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5.125 MORTOS
SANTIAGO DO CHILE,

26 (UP) - O número de
vítimas dos terremotos do
Chile se elevou, esta noite,
a cêrca de 5.125. O govêrno
anunciou que a contagem
dos mortoa que foi possível
identificar se elevou a 854,
e que continuam desapare,
cidas 1.123 pessôas. O go;
vêrno adiantou que outras

852 pessôas haviam pereci
do, mas que seus cadáveres
ainda não puderam ser
identificados. O Mlnistério
do Interior, que tem rorne-:
cído as cifras, disse' que
continuam desaparecidas
1.123 pessoas, .sendo .de se

i�resumir qUe· �'tôdas elas
tenham perecido".
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fumento �o IDtercâm�io �oOlercial �os �K�R com o Brasil
Rio, 26 (v. A.) - "Não

creio que o Brasil adote
uma política de nacionali
zação das indústrias", dís,
ee o sr. Paul Schettz com

plena concordância dos de
mais membros da missão
comercial oficial que o go
vêrno dos Estados Unidos
enviou ao Rio de JaneÍ!fo,
com o objetivo de fomen
tar o intercâmbio de negó
cios entre as duas nações.
Explicando sua opinião,

acreecentou: "Impresínou,
me ver como é similar o

modo como os países dês
te continente encaram g
desenvolvimento industrial.
Assim, a necessidade de
aumentar a produção do
Brasil exige a atração de
capitais e, por isoo, não
acredito em nacíonalíza,
ção".
Os membros da missão

comercial norte-americana
manifestaram-se entusías,
mados com Brasília ,e to,
ram unânimes em prever
grande futuro para o Bra
sil.
O, [11'. Charles Lewis, lí

der do grupo, salientou que
a Viagem é muito mais de
descoberta de oportunída,
des brasileiras do que de
oferecimento de vantagens
norte-americanas. Os mem,
bros da missão estão em

condições de fornecer aOD
homens de negócios do
Brasil valiosas informações
sôbre os- mercados regío,
naís de seU. -pais.

'

.Q sr. Lewio frisou que a'
missão nada pretende ven
der e não ,e-stâ autorizada
a fazer compras. Seu cole
ga Clarance Bartlett disse:
- "Não vejo razão porque
o Brasil não venha a en

contrar bom mercado nos
Estados. Êsse comércio mú
tuo será benéfico para ao
duas nações". E concluiu:
"Com preços baixos ,e boa
qualidade de produtos, se.,
rão grandes as possíbtlída
des do mercado".
Disseram todoa ter tído

bem pouco tempo de ob,
servar as vitrinas das 'lo,
[as cariocas. 'Todavia, do
que viram, podem dizer C'-'�

A SITUA!ÇÃO INTERNA.
CIONAL

Inquirida sôbrs os efei
tos da situação internacio
nal no campo comercial o

sr. Lewis disse que a ten,
Dão "'faz as relações entre
os países do mundo livre
mas importantes do que
nunca". E o sr. Scheet
acentuou "que os grupos
privados têm interêsse nos

investimentos ficando o

financiamentô ou 09 em

préstimos principalmente a

cargo das agêncías gove,r
namentais".
Numa declaração, o lí

der do grupo mencionou
que a missão, recebeu pe ,

didos de cêrca de cem rír;
mas dos Estados Unidos no

sentido de tentar localizar
contato» com negociantes
do Brasil. E declarou: "Fa
tor interessante é que as

firmas americanas que não
estão presentemente ne,

gociando com o Brasil se

mostram definitivamente
·.i�s· e�OU1prar'
licenciar, vender ou faze;
mveetímentos, e qu� algu
mas podem conceder cré.,
dito e outras aceitar moda
nrasíleíra em pagamento".

MERCADO COMUM

Sôbre a possibilidade
dum mercado comum Iatí,
no-americano disseram que
i�s? .

abriria amplas pos,
sIbIlldades para ae nações
membros pela variedade
dos produtos oferecidos.
"As atividades individuais
dos homens de negócios
norte-amerícano podem va;
riar de acôrdo com o ramo
das atívídadea dos tipos de

CÂMARA MUNICIPAL DE FPOLlS.
A Câmara MunIcipal de Florianópolis tem a grata sa

tisfação de convidar as autoridades eivis, mmtàres e ecle_
siásticas e o povo em geral para assistirem a Sessão Solene
que, em homenagem ao Centenário do Nascimento do Dr.
Hercílio Pedro da Luz, fará realizar dia 29 do corrente ás
15 horas, no Paço Municipal.

'

Florianópolis, 25 de Maio de 1960

HÉLIO PEIXOTO
P,residente.

K'RUCHEV, O INDISCIPLINADO

-------

-
'

..

mercadorias que vendem e
a extensão de suas obser
vações. Mas os produtores
mais alertados e progres,
[listas sabem que o mer
cado .comum representa
um desenvolvimento sígnl,

ficativo e estão ansiosos
por acompanhar o seu

progresso, a fim de pode
rem avaliar o que o mes

mo venha significar para
suae operações no futuro",
diz uma declaração con,

junta da missão.
-Quanto à possibilidade

de fabricação de café sin
tético, foram unanímes em

dizer que o café' natural .é
oferecido a um preço mui
to barato, para que se pen,
se numa fórmula sintética.
"Depois, não é a mesma

coisa",

--. RIO, 26 (V.A.) Maremotos estão
devastando o extremo sul do continente
Chile e Argentina, e já provocaram 1.300
quilômetros a sudoeste de Buenos Aires, o
ressurgimento de um vulcão adormecido. Os

maremotos, com todo O seu cortêjo de des
graças, podem chegar ao Brasil, foi o que
declarou à imprensa, esta manhã, o profes
sor Silvio Froes de Abreu, diretor do Insti
tuto de Tecnologia. Providências estão sen

do toma"das para fazer frente a possível ca
tástrofe.

Falando esta tarde à reportagem sôbre
a possibilidade de chegar ao Brasil o mare-:
moto que está devastando o Chile e a Ar

gentina, o general Benjamin Gonçalves, se
cretário da Cruz Vermelha, informou que
já deu alarma a todos os Estados litorâneos
para que se previnam. Por outro lado, o sr.

Emídio, Cabral, diretor do Departamento
Hospitalar de Guanabara, anuncia que ,"se
essa desgraça se 'verificar, médicos, enfer
metros e todos os recursos serão mobiliza-
d "
os .

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

-:�.

triótico desde a mocidade
ativa � radiosa até os que
já estão próximos de atin
gir aquele único destino
certo de que faJlava o

imortal CAMILO � o ca
minho do cemitério. E eis
o motivo por que eu, que
me encontro entr-e êstes

Constituida a

CHEGOU AO RIO DE JANEIRO A MISSÃO OFICIAL ENVIADA PELO GOVÊRNO NORTE-AMERICANO
- "NÃO CREIO QUE O BRASIL ADOTE UMA POUTICA DE MlCIONALlZA(ÃOI DAS INDÚSTRIAS" -

,

A SlTUACÃO INTERNACIONAL E O COMÉRCIO -

t

que os artigos de joalhe
ria são mais atrativos do

que os de seu país e os au

tomóveis, pelo menos ex

ternamente, de muito boa
aparência e podem com

petir perfeitamente cõm os

preços europeus no merca

do norte-americano. No Centenário de 'Lages

A inauguração da exposição agro-pecuária
Discurso do dr" Indalécio Arruda

Como parte eepecíal do

progqama das comemora

ções do centenário de La

ges - elevação de vila a

cidade - foi inaugurada,
às 14 horas do dia 2!1., a

grande exposição agora-pe
cuária, presentes os che
fes dos três poderes, gover
nador Heriberto Hulse De-

,

aerbargador Alves Pedrosa
e deputado Braz Alves, pre
feito Vidal Ramos Junior,
altas autoridades civis, mi
litares e eclesiásticas e

grande massa popular. Em
nome da oomíssâo Promo

j;ora, oM� Ind,aJOOio -Arru-"

da, à ocasião, tlrõf�tiu o '

aplaudido discamo que a

TRIBUNAL -REGIONAL

seguir reproduzimos:
Conta-nos a história que,

durante longo período de

tempo, fôrças. de Portugal
e de Castela f.le empenha
ram em lutas- constantes
para a conquista e posse
de territórios nas frontei
ras meridionais do Brasil.
Com a ameaça de invasão
espanhola aquém do Rio

Pelotae, o Govêrno da Pro
víncia de São Paulo íncum-

-,
biu antigo morador dos

campos de Lages de fundar
um POVOADO cujo fim
principal era servir de pon
to de. r�,sl$tên.Q,ia ao "<\v:;m-

ço inimigo.
"

Chamava-se Antônio Cor-

ELEITORAL

Centenário de Nascimento
D'R. HERCILlO LUZ

Palavras praferidas pelo
Exmo. Sr. Des, Ivo Gui
lhon Pereira de Mello,
Presidente do Tribunal Re
.gfonal Eleitoral, na sessão
de 24-5-60.

Senhores Juízes do Tri
bunal Regional Eleitoral:
No dia de hoje, quando

tôcia a terra catarinense
comemora o centenário do
nascímento de Hercílio
I U:G, dedicando-lhe uma
souana inteira de home
nagens, o Tribunal Regio
nal Eleitoral dando a sUa
solidariedade às comemo
racões a êsse ilustre ho
mém públiCO', evoca-lhe o
nome e busca .no passado
os traços marcantes da
sua personalidade, que en
cheram de orgulho 'e de
glória o ,cenário barriga
verde,
As realizações que con

cretizou, por serem tão'
grandes e tão belas, falam
EO coração do 1lhéu, que
j ",IT"ais esqueceu Q ,grande
filllO, que viveu pelo amor
à sua terra e à sua gent'é,

auscultando-lhe o pensa- RES DE LAGES.
unento e dando-lhe o me-
lhor das suas energias pe
lo seu engrandecimento.
Para a época em Que vi

veu, fazendo construir a

majestosa ponte que tem o
seu nome, obra de audáeía
e coragem, revelou-se ho
ruem de visão e progres
so, Como todos squêles que
se distinguem pelo arrôjo
das realizações com que

be���:�� d; ��:��ni�����: .npEN" CLUBE DO BRASIL- Secção de
capaddade de luta, levou

��:���d�-sseuad;Sar��isim��= Santa Catarina - Convocação,tas (} discrentes, para dar De ordem do Sr. Presidente em exercício, ficam con_
aos catarinenses uma obra
da Qual eles se orgulham. ,

vidados todos os Membros da Diretoria do Pen Clube do
Olhou para o futuro, Brasil, Secção de Sta. Catarina, para a reunião ordinária

como os ,grandes estadistas do corrente mês, a ser realizada. a 28 dêste (sábado), às
da história, pensando na

grandeza e na prosperida- 15 horas, na sala da Academia Cátarinense de Letras �

de da sua terra. I Casa de Santa Catarina, rua Ten. Silveira 69, nesta Ca-
Nos monumentos que pital.

construiu, plantou t1ara o

futuro, para que os que
vissem depois, colhessem
os seus frutos, como na

imagem de Bastos Tigre:

CENTENÁRIO DO RIO DE JAN'EI'RO

do

"Do que tiveres no pomar plantado
Apanha os frutoS e recolhe as flôl'es;
Mas, lavra a.inda e planta o teu eirado,
que outros irão colher quando te fores!

E os catarinenses bem
sabem o que representou
para o Estado a constru
ção dêsse majestoso ístmo
de aço, ligando � Ilha ao
Continente-r
Mais do aue a f!l.cílida

de dos transportes de seus
habitantes, significou a

posibilidade de novos es
tímulos ao .comércio, in
corporando rica zona se

parada pelo mar
-

à vida
E'con&mic:y e política do
Estac.o.
A êsse notável realizador

e incansável semeador de
bp�ezas nada mais' justo
do aue recordar-lhe a vida,
em

-

cujas horas preciosas
2e esculpem com fios de
{1Ul (.. e amor à família; ª
soliúaricliade aos humildB3
a c:edicação aos amigos.
É grato, pois, a todos

nós aqui, reunidos, com

igual sentimento de respei
to e saudade� evocar a

vida gloriosa de' Hercllio
Luz, nêste século em C!lue
viven.

Já se disse Que: "aquele
que esquece. foi porque nao
viveu nada digno de recor

o:ar, não foi capaz o,e re
ter nos olhos êsse peque
ninos relevos da, vida co

tidiana, que trazem em si
toda a beleza do mundo :
nos corações as palpitaçoe,
ele tôrlas as coisas vivas (
amantes da terra":-
Sua vida e sua obra aI

estão (' ai ficarão eterr�-
mente vivas no coracan
dos catarinenses.

.

Ê a êsse grande brasi
leiro aue o Tribunaol Elei
toral prcst� as suas home
nagens, fazendo inserir na

ata dos �eus trabalhos um
voto de saudade na sema
na do

-

cer3enário de seu
nascimento.

reia Pinto de Macedo o en

carregado desta empreita
da heróica. Heróica, sim,
porque. deveriam ser pou
quíssimos os elementos com

que êle contava para o de

sempenho de sua missão.

Regressando de'· São

Paulo, para onde seguira a

chamado do Morgado de

Mateus, o destemido ban
deirante tratou logo de efJ

colher o lugar da funda

ção projetada. Foi infeliz
nas duas primeiras tenta-

Uvas: a chapada do CAJU-

Rú, pela escassêz de água
• ê .as margE\Us ,ct'O O:AN@aS,
, sujeitas a grandes ínunda,
.

ções, foram poetas de lado.
Diante de tais insucessos,

o Capitão-Mór ríxou.se no

aprazível local, onde .se er

gue atualmente a bela e

próspera cidade de NOSSA
SENHORA DOS PRAZE-

Vai ela compLetar, daqui
a quatro dias, o seu prímeí;
ro centenário. E é por isso

que a sua população' já ,eu

tá exultando de profundo
e CIVICO júbilo. Ninguém
se furta a êste dever pa;

RIO, 26 (VA) _ Decla
rou o governador do Estado
da Guanabara, sr. Sete Câ
mara, qUe pretende cdar
um órgão ,exeeutivo para
dirigir as comemorações do
4.0 centenário da cidade do
Rio de Janeiro, do qual es
'tamot1 distanciados menos

de cinco anos. A imprensa
comenta hoje qUe faz mui
to bem o governador pro_
visório em se preocup8ir
com o assunto. Na adminis
tracão anterior a comis
são' ,especial presidida pelo
sr. Raimundo Castro Maia,
elaborou um projeto, en

viado pelo prefeito à con

sideração da Câmara de
Vereadores.
Quase dois anos se pas

saram e a mensag,em não
teve andamento no legisla
tivo caridca. Ela prevê a

constituição numa autar
quia, coma foi feito em

São Paulo com antecedên
cia, para superintender as

fesL,s, solenidadef.! e expo
:;4_ções.

O parque de Urucumirim,
onde serão erguidos os pa.
vilhões, só existe por en

quanto no papel. Suas

RIO, 25 (VA) - Jâ está
constituída a delegação
bràsileira à 44.a Reunião
da Conferência Interna.
cíonal do Trabalho, a, ser

realízada., em Gene.bra no;
próximo mês de junhe. GO�
me delegado governamen
tal ,e chefe da delegaçãe,
foi escolhido o antigo mi
nistro do Trabalho, sr, Hu_
go Araujo Faria. Outro de.,
legado governamental eerá
o senador Barbosa oarnet,
ro e delegado substituto o

professor Canuto Mendes
de Almeida. A representa
ção patronal está afeta ao

sr. Brasílio Machado Neto,
sendo delegado substituto
o er. Renato Machado, fa
zendo parte também ? sr.

Diego Gonzalez Blanco. De
legado, operária, Sindulfo
Azevedo Pequeno e substí,
tuto Ari Campista. Como
observadores parlamenta,

Talial'bas S. Martins Cos'ta
Secretário.

áreas ainda não se encon
tram no domínio do Ef!ta
do pelo que a urbanização
indispensável não pode ser

iniciada, apesar dos atêr
ros, terraplenagens e cons

trução de pistas, jardins e

avenidas.

REUNI,ÃO HOJE:

últimos, novamente subo a

uma tribuna como esta,
Citando quase textual,

mente o que disse, em tor ,

neio de eloquência, um

consagrado orador gaúcho,
direi, em meu nome e no

daquela a quem represen,
(Continua na 7.a página)

Delegação Brasileira
res, o senador Lima Tei
xeíra e o deputado Ole
mens Sampaio. Deverão ín,
tegrar a delegação alguns
conselheiros. O Itamaratí
cont:ra.iªAc$ o pontol de vis.
ta do Nilfi:dstÉlrio do Traba
lho, quer limitar ao míní
mo oa membros do grupo
governamental.

'�<L'�

Russo suspendeu
votação

NA!ÇÕES UNIDAS, Nova
Iorque, 26 (UP) - O dele
gado da União Soviética
suspendeu. hoje� a votação
eôbre a discussão do caso

do avião norte-americano
de reconhecimento, abatido
em território soviético, até

. amanhã, a fim de dar

oportunidade ao ministro
do Exterior, Andrei Gro_

myko, oportunidade de r,e

visar o discurso em que es

tabelece sua posição. Gro
myko declarou aos jorna
listas que ainda não esta
va apto a ent11egar sua de
claracão final, hoje de tar
de. Ao mesmo tempo, foi
formulado um ardorooo
apêlo para que as grandes
potências reiniciem as ne

gociações evitando are.
gressão à guerra fria.

-E A A M M
As inoorições para o con

curso dJe adtnissão à essa Es

cola estarão abertas a partir
de 1.u à 30 do mês de junhO
próximo.
As informações referentes

às inocrições poderão ser

obtidas na ,r.eferida Escola,
nos dias úteis de 09,00 às

16,00 e aos sábadoll de 09,00
às 12,00 horas.

P. S. D. - P. T. B.

PORTO ALEGRE, 26 (V. A.) - EM

VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE ALGUNS
SEUS MEMBROS, MAIS UMA VEZ DEI

XOU DE SER REALIZADA, ONTEM, A
REUNIÃO DA COMISSÃO REGIONAL
INTERPARTIDÁRIA PSD - PTB, QUE
TEM A SEU CARGO O EXAME DE O

CORRÊNCIAS NAS CHAMADAS "ÁRE
AS DE ATRITO".

O ENCONTRO DOS DIRIGENTES
I

PESSEDISTAS E PETEBISTAS ESTA-

DUAIS, ENTRETANTO, FOI TRANSFE
RIDO PARA A TARDE DE HOJE.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIOS
-- FAZEM ANOS HOJE:

srta. Lígia Bastos Dias
-- srta. Marise Schmidt
___: srta. Jandira Pacheco
-- srta. Orábia de Andrade
- sr. Roberto Vieira
-- sr. Nilton Nunes

sr. Protógenes Marques
Guimérãea

-- sra. Elvira da Silva
-- srta. Dulce Ligocki
-- sr. Cesar G. Lopes,
- sr. Ranulpho Sou_J;a
-- sr. Mario Freysleben
-- sr. Emanuel Gevaerd
-- sr. Amâncio J. Ferreira

Filho

sr. Isaias

vramento.
Conceição Li.

MAIO

DIA 28 -- Soirée Elegante, em homenagem ao Cente
nário do naecímento de Hercílio Luz.

DIA 29 -- "DISCO DANCE" -- O Restaurante do
Clube, funciona normalmente das 10 hs. em diante.

MAGAZINE HOEPC'KE HOMENAGEOU
A "GUARUJÁ"

O Magazine Hoepcke -- que tem a dtrigí.Io a figura
incansável e progressista do eanhor Gustavo Zimmer,
prestou significativa homenagem à Rádio Guarujá, orna

mentando uma das vitrines daquele concetiuado estabeleci
mento comercial com fatos e dados ligados aos 17 anos de
atívídadec da Pioneira.

.

DR. ARMANDO VALfRIO DE ASSIS
Comunica aos seus .cl1entes o novo horário -de consul

tas.

DE MANHÃ -- das 10 as 12 horas
DE TARDE -- das 4 as 6 horas
Consultas Rua Nunes Machado, 7 fone 3738.
------.------�-------------------

DR. BIASE FARACO
DOENÇAS DE SENHORAS: inflamações, distúrbios mens->
truais, varizes. exame pre-nupcíal, tratamento pre-natal.
Alergia. Afecções da pele.
Raieis infra-vermelhos e ultra-violetas
Consultório: Rua Felipe Schmidt. n. 46, Sobrado.

•
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I STUD�O' JURíDICO !
: Mauricio dos Reis - advogado :
: Norberto Brand advogado : I• •
• •

: Advocacia em geral 110 Estado de :
c

.,
Santa Catarina :

, .& }a Correspondentes: r
8 •" INGLATERRA BRASÍLIA II
: ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO :
l ARGENTINA SÃO PAULO •

• •

• Ed. SUL AMÉRICA 50 andar. :
:, Fones: 2198 e 2681 :
:����,.o•• ._.__.....__� I

HURI GOMES MEt�DON(A� f

E
HEDI ROSA MENDONfA

•

participam o nascimento de sua filha
,dia 24 do corrente, na Maternidade dr.

Florianópolis, maio de 1960.

MARCIA, ocorrido
Carlos Corrêa.

'p A R T I (' I P A ( Ã O
f

Rosana Denise participa a01:! amigos e parentes de
seus pais, Risoleta e João Luiz Neves o nascimento de sua
irmãzinha JADNA LÚCIA -- Mater�idade Carlos :Corrêa
-- 2�-5"60.

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINAFlorianópolis, Sexta-feira, 27 de Maio de l!i60

ft;""�
'fI'V

comearoemos Sociais

------�----

go dia, '1 próxímo com Ge

Iadelra, e outros valiosos

prêmíos. Os cartões pode
rão ser adquiridos na �l
faiataria Fornerolli.

grandes serviços para a rea

lização das festas do Divi
no Espírito' Santo, a sra,

Maria de Lourdes de Aqui
no.

Tão logo seja apontada
Miss Santa Catarina 1960,
Jane Modas fará sua home

nagem à nova representan
te da beleza catarinense.

* ::: *
APEDITIVOS
�USIC'AOOS
DlARIAM'ENTE DAS /9AS23I1S,

A parada de elegância
Bangú, que contara com

quinze senhoritas da nossa

sociedade na passarela do

Clube Doze dia 4, sera �

renda da festa, em pról ido
Hospital da Criança pobre,
uma realização do "Lions

Clube".

"Modas Clipper" um dos
afamados magazin da ci
dade gentilmente cedeu
maios para fotografar
"Miss Santa Catarína 1960'

que ainda esta em segredo
Seu nome, por não ter 3

autorização final de seus

país, Entre os nomes que
temos, uma será :lpõi1táôa
no próximo dia 4.

Domingo mais uma pa
'rada de elegância \ no co-

mentado "Encontro dOS'
Brotinhos".

*

*

Silvia Hoepcke Ha Silva,
recepcionará amanhã, a

sociedade para a sua festa
de quinze anos. Entre as

flores importadas do Rio,
Estado -da Guanabara, acon
tecerá verdadeira parada
de elegância na luxuosa re

sidência do casal Aderbal
Ramos da Silva.

* * *

Estão sendo bastante apre
ciadas as roupas confeccio
nadas pela Alfaiataria, Bri
to.

':' * *

Heliane Lins, a garota
que desfila -anta e toca

muito bem violão, está cir

culando, muito bem acom-

1!�nhada. Parabéns ao mo

ço?

Homenageando a exma.

Sra. Dr. Adolfo Morales de
Los Rio Filho, realizou-se
na tarde de 4.a feira, um

elegante lanche nos salões
do QuerênciJ. Palace.

*

Marília Peluso Miss Ele

gante Bangú Santa Catarí
na. Colocará a faixa na

Miss Elegante Bangú Clube
Doze de Agôsto.Paula Ramos F.C. realí

. zará um movimentado Bin-

* *

* *Também tem prestado

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

uma camioneta Rural, marco. Wílly» Overland, ano de fa

bricação 1959 modêlo CRB 6, motor B 816090 série CR

,36005 554 côr vermelha e branca, placa 6.
---,--------

V E N D E - S E
Uma ótima casa residencial, sita à Rua Almtrn n >1"

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

'ema, 3 quartos, copa e demais dependências.
Tratar no Edifício "Sul América" -- 5.0 andar sa

'a 501. Fones: 2198 e 2681.

( O N V I l! E
O Professor João Da-tid F:l'l'eira' p�a, Diretor da �â.

culdade de Direito de Santa Catarina, tem o prazer de

I convidar autorrdades, proressôres, advogados, magistrados
e ao Público em geral, para, a palestra que o Prof. PLA

RODRIGUEZ, 'da Universidade »de Montevidéu proferirá
no Salão Nóbre da Faculdade, sob tema de Direito do Tra

balho, às 17 horas, do dia 27 do corrente.

Fiquei tão contente em ser

pai, 'pela primeira' vêz, que
após ouvir o teu chorínho,
saí rua afóra, para anunciar
aos parentes o teu nascimen-
to. I
D. Honorato Plazzera, en

tão coadjutor do inesquecí
vel Pe.·Geraldo, te batisou.
Fui ao farol de Santa Marta,
buscar os teus padrínhos,
êstes amigos do peito, que
são Adernar e RoBa Andra

de, hoje residindo em Flo-

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

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

Tratar pelo telefone 3052.

DE

APRESENTAR
,

AS

�AMOSAS
CANETAS

DllDEMa
REGENT
ESTUDaNTE

FABRICADAS NO BRASIL

UMA TRADiÇÃO DE 199 ANOSUM PRODUTo

Ações Conlra a Fazenda Pública
Reclamações Trabalhistas
Mandadns de Segurança

Escritório de �dvocacia e Procuradoria
Rua Jerônimo Coelho, 1 -- 1° andar -- salas 9 e 10 __

Ed. "João Alfredo" -- fone 3658

I
.

Alidamento Eleitoral no Estreito
A partir do dia 30, estará a díspoeíção dô público do

Estreito, das 09,00 às 12,00 e das 14,00 às 17,00 horas, um
?ôsto de Arrecadação da Prefeitura Municipal, à rua Ara

�Y Vaz CaBado. As fotografias serão fornecidas pela Jus

tiça Eleitoral.

PROGRAMA'ÇÃO PARA

DIA 27 DE MAIO DE

(SEXTA FEIRA)
ÀS 6,35 -

Alvorecer em Nossa Terra
ÀS 7,05--
Revista Matinal

ÀS 7,55-
A VEMAG Informa
ÀS 8,35 -

Um Amigo a Seu Lado
Às 9,05 �

Telefone Pedindo Música
ÀS 10,30 --

Antarctica nos Esportes
ÀS 11.05 --

Musical Copacabana
ÀS 11,35 -

Parada 1\'Ius. Chantecler
ÀS n,55 --

Repórter ALFRED
Às ,12,10 --

Sucessos Musicais VARIG
ÀS 12,25 --

A VEMAG Informa
ÀS 12,30 -

1960

Quinze anos.

festinha com

A primeira
convite para

A Rádio Guarujá, lança
um novo programa. "Visita
em 'seu Bairro" -- Criação
do locutor Fernando Línha.,
res.

-oha filha ulce, AO dia
1.10 seu casa'"meo,to ��!l: :e:�:i-��ia;e:a �:;���
II' ra, Osni Regis e outros.

A tua prímeíra escola, foi
o Jardim de Infância, no

famoso Colégio Coração de

Jesus, de Florianópolis. Co-

Querid!;l filha, lüanópolis.Sentado á minha mesa de i Pelos teus primeiros .pas
trabalho, relembro o dia do I SO[', pelo desenvolvimento do
teu nascimento: 31-7-1938. teu intelécto, julguei qUe se

mo tua mãe e eu ficamosDia de Santo Inacio de Lo'Y- rias uma menina viva, obe-
olhando, quando partisteIa, fundador dos Je9uitas. diente e estudiosa. Não me
para a primeira aula! A tuaNasceste ali na rua senador enganei. Tens no sangue o
faceirice, o teu contentaRichard, ao lado da 'Cate- desêjo de saber e de estudar
mento, com o uniforme to ..

dral, - dos Regis: Lebon Regls,
! do engomado, caindo peloa

-....,..���--------
teus ombrinhos duas lindas

Rádio GU8rUj"ii tranças.
'

," Depois, o primário e nos-

O sa volta a Tubarão, onde es

tudaésts no COlégio São Jo
sé. Declamações, 'representa
ções, eempre estavas nas

festinhaas escolares.

Carnet Social
ÀS 12,35 --

Enquanto, Você Almoça
Às 12,40 -

•

lOQue Você precisa saber
Às 13,05 --

/

Festival PHILIPS
Às 13,3� -

Convite à Música
Às 14,35 --

Trio Cruz de Malta

ÀS 15,05 -

Esp. Musidisc em Hi-Fi
ÀS 16,00 --

,.
A VEMAG Informa
ÀS 16,55 -

Repót:t._er ALFRED

As 17,05 -

A Música que Você Pediu
ÀS 18,10 -

RESENHA J-7

ÀS 18,55 --

A VEMAG Informa

ÀS 19,00 -

Moment.f,l-Esport. Brahma

AS 20,35 -

Nas Asas do Sucesso

ÀS 21,00 -

Repórter ALFRED
AS 21,05 --

A VEMAG Informa
Às 22,05 --

Grand Inf. Guarujá
Às 22,35 -

'Os Sucessos do Dia.

moços e moças em nossa ca

sa. Moravamos na rua Ma
rechal Deodoro, perto da
:]hurrascaria Bambú.
Tua mãe enaínou-te os

afazeres domésticos: a co

zínhar, a bordar e a cuidar
dos irmãos mais moços: a

Raquel e o Francísco Carlos.

f Preparamos-te, como have
remos de preparar a Ruth,
a Raquél ,e a Elizabeth, para
a sublime missão do lar, da
dona de caea.

Voltaste a Florianópolis,
para estudar na Faculdade
de Filosofia, e, nos deste
aquele contentamento, do
primeiro lugar, no exame

vestibular. Acompanhei o

teu namoro com o Mario. Fi
quei emocionado quando o

Creso, teu cunhado, fêz o pe
dido de casamento. Tomei a
maior dose de whisky da mi
nha vida ...
Gosto do teu noivo. Acho

,
o, Mario um bom rapaz. Sen
sato como poucos. Oxalá ae

outras tuas irmãs escolham
um noivo assim.

Hoje é o dia do teu casa

mento. Deixas a minha ca

sa, para a casa do teu espô
SO, para a

I tua nova caaa.

-Nota bem" filha querida:
o marido é o chefe da famí
lia, a quem deves obediência.
A espôsa não é mais a es

crava de antígarnente. E' a

companheira, a conselheíra
do marido, porém êle é o

1- chefe do lar.
'

I NãD te esqueças nunca,

i que só o amor constrói a re-:
licidade. Ama o teu espôso,

! com tôdas aa fôrças do teu
! -

I coracão.

I Sê
-

feliz, queridã filha.
Sê muito feliz.
Teu pai que te abraça,

chorando de emoção.
Carlos

CF. C. Régis)

y!Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Q
)

�iverln '

.

�a�lo
em seu

lança a

nas
, ,VENDAS
A VISTA:você ganha uma grande festa

•

, " cru�elros
BE&F em cada

136�oo ','

... c.·.... �:.�.� �..�?' "!'<fI'.�:....w_-::"'�:'
..r+'" <?" "";��voi.:.-...•;J..;r, �:r. • '1 ,� �"'i:.

que . <;jurarei ':,' . :,
• _

",.' 'r' ._. >

360:'° em coCio 1.360,0.,
3.600,°0 em cada 13.600,00

�.OOO.oo 'em cada l�.OO,OtO�
ei assim ,suces$ÍvomenTe

dias

_'
,

nas vendas A PRAZO

�dO ;;enf05
·,0 pOg pelo preço o visto

e SEM ENTRADA'

, seçijo
de,

mOdos

. 36 anos de bons serviços

I
, .. - - , -�

(.: )
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Domingo, à tarde:

Atlético X Paula Ramos
Pelo Campeonalo

Est�er Williams �Ira as festas �e inaulura�ão �as novas
�isciDas �o Fluminense

RIO, 27 (V.A.) - Esther que é .grande nadadora será

I
faça também, exibições na

Williams será a grande atra, feito em conjunto também piscina da Escola de Aero
çâo feminina da inaugura- pela Escola de Aeronáutica. náutáea.
ção das novas piscinas do A direção do Fluminense e a I Apesar de já em princípios
Fluminense, o que ocorrerá. direção de nossa Academia. de julho se achar a piscina
em setembro próximo, es-I Militar de Aviação já estão' olímpica do Fluminense e

tando os dirigentes tr�olo- I entrosados, a fim de sua es-' bem assim seu conjunto de
res em entendimentos com tada no Rio, Esther Williams piscinas completamente pron
a estrêla do cinema ameri
cano que se exibiria, também
com seu "ballet" aquático
composto de lindas e famo- Manuel Martins * ',' '.-

sas nadadoras. Campeonato da Larm O Comerciário em Festa

Também nadadores aus- Pelo Campeonato da Liga Completou seu 13.° aniver.

tralianos e norte-americanos Atlética da Região Mineira sárío de fundação no último
estarão participando da iuau LARM, foram realizados os dia 13, a valorosa agremiação
guração, já tendo, inclusive, seguintes jogos domingo do Comerciário E.C. da Ca-

credenciado um componente dia 15: pítal do Carvão. O elenco
das Laranjeiras que irá às Comerciário 3 X Bôa Vis- ericíumense foi bastante

Olimpíadas, de Roma, para ta O; Atlético Operário 1 X cumprimentado e homena
formular o convite aos 'na- Ouro Prêto O; Próspera 2 X geado pela passagem de seu

dadores e saltadores. Grêmio Araranguaense 1 e aniversário, o que bem com-

Sabe-se que o convite a
I Metropol 7 X Barão do Rio prova o prestígio de que é

grande estrêla do cinema e Branco O. possuidor o alvi anil bacha
rel,

tos a sua .ínauguracãc ofícía! objetivo de trazê-los para a

somente se dará em setem- festa do Clube.

fESTIVAL DO BRAS'íLlA f. (.
PROGRAMA DO FESTIVAL ESPORTIVO PATROCINADO,PELO BRASILIA F. C. NO DIA 29 DE'MAIO NO GRAMA

DO DO IPIRANGA F. C., NO SACO DOS LIMõES
Taça "SIMPATIA"

Deputado Ivo Reis Mon�negro
Taça "EFICIENCIA"
Ac;y Cabral Teive

Taça "PRESIDENTE" quem vender mais tômbolas
Capitão Eurico Dantas

Medalhas ao artilheiro e arqueiro menos vasado no
decorrer do festival
Manoel Donato da Luz

,
Osvaldo Mattos

1.0 Jôgo - Taça Ilton Prazeres
8,40 àe 9,00 horas - Boa Vontade x Vasquinho

2.° Jôgo - Taça Dr. Abelardo Rupp
9,10 às 9,30 horas - Padre Roma x Bangú

3.° Jôgo - Taça Eduardo Rosa
9,40 às 10 horas - Bandeirante x Vila Nova

4.° Jõgo - Taça Comando Geral da Polícia Militar
10,10 às 10 horas - Tesouro x Emprêsa Florianópolis

5.° Jôgo - Taça Deputado Paulino Búrigo
10,40 às 11 horas - Renascim x São Cristóvão

6.° Jôgo - Taça Osvaldo Bulcâo Viana
11,10 às 11,30 horas - Botafogo x Taubaté (Trindade)
7.° Jôgo - Taça Hélio Peixoto
13,30 às 15,30 horas - Botafogo x Cruzeiro

8.° Jõgo ..,- Taça Jorge Daux
14,00 às 14,20 horas - Afonso Pena x Internato II

9.° Jôgo - Taça Emprêsa FlorianópOlis
14,30 às 14,50 horas - Ipiranga x Taubaté (Estreito)

10.° Jôgo - Taça Dr. Celso Ivan Costa
15,00 àEl 15,20 horas - Internato I x Duque Caxias

11.° Jôgo - Taça Dr. Albino Zani
15,30 às 15,50 horas - Unidos x Tiradentes

Partida de "HONRA" _ Taça Dep. Ruy Hulse
16,00 às 17,00 horas - São Pedro x Independente

bro, contando essa inau�- Acredita-se que essas fes
ração deverá ser a maior fes- tfvídades na aquática do Flu
ta aquática já realizada em mínense,' em setembro, com
tôda a América do Sul. tantas atrações atrairá mais.
Além de Esther Wíllíams e de 20 .míl pessoas em uma só

seu famoso ballet, estarão noite, e para tanto o clube
em exibição na piscina trí- das Laranjeiras está toman
color, todos os campeões do providências na confec
olímpicos de natação, dessas ção de arquibancadas móveis
Olimpiadas que serão reali- (metálicas) que comportará
zadas em Roma, em princi- mais de 15 mil pessoas, ha
pios de setembro. Já está cre; vendo ainda as cadeiras de

d�ncialno um alto diri�ente I
borda e um plano mais ele

tricolor que comparecera aos vado para acolher cênca de
Jogos Olímpicos .com o único 3 mil pessoas.

ESPORTES NO SUL DO ESTADO

:;:

Em cogitações o nome do dr., fernan
do Oliveira para concorrer às

elei�ões de julho
Fomos informados por pes- A J. se confirmar a notícia,

sôa idônea que, é pensamen-I congratulamo-nos com os
to de um grupo de cJespor-! lançadores do nome do Dr.
tistas lançar o nome do ilus- Fernando Oliveira, pois, é
tre médico Dr. Fernando Os- um homem de bem e que Já
va1do de Oliveira, para PresL
dente da Federação Catari- conta com uma larga fôlha
nense de Futebol, em substí- de bons serviços prestados ao
tuíçâo ao Sr. Saul Oliveira, esporte, principalmente ao
que não vem contando com Paula Ramos Esporte Clube,
? aP?io maciço dos clubes do qual é ,chefe do seu depar-mtenoranos. I tamento médico.

*

Futebol amador em

Imbituba
No último dia 15 ESTIVA

e UNIÃO de Mirim jogaram
amistosamente, em disputa
de um belo troféu, numa sé
rie de três partidas. O prl
meiro jôgo foi vencido pelos
estivadores. O segundo pelos

CAMPEONATO PARANA- PELA PROIBIÇÃO DE
ENSE - Resultados da 10.� ATAQUE AOS GOLEIROS _

rodada do Campeonato Para
naense de Futebol: Atlético 3
X Operário O, Guarani 5 X
Britânia 2 e Coritiba 6 X
Oaramurú 2. O encontro
Irati X Ferroviário foi adia
Elo por motivo do máu tem

po.

"p R E 'C, j S A - S E
j-UXILlAR DE Es'éRITÓRIO

(OM �RÁTI(A
Tratar: Escritório Central de "A MODELAR"

"A MODEL'AR"

Enquanto isso, Éder e Mi..
randa prosseguem íntensíva,
mente em seus preparativos,
revelando-se, ambos, em .ex

celente estado atlético. O
"Galo de Ouro", principal
mente, aplica-se em seus

treinamentos com grande
afinco e leva a coisa tão a

sério que anteontem, ao ter
çar luvas com os "sparríngs"
Alencar e Félix, mandou-os
_

1 E r d
.

a ona. xp ICOU, epOls, que Massachusetts rejeitou. como As equipes do Penharol e
se :�ornara .

instintivamente se esperava, o ponto-d�-vista Singer são da vizinha cidar!e
maIS agreSSIVO e que espera. I da Comissão do Estado de de Laguna, senjo qu-é os de.
desta ve�, derrot�r. Miranda I Maryland, e autorizou a luta mais clubes, são de Imbituba.
de �a�elra categ�rIc'a, como de R�'Y Robinson contra Paul ',- '1' '.-

o publIco quer, IStO é, por Pender pelo título mundial A Liga Infanto Juvenil es-
nocaute.

dos pesos médios, ,marcado tá organiz::>.ndo um selecio-
.,' * * p�ra o dia 10 de junho. I nado que brevemente estará

GRÊMIO VENCEU NAS A Comissão ele Maryland realizando uma séríe de amis
ALTEROSAS - A equipe te- suspendeu, quinta-feira, Ro- tosos com equipes de 19ual
tra-campeão gaúchá do Grê- binson, solidtando às demais categoria elo sul elo Estado.
mio, estreando domingo em Comissões que respeitassem Possívelmente o primeiro ad

Belo Horizonte, derrotou o a sua decisão. I versário dos pupilos -do con

Atlético Mineiro pelo escore Robinson foi ,acusado de sagTado técnico Fran�ilicio
je 2xO, tendo o center ca.ta- violar o contrato por não se

I
Guimarães, será o Comerciá

rinense Juarez assinalado ter apresentado para' lu.tar ; rio de C.riciúma
- Campeão

J.mbos os gols. contra Pedro GOllzalez, se- I de 1959.
* * * gunda-feira passada. * ':'

* **

JOFRE X MIRANDA SERá
NO DIA 10 - São Paulo, 25
(V.A.) - Esta praticamente
assentada para o dia 10 de
J unho a transferência da
luta entre Éder Joffre, cam
peão sul-americano dos pe
sos-galo, e Ernesto Miranda,
ex-detentor do título. O
combate estava marcado pa.
ra o dia 3 do mesmo mês,
mas, tanto os dois pugilistas,
como seus técnicos, "Kíd"
Jofre e Hector Vacari, con

cordam com o adíamento,
faltando apenas a. palavra do
promotor Katznelson, que,
ao que se acredita, também
não oporá nenhum obstáculo
à providência.

:i,

rapazes do Mirim e a tercei
ra peleja terminou empatada
em dois tentos. Na disputa .'

por penalidades máximas,
venceu o UNIÃO de Mirim

Londres, 24 (UPI) - A In

glaterra poderia, enfim, se

guir O resto do mundo e proi
bir os ataques contra os go
leiros, no futebol.
Na reunião anual do "Foot-

que ficou assim, de posse da

ball Association" a 27 de Id·iC.a T�çat oferecida por um

•

.

•

. I esportís a.
maio, em Londres, o Readmg _'.

- clube da 3.a divisão _

','

Futebol Infanto Juvenilapoiado. pelo West Haw
United _ da 1.a divisão _

Liga Infanto Juvenil de
Imbítuba. A Liga Infanto Ju-
venil de Futebol de Imbltuba
fez realizar no último dia 8
o Torneio Início do Campeo
nato Oficial de 60. Um gran
dioso desfile com as equipes
filiadas, pelas ruas príncí
,1 .i - c'.2 !Cidade, precedeu os

jogos, os quais apresentaram
o ;-;eguinte resultado:

1.0 jogo: O Madureira eli
minou o Estiva por penali
dades máximas; 2.° jogo: -

O Singer eliminou o Atlân
tico por penalidades máxí- I
mas; 3.° jogo: O Penharbll
eliminou o Vasco por pene
lidades máximas: 4.° j0g0:
O Madureíro eliminou o F'la-:
mengo por dois a zero; 5.°

Jogo: O Penharol eliminou o

Singer por penalidades má
ximas; 6.° jogo: O Penharol
venceu por 2xl o Madureira,
sagrando-se Campeão do
Torneio.
Ao Campeão foi ofertada a

rAçA PREFEITURA MUNI
CIPAL.

-:- Trajano, 7 -
* *

solír itará, que no futuro, um
ataque contra um goleiro se;

ja considerado infração índí
reta.

JÁ SiE FALA NAS ELEICÕES PARA 'A
•

PRESIDÊNC'IA DO PAULA RAMOS

Atualmente. no futebol in-
glês, um jogador pode atacar
o goleiro se êste último não
bate :: bola no terreno quan,
do a despacha, quando atra
palha um adversário por obs
trução ou se sai de sua área.

Êstes regulamentos são
responsáveis por inúmeros
incidentes havidos entre
equipes Inglêsas e estrangeL
ras nos encontros interna
cionais. Há vários anos a

opinião pública inglêsa é a

favor da proibição dos ata
ques contra os goleiros.
O ponto-de-vista oficial

dos ínglêses é que os regu
Iamentos atuais impedem
que Q goleiro faça perder
tempo.

ROBINSON X PENDER,
PELO TITULO MUNDIAL -

BOSTON, 24 (UPI) - A CO'- I' Ao Vice-Campeão coube ll,

missão de Boxe' do Estado de TAÇA BANCO INCO.

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

Está tomando vulto nas nando Oliveira e Bruno Sch
hostes paulaínas, o lança- Ilemper. Ao que conseguimos
menta da candidatura do Dr.1 apurar, o Dr. Lerner Rodri
Lerner Rodrigues, para a, gues está propenso a aceitar
Presidência do Paula Ramos. a indicação do seu nome pa_
'Esporte Clube. Lideram o t'a presidir o clube tricolor da
.movimento os srs. Dr. Fer-: estrêla solitária.

da Cidade
NÚMEROS DO CAMPEONATO

DA (IDADE
�w

.

à-. .•.�C:
JOGOS REALIZADOS'

Paula Ramos 3 x Bocaiuva O
Atlético 1 x Tamandaré 1
Avaí 5 x Guaraní O

Figueirense 6 x Atlético 3
Bocaiuva 2 x Guaraní O
Avaí 3 x Tamandaré 2
Paula Ramos 6 x Guaraní 1
Figueirense 1 x Avaí O
Bocaiuva 2 x Tamandaré O
Atlético 2 x Avaí 1

Paula Ramos 5 x Tamandaré O
Figueirense 3 x Bccaluva 1
Guarani 2 x Tamandaré 1
Atlético O x Bocaiuva O

.
Paula Ramos 1 x Figueirense O
Avaí 4 x Bocaiuva O

CLASSIFICAÇÃO POR PONTOS PERDIDOS
L° lugar - Paula Ramos, O
2.° lugar - Figueir.ense, 2
3.° lugar - Atlético e Avaí, 4
4.° lugar - Guaraní, 6
5.° lugar - Bocaiuva, 7
6.° lugar - Tamandaré, 9

MOVIMENTO DE GOLS

favor
6

13

5
10

3

15

4

contra
8

5

10
5

14

1

13

Atlético
Avaí

Bocaiuva
, .

Figueirense .

Guaraní
.

Paula Ramos
.

Tamandaré
.

ARTILHEIROS
Oscar (Paula Ramos) .

Vadínho (Avaí)
.

Itamar (Avaí)
.

Sombra (Paula Ramos) .

Pitola (Atlético) .. ,
, .

Hélio (Paula Ramos) _ ., .

Sergio (Figueirense) .

Alair (Atlético) ,
" ..

Wilson (Figueirense) , .

Fernando (Figueirense) ".

Valéria (Paula Ramos) .

Betinho (Avaí)
.

Guará (Avaí)
.

Trilha (Figueirense) .

Joca (Bocaíuva)
.

Nazareno (Bocaíuva)
.

Fida (Tamandaré)
.

Rato (Tamandaré) .

Ney (Tamandaré) , .

Maurilio (Atlético)
.

Lázaro (Bocaíuva)
.

Nizeta (Bocaíuva) .

Ronaldo (Figueirense) .

Mareio (Figueirense) .

Lohmeyer (Ouaraní) .

Sady (Guarani) , .

6

5

4

4

3

3
3
2

2

2

2

2

2

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

ARTILHEIROS NEGATIVOS
(Trilha (Figueirense .a favor do Bo-
caiuva 1

Jaraguá (Guarani a favor do Taman-
daré) 1
RECORDISTA DE TENTOS POR JõGO

Oscar, com quatro tentos, assinalados con

tra o Guaraní.

/

ARQUEIROS VASADOS E NÃO VASADOS
Dilson (Tamandaré) 10
Totó (Bocaíuva) 10
Aldo (Guaraní) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9

Dino (jUlético) ,................. 8
Polli (Guaraní) , ,.. 5

Djalma (Figueirense) 5
Tatú (Avaí) iS
Daurí (Tamandaré) 3
Rui (Avai) 2

Leibnitz (Paula Ramos) 1

Miguel (Tamandaré) .. ,.............. O

Gainete (Paula Ramos) O

EXPULSÕES
Rato Dauri, Tuca, Fida, Nilton e Walmir, do Taman
daré; Ciro, Alair e Goia, do Atlético e Itamar, do Avaí.

PENALIDADES MÁXIMAS
Lomeyer (Guaraní contra AvaÍ), desperdi�ada. Erna
ni (Gua'raní contra Paula Ramos) convertida em gol.
Trilha (Figueirense contra AvaÍ), convertida em gol.
Lohmeyer (GuaranÍ), contra o Tamandaré, converti
da em gol.

APITADORES
4 vêzes - Salvador Lemos dos Santm.'; 3 vêzes: Gilber
to Naha:s ,e Osmar de Oliveira; 2 vêzes - José Silva;-l
vêz - José Cordeiro, Gerson Demaria, Newton Mon-

guilhot, Silvano Alves e Virgílio Jorge.
I

CLASSIFICAÇÃO DOS ASPIRANTES
1.0 lugar - Avaí e Paula Ramos, O p.p.
2.0 lugar - Guaraní, 4

3.0 lugar _ Figueirense e Bocaiuva, 6

4.0 lugar - Atlético e Tamandaré, 8
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA Florianópolis, Sexta-feira, 27 de Maio de 1960
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Dia 29 - domingo • nol"CLUBE 12" Encontro dos Brotinhos
--------------------------------------------�-------.

P. Antônio Loebmann i Brasil como em todo o mun- ta memória, fala sobre a religião, sociologia filosofia,
Devido ao forte raciona- do, um apostolado cultural, eantídade, direitos e deveres psicologia, educação e geo- ótima oportunidade síto à

mento de energia elétrica
I
exercido agora já por 20 da família. O humanismo de grafia descortinam vastos rua professora Antonieta de

na zona de Pôrto Alegre, Ftio '3nos ! Clóvis Bevilaqua é lembrado horizontes do saber e vivei' Barros. Em frente ao arma

grande do Sul, a revista 1 É uma benemerência da por Othor Gama d'Eça. The- do homem de hoje e de ama- zcm do Biachine. Tratar com

"ESTUDOS" só em príncí-
I
revista dar publicidade à rese Neuman, a estígmatí-

'

nhã, o sr. Walter, nas obras do
pios dêste mês de maio pou-

I
palavra do mentor máximo zada de .Konnersreuth apa- I, casino Hotel em Coqueiros.'

de apresentar aos eeus nu-
I
da humanidade ao Sumo rece num artigo detalhado, A revista se encontra pa-

merosos leitores o seu 10
I

Pontífice, acerca' dos inte- narraçã� desapaixonada. dos
i
ra venda avulsa, a Cr$ .... I Gráfica Continenten�mero. Servindo � �iVUlga-1 resses mais gerais da vida fatos, mterpretem-se estes I 50,00 o exemplar, e para as-

,ça�l�a c_ultura cristã, esta
I
de hoje, raproduzíndo a como se ,quiser. . . (seguirá I sínatura a Cr$ 180,00 "sim- Lidapu icaçao, homologando o l Mensagem Natalícia do Pa- no 20 numero de "Estud09" ples", Cr$ 200,00 de "'apoio" •

espírito do "Mundo Melhor", pa João XXIII (que não um artigo orientador para a I e a Cr$ 300,00 de "benfeitor" Tipografia e fábrica de
orienta cristãmente na apre- gosta de ser citado com o tí-. apreciação de fenômenos i ra livraria "EdUi�ação", rua Oarimbo. Impressos em geral
sentação e apreciação dos tulo antigo de "Sua Santi- possivelmente sobrenaturais I! Deodoro, 28 - ,e na portaria Rua Aracy Vaz Callado, 186

problemas atuais, tanto no dade" ... ). Pio XII, de san-' e "milagrosos"). Questões de do Colégio Catarinense. Estreito - Flcríanõpolís

--NO--S--SE-U--S--P--A--SS--E--IO--S�A�N�OI�T�E�A�PR�O�VE��I�TE�A�OP�O�RTUNIDADE PARA VISITAR AS LOJAS CIMO,
ONDE FICARA CONHECENDO A MAJESTOSA LINHA DA MAIOR ORGANIZAÇÃO DE MÓVEIS DO

BRASIL

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

MÓVEIS CLÁSSICOS E MODERNOS - SUA VISITA NOS DARÁ IMENSA SATISFAÇÃO
AGORA, DIARIAMENTE, O "MÓVEL DA SEMANA" POR PREÇO DE CUSTO

Móveis CIMO de Florianópolis SIA
DE 23s AS ()as FEIRAS - ABERTO PARA VISITAÇÃO ATÉ AS 21,30

TEATRO IN'FANTIL: opiniões
Continuando com a série de opiniões a respeito do

TEATRO INFANTIL DE FLORIANÓPOLIS, apresentare
mos hoje a opinião da Sra. Diretora do Jardim de Infân
cia Marieta Konder Bornhausen.

"Reconheço no Teatro Infantil, utilidade de alto va

lõr levando a criança a um mundo de fantasia, tendo co

mo frutos reunidos, EDUCAÇÃO E RECREA'ÇÃO.
AIDY SILVEIRA

Recreadora Infantil."
Amanhã apresentaremos mais uma opinião, desta vêz

da sra. Jurema Louzada, D.D. Diretora da E9cola Profissio
nal Feminina.

ADÉLIA PORTO
(MISSA DE 1.° DIA)

Lídio Porto e família (ausentes), Lídia Porto, Carlos

Porto e família e Euclideíl Perrone e senhora agradecem
tôdas as manifestações de pesar pelo falecimento de sua

querida mãe, sogra e avó e convidam para a missa de 7.0

dia que mandarão celebrar em intenção de sua alma, às

7,30 horas do dia 27 (sexta-feira), na Catedral Metropo
litana.

A todos que comparecerem a êate ato de fé, antecipam
os agradecimentos.

MONTEPIO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLI
(OS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Edital de Abertura da Carteira de
Empréstimos de Previdência

Levo ao conhecimento dos senhores Contribuintes, que

a Carteira de empréstimos de previdência (compra de ter

reno casa ou construção) abrirá no próximo dia 20 de ju

nho: obedecendo as seguintes Instruçõea baixadas pelo
Conselho Diretor dêste Montepio, em reunião de 12 de

maio de 1960:

1.0 _ Quota de Cr$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco

milhões de cruzeiros) sendo Cr$ 20.000.000,00 (vinte mi

lhões de cruzeiros) para a Capital e Municípios de São

José, Palhoça, Santo Amaro da Imperãtriz e Biguaçú, e

Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de eruzeíroe) para
os demais municípios do Estado.

Caso dentro de 60 dias (20 de agôsto de 1960) não te

nha, a quota do interior, sido completamente absorvida

reverterá o saldo da mesma, para a Capital.
2.0 _ Só serão recebidos requeriment09 de emprésti

mos, até o Iímite da quota de Cr$ 45.000.000,00 (quarenta e

cinco milhões de cruzeiros).
3.0 _ Para evitar atropêlo na entrega dos requerimen-

tos, será distribuída no hall do Edifício-Séde (Rua: Tra

jano 1) aos portadores dos mesmos, á partir de 8 horas

da manhã do dia 20 de junho próximo, uma senha nume

rada, 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.
4.0 _ A fim de estabelecer tratamento equitativo en-

tre os Contribuintes da Capital e os do interior do Estado,

que encaminham quase sempre, os' Deus requerimentos via

postal, dadas as dificuldades de ordem funcional e finan

ceira que acarreta uma viagem à Florianópolis serão dis

tribuídas as senhas de números ímpares para os contri

buintes residentes em Florianópolis, São José, Palhoça,

Santo Amaro da Imperatriz e Biguaçú, ficando os números

pares, para serem preenchidOS pelos processos oriundos dos

demais Municípios, de acôrdo com a ordem de chegada.
5.0 _ O pagamento dos empréstimos terá início pela

ordem de entrada, no próximo mês de agôsto.
6.0 _ Na entrega dos requerimentos, deverão os mes

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

quais não serão recebidos:
Para Construção:
a) Prova de propriedade do terreno (certidão ou tras-

lado da eecrítura) :

b) Projéto com especificações;
,

_

c) Certidão negativa do Registro de Imovels de nao

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

poasuír casa própria (Lei n. 2235 de 31-12-:959) ...
7.0 _ Os demais documentos necessários serao eXIgI-

dos após a aprovação do empréstimo.
8.0 _ O expediente do Montepio, prestará qua�5quer

outros esclarecimentoíJ que os 51'S. Contribuinte- de.seJarem
diáriamente no período de 8 às 11 horas, à rua Trajano n.?

1 - 2.0 andar.
Florianópolis, 20 de maio de 1960.

RENATO GUTIERREZ
Diretor-Presidente:

\

o segrêd�
da camis�
no colarinho

CONVERSíVEIS
PODEM SER USADOS, INDIFERENTEMENTE. COM
OS BOTÕES OU ABOTOADURAS

Sim, porque voei: n:lo precisa mais preocupar
se em 't irur e colocar as barbatanas quando
mandar lavar ou passa,' a sua camisa EPSOM.
Elas 550 embutidas no colarinho, tornando-o
mais confortável seja qual [ôr a posição da
cabeça. E, finalmente, conservam o colarinho

sempre bem pôsto, permitindo-lhe manter a

sua habitual elegância em qualquer hora do dia.
Você vai gostar destas inovações! Adquira a

sua camisa EPSOM com BARBATANAS
PERMANENTES e PUNHOS CONVERSÍ
VEIS e comprove usando-a.

A camisa EPSOM é garanllda
pela sua efiquê to conlra

encolhimenlo ou qualquer
defeilo de fobricocào .

"

�.'
?J!;__ À VENDA NAS MELHORES CASAS DO RAMO DESTA CIDADE••

RI.VISTA "ESTUDOS" Vende-se Terreno
Bairro de Fátima

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS AN;TIGO DIARIO DE S. CATARINj
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I.

Semana do Centená
(Cont. da última página) Novamente as classes ar- ta do Estado beirava apenas e eis que naquela região bro- 'motivo de horas de "pour-
No poder, ou fora do po- madas revelaram nítida um milhão de cruzeiros, taram cidades prósperas! paler".

der, ele não mudava. consciência da sua missão, construiu o Palácio do Go- O problema do carvão ca- Tinha idéias avançadas,
Portas abertas, de par em empossando a autorídade vêrno, obra de arquitetura tarínensé mereceu-lhe cuí- liberais. Era, por exemplo,

par. civil, apesar do assédio de das mais belas do Brasil, e dados especiais. Foi essa a contrário às barreiras que

T,emperamento de lutador, grupos políticos aos quartéis, cujo custo alcançou aquela origem da amizade que con- separam os filhos Ilegitímos
Hercílio era homem de ação. das maníbras de sedução, cifra. sagrava a Henrique Lage. Na dos legítimos.
E não prescindia das lides para afasta-las do seu papel Quando a nossa arreca- política tinha, igualmente, I Em certa ocaaíão, quando

jornalisticas. Eí-Io, sempre, constitucional. dação atingiu a 13 milhões os grandes rasgos, cujo al- eu era acadêmico de Direito

com um jornal, a derrubar Houve, naquela pugna, mo- de cruzeiros, construiu a cance, só com a dimensão' no .Rín de Janeiro e cheguei
as ameias' de cidadelas po- mentos de pânicos. Lembro- ponte que tem o seu nome, do tempo, melhor compreen-

I em gôso de férias, descrevi
I

líticas. Fundou a "Gazeta me quando João Câncio de num geeto de justiça .da co- demos hoje. I ao Dr. Hercílio o que fôra,
Catarinense", que fez época, Souza aproximava-se e dí- letividade, e cujo custo ím- Dissentiu, mais de uma i naquela Capital, e na cídàde
com a colaboração do Padre zia: "Dr. Hercílio, a cam- portou aquela quantia. feita ,de Lauro Müller. No' de São Paulo, o movimento
Cruz. O matutino "Repúblí- panha está perdida; os cal- Em outros exercícios, a entanto, quando dominou o renovador de Graça Ara

ca", que teve duas fases. ças vermelhas estão se agi- avenida de saneamento Her- Estado com um prestígio in- nha. Hercílio logo reagiu,
Porém, voltemos it cam- tando". Hercílio Luz man- cílio Luz, o Jardim da Pra- contéste, não consentiu que considerando erêmero tal

panha civilista. tinha-se impávido, como na ça Getúlio Vargas, a Escola aquele famoso estadíeta fos- movimento.
Foi uma campanha de campanha civilista, como Normal, o Glrupo Escolar de se enfraquecida em sua Formando o seu espírito

envergadura, de aígnítícação das lutas de que participou. Tubarão, além de outros. atuação no plano federal. na cultura franceza, com

nacional profunda. Era dos que seguiam a Honra seja aos nossos go- E afirmava ao meu pai: apurado gosto notei nêle a

Tratava-se de reivindicar divisa de Epitecto: "Não te- vernantes nem distincão de "Comprade, desprestigiar influência d� Victor Hugo,
a autoridade civil, então em mas a inverdade, a íníustí- partidos. � que o que" deve- Lauro Müller no Rio, é dímí- Ernesto Bénan.

crise, como em outras fases ça, o desterro; tem, mm, mê- mos reconhecer, depondo nuir Santa Catarina". Quantas vêzes eram esses

de nossa história. do ao mêdo". para a história. Reparou graves injustiças. os aesuntos preteridos nas

Os seus princípios deram E isso êle o repetia ao meu O qúe
:

se fez ,e o que se E como? Tirando Raulina palestras do saudoso polítí-
frutos ótimos. De, sorte que, saudoso pai: "Compadre, faz em Santa' Catarina, com Horn e Eliseu Guilherme de co, que admirava os homens
mercê dessa pregação CIVl- muitos são timoratos. Em uma receita exígua, é de ingrato ostracismo. Não per- de talento.

ca, a nossa cultura política política, como em tudo o pasmar! mitiu que fosse arrebatada Gama Rosa, Oscar Rosas,
ONTEM, recebi mais dois amadureceu. Em consequên- mais, o medo é suicídio". Daí a frase que percorre o ao impoluto Felipe Schmidt Araújo Ftgueíredo, Delminda

brindes para as barraqui- cia, quando chegamos ao "Lauro só não foi Presi- Brasil: "Santa Catarina é a cadeira de Senador. Silveira, Afonso de Taunay,
nhas em benefício do Así- paroxismo das crises poli- dente por sua tímedez". uma escola de administra- Entimulou a mocidade, es- Liberato Bittencourt, eram

lo das órfãs. Um 'foi da Ex- ticas, que. são o reflexo de' "Audaz fortuna juvat". dores". colhendo em seu seio novos de-seus melhores amigos.
posição Filial e o outro foi críees econômicas, as classes Ocorre-me a frase de João Se a morte o não sur- valôres e dando-lhes o ím- Por isso, seu govêrno estí-

do Departamento de Rela- armadas só intervêm para Neves da Fontoura, em suas preendesee, continuaria o pulso inicial. mulou as artes, a literatura,
çõee Públicas do Lira T. C. atender aos reclamos da Memórias: "Viver é sempre Inesquecível Governador o Foi deste modo que sur- mandando editar vários li- r

Continuem a colaborar... opinião pública. E, se empal- perigoso". seu programa que revelava giram Adolfo Konder, Victor vros, auxiliando estudantes
mam o poder, dando provas Hercílio Luz cêdo tornou- percuciente visão. Konder, o predestinado Ed- pobres, servíndo-ae da verba

A SRTA. Marina Ligock, de inteira abnegação, de se um nome nacional pela li: que Hercílio Luz não era mundo da Luz Pinto, conse- "eventuais".

Miss Elegante Disco Dance desprendimento, logo o res- sua intrepidez. É çonhecído o simples político, ou admí- lheíro dos Presidentes da Mais que 'tudo Hercílio Luz
tituiem à autoridade civil, famoso episódio denominado ministrador. Mas verdadeiro República, Jae Calaço Mán- era leal e prezava a leal-
de acôrdo com as nossas tra- "Prtmavera de Sangue", estadista, que previa para cio da Costa, Henrique Fon- dade.

dições liberais, avessas aos quando a cavalaria da Po- prover. tea, Wanderley Júnior, Othon Pinheiro Machado, Quin
regimens de fôrça. E isso nos lícía do Rio de Janeiro in- Vislumbrava um século à da Gama E'Eça, Cid Campos, tino Bocaiuva, Francisco
distingue de outros países vestiu contra os estudantes, frente os problemas de San- Heitor Blum, Artur Ferreira Glicério, Paulo de Frontin,
turbulentos da América La- no Largo de São Francisco, ta Catarina. Como Lesseps.: da' Costa, Ma-rinho Lobo.ã Bernardino de Campos, Ma
tina, onde o caudilhismo só para trucida-los. deslocando o eíxo polítíco Abelardo Luz. E não dístín- noel Vitorino, Carlos Peíxo
agora vai caindo como fru- Hercílio PÔS-é'3 à frente, do mundo, Hercílio Luz ras- guia brasi1eiros dêste ou de to, Afonso Pena, Serzededo
to pôdre. Hercíli� Luz, no em altos brados: "Retroce- gou canais, abriu túneis, no outro Estado. Por isso apoiou Corrêa, Antônio Azeredo, Ar
dia seguinte ao de [ma che- dam, respeitem um Senador caminho do nosso progresso. a candidatura de Paula Ra- tur Bernardes, Mena Bar

gada a Tubarão, começou a da: República"! E ei-Io a estudar, após a mos a Deputado Federal. reto, Raul Soares, "e tantos
agir. A cavalo, de pala, ím- E, de, tal modo, evitou a construção da ponte que li- Mais adiante teria incluído outros o admiravam.
ponente, foi percorrendo aos ceifa de vidas preciosas, de ga a ilha ao Continente, a na chapa federal o Dr. Mau- Hercilio Luz desempe
bairros da cidade. E os dís- quantos, depois, ocuparam estrada de ferro eletríríca- rício de Souza, então Diretor nhou um papel híatóríco nos

RONDA dos Clubes: _ tritos mais próximos à sede. altos cargos públicos, ou de- da, ligando Lajes a Floria- da Tereza Cristina e cola- fausas da República.
Enquanto isso, Adolfo e Vic- sempenharam, com brilho, nópolis, o prolongamento da borador de Paulo de Fron- Haja vista o apoio moral

Amanhã, soírée, nos Cln- tal' Konder, no vale, do Ita- mandados eletívoa E. de Ferrli,l D. Tereza Cria- tin no prolongamento da- que emprestou ao movimen-
jaí, empj.U1h:a:vaJ;n o estan- Só mesmo com tal arrojo, tina de Imbituba ao Estrei- quela ferrovia a Araranguá, to assísísta no Estado do
darte daquela campanha com a energia dos cataclís- to, de Araranguá ao pôrto se o mesmo não houvesse Rio Grande do Sul e qUe foi

histórica, na tribuna, na mos, dos turões, poude o do Rio Grande, a Avenida falecído, a pedra Itoque para a reno

imprensa. Maia tarde, o pré- saudoso estadista realizar Beira Mar, circundando a Outras facetas tinha ain- vação dos ideais republíca
dia reproduziu-se, com Ar1> programa' de govêrno de tal Jurerêmirim, o bonde elétri-I da Hercílio L�Z, que só mes- nos.

tur da Silva Bernardes como modo fecundos, cíclópícos. co na Cap�tal catarínense, a mo os que privavam em sua Se êrros cometeu, êle os

vexilário do, poder civil. Quando, em 1900, a recei- construção do pôrto de sam-I intimidade poderiam conhe- raegatou largamente, pelas
----------------------------------� baquí, conforme os prole- cer. obras que, com descortínio,

tos de Paulo de Frontin e
I Católico praticante, I

co- realizou, pelos serviços pres

Fromaget, fi. mudança da nhecia, porém as correntes tados às instituições.
Alfândega da Rua Conse- I do pensamento de sua épo- Dêle pode se dizer, paro-
lheiro Mafra para aquela í ca. diando um biógrafo: "foi

enseada, até onde se pro-I Muitas vêzes o biografado g:rande na paz, grande na

longariam os trilhos dos revelava profundo ínterêese guerra, como na ocasíão em

bondes elétricos. I p;ela .origem do homem, sua que deu abrigo a Alexandri

Foi quando o General Ga-I
fmalldade. O "quia" e o no de Alencar, grande no

mélín, para articular esses p1'Opter quid" serviam de coração dos catarinenseu!"

projetos com os planos da
defesa nacional, esteve nes

ta cidade viajando, depois,
à cavalo 'de FlorianÓpolis a

Araranguá, passando pela
serra 'de Garopaba.
Sonhava, ainda, o Dr. Her

cílio em colonizar a ilha de
Santa Catarina, transfor
mando-a em jardim, pomar Ficam convidados os senhores Acionistas' desta Socie-
e exportadora de flôres, ver- dade, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordi
durao, hortaliças, pelos pro- nária, à realizar-se no dia _11 de Junho do corrente ano,
cessas modernos. às 14 horas, em nua séde social, à Rua do Comércio s/n,
Introduziu o gado Gersey

-

nesta Cidade de Videira, Estado de Santa Catarina, para
na ilha, .críando o pôsto deliberarem sôbre a seguinte:
zoa técnico Assis Brasil. ORDEM DO DIA

Pretendia atrair, colíman-
' 1.0 - Efetivação do Aumento do Capital Social Pra-

do tal obejetivo, a imigra- posto e alteração do art. 5:0 dos Estatutos

ção de chacareiros lusos e Sociais;
italianos. 2.° - Outros aflsuntos de interêsse social.
A colonização do 'Oeate Videira, 17 de Maio de 1960.

Catarinense, mediante a SAUL BRANDALISE
concessão de títulos de ter-

No eliche, vemos o Sr. Brasil, lImar de
"

Carvalho e o Vereador Domingos Fernandes de Aqui
no, sendo recebidos pelo comandante e oficiais da

Canhoneira "PARAGUAY".

A SRTA. MARIA Lucia

Salgado de Oliveira, candi
data a Míss Bangú pelo Li

ra T. C" viajou para São

Paulo, onde passará al

guns dias devendo regres
sar para o desfile.

FLORIANÓPOLIS é uma

das Capitais, onde' se ob

serva uma das melhores

exposições artísticas em

vitrines.

MA:DAME PERLY, inicia
rá as aulas de ballet e gi
nástica no dia 1.0 de ju
nho. Marquem os seus ho

rários. da Semana, será apresen
tada no próximo domingo,
aos sócios e convidados doJOSE' VALDIR Harger,

é um dos melhores vitrinis
tas do Estado, radicado
nesta Capital funcionário
da Farmácia

'

Catamnense,

Está apresentando uma

interessante sugestão de

vitrine, para uma decora
cão moderna em arvore de

Natal. Parabéns Valdir, pe- i
lo fino gôsto. .

Lira T. C., por ocasião da

quarta apresentação do
DISCO DANCE. Quem se-

rá a próxima?

O SR. E SRA. Francisco

GrilIo, são os festeiros da
Festa do Espírito I Santo,
dêate ano. bea "6 de Janeiro"; 1-5 de

Novembro e Limoense, com

início marcado para as 22
horas. No "7 de Setembro"
de Palhoça, haverá um

grande baile.

AMANHÃ, a srta, Silvia

Hoepcke da Silva, comple
tará mais uma primavera.
Silvia, recepcionará suas

amiguinhas. I

HOEPCIE
o local é

o tipo de

o mesm�, mas

serviço é novo!
AGORA com pessoal
treinado especialmente na SHÊLL

Lubrific'ação
Lavagem
polimento
Baterias

:_�l!!-...-...IIííIII--_--_iuIiI. Concêrto de pneus

e a tradicional cortezia SHELL

,

as das 6.30 às 21,30 HS.suas ordens

Walter Unhares - pub.

•

riO

PERDIGÃO SJ�. Comércio, e Indústria
Assembléia Geral Extraordinária
(O N V O (�A (Ã O

t

Diretor-Superintendente
ras devolutas a emprêsas
colonizadoras ou a particu
lares, foi uma de suas preo
cupações.
E argumentava: "as ter.raa,

em mãos do Estado, impro
dutivas, não repr,esentam
nenhuma riqueza. O Estado
tem interêsse em povoa-Ias,
para caHear novos elemen

tos de produtividade.
O foi a mesma perspetiva

de Fernão Dias PaelJ Leme:

LIGA OPERÁRIA BENEfiCENTE OE
FLORIANÓPOLIS - EDilAL

Pelo pr,esente levamos a conhecimento dos senhores
associados que a cobrança das mensalidades sociais será
detuada unicamente na séde aDcial desta LIGA OPERÁ
:tIA, á rua Tiradentes n.o 22, 2.° andar, nesta Capital, das
\,6 às 21 horas, de todos os dias úteis, a partir dOo dia 1;0
de junho p. vindouro.

Aos senhores a'usociados em atraso com o pagamento
Je suas mensalidades, chamamos atenção para o dis

pôsto no artigo 17, e suas letras, dos estatutos sociais, pa
ra que não fiquem suj.eitos à exclusão automática do qua
ira social, medida que será observada por determinação
igorosa da Diretonaí.

S. S. da Liga Operária, 24 de maio de 1960.
FRANCISCO AGAIPO FERREIRA

1.0 Secretário

--------------------------�----------------------------------:---------------------------------------------------

(OMEMORACAO AO CENTENÁRIO DE NAS (IMÊNTO DE HERCíLlO LUZ.
'i

,NÃO HÁ RESERVAS DE MESAS.
J_,

J Ê N,; S (L U B E - DIA 28, SÁBADO ÀS 12 HORAS ELEGANIE SOIRÉE EM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No Cenlenàrio de lajes
(Contmuaçao da 1.a pag.) la total de tres mil e cem por espírito de benevolência
to, que me "venho associar I alunos. O Município conta mas por sentimento de' [us,
de público aos festejos co- com oito escolas primárias, ,tiça que ela tanto merece.
memorativos. com 600 alunos, em números

'

Dirige seus agradecímen,
Falarei de alma aberta, redondos. A ínatrução parti, tos profundos aos Municípios

ouvindo as campânulas do cular é ministrada em duas de Lagôa Vermelha, Nova
próprio coração em tímbres Escolas de Comércio, uma Prata e Vacaria, dignos re
de alegria e entusiasmo". Escola Normal, um Curso presentantes da 7.a ZONA
Sei que outro qualquer Científico, dois Ginásios, dois PASTORIL do Rio Grande

que estivesse em meu lugar, Grupos Esco,lares e dez ou- do SI,lI, que num gesto de
seria intérprete dos mes- traa escolas diversas, tIe en- cortesia
mos sentimentos e das mes, sino elementar. trazendo

e camaradagem,
ótimos produtos,

vieram, contribuir para o
maior brilho do noseo certa;
me pecuário.
Manifesta o penhor da sua

gratidão a todos os demais
expositores, cujas amostras
serão merecidamente apre
ciadas e aplaudidas por flua

qualidade e por sua beleza.
Grata ela se mostra pelo

trabalho difícil e lições pro,
vestosas dos mestres que,
gentilmente, compareceram
corno jurados.

mas emoçõea Somando êsses algarismos,
A povoação de Correía vemos que se encontram

Pinto viveu mais de século e matriculados na cidade aci
meio. como perdida na vas, ma de 6.700 estudantes. Bre.,
tidão do planalto que a cer, ve serão inauguradas uma

ca. Cessadas as lutas no sul, �scola Normal Rural cona,

ela sobreviveu porque, por truída pela Prefeitura' e uma

aqui passavam as estradas Escola Profissional, obra do
dos Conventos e de Viamão, senaí.
caminhos rudimentares por Oogítavse também de uma

'onde entravam os animais Escola de Ciências Econô
destinados a povoar as pa- mícas, uma de Direito e uma

ragens das Lagene e os cam- de Agronomia.
pos de Curitiba. Meus Senhores.
Eu ainda a conheci peque, Nesta data de festas íu-

nina e pobre, quando seus oílares, quando recordamoa
meios dê transporte de mer; tantas coisas e tantos fatos
cadorias eram apenas o cal' _ do passado, vamos render a

1'0 de bois e o cargueiro. As nossa homenagem de respeí;
casas

I

de moradia, em gran-
to e gratidão a diversos fi_

de parte, conservavam-se lhoe desta terra que já en,

fechadas no verão, época traram no reino das sombras
em que os proprietários pas,

e que foram poderosas pe-
savam nas fazendas com

dras angulares sôbre as quais
seus familiares. se construiu a obra majes-
Poucas escolas públicas toea que estamos contem;

primárias, onde em 'tom pIando e admirando, no mo;

cantado e monótono apren,
mento atual. Citemos, entre

díamos as primeiras' letras outros, as figuras saudosas
e a tabuada. de Sebastião Furtado, de
Anos a fio foi lento o seu

João Costa, de Fernando
progreaso. Mas o ânimo re, Athayde, de Thiado de Cas,
soluto da sua gente nunca tro, de Caetano Costa, de
se apagou, e, afinal, veio a

Cândido Ramos de Vidal
quadra esperada de seu en- Ramos, de Octacílío C09ta,
grandecimento. :ie Walmor Ribeiro, de Beli-

Hoj.e a vemos estuante de sário Ramos e, finalmente,
vida, enriquecendo dia a dia a. dêsse cidadão do Brasil
o precioso diadema de Prin- chamado Nerêu Ramos que,
cesa da Serra. em vôos de inteligência e de

Lages é uma cidade que cultura, guiado pela bússola

tem, últimamente, crescido da sagacidade política, al
de forma impressionante, cançou as culmínâncías do

embora não tenha tido um poder no Eutado e na Repú, Além disso, ninguém pode
plano urbanístíeo pré.esta; blica. menosprezar e esquecer a

belecído. Se nã� tem índice Desvanecido com o con, sua valíoaa ajuda, para os

-explosívo de prosperidade vite da Comissão Central das festejos que estamos realí,
como certas urbes brgstleí; festas do 1.0 Centenário da zando numa atmosfera de

ras, é certo que marcha Cidade, aqui me encontro, júbilo e, de esperanças em

firme para um futuro gran- para ser o seu intérprete na dias ainda melhores.

dioso. E êste porvir será bem abertura dos festejos nêste A Comissão Central, pela
mais rápido no dia em que

bairro. minha voz, solicita de V. Ex-

ela se veja livre do mal crô- _- Por meu intermédio ela celência a bondade de decla,

nico que aflige ainda a agradece penhorada a merr, rar inauguradas eetas gran,

maioria das aglomerações tória contribuição que lhe des exposições.
humanas do país, isto é a presta o 2.° Batalhão Rodo- Mas antes de franqueá-las
Insuficiência de energia elé ,

viário, brilhante Unidade do ao público, vamos dirígír
, trica. Exército Nacional que, de uma saudação, cheia de afe_

maneira decisi'Va destacada tos, à aniversariante, cabecaO aumento admirávelda' -

, e indiscutível, muito tem fei- dêste rico Município, parce-'população citadina, que sal_
tou de quinze mil, em 1950,

to em favor das obras en- la abençoàda de Santa Ca_

para 35 a 40 mil no ano em
grandecedoras da cidade e tarina progressif;'Ua, pedaço
do Município. magnífico do Gigante que já
Pede que eu agradeça o se levantou do "bêrço es

belo e útil concurso da Asso- plêndido", para figurar do

ciação Comercial e Indus- concêrto das ;Nações civili

trial, esforçada e eficiente zadas e poderosas.
entidade, sôbre' a qual recai Salve - Lag,es Centenária!
pesada parte das responsa- Salve - Princesa dêstes
bilidades do porvir que nos pagos f!erranos!

espera. Salve - Cidade Sorriso,
Sente-se agradecida à

AS-I
que ao nascer foi coberta

20ciação Rural cujo trabalho por um manto. sagrado es

perseverante e fecundo todos

I
tendido pela Virgem dos

precisam reconhecer, não Prazeres.

A todos enfim, que colabo-
raram para o sucesso das
solenidades de hoje, o seu
franco reconhecimento.

Ireis ver, dentro de alguns
Inetantes, o esfôrço, a de
dicação, o interêsse e o amor
com que todos lutam aqui
para que esta Comuna não
fique parada e não perca o

lugar de destaque que ocu

pa, não só em Santa catan;
.na mas também no seio da
Federação Brasileira.
Senhor Governador do

Estado.

O seu comparecimento a

esta cidade, acompanhado
de tão luzido séquito, quan,
do ela se reveete de pompas
para comemorar a efeméride
que assinala o seu primeiro
século de existência, é mo

'tívo de justificada alegria
para todos nós.

curso; - os belos edifícios
públicos e, sobretudo, os

particulares que surgem ,em

cada canto; as obras de as_

sif!tência social e outras que
ai estão à nossa vista; a in
dústria em desenvolvimento
e o comércio ativo e farto,
positivam as minhas asser-

Grande Procura de Capacetes de Aco
•

Diante da notíéia sensacional de que aviões jogarão,
domingo, 36 liquidificadores, sôbre nossa Capi!tal, muitar!

pessôas mesmo esclarecidas têm procurado capacetes, de
aço, receiosas de que um dêste9 utilíssimos aparêlhos do

mésticos lhes venha sôbre a cabeça.
Isto, entretanto, não acontecerá, pois os aviões lança

rão boletins premiados com liquidificadores e não êlefl

próprios.
E' mais uma iniciativa arrojada da Mod€lar, e desti

nada a mostrar a todos, de público, que é um estabeleci

mento que não só sabe vender, mas ,também reconhecer o

que tem recebido do nosso povo.
'

Outras- festas terão seguimento durante 36 dias, que

m arcarão de forma indelével no coração de nosso povo,

') agradecimento sincero dos Estabelecimentos A Modelar,

por ocasião da passagem de seu 36.0 aniversário.

ções.
Pas�emos também um

olhar ligeiro sobre seu pa_
norama intelectual.
Desde os tempos r.emotos

foi preocupação constante
das famílias lageanas a edu_

cação de seus filhos. Af1sim
se explica a ida periódica de
grupos de rapazes ,e de vá_
rias mocinhas para estabe-
1ecilnentos de ensino distan
tes dêste meio, como eram o

Colégio NOflsa Senhora da

Conceição de São Leopoldo,
o Ginásio Catarinense de

Florianópolis e diversas Es

�olas Superiores do país.
.

Quantas peripécias nessas

viagenfl difíceis, atravessan_
do serras por v,eredas peri
gosas, vadeando rios, às :vê
zes em canoas, dormindo
em barracas tôscas!!!
HOje tudo mudou por com

pleto. As distânciaa encurta
,ram pela multipliCidade das
vias de comunicação. Casas
de ensino de todos os gráus
são acessíveis com facilida_
de, ainda que bem afa9tadas
destas plagas. Mas também
aqui mesmo a mocidade es

t�diosa encontra a g o r a

meios variados de elucidar
o espírito. Só na cidade o

Estado mantém 14 cursos
de instrução, inclu9iv,e uma

Escola Normal, uma Agríco
la, um (Hnásio e quãtro Gru-

pOs Escolares com a matrícu-

IM,ARI.BO S. A. Indústria e Comércio
\

Assembléia Geral Extraordinária
( O N V O C A C Ã O

, .

São convidadou os senhores acionistas da Imaribo S.A.

Indústria e Comércio, a se reunirem em Assembléia Geral

Extraordinária, a realizar-se ás 15 (quinze) horas, do

dia 18 (dezoito) do próximo mês de Junho, em sua séde I

social, nesta cidade de Tangará, Estado de Santa Cata-
I
rina a fim de deliberarem sôbre a fleguinte ordem do dia:

�) Aumento do Capital social e consequente alteração
dos Estatutos Sociais;

b) Outros assuntos de interêsse social.

Tangará, 17 de MaIo de 1960.
A DIRETORIA

Hercilio foi um Patriota
tíco, por nosso intermédio
associa-se com prazer e emo

ção, às homenagens que es

tão sendo tributadas a Her-

tava em sí mesmo, na sua beleza de paisagem humana
Pátria e nos seus patrícios. E ser ia a 'confraternização de

nacio�alismo é isto: confian-, :(1(:os os credos e ideologias
ça em si mesmo e no poder politicas, ínmanados no in

'realizador de sua gente! Ho- terêsse comum. Que extra

mem de 'gloriosas tradições ordinária faceta de evolução
republicanas, nunca transi- 'se o processo democrático

I

gíu na defesa dos interêsses pudesse se desenvolver den-
coletivos. Desta circunstân-. tro de um clima de 'concórdia

I

cia, as crônír-as da época são e de compreensão. Que pa-
fartas em focalizar o caráter

I
trocinador notável para êste

inflexível do ilustre estadis- I
ano de pelejas eleitorais é o

ta. Atitudes por vezes rudes estadista Hercílio Luz!

e ásperas serviam para de-! Dirão os observadores mais

terminar ainda mais êste sagazes que planejamos uma

traço da personalídadeTascí- utopia, algo irrealizável, algo
nante 'de Hcreíllo Luz a l:etL intangível. Provave1mente.

dão dos seus atost Gostaria- Não custa lançar sementes

mos de folhear os jornais da que amanhã poderão frutdf'í.,
época para desfilar vários cal', em benefício de gera
fatos importantes e curiosos

I ções futures aue hão de se

ocorridos em seus períodos' convencer de Que as diferen

,governamentais. Mas parece! ças humanas são só aparen

que estaríamos avançando o'i teso A humanidade, todavia,
sinal, subtraindo um pouco é extremamente atraida pa

a trabalho que será do hís- ra as lutas inglórias e esté

toriador e do biógrafo. Val� reis. O desejo de conquista
acentuar, a oportunissima festejado nos primeiros
idéia desta homenagem, pro; tempos, a guerra santa dos

movida per elementos de ex- primórdios do, período ARós
cepcíonal projeção da Capi- Cristo, o domínio comercial

tal catarinense - terra d€ dos princípios do século XX, Duas Bicicletas Monark.
Hcrcílio Luz! I) imperi�lismÜ' �conômico e ,-Preço de ocasião. TJ."atar à
A Assembléia Legislativa, o extremismo SOCial da epoca D t S h t I 42

d
.

rua uar e c ue. .

fazendo um pequeno hiato mo erna ... O que vira daqui
em suas atividades rotinei- palia a frente? A luta pelo
ras, franqueia sua tribuna espaço cósmico ou a destrui

para Que todos os partidos ção? A compreensão e a paz

políticos possam manifestar ou o ódio e a vingança? Evo ,

o seu preito de admiração ao luem as ciências, mas o ho

saudoso catarínense. As enti- mem permanece o mesmo. O

dades culturais, a imprensa egoismo e a vaidade condu

e o rádio, evocam a figura zem a excessos perigosos. Ê

singular do eminente homem preciso sanear, a mente hu
MISSÃO AO GINASIO. RUA

SOUZA FRANÇA, 20 - Te

lefone, 35-30.

(Cont. da última pág.)
Hercílio LuZ, com efeito,

amou sua terra e, dela rece

beu os maiores tributos que

poderiam ser proporcionados
a um homem público. Em tô

da sua exaustiva carreira

política, há um detalhe que

não pode passar despercebi
do ao observador: sua vida

sempre esteve intímassente

ligada ?. Florianópolis. Go

vernador durante vários pe

ríodos, tendo talecído quan

do ainda exercia mais um

mandato, Hercílio Luz não
mediu esforços para fixar a

antiga Destêrro como Capí
tal de Estado. Aí do nosso

povo se não o fizesse ... 'Tal
vez a Capital estivesse, hoje,
lá pelo planalto. Suas reali

zações na ilha têm desafiado
o tempo. Construiu o magní,
fico Palácío do Govêrno, o

primitivo Mercado Munici

pal, a esplêndida Avenida,
que leva seu nome; que é
ainda a melhor obra de dre

nagem � saneamento em

Florianópolis e, além de tan,
tas outras; a extraordinária
ponte pêncíl que é a maior
da América do Sul. Deve ter
sido combatido em seu tem

po. Os contemporâneos quase
nunca fazem justiça. Ê pre
ciso que o tempo apague res;

sentimentos, máguas, frustra
ções, dissabores e vinganças .

E o tempo tem sido o grande
aliado de Hercílio Luz.
Senhor Presidente.

,
Senhores Deputados:
Não lhes diremos que Her

cílio Luz foi um grande go
vernador porque Vossas Ex
celências bem o sabem! Não
lhes diremos que Hereílio
Luz deixou um legado im

pressionante de realizações,
porque 'estariamos repetindo
uma afirmação generaliãada.
Mas poderemos lhes dizer que
Hercilío Luz foi também um

nacionalista, porque acrec4:

cílio Luz na semana em que i-'

;e comemora o centenário do

.eu na.,;"imento. Que o seu

espírito sereno e grandioso,
continue participando dos

nossos triunfos e dos nossos

dissabores, para a grandeza
da terra que lhe serviu de

berço, para a prosperidade
dos seus filhos e para a feli
cidade da Pátria comum.

Discurso proí'ertdo pelo
senhor Deputado Dib

Cherem, em sessão de 25
de maio de 1960.

VENDE-SE
Um terreno a rua Servi

dão Faria!), medindo 10 por
28. Tratar com Oscar oar-

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

1.361.

Curso de Admissão
ao Ginásio

MATEMáTICA,
GUES, FRANCES
PREPARA- SE

PARA O CURSO

PORTU
F. LATIM.
ALUNOS
DE AD-

mana dos seus erros de suas

intransigências c de suas

cobiças.
Espelhem6-nos nas ínolví

dáveis lembranças deixadas
por homens como Hercílio
Luz para a conquista de no

vos rumos para os nossos

agitados dias.

público.
Nãc será demais pedir que,

nesta hera de tantas respon

sabílídades para com a Na

çãc, os partidos políticos ta

�am um exame de eonariên
cia diante do papel que de

sempenham no regime. E

que momento tão oportuno
pJ ra Santa Catarina. Hercí
lio Luz, temos certeza, dele

�q�:ri3 parttcípando- Que

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

ALUGAM,·SE
CASA RECEM CONSTRUIDA

E

Loja no mesmo local.

Rua Conselheiro Mafra, 154

Informações no mesmo local.

Senhor Presidente.
Senhores Deputados:
O Partido Social Democrá-

Compre agora
sua nova

Ii'OUPA

I?ENNER •

a boa roupa, ponlO "

,GRANDEa"êo�CURSO
CAUTELA
ILIO . ARIA
NA BOA COMPRA ESTÁ SUA BOA SORTE!

2 mil cruzeiros em

com-I
Com os Cautelas Milio-

,

pras dão direito a uma lIárias V. ganha prêmio�
Cautela Milionário milionários. '.

A

TRES SORTEIOS
I

30 de julho - 28 de setembro·

Sob ° ,•••o",o",",od. do "di° 'O"d���:'��:�/�����:::'.�t�
..

20 Automóveis Dauphine 1960

30 Condicionadores de ar FEDDERS
10 Aparelhos de Televisão
30 Refrigeradores ADMIRAL 1961 .J

30 Fogões Wallig VISORAMIC
30 Máquinas de costura RENNEJ=y
600 roupas RENNER

'.' 'éA�;lC��!\�:i�

........
':'� . .::;.. ,- .....

AVISO IMPORTANTE: �
A sua Cautela Mlllonarlo, �t
mesmo premiada num sor-

teio, continua valendo pa-
ro OS sorteios seguintes.

��\
:to )lf,''}f'"

MPM1'2Ç)05

fo..

G. B. CIlDEIRA DE I DRIDI
Rua Felipe Schmidt, 7 ... A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Regressou a Washington o Sr. Manuel Bramão, oon,
. selheiro comercial da Embaíxada de Portugal nos Estados
Unidos e delegado do govêrno de seu país ao Acôrdo In

ternacional de Café. O sr. Bramão veio ao Brasil a convi
te do presidente do Instituto Brasileiro do Café, sr. Re

nato da Costa Lima, e visitou, além desta Capital, os es

tados de São' Paulo e Paraná, onde teve oportunidade de

observar várias fazendas de café e a industrialização do

expurgo.

atenção:
Das 13 às 18 . horas, no Tribunal Regional, Eleitoral em'

apenas 10 minutos, você obterá seu Título, de Eleitor
Necessário o' Icõrdo Inter-

nacional do Café

PORTUGAL E O ACôRDO

Falando à ímprenaa a

respeito do café de suas

colônias africanas, esclare
ceu o sr. Manuel Bramão
que é êsse o principal pro-'
duto de exportação de seu

país, o que lhe dá uma

renda anual de 1.500.000 de

contos portuguêses, ou ....

55.000.000 de dólarea A

participação de seu país
no acôrdo foi de 1.375.000

sacas, das quais já expor
tou mais da metade e ,es

pera colocar tôda sua quo-

ta até o fim do convênio a

30 de setembro próximo.
Sôbre o contrato que fize
ram os países proautores
de café para efltabilizar o

mercado mundial ínror-

mau o conselheiro comer

cíal de Portugal em Wa
shington que seu govêmo
sente a necessidade dessa
providência acauteladora e

que deverá renovar sua

participação no convemo

o próximo período, cujas
discussões iniciai!'! deverão
ter início no mês próximo
na capital dos Estados Uni-

dos.
Informou-nos também o

visitante que o café mais
cultivado pela colônia por
tuguêsa de Goa é da es

pécie "Rofiu9ta", que está
alcançando o preço médio
de 25/26 cents a libra pê
so, contra a média de 20
cents dos cafés de mesma

espécie dos outros paises
da África. A diferença de

preço lhe é favorável, ex-

Hercílio foi
um potríotul

Na sessão solene realizada na AssembleIa, na quarta

feira comemorativa ao Centenário de nascimento de 'ifet

dUo' Luz, o sr. Deputado Dib Cherem, pronunciou o se-

Talvez não seje êste Q

início muito propício para
uma peça oratória, come

morando transcendental a-

contecímento para o Estado

de Santa Cata/rina. Insisti

mos no têrmo patriota, que
, retorna muito sugestivo
para esta época tão para
doxal e tão trepidante da

vidrlll nacional, em que, não

raro, a constante é a in

versão de valores. Patríota,
diz-se que é todo aquele
que tomba nos campos de

batalha defendendo o pa

trimônio de uma Nação!
PatrIota é também todo

aquele que perece, resguar

dar-do os direitos do ho

mem! Patriota, se o quise-

plicou, porque Portugal só
exporta o produto de fina
qualidade, estando empe
nhado na mesma campa
nha do Braaíl pelos cafés
melhores.

SATISFEITO
Ao final da entrevista,

declarou o Sr. Manuel Bra
mão ter tido enorme satis
fação em visitar o Brasil,
o que fêz pela segunda
vez, e, que pôde sentir o

surto desenvolvimentista
po rque passa noseo país.
Visitou também a nova ca

pital, Brasília, e voltou vi-
jvamente impressionado
com sua beleza arquitetô
nica e o arrôjo empregado
em sua construcão.
Ontem pela manhã o Sr.

Manuel Bramão estêve no

Instituto Brasileiro do Ca
fé despedindo-se do seu'
presidente interino, Sr.
Adolfo Becker. À noite em

barcou para Washington,
onde ressumirá suas fun
cões na Embaixada de Por

tugal - e disse - começa
rá a tratar do próximo
Acôrdo Internacional do

Café, cujas reuniões InI

cíaís, como já trísamoa, se

realizarão no próximo mês
de [unho,

Florianópolis, Sexta-feira, 27 de Maio de 1960

De Pôrto União
Visita o nosso município o sr. Melquia
des Fernandes, Chefe da Dissidência

Udenisfa Cafarinense
Percorrendo os Municípios do Vale do Rio do Peixe

e Oeste Catarinense, chegou a nossa Cidade o Sr. Melquia
des Fernandes.

Logo após a sua chegada, entrou em contacto com os

;"3US correligionários e amigos, pois o Sr. Melquiades Fer_

nandes é pessôà largamente relacionada em tôda esta

região.
Em 1929, quando da campanha municipal dêste mu

nicípio, foi o nosso ilustre visitante quem fundou o Centro

Político Coronel Lopes Vieira, no Distrito de Valões, levan
tando a candidatura do saudoso militar à Prefeitura dee-

ta Comuna. .

Acompanhado do prestigioso chefe político, Sr. Antô
nio Pinto Cordeiro, destacado membro do Diretório da

<,
União Demoorática Nacional dêste Município, víeítou o Sr.

Melquiades Fernandes os chefes udenístas díseídentes,

com êles traçando planos e discutindo normas a serem

adotadas, visando a próxima eleição, na qual a díssldên,

cia de Pôrto União tomará parte ativa. DISSIDENTE.

Semana do Centenário
Is idéias de Hercilio Luz
Proseeçuiruio na série de

alocucões alusivas ao Ceri
tenárto de nascimento de
Hercílio Luz, publicarllmos
hoje, a palestra proferida
pelo Dr. Edmundo Acácio
Moreira em 25/5/60, no

programa "A Marcha dos
Acontecimentos", da Rádio
Diário da Manhá e trans
mitida às 12,30 horas;'

Agradeço, desvanecido, à
Comissão de festejos do
Centenário de Hercílio Luz,

.

a lembrança de meu oba
curo nome para falar nestes
grandiosa data, na sema

na comemorativa consa

grada à sua memória.

Outras personalidades
havia, com indiscutível va
lor e autoridade para o de

sempenho de tão honroso
mandato.
Assim, as credencíaít- de

que fui investido, só po
dem ser explicadas pela
amizade que ligava a mi
nha família à família de
Hercílio Luz.

Conheci-o ainda menino,
quando o então Senador
Hercílio Luz seguiu à cida
de de Tubarão, aonde mo

ravámos, em propaganda
da campanha civilista, a

serviço da candidatura de

Ru'Y Barbosa à Presidência
- -----------------� --�-.

(Cont. na 7.3. pág.)

BILHETE AO CHIQUITO MASCARENHAS:
BOM DIA.

ANTEONTEM, EM BLUMENAU, AO ENTRAR NA

GRUTA AZUL, PARA ALMOÇAR, FUI ABORDADO

POR UM CORRELIGIONÁRIO, QUE ACABAVA DE

CHEGAR DA CAPITAL, E QUE ME INQUIRIU ASSIM:
- ENTÃO, COMO É QUE O CELSO FOI BRIGAR

COM O ÉRICO MULLER E COM O JADER MAGA

LHÃES? POR QUE O PRP ROMPEU CON9SCO? O

JADER VAI SER O CANDIDATO A VICE NA CHAPA

DO IRINEU E ...

- QUEM FOI QUE TE DISSE TUDO ISSO?
- ESCUTEI, NA RÁDIO ANITA, GARIBALDI.

COMO RESPOSTA CONVIDEI-O A ENTRAR NO

RESTAURANTE E OBSERVAR COM QUEM EU IA

ALMOÇAR. ENTRAMOS. ELE JÁ HAVIA ALMOÇADO.
E EU FUI ALMOÇAR NA CORDIALISSIMA MESA EM

QUE ALMOÇAVAM CELSO RAMOS,. ÉRICO MULLER,
JADER MAGALHÃES E HONORATO TOMELIN, COM

OS RELóGIOS MUITO BEM ACERTADOS. /

MEU INQUIRIDOR. DIANTE DO EXPOSTO, PAS
SOU POR MIM E DISSE-ME AO OUVIDO UM PRO

VÉRBIO MUITO OPORTUNO SôBRE O VERBO
MENTIR.

RECADO DO

R.A.R.

guinte discurso:
Senhor Presidente

Senhores Deputados:
Hercílio Luz foi 'um patriota'! Esta, exatamente, a im

pressão que nos ocorreu, ao depararmo�, em dias da se,
mana passada com o imponente vulto fíxado na Alameda

próxima à gigantesca' obra metálica que prolonga Floria

nópolis para o Continente, quando formulávamos as pri

meiras idéias para êste ligeiro trabalho.
rem - é também aquele
que vibra de entusiasmo

cívico diante 'do pavllhâo
auri-vcrde ou da execução
do hino nacional! Patriota
é, sobretudo, meus senho

res, aquele que ama e res

peita sua terra. E, Hercílio

Luz, mais do que qualquer
outro, ,a'mou sua terra. E

por ela lutou.. E por ela

sofreu .. ' E por ela se fez

respeitado ...
Nos dadivosos tempos da

infância, o povo sugeria aos

menos avisados várias len

das sôbre a personalídade
imorredoura do discutido

estadista: - Hercílio Luz,
à noite, vigiava' a ponte,
atravessando-a de um lado

a outro, adverftndo os

guardas sôbre os reparos

que paracíam necessários e

indispensáveis. Às- vezes,
diziam os contadores de

história, era a estátua de

Hercílio que se movia, co

mo que para melhor obser

var a obra que foi a maior

de tõdas quantas realizou.

A crendice popular, tão ho

nesta e de tão bôa fé, trans
mitia, através dos anos,

traços marcantes do mag

nífico catarínense, que dig
nificou e honrou o seu Es

tado.

da República. sendo nosso

hóspede.
.

Acompanhavam-no João
da Silva Medeiros Filho,
Paschoal Simone, Icono
mus Agapíto: Iconomus,
João Câncio de Souza Si
queira, e outros.
Recebido festivamente, na

estação .
ferroviária, Hercí

lio Luz empolgou. Era ora

dor por natureza. O seu

porte varonil, os 'seus ges
toa, as trases pausadas, o

jogo fisionômico, a indu
mentária bem cuidada, a

beleza física levaram um

observador a compara-lo a

Joaquim Nabuco.
Com efeito, na convivên

cia íntima Hercílio Luz era.

um cavalheiro um fidalgo,
a todos encantando com o

seu fino trato" a sua admi
rável palestra, a sua ilus
tração proteica.
Com as damas, então,

era de uma gentileza im

par.
A todos recebia com a

mesma distinção, aem me

dir a posição social, OS ha
veres. Podia ser o mais
modesto té descalço, a

acolhida era sempre cor

dial.
(Continua na 6.a página)

(UM,PRIMENTOS DE DI JOAQUIM
De Roma, onde se encon-

tra particpando de altos
.consêlhos eclesiásticos, S.
Exa. Revma., D. Joaquim
Domingues <ile' Oliveira,
eminente Arcebispo Metro
politano. enviou atencioso

postal de cumprímentoa ao
nosso diretor. A gentileza
do veterano Chefe da Igre
ja em nosso Estado foi re,
cebída, em tõda a redação,
com grande satisfação.

Ademar, hoje, no Rio Grande do Sul
PôRTO ALEGRE, 26 (V

A) - Para mais uma ex

cursão de propaganda de
sua candidatura à presi
dência da República, em

nosso Estado, deverá che
gar hoj.e à cidade de San
to Angelo o sr. Adernar de
Barros.
A viagem do prefeito de

São Paulo ae estenderá até
o dia 29 do corrents e

abrangerá os municípios de
Santa Rosa, Cruz Alta,
Ijuí, Passo Fundo, Carazi
nho, Lagoa Vermelha e

Erechim, nos quais parti,
cipará de comícios eleíto;
rais.

No aeropórto "Hercílio Luz", sexta-feira última,
de partida para Lages, encontraramcss as duas co

mitivas: a oficial e a particular, constituída a prí ,

meíra de autoridades e políticos situacionistas e a

eegunda de elementos da oposição, na sua grande
maioria. O tempo estava enferruscado, antr.aéreo e

trífásíco i frio, chuva e vento.

Em todos, somados os que não diziam, mas pen
savam, aos que confessavam, latejava o desêjo de
adiar a viagem. Mas, os dois aviões estavam na pis
ta, aguardando teto para o vôo.

Se surgisse a proposta de adiamento haveria
acôrdo unânime. Ninguém, entretanto, �ventou a

idéia. .. E ninguém pag<;>u vale. E lá se foram as co

mitivas. Na primeira, Celoo; na segunda, Irineu! ,

X X X

Naciuefa ocasião, o candidato udenista, olhando
os céus ventrudos de chuva ,e riscados de ventos,
comentou para o deputado Adernar Ghisi:

- E você ainda me aconselha a ir, que é mole!,?
Olhe ali para [ora e veja a dureza!!!

X X X

O Secretário Laert Vieira, esbarrando com o

nosso diretor, anunciou:
- vamoe embora! Misturar os rodeios!
_ Misturar como? Em Lages somente há um!!!

X X X

De satisfeitos os srs. Heriberto Hulse e Celso

Ramos, em Lageii;' pareciam dois autênticos milioná

rios: riam atoa! A cara do primo pobre era a do Se.

nadar Bornhausen, lembrando Ovídio: tristíssima

imago!
X X X

O termômetro disparou em Lages, para 2, 3, 4, 5

e até 6 abaixo de zéro.
_ Que frio - diziam todos.

_ Que frieza - dizia o Senador.
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Na próxima
viagem

leve também

o seu garoto

.d
,
Q.

...jJaqando pelo

poderá agora gozar

as suas férias

pagando as passagens

após a' viagem em suave!

prestações mensais

qualquer caso uCRUZEIRO A PRAZO"

informações: Agência TAC - CRUZEIRO DO SUL
Fones 21·11 37-00 31-74 Rua Felipe Schmidt. 24

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


