florianópolis, Quinta-feira, 26 de Maio de 1960

n09

da inteligência.
Muito solícito para com

a reportagem, respondeu o

dr. Jade Magalhães tôdas
as perguntas que a êle en

dereça�s e que foram as

seguintes: ,

1) Do que se tratou ria

reunião do, P.R.P., realiza

da domingo último?

Resposta: A reunião do
D i r e t ó r i o Regional do

P.R.P., foi uma reunião de

caráter ordínárío, entre

tanto revestiu-se de gran
de importânca, pelo fato

de haver comparecdo a

mesma quase a totalidade
d09 membros' do Diretório

Regional e de vários líderes

municipais de nosso Esta

do.
Nesta. reunião o caráter

que a tornou de grande
significação, foi a unani
midade do pensamento do
Diretório Regional na in

dicação do nome do com

panheiro Presidente Erico

Mueller, como candidato
de união de fôrças blume

nauenses ao cargo de Pre

feito de Blumenau.

2) Perguntariamoa qual
a tendência do P.R.P.,quan
to a sucessão estadual se e

felicilacões a
•

Damos sequência, hoje,/à
publicação de

'

telegramas
de felicitacões enviados a

dileção do" Jornal, que no

dia 13 do corrente come

morou seu 47.0 aniversário
de fundação:

(Continua na 7.a página)

Semana do Centenário

Herdlio Luz
Alocução proferida pelo

Engenheiro Civil Dr. Ha

rolâo Pederneiras, em 24/t
5/60, no programa "A Mar
cha dos Acontecimentos",
da Rádio Diário da Manhã,
às 12,30 horas.

A Associação Catarinense
de Eengenheiros, pelo seu

digno Presidente, engenhei
ro Johé Hulse, distinguiu
me com o convite para fa
lar aos meus ilustres cole
gas e aos ouvintes desta
"\restigiosa rádio emíesôra

In�ica�o em Reunião �o D.8. �o PRP o Dome �e
Erico Mõeiler �ara- a Prefeitura �e Blumenan

medidas de urgência para Resposta: As símpatías
se apressarem entendimen- do Partido se iniciam mais

tos com outras forças polí- para a esfera do candidato
ticas na solução do proble- Celso Ramos, embora o

ma sucessório estadual. Partido mantenha absolu-
ta independência cami
nhando para uma compo

sição que melhor satisfaça
Oí> princípios ideológicos do

realmente de apôio ao can-

didato Celso Ramos?

como indicando

De Ponte Alta do Norle - Disf(ilo de Curitibanos

Dissidência Udenista
em Marcha

A convite de seus amigos
e correligionários, estev.e
nesta Vila o Sr. MelquiadelJ
Fernandes, Chefe da Dis
IsLdência Udenista Catari
nense, amigo, de sempre e

de muitos anos do povo
desta terra.

'

O Sr. Melquiades Fernan
des, que residiu durante
alguns anol) em nosso

meio, aqui deixou um vas

to círculo de amizades�
Os políticos dêste Distri

to, que sempre tiveram na

p.essôa do ilustre 'visitante
um companheiro de tôdas
as horau, pois que nos mo- \
mentos difíceis sempre for
mou na vanguarda do seu

partido, sentiram-se praze
rosos em r.eceber o seu con

vidado.
Na presença de seus ami

gos e cor,religionáriol), des
tacando-se os fazendeiros
e chefes políticos, Srs. Si
zenando Costa e Renato
Rauen fêz o chefe dissi
dente 'uma ,exposição dos
motivos que levaram ele
mentos da velha guarda
da U.D.N. catarinem.te a

organizarem um!J, ala dissi
dente e conclamar aos seus

amigos e correligionários a
cerrarem fileira em. tôrno
da mesma, tendo por es

copo o bem de nosso Esta
do.

AGRADECIMENTO
Viuva CLARA SCHMIDT BECKER, genros e noras,

ainda abalados pelo inesperado passamento de seu extre

moso e8poso, pai e sogro PEDRO BECKER, 'ocorrido nesta
cidade no dia i 7 do corrente, vêm manifestar a sua pro
funda gratidão ,e agradecimento pelo conforto moral que
lhes foi proporcionado por todos aque1es que assistiram os

seus ultimos momentou; os que assist�rarp. o seu sepulta
mento e à Santa Missa rezada ,em sua alma; aos que pes

soalmente, por cart!J" telegrama, fonograma, manifesta-
, ram o l:�eu pesar; aos que enviaram flôr,es e ofereceram pré...

ce8. Agradecem, outrossim, às Autoridades presentes, ao

Revdmo Vigarlo, às Associações Religiosas e muito espe

cialmente à Câmara Municipal de Santo Amaro da Impe
ratriz 'pelo, luto decretado. Que Deus abençõe a todos.

Santo Amaro da Imperatriz, 25 de Maio de 1.960

Díase o representante
pessedísta joínvílense que
a UDN deixou claro não
desej-ar que Joinville rece

ba o empréstírno, mas fi
cassem certos todos que
para o sr. Helmuth Fall
gatter ser eleito prefeito
daquele muntcípío, não ha,
via necessidade do aval do

Govêrno, pois as eleições
seriam vencidas com ou

sem os trinta milhões. Dis
se mais, que Joinville nao
poce parar e tal nã6 a

contecerá enquanto existi
rem dentro dos joinvilen
ses o espírito de luta qüe
os anima a batalhar pelo
progreso daquela terra.

"O IESTADO"
DE FPOLIS.

"Congratulo-me e abra

ço prezado amigo pelo ani
versário do Estado de sua

brilhante direção - Octa
vio da Silveira Filho."

X X X
DE FPOLIS.

f'Sinceras . felicitações O
ESTADO extensivos todos
demais dírígentes e fun
cionários êsse conceituado
ma:tutino � Carmelo Fara-

CO,."
X X X

DE FPOLIS.
"Ao tntrépído matutino

efusivas felicitações 47.0
aniversário Edmundo
Moreka."

X X X
DE FPOLIS.

<YCumprimentos extensí
V()S demais auxiliares mo

tivo mais um aniversário
prestigioso órgão imprensa
barriga verde - Arybaldo
Povoas."

X X X

Recebem� ainda, car

tões dos 91' • Major Ilde
fonso Juven ; Equipe dos
Vermelhinhos, de Timbó;
Senador Francisco Gallotti:
Cid Gonzaga; Associação
Evangélica Beneficente de
Fpolis ..

\ Semana do Centenário
Falos Históricos da Vida de

HERCILlO LUZ

• Engenheiro e Estadista
Diário da Manhã nesta
oportunidade, em que se co

memora o centenário do
eminente e inesquecível es
.tadísta çatarínense, enge-
nheiro civil Herdlio Pedro
da Luz. Cumpre-me discor
rer sôbre alguns aspéctos
da vida e dias atividades do
saudoso homem público, a

quem o Estado de Santa.Ca
tarína deve ínegàvelmente
assinalados e imensos ser

viços. Tendo sido, para feli
cidade de nossa terra, en

caminhado para a carreira

Calarinense
Após visitar ma19 alguns

amigos e correligionários,
partiu com destino a Cam
pos Novos o sr. Melquiades

, Fernandes, satisfeitíssimo

com a acolhida que tev-e do
honrado e hm,pitaleiro po
vo de Ponte Alta do Norte.

DISSIDENTE

FALECIMENTO

SR. SIRVACO ATHERINO
Repercutiu dolorosamente

a infausta noticia do pas
samento, anteontem, nes
ta Capital, do Senhor Si
ryaco Atherino, elemento
de destaque em nosso alto
comércio. Contava 74 anos
de idade.

Sr. Paulo Silva
O sr .. Paulo Silva, nOSDO

particul9lr amigo e oonter-
râneo, no dia de ontem
viu-se cercado das mais
carinhosas demonstracões
de apreço e regozijO, "por
parte de seus inúmeros

- amigos e admiradores,
oportunidade em que via
tranecor-rer mais uma data
natalícia.
Funcionário da Imprensa

Oficial do Estado o sr,

Paulo Silva, competente
mecânico, -empresta. tam
bém, seus serviço.s, ao O ES
TADO, há já alguns anos,
motivo porque a data para
nós revestiu-se de grande
significado.

.

Embora com atra9o, le
vamos-lhe nosso abraço,
formulando-lhe os mais
sinceros votos de felicida
des.

Estimado e benquist8 er'a
o Senhor Siryaco Atherlno,
natural da Grécia, da lie
�u"na província de Casfe
lórizo de onde veio como

jovem imigrante. l>eéçgf
rendo grande parte do 1\1'e
diterrâneo, vindo até as

costa,s do Brasil, aqui em/

Florianópolis, antiga Des
terro, edificou o seu lar.

Sua Casa de Comércio,
prosperou já contando meio
século de ex&stên�a. Am
pliando seus escritórios, �_

firma SIRYACO ATHERI
NO & IRMÃO, instalou a

Al!'encia Esta,dnai da "Pa
n�ir do Brasil", com mais
de 25 anos de existência.
Era o Senhor Siryaco

Atherino, pai 'dos dr. The-
odócio Sir:yaco Atherino,
Constantino Atherino, Su
dia Spoganicz, Maria .Ko
tzi3S e K'yrana Lacerda,

Ao féretro do Senhor
Siryaco Atherino, compa
receram altas autoridades
estaduais e do 'comérClio
desta Capital, em

"

cujos
meios era o falecido, ele'"
mento de destaque.
O jorna,l "O ESTADO"

apresenta o seu mais pro
·fundo pesar à fam_ília en

lutada.

FESTA DA
.

SANTíSSIMA TRINDADE'
CO NVI TE

política, o n09SO ínolvídável
homenageado deixou, na

história administrativa de
Santa Oatarína, páginas de

exemplar civismo' ,e de ar

doroso dinamismo governa
mental, que justificam os

sentimentos de gratidão e

profunda veneração
que o seu nome é pronun
ciado em rodas as camadas
eocíaís de nossa gente.
Falllir de Hercílio Pedro

da Luz é, sem dúvida, para

A Comissão encarregada
dos festejos da S.S. Trinda
de, tem a honra de convi
dar V. EXicia., e o povo em

geral desta paroqu:üa, es

pec1almente os devotos d,l
S. S. Trindade, para a fes
ta que será realizada nos
dias 10 a 12 de junhJ,
conforme prógl'ama.

PROGRAMA
10 de junho, 6.a feira

abertura das olenidades às
20 horas, com ,novena, se
guida do procissão lumino
sa para transladação das
bllindeiras da S.S. Trinda
b. ESpiritl' Santo e a co
roa, dev<.)nd') tocar a ban
d:) do Abrigo ,de Menores.

11 de junho, sábado
coroação da rainha da 'la
r,auja às 20 horas procissão
lumInosa às 20,30 seguIda
rle novena, tocando a Ban
tia Fôrça Pública do Esta
ca, fogos à meia noite.

12 de junho, domingo _
10 horas, procissão, segui
de missa campal, diante da
Igreja da S.S. Trindade
com sermão do Exmo. Sr:
Pe. Quinto Daví Baldéssar
D.D. Vigário do Estreito.

'

Após a missa proclama
ção do novo festeiro e jui
zes.

PrQcissão de encéTra
mento às 17 horas, segui
,da de novena de encerra
mento das funções religio
sas. Fogos de encerramen
to das solenidades exterio
res às 20 horas.
Para ahimar o grande

CAFÉZITO
AGORA COM NOVA

U;'1BAL.�GEM

,

O Dr. Hercílio Pedro da Luz, cujo primeiro centena,
rio de nascimento está sendo celebrado, como de justiça,
pelos catarinenses gratos ao inesquecível estadista, gover,
nou, por duas vêzes, Santa Catarína. Homem afeito à luta
pelas causas oue adotava, não me faltaram obstáculos, que
somente a sua grande energia, o seu inexcedível ânimo
para a ação e para a realização haveriam de superar, ga,

lhardamente.
Foi, em todos os passos de sua vida pública, uma

conscíêncía alerta aos deveres do cidadão destin�do ao..
exercer, .no seu meio e na sua época, uma influência
histórica.

;Suas administrações foram fecundas. Não se limitou
íl seguir trilha já aberta: êle abriu as suas, ao encontro
de problemas que reclamavam solução da parte dum
'nomem de vontade indomável. Hercilío foi, na verdade,
êsse homem providencial.

Dos que, àquela época, lhe faziaI? oposição, não res

cará talvez um só que lhe não tenha feito justiça, a final,
roconhecendo-Ihe a honestidade do trabalho patriótico, '<l,

sinceridade das atitudes e c- sentido progressista de suas

deliberações.
Quem lhe escrever a biografia fará obra de oportuna

edificação moral, traçando-lhe o porte de estadista bem

advertido, em momento dos mais memoráveis de nossa

história política.
Hercílio Luz merece c gratidão que, hoje, se lhe ma

nifesta, nas homenagens que marcam o transcurso do seu

primeiro centenário de nascímento. He�cílio Luz não é

apenas uma legenda: vale por um monumento de orgu
lho, nas tradições de Santa Catarina republicana. Se é
lícito esperar que as gerações novas busquem, no exemplo
dos valores maiores de nosso passado, as virtudes mes

tras do civismo e do amor à gleba natal, ninguém melhor
que Hercilío Luz personificará, no primeiro quartel do

,século atual, aquelas virtudes, que tornam ,grandes os
povos e perpetuam as nações.

,

Centenário do Nascimento de Hercílio
Luz ( O N'V I T E

O Instituto Histórico é Geográfico de Santa Catarina
e a Academia Catarinense de Letras convidam as Autori
dades, os Professôres e Alunos das Escolas de todos os

graus, os membros .das Asscciações culturais e de classe e

o povo em geral para a sessão que, em homenagem ao

preclaro estadista HERCíLIO PEDRO DA LUZ, realiz'�'ão
no dia 26 do corrente, quinta-feira, às 20 horas. na Casa
de Santa Catarina, à Rua Tenente Silveira, n. 69.

Florianópolis, 24 de maio de 1960.

Henrique ela Silva Fontes, Presidente do Instituto
Histórico e Geográfico

'

Othon da Gama Lobo el'Eça, Presidente da Acade
mia Catarinense de Letras.

com

mim, relembrar com sauda
de um pa�ado que marcou

na minha existência, fase
das mais edificantes e ven

turosas. Hercílio Luz, dou
blé de político sagaz e de

engenheiro -competentíssí
mo, foi antea de tudo, um

estadista providencial, a

quem os bons fados da ter
ra catarinense, com acêrto,
confiaram prósperos desti
nos da gleba em que vive
mos. Tendo sido eleito, pe-

lo voto de seus concídadãoe,
por duas vêzes, para exer

cer o cargo de Governador,
êsses dois períodos hístórí
cos da admínístração de
Santa Catarina ficaram in-

-

delêvelmente marcados pe
lo seu poder criador, pelo
[\:)U espírito empreendedor
e pela sua clarividência ex

traordinária. O primeiro
dêsses períodos foi de 1884

a 1894 e o segundo de 1919
a 1924; ambos constituem
brilhantes eras de progres
so, que atestam a sábia
orientação do governante e

engenheiro, ,animado por,
eadío patriotismo e por
enérgica disposição constru
tiva.
(Continua na 5.a página)

week-end - florianópolis, es
tará instalado ,t'ÇJ,mbém no
local da festa o Parque Ca
tarinense de �iversões.

Progr1ama da Semana do Centenário
de HERCILlO LUZ

AS festividades comemorativas do centenário de nas

cimento de Hercino Pedro da Luz nesta Capital, hoje e

amanhã, obedecerão ao seguinte programa:1
.DIA �6, QUINTA-FEIRA:
Às· 6,45 horas - Fatos históricos da vida de Hercílio

Luz, na Hora dó Despertador;
12,30 horas - na Rádio Diário da Manhã, palestra,

proferida pelo Prof. Dr. João David

Às

Ferreir,:;\ Lima;
Às 14,00 horas - no Tribunal de Contas, sessão especial,

em Que discursará o Presidente Ministro
Nelson Heitor Stoeterau;

Às 20,00 horas - na Casa ,de Santa Catarina, sessão so

lene do Instituto lIistór1co e dia, Acade
mia de Letras, em que serão oradores o

Desembargador Henrique da Silva Fon

tes, Presidente do Instituto e membro
da Academia, que l3.brirá a sessão, o Dr.

Oswaldo Bulcão Vianna, orador Ofi-eial
do Instituto, e o Professor Dr. Othon

d'Eça, Presidente do Academia, que
lançará as bases e condições de um

concurso berto pela mesma institUição
para uma biografia de Hercílio 'Luz, com
prêmios oferecidos pelo Govêrno do
Estado.

DIA 27, SEXTA FEIRA:

Às 6,45 horas - Fatos históricos da vida de Hercílio

Luz, na Hora do Despertador;
ÀS 12,30 horas _ na Rádio Diário da. Manhã, palestra

profer1da pelo Prof. Desembariador Jo
sé Rocha Ferreira Bastos "Hercílio

Luz, o AdministnLdol'''.
I"�

J:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


