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NAIÇOES UNIDAS, 11 '(U.P.I.) A Argentina notificou formalmente ao conselho de segura�ça das Nações Unida s que pretende pedir
a inlervençã.o do órgjo mundial se Israel não lhe devoíver o ex.:coronel nazisla·Adolf Eichmann.

-

A Argentina enviou a carta ao em

baixador T. F. Tsiang, da ('hina/Nacionalista, presidente do- conselho por êsle mês. ·Eslavi acompanhada de uma cópia da nola envia
da pela Argentina a Israel com referência ao caso do ex-ceronel. nazista. Na nola, a Argentina afirmou· que a

' cap'ura de Eichmann
em Buenos Aires, por"comandos judeus". violou· a soberania argentina. Eichmann é acusado de ajudar à dirigir a campànha de Hi
tler para a extermináção de _ seis milhões de judeus. fichminn, prêso atualme,nte em Israel;' espera ser julgado naquele país. A Ar

gentina somente pediu que sua nota a Israel ;seja passada ,às mãos de todos os m'embros do
.

conselho.

Prega .0 Brasil·· na OEA reformas agrári-as
WASHINGTON, 11 (A,P.)

- O Brasil sugeriu que a

Organização dos E8tados
Americanos (OEA) ajude
a organizar projetos-pilo
tos para reformas agrá ,

rias na América Latina. A
sugestão foi feita na Sub-

,
comissão Agrícola do "Co
mitê dos 9" pelo represen
tante brasileiro, Luiz Car ,

los Mancini, o qual decla
rou qué -a entidade pode,
ria preparar os estudos ne,

cessários e coordenar o fi
nanciamento.
Em relatório sôbre o pro ,

jeto, Mancini indicou que
é necessária- firme base

·Castro

agrícola para o desenvolvi- e que se exige ação "deci- conseguir. Acrescentou que
menta urbano e industrial -dída - e vigorosa" para' o as' nações; individuais po-
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Acusado

Acrescentou que visitou
Samuel Waugh, presidente
do Banco de Exportação e

,Importação e que êste "é

na América
deriam escolher a zona dos
projetos.pílotos, mas deve,
riam pô-los em exe.cução
em colaboração com ae en
tidades internacionais.

nato e artea complementá- comercialização dos produ-
res à atividade. agrícola,

..

tos, educação, saúde' etc,
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Enfêrl1lG- O sr8 João Goularl
Sugeriu que os projetos

sejam efetuados junto com
os programas de fomento
regional. Também afirmou
que os projetos. devem
"abranger a totalidade dos

aspectos de deaenvoíví,
menta no planejamento re

gional: utilização plena
do regime de propriedade
e o uso da terra. aplica
ção do crédito agrícola, de
senvolvimento do arteza,

a

Reinício
.

da Reunião sôbre
Desarmamento·

lU Seaehra
Pede .Israel Desculpas e (ompree�são

Para o (aso de fichmann

Chamado ao Vaticano o Arcebispo de

Havana

de Suprimir
Liberdade. de Imprenso •

WASHIN0TO�, 11
. (l!. P. Cuba". Disse que hav�a um velho amigo e conver- lheíro do Departamento de, título honorífico. Depoía de

I.) - O Primeiro Mínístro mantido uma palestra mui; samos sem tratar de aa, Estado e ex-embaixador uma semana em Nova
do ' Peru, Pedro J3�ltran, to eatísratóría com Herter; suntos comerciais". Roy em Lima, participaram des., - York, regressará -a Wa-
aCl}-sou C�Jba de prrvar o porém, de�mentiu que hOl�- Rubottom, secretário de sas conversações. Beltran shíngton, para falar ante
pais da liberdade de im, vesse aolícítado apoio .11- Estado adjunto para as- disse que passará o fim de uma reunião especial do
prensa. Ao falar com os nanceiro para o programa suntos interamericanos e semana em Yale onde na Consefho Interamericano
jornalistas depois de uma de reforma agrária do Theodore Achilleo conse- segunda.feira receberá' um Econômico e Social.
entrevista de 40 mínutoe Peru.

'.

com o secretário de Estado
Chrtstían Herter, declarou
Beltràn, também que em

certa ocasião, quando era

jornalista, foi conduzido à
prisão por sua posição em

favor da liberdade de im

prensa. "Acreditava que
tais coísaa, não aconteces
sem mais e que somente po
deriâm ocorrer .nos dias
das ditaduras, porém ago
ra. vejo que tal procedi- BUENOS AIRES,.. 11· (V.
menta ainda ocorre em A.i - O primeiro ministro

MIAMI, Flórida, 11 (U.
P. 1.) - O jornal "Miami
News" informou, hoje, que
soube que o arcebispo de

Havana, monsenhor Evelio
Diaz foi chamado ao' Va

ticano para realizar con

sultas. O periódico díese

que viajantes procedentes
de Cuba contaram que é
possível que o prelado não
retorne às suas funções
mas que seja nomeado pa
ra Um cargo no Vaticano.
Acredíta-ee que o chama
mento: de monsenhor Diaz

sej a devido às informações
apresentadas ao Papa por

Cardeal de Milão
Chega Hoje
BRASíLIA, 11 (V. A.)

Deverá chegar a esta ca

pital poje, às 12 hora8 o

cardeal Giovanni Battista
Montini, acompanhado do
seu secretario, dom Pas

quale Macchi. O ce,rimonial
do Ministerio das Rela
cões Exteriores organizou
ó programa da visita.

monsenhor Louis Centoz,
Núncio Apostólico' na capí ,

tal cubana. Fontes (la Igre
ja Católica em Havana
informaram que Monse
nhor Centoz estava pro-
fundamente preocupada
ante a tendência do Pri

meiro Míníatro Fidel Cas
tro para o comunismo e a

impossibilidade de monse

nhor Diaz de falar franca
mente do púlpito contra a

penetração verI�elha: O

[ornalt declarou qUe "e sa

bido, nos circulas católicos
de Cuba e do exterior, 'que
monsenhor Diaz se recusou

a aseínar a recente carta
pastoral expedida pelo ar

cebispo Enrique Perez Se
rantes de Santiago de

Cuba". Acrescentou que o

bispo-auxiliar, Eduardo Bo
za Masvidal, talvez seja
convertido no principal
porta-voz ,da hierarquia
catolica em Havana. Os

viajantes disseram que [Je

espera que Fidel Castro fe
che, dentro em breve, os

três colégios católicos de
Havana, segundo informou
o jornal.

de lsraet/Dàviid B\,!!1Gi't .. -

ríon. pediu esta noite
.

ao

presidente argentino, com
preensão para a posição do
seu governo no sensacio
nal caso de Adolf Eiclt-

.

mann, A nota pesoal do
"premier" a Frondizi, dada
a- público aqui pela chan
celaria não responde dire
tamente às exígêncías ar':
gcntinas no sentido ãe que
o ex-coronel nazista, a

cusado .do e'Xterminio de
seis milhões de judeus, se

ja devolvído esta semana d

Buenos Aires.

Entretanto, o dramãtíco
apêlo de Ben-Gurion em

prol de' um entendimento
com a. Argentina dcn.ons
t.·u c;�·l:.mente que o go
vêrno OE Israel não nre
rendo .ibertar Eich:n:'mn,
que

" I..c\rda o julgamento
dos H'l.t� crimes de ruerra
em Tel Aviv. A nota do
"premier" foi entregue ao

chanceler argentino, Dío
genes Taboada, pela cni
baixador Arieh Levavi nes
ta capital.
Porta-vozes da prcsidê.i

'(,ia anunciaram POU\!O de·

poi� que Frondizi havia
enviado instruções a Mario
Amadeo, idelegado argtlnti
no nas Nações Unidas, pa
ra que apresentasse o Nlf:O

ante a organizaçifo mun

dir::.i. Ben-Guridn pe 111 ;�

Frundizi desculpas. I: �It,
.

v..lllaciw da soberania. :..,r_

gentina por agentes de
I: .rb.el que sequestr:-l, ":-,m
El·thmann em Buencs .'\1-
)'6'3 e o levarama à f I,ça
par', nü-Aviv.Celso Está Pronto Para Governar

Os grupos de estudo, que o senhor
Celso Ramos, �andidato da oposição ao go
vêrno de Santa Catarina, convidou para ela- r

borar O programa definitivo de gQvêrno, es.

tãp com suas tarefas pràticamente concluí
das. O candidato opos 'cionista está dando
um último retoque no material. Dentro de

poucos dias uma síntese do programa será
distribuída em t ô d o o território catari
nense,

Para GOVERNaDOR
Vote em

, 'l_

GENEBRA, 11 (A. P.)
A delegação norte.amerí
cana n0tâ alguns "sinais
alentadores" no novo pla
no soviético de desarma
mento, mas preveniu a

Rússia com firmeza que os

Estados Unidoa "não aban,
donatão seus aliados e nem
desistirão

.

de sua partici
pação na_ defesa coletiva do
Mundo Livre". A declara
ção de'que. os Estados Uni
dos não participarão de
qualquer convênio de de,
sarmamento que ponha em

perigo a eegurança do
Mundo Livre, foi feita pelo
embaixador norte.amerí-

.,
cano, FredeTick Eaton no

primeiro comentário deta
lhado sôbre o plano sovié
tico 'de desarmamento.
Eaton declarqu, na. confe
rência de 10 nações, qUe o

novo plano parece conter
"alteracõés animadoras"
quanto' à atitude soviética
sôbre 4 pontos, importan
tes:

1.0 � Expõe em detalhe
as medidas de contrôle de
desarmamento em maior
amplitude, o que consti
tui "boa noticia ae quer di
zer que a delegação sovié
tica está disposta a discu
tir em têrmos concretos as

exigências de verificação
, das medidas específicas do
desarmamento" .

2.° - !inclui, pela pri
meira vez, um di8positivo·
para estudo da "cessação"
da produção de material
desintegrável para usos

Cumpre Dorticós Intenso' Programa'
no 'México

Cidade dei México, iI (V.
A.) - O presidente de
Cuba, Osvalido Dorticos,
aparefl.Jtemente recuperado
dos ligeiros- efeitos da al
titude desta cidade, que o

obrigaram a chamar um

PI.clico, à noite passada,
C'.ep')5itc._U hoje, uma coroa

de flores ante o monumen

to à Independência do 1VI.
xiro' e iniciou uma serie de
atividadel' que incluiam
uma :visita ao presidente
Lopes Mateos. Dorticós, de
pois de uma calorosa re
cepção à sua chegada, f.>
liOité passada, e a,pós uma
breve palestra com escu

dantes, l)iO saguão do ho
tel, dirigiu-se a seus apo-.
sentas. Chamou o doutor
Fernando Cardenas porque
sentia os efeitos da alti
tude. O .médico sugeriu um

descanço de duas hora5.

Mais tarde, o visitante a

pareceu em um
.

programa
de televisão, com Ramnn
Beteta, diretor-geral do
'j'ornal mexicano "NOve-da
des". A sua chegada foi
noticiada com grande deil-

. taque pelos jornais' lócal:�.

militares. 'Isto também po
de ser sintoma promissor,
mas parace estar vinculado
à aolução de todo o proble
ma 'do desarmamento nu,
clear.
3.° - A Rússia parece

ter desistido da anterior
posição impraticável de que
o desarmamento geral e

completo deve ser reali
zado dentro de um período
de 4 anos.

4,° - Parece que a Rús
sia pelo menos, concorda
com o princípio de uma

fôrça internacional para
manutenção da paz.

Outra grande preocupa-.
cão - disse Eaton - '''é a

êxigência eovíétíca de li
quidação de .todos os acor

dos de segurança coletiva
do Mundo Livre, através de
completa e imediata reti
rada -de tôdas as fôrças
norte.amerícanas, das zo

mas. parece eetar vinculado
agora se acham estaciona
das a pedido eapecífíco de
nossos amigos". Eaton in

dagou: "Como é possível
que a União Soviética con

cilie êste dispositivo com,
a sUa anunciada' aceita

ção do princípio de que
nenhum Estado deva con

seguir vantagens militaréL'
com o processo do desar
mamento em qualquer fa_
se?"

".

RIO, 11 (V, A.)
- O vice-presidente
d á República, sr,

João Goulart, sofreu
unia recaida em seu

.estado de saúde, re
colhendo-se à sua re

sidência. A conselho
médico, s.s. cancelou
todos QS seus com

proníissos políticos e

deverá observar a

soluto repouso,

CELSO ,

'
'
..

IRINEU ..

SEM CANDIDATOS ..
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O CHIQUITO. OUVINDO ESSAS VERDADES, FI

COU MUITO RUIZINHO _PENTRO DA ROUPA!

BRASIL- PAGOU SUA ('OlA NO
BANCO INTERAMERICANO

BRASíLIA, 11 - O mi
nistro interino da Fazenda,
sr. Francisco Bicalho, re

cebeu do vice_presidente
executivo do Banco tnte
ramerrcanc do Desenvolvi
mento; sr. Robert P. Mo

napaco, carta na qual êste
exprime a "satisfação e re

conhecimento do banco pe
la presteza com que o Bra

sil efetuou o pagamento da

parte em ouro ou dólar da

'primeira quota de sua

subsericâo de capital no

banco ê sua contribuição
ao fundo para operações
,especiais. A considerável
antecipação com. que se

processou o pagamen_to .

cons.titui importante refor
co de nosua situação llll

,éial". O total da primeira
quota paga pelo Brasil é de
sete milhões e seiscentos
e vinte e doIs mil dólares

BRASI'UA: ,Observatório' Meteorológi ..
"

,co
-

Mais Moderno do Mundo
Brasília, 11 (V. A.) - O

Serviço de Meteorologia do

IMinis.tério da Agricultura
está construindo em BraSÍ
lia um observatório· me

teorológico que será o mais
moderno do mundo. Sua

construção está sendo feita
aC(;lleradamcnte

.

e as pre
visões são no sentido de
que seja inaugurado n j

pr:Jzn de 60 a!'ls.

Chile Agradecido ao Brasil
RIO, 11 (V, A.) - A ma_

neira c.omo o' Brasil está
socorrendo o meu povo
muito me senlJibiliza e fico
mesmo emociOnado com
êste carinho dos brasilei
ro's - diSSe, hoje à impren
sa o ,embaixador do Chile,
sr. Raul Bazan Davila. A
colaboracão - continuou
- parte" de todos. Recebo
aqui na· embaixada dona
tivos de tôdas as eflpécies'
até mesmo dinheiro' de pes-

'So'as do povo. A atuação do
presidente da República
participandO pessoalmente
dos espetáculos que visam
angariar donativo<! para os
chilenos dá um cunho na_
cional ao movimento. E
salientou: HE' de grande
impol.1tância o papel de
sempenhado pelo Oomité
Nacional Pró-Flagelados
Chilenos, presidido pelo
ministro das Relações Ex
teriores do Brasil".

Cu�tará aIlrGximadamen
te 100 milhões de cruzeiros
e apenas o modernissimo
ra.dar, que fOi adquirido na

Il:'(;l�t.(rJ:a e aqui se en

contra cnc<lixoLado, ficou
e:n '10 mi)hõe" Oe cruzeiros.

ouro. O capital autorizado
do Brasil no banco é de
cento e três milhões, cen,

to e quarenta mil dólares,
e o fundo especial é de dez
milhões trezentos e qua
torze míl dólares, totalí
zando assim cento e treze
milhões, quatrocentos' e

oitenta mil dólares.

··Prêmio
Ferroviário

A rêde Ferroviária Fe
derál instituiu um prêmiO
no valor 'de 100 mil cru

zeiros a ser conferido a um

dos trabalhos escolhidos
pela comissão julgadora do
Décimo Congresso Pan
<l.mcricano de Estradas de
Fel Ia a se reunir nesta
Lapitai a 20 de outubro
'·;n'douro.
Outros dois prêmios no

"alar de 700 e 1 mil dóla
res, também serão 'Conferi·
dos pela Alco Products e

pela GE, respectivamente,
às melhores teses concor

rentes. Além dêsses pré
míos, ainda. outros. sedio

instituídos, incentivando a

apr('�entação de maior nú
mela de trabalhos e ele
vaçãe de nível técnico do
,�()nc.lave.

-Milagre Não Ocorreu Ainda
Valdivia Continua Ameaçada: Milha ..

res de. Pessoas Em Perigo
Santiago, Chile, 10 (V. A.),

_ Os engenheiros e batfL'
lhões de operários luta.m
denodadamente para' con
trolar (J desaguamento do

lago hihihue, que cresce

-eada ve:<-. mais. e e'{itar
que uma torrente de :Igu''l.
gelada, de tres metros,
inunde os vales ribeirinho'�
e arra:;,e a cidadé dl:! Va',
�iiyia Enquan·to são eftlcc1,"

vados canais, para o (L�;a,

guámf.nto, milhares· de ha
bitantes' de Valdi!� e ao

)':mgo dos vales dos riQ3
São' I edl (J e Calle-Calle,
c.ontimlam abandonando
seu� .ales, muitos ,deles se'
refughu am em tendas de

campar,ha levantadas CYll

ltigare., altos nos arredai.,
de V;."i�ivia. outros., 2l'!-.11
('vacuaoos por Call1111hOt!s.
V'W'll'BS e aviões..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



J Florianópolis, Domingo, 12 de Junho de '1960
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f�1 Pat'a almoçar_ e jantar bem, depois de sua

casa, QUERENCIA PALACE HOTEL
�SSSSSSSSSSS,%SSSSSSSS%s*%sssssssssssssssss

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

A revista 'BOSSA NOVA' I W:::::::::::::::::S:::C;::C;::C;S;
sairá no próximo dia 30,

S" jno Luz Hotel, onde será teoferecido um cock-tail, pe, I

1:: d::��o;e:;:me.ira de ta-,

'

•••
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lar, constituem, um dos
' ,

Terá maior vencimento,
mais importantes fatores Mais conceito o servidor;
do, encanto pessoal. I Com-co Estado l'edimido
O QUE SERÁ AFINAL O

DESQUITE: UM' CASA-
E CELSO Governador.

MENTO MAL ACABADO
NEM O PADRE

OU UM DIVÓRCIO MAL - Lanterneira! Deus seja louvado! Com vocês ...
COMPLETADO: . . n� padre!

.
--'- Erraste o pulo agora, Vassoureiro! 0 padre aquê

le, nem é.vígtlante, é da vassoura também. Essa tua
mania de não dar valôr ao que é nOD30 sofreu engano
di canto. . .

'

- Seja de quem fêtr, o que êle não póde é fazer
besteira. .. .

E
. ASWITRIttES da Fal'l)'Já- ,

, da Catarinense, Maga:hine
'Hoepck e Hoepck Fazendas,
estão prestando uma' home

nagem DIA DOS NAMORA-
,- "

DOS, Estas homenagens quem rn'o, deu ..

Pn:�padge!�adr;: codn�erc�!�, uma, .....:.. Um consêlho de .amígo - disse êle, E -conttnuou:
"li .em uma de tuas crônicas, que se o teu talão vale um

milhão for sorteado, comprarás o Miramar e o derrubarás.
Pois bem. Não faças semelhante corsa. Tôda :

aquela bru

sundanga de graça: ainda é eapêto para quem receber.
- E os ferros? - perguntei.
- Os ferros! Tú chamas aquilo de ferro? Que ferro,

amigo Melo. Aquilo está reduzido a pó de ferrugem.
Não dou 'uma caixa de fósforos por aquele crivo.
- -Crivo, Pantaleão?
- Então? Tú não viste a buraqueira?
- Quer dizer que se fôr eu o felízairdo milionário não

devo 'empregar o dinheiro naquilo? Qú você está espen,n

'10 a hora para adquirir os ferrou velho�? Se fôr pO'r isso

J consêlho, então, todos os ferros eu dou para você.
- ProlI\ess.a. de político ou' de amig'o?
- D'e jornalista, Pantaleão.
_ Bem. Não faz muita diferença, mas aceito. E como

não' juntei talão, vou rezar pelo amigo.
E 'no mais, para a frente Melo. Direção em linha

A, N iÀiÉ�R;NgSRH��l· de;·AR.ÃO ANOS AMANHÃ
Sra. 'Eduardo Santos PAULO DA COSTA RAMOS

Transcorre,. hoje, o aníver- É sempre com alegria que
sário natalício da exma. sra noticíamos o aínversárlo do
d. Dora Oliveira Santos, es- pessoal aqui de, casa.

posa do sr, Farm. Eduardo Amanhã é o dia: nat_jl,lÍcio
Santos, Ido alto comércio 10- do jovem Paulo da Costlf. Ra
cal.

'

mos, filho do nosso Diretor
As muitas homenagens que Dr. Rubens de Arruda Ramos

serão tributadas a distinta e de sua exma. espôsa d. Ges
aniversariante, pelã socieda- sen da Costa Ramos.
de local, os de O ESTADO se Cedo ainda, iniciou, neste
<is/Ólociam, formulando os me, Diário, a escrever suas crê-
lhores votos de felicidades. nicas, .tendo-se saído mara-

.DR. JULIO TIETZMÁNN vílhosamente bem.
Em Brusque, on:de reside e Amanhã, data de seu na-

exerce a advogacía, vê trans- talícío, Paulo será afetuosa
correr. hoje, a sua data na- mente cumprimentado por
talícia, o dr. Júlio Tietzmann. vasto círculo de amizades.
Seus 'amigos e admiradores,' Os de O ESTADO, asso-

nesta oportunidade, prestar- eíando-se às homena-,eQ
lhe-ão siglnificatival3i. home- que lhe serão prestadas, for
nagens, às quais O ESTADO mularn-Ihe e a seus ventura,
se associa. sos genítores, votos de feli-

SRA. LUIZA RIHL cidades perenes. I
A exma. sra . .d. Luíza.Ríhl,

I
'

esposa do sr. Roberto Rihl, - srta. �eanete .Pereira. Días I.,·.diretor gerente da Cia. Tele - sr. Jaime ASSiS, funcíoná., �'
fônica Catarinense, vê trans- rio de Base Aérea de Flo- !
correr, hoje, a data de seu ríanópolís .

aniversário natalício. dr. Ayezo Campos
'" Dama muito conceituada - sr. Érico Couto
na sociedade local a dístínta - Sargt. Acart da Costa Silva
aníversaríante vÇJ'-se-á cer- - sr. Antonio de Barros
cada de carinhosas manííes- Lemos

tações de apreço e regozijo: - sr. Arnaldo Pinto de Oli-
O ESTADO apresenta fe- veira

licitacões. - sr. Solom Carvalho de
-- sr. Nelson de Almeida Souza

Machado - sr. José Varela Junior
� srta. Neusa Yara Oliveira.

1-
sr. Antonio Bayer

fil!J.a do. sr. Telêmapo Oli- - sr. Francisco Cabral Nu-
veira nes

srta. Antonieta de Barros - Jovem Norton Paulo
Alves

.

- srta. Marília Silva
_ srta. Nelí Macuco. - srta. Nemésis Oliveira
_ srta. Maria de Lourdes - sra. Ursulina Castro.

Jacques . ,JOVEM .

_ sra. Nair Sardá Línhares, OSMAR A. SCHLINDWEIN
espôsa Ido sr. Hercinio Li-

.

'I'ranscorrerá na data de

nhares amanhã mais um aniversário
_ sra. Maria de Oliveira natalício, o jovem Osmar
_ sr. JOaquim Geraldo Ros'a Antônio Schlindwein, nosso
_ sra. Alice Sales Andríani colega de Redação ,filho do
_ sr. Prof. Mário O. Goeld- sr. Carlos Schlindwein e de

ner sua exma. espôsa d. Zenir
_' sr. Érico Grumiché de Aquino Schlindwein.
- srta, Juracy Nunes. O aniversariante que é bas-

tante relacionado, receberá
Nós de O ESTADO, deseja- neste dia, as maiores provas.

mos-lhe inum,era's relícída- de carinho.

SELOS � COLf(10NADORES
, .

,COMPRO COL�ÇÕE;S' DE SELOS BRASILEIROS
ESTRANOEIROS JOSÉ ZI,NS HOTEL LUX AP. 316.

. por Walter Lange mens não cumprem aquilo
, N.o 157 . I que d'êle -esperavam.

Mrs. No�'a oorrín de sprtn; Quando a gente a�?�ste
gfield, festejava o seu 103.0 Ul.na mulher fazendo 11m

aniversário natalício. Cercá- peza geral", compreende:se
da de filhos, netos e bíe.ie, porque as "tempestades tem

tos êstes apresentaram à nomes femmmos.

tos' êstes apresentaram à
anciã um enorme bôlo com

10 grandes e 3 pequenas ve

las. A anIversarlante cente-.
nária pôs as mãos atráz das
vela[', sorriu, soprqu. .. e

morreu.

) : (
Lawrence Molyn, um tra

balhador nas minas de Petl_
silvâ-nia, �f().j subme'tído a

uma operação de apendicite.
Os médicos ficaran'i surnre
endicios 'quando tirarani da
apêndice de LaWrence um

termômetro, que ainda fun�
donava. Ele. o tinha ,engnli
do 37� anos atrás! Se nOli é
ver0 ....vai pOT conta de
uma revista americana, ond.e
li: e:;ta notícia.

� ) : (
Na, prisão de Highbown

Cli.8.A.) chegou uma cada,
euio destinatário era deil'.�ó
nhec.id:o .e:ltre os prisionei ..
ros. O caso só teve unia ex_

'ÍJUcação, com, uma anotacão
'10 verso do envelopê, assim
l't:dlgi:da: "Caso o destinatá�
rio ainda, niic fôr conhedtlo
na pt·isão,. é' ,favor guarda:' a
cal,)',.3;" ruté.lque ,êle seja: entre
gue '.

):(
Depois da visita ofi'eral

Clue o casal "Nasser" da Ará.."
bia Unida fêz a IugOSlávia,
a Sra. Nasser 'quase nãu usa
mais o véu. quando se mos_
tra em público. Para esta
mudança revolucionária ela
se decidiu em perfeito

.

en
tendimento com o <leU ilus
tre espôso.

) : (
Em Bright.on (U.S.A.)

foi dispensada a professôra
Esther B. Bogle, porque fe
chou a .bôca das suas alunas
com esparadrapo. Em sua
defêsa alegou que foL o úni-
co meio que ela encontrou
para que ela<l ficassem ca
ladas durante as aulas!

) : (:
Só para homens:
Uma mulher 'que chora

copiosament.e, quase sempre
é dura como .granito.
As mulheres ficam muito

de.siludidas, quando os ho-

Muitos homens comecam o

matrimônio co1\10 Chéfes e

acabam como simples sócios.
As mulliere<l são como as

ostras; é preciso examinar
) : (

muitas. . . para en"<!ontrar
uma pérola.
Johannes BJ;ahnls, Ô com

posttór' e músico, recebeu
certa vêz um convite de um

banqueiro para j a n tal'.
Quando estavam sentados
na mêsa, o dono da casa

mandou ['ervir yinh'o e de
cla·rou: "Este é o melhor vi
nho de minha adega. Dei-'
lhe o nome de Brahms, em

.

sua homenagem".' Brahms
experimentou a bebida e'
respondeu: "'De fato o vinho
é bom, mas quem sabe en

contrará outra marca me

lhor, chamada "Bethoven"?
) : (

Adolph Menzel, um céle- I
bre pintor e Tn�odor Mom
ms.en, O conhecido sábio,
quando' já passavam dos 80
anos de idade subiram jun
tõs, braços dadQ[', uma enor

me escada, que dava para
um salão .de festas da Aca
demia, onde se re�lisavà um

banquet,e e homenagem dos
dois. Mommsen, sem p r e

pJ.'onto para uma brincadei
ra, disse: "Meu caTO M,enzel,
pmJ3ívelmente esta nossa pe
r,egrinação m conjunto é um

exercício preliminar para os

próximos días, quando tiver
mos que enfrentar a escada
que conduz ao céu". Ao ou

vir isto, Menzel tirou o seu

braço é -resmungou zang'ado:
"Atrás do Senhor, amigo
Mommsen, atrás".

): (
Pensamen tos:
Correndo atrás do prazer.

mah facilmente se encontrl"
a dôr.

�

O trabalho é uma das fon_
tes mais seguras da felicida
de.
Onde quer que est.ejas, 're

colhe sempre coisas' bôas;
faze como a abêlha que, .em

voltando à colmeia, nüo traz
senão mél.

A tainíüa de '''Sidnei Nocetti, convida aos parente" e

pessoas amigas para a Santa Mima que em sufrágio de

sua alma, mandam celebrar, quinta-feira, dia 16 às 7,30
horas na Igreja de São' Francisco.

Antecipadamente agradecem a todos que comparece-

(O��'ltTt: '�í�iA DE ANIVERSÁRIO I
Vva. Alice' Roque Alves, Dalva Roque Alves, Dilson

Serafim Alvee (ausente), Lorival Dilson Serafim Alves e

família, Lorival de Souza e família, convidam aosxparen,
tes e pessôas de suas relações para assistirem a missa de

1.0 aniversário' de falecimento de eeu saudoso espôso, pai
. e avô SERAFIM SIMÃO ALVES, que será rezada na ma-

triz- de N. Senhora d s Fátima no Bairro do Estreito, no

SôNIA ARAUJO, Miss.
dia 15 do corrente às 7 horas.

Lira T. C. de 1958; uma das A todos que comparecerem a êste ato de fé cristã an-

maís elegantes, moças da tecípam agradechr.rn .os,
nossa sociedade. estará pre ,

Rente no desfile de modas,
,no próximo dia 2 de j\'S.Q.,
no Lira T. C.

. NO DIA Ide hoje, em 1865,
MARCILIO DIAS morreu, à

.

bania da PARNAIBA.

A pena é PliLra escrever.

_ Obrigado, Pantaleão. Você hoje está dispoflto.
-E pelo que vejo, tú com esta conversa mole, estás

A Srta. Cristina Atanásio é mesmo sem assunto ... Mas, como o Miramar é bóde

viajou para Curitiba, onde expiatório, páu nêle .

visitará os seus familiares'. __-----------r--...,...-....,..-'--�_,.,.---------------....--------1..--

gII

ONTEM, o Dr. Mario Lau.,
rindo ofereceu um almoço
ao Dr. Hélio Saciloti de Oli
veira, no Querência Palace
Hotel.

HOJE, DATA NACIONAL
DO REINO UNIDO.

HOJE, ,em 1930, começou
a circular o DIA'RIO DE
NOTICIAS, no Rio de Ja
neiro.

HOJE, DIA DOS
NAMORADOS

INICIOU -SE ontem, as

comemoracões do CENTE
NÁRIO da- Cidade de ITA
JAI.

ESTÃO atracados no Pôr
to de Itajaí. os cts. "BAU
RU", "BEBERIBE" e o Na
vio Oceano-gráfico "ALMI
RANTE SALDANHA". êstes
vasos de guerra, estão abri
lhantando as comemora

ções <do Centenário da visL
nha Cidade.

A FESTA do Espírito San
to, com Çl.S tradícionaís bar
raquinhas, em benefício do
Asilo elas Orfãs, bateu o

recordo

TERÇA-FEIRA, às 20,05,
. horas, o Dr. Ari Melo, fala
rá na Rádio Guarujá, no

Progra� "Fala o Convi
.dndo".

MARISE VILAIM, uesfi
lará na passarela do Lira
T. C. no próximo dia 2 de
julho. É uma elegante can

dLdata.

A Orquestra LOS GAV1-
LANTES DE ESPANA esta
rá se apresentand.o no Clu
be Dou' de Agôsto, no pró
ximo dia 9 de julho.

RECEBI uma carta "do
Vereador Nereu do Vale Pe_
reira. O assunto é ônibus
até às 24 horas.

AMOR é, de tôdos os sen

timentos, o qUe parece ter
-

mais relações com os mis
térios do nosso destino e

do nosso ser.

A1ENCÃO
•

INTE'RESSADOS !
• Aluga-se uma ótima casa

de material à rua Juca do
Loide, em Coqueiros.
Tratar na Casa Cherem, à

rua Conselheiro MlJfra, n. 24.

É ,GOSTOSO
ZITO

COMO
O CllFÉ

No clichê a orquestra. do Lira T. C. e a cantora Edy
Santana, que no domingo p.p., fizeram umà excelente

apresentação no DISCO DANCE. Hoje, novamente estarão i
no clube da Colina, onde aseístíremos o DESFILE DOS'
NAMdRADOS'- em comemoração à data. VERA REGINA

GONZAGA, Miss Elegante DISCO DANCE,. será apresen
tada.

M ISS A

CONSÉLHO DE ·AMIGO
OSVALDO

Foi 0- velho

MEU

Pantaleão

téta ...
E nada de disponibilidade.

- O que? Essa não! Não cola! Vassoureiro, não l
� pra êle. O padre tem cabeça, é grande, é 'um grande

�l orador, fala ,bem, bem. mesmo, fal� demais ...

) - Que e um grande orador, e! Que convence até
,

pedra, convence: Mau 'we fala demais, fala! ;

- Mas, Vassourelro por que essa má vontade?

� Por que? Eu é que pergunto: êle é nosso amigo
ou amigo da onça?

- Continuo sobrando ...
- O que é que êle tinha qUe dizer aquelas lindezas

de Brasília?
-Mas ...
- Não tem mas! Sabes melhor que eu do discurso

do Laert em São Joaquim. Reduziu Brasília a' pó de

mico. Just.amente depois disso, vem o padre cantar 'a

bela Brasília, a Brasília bela, grandiosa; linda ...
_- Tens razão'... foi importuno ... mas fico em

dúvida ...
- Dúvida? Ainda, Lanterneiro? Faz favor! A opi

nião popular, o povo, o Zé. Povinho, não guardou nada

.ríaquela coisa bôba do feijão! Nada! Guardou! Gostou!
Entusiasmou-se! Foi daquelas Iíndezas de palavras SÔ_

bre as lindezas de Brasília ...
O REMÉDIO
Desde 1950 que a epidemia uâenisia assolou o Es

tado. Os catarinenses têm sofrido! Já não têm mais

estradas, nem o excelente ensino de que tanto se or

gulhavam. Os servidores passam fome enquanto o In

ca engrandece. Os catarinas têm sofrido! Não é lJrin

cadeira! Porém .. ,

- Apareceu o remédio!
- Alicura? •

- Não!
- Renascim!

.
- Não!
- Qual é?
_ CEL ... SO ... óôô!!!

ALIANÇA PERIGOSA
_ Lanterneíro t Ema tua génte só me arranja aba

caxi. Dão azar!
- Já vem você outra vêz ... qual é a outra queixa?

VOCe é que é de uma voracidade maluca. Leandro não

'serviu, varrestes, Milton, p'ra ti não é bom, varrerás.
Acabas varrendo a mim e a ti próprio ..•

Se foi à drô de cabeça,

�
Que o catarina tortura;
Bom remédio do Brasília

,

. Renascim - CELSO - Alicul'a.

=n-.s"SS"'"le XaL . �
_

��1Il��:t.��������T.:'::.��--:: \

fSYNTERO-
: '

I p a r a
.

o a :5 5 o a I h o

td o s e � E s c r i I é r j o o u L a r
! Beleza i
.i Disfincãó i

, .

i Durabilidadei
I Informações e Orçam�nío I
I Osvaldo Meira I

("

I Av. Mauro Ramàs,206 - Fone 2758 I
! �j••� :

No cli<ehê, o ailreciado e formidável Conjunto Sin copado, da cidade de Lajes,. que abrilhantou as

festividades soc.iais do Centenário daquela cidade� São os seus integrantes:' Hélio Souza faísca, ba-.

tei�ia; Adelvito Leite; acordeão; José Godoy, sax; Sezinanao Lino, violão; Clóvis Ghiorzi, piano e

Claudino Silva, emoner.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: • o ar refrigerado perfeito madtém, na cabine,
• temperatura ideal. J

'. A pressurizilção da cabiné.lêvita a dôr nos

ouvid9S e a fadiga cau.�a. pela altitude.
• As poltronas macias e, de desenho anatõ

mico proporcionam grande (confôrlo . .. e hi
bastante espaço entre poltronas e para- clr"
culação. I

• O vôo a grandes altlt�des, f,caracteristico do
Super-Convair possibillJíl 'J�iag.n. serenas,
,cIma das zonll d. tpl'lfulinclL

. "

'--.' DO SUPER CONVIIR DI
-

.......
_

I?IÃRIAMENTE* ÀS 13:45

Com escala 'em São Paulo

, • Exceto aos Domingos

t� tta7JWIP'
Ú1 florianópolir. - Rua FII,_ Schmidt. 34

\
'

Procissão de Corpus Christi
Dom Felício Cesar da dinhos, Congregações Ma.,

Cunha Vasconcellcs, por rianas femininas, Associa.

mercê fie Deus e da Santa ções de Sta. Zita, Sta. 'I'ere-
Sé Apoatólíca, Arcebispo sinha, Damas de Caridade,
Coadjutor, etc.. Apostolados da Oração, 01'-

Aos que o presente Edital dem Terceira feminina, Ação
vir�m, saudação, paz e bên- Católica Abrigo de Menores,

ção em Jesus Cristo. Colégio Catarinense, Congre-
Fazemos saber que sendo gaçõee Marianas Masculinas,

o próximo dia 16 de' Junho Irmandades, Ordem Terceira

consagrado à magna solení, Masculina, segundo a ordem

dade de Corpus Chrisii, em de procedência ou costume,
que se homenageia a própria por último a Irmandade do

Divindade no Minletérío do SS. Sacramento, Clero e Pá.

SS. Sacramento, e para lia.

atender aos justos desejos Cada Associação deverá

je nossos amados díocesa, apresentarvse com os respec,

nos: tívos estandartes e dÜltinti-1
Havemos por bem contír- vos. São permitidas crian

mar para aquela data a SO ças na procissão só vestidas
/.
LENE PROCI�SÃO DE DEU� de anjo para abrir o préstí
que se verificará como se- to. Os ríéía que não puderem
gne: Reunídae as Associa- acompanhar a procissão de.

cões religiosas, abaixo espe- verão postar.se nos passeios

cifícadas, e naquela mesma das ruas do trajéto para as.

ordem, dentro ,e no adro da síatírem a sua passagem.

Catedral, um pouco antes Para tomar parte nessa

das 16 horas � 4 horas da magna festividade convi-

tarde - desfilarão ao sinal, da�-se as meretíssimas Au-

f!acto, lenta, continua e or , tondades e a população em
.'

�nadament.e, precedidas da geral.
Cruz procesaíonal, obedecen , Aos fiéis recomendamos o

do ao seguinte itinerário: maior reepeíto ao SS. Sacra.

Praça 15, ruas' dos Ilhéus, mento, em que é verdadeira,
�·tista Bittencourt,

.

Emir real e substancialmente con,

!;tosa, Praça Getúlio Vargas, tido o Corpo deJNosso Divi,

Visconde de Ouro Preto, Pra- no Salvador.
,/

ça Pereira dliveira, rua Ar-
' Outrossím, louvamos e en ,

cipreste Paiva. A bênção, pa, carecemos o piedoso costu-

ra que não ,haja interrupção me de ornamentarem as ruas

dó préstito, será dada, ape ,
e as f'rentea de suas casas,

nas' no adro dl:» Catedral, pa, em homenagem a tão augus-
ra alcançar a todos 09. fiéis, to Mistério.
havendo em seguida a cele- Hipotecando a todos ante,

bração - da Santa Missa. cipadamente as humildes
Pr; ordem das Entidades e bênçãos, nutrimos a certeza

Associações .no préstito será de que tudo correrá para a

a seguinte: Cruz processío- maior glória de Jesus Sacra;

nal, Colégio Coração de Je- mentado e honra da Reli; Rua Figueira de Melo, 258 - Fone 48-6644

[Jus, Asilo de Orfãs, Cruza. gíão em geral. tal 5011 - Rio de Janeiro.

"
o

� "

x
w
o
o
:J
.,

Dado e

rianópolis,
de 1960.

passado em Flo- I HobOld, Vigário Geral e Cura
ace 6 de Junho

I'
da Catedral.

, Newton da Luz Macuco,
Provedor da Irma;ndade do

Mons, Frederico SS, Sacramento.(Ass.)

menino'
- forle, sadio e

sempre bem disposfo I

um produto do

INSTITUTO MEDICAMENTA FONTOURA S. A.

,
fabricantes do famoso BIOIONICO FONTOURA

CABEÇOTES FNM
Acabamos de receber bôa quantidade para os cami

nhões até 1957. Prêço Cr$ 28.000,00.
ULTRAMAR S. A .

Cx. Pos;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIABIO DE B. CATARINA

� .. !Lajes, no ano do Centenário
Impulso Desenvolvimentista -

.

Encontro Inexorável com o Futuro
Para quem não vai a Lajes, a um ou dois anos, e lá chegando, notará uma

significativa identidade de progresso, de desenvolvimento.

Lajes mudou muito; não só no eeu aspecto urbanístico, mas também no

aspecto social. Da pequena comunidade de outrora, de contatos prímaríssímos,
notamos- hoje em dia, a metrópole em formação; movimentada, na heterogeníeda;
de das suas zonas centrais, doa bairros.

O Óomércio e a indústria lajeana, caminham a passos céleres e é notável

a impressão que se tem do parque industrial em formação. Para oe que assistiram

as comemorações do Centenário da cidade, e tiveram a felicidade de visitar as

E�posições Industrial e Pecuária, concordarão com as nossae afirmativas.

ruas na perífeíra do centro
fia cidade de Lajes estão cal

çadas, bem como o centro
da cidade. Percorrendo-as,
fomos anotando os seus no

mes: rua Santa Cruz. Monte

Castelo, Otacílio Costa. Vi
dai Ramos Junior, Serafim
de Moura, Martinho Nerbas,
Caetano Costa, Professor

Trajano, Frei Rogério, Par

que Jonas Ramos, Travessa
Simão Morítz, Rua João
Gualberto da Silva; João
Gualberto Neto, João de

Castro, rua Jorge Lacerda,
Quintino Bocaíuva, rua Rui
Barbosa. em execução. Fo

,ram aproximadamente .....

42.000 metros quadrados,
calçados .

o Que Faz Ul11a

Adminístração
Responsáveis, também pe

lo dinâmico progresso de

Lajes, são os. setôres de ad

ministração da Prefeitura

MunicipaL tendo, na pessoa
do sr. Vidal Ramos Junior,

bombas, foram colocados

mais dois grupos eletro ..

bomba (Arno-Weise) 'com

capacidade de 150 H. 1>. ca

da. Na linha de recalque.
foram (' 'keados 1600 m. li

neares de ferro fundido,
ponta �. boba de 12 polega-

.,..'
. !

,) Isto" provocou um grande
.
impulso na cidade, faze-ndo
'com que o comércio se ex

,-

tendesse pelas Tuas antes

�embarradas, e. inclusive in
centivóu a construção do
novas residências.

Aspecto de Lajes nos idos de 1904, vendo-se a antiga Prefeitura Municipal con

servada até pouco tempo, até que o Prefeito Vidal Ramos Júnior mandou refor
mar o prédio, deixando-o no mesmo estilo, mas dotando-o dos requisitoe

modernos.

Escola Normal Rural
No bairro da Ponte Grande
loteamento São Cristovão:
ve o cidadão desavisado, er

guer-se uma bela constru
ção, por entre as 'casas no

vas, em ruas traçadas. É a

Escola Normal Rural, feita
pela Prefeitura Municipal,
em convênio com o Ministé
rio da Educação. O prédio,
encontra-se cm fase final
de acabamento. Sua capaci
dade é de 450 alunos, por
turno, possuindo Iaborató
rlos, oficinas de arte domés
tica e trabalhos manuais.
Destina-se à formação de
professores pr'imártos ru-

rais, dos quais muito neces
sita aquela região. A obra é

digna de encômios e ode a

plausos sob todos os pontos.
Reforma e Ampliação do

Prédio da Prefeitura

Rel\�mente, eram acanhadas
as antigas instalações, da
Prefeitura Muníclpal de La
jes. Pequeno prédio abriga
va as inúmeras secções, e
até congestionava os CO�Te
dores em dias mail" movi
montados, como os de pa
gamento de tributos. A re

forma se fazia sentir.

um dirigente capaz, voltado

para os interesses do muni

cípio. Das sua srealízações,
as próprias palavras não

contarão bem; o que foi fei

to, o que se está fazendo,
11,{:'1 ece uma constataçao,
"in loco". As ampliações nos

serviços de abastecímento

ci'éÍ.?,ua, as extensas paví
mentações nas artérias da
cidade a reálização da Es

C0!;:" Normal Rural, as obras

do Tanque (de invulgar ..
be

leza) ,
." magnífica rem.ide-

das, subindo 98 m. rnanô
metros. A Estação de recal

que, ioi ampliada com mais
um prédio, a fim de abrigar
os dois grupos de eletro

pomba.
na estação de tratamen

to, além das ampliações das

instalações (obra difícil, pois
a aparelhagem não deIXOU
de funcionar quando se fa
ziam os importantes servi
ços) , colocou-se 5 decanta

dores, de 2.450.000 lts., sendo
2 de 2.450.000 e 3 de .

Atendendo aos requisitos
modernos, mas conservando
o estilo, foram ampüaoas
as Instalacões, fazendo-se
dois pavimentos de concre

to armado.o prédio da Prefeitura Municipal, apos as reformas, agora
com dois pavimentos. ,�

I
As amplas salas, com in

tercomunicação por rêde in
terr.a de- telefone, quadro de

camnanhías automático, ga
binetes

'

amplos, instalacões
sanitárias dignas, fazem da
nov-. Casa do govêrno mu

ni! ípal um modêló de con

rõrtc. beleza e simplicidade.
A Câamara Muntcípaí.

funcionando no mesmo pré
dio, fica autônoma, dando
aos senhores vereUJdores, um

legislativo municipal muito
bem Instalado, amplo c�m
boa capacidade de funcio
namento.

Iacão 1;05 prédios da Prefel
tura. e tantas outras 'coísas,
são mostras categóricas, ele
u-na administração proü-
·e ua, enobrecedora.
Serviço de Ab�stecimento

de l�gua - Esta ao nosso

ver é a obra mais Impor
tante que o Prefeito Vrdal
R -.nos ,)'rnior realizou em

Lajes, neste seu período de
governo. Se todos os Iaíea-
nos visitassem as remode

Iacões e melhorias nas esta
!:;G�S ele recalque e trata
monto. certamente eonsa

Erarjü'11 o que foi feito.

Antes, a capacidade no

Serviço de Agua" da cida
de, era de 17,1 L/s, traduzi
dos em 1.500,00 L/s I em 24
horas. Atualmente. com as

nuJnovias. a capacída.j- de
fornecrrnento de água, -: de
70,3 L/s traduzídos em

6.100,00 L/s em 24 hs, 'p��
1'21. isto, só na estação de re

cr lque, além das antigas

380.000 Its., 1 flocuador e 8
filtros. A água que é re'ce

bida na estação de trata
mento, sofre os seguintes
tratamentos químícos e me

cânicos; bactericida e mi

crobicida' cloroaçâo a ,gaz
em solução aguosa, decanta
ção e floculação c retifica

ção do fator PH (açídez) .

entra por dois desadores de
sulfato de alumínio, dois
riosadores de cal e um quei
mador de cal, para cair em
dois tanques preparadores de

sulfato, e em seguida vai
para o laboratório de testes.
A obra que veio benefícia

enormémente a populaçãr,
de Lajes, dando água purís
sima, de ótima qualidade e

em grande quantidade, cus

tou aos cofres do municí
pio, mais ou menos a

- im

portância de cr$ 18.5000 mi
lhões.

I.

Prédio da Diretoria de
Obras e Viação - Junto ao

prédio da Prefeitura, foi
erguido o da Diretorias de
Obras e Viação, muito ne

cessário ao Idesenvolvimento
do município,

Essa diretoria, tendo a

frente o arquiteto dr. Joã::>
A. Preto de Oliveira, vem
apresentandu um trabalho
constante e meritório, nos
que diz re speíto às realiza
ções da Prefeitura Munící-,
pal de Lajes. Jovem a'inda,
mas de capacidade compro
vada, esta o dr. João A.
Prr t. dr- Oliveira a. colaborar
de maneira. decisiva com a

re·,tüo do sr .. Vidal Ramos
Junícr,

Calçamento Pode-se
dizer, que quase tôdas as

Flagrante parcial da ESC�l{� Normal Rural de Lajes, construída pelo Prefeito Mu-
mczpaC em fase de acabamentos. '

o Parque do Tanque

-.'

Local aprazível, de recreio,
com balanços e jogos para a

petizada, quadra de basque
te e voley, bar � um lago
artificial co mfonte lumino-

sa, e barcos para passeio,
encanta a paisagem. Todo

calçado e jardinado, "tendo
as ruas que o cercam uma
perfeita pavimentação, aco

lhe .aquele logradouro, os

que buscam horas de des
canço e deleite.

o Sr. Vidal Ramos Júnior,
Prefeito de Lajes, um dos
responsáveis pelo ençraruie :

cimento do proçressista mu-

nicípio.

..

Vista parcial de Lajes, das suas principais: artérias que
convergem para. o centro da cidade. Em primeiro pluno,
vemos, em contõrno tiistorme o lago artificial do Tanq1(e

e as suas demais dependências.
Educação e Rodovias

No plano rodoviário, a

Prefeitura de Lajes já cons

truiu perto de 2.000' quilô
metros de estradas, ínclusí

ve colocou uns 300 ponti
lhões, regularizou uns 500

De acôrdo com o Minfsté
río da Agricultura" díspôem
também a edilidade de La-

jes, um Pôsto de Distribui

ção de Sementes, que aju
da e incentiva Os pequenos

boeiros, fez 5 balças e umas

250 pontes. Foi feito tam
bém, o levantamento aéreo
fotogramét.rico da cidade,
com restitição cartográfíca.
No setor educação, reali

az o Prefeito Vidal Ramos

agricultores, doando-lhes se

mentes e emprestando-Ihes

pequenas máquinas agrrêo
las.

A Esta�ão de Tratamento de Água de Lajes, situada nas encostas do �orro Gran
de, apos ter sofrido modificações no prédio e os aumentos de distribuição ele

água para a população.

Junior, o que está dentro de

suas possíbílídades e dentro
do do seu orçamento. Foram
construidas, mais 'Ou menos,
umas 150 escolas primárias
no município, como tam
bém, foram feitas remodela

,ç3-::-: em p�é6ios danificados
velo tempo. Mas, só a realí

zr.çâo da E;,:, (!:i Normal Ru
ral é f;�l': r importante para
a consagr.xçá.. t. reconhecl
mento ào trabalho da Pre
feitura ML'l'lUp:J de Lajes.

.Marcha, assim, o Município
de Lajes, dentro ele positi
vas perspectivas de progres-

soo com a ajuda de seus fi
lhos, dos homens que rasem
o seu comércio fulguran te. a

sua jindústria notável. e 'a
sua pecuária aprimorada,

coadjuvados Pela admínís

tração dtnãmíca e honesta

do sr. Vidal Ramos Junior.

Panorama da Estação de Recalque às margens .âo rio Ca

veiras, já com o segundo prédio onde funcionam as novas

bombas (Arno-WeiseJ.
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"O ESTADO" ° MA.IS ANTIGO OlARIO DS S. CATAiUN'

39- J1
Heméride ...auspiciosa é a de hoje que assinala a passagem do 39.0 aniversário de fundação do Figueirense Futebol Clube, ag'remiação de.

, ,

projeção larga em todos os quadrantes do Estado, com um passado de g�ória� e um futüro assegurado para novos feitos que o colocarão e

ao nosso futebol 'em grande evidência em Santa Catarina como o fez nos anos de 1932, 1935, 1936, 1937, 1939 e 1941 quando laureou
se com os méritos' campeão máximo. O "Decano" dos nossos clubes de futebol neste período de tempo, tem sabido honrar as tradições
do nosso esporte e, o que é importante, iamais se a1astbu da trilha que vem palmilhando, ano após ano, levando avante o seu lema quer
é O de bem competir, razão poreueo temos conhecido qrandetanto na derrota como na vitória. E no dia de hoje quando se comemora] >

mais uma etapa vitoriosa de existência da querida agremiação, cujas sede e praça de esportes se erguem no populoso Estreito, tevamos à
família alvi-negra, com o infatigável Thomaz Chaves Cabral à freme, os nossos mais calorosos cumprimentos, com volos de felicidades I �A TA B E L A D'O' R E T U R NO

I

A". datas escolhidas foram,
el üe 16 e 17 de julho vindou
ra tendo inclusive o clube
trieolo 'rencaminhado ofício
a Liga Desportiva Brusquen
se, solicitando a reserva da
CjLJelas datas.

gunda Volta ao Morro. Além
das duas blciclétas Monark,
'últimos lançamentos da
conceituada fábrica, tam
bém, um prêmio extra ofe
recido pelo Magazine. Hoep
cke, um farol Siégel, ofere
cimento da firma Represen_
tacões Leal e inúmeras me.

dalhas de vermaíl. ofereci
mento do representante da
Monark. nesta praça. Outros
prêmios surgirão. Aguardem!

x Y x

Dentro de mais alguns
dias estaremos divulgando
o nome aos cinco corredores
paulistas que estarão em
nossa capital dia 25, partici
pando da Segunda Volta, II J

Morro, 'Com
. atraçã, já que

não concorrerão a prêmios.
x x x

A Guarujá, a fim de de
talhar os pormenores da
corrida, instalará cinco pos-
tos para uma perfeita co- I

\

bertura da sensacional Vor-
ta ao Morro, a exemplo cio
que acontceu em H159.

x x x

Em 1959 i�'lcreveram-se
Confórme' 't���s diyulga- i para a grande prova I.a Vol-

do o perculso a ser observa- ta' ao Morro, 114 ciclistas.
do na �eg'unda Volta ao Mor_ Inscreva-se voce também
1'0, sera o mesmo de 1959, que já sent" -

com apenas uma alteração .

lU �s_ emoçoes da

-qual seja a de três voltas ao maIOr competIçao pedahs-
invés de duaL·. Portanto, a tica de Santa Catarina. Fal
largada será defronte ao tlim 15 (j,ias. Inscreva-se e
Magazine Hoepcke, Praça concorra "

Quinze, Tiradentes, Prainha,
aos valiosos pre-

José Mendes, Saco' dos Li- mios.

mões, Pantanal, 'J1rindade, -�---------

Ag.ronômica, Rua Ruy Bar. A, 'misfo'os de hO,I'.·",:..bosa, Frei Canéca, Bocaiuva, '" ..J ,?..?'Esteves Junior, Avenida Rio
Branco, F;lipe Schmidt. no Rio

As autoridades da capital
do Estado estão recebendo
ofícios, dtrígídos pelo De

partamento de Esportes da
MAIOR E MELHOR, com
respeito à Segunda Prova
Ciclística Volta ao Morro.

Aprovada na última reunião do Departamento de Pu,
tebol da Capital, damos abaixo a Tabela do Returno do
certame citadino 'de Proflssionaie:

Dia 19/6 - Figueirense x Avaí
, Dia 23/6 - Paula Ramos x Atlético
Dia 26/6 - Avaí x Paula Ramos
Dia 30/6 - Figueirense x Atlético
Dia 3/7 - Avaí x Atléticq
Dia 7/7 - Paula Ramos-ex Figueirense.

As partidas preliminares terão como protagonistas os

quadrou 'Secundários dos mesmos, sem contar pontos, uma
vêz que o certame da categoria de Aspirantes já está ter
minado.

Sensação no Estádio do Fi'gúeirense
�

Dentro do programa comemorativo do seu 39. o aniversário de fundação, o Fi gueirense enfrenta
pela 4.� Y�l o' Atlético que jogará completo e sequioso da desforra. ��1���::�i�h�; ��Ta�1��

Novo jôgo amistoso, desta 'dar mais uma demonstracão pio Alair Martnho e Z' An

O I N T E R I O R E M R E V 1ST A ���� t��d�if��ir!���� o s:�ã deD�2v�rTV:j����iO�����tiva tô��<>aUE�RENSE eDom�
JOINVILLE _ disputado na tarde de hoje, do Estreito apanhar uma (Djalma) " Osni, Trilha,mntos chegarão a bom tê1'- d

.

tê
.

Os desportistas ligados ao
ehtre o alvt.prêto e' o con- gran e aSSIS encia na tarde Danda e Walmor; Sérgio e

setôr ciclistico da manches, m�TAJAI _ junto do Clube Atlético Ca- de hoje. Marcio; Wilson, Perereca,
ter catarinense receberam A representação do Címem;

tartnense que vem de derro- PROVÁVEIS QUADROS Oládio e Ronaldo.
com gra:hde entusiasmo a t'

tal' o Guaraní e, assim con_ -- .-----.- ...----------

,

notícia da vitória do consa- ����a�� ��s ��:r:�á��O�ae�= quistar a vaga número qua- FLAGRANTES 'EfPORT1UOt' DE BRUSQUE• grado pedalíeta C a r 1os' tro para os jogos do returno .J I' J• u cerrou seus preparatívos na
Schultz, no campeonato ca- tarde de sexta-feira, com

do, Campeonato, BRUSQUE (Do Corres- : [I': ·10 ·'.mazonas da cidade
; tarinesa disputado domíngc leve coletivo, com vistas ao

A partida de hoje à, tarde, pendente Celso T'
.

) I d L'I
'

. '

tit
.

't S ,elxell'a e IC,. Jjl,enaU para um amis;j.pela manhã em Lajes. Oon, difícil compromisso que L!US-
que con:;. uira a qual' a que O CAMPEONATO DE FU'l'E- toso domingo em Brusque(l vém aqui salientar que o disputam: os dois clubes nês; BOL D

' ,tentará hoje, com o Barroso, ' A LIQA DESPORTIVA; pn(;llZ-llcndo a lacuna quet campeão catarinense de re- vice-líder.. te ano de 60, faz parte do BRUSQUENSE Il,·i.J. se • erificar..
1· sístêncía estará competindo BRUSQUE _

programa comemorativo' do F'
...

dI'- Ol reimcia O
-.
no u timo (i Allla;..onas 'concordou mas

.' ra II.a, Vnlta ao Morro, com
.

t 39.0 aniversário de funda- lorní ..v' 'd f t
' .

" A díre oria do Carlos ReT - oormngo o ce .r-�l}m.e e u e- : opinou pela realização de.randes 'possibilidades de naux está empenhada em çao do Figueirense que hoje bol regional íl� �ta;:;sificaçao, 'uma segunda partida entres,!!onquistar pela segunda vêz realizar um torneio quadran-
transcorre para júbilo não promoçao da Lígà Desportiva suas equipes, quintafeira daci'htítulo de Campeão da pro- gular, dentro dos festejos
�6 da "torcida" alvt.negra. Brusquense com uma unica ",'mana próxima em Blume-'á. d

. -

d fl t
mas de todos os catarinenses peleja, disputada na cidade [:,,1.: dia santificado COIU' om_.D'rJ-U-M·E'�A·U _

.
e mauguraçao os 'Te e 0-

que conr-idsram o grande...,.... 1'1 res de seu estádio. Compe- de Brusque, reunindo as equi- : (!eie aceitou o Carlos Renaux.Alceu de Souza e AlfrlQ Baa; tiriam Carlos Renaux, Pala, clube presidido por Thomaz pes do C. E. Paísandú X * * .*

tos, diretor�s do União de sandú, Guarani e Tiradentes. Chaves Cabral uma das mais Usatí de S'no João Batista. !;M JULHO INAUGURAÇÃOTim66,' -atra'Vés da lmpren,§a 'BLUMENAU _

Iídimas expressões do es- Placartl de 5 a 0, favorável DOS REFLETORES DOdesta cidade critiéal·aqi seve- 'o Moto Clube desta cidade pQl'te-rel blhlJ'iga verde.
ª'? 'p&).�J:\-!}.d:!J" h1.""ar�ltdor cons- ,CARLOS RENAUXramente os ár�itros!,que ne- estuda a possíbíüdade de en� Nas três oportunidades em tIyld'O no '1;e-mpo flnal, uma Esteve reunída a diretofia

garam.se a apltal: Jogos na-I viar à Fpolis. o maior grupo que se defrontaram os doía vez- que a fase inicial termi- do C.A. Carlos Renaux. oporquela �ldade, .por fªlta' de de ciclistas para a monu, fort.es quadros, em todas elas nou sem abertura de conta- tunidade em que' debateram
g�rantla. �oberto. Paulo de mental II.a Volta ao Morro .. o Figueirense levou a melhor, gerp. . a escolha de datas para inauLima e Wllso.�. Sllva foram com possibilidades portanto sendo que nas duas prim�i_, <?UTRA? �OTAS gurar o moderno sistema de
os grandes c l"J)tlcad09. de levantarem o título da ras pelejas o Figueirense le- Lo,al EstadlO GOl'lsul Oar- iluminação de que fOi dota-,

, BRUSqUE -

.
maior cOI,11petição pedalí,.ti- vou a mlhor por goleada., los Renaux. - Renda de ... da a praça de esportes do

ProssegUlu
.

dommgo o ce�:- ca em Santa Catarina. Mas i['30 noo quer dizer que Cr$.9. 940,00 - Juiz Norival clube ma.is antigo Ide Santa
tame da LIga Brusquense BRUSQUE _ haja disperidade de fôrças. �osm:an. Auxiliares: José Cdvarina. '

'

com a realização de apenas A diretoria do "Vovô" do fu- No primeiro confronto,. v!1.li- -Vmotl e Augus.to Durkop.
uma rodada, em que foram 1 catarinense. continúa: do para o Campeonato, o Goals de Julmho: NiLo, 3 e
protagonistas Paissandú e em grande mOVimentacão.1 tricolor decepcionou pr de-I

Walace p�r3; o Palsandu.
Usati de São João Batista. Assi�11 é_que entre as muitas, I mais, tend sido expulsos, di- �a �rehm�nar de as.piran-Venceu o co-líder J)or 5xO, reahzaçoes que pretendem I

:Jrsos' de seus bons valores. te. P�lsandu 4 x U_satr I,atravé[' de tentos de Nilo 3, concretizar em junho e ju- i",as ·duaf.· outras partidas I CLA�S!FI<2AÇAO
Julinho e Dalácio. A renda lho, destacamos 'a COPA deixou de atuar completo, o I �. cla�slflcaçao geral é a
somou 9.940,00, sendo árbitró CENTENÁRIO, que eleverá que não acontecerá hoje. I �eogUl�te.., '

da partida o senhor Lourivâl contar com os cp,mpeões de quando os pupilos de Libório I
.

- Palsandu e Carlos
Mosimann. Fpolis., Joinville; Itajaí e Silva esperam cOllquist�u' I? o �enaux cC?m 1 p.p.
LA:JES -

Blumenau além dos clubes um grande e sensacional �'o
- G,uaram com 5 p.p. I

Tivemos cOl'lhecimento que locaif.' Car'los Renaux e Pai- triunfo nos domínios do an- i �'o - Tlra�entes Com 6 p.p.
os desportistas laJeanos, es- sandú. Como se qbserva. o tagonista. 'Este em forma, 5'0

- �satr �f,m arP.P'
tão se preparando ,para dis- movimento da di.retoria do aguarda co'nfiante o mamen-.

.

A-.]
umal a com 10 p.p.

putar a aegunda vol.ta 'ao tricolor'brusquense é intenso. to de pisar a cancha para,
Ioe ada de numero � do

morro que será realizada leturno. marca os seg'umtes
nesta capital no próximo dia

E (' P O R TE (' A MA D O R I (' TAS
prélios: � ,,'

25. Os ciclistas' de Lajes de-
•.J D J A J I Sábado a. tarde em Brus-

verão l'.equerer suas inscri- que -

,
Guarani x Usati _

ções possívelmente, nêste fi- Jogando domingo pela.má- IIIII Domingo em Brusque, Carlos
nal de f.�emana. nhã, a equipe do Arsenal da ° Moto Clube Lambreta Renaux X Tiradentes e em

BRUSQUE - Pedra Grande, denotou o eutá em grande atividade, Nova Trento: - Humaitá X
A diretoria do Clube Atlético Atlântico 10cal pela. conta- fazendo realizar todos os do- Paisandú.
Carlos Renaux, está manten_ !?;em de 5 tentos a 1. Lapa mingos excursão com os

'.' '.- *

do entendimentos com a do dois, Li.terjá, Mário e João lambretistas e moto-ciclis- Recebeu a Liga DeJ'portiva
"'.mazonas de Blumenau, no construiram o múcador pa- tas visando com isto arran- Brusquense '"s adesões da
sentido de realizarem um ra o vencedor. Formou e ven- iar' maior número de asso: Liga Blumenauense e Ita-

_ match amisto&o na tarde de ceu o Arsenal com, Nem, ciados. Para 0(' pl'OXlmOS jaiense em tôrno da consulta
quinta-feira, .entre as suas João e Geninho; Hamilton, mêses fará realizar uma I<'in- feita, a fim dos clubes cam

representações. As negocia- Iiterjá e Heitor; Luiz Car- cana, devendo participar peões participarem da COPA
çõea prosseguem, tudo Ie- los, Lapa, Mário, Odorico e grande número de associa- DO CENTENARIO DE BRUS
v:mdo a crer que os entendi_ Francis. dos e p-;rtanto fadado ao "lUE., Aguard� � Mater da

maior êxr:::J possível. ! cHla.d.e CeI_ltel:1ana resposta
i da LIga Jomvlllense e Fede-

I IIII I ração Catarinense de Fute-
O senhor Adi Brigido, se-

' boI, respe�tiyan;ten�e de Join
crAtário do Moto Clube Lam-

vllle e Flonanopohs.
breta. f�lando em nome da

Pelo s/ NOI':'l'val MOSl'manasméiacào, colocou o Moto '

Clube Lambreta à disposição Juiz do quador de juizes da
entidllide brusquense e diredo Departamento EC'portivo tor da Escola de Arbitros daoa Rádio Guarujá, para o L.D.R foi encarminhando aque fôr necessário na monu_ J,.ll'esidencia da Liga, oficio

mental prova ciclística II.a solicitando a sua demissãoA Pia União de Santo Antônio tem o prazer de con- Volta ao Morro. Portanto, do ca:rgo que vinha ocupan-vidu os devotàs do glorioso taumaturgo e o povo em ge- não deixa de ser de grande do a testa daquele departa
milagrouv valia a colaboração do MotQ, mento, aleganido falta de

Clu.be Lambreta, que assim tempo.Igreja, de procura dar também a sua

cnlaboração para o maio;:
de Santo Antônio, êxito da II.a VoLta ao Morro.

NOTICIÁRIO DA Ita VOLTA AO MORRO

Dia a dia, aumenta -grada.,
tivamente o número de ci
clista" que estarão na árdua
disputa de 26 de junho, num
percurso de 42 quilômetros.
Nos próximos programas es
taremos divulgando o nome
dos inscritos.

Dentro da lista de valíosoe
prêmios serão distribuídos
pelos organizadores da II.a
Volta ao Morro, destacamos
além das duas blciclétas uma

paseage mde ida e volta a
São aPulo, possibilitando as·
sim ao vencedor <la, Segunda
Volta ao Morro, participar
da internacional 9 de julho.

Acredita_se que 'na elimi
natória que o Ciclo. Clube
Monark, fará réalizar na
manhã dé hoje, formando a

:sua equil?e para a grandE
maratona do pedal a se rea
lizar dia 2f? próximo, partici_
pem meià centena de atlé
tas. Isto roi o que nos reve_
laram os responsáveb por
aquele clube.

Dia 13 - Procb.são luminosa com a imagem de Santo

Antônio, às 19 horas;
Dias 10, 11, 12 e 13 � No pátio defronte à Igreja, ap6s

as trezenas, realizar-se-ão as tradicionais barraquinhas,
em benefício dos pobres socorridos pela Pia União e da

Igreja.
Solicita-f.'e aos devotos do grande Santo, uma prenda,

para ser arrematada nas barraquinhas, cuja; renda se

destina a auxiliar os pobres socorridos pela Pia União de
- Santo Antônio e à conservação da Igreja, do glorioso tau

matnrgo, à. rua :padre Roma.

* o,, *

�OPA DO CENTENÁRIO
DE BRUSQUE

,Outrossim a Liga Despor-
1.1\ li Bnl'S'quense em conexão
com a Sub-Comissão, de Es�
i)'ortes elo Centenário, pro-
11,0\ erá a realizacão de um

.,. ':' * torneio COPA DO CENTE-
Um comum acôrdo foi as- NÁRIO DE BRUSQUE COtlll

sinllido entre a. diretoria do a participação dos 'clubes
Tiradentes e Carlos Renaux. Carlos Renaux e Paisandú e

IIIII cujo conteúdo declara. a en- campeões de Itajaí, Blume-Na tarde de doming'o pre- trega de pontos ao Carlos nau, Joinville e Florianópolis.lianclo na cidade de Rodeio R\�r.Jux. pelo clube tiraden- Das Ligas consultados. aC:lntra a representação ·10cal t;,l10, ante'�ipada ao jogo que de Bllimenau e Itajaí res
do Mariano F. C., o Man- sf:;da c!isputado entre "'s duas púnderam afirmativamente,
Q,'ueira desta capital colheu 3.gremiações na tarde do pró aguardando-se resposta Ide
'1111. bom resultado ao vencer x[mo domingo .em Brusque. JoinvilIe e Florianópolis nes
aquela agremiação pelo lar- b. que Tijucas comemora dia te sentido.
q,'Q marcaelor de 7x2. Marca- 13, 2.a feira, seu Oenténário As disputas da COPA DO
ram os tentos para o Man_ da in',1 aiação' da Comarca, CE�TENÁRIO DE BRUSQUE
gueil'a. Coç� e Gabeca de t(!i\dO �'0nvidfldo o 'Vóvô para s�rao em turno de classifica
nenalti, Nelson, Tuquinha, joga l' ('Ir) Tijucas naquela çao e 08 ven�edores virão a
Maluco Emidio e Nelson. O, data :'l'�(o;fo� possível ao trL Brusque dar combate ao Car-
Mangueira formou e ganhou calor 8uitar. los Renaux e Paisandú.
com: Joceli, Nelmn, Toninho Em' ��tà da desistencia do : Segundo, açuramos, o pre
e Tuca; Helio e' T'uquinha; Tiraoje!'J1f� em jogar .com o �';Jdentes das entitclades r011-
Emídio. Nel�on, C:'\,heça, Mn- Carlos henaux. os mentores sultados é' os clubes interes-
Iuca e Coça. do Vovô convidaram a equl- I sados nas disputas.

Outrossim ficou elaborado
.-:�:: princípio pela direcão ào
Vovô, a realização de um tor
neio quadrangular dia 16 a
noite, entre as equipes do
C.E., Guaraní, Humaitá de
Nova Trento, Usati de São
Joã<;> e Tiraclentés de Tijucas.
Dla 17 outro torneio seria

disputado entre Carlos Re
r:anx PI omot.or - dos festejos,
ClUbe Esportlvo . P'aisan<lú e
mais ciua;; poderosas equipes
a Sf:l'G1l1 convidadas ainda.
Esta,

.

em prin.cípio a pro
!lT�mJl:&O do Carlos Renaux
r;ara in ugurcão do moderno'
sistema de iluminação do es
tádio Augusto Bauer.

R!O, 11 (VA) - ° amisto_
so entre América e Bangú
foi confirmado para a tarde
de domingo, em São Januá-

I
rio, uma vêz que o São Cris_
tóvão. que havia conseguido
o campo do Vasco, não teve
confirmado o seu jôg'o com
o Botafogo e irá jogar em

Guaratinguetá, naquela da.

(
A Rádio Guarujá a fim de ta. A preliminar de América

detalhar para tôcla Santa x Bangú L!erá travada entre
Catarina através da Cadeia os eteranos do São Cristóvão
Catarinense dos Esportes, e o selecionado brasileiro que •

estará irradiando em seu' participou da Taca do Mun
mínimos detalhes a e�'peta- do de 50. A outra partida
cular Segunda Volta ao Mor_ amistosa de domingo reuni_
1'0, mandando para isso ins- rá, .em Alvaro Chaves, o mis-' ,',talar cinco postos em todo o ,t,o do Fluminense e o quadro
percurso da prova. I principal

da Portuguêsa.

Dentro de breves dias de- Vava' q tverá chegar ao po�e: do De- uer re ornar
partamento EspeclalIzado �a.
MAIOR E MELHOR, orgam
zador da maior competição
ciclistica em Santa Cataric

na, faixas CQm dizeres, a.ti
nente[' a corrida pedalIstlca
qUe ,tdôa Florianópolis saberá
aplaudir.

° Ciclo Clube Monark,
que h,avia, estipulado que a

equipe concorrente à Segun.
da Volta ao Morro, seria for
mada por 8 atlétas, vem de
ser' aumentada para 12, em

villta do grande número de
atlétas que procuraram in

tegrar o clube dias três côres.

CAMPEONATO DO CENTE
NÁRIO DE BRUSQUE

Outra disputa que por cer_
to empolgará a torcida brus
quense, será o campe-onato
do Cen!enário .

de Brusque,
promoçao da Liga Desporti
va Brusquens·e. com os""filia
dos, Carlos Renaux Paisan
,::l�l e Guaraní. Os JogoS se
rao em Agôs�o, de preferên-'
cid. noturnos.

R A" P A I
"Precisa-se de um para serviços g'erais de escritório,

bem educado, inteligente,' com 15 à 16, anos. Lugar ele fu
Iruro. Exige-se referênciall. Tratar à rua Fernando Ma_·

chado, 6, 1.0 andar, das 17 às 18 horas, com o sr. Matias.

V I s o

A DIRETOR}A

x x x

Continuam os atlétas flo

rianópolitanos a treinarem

diàriamente. para a 'grande
ma)."atona do pedal a se rea

Ui::r dia 26, num percurso
de, 42 quilômetros.

x x x
. Conforme temos divulgadO
valiosos são os prêmiOS que

estarão em disputa na Se-

RIO, 11 (VA) - Em car_
ta a um, amigo, o centro
avante campeão do mundo,
Vavá, informou que sua si
tuação no Atlético de Madrid

,-�mudou completamente, de
pois daE.1 insistentes notIcias
,de que o Corintians, de São
Paulo, e o Botafogo.",do Rio, 'Iestavam interessado:s""€m1 seu

concurso, a ponto do

clUbn!madrilenho ,ter proposto a

r.enovação do seu contrato,
qUe Fria somente. terminar
em 1961. No entanto, Vavá
recusou a proposta dos atle
ticano[l, que seria de 4 mi
lhões e 300 mil cruzeiros por
um ano. Com isso, visa Vavál
poder regressar ao Rio, o

, ingressar' f'lU qu::tlqucl' clu
brasileiro.

,l'al.rpâ� participarem das festividades do

"SANTO ANTôNIO" a realizarem-se nesta
aCÔI do cbm o seguinte programa:

Dias r a 13 - Trezena em honra
às 19 horas;

Dia 12 - Missa solene, com pregação ao

às 9 horas;
Evangelho,

�
(

_ .. �,�-�:��Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EC.ZEMA
.

�

Não perrnrta que ecz-rnas. erupções.
micoses, manchas vermelhas, friei ..
ras, acne ou "psorlas." eJtraguel1l
'lua pele. Peça HI'oli..,.. ao seu !ar
macêutíco hoje m_. Veja CoaM
IIlxbde"n acaba com a coceira elD 1
minutos e râpldlUneat. toma ....,
peJi! macia, clara e aveludada. ;..
nossa aar.atla é • _ ao.'.'
,,"ot-'"

Chapas Perfurada!
I Para peneiração ,e classifi

cação de pedras britadas,
mineirios, cereais, etc.: para
ventilação, ornamentação,
etc. Procuramos represen
tante nesta Capital.
PERMETAL S/A. - Metais

Perfurados.
4° andar - São Paulo.

LE,�ANTADAS .:1DNDTURNAS�'
i'ara combater rapidamente dore� ,

•.

r �- _,

,las costas. dores reurrrátícas. tevan-
,

t.adas noturnas. nervosismo. pes in
chados, tonteiras, dores de cabeça.
restrtados e perda de energia causa-
dos por dtstur'oros dos rins e da be-

xiga. adquira CYSTEX na sua rar-
mácía. IUndR noje, CYS�EX tem au·

xI11ado milhões de pes,'Jas há ma..

àe 30 anos. Nossa garaotla é " &u.

_aior proteçAo

PERDEU-SE
o certificado de propriedade
n.? 02940, do Jeep de proprie
dade do Dr. Aderbal Ramos

da Silva.
---_._-_.._-----

_"""" �, .• t,

SABOROSO?
SÓ CAFE ZITO

fII
-',,_

PERDEU-SE
o certificado de propríe

dade n.? 05851, da Camionét
de propriedade da firma
Carlos Hoepcke S.jA.

ílGONia DA aSMA
AtaqueI de asma " brl)nqutt. ar
rulnam aua saúde c enfraquecem o
coraçlo. Menooco domina ripldamente aa crtse•.GretrUlactzando "
relplraçlo e ,aranUDdo um aono'
tranquilo deade o prtmelro dia.
lompre Mendaco atada hoje. Noau
(!Itr"ou. '.é " lua ma1w .Drot..ç&..

Gráfica Confinente

Lida.
Tipografia e fabrica de
Oarimbo. Impressos em geral
Rua' Aracy Vaz Callado, 186
�-�-Ílito Florianópolis

Desesperada luta de

uma mulher para aI-

cançar o equilibrio

Psiquico
Durante muitos anos uma

mulher Evelyn Lancaster
viveu intenso drama de tri
pla personalidade. O mun
do ncou estarrecido quando
S8 revelou esse caso singu
lar. Poucas referencias ha
via na literatura médica a

situações semelhantes. Dois
r1siquiatras norte-america
nos, os drs. Colbert H. Thig
pen e Harvey M. Cleckley,
que trataram de Evelyn,
publicaram a respeito um
notável livro - AS TRil:S
FACES DE EVA - que ser
viu posteriormente de ar

gumento para um filme e

no qual relataram minu
ciosamente todo o trata
mento psiquiatrico a . que
E\'elvn se submeteu até che
gár 's Ul11a. completa recu

peração. Surge agora, lan
çado pela mesma editora, a

IBRASA. novo e emocio
r.ante livro' - A FACE
FINAL DE EVA - no qual
Evelyn Lancaster, . com o.
auxlllo do [omalísta James
Poling, faz o relato dos de,
ícrcsns ano: .e da deses.rs
rada luta para atinge o

equíübrío
-

uma críaturu

�ormal 'crestentarido mui
ta informacão nova que
não havia sido registl'ack
pelos médicos que a trata
ram. É sem dúvida uma

. história c(.movente, profun
damente humana, extraor
dinária. Se não encontrar
em sua livraria peça pelo
reembolso postal, a D.P.J.R.
_ Caixa postal 4827 - sao
Paulo - Preço: cJ.!$ 200,00.

-

energia

.,.
\...-.�"'.-"

tr� ....�p.:����$
l

-'-'-"_

presidente da república-vote _em

O. E. 4jN.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MilDICO

�tende com hora marcad.a

8 Florianópolis, Domingo, 12 de Junho de 1960

_________-----------------------
__� , --......M-.,. ��_.......--.--------�--.---.,.-..----------.---...-----

õs;;;;;;" ':iõiiitãiiõiPrõiissÍõõãii D�!���sA���:::�::;���:A� � V\. � � ........ ".._ .,. ......wa .. _ .. -_ ••---- .. ,. .Angustía - Complexos - Ataques - Manias --

-DR. HENRIQUE PRISCO DR RUBI G'OMES Das 16;00 às 18,00, .diaria- : Problemático Afetiva e sexual
• mente exceto aos sábados •

• Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

•• Insulinaterapia - Cardiozolorapia - sonoterajna e

DR GUARACY A I Psicoterapia.
I •• Direção dos Psíquíátras -

SANTOS
• DR. PERCY JOÃO DE BORBA

J DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
• DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE
•

Cirurgião .Dentista • CONSULTAS: Das ,15 às 18 horas

Especlal1sta em dentaduras ana; I Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 '

tOmlcas. Horário: Das 8 àll 12 1'8 • (Praça Etelv,ina Luz)
; � ...

Maurícir dos Reis e Norberto Brand
ADVOGADOS

P U 8' L I C I D AD'
Osmar A. Schllndweim - Aldo Fernandes - Virgillo Dias
- Ivo Frutuoso.

a.PRJSINTANTI IIkpreeeDtaç6ea A. S. Lua Lut&. DR. ANTONIO MUNIZ DE

RIO:- Rua Senaior O..,.. n � ,.. "'UM - ARAGÃO
TeL 1151.4

Ex-Interno por concurso l1a Ia..r

!llldal1e_Escol... (Serviço 110 prot.

Octávio Rodrlgue. Lima). Ix-

I Interno do Serviço de Cirurgia 110

,Hospital I.A.P.E.T.C. 110 Rio l1e

I janeiro, MédicO da Ho.pltal l1e
,

Caridade e l1a Maternldal11 Dr.

I Carlos Corrê".

DOENÇAS DE SENHORAS-

I PARTOS - OPERAÇOES -

PARTO SEM DOR pela método
Laudares, Ltda.

I pslco_protllatlco
_ tel. 3820 Consultório: Rua João pinto D. 10.

......00.. • ••�.... das 16.00, às 1�.00 bora.. Atenl1.

;:':"':":"::_:_���;""':';"���;;;';';';;";"';'-":.�'-"""'__=�'_.__ com hora. marcada.. . Tele.fonG

3035 -_ Residência: R�a Genlral

Rua Conselheiro J),1I1fra, 160
Telefone 302'2 ..,... Cxa. Postal 139

Enderêço Telegrâfice ESTADO

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

G E R E-N TE
Domingos Fernande!! de AquIno

RE DA 'fORES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André

Nilo Tadasco - Pedro Paulo MachaCio - 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

Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - sss Cabral T'eíve -

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalho -

_ Fernando Souto Maior - Rui Loao - Rozendo V. Lima
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

�. Paul,. Rua Vlt6ri. 167 -, �;a,lIt li
Te}. 34-894.

I

�rvt('o Tel"lTif�cQ da UNIT.D PRES (U -Pj
AGEN'fES K CORR_SPOllD.NT.P.,

ti. Todo. oe .\loidplo. (' �A'NTA CATARINA.

ÂNVNC".J8
Ihiltallt. ceQtrato, di acordo ef,t"l" tabeta •• vtrOi

ASSIN'ATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se responsabiliza pelos
COftl.reltns emitidos D0S artizos -assinados

Pe nas
POSSUI os TÉCNICO ESPECIALIZA·
DO EM CONSÊINO DE PERSIANAS

João Morilz S. t

�" SOB.Ei{A�A·' PRAÇ" a DE NOVJ:MBI1(1 - I;SQUlNA
Ill'A FELIPE SCHMIDT

"!.IAt. "4 !�ABERA."A·' DISTRJ1'O 00 as'!" .JeITO - C�T(l

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

AGRICOLA BRUNO
R.lllGISTRO: N,o 167 - C.R.E.A. - 1O,a REGIAO - S,C,

HilR l� ele Julhó (Saco da Lrtma) - COQUEIROS

PARAISO

M1i?DICO

OperaCõclf - Doença. 1111 Sellllo
ra. _ Clinlca de Adulto.

Curso de Especlal1zação no I!oapl
tlll dOI Servldore. do 1iI1i140.

(SerViço dó prot. Mariano d. An,
drade), consultai: Pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde da.

15.30 horas em diante no cOlllul

tório. à Rua Nune. Machado, 17,

esquina da Tlradente. - T.l_.
2766. Re�ldêncll1 - Rua !lare
chal Gama D'Eça. n.o 141. - Tel.

3120.

.
-

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

DOENÇAS DO PUL��O
- TUBERCULOSlI! -'

Consultório ,_ Rua FIl1P.

Schmldt. 3t1 - Tel. 1801.

Horário: l1as 14 àI 16 )l.oru.

Re.ldêncla _. Fel1pI Schmld'.
n.e 127.

CIRURGIA 'l'RAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

Consultório: João pln�o, 14 -

Consulta: dllll 16 à' 17 hora•. 111á

rtamente. Meno. ao. eábado•. Re

sldêncla: Bocaluva, 135. Fone Z714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculdal11 Nacio_
nal de Medicina da Unlv�.ldadl

110 Br ...U

Blttencourt n. 101.

.-- ,-------

DR. LAURO DAURA
CLINICA GJiBAL

Especialista em molé_tla. 111 SI
nnoras e vias urinária.. Cura ra_

dícal daI mrecçõea agudll. , cró'

nicas. dO aparêlho genlto_urlnárlo
em amb('1 o. IeXO., Doença. 110

aptl.rêlbo Dlgeltlvo. do 11ft...

nervoso. Horário: 101A. àI 11 •

2'12 às ó boral - _Conlu1t6r10:
[{ua Tlradente•. 12 - 100 IIDlSu

I-Fone 8246. Relldêncl.: ]lU.
[,acerda Coutinho. 11 (Cbteu. ISo

Espanba - Fone ...".

r,R. :'\EWTON D'AVILA

CIRURGIA GERAL

: "wn�a. de St'�bora. -' proc�o
lo!!.la _ Eletrlcldal1e Mél11c.

Consultório: Rua Vlctor Mel_
'relles 0,0 28 -- Telefone 830-7

('oosultas: Das 15 boras em I1lante.
RPSldi>ocla: Fone, 8,421, Rua BIU
"'''UIloU, n, 71.

Dr. Helio Freitas
DOENCAS DE SENHORAS

I PARTÕS - CIRURGIA -

CLÍNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei

tQ, das 16 àIJ 19 horas (ao la�

do da Farmácia do Canto).
ORes.: Santos Saraiva; 470

- Estreito - Fones 2322 e

636'7.

Dr. Hélio Pebcol�
ADVOGADO

E_scritório - Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 2° Andar -

Sala 4.

Residência Alameda
Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 406.
Telefone - 2422.

VENDErSE
Duas Bicicl�tas Monark,

Preço de ocasl:ão. Tratar à
rua D1:larte Schutel. 42.

MEIDOlfÇl

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica G�ral
Rf�8idêoeja:

Rua Gal. Bittencourt n, 121.
Telefone: 2651.
Consultório:

Rua Felipe Schmidt .a. 17.
Esq. Álvaro de Carvalho.
Horário:

Avisa sua dlst�nta cUentela que
,

/
mudou seu ,consultório para a rua

Felipe Schmldt, n. 39-A - Em

frente a Padaria Carioca.

-----_"'.,-_-_-

ORA. EBE B. BARROS!
CLINICA DE CRI ,*,'VÇAS

Conaoltórt. • E......... COJlll'Rltu
". Blrll1l1. Lu lilA ••c., , Secund. 1 •. ,,_reU.

.... IS la 17 bor..

Tel. - IIUJ'LOEIANOPOLII

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

Especialista em moléstias de anus e .recto.
T'ratamento de hemorroidas. fistula•. etc.

Cllruraia anaJ '

CONSULTóRIO: - F.ua CeI. Pedro Demoro,
Estreito

1553 -

DENTADURA INFERIORES
M1l:TODO PRóPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA

DR. MOORRIS �{HWEIDSON
CIRURGIAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA
RAIOS X - c PONTES - PIVôS
TRATAMENTOS DE CANAL

. HORÁRIO "-'- das p, às 12 e das 18 às 20 horas
HORAS MARCADf\� -- das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO, 2'1 _ .. 1.0 andar

L O T E. S
Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes

a longo prazo sem juros. sitos á rua Lauro Linhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua

- casa, imedlatamente.
Vendas: Edifício

Fone 2391 e 3426.
Montepio 3.° andar - Sala 305 -

. , .

DR. HAMILTON SANFORD DE
VASCONCELLOS

Diplomado p'ela Escola de

Medicina e Cirurgia do Rio

de Janeiro. Ex-Interno da

Clínica Urológic do Hospital
Pedro Ernesto (Serviço do

Prof. Rupp) e da Maternidalde
Fernando de Magalhães.

gtárro do Instituto Nacional

do eincer.
DOJ<:NÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - URO,LOGIA -

I CIRURGIA
AreIJde, pela manhã, n,ft

Maternidade Carlos Correia.
Residência: Rua Demétrio

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

ATENDENDO DlARIÀMENTE NA

MATERNIDADE
.

�ARMELA DUIRj
SERVJÇ DE RAIOS X

Radiologistas: DRS. J. A. NóBREGA DE OLIVEIRA
EWALDO' J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Ve::;icula Biliar -- Rins
Torax - Ossos _ Intestino, eté.

Histcrosalpingog'l'afia Radiografia Obstétrica
(Gravidêz) - Radiologia Pediátrica.'

DISPõE DE APARELHAQEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDERl!:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/no ónibus à por
ta (Almte. Lamêgo).

RAUL PERcIR� CALDAS
-ADVOGADO

"Questões Trabalhislaf'
Escr1tóriQ: Rua Joio Pinto D" II lObO
� i'lefone n. 2.487 - Cma P:latal n. II
EiOlMRIO: Pu 13 li 17 hOlal.

xxx

DR. ARMANOO VALERIO DE ASSIS'
Comunica aos seus clientes o novo horário de consul

tas.

'<. :::

DE MANHÃ - das 10 as 12 horas
DE TARDE - ·das. 4 as 6 horas

Consultas Rua Nunes Machado) 7 fon� 3738.
"\. ''''I�

Comunicam que já pos
suem correspondente em

BRASI'LIA D. F.. estan

do cnpacítados a se man

terem em contacto com. os

principais Or,gãos do Po-

der Judiciário e da Admi

nistração Pública que pa

ra lá foram transferidas.
Ed. Sul América 5°

Andar - Tels. 2198 e
,

2681

o 5 U L

A N

DO 5 U L

·,1I0SSA.
NOVA

UMA REVISTA REALMENTE MODERNA

Escritório de Advocacia
Rua. Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - Florianópolis

Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos

Dr. Evilásio Nery Caon
.

Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comercia!s, crímí
nais e fiscais _ Administração de bens - Locação e ven

da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran

ças _ Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias

:ampanha Pró Construção da M,alriz
de Nossa Senhora da Boa Viagem
em Saco dos Limões - Florianópolis

l' saco de cimento .. ", .... " .. ,., .-:--Cr$
1 saco de cal . , . , , .. , . ,

. , . , .... , , ...

1 carrada de areia . , , , . ,
'

.,. , . , .. , .

1 carrada de pedra britada ", , , , , .

1.000 ti'Jolos ' . , , . , , , , ,
' , , , .. ' .

1.000 telhas ""."""""".,.,.

1 servente (diária) , , , , , ..

1 pedreiro (diária) , , , . " , ..

365,00
8,00

900,00

1.500,00
,1,200,00
5,000,00

150.00
280,00

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

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

e quàlquer auxilio, será recebido com suma gratidão!
DEUS LHE PAGUE!

Reint,: Pe, F, de S, Bianchini

FlorianÓpolis - S.C.
.; o

Catedral

( "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



9"O ESTADO" O MAIS ANTIGO 'blARIO DE S. CATARINA Florianópolis, Domingo, 12 de Junho de 1960
-----_.------------.----.�-_ ....... ----

r va�es
Nenhum dos setores da I prestigio

do Poder Judiciá. e saudoeo Dr. Nereu Ramos,
administração da Justiça rio com atitudes corajosas, que, por Isso mesmo, se viu
lhe foi indiferente. Cuidou, fale bem alto" o episódio his- obrígado a recolher-se, com
com deavêlo da situacão tóríco da sua renúncia, no ·os seus 'partidários, ao quar;
pessoal. dos inagistrados· e dia treze de "meio de 1931, .tel do 14 Batalhão de Caça.
lutou vigorosamente para em pleno regime dítatoríal, dores.
dotar o Tribunal de instala- Delxemos que êle mesmo Marcado o dia da eleição,
ções condignas usando uma narre' o acontecimento: o desembargador Tavares
linguagem qU� se conserva "convoquei esta sessão ex, Sobrinho, em cumprimento
atuaI _pela franqueza, pela traordínárta para dar-v�s ao habeas-corpue que o Tri�
precisao doa conceitos e so- conhecimento da resolução bunal Superior Eleitoral ha
bretudo pela oportunidade. que tomei de renunciar o via concedido· ao Dr. Nereu
No relatório dos trabalhos cargo de presidente dêste Ramos, dirigiu-se pessoal

do Tribunal, relativo ao ano Egrégia Tribunal. E, como mente ao quartel da Fôrca
de 1928, depois de se referir seria incorreção deixar de Flederal para, lluma atitude
às vantagens para a admí- expôr aos dignos colegas, a olímpica, que a todos emc,

nistração da Justiça com a quem devo a honra de tão cionou acomparihâcln até a

reforma do Código Judiciá. alta investidura, o motivo Assembléia Legislativa e de.
1'10 c!,o Estado, abordou a sí, da minha delíberacão, cum- pois ao Palácic do Govêr
tuaçao dos juízes, dizendo": pro o dever de narrar em no.
"A eítuação dos magis- poucas palavras o fato que Tão imenso era o prestígio

trados sob o ponto de vis. me impôs esta atitude. COO' de seu nome e tanta con

t� . econômico, é que não foi mo sabeis, o Código Judiciá- fiança odes. TavareD Sobri
ainda atendida e urge me- rio do Estado conf.ere ao nho impunha, que era re

lhorar-se, à vista da desva- Presidente do Tribunal, a clamado insistentemente pa•.
lorização da nossa moeda e atribuição de nomear todos ra participar dos mais imo
c�msequentemente encare. os funcionários da Secreta. portantes acontecimentos re,
CImento da vida. Com os ria e do Cartório, sendo que lacíonados com a vida íurí
parcos vencimentos que a nomeação de ajudante de dica, politica e cutural do
atualments recebem, ínsurt, escrivão depende de pro- nosso Es.tado.
cíentee para despesas ardi. posta do respectivo serven, Assim é que colaborou na

�anas da subsistência, cons, tuárío. Achando-se vago ês-I reforma da Constituição Eu
t}ot,u�m excepcional título de se cargo, por se ter exone- tadual, .promulgada em 27
glória para êles a integrida_ rado o antigo ajudante As, de julho de 1928, uma das
de e a independência que terlode da Costa Arantes e que melhor foram elabora
tanto honram a magistratu- por não me haver sido apre. das no Brasil,.e na do Código
ra-catarinense, Não se deve sentada ainda a indicação, Judícíárlo, qUe se destinguia
esquecer

.
que a remúnera- sem a qual não me era lící- entre as leis processuais dos

çao !azoav,el dos juízes, con, to nomear quem o substí; .Es.tados, como a maia per
s�ntane� a, eua alta fun,.' tulsse resolveu o sr, Gene- feita, a mais clara e a mais
çao social; é um dos meios .ral Interventor fazer a no- objetiva.
�aIs efetivos de aSség'ural' a meação, retirando assim do
Ipdependência do Poder Ju- Presidente do Tribunal a
diciario". competência que por lei lhe

era e sempre foi conferida.
S'ei, por declaração de s.
excía, ao nosso, honrado co

lega, Procurador Geral do
Estado, que não houve de
sua parte a intenção de pes
soalmente desconsiderar.me
Nem poderia

.

eu encontrar
razões para atríbuír a L'.
excia. semelhante intencão.
Como quer que seja" porém,
a autoridade do Presidente
sofreu uma dímínuíçâo, e o
ato de s. excia. nas inter
pretaçoes de que é suscetí,
vel, deixa, pelo menos, pai
rar uma, dúvida sôbre a ido
neidade de quem atualmen
te preside o Tribunal, para
bem se deeempenhar de
uma das funções que a lei.
lhe competia. Críoucse as,

sim. por -fôrça das circuns
tâncias, uma situação, para
a qual a s@I'J.ção única que
encontro, no momento que
::travessamos, é o meu afau-'
tamento do cargo, com que
a vossa 'g'enerosídade, por

- três biêni-os S�RlctOS, me
vem distinguindo. Renuncio,
pois, a Presidência do Tri
bunal".

E concluia:
Na conformidade do Artigo 21 dos nossos Estatutos,

"Não é sem constrangi.
mento que aqui trato dêste

convoco os Srs. sócíos para a Sessão de Assembléia Geral assunto, muito embora dírí.,
Extraordinária, a realizar-se em primeira convocação às gindo-me a quem por sua

19,30 horas do dia 16 do corrente mês de Junho, ou em se- cultura jurídica e delicade
gunda convocação às 20 horas do mesmo dia com qual.

za de sentimentos, bem com,
preende que não pleiteio

quer número de sócios, .em nossa Séde Social à rua Alva- vantagem, pessoais, nem .ín,
ro de Carvalho n.v 34, eaquína da rua Felipe Schmidt n.v terêsses de ..ippiVídUós, _.

54, a fim de ser tratado de assunto enquadrado na letra mas procuro assegurar aos

b do parágrafo único do. citado Artigo 21. órgãos de - um dos poderes
constítucíonaís do Estado asFlorianópolis, 12 de Junho de 1960. condições indispensáveis ao

Pela S.B.Caixa dos Empregados no Comércio bom desempenho de suas
ARTHUR BECK importantíssimas atribui-

(Vice-Presidente no exercício do ções, que requerem sabedo;
ria. independência e firme-

cargo de Presidente). za, predicados que se não

ACADE-MIA 'CATARINENSE" DE LETR IS ���e;�e�����d�� ���e�ss��=
Jl cessidades materiais da exís,

tência",

E D I T A L A. instalaeão do Tribunal
-

neste edifício, muito deve ao

""�I seu esfôrço e·à influência

A Academia Catarinense dI: Letras, associando_se à�1 que desfrutava junto ao
.

_

Presi'dente Adolfo Konder,
homenagens que serao prestadas a HERCILIO PEDRO em cujo govêrno foram rea_

DA_LUZ, pelo Govêl'nQ do Estado e pela pov.o)-n� -Gatar'dcr�!izadas as adaptações ·e· as

1.0 centenário de seu nreseimento, institue um prêmio de reformas para dal'em ao Tri-

trinta e cí�co n:il cruz�üros (C!$ 3?OOO,00) para ou me- ����lat�:� co��d:s d&e�:�t:le=
Ihor6111 ensalOS sobre-o Ilustre catannense, vada& funções; pois não per- ÊSiJe fato é tão maiS' reve-

Êsse prêmio, denominado npRÊMIO HERCILIO LUZ", mitia o decôro, continuasse' lador da sua independência
será destacado dos já instituidos pela Academia e terá a êle a funcional' no prédio e da sua inteireza. de cará-

.
.

-
.

.

acanhado -e imprópriO -que ter,. porque pouco tempo !tn_
úegull1te regula�entaça�. . . . lhe fôra destinado. ....

tes o mesmo General Inter_
1). - o enSaIO dev:era ter um mmlmo de (50) cmcoen- Ao receber das mãos do 'vemtor o havia convidado

ta fõ'lhas, dactilog.rafadas em espaço dois (2), papel co. Presidente do Estado as cha:- . para fazer pai'-te--da comissão

mum de ofício; ves desta casa, .em 22 de ou- encarregada de elaborar a

2) _ deverá ser iné.to escrito em lingua portuguê- tubro de -1929, o d�sembar_ reforma da organização ju-
. ,.' .

'

"',' gador Tavares Sobnnho
-

as_ di:ciária do Estado.
sa, ortQgrafia ofICIal e assmado �or, pse�dol1lm�, ,

sim se expressou: Recond.u.zicl;a ao Posto, na

3) - o nome do autor, com mdICaçoes preclsas tQbr0 "'Para cumprir sua !j.lta mesma sessão pela unani_

ri seu domicílio será .colocado num envelope separado, missão, não dIspõe o Poder' midade de
.

semi colegas,
lacrado e rubric�do. Nas indicações deverá constar o pseu- J_u�iciário de mei,os l_llate- manteve a rePlJncia, 'rece-

. nalS. ,Nao lhe esta dIreta. bendo, então, consagradora
dônimo usado; mente subordinada a fôrca ,homenagem do Tribunal

4) - o concorrente enviará o seu trabalho em trêe pública, Tôda a sua autorl- Que pela voz de outro gran:
cópias, também rubricadaú com pseudônimo por êlé usa- 'dade repousa em fatores de juiz� Gustavo de Toledo

C d S moraI's Se e t" Ih h' Piza - classificou-o como
do, enderec,ado à presidência da .Academia,. asa e, ano ,U pr SIglO e a

.

69 t tIOs origi� de vir dos costumes polí- sendo o primeiro .entre seus
ta Catarina. T.enente Silveira ,nes a capl a .

ticos, da consciência jurídi- pa,res,

nais poderão vil' pelo correio ou por portador;
_

_ ca da; nação, da cultura e O desenbargador Tavares

5) - os autores dos melhores trabalhos. receberao patriotismo do� governantes, Sobrinho fêz parte ,também,
como pr'e'mios: - o primeiro colocado. Cr$ 25.000,09 e o Prestigiando_o, -portanto co- do Tribunal Regional Elei.

mo tem V E COla fdI'tO com toraI, do qual foi presidente
I' d

-

es honrO[.'.1s paTa os ' x . v ,

segundo Ci.·$ /10.000,00, a em e menço a maior elevação e nobreza, a partir de primeiro de ja_
trabalhos que a merecerem;' qando o exemplo 'de respei- neh'o de 1934,

.

6) - o concorrente entregará o seu trabalh,o na r.efe: to e consideracão
.

aos seus Foi durante a sua presi

rida séde da Academia - Casa de Santa Catarma - ate representantes: de acata_ dência que [.oe 'processaram

d rente' mento e reverência aos seus a eleição e a posse do pri_.
à meia.noite do dia 3 Ode novembro o a�o. co�· ". julgados e, por fim, dotan- meiro governador ,após a

7) - desde que não colidam com as eXlgen�las _

consIg-
do-o de. instalações condiog- Ir1constitucionalização do

nadas nêste regulamento, serão observado[.· os Itens (1�ns- nas, não só faz jús ao nosso país.

tantes do Edital pUblicadO e referente aos concursos .lte- reconhecimento, como reve_ Esta capital vivia momen-

la V. Excia, possuir .em alto tos de apreensão, Cogitava-
rários de 1960; .

_ grau as qualidades ·superio-.. se de impedir, pela violência,
8) - os prêmios serão entregues em se["3ao solene rl

res de estadista, pela com- a eleição e -a posse de um

Academia.
.

preensão dos princípios esta_ dos candidatos. o eminente

FI01'ial1ópolis, 26 de maio de f 1960, tuidos na lei básica 'da Re-

M ISS A(AS.) Othon d'Eça - Presidente pública, pela virtude de pra-

Altino Flôres - Secretário G'er:tl ticá-Ios e pelo sentimento

""ustavo Neves - 1.0 Secretário dp bem público, em que se

VI8dal deLT inspira".
Oswaldo Cabral - 2.0 Secretárif1

l Da sua preocupação de de.
OS1Va�do Melo' - Tesourei!'?, feBd.er a indep_endência e o

(cont. da últ. pág.)
Quer ocupando a sua

bancada, quer no exercício
da presidência do Trfbu,
nal, o d1esembargador <Tava
res Sobrinho foi um admi
rável eexmplo de correcão
austeridade e amor ao Era:
b!ll�o. Ofl votos magníficos e
Iúcídos que proferia . ela;
r�ando a verdade, e a capacidade administrativa de
que era' dotado, conquista,

ram para o seu nome, o

mais largo prestígio moral
de que entre nós já gozou
um magistrado.

GOSTA DE CAFÉ�
ENTÃO PECA CAFÉ ZITO

Movimento Pró Vencimentos da PM:
[Iube dos Oficiais Patrocina

Concedeu ainda o plená
rio, por unanimidade de
votos, um voto de confian
ca 'á Diretlbria empossada
no dia 5 de maio último, a

qual fileou autorizada a

proceder como melhor a

char conveniente para o

suceso do movimento.
Durante toda a reunião,

reino ua mais completa
camaradagem e harmonia,
observando-se a convicção
de que se inaugurava uma

nova fase na vida daque
associação de classe. que
reassume Q lugar que lhe
cabe na defesa dos sadios
interesses da Corporação.'

Em' concorrida assem

bléia. geral extraordinária,
realizada a 31 de maio úl
timo. o. Clube dos Or.ciais
da Põlítca Militar delibe-
rou patrocinar, a partir
daquela. data, o "Movi-
me n to Pró-Vencimentos
Condignos para o pessoal
da PM", dníclado por um

grupo de Oficiais.

Na oportunidade, fize-
ram uso da palavra diver
soso associados para' o bom
êxito da campanha. que
representa as mais justas
reivindicações dos milícia-!
nos catarinenses.

Si 81 Caixa dos Empreg. no Comércio
..

Assembléia Geral Extraordinária

. GII·PE? RESFRIADO1
o seu médico lhe dirá porque Melhorai dó

Tome 1 ou 2
comprimidos de

o ANTIGRIPAL MAIS USADO EM TODO O BRASIL

Foi um dos fundadores e o

primeiro diretor da -Facul;
dade de Direito de Santa
C�tarina..
Com a aposentadoria voo

luntáría, em vinte e dois de
janeiro de 1940, encerrou de
finitivamente a SU& carreira

: luddcíáría mas continuou
. sendo o "primeiro entre seue

pares", porque até hoje nin-
guém', excedeu aa nobres
qualidades de espírito e co- •

ração, que fizeram do de.,
sembargador Tavares Sobri.
nho a figura modelar, a rt, DOENÇAS DE SENHORAS. ALERGIA. AFECÇÕES DA
gura símbolo do Poder Judí , PELE. VARIZES
ciário em -nossa terra.
Nascido em Pernambuco

e formado pela gloriosa· Fa
culdade d'e.Direito de Reci
fe, o desembargador Tavares
sobrínho, concluido o curso

jurídico, transferiu-se para
San t a Catarina, t e r r a
que pai13pu a amar com, ter_
nura e encantamento.

Log"O após a revolução de
1930 foi convidado pelo In_
terventor Federal em Per.

nambuco, dr. Carlos de Lima
Cavalcanti, ,para o elevado
cargo de desembargador na
qu�le Estado, que apelou'pa-
-ra seus sentimentos de pa-
triotismo a fini de colabo-
rar na obra d'a reconstrução
nacional a que .se propunha
a revolução vitoriosa.
. Ag.radeceu a alta distinçáo
que lhe não foi posulvel acei_
tar, visto pertencer há vinte
e seis anos à magistratura
de Santa Catarina, onde ha.
via encontrado cativante
acolhida e só tinha motivos
para' desejar permanecer.
Se o gesto do Interventor

de Pernambuco constituiu
excelsa distinção aos reai�
merecimentos do preclaro de
sembargador Tavares Sobri.
nho, a' sua ·recusa testemu
nhou, de modo eloquente, o

grande amor que dedicava à
boa e generosa terra em que
durante mais de sessenta
ano& viveu cercado do reS_

peito .e da gratidão de todos
os seus patrícios.

Penso, portanto, que é jus
to, é da mais rigorosa pro
cedência, que se consigne na

ata da sessão de hoje, um 'Ivoto de profundo pesar pela
morte do grande e ineDque- I
cível magistrado catarinen-'
se dando-se ciência à digna
família enlutada, da home_
nag.em prestada.
É o que tenho a honra de

propor aos meus nobres co-

legas. \._

7.°
Oliveira

DIA
Cruz

. A família de VIDAL DE OLIVEIRA CRUZ, profun
damente consternada com o falecim.ento do seu chilfe va.

le-se dêste meio para convidar a todos parentes e pe�âas_
de suas relações, para a missa de 7.° dia que mandará re_

zar em intenção de sua boníssima alma, no próximo dia
11, sjbado, à& 6,45 honJ,s, na Igreja de Nossa Senhora de
Fátim'a,. no Sub-Distrito do Estreito.

A todos'que comparecerem a .este ato de fé cristã, ano
tecipa agradecimentos.
----

-------------,-------

V E N D E .. S E
Confortável rElflidência, recém construída, à Ave_

nida Mauro Ramos, 103, com 4 quartos, 2 banheiros so

ciais e demais dep,endéncias, inclusive 2 quartos e ins_

talações para serviçais. Garagem e amplo depósito.

Caua na praia da Armação, em terreno de 45 x 300

metros, mobiliada, incluindo refrigerador "Consul" à
querozene, fogão à gáz, rádio "Philco" (transistores)
e demais pertences. Tratar com o proprietárÍo, Sr. Ar
mando Sabino - Avenida Mauro Ramos 103.

Vl

«

A L U G A·· S E
Amplo Sobrado à Rua João Pinto n. 9
Tratar à Rua Tiradentes, 12 1.0 Andar ..

- há mais·

de 40 anos

a morco tradicional

.

do.melhor tcpête!

�
3
�

"';',: �

À v-endo o;s. boas :e:

casos es.peciolizadas
Representantes para Santa Catarina, COMÉRCIO E RE
PRESENTAÇõES STROBEL LTDA. praça General Ozório,
45 - 4,0 And, s/40:3 _ Caixa Postal 1974 - Curitiba _

'

Paraná.

CASA EM ÓTIMO LUGAR
vende.ss a casa n.O 67 (2 pavimentos) da rua Bulcão

Viana, esquina com a Avenida Mauro Ramos, não estan
do sujeita à desapropriação pelo Govêrno do Estado. Infor
mações com o proprietário, à rua. Jerônifuo Coelho, 1 _
1.0 andar - sala lO, "Edifício João Alfredo", das 16 às 18
horae,

Ações Contra a Fazenda Pública
Reclamações Trahalhistas
Mandados de Segurança

Escritório de Advocacia e Procuradoria
Rua Jerônimo Coelho, 1

�I
10 andar L, salaa 9 e 10 _

Ed. "João Alf edo" - fone 3658
.

. DR. BIASE FARACO

Consultas diárias das 14' às 18 horas

Rua Felipe Schmidt, na 46 - Sob.

•

p. R E ( I S A - S E
Escritório de representações, precisa de uma uanho

rit30 de bôa aparência com instrução secundária ou equi�
valente, para ,trabalhar junto a repartições públicas. con-

8lJltórios, .esc:ritórios, etc..
,

Tratar a rua Trajano, 12 - Sal?- 9 i!i!.l;s 1'7:00 às 1.9:00

horaL') (Não' aten'demos -POI:- terefonel. ,

,

50

fixa para
ladrilhos' e

sempre
azuleios

Se você está constrt.:in.rlo ou com

prando seu lar própl io �m conslru

çõo, exija que os ladrilhos e ozul�.

ias sejam 'colocados com Binda -

sup�r adesivo de 'fórmula suíça que

fil(a mesmo .•. e para sempre!

26'
ona, I

Um produto da
ajudando
a construir
o Brasil SIKA S.A.

Representantes em todo o Brasil

Represell,_�:es em Florianópolis:

TOM T. WILDI & CIA.
Rua Dom Jaime Câmara . Lq. Avsr.,da Rb Branco

Co-Distribuic.:ores: MEYER & elA.

Rua Felipe Schmidl, 33

À v.enda nas boas c-asas do "amo

jAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Brasil
.

formará· Técnicos em �ére�ros �Ietrônicos
RIO, (v. A.) - "O Bra

sil formará seus próprios
técnicos analistas e pro
gramadores em computa
dores eletrônicos dígrtaís,
chamados "cérebros ele
trônicos" informou à re

portagem o professor Eva-

risto Morais Filho. Acres,
centou que o r,eferido cur
so já se acha em pleno
funcionamento, na Escola
Nacional de Ciências Esta
tísticas, curso previsto pelo
convênio celebrado entre
aquela. Instituição de ensí.,

F,allam Escolas. (ELSO Ampliará as

- Matrículas
Para 500 mil crianças em . nas escolas primárias. A

idade escolar há 280 mil execução do programa de
.

ma trículadas, No setor da edução será entregue aos

educação Q programa do municípios, que operarão
sr. Celso Ramos prevê a com os recursos atributllos
criação de 239.000 vagas pelo govêrno do Estado..

PETROBRA 'S: Capitais Gaúchos
Sua Ampliação

Chegou a ésta Capital, pelo avião de carreira da

Varig, o General Hilnor Canguçu, representante da PE
TROBRÁS que tratará, com o Banco Indústria e Comér
cio de Santa Catartna S.A. (INCa), de assuntos atinentes
csm o lançamento de ações prererencíaís daquela emprês:i
estatal à subscrição pública, especíalmente em vista do
.grande interêsse demonstrado pelo público catarínense
na tomada dos referidos títulos.

Para

Depois de tecer considerações elogiosas à ação do
Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina S.A. (IN
,CO) no atendimento aos contribuintes da Petrobrás, e[1-

clareceu S.Sa. que com o apoio sempre crescente-de tôdas
as camadas sociais, a Emprêsa vem cada vez mais se fir
mando como uma das maiores e mais eficientes organiza,
ções da América do Sul.

.

no superior, o Instituto de
Ciências Sociais da Uni
versidade . do Brasil e o

grupo executivo de compu
tadores eletrônicos.

- '''O curso - Informou
ainda o proreasor Evaristo,'

presidente do Instituto de
Ciências Sociais - será
ministrado em caráter de
post-graduaçâo. O Institu
to fornecerá o auxílio de

,500 mil cruzeiros ao grupo
executivo, para a aplicação

dos computadores eletrôní,
cos, e contribuirá com a

cooperação técnica neces
eáría. A J:!!scola Nacional de
Ciências Ef:ltatísticas forne
cerá suas instalações e ma
terial indispensável à rea

lização do curso".

. De Camboriú

�assa�ãn �O MaD�ato �o Prefeito
A cassação 40 mandato

do prefeito psssedísta de
Camboriú, feita pela co
lenda e egrégia Câmara

Florianópolis, Domingo" 12 de Junho de 1960

Petróleo, (arvão e Môlo (omo
'Fontes de Vitamina

Trata-se d o cientista
Karl Folkers que também
e o), [rbuiu essencialmente
para o desenvolvimento da
vitamina B6 .ácido pantotê-
nico. penicilina, estrepto
micin-a, assim como de ou

tras drogas importantes.
A "Medalha Perkin", íns-

: Nessa oportunidade, o ilustre representante da Petro .

brás declarou acreditar que o alto dividendo de 1.5%, cujo.
pagamento está sendo feito por aquela emprêea estatal Concedida a "Medalha Perkin" ao cientista
aos acionistas dêste Estado, por intermédio do mencío.,

.

Karl Folkers, descobridor de novas
nado estabelecimento de crédito, por certo concorrerá fontes vitamínicas
ainda mais para que o público se interesse pela aplícaeão PRIN-.

tit l' NEW YORK � títuída em 1906, é comemo-
de suas economias nos I u os referidos, TERNACIONAL _ A So- ratíva da descoberta, em

Addantou ainda o representante da Petrobrás que na ciedade da Indústria. Quí- 1856, por Sir William Henry
segunda quinzena d�JUlhO a Petrobrás, com a patriótica mica dos Estados Unttlos Perkin, do primeiro tingi-

1 b
- ,. c o n cedeu recentemente menta sintético, que foi um

co a oraçao do Banc INCa, iniciará a entrega aOD pTO- uma das mais altas dístin- grande passo na quirnlca
prietários de veículos, da 4a. e última série de obrigações ções ria ciência ao homem orgãníca. A concessão da
ao portador, em substituição aos certificados ou guíaa de que dirigiu a equipe de pes, Medalha é decidida por um

recolhimento da, contríbuíção instituida ·pela Lei n? 2.004, _quis�s que descobril a vi- juri representado pelo Sec

de 1953.
• tamína B12. cão Americana da Sociedade

ele Indústria Quími'ca, 80-
ciedade Química Americana,
Instituto Americano de En
genharia Química; Socieda
d e Eletroquímica, Secção
Americana da Societé de
Chimie Industrielle e do
Instíbuto Americano de QUÍ
mica. As realízacôes cientí
ficas do sr. Folkers foram
reconhecidas ainda por ou

tras altas honrarias, ín-lu
indo a "Distincão Cientifica
da _Diretoria di Merck", em

em 1951; a "Citação no Mo
numento de Jubileu Stur
mer", em 1957; e a 'Distin
ção Charles Spencer", cm
1959.

SILVEIRA LENZI
Nó[1 não entendemos bem, se o nosso

jovem colega de Faculdade, ao fazer on
tem, nesta fÔlha,' divagações intituladas
"'Educação em Pauta", estava de goza ,

ção ou se estava pensando sério.
Olhe caríssimo jovem, que êste negó

cio de Diretrizes e Bases da Educação
(aquêle Projeto que tramita no Senado) ,

é coísa séria.
- você conhece o Projeto?
- Você estava brincando mesmo?
Se foi gozação ou brincadeira, nós lhe

perdoamos. Mas se foi pensamento sério,
nós também lhe perdoamos, pois você
demonstrou que não conhece o Projeto, e

que é tão individualista e parcial, como
um dêstes ditadores de certas republí;
quetas sul.amertcanas.

Éstá perdoadg, porque não sabia o

que disse, porque quer ser ditador, e co
mo todo o ditador acaba por si mesmo é
digno de pena.

.

Agora já que você pretendeu tocar no
assunto de Diretrizes e Bases, .aproveita
mos para cumprir o nosso escrito de ho
je, já que ontem, falhamos o nosso "fla
grante", devido ao acúmulo de serviços,
aqui na redação dêste demacrático e vi-
brante jornal.

.

Nós já tivemoEl mumeras opO'rtunida_
des de abordar o tema Diretrizes e Ba_
ses da Educação. Quando nas edições de
15, 16 e 17 de março do ano corrente, em

I
série de ar,tigos intitulados "D. Helder e
os Estudantes", fixamos a nossa posição,
diante do pensamento defendido pelo
reverendo prelado, em debate. na Facul
dad de Direito, por ocasião de sua visita
a esta Capital.

Os que honestamente nos conhecem,
sabem que não somOfl bitolados por quais
quer grupos, e nem usamo� antolhos, cer
cerceadores 'da nossa viuão de igualdade,
justiça e liberalidade.

.

N.ossos arroubou democráticos, vão ao

ponto de defendermos os mais fracos e

os economicamente mais oprimidOS, co
mo é .no caso do J:'rojetó de Diretrizes e

Bases da Educação. Não nO[l orientamos
pelo pensamento do Ministro da Educa
ção, pois o consideramos mais voltado
para a política, do que para a faína do
ensino diário, a dos professores e educa
dores propriamente dito[l.

Nos orientamos sim, pelas grandes
cultu1ras de mestres d�e alta capacidade,
'que se movimentam em defesa da Esco
la Pública e da liberdade (constitucio
nal) de ensino.

Reafirmamo[', que o Projeto ora em

apreciação no Senado Federal. é incons
titucional e anti-democrático, pois de
mite o Estado, da missão e o dever que
lhe impôs a Constituição Federal, para
dispersar os recursos de que dispõem em

benefício das eucolas particulatres. E o

artjgo citado pelos que defendem o Pro
jeto atual, citando o artigo 167 da nossa
Carta Magna, fazem por não entender óu
não entendem. Repetimos o artigo; "O
ensino dos diferentes ramos SERÁ MI-
NISTRADO PELOS PODERES PÚBLICOS
e é livre à iniciativa particular, RESPEI
TADAS AS LEIS Q.uE O REGULEM. A
,chave da questão está no respeito às leis
que devem regular- o enelno. Se o Proje
to, dá um caráter supletivo' ao Estado,
como acontece, êle é visivelmente incons
titucional. Esta lei que pretende regular
o ensino no Brasil, fere a escola pública,
fere o Estado, que tutela e vem tutelando
sempre mais o direito do indivíduo ser

educado e ter a melhor educação possível
em cada C:il,U0. Ocorre, que da diversidade
de condicões de cada família . advêm as

desigualdades: A escola pública, foi ínstí
tuida para sanar os males desta quali
dade, e só o poder público pode manter
um ensino essencialmente igualitário.
Tôdaa as constituícões modernas, são
orientadas nêste sentido. É muito natu
ral, que o ensino particular, priva tivista,
com o seu poder cada vez mais aumenta

do, só acolhe os que possam pagar o seu

prêço, e inclusive pode faze'r discrimiria
cõe[1 dé ordem r,eligiosa ou filosófica. E,
como já dissemos uma vez, o artigo 30
do Projeto em fóco. O Estado só poderá
ministrar o ensino em caráter supletivo,
poiS como cita o artigo do Projeto, O Es

tado tem "a obrigação de fornecer recur
sos. indispensáveis parç. que a família, e,
na falta desta, os demais membros da

sociedade se desobriguem dos encargos
da educação, quando provadia a 'insufi
ciência de meios, de modo que sejam as

seguradas iguais odportunidades C!- �o
dos". Deseja' o artigo pelo 'seu eSpIrIta,
cercear a posição do Estado, colocada pe
la Constituicão em detrimento da fa

mília, pois dev�'rá dar-l�e recursos té�
nico� e financeiros, e somente .em cara

ter supletivo ministra o ensino.,A .

nossa

Carta Magna
- pelo seu texto e llberal.

Como é que 'nós poderiamos desejam um

ensino estatizado, se pedimo[. que o Pro

estatizado, se pedimos que o Projeto se
.

jeto se' alinhe pela Constituição Brasil�L
ra?

Caríssimo jovem colega, se você ti
v,esse boa vontade com o "'seu amigo",
não encheria o seu escrito de palavras
vazias, demagógicas, improcedentes. Não
somos êsse "Leviatã" que você quiz pintar.

O casamento, caríssimo jovem, tam
bém é resguardado pelo Estado, e só pe
rante êle tem validade. Agora, a no·ssa.
noiva, jli foi escolhida e indicada pela
Providencia Divina!

Você não é am"igo, caríssimo colega. é
um amigão, pois emas suas divagações
benzidas, deram assunto para o artigo de

hoje, e os que se seguem. Continuaremos.

Particularmente no caso

da vitamina B12, recorda-se
que foi a primavera de lfllf3
que o sr. Karl Folkers, che
fiando uma equipe de cíen
tistas da Merck -Sharp &
Dohme anunciou a desco
berta dessa grande arma de

I' combate à anemia pernício
sa, Posteriormente, no pros-
seguimento das pesquisas"
aquele cientista ia além,
anunciando que a vitamina
B12 podia ser obtida de uma
cultura de "StreptolÚ!y1ces
Griseus", um môto idêntico
àquele que produz a strep
tomi.cina antibiótica. permi
tindo então) a produção do
"cobione" em larga escara

parafornecíme nto daquela
vitamina. con: ísso. os pes
qulsadores ,l}rnaram abso ..

lato; .-,,, �·:allo.% investi ..
ir, entos anteriormente apli-
'cados. arrancando vitaminas
do petróleo ou de produto,;;
químicos, de be tume e mes
mo do carvão.

Conc·êrlo
Discofônicó

udenísta, mereceu man

cheta da imprensa pala
ciana, que ainda não se
cansou de aplaudir as vá
rias e reiteradas tentativas
todas frustras, de demitir
o eleito do povo.

S e g u n do notícias de
Camboriú,. o prefeito cas

sado, diante da arbitrarie
dade da Câmara e da po
lícia. para alí solicitamen
te enviad!\._ pelo govêrno,
impetrou no competente
Juizo uma ordem de ha
beas-corpus, que lhe foi de
imediato concedida.
Camboriú volta, assim,

ao regime da lei.

l,ão Paulo (entro
da (ampanha
Para acertarem planos e

programas de entrosamen
to com Os dirígentes do
r50, . viaj aram ontem para
Brasília diversos chefes e

deputados pessedístas
'

de
Sá\. Paulo LUgO após

'

o

regresso da nova capital,
aqueles dirigentes pesse
distas pretendem acelerar
( rumo co ..esenvolvímen
to da campanha Lott
Jango, que a exemplô das
cutras candidaturas terá
C11, São Paulo a centrali
za 'São de seu comando, dali
i 1'1 adiando-se para todo o

j.ais.

Comércio
O. Oonselho de Política

Aduaneira, através do edt,
tal nr. 127, publicado no
D.O. de 14.5.60, registrou
"válvulas eletrônicas para
rádio e televisão", da RCA
VictO!r Rádio S.A., estabele
cida à Av. Ipíranga, 1.097
- - 9" e 100 andares �m

São Paulo.
f

Pela Resolução n. 151, do
mesmo Conselho. publica,
do no 0.0. de 18.5.60 foi
concedido registro de'simi
lar à merc�doria DDT, em

concentração de 99% ou
mais, do fabricante Fon
gra Produtos QuímicoD
S.A., com sede na Av. Mar
ginal, km. 461,. 5, da
E.F.C.B., em Suzano, Esta.,
do de São Paulo.

..

Celso'
Regressa Hoje do Oeste

Pelo aVIa0 da Varig deverá retornar
hoje a -esta Capital o sr. Celso Ramos, vito
rioso candidato das oposições ao govêrno do
Estado. Na região do extremo Oeste o ilus
tre político, em companhia. dos srs. Depu':'
tados Lenoir Vargas Ferreira. e Elgídio Lu
nardi 'manteve contato, em diversos muni
cípios, com as forças eleitorais que o apoiam.

O programá da audicão
musical dêste domingo a
�ser realizada' como dé cos
tUlllle às 15,30 horas no Sa-'
Ião Nobre do Colégio Ca
tarinense pelo Grêmio Sin
fôn��o "Carlos Gomes", é
o seguinte:

1) Suppé _.:... "Poeta e
. Camponês"; Liszt - "Pre
lúdios"

2) Wagner
Fantasma"
3) Schubert: "Sinfónia

Inacabada"
'

Beethoven : Sonata
"Pl:ltetica"

"Navio

Serviço de Divulgação do Setor de
Orientação e Educação Social. A Pás�
coa dos funcionários dI Departamen
to Regional do SESI. L a n c h e -de
Confraternização Após /.

a Realização
da Santa Missa

Ontem, tendo como lo
cal a Capela do Asilo de
Orfâs; foi realizada a·.Jlás
coa; "doS' -runclonários- do
Departamento Regional do
SESI. A família sesíana,
em quase uma totalidade,
esteve presente a êste ato
de fé cristã.
Altos dirigentes do SESI

de Santa Catarina, entre
os quais destaca-se o dig
no sr. Nilson Oaríoní. Su
perintendente do Departa
mento Regional, e repre
sentante do sr. Celso, Ra
mos, DD. Diretor Regional

e ausente por motivo de se.

encontcar em viagem, de
ram a mais viva demons
tração da união _ reinante
nos quadros funcionais do
SESI.
Na oportupídade, as a

lunas da Faculdade de Ser
v i ç o Social, realizaram
�gualmente a sua oomu
nhâo Pascal.
Após a celebração da

Santa Missa, no refeitório
daquela Casa Assistencial,
"foi oferecido um lanche a
todos os presentes .

'

No ensejo, queremos ex
te.nar os mais sinc� a
gradecimentos de todos os

runcíonãríos do SESI, pela
atençao que nos foi dis
pensada pelas Revmas. Ir
mãs daquele estaõeleeí
menta.

Em A,lividades· rr O TEATRO DOS 2 rr

Ja estão bem adiantados
os ensaios da grande co
média de MILLOR FER
NANDES (Vão Gogo)
UMA MULHER EM 3 ATOS'
que será apresentada ao
"público da capital, pelo já
conhec�do FJrupo teatral
"O Teatro dos 2" no fim
de ...julho próximo vindouro.
"q Teatro dos 2" que nus
apresentou (e muito bem)
a peça de Pedro Block "Os
inimigos não mandam flô
res', selecionou agora para
o pÚblico de Florianópolis
a grande e difícil comédia
"Uma Mulher em 3 Atos'"
do maior. cômico da im
prensa brasileira, Millor
Fernanldes, mais conhecido
por Vão Gago. autor-' das,
piadas da Revista "O Cru
zeiro". "O Teatro doS' 2"
que pertence aos ja consa

gIados atores ca.tarinenses,
Adélcio Costa e Gení Bor
ges, não poupará esforço'S
para apresentar ao p\Íblico
da Capital um grande es
petáculo de arte" visto es
tes dois atores possuírem
qualidades . indiscutíveis.

Vamos esperar para ver e

aplaUdir um grandes eSl)e
táculo do 'Teatro dos 2",

PÁSCOA 'DO D. (. 1.
A ,COMISSÃO ORGANIZADORA DA PÁSCOA DO DE

pARTAMENTO DOS" CORREIOS E TELÉGRAFOS CUM
PRE O GRATO DEVER DE CONVIDAR A TODOS OS

SERVIDO�ES ATIVOS, LICENCIADOS E INATIVOS PA
RA PARTICIPAREM DA MESMA, A REALIZAR�SE' A 19
DO CORRENTE, ÀS 7 HORAS, NA IGREJÁ SÃO FRAN-
CISCO.

.

uma das expressões máxi
mas do Teatro Catarinen
se.

. ?

Um professor, incógnito quer q�'e a classe reze o

seguinte credo:
'

"Creio na UDN, tôda poderosa, criadora_da ELFFA
e da CELESC; creio nó projeto de avancos trienais,
filho seu, o qual foi concebido em 1959,·nasceu do

Heriberto,lpadeceu sob o poder da bancada l;Jituacio
nista, foi discutido, emendado e aprovado -pela oposi
ção, antes desceu às Comissões, subiu à sanção gover
namental, vetado, voltou à Assembléia, donde há de
vir de cinco em cinco anos para julgar os Irineus e.

Heribertos" .

"Creio no Braz Alves, no paulino Búrigo, no Que
rino Flach, na remissão de seus pecados, na ressur

reição do Projeto, numa vida melhor.·AMIN".
xxx

Q\le essa reza não adianta nada, não adianta
mesmo. Mas vai fazer um suceSflO.

----------------------------.-------------------------------------------�---------------------------------------------------_.-----------------------------------------------�

O T'
-

aVIRES SOBRINHO'
Afastou-se, então da magistratura para cui-

eS dar de seus interêsses 'particulares, mas em 1914
foi novamente convocado pa�ra servir à. causa da

.
• '

Justiça, dessa vez como membro deste Tribunal,
onde ingressou no dia dezoito de outubro daque
le ano.

Aqui permaneceu durante vinte e seis anps,
sendo que no períodO de dezoito de dezembro �e
1925 a treze de maio de 1931 ocupou esta pr.esI
dência, dando-lhe um brilho e um prestígio ex

cepcionais, pela sua serenidade, pe�a sua co.m- I

postura, pela, su.a dignidade e pela mdependen
cia. de suas atitudes.

(Continua na 9.a página)

O Tribunal de Justiça, na sessáo de 8 do cor

rente homenageou a nuemól'ià do desembarg(�dol'
Tavares Sobrinho, recém-falecido nesta Capital. vinte ,e dois de janeiro de 1940, o seu desapareci- vida.

Na ocasião o desembargador Alves Ped1"Osa mento, aos oitenta e sete anos de idade, causou Iniciou a carreira ,de juiz na antiga comarca

pronunciOU as'palavras que hoje l·eproduzimos. profunda consternação nau meios jurídicos e so- de São Miguel, hoJe Biguaçú no dia dez de outu-
_ Já tem conhecimento o Tribunal, do fale- ciais desta Capital e do Estado, habituados a ad- bro de 1895. Ali permaneceu até onze de janeiro

cimentO' ocorrido no dia três do corrente mês, nes- mirá-lo e a respeitá-lo pelos grandes serviços de, 1897, quando foi removido para a comarca de

ta Capital, do nosso colega, desembargador Fran- que prestou à justiça e ao bem público, durant.e Tijucas. Em dois de ,julho de 1898, era removido

cisco Tavares da Cunha Mello Sobrinha; , longo período de sua exi[ltência. para a comarca de Joinville. Depois de sete anos

Embora afastado do exercício efetivo da ma- Tendo militado na política, na advocacia e no de judicatura nessa comarca, foi declarado juiz
gistratura há mais de/vinte anos, poifl a-sua apo- magistériO superiO'r, foi, 'contudo, à magistratura de direito avulso, por ato datado de quatro de

sentadoria no cSJrgo de desembargador data -de_...:q-U-e-ê-l-e�d-e-d-ic-o-u-·-a-m�a-i-or-e-a-m�el-h..;0_r_p_a_r_c_e_Ia_d_e__su_a_-:-.al_aI_·o_d_e...;I....9_0�5_.__

Des. Alves Pedrosa

"

L
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