
Meta Rodoviár!a de J. K� "�,n.....',,...,w.r;_'�'!V'}3 :Brasil de Norte a Sul

cui�a não é 80 Plieieifo
Ao que nos foi dado Jeep de propriedade do

constatar, também essa no_ Govên10. do Estado e co-
tícia f; falsa, porqua.nto locado à ;::',isposição da De.
nelllJL.l11 Jeep ;de proprie- legacia de Polícia, mas pa
ddde C:', Prefl'itura foi uti. ra não dar na vista, man

dou-se mudar a pintura e
colocar uma placa ama

rela,
Iso explicaria o fato de,

�2mpre que a polícia é so

licitada' com urgência. a

resposta invariável é sem-

,(l c,.ngano '?1� comenta- pre: não temos çondu-

�1�;�;r;l����to�,é��ae�fJp��= -Ot çi\l,}o"c. , � (: '.;?- -

Ruela �er da Prefeitura o (Df! A NOTiCIA De Join-
viEef,

RIO. :l7 (V, A,) - Em
principios de 1%1, trare ,

gandovse de automóvel sôo

de Janeiro a capital gaú, cidade de turismo,
cha, em apenas quatro Co percurso será feito
dias, viajandO'['e em velo. pela BR.2, rodovía-tronco

----- radial de acentuada impor-
N,o 1 3 9 3 1 tâncía para a integração

������������� __w.������������������. sócio.econômica e cultural
do País, que o Govêrno Fe.
deral, através do Departa.
menta Nacional de Bstra.,
das de Rodagem, 'está cons

truindo e melhorando os

trechoe já existentes, en,

tre as duas capitais.
víajando.se apenas de

dia, serão atingidas as se. Servindo aos quatro Es.

guíntes cidades; Río.Bâo tados meridionais e ainda
Paulo (425 km.) : S. Paulo- aos E��ados do Rio de Ja.
Curitiba (402 km.) : Ourí., neiro e da Guanabara, a

tiba.Lajes (327 km.j ; La. nova rodovia representará,

JiõIO"i.iái)"tem'áüRiõ,lii2adUê" iü'orãi'paiàkmê,.IICeã,J i
João oou'art, nõ que res-� funções de Prefeito da Ca;
Peita à. Previdência .

Social.� pital paulista e uepoi-.
"Este cidadão � díssa ._ �l como Govennador do Es
não tem autoridade moral- tado, não recolheu cm

para criticar e nem mesn�()� centavo sequer da cont-í-
apontar falhas na P1E'vi·, buíçâo que recebeu dos tra-
dência Social, porque nas balhadores da, C.M.T.C" ria

Sorocabana e de outras
emprêsas, E fêz pior, gas
tando o dlnhelro dos tra,
balhadores, que deveria ser

recolhido aos cofres, dos
Institutos. No meu Govêr
HO, nenhuma viúva ou apo,
sentado deixará de rece

ber em dia os seus proven
t.os. E nem tampouco em.

pregarei o dinheiro dos
trabalhadores, destinado à
Prevídêncía S o c i a 1, na

construcão de cadeia, co·

mo o fêz o candidato da
UDN.na cidade de Jun
diaí.
O u.arechal Lott deverá.

VL'liu para Belo Horízon
�Cl na próxima quarta-reí,
ra, a . fim de assistir à pos
se do Deputado Bento
Gonçalves no cargo de Se·
eretárío de Viação e Obras
Públicas do Govêrno de
j''!{ir..as.

bro pavímentacão asfáltica
de primeira classe, atingir.
se.á, comodamente, do Rio

num total de 1.539 km.
A atual di..'�ância rodo.

viária entre Rio e Pôrto
Alegre será reduzida em

cêrca de 400 km. Daí, ter a

nova ligação, entre as de.
mais obras do Govêrno, ca;
ráter prioritário', em vista
da economia de divisas que
proporcionará ao País.

ANO XLVII - O MAIS ANTI GO DIARIO DE SANTA CA TARINA

"ESTRADA DO ABASTE.
CIMENTO"

DIBoETOR: RUBEN8 DE AR Ru'JA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS P'. DE AQUINú
-----------_... -

No cormcro .rsalízado em

Campos, perante mais de
vinte mil pessoas, o mare
chal Lott referiu.se a cri
tica que o sr. Jânio Qua
dros tem feito ao Presíden ,

te da República e ao sr.

São Pau�o (arulpo de Batalha
São Paulo, 27 (V. A.) - o Marechal

Lott, que veio ontem a esta capital junta
mente C()m o sr. João Goulart, para dar pros
seguimento a sua campanha política, inda
gado se realmente pretende fazer de São
Paulo o quartel-general de sua campanha, a
firmou: "Quartel-generê.l nao, mas verda
deiro campo de batalha",

Os candidatos situacionistas participa
ram de uma reunião com trabalhadores, oca
sião em que .receberam um manifesto de a

poio subscrito por 500 líderes sindicais.

Iniciada a ��era�ão �eDsitária �u raís

Dep. Orlando Bérloli
Representante do Vale

do Itajaí na Assembléia
L cgi3.ati 'a, conhecedor pro.
fundo dos problemas da

quela laboriosa população,
Orlando Bértoli, vêm, mel'.
cê ele sua inteligência e

capacidade de trabalho, se

constituindo como um dos
mais operosos: deputados
da atual legislatura.
Advogado. cultura ínvul,

gar, Orlando Bértolí em

Rio do Sul. sua torra natal,
e nesta Capital, 'goaa de
vasto círculo de amigos e

admiradores.
Ao ensêjo, hoje, da pas,

sagem de seu .aníversárto .

natalício, será alvo de íne,
quívocaa demonstrações de
aprêço e regozijo, às quais
nos associamos, rormulan,
dc.Ihe, e à sua dígníssíma
família, votos de crescen,

tes felicidades.

MiUhões de Imprejsos vão ser, dislri buídos AIt;avés o!do País - As Oficinas
do IBGE Iniciaram a ;mpressão dos Questionários

bro eletrôníco, já adquírído
nos Estados Unidos, e que,"
de acôrdo com as declara-

do Maior da Armada na mulário mais ou menos ções ontem feitas pelo sr.
RIO 27 (V, A.) - Sete- Comissão Censitária Na- padronizados para as inda. / Jurandir Pires Ferreira,

'

centos e cinquenta milhões cicnal, sr. Mário Peçanha gações, de modo que ere , deverá reduzir extraordíná-
de exemplares de questío- e capítão.rle-mar-e-guerra tuadas as coletas de dados riamente os trabalhos. poso Dias atrás o comentarís-
n;írío" de"tinados ao pró,· Paulo de Oliveira, o depu- dentro de cada nação, ao sibiJjf.ando a conclusão dos ta político de uma emisso•.

xj,mo Recenseamento co- t:1do federal, Jcsé Rios e têrmo de algum tempo - mesmos em doi& �nos. ro. local a serviço do cano

m,çal'am fl, ser impresso� convidados especiais. dois anos é o prazo estipu. llictato da UDN á Prefeitu-

ontem à tarde nas oficinas OS QUESTIONA'RIOS lado - será possível fa. A "Casa Savas"
ra fe�tteIliMdeu . i�cuIIP!-r h

o

gráficas do Instituto Bra- São em número de cin- zer-se um verdJ.deiro cen. Pre el o umclpa "e a-

sileiro de Geografia e Es-, co os questionários que vão so de âmbito quase muno v,r obstruido um requeri-
tatística. localizadas em rrcolher as informacõc3 dial. ( I b

- menta da Sociedade Espor.
Pai'ada dl' Lucas. Para as- no próximo Censo: o 'de- COBERTURA DE DES. O a ora tiva União·Palmelr:as;, em

sj:::tir �L entrada em máCjui- mográfico e habilitação, PESAS que solicitava licença para
na dêsse materhll, que a destinado ao levantamen- Para fazer frente a êsses o

Todos os ano-s, POf épocp, o início da COn,strllção de

partir desta c:emana co· to populacicm.l e à, cCil�ta gastos, O 'govêrno deverá eto', 1v,t,ejos juninos; a Ca- sua nova séde.J
mc<.:n.rá !il. Sei' espalhado a.- de �nform0;; &Ôb,re me-�":'l ZYWIl'dl\-t .,mE'l;lBag��o Çan.,

'a .s�V�S .é ,a, �.t'.i�iPal
A !alsida.de dês� oo.ticiá-

traves de todo ° país, o d2 vida, educação, anos gresso Nacional, por ês�e" di�tl'ibúido"ra 'de -F 'o� Ui! ,r1:o !ficau ��on�lriiaa; na

pr2>idente do IBGE. sr. resídência 110 local da ,d. dias, solicltando a abertu- artifício nest.a spital ü apuração féita PFI3i nossJ.

JUl'andir Pires Ferreira. e claração, estado civil. reli· ra de um crédito extraor. adjacências.
.

reportagem, ,ce�rme pu-

c- diretor do Sl'Tviço Nacio· ,2;ião, ida(1e, grau de alfa- dinário que, ao que se pre. Assim mantendo umll bllcacão feita em nossa

nal de Recenseamento, sr. betização ele dependentes, vê. será da ordem de sete. tradição que Ja vem d() I;;diçãO do dia 23 de julhO.
Antonio Vieira de Melo, etc,; o a�rícola; o indus- centos milhões de cruzei- vários anos, a Casa SA. Volta ag_ora o comenta·
ccnvidaram os represen- trial; o comercial. e. fin':ll- ros. Esta verb:;. destina-se VASo situada na rua Con- rista POlítICO do candida.
tantes do,' jornais, elas mente. o de serviços, dêS. exclusivamente ao paga· selheiro Ma1'ra, estabeleci. tl> oa UDN a insultar a

emissora,; radiofônicas e de tinados a recolher informeg menta das despesas prévias mento especializado no gê- administraçãoo mu.nicipal
televi.�ão, Encontravam-se de n,ltUl'eZa profissional. ti � grande inquérito e à nero, manterá suas porta� alegando .que teria permi-
também no local, entre ou. O grande inquérito cen- sua exe;cução. Posterior- abertas, durante todo o tldo a utilisação de um

tras pessoas, o Secretário sitário a realizar-se a 1. de mente, novos recursos se. rjia de ar.lanhã. possibi- Jf:ep cta Prefeitura para
Geral do Conselho Nacio- setembro, não se fará ape- rac votados, destinadol> à litando. assim, a popula. c::cmpanha eleitoral e que

nal de Estatí�'�ica, sr. Hil. nas no Brasil, ma< igual- apuração, análises campa· ção, a compra de fogos, êsse veículo estaria enfei-

debranclo Martins, o Se- ments em eutras mções, r
-

tivas, interpretações, etc. sem os quais os festejos tado de propaganda de

cretário Geral do Canse·· em decorrência de acôrdo Nesta fase dos trabalhos, o ,lunim.l\ perdem muito do candidatos a cargos ele·

lho Nacional de Geografia, internacional também suo IBGE disporá de um cére· seu brilho. tl'iOS.

sr. Espiridião Faissol, os bscrito pelo nosw país. \ ... _ - ...... - .. - -- ....- ....- - ------ ,. ,

';f:;�'",:';'Jn:;t�çad: d��::;- to\"��,;�et'����"�:a"ef�;� , I.N· C • O • N - E'- X -í ... O •
.,. ,

. � . �
"" RUBENS DE ARRUDA RAMOS ""

•
• A impr�n�::J. palaciana e adjacente, nestes últimos dias, atirou.se contra �

� � II1II
o sr. Celso Ramos, acusando.o de querer destruir, no Inca, uma tradicional cu.. :

� "" sa bancária de Santa Catarina. ..
'iii
'"

....-, A exploração é vesga, E tão bojuda de má fé, que vem logo tentando en

�, volver o Presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina nas ati.
A imprensa tôda da UDt! está radiante., Num co· í' "idades do político, do candidato, do chefe de partido.

mício do Marechal Lott, em Campos, apareceu uma I • O assunto já foi esclarecido uma e muitas vezes. A campanha que se vem

faLra com os dizeres: VAI QUE É MOLE, MARECHAL;
II1II fazendo, e que continuará, visando ao perfeito entelldimento do povo, não é e

A UDN catarinense, que havia oficializado oslo "" -

"f' 'dnunca foi dirigida contra um banco, na sua funçao especI lca. O que tem SI o

gan, está lavada em caco de têlha. Um jornalista rhe • criticado, analisado, condenado, é a at�tude político-partidária, é a ingerência
gO/l a talar em plágio, antes mesmo ele constata;' i'.

� politica, e a ação politizante desse estabelecimento. E isso mesmo confirmou o

ausJncia do deputado Ade-mar Ghisi no comício (le r
H, Celso Ramos quando, pelo rádio, deu resposta a um telegrama assinado in-

Campos. Ocorre, ainda, que o slogan aqui ojir-ia2i,:;adc • clusive por correligionárias: o seu combate era dirigido contra a Càrteira Po_
em discurso desse deputado, não era inéditc" muito , lítica do Inca, que estava tazendo de cada agência uma filial de diretório ude:
antes surgira, narmdo pelo "Diário CarioCn", como. nista e de cada gerente um chete politico do partido situacionista. •uma explosão de um candango, em Bras·ília.

:t!;sse desiderato, aliás está sendo objeto de um levantamento estatísti_
Há ainda deis jatos a considemt: l° ,- os BOT. II1II •"" co, procedido pela propaganda oposicionista.

nh(tusen, lJai e filho, ao toparem com as pri1neira� fai-. Mas, já que estamos com a mão na massa, vamos aqui repetir perguntas •
ret:; com o eloo,Cin, mandaram removê-las de imediato,

. II1II pertinentes, que ainda não foram respondidas. II1II
,I de OU'U'0 1:ão estava à altura de ser :.t:iotado por um "" Por que, em suas últimas mensagens, o sr. governador do Estado dá con- ""

l�;lrtid� pcZiüco,' 2° - a faixa a que se reterem os jor • II1II
LIS de todos os emprestimos dos govêrnos catarinenses, especificando de cad:' ""

iwJistas da UDN, foi exibida, em Cam1JOS, pOI' uma es-
JIII um tedos os dados _ creditado r, lei autorizativa, valor, taxa, prazo, vencimen· 'II1II

. "ola (;� samba CC7,W noticia () "Dfário Carioca". "" - ""
�

II1II tos, garan�ias, objeto, govêrno em que foi realizado, pagamentos, amortizaçoei'
Parece que, para um saltitante bloco carnavalesco, .. juros e saldos _ e que, quando chega ao- último, com o Inca, apenas informa. .-

u slo{ian não seja irreverente, Mas para um ài;'etô.'·iE II1II Contrato firmado com o Banco Industria e Comércio S.A., ..... 100.000.000,00? lffI
,

1 de 'm "11'';dica de direito 1Júblicc ... ""
reowHa ,I a pessoa 1" lffI Nem mais uma só palavra! Por que a falta de discriminação? l� ,u nãc
'interno!!! "" exato que, fIuando foi feito êsse contrato, o Secretário da Fazenda esta"" ainda •

E )i to'lo o cano do e" posto 1'a" pode1iws concluir, �
II1IIi , ,

'

.) , x -
n9 exercício do cargo de diretor do Inca, como atestou um edital de convocaçã0 ...

';)razC1'ozmnente, que a opinião do sr. senador [rine!:. ele assembléia? QuaJ era o montante de depósitos do Tesouro. no Inca, quando _

Bomhausen não coincide com a do sr. Avez-Vaus, COii-
II1II foi feito ês:.'� empréstimo? Os aludidos depósitos, somados aos que, diariamentE.

".

r qual contere a dos jornalistas do Palácio e da UDN

,"" são recolhidos às agências pelas coletorias estaduais, era MAIOR ou menor dI' ,
que a importância do empréstimo? Feito o empréstimo, os 100 milhões fcram •

• recebidos para o imediato pagamento da:: cotas municipais - finalidade que:3 ,
.. lfi autúrizativa lhe dera - ou continuaram depositadas no Inca? O Estado, t�n-

lJ do atualmente mais de 200 milhões de depósitos no Inco. continua ou não con- ,
, tinua pagando juros sôbre o restante da dívida desse empréL'timo? Qual o prazo •
, em que foi feito? A que taxa? Quanto já pagou de juros? Se tem depósitos dez

vezes maiores do que a dívida e se tais depósito:.' vencem juros minimos, P,')l' ,
J (lue não resgata a dívida, que vence juros máximos? Tudo isso, assim em 5e-_ �
I gredo d'E:':r.do. não leva à suposição de que, em vez de um empréstimo, o que •

houve foi apenas um lançamento de escrita, rendoso para um e ruinoso para

outro? São perguntas que o estranho e singular silencio da!, prestações de J
contas governamentais :'·;lgerem. E que continuarão em túmulo, quanto a res- •
postas, . ' �
.------_._-------,----.". ...._.

inestimável impulso ao me"
canismo de escoamento da
produção nacional. Daí ter
sido ela com muita razão,
denominada "Estrada do
Abstecimento".

TRECHOS CONCLUIDOS E
EM CONCLUSÃO _

Partindo do Rio de Ja.
neíro, a BR.2 se encontra
nas seguintes fa�3s de
construção: Rio.São Paulo,
pela rodovia Presidente
Dutra, 425 km. lnteíramen ,

te pavimentados, sendo
que no trecho da serra das
Araras está sendo cons,
truída, pelo DNER, uma
e..'�rada de contôrno, de
12 km., qUe proporcionará
o desarôgo do tráfego (mão
direita na subida, pelo tre,
cho novo, de rampa mais
suave e mão esquerda na
descida da serra, no trecho
atualmente em uso). São
Paulo.Curitiba; traçado in.
teiramente novo, ligando as

-

duas capitais, de 402 km.,
reduzindo o percurso atual
de 516 km. e o tempo de
viagem de 12 para 6 horas.
Neasa região a admlntstra.,
ção federal leva a cabo
uma das mais arrojadas
obras rodoviárias dos úl,
timos tempos. A rodovia
rasga regiões férteis e ínex ,

ploradas, subindo duae vê.
zes a Serra do Mar, em

rampas suaves e pistas de
7 metros de largura, intei
ramente navimentadas. ÊS.
se trecho, executado pelas
cinco maiore:.' organíza.,
ções empreiteiras do País,
será entregue ao tráfego
em setembro próximo e con
cluido definitivamente em
dezembro vindouro. Curi _

tiba (Paraná) .Lajes (San
ta Catarina); 343 km. in.
teiramente pavimentados.
Essa ligação foi Inaugura;
da em 7 de agôsto de 1959,

lilôaúc para fins eleitorais
d'�'ide (I dia 4 de junho de
Hl58 te e5té critério, ao que
fOl-:1oS �nformados não se·
rá ;,bandonado.

'

pe'o presidente Juscelino
Kubita.hek. Lajes-Passo So
côrro (Santa Catarina) -

70 km. em fase de pavio
mentação pelo Exército
(b a t a I h ã o rodoviário).
Inauguração em dezembro
do corrente ano. Passo So
côrro,Vacaria (R. G. do
Sul); 40 km. inteiramente
pavimentados. Vacarta.Ca;
xias: 110 km. em pavímen,
tação, que será entregue
ao tráfego em dezembro.
Caxias .Pôrto Alegre: 13:;
km. pavimentados.

ACESSO AO URUGUAI

A rodovia BR.2 irá até
Jaguarão, na fronteira com
o U:mguai, cuja construção
esta a cargo do govêrno es,
tadual. O acesso ao Uru;
guaí eerá pelo trecho Pôrto
Alegre-Pelotas (240 km
.sendo 100 pavimentados) �
daí por Bagé-Aceguá (Bra ,

síl) e Melo (Uruguai). De
Melo a Montevidéu, o per.
curso será em rodovia pa,
vímentada.
Pelo litoral, teremos I)

roteiro turístico através do
seguinte percurso: Pelotas.
Quinta.Santa Vitória do
Palmar-Chui.S. Miguel do
Uruguai até atingir a fa.
mosa estância balneária
Punta deI Leete.

Wanderley Junior
Encontra-se acamado,

inspirando sérios cuidados
r) eminente homem públi �
co Wanderley Júnior, fígu
ra de prôa da UDN. de que
foi .um dos fundadores
neste Estado.

Vi"itando-o, formulamos
'Idos �e pronto restabele,
cín.ento,

Promocão do (afé Brasileiro
•

À:I.'iVés do Esporte

no ELEITO SERA' EMPOSSADO"

O In3tituto Brasileiro do
Café, incentivado pelo êxi
to extraordinário do "Giro
Ciclístico da Itália", con.

cluído recentemente e que
se transformou numa das
maiores propagandas do_
no:.:.:o produto, na Europa
e no mundo, traçou uma
série de promoções seme.

lhantes, destinadas a grano
de repercussão no país e no
exterior.

•
,
,
•
•
•
,

No momento já foram
iniciados os trabalhos re

ferentes à participação do
lBC no 4° Campeonato
Mundial Ma[.'.::ulino. e Fe.
minino de. Volley.Ball, que
se realizará no Brasil, em

OUtubl'O móximo e do qual
participarão 20 pai�es. As
equipes participantes e

que se sagrarem vitoriosas

receberão as "Medalhas
Café do BraDil", confeccio.
nadas com motivos do nos
so principal produto, em
"vermeuill" e prata. e-m
outro tipo de ..medalhas,

. também promocionais do
café brasileiro, será afere.
rido a cada um dos joga_
dores, técnicos e jornalis •

tas -e[Jtrangeiros que vie.
rem fazer a cobertura do
certame. Por outro lado,
os cartazes de propaganda
do Campeonato, que serão
espalhados em todos os

países participantes, terão
mCl1sagen.<; de propaganda
do café do Bradl. Também
o Boletim Diário. que será
distribuido a jogadores,
técnicos e jornalistas, fa.
rão aIu>:ão ao nosso prin .

ciD;)j produto de exporta
ção.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANóPOLIS, Têrça Feira, 28 de Junho de 1960
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"O ESTADO" O MAIB ANTIGO DIABIO Da B. CATARINj

Amanhã Pascoa da Imprensa Falada :L Escrita
o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Santa Catarina e o Sindicato dos Gráficos de Florianópolis, convi dam a direção e de
mais componentes para pa�iciparem da 'MISSA D,E COMUNHÃO, PASCOAL da Classe e realizar-se às 9,15 horas do �dia 29 do corente

na Catedral Metropolitana�
SSSSSS$SSSSSSSS'SS$SS$SSS$SSSS'� _ SSSSiSSSSSSssss,,..

Para almoçar e jantar bem, depois de sua'
�, QUERÊNCIA PALACE HOTEL

O ANOITECER
I

por Thomé De Deus Fernandes
,

Tarde. .. O Sol se esconde
Atrás da torre da igreja ...
Uns restos de luz

Deixados pelos montes
Ainda falam do dia

Que falece ao!:! poucos ...

Como tinta que se desbota
Ao calor do fogo,
A côr verde dos montes
É mais uma evocação de saudade
Do dia que se esvai ...

O dia aos poucos vai descendo
À cova negra da noite ...
Azas tingem, ao lusco-fusco,
Algum azul pelaa abas do céu ..

Voam pássaros ligeiros
Aos ninhos ...
Do alto de uma torre um sino
Docemente toca
À Ave_Maria: ..

II

Também dentro em minh,alma
De quando em vez

O anoitecer se faz sentir!

�ntão, ou o brilho de estrêlas radíantes
Ou somente o escuro véu

Fazem um tendal
Por eôbre a minha habitação.

_'- 1//1-
Tremo e estremeço
Ante o cair aflitivo da noite;
s_eJ co__ffi p co!;açãd'"tinto de Cu1'PM r"
Nem tempojachar
Para um reêelhímento
Na solenidade da hora que se impõe!.,.

�/I/I--
Mas, exulto na gr�ndez� dos céus

Quando ao cair de sombras vespertinas
Espalmo a minha 'consciência
No amparo de um olhar introspectivo
Peloú escenderílos secretos de meu Sêr ...

Florianópolis, Junho de 1960

'_ sr. Pedro Ferreira Wan

derley
-

; r�,
,_ menina Maria Terezióha

Bonna
srta. Maria A. Rosa

- srta. Doris Santos
_ sr. Adir Cabral Neves
'_ sr. Humberto Píceollo _

_ srta. Uely Gonçalves Sch-I,-
midt

sr. Pedro Leão COelho
srta. tvete Ferreira

srta. Maria Araújo Duar

te
'_ sr. Homero Natividade da

Costa
sr. Vitório Zanelli
sr. Argemiro Cabral
sr. Roberto Bessa :

i�a:Jl

OSVALDO MEL(
MELHORAMENTO PARCIAL - Foi colocado num

poste junto ao Edifício das Secretarias, um ti:ansfoImadOl'
para melhorar consideravelmente a iluminação do Palácio
do Govêrno e seus jardins, agora, bem claros, desapare_
cendo assim o fundo escuro que Os enfeiavam. '

Muito bem. O!:! jaroins, aliás bem bonitos dão um as

pecto encantador àquele aprazível local, entretanto, a�sim
nadando em luz, põem sombras no resto da praça e prin_1

- cipalmente no "Oliveira Belo", cuja iluminação muito dd
xa a desejar.

Digamos de passagem, já que estamos pondo em fóco
ó assunto "luz", que a nosoa Praça 15 e não há quem ppssa

contestar, ainda está servida por um sistema de ilumina.

ção completamente superado, arcaico e do teinpo da onça.
Nunca se cuidou de melhorar quanto mais atualizar

aquele serviço.
É 'o mesmo de muitos e' muitó1:l anos passados.
Iluminação' fraca, além de apt'esentar inúmeros de

feitos, -com aquela "velha base" sem estética e feia com

uma rêde mal distribuida e fugindo completamente de

tudo que há de moderno e aconselhável como já se pode
apreciar em quase todas as capitais de Estados e até em

cidades do interior.
A iluminação da Praça 15, péssima e completamente

desatualisada como foi dito, precisa ser renovada, melho.

rada, digna de ser à Capital.
Como se encontra não é possível.
Paga-oo uma luz cara e já se anuncia que breVe custa

rá mais cara, passando talvêz a 8 .Klv ... ,

Sendo assim, que lucrarão os consumidores? Ou melhor

dito, que compensação parà Cidade?
Então é sómente o "venha a :nós o vosso Re:-jnt·?

E 09 pagantes-nada?

Viajaram domingo para o Rio, as senho, domingo para um gostoso - bate-papo. O
ras Florinda de Monaco Ganzo e Ina Ta- sr,. Theodoro Lelis de Oliveira Leite tam-

I

vares MoeUmann - Num Jato da Panal» bem compareceu a reunião. I
-1//- 'IITavares MoeUmann, chegarão amanhã a O casal Ibrahin Simão da sociedade de

i

Nova york, onde representarão o Clube Lajes, encontra-se em nossa cidade. Na I
'

Soroptimista Catarinense. residência da 'sra. Otília Fialho o casal I
___ 1// --- Simão foi recepcionado ontem com um :

Encontra-sê em nossa cidade o slmpá., ,elegante jantar. Itíco Casal sr. e sra, Dr. Milton DaU - Ne- --- 1// ---

gro, da sociedade paranaense. Desejamos ' Na noite de 6.a feira reunião para um :

ao casal, uma feliz estada na Capital Ca.. jantar no Querência Palace, os casais: :
tarínense. Kurt Landshuts, Herbert Gustav Erich'

___ 1// --- Molenda, Eduard Zipser e F. C. Franzke.
I

O jovem jornali:sta PaUlO Costa Ramos, Pela animação dos casais em questão,
receberá amigos para uma churrascada na acreditamos que, festejassem alguma data. �
nova residência.

'

--- 1// --- I
___ 1// --- Maria do ceu Tolentino c-ir�ulou na noí , I

Sábado, o Lira Tenis Clube receberá a tê de domingo, em, companhía de um de- .

Sociedade para aplaudir as quinze con, putado paranaense.
correntes ao título Miss Elegante Bangú --- 1// ---

Lira Tênis Clube. Num elegante coquetel na tarde de sá-

__ 1// --- bc.do, na boite Plaza, reuniram as sorop.

Festeja
-,

anívereárío hoje o aplaudido timi,ta' "'11'a apresentar a nova' diretoria

pianista Castelan - Desejamos ao moço de cé-ecL:t i .d» clube. A senhorinha Zilda

em foco as melhores felicitações. D::tm:, !,l:;�','cidJ.mente ocupou o cargo de
"

__
'

_ 1// --- Prexiden te c!J Clube Soroptimista de Flo_

A Sociedade Clube PaineÍ1:as estará em rímópc.í:;
pauta na próxima 5.a feira, com elegante: --- 1// ---

coquetel que recepcionará 'o "Society" _ Maria LlCY Battistotti e Sônia Maria

O acontecimento será nos salões do Que., Vecij eUil" Debutantes que representará
rência Palace, com o patrocínio de Rum no b.i i.c o i i 1 em agôsto, a sociedade de

Merino. B,'u.o,!u:, i\.� p;l'aci,osas srtas. foram sele. I

�'
.--- // / ---, _ -CÍ0n:::d.�� p �.::. .ronísta social Diva. I

-'pr dente' do, Rio, ��PQis J� dei!l;Ofada,., ,/'" - - --1//� ,

•

.{-"� -nnq',eeXC"'..--bi'eulOU.".itn&,:,=&.�f.�N>.' �,<l>a:.1,dO�,:� -.:..J 1:l,-C"","tr'Õ,J;15R·i.·!:4..llsitá"tf9�·Qa;�,
.

.Í,'�.ep§(,p.. �5=-
" cheg á. .al�aiil'ià a\nossa .cidaefe aCb.Q.t}.l.j)� �t{cip�'á' do ;festival ctll" TJlYl:tro 'An1:�dO�

srta llana. Araujo.
� "

na {10V-a: Ga:pital ('Bfasilla) � Dirigido -pe,
-<' "'; 1// -,--- i

'

lo sr. Jair liames. O T.V.C:' levará a peça

SimpátiCO anfitrião o casal. Dr. Eupidio' CEJst� la fora um Inspetor).
, da Costa Souza, que recebeu na tarde de

comeamenos

do Brasil, ae senhoras M�maco Ganzo e

Sociais

" Stc..)
_ .

� c;un%%%%%SSSSSSSSSS�..:'!'"

I
Seo Iríneu tem a prata .

, Sêo CELSO tem coração;
I A UDN é uma ingrata,

I PSD ganha a inleição!

PEDIDO A PEDIDO?
O "Iornalísta.eacrttor" havia prometido ao seu eleí.

torado a exoneração do CeI. Trogílio Melo do Cargo de
Delegado Regional de Polícia, tão logo o sr. Adaime as.
sumisse a Secretaria da Segurança. Surgiram dúvidas
mas ele depois reafirmou "será exonerado".

,

O coronel Trogílio, depois disso, anunciou havei
eohcltado exoneração. O pedido foi um pouco tarde f

n?2 ficámos aqui pensando se o Deelgado que desde 52
vinha com dedicação e zelo servindo a UDN não rece.
beu o prêmio que ela costuma dar - o ingrato aban.
dono.

Por essas e outras é que a dissidência está se avo.
lumando assustadoramente. '

A MARCHA DA DISSID1l:NCIA
A ingrata UDN, esquecida doa serviços prestado:

por aqueles que a levaram ao poder, daqueles que 1
levaram ao poder, daqueles Que contribuiram para a:

s.�a� �rr�ncadas vitoriosas, menospresou, a principío r
oíssídêncta do or. Melquíades Fernandes. Depois, vende
'lue a mesma estava aglutinando em torno ao líder, ele,
Ulllt0S que ocuparam ou ainda ocupam postos de co'

l:lando nas SUas fileiras, ela assustoucaa e embrabeceu
Por isso, é que vemos agora a imprensa udenista a

g�itar aos quatro cantos que êste não presta, aquele
nao tem votos, aquele outro não tem expressão, e, nu,
ma tentativa desesperada tenciona rdicularizar aqueles'
'1'.1e lhe deram vitórias.

A ingrata UDN está perdendo os seus melhores ca,
pítãea Ela pagará pela ingratidão quando sorver f
isso será em outubro, o amargo fel da derrota

'

CASTIGO
Antigamente o .castígo vinha a cavalo, hoje a jato,
�reSqUinhos ainda os "discussos çoeação" do padre

Godmho, no lançamento da candidatura do "Coca,
Cola", à Prefeitura de Joinville.

O Padre é vigilante mas o vassoura éscapou à ÚU2
,vigilâncIa. Não compareceu à convenção que Iancou
?ofisi-almeu'teJ a candidatura Milton Campos.

.

.r_<{_t.el�S:!!}Ina que justificou a ausência era falso.
Uma .folha-carioca publicou:
"O teelçrama foi datilografado pelo padre Godinho:,

que alternava as trasee com goles de uisque e resmun:
gava - deixa que ele (Jânio') nos paga. Está nos fazen
do de moleques, mas esta ele nos paga".

_AO qUe se sabe Jânio recebeu a notícia da índíg.,
naçao udenísta dizendo - Não creio em ataques dêles,
Hoje os udenistas, no que concerne a mínfía candida,
tura e campanha, são todos tina rolinhas ...

ALUGi-SE
Uma casa de madeira e material com frente para
mar, à rua Bocaíuva, 83 fundos. Tratar no local

P A R T I' ( I .p 4 ,ç Ã O
SR. CÂNDIDO BARBOSA DA FONSECA E EXMA.

SRA. PARTICIPAM AOS PARENTES E PESSOAS
AMIGAS O CONTRATO DE CASAMENTO DE' SUA

FILHA ARLETE SILVADA FONSECA COM 'Ü SR.

AILSON GONÇALVES.
AILSON E ARLETE

noivos

R E P R E S 'E N, T �A N T 'E
,

.

Laooratório Farmacêutieo, fabrical).il� d'e. consagradOS
produtos de venda ).)opul:ar neçessita,de representante

, de experiência e idoneidade êQmpr9yada,' para esse

Estado. Cartas para, "Labol'atório" ." Rua Guilher.n,;e
Frota, 167. - Rio de Janéiro .....,.. Eutado da Guanabara.

Ilf COMO É ,GOSTOSO
O CAFE ZITO

A vassoura vai e vem

Perdida está a UDN;
Perdido Irineu também,
Ele é ingrato? Então ... pene!

Aluga-se(asa
=...•..

·"'Je J:ai;�
��%SjS'SSSs,SSSSS'%)

Aluga-se uma casa à Rua

Melo Alvim 9 (Chácara D'

Espanha) Tratar na Samari
tana de Henrique sterar; nu

pelo telefone 3692

Ações Contra a Fazenda Pública
Reclamações�Trabalhisfas
���dados de Segurança

EscrltOl'lO de Advocacia e Procuradoria
Rua Jerônimo Coelho, 1 - 1° andar - salaa 9 e 10 _

Ed. "João Alfredo" - fone 3658
'

Gráfica (ontinenle
Lldi.

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

no JÂNIO BRITÂNIC'orr
As vézes, as coisas aparecem, e a gente não sabe

de onde elas vém. Mas, algumas, mais precisamente
ca1'1'egam as suas origens, bem à mostra, indisfarçáveis.

Ninguém duvida, que o fator econômico em uma

eleição, é o preponderante, pelo menos, é o que vem se I

verificando últimamente, onde os liomens de bem, são

despojados das paradtas políticas, dando lugar ao��

"novos ricos", donos' de indústria e de fácil disponibili.
dade financeira, que se infiUram no jôgo político, a fim
de aUmentarem, os apetites do seu grupo privativista,
em detrimento do grupo social por onde foram eleitos,
da comunidade, enfim.

,Assim é, que justamente agora, quando acompa-

1 nhamos o desenrolar da campanha s'uces"soria, vemos

I o uso diário de,s.tas táticas, entrosaq,as na meta visio-

nária de gatgar o poeter, a qualquer préçó.

I I

Ás pressões, são feitas de d�ntfo 'P,ara fora, e, de

lora para dentro. Ainda agora, tem'O� em mãos, a tmns-

I cricão de um artigo originário da revista britânica, "The

Ec�nomist", soltan,do as s1f:._as perspectivas eleitorais do

2 amplos salões própl'ios
para repartições ou escri
tórios à rua Victor eMirel
leso Tratar à rua Major Cos
ta, 105. Fone 2894.

�
,.

�/

próximo pleito brasileiro..
Se fôsse somf3nte uma 'opinião imparcial, fiél, 1W

da teríamos para objetar. Se o quadro político suces-'
sório fôsse pintado com as côres da realidade, com o

estígma característico da fleugma britânica, daríamos
um "good sav'e the queen". Mas não, pelas' entrelinha"
do artigo, nota.se que é coisa feita no Brasil, "made in
Brazil" - como dizem, e enviada para os grupos liga
dos à candidatura Jânio Quadros.

Tendjencioso, inverossímil, faccioso, são os adjeti,
vos próprios para o pagenírico compilado para a candi
datura Quadros. Pelo o que se lé, o Brasil está à bein
de uma revolução social, o povo morrendo à míngua,
com constantes entrechoques de classes. No meio disto
tudo, aparece o "Messias" Jânio "Quadros, com a "su(:
vida contàda à maneira", côr de rosa, sua carreira pú
blica, projetada como os melhores balísticos russos 01�

americanos. Tudo lindo, bonito. Do meio da podridão,
ergue.se, altivo, despenteado, com caspas às costas, o

can_can, míster Qu<tdros.
O marechal Lott, é colorido como um velho rabu-

.

jento, conservadorissimo, que pretende defender os in-Iterêsses da classe miiltar, e se possível, colocar a espa"
da sôbre a cabeça do povo, imprenssando-o contra a i
terra semi.árida, tôéAa rachada pelas sécas nordestinas, IA propaganda, não poder ter sido feita de graça. A

,imprensa britânica cobra muito, ainda mais, quando se Itrata de assuntos internos, d'além mar. Mas. os grupos Ieconômicos aliados ao "britânico" :'Sir" Jâni'o Quadros, ;

deram um geitinho, e fizeram a máquina funcionar. I"To be, ar not to be"; o eleitorado brasileiro é quem

Idirá após ° 3 de outubro!

EMPREGADA
Precisa-Sê de uma em

pregada. Tratar nesta Re
dação ceJm o Sr. Lázaro
Bartolomeu, das 8 às 9 hs.

ALUGA ..SE

Comunhão
Primeira Comunhão 11

CONVITE
AmeriCO' Oliveira e SenÍfo_

['a, tem o prazer de convidar
aos seus parentes e pessoas
de suas relações para assis
tirem a Primeira Com.unhão

i de eu filhJ MANOEL TIMO
'TEJO DE OLIVEIRA NETO,
a realizar-se na Catedral
Metropolitana, hoje (28) na

I Missa das 7 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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« Clube 12 de Agosto-9 de julho - sábado »

SOIRÉE E SHOW (1)M A ORQUESTRA ESPANHOLA "LOS GAVILANES DE ,ESPANA" � apresentando a dançarina espanhola r�(HARnO '

MADiRIDrr - Reservas de Mesas na Secretaria do Clube.

o Brasil hospedará o mundo no 10· Congresso da.
Está. traor zido agora para' jornais norte-americanos, .Ie canterburv, ,Sir

Winsto:,ll :'.""e:'Si,tas,
em Wash '!' glOr.. ln:! C;:..r.liL

.

Real do .cst elc
I
parte dos líderes das igrejas

mai« de 11:, línguas, íncru '�-I costa à costa, e em jornais! ChuI(;hill, o, falecido secre e aos men bros do pc:. '

":'11.én-1 <1e V.,Tind,,(', em muitos países e em cada

ve c poi ti; guês. Sua segunda estrangeiros, durante seís I tárlo de Estado Norte-Ame to; na O) "t Bretanha L'�" pri· Nos anos recente, o mi- continente.

obra ta.i.bém já traduzill1: dias da semana, com uma ti- ...ícano, John Foster Dulles, ) Im;, vera ue 1955, êle prt'�"',: nístérío de Billy Graha.n tem Uma investigação da "Gal

para' o :,GSSO idioma, 'f{) Se-
I
rag;rr, diária de 20 milhoes V.ce· Presidente Richard �Tj_ diante do Presídent= Eise- se tO:'lldJ':'· internacio ia: em lop PolI, �ndicou que '85% do

grêco da Felicidade", surgLl'lde exemplares. .

xon. o General Alfredo Gru nh"'.'",rt',-l a Igreja � . c<.l"te· seu alcance, com soli.�::;c'.ções povo americano conhece de

em -iovernbro de 1955. Dsn- O ministério de Billy Gra- 'enther, o Generalíssimo Chi- r::,n'1 ce Washington, D C, urgentes, vindas não somen- vista a Bíllv Graham e 54%

tro de seus semanas êste ;i-' ham tem despertado a ateu ng ls..&;-Chek, o ex.Presí , em 1!.105. ,'iante da Ralnh> i
te da'l ele.ades, athtlc.' ela I têm-no visto através da te..

vrv conrr guíu um lugar de t;ão tanto elos líderes das dsnt.e Sygman Rhee .da Co- Elizabetb II. a seu c(,ll\·l�e;. América, como LamOe111. c12,; levísâo.
destaque, entre os dez nOV"3 :gl'ejas, como do Estado. O r.eía elo Sul, o Primeiro Mi- ---- -----------------------------

'best-�lllers", de Iíteratura evanvelista tem entrevistado nístro HatOyamél, do Japâo, (IA. BURRO'UGHS'DO .BRASll
não rk tcçãc, durante o ano n.ui.as figuras internaci0-lo

Primeiro Ministro Nehru

de l'fJ5.J. H::' uma coluna (: � naís, incluindo-se o Reveren d� Indta, e vá�'�os ou�rfos. Em
Jornal, (1(; Billy Graham, in- I do Martin Neímoller, o Pre , diversas reumoes Billv Gra·

titulada: "Minha Resposta' I S;.dcnte Eisenhower. a �aínha.1 ham tem sido convidado .�

IlUe aparece em mais de 11'3 I E1Izabeth II, o ArcebISpo de falar a Senadores ;l oon,

(Cont. da última pág.)
"A Hora da Decisão", fun

dada por Belly Graham, é
um programa semanal ele

rádio, ouvido regularmente
por um número calculado em

20 ou 30 milhões de pessoas.
Começando em 1950, na

American Broadcastíng Com
pany seu ráio de alcance tem
aumentado desde 1956, pelo
inclusão ele uma cadela mú
tua de estações de rádio. Em
diversos países estrangeír i �

17 cariaias de emissôras de
onria. curtas levam a men

sagcm a quase- todas as na

ções do munelo. Ê a maior

r aedia ele rádio da atualí
(�:1de,

Algumas das príncípais
campanhas de evangelísaça
dírrgidas por Billy Craharr.
foram televisionadas. Por
exemplo, de Nova York, du
rant e o verão de 1957 a

v':.2.ada foi televisionada';lo
Madson SquP,lP Garden, duo
rante quatro mêses consecu
tívos

.Cooperando com a cruzada
de Lc ndres, em 1954, a Brt
tísh Broadcastíng Company
ampliou, seu período diário
de televisionamento, para
concluir seu programa co:')

uma mensagem devocíonal
00 Eilly Graham.
A primeira tentativa de

BilJy Graham no terreno da
literatura cristã foi feita na

outono de 1953, com o lan
çamento de seu livro "Paz
com Dsus". O livro ràpída
mente alcançou um "b��t"
seller" permanente, e agora
aparece nas bancas de jor
nais dos Estados Unidos em

rcrmato CP livro de- bô1.s').

E D I TAL·
,

EDITAL DE PRAÇA COM O
PRAZO DE DEZ (lO) DIAS

O DOUTOR WALDE.
MIRO CASCAES, 1°
'Juiz Substituto, da 1.a

Circunscrição Judiciá
ria do Estado, no exer,

cicio pleno do cargo
de Juiz de Direito da
1.a Vara desta Comar
ca de Florianópolis,
/
Estado de Santa Ca,

tarina, na forma da

lei,
FAZ SABER ao que apre.

sente edital de prazo com o

prazo de dez (Iü) dias vi

rem, ou dêle conhecimento
tiverem que no dia 14 de

julho próximo vindouro, àe
15 horas, à frente do -edírí,
cio da 1.a Vara, à Praça Pe,

reira Oliveira nv 10, nesta
cidade, o Porteiro dos Audí,
tórios dêste Juízo trará a

público pregão de venda e

arrematação, a quem mais
der e o maior larrço orere,

cer, sôbre a avalição dos

bens penhorados a RESA
LA AUNE na ação executiva

que lhe move a COMPANHI�
SWIFT DO BRASIL S.A.,
abaixo relacionados:
.10) - Uma balança mar

ca "Dalton", número 617254,
com capacidade para 15 qui.
los, côr cinza, para balcão,
usada, em bom estado de

conservação e funcíonamen ,

to.

E, para que chegue ao co

nhecimento de todos, man

dou expedir o presente edí,
tal que será afixado no lu.

gar de costume e publicado
na forma da lei. Dado e pas,

sado 'nesta cidade de FIo.

rianópolis, Estado de Santa

Catarina, aos dezoito dias

do mêú de junho do ano de

mil novecentos e sessenta.

Eu, (assinado) r. E. Carva

lho, Escrevente Juramenta.

do o d9.tilografei e subscrevo.

(Assinado) Waldemiro Cas.

caes, Juiz de Diteito da la

Vara em exercício.
Conf.ere com o original.

I. E. Carvalho
Escrevente pi EfJcrivão

Procura representante para atender a praça de Florianópolis e as cidades
do sul do Eutado.

Solicitamos escrever a Caixa Postal 1025 - P. Alegre e teremos prazer
I

em responder dando a todos os solicitantes detalhes de representação.

• _J:.:..,
•. -!.:-:--,----.

Ao comprar seu caminhão ou camioneta Chevrolet no Concessionário Autorizado, V. recebe a Garantia GM e serviços que valem
scquranca. tranqüilidade e economia e revisões GRÁTIS durante os primeiros km. e assistência de mecânicos especializados, trei
nados na própria fábrica da G M B e garantia G M completa durante os primeiros km e certeza de encontrar sempre peças G M
genuínas ,em qualquer cidade do País, mantidas permanentemente em estoque pelos Concessionários Chevrolet e segurança de
COJ1lp�::lv seu Chevrolet em uma organização idônea, escolhida' entre as melhores de sua região.

so COMPRE CAMINHÃO OU CAMIONETA CHEVROLET -o KM EM UM CONCESSIONÁRIO CHEVROLET AUTORIZADO!

CONCESSIONÁRIOS CHEVROLET AUTORIZAOOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA:
Florianópolis: Carlos Hoepcke S. A. Com, e lnd. • Blumenau: Casa Royal S'-A. Ind. e Comércio - Carlos Hoepcke S, A. Com. e lnd.
_ Caçador: A Motolândia S. A. Ind. e C0r:!:l' - Cano:nhas: Miguel' Procopiak - Chapecó: Morandini, De Marco!3< Cia, - Concórdia: Bie·
zus, loris S, A. Ind. Com. Imp, _ Curitibanos: Comércio de Automóveis Curitibanos S, A. _ Itajaí: Comércio e Navegação Bàuer S. A.
_ Jaraguá do Sul: Irmãos Emmendorfer S. A. Com. 8' Imp. _ Joaçaba: Carlos Hoepcke S. A. Com e Ind. - Joinville: Carlos Hoepcke
S, A. Com. e Ind. - Lajes: Carlos Hoepcke S. A. Com. e Ind. _ Mafra: J. Procopiack & Irmãos Ltda, - Pôrto União: Alfredo Metzler & Ir·
mãos _ Rio do Sul: Maquinária Rio do Sul S. A. _ Tubarão: Carlos Hoepcke S. A. Com. e Ind. - Videira: Auto Mecânica Geral Ltda.
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'iREAtlZANDO npE'RFORMANCE" ESTUPENDA, O JOVEM PEDALlSTA CONTERRÂNEO, SEGUNDA EDiÇÃO DE S'EU IRMÃO SAMUEL
R

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

,
-

SANTOIS, LAUREOU-SE COM MÉRITOS INDISCUTíViEIS NA SENSACIONAL II VOLTA AO MORRO, REALIZADA
CAPITAL PELA 'EQUIPE ESPORTIVA DE NAZARENO COELHO. ' : A gigantesca e sensacional II Volta Ci-

•••e ,. ,•••••••f••••••• I!I•••••••••..,•• t � 1 clística ao Morro, promovida pela equipe es-
/

• portiva da Rádio Guarujá à frente da qual se
----------------.

:1 encontra o jornalista e, locutor José Nazareno

�.�n· rn�mOTI��
Coelho, lavrou mais um tento magistral, com

u I o sucesso que alcançou a prova de 42 quilô-•

-u I I : metros que teve a disputá-Ia consagrados ci-
. ::=:_j I distas de São Paulo, Paraná e Santa Catari-

I na, os quais souberam se' portar galharda
i mente, disputando palmo a palmo as glórias
I da manhã esportiva, oferecendo a milhares

I de pessôas que acompanharam o seu desen

I rolar, um espetáculo maravilhoso. O final foi

: uma coisa fóra do comum, com o jovem Ru

I bens Santos, revelação do nosso esporte do

I.. pedal sustentando um duelo de altas propor
• ções com o campeão do Estado e vencedor da
I mesma prova no ano passado, Carlos Schulz,
i de Joinville, que acabou vencido pelo irmão

Se o cotejo dos dois trícc- expulsos, inicia assim o Cam , i do 2.0 tempo, mas sem o pro, ção quase perfeita que enga, nada deixaram a desejar. A : de Samuel Santos que revelou muita perícia
10res foi rico em entusiasmo

I
peonato com uma derrota pósito de contundir o player naria qualquer 'Juiz. Porém; equipe do Atlético, que é •

e movimentação, g matéria
I
reia e nada menos de cinco I paulaino, o qual tentou, esti-' não o da peleja que resolveu

I
constituida por autênticas.i

e ardorosidade, figurando sempre no bloco
disciplinar andou muito a-I elementos

.

mandados para I
cando o mais que pôde a per- '�ão dar-lhe psrialty e sim

I pr?messas,
entre eles Alair, dos ponteiros da corrida, para,' nos últimos

quem do qus se esperava. róra do gramado pelo árbitro, na direita, apoderar-Se da falta contra o jogador atle- Gaia e Hamilton, todavia I· quilometros da prova assumir a liderança
�ada �e.nos de sete eSPul.: com� indesejáveis e:n p:os-I pelot� .que est�va mais para Gican�. E ho�ve a expul�ãO I

neste 1960 ainda não deu o • ,.,

soes verlríearam-se, todas na seguirem jogando ate o rínal o médio atletícano. Eudes de Joao Martins por ter atín- ar de sua graça. Renderia: para nao mais largá-la e penetrar no funil de
etapa complementar quando

I
do jogo. I devia ter sido expulso, sim, gído Góía. francamente não muito se seus rlefensores, _ chegada entre aplausos entusiasticos da gran-

reinaram a confusão e a vío-
N 1

-

T d
mas no primeiro tempo, compreendamos bem esta quase todos eles, comprexn- I d ltidâ

. .

I'
.êncía deixando o árbitro

h
as expuisoes fusâe ica as

quando aplicou em Betinho ultima decisão do árbitro dessem melhor o qUé seja ,_.
.

e mu I ao que se comprImIU na Rua Fe Ipe
, ouve uma con usao como, S h idt F

.

de vitô d R bnum embaraço tremendo que b
_

tremendo tapa, logo apos ter João Martins merecia ser

ex-,
disciplina no Esporte. Mais I.

c nu . OI uma gran e VI orra e u ens
, . poucas vezes se o servou no .

celtou por terra o trabalho
tádí d

.
o ponta Canhoto quase atín , pulso, mas instantes antr s, de dez expulsões em menos Santos que, assim, deverá representar o nos-

·t' I'
. es a la a rua Bocaíuva, cO"d I' D' di' d ter síd d

'

acei ave que vinha

realizan-I mo passamos a enumerá-las: I

gl o o go erro mo. quan o, a egan o er SI o so- ie S�IS meses francamente.
SO Estado na. Corrida Internacional denomi-

do. ° Atlético que na fase 1.a) _ Erraria _ A expul- 2,a) - Errada e certa '- cado nos lábios por Marinho I é demais,
'

I
de classificaçã� conquistou o, são de Eudes. O médio do As expulsões de. Zilton e

centou agredir o extrema ca, ; A ORDEM DOS GOLS : nada "9 de Julho" que se efetua todos os

';+1110 de camp.eão da 'indis-I Atlético, é ver'dade que atín, Alair. Aos 32 minutos Zilton, nhoto do tricolor estreitense: Aos 24 minutos do primeiro : anos em São Paulo, promovida pelo jornal
, I t b f t mais Pitola e Alair. I' '2mpo surgiu o tento I'nI'cI'''1 • "

rom tantos jogadores gíu Nelinho aos 19 -mínutos com a pe o a, rece eu ar e cr

I 'A Gazeta Esp ti " A R b S t 1
_ __

. .entrada (proposital) de Alair NÃO HOUVE FRATURA I
-_ Ataca o Atlético e Góia"

01' IVa u ens an OS, pe O

I que, no entanto, como por
A propósito da contU';ã! 8'stende a Pitola que lhe de, I notável triunfo que o consagra como um dos

milagre, não mandou o mé- sofrida por Nelinho que teve volve a pelota, tendo o "cen- .1 mais completos ciclistas de Santa Catarina e

I
dio para Q "estaleiro". Re- que deixar a cancha p rn

'

01''' rtirllido rasteiro. A bola

sultado: duas expulsões. Cer- não mais retornar, fomos in- ''''�Qu por vários defensores ! a Nazareno Coelho e sua turma pelo brilhan
ta a do dianteiro e errada a

formados que a lesão sofri-l:' _:J time da "estrêla solitária" ••_ tismo da II Volta ao Morro, os nossos para-
do médio, Este devia ter sido pelo titular da camiseta n. G :' cabou nos pés de Marinho, b
expulso minutos antes, por

:la Seleção' Oatarinense nãe ':ual, Iívre de seu marca- 11.::�••••••••••••••G '\e.o••"E por falar no título mundial dos pesos violência contra o arqueiro
é grave, porqua�to não hou- I ar, atirou muito bem e ven- A FARG"

'"'

d fmáximos, vamos d�lr a relação dos Campeões. , Dino.
ve fratura. Porem, o player • cu Waldir: Atlético IxO. ,.) nao concor .a com ii h'iUU e...

e perdedores desde John L. Sullivan que foi 3.a) - Certas ou' erradas deverá ficar inativo pelo' me- Aos 44 minutos, numa in-
- Mais três expulsões veri-l nos por duas semanas. �e:;tid'a (lo Paula Ramos, Hé. rência dos remadores Gaúchos Dilril o

O primeiro detentor da corôa. f'icaramcse imeriiatemtnte' JUSTA A VITORIA 110, com a bola nos pés, ati- a

PERDEDOR
: após recebere� Zilton e Alair I A vitória do campeão do'

rou fort:, de fór� da área, Ric' O deru�ncia O �rofissionalismo noI a ordem de salda da cancha H:stado que pisou a cancha tendo D!no defendido com as llD
Acreoítamos que Hamilton, desfalcado do concurso de duas maos e largado a bola Remo (arl·oc�, soll"cRfando ....Pitola e Marinho tenham Valéria Sombra, Marréco e

para dentro do arco. "Fran- U �

desacatado o 'árbitro. Ao que Manoel', que não chegaram a �o" do arqueiro e marcarior

b t d�e, afirma, Marinho momen- um acôrdo com a diretoria Igual: Ixl. Termina o pri- a er ura e inquérito
.

Ces antes ,agredira a João do clube para a renovação,
meiro tempo. .

Pôrto Alegre, 27 (VA) - fissionalização do esporte

',Maratlns" .
.' dos s.eus. contratos, e Ner�, I Aos 20 minutos da segun- A FARGS respondeu acre- náutico, solicitando abertura

.. �. - En ada - _?epOls v:- que so velO a .entrar logo apos
I
da fase, ou seja dois minu- I mente ao pedido da transfe- de rigoroso inquérito para o

I dfwo.u-se a expulsa0 de Joao o te�to atletICano, nos pare.
I
tos após a saida de Eudes e rência dos remadores que qual enviaremos depoimen_

Il�ar.tm�, por um .:golpe de ceu Justa, porquanto premiou 'l'elinho, atrapalha-se a re- pertenciam ao G. N. União e tos. Quanto à transferência
I 'llOlenCla contra· GOla, o que o quadro que melhor atuou ,aguarda do "Tigre", propor_ que s� foram para o Rio', de Ernesto Endter, devere
�ontestamos. O jogo estava e menas falhas apresentou. I cionando a Betinho com a mediante facilidades, casa, mos nos reportar à comuni
:te 2 x 1, pró Paula Ramos e Brilhou, '(surpreendendo a � éooperação de Osca;, o ten- comida e roupa, além de al-

'

cação feita de que foi êle eli
um empa�e, me�iante penal- todos, o conjunto' paulaíno' rc_; do desempate, para deses- go mais. O pedido formula- minado por delito desclassi

ty,. �alval'la � tncolor do ��. formllido por titulares e re-I pera do adv€:sário que por do por intermédio da CBD ficante pelo nosso filiaria
IIeIto. ASSIm pensou GOla servas. Os novatos Lauri, 'essa não esperava, Aos 41 solicitava informações para Náutico União".

Cjue, num lance frente a me_ João Martins, Êriio, Waldir,
I
minutos, Nery salva espeta- que fô�sem transferidos os Na mesma ocasião a FARGS

ta de Waldir, foi de encon� Bagé e Vado convenceram I cularmente o quadro de uma remadore� Todesco, Klein,; pr�testou enérgicamente paI'
tro a Nery e Édio (o arquei- plenamente principalmente I

forte investida de Góia e Ali_ Endter e Leite. A resposta não ter sido a eliminató.ria
1'0 Waldir já estava com a os dois meias e o 'goleiro que' pI·O. d r1 I FARGS f' t

I
dI alIa pe a OI es a: e four com timonEiro 111a1"_

bola nas mãos), caindo ao
I
cumpriram atuações magní-I Aos 44% minutos, chuta I cada para Pôrto Alegre di-

S?lo, sen: ser atingido. Ali, ficas. Os titulares, principal- Betinho e Ciro comete toque "Não concordamos com a reito conquistado pela FARGS
fICOU estIrado, numa encena- mente Hélio, Oscar e Zilton I

áentro da área do penalty. transferência dos remadores no último campeonato na

Resultado: falta máxima con por julganmos caso de pr�- cional.

DOMINGO NESTA

o Atlético abriu o escore, mas acabou' vencido pelo tricolor praiano numa peleja' de baixo ní
'lei disciplinar, tendo sido expulsos cinco jogadores do "T iqre" e dois do campeão do Eslado -

•
Q .

3 a 1 a contagem, com tentos de Marinho, Betinho, Hélio (2, sendo o último de penal) - Né'li-
nho pôsto fora de ação por Eudes, aos 18 minutos do segundo tempo - Arbitragem- confusa
de Newton Monguilhot ., Sairem-se muito bem os substifutos de Gainele. Valério, Sombra:
Marréco e Manoel _ Não se efetuou a preliminar - Renda de dez mil e (em cruzeiros.

�IO, 27 (V.A.) - A entidade 'I certames masculino e 1'Mni- Paul� Ramos.

de Voleib�l de Santa Cata- nino, razão por que será so-
I

Nao. convenceu. N::wton
rina enviou telegrama à Con licitado o esclarecimento des MongUIlhot na dlreçao do RIO, 27 (V.A.) - Em estu-' I EXPERIÊNCIA APROVOU

federação Brasileira solici- 'ta dúvida. Com a inscrição emba!e. As· confJJsões na dos há algum tempo, extra-: A idéia de uma propagan
tando inscrição nos próximos;:'e Santa Catarina, aumen. questao das eXPulsõ,es foram ordinário plano promocional da conjunta café-futebol sur

Camp'eonatcs 'Brasileiros, I tau para doze' o número de t:�1tas que .seu trabalho do deverá ser .posto em execu_ giu, faz 'algum tempo, e a

certames que serão disputa. Estados que participarão do·
l. �empo fOI to::l.o por água ção pelo Instituto Brasileiro primeira experiência foi res-

dos no período de 20 a 28 'de certame, Os demais são os
abaIxo. de Café, aliando-se sempre lizada com o co-patrocínio da

julho. Embora a comunica ...

I
seguintes: ..Estadb rIo Rio,! QUADROS a propaganda do nosso prin- Prova Ciclística da Itálh

S�ão tenha chegado fora do São Paulo, Minas Gerais, I PAULA RAMOS - Waldir cipal produto agrícola e de uma das principais do mml-

prazo, a mesma deverá ser' Guanabara, pa�aná e Rio, J., :vr�rti.ns, Bagé �Ner�) ,e esporte em geral, sobretudo do no gênero.
aceita levando-se em conta Grande do Sul (nos dois cam

E dlO, ZIlton e Nelmho, He- à do futebol, também pro-! Os resultados obtidos po
a rlat� da �xpedição, que' foi peonatos) e Alagoas, Bahia, li.o, Lauri, Osca r, Vado e Bl'_ duto de-primeira grandeza dem ser considerados excc-

20 de Junho. Entretanto o Rio Grande do Norte, Per- tmho. no mercado internacional. lentes e com baR,? nela o IBC

telegrama não informa se' os I nambúco e Pará,' que parti- .,\TLE"�ICO - I?ino; Ro. Aproveitando a excursão procurou entrar em entendi-

catarinenses participarão dos ciparão apenas do masculino. berto, CIro e HamIlton; Eu- do seleciona,do brasileiro pela mentos direto.s com a CDB,
, des e Vadinho; Pitola, All- Europa, no ano vindouro, o a fim de fazer Q café presel1_

pl0, Alair, Góia e Marinho. IBC colaborará com a Con- te aos jogos mais illnportan-
OUTRAS NOTAS federação Brasileira de Des. tes da famosa seleção de ou-

Não se realizou a preliminar portos e em tôdas as exibi- troo Também faz parte do
entre os quadros secundários ções no Velho Mundo distri- plano geral de propaganda
visto não ter o Paula Ra_' buirá pacotes ode 250 gramas do IBC o co-patrocínio dó
mos se apresentado com aos f aspectado'res, num total Camp�onato Mundial de Vo�
número suficiente de joga- de dez mil quilos por parti- leibol, a ter lugar no Rio e
dores para inicia! o jogo: ria. A equiep nacional deixa-

I
em São Paulo, dentro de

Antes da partida foi Ob- rá sempre o vestiário como' quatro meses.

Uma pequena casa de madeira, com duas peças ::lervado um minuto ode si- �e estivesse saindo de uma I TOUR DE FRANCE
(Fundos) Vêr e tratar a Rua Padre Roma, c62. !êncio em memória de AI. enorme saQa de café, onde I Podémos adiantar, ainda,

-----,..,.-.---- ')erto Moritz, antigo defen- em três ou quatro idiomas que está em discussão, igual.

(asa -- ALUGA-S·E sor do Atlético e da !!lele- (francês, inglês, alemão e mente, o co-patrocínio da
�ão Catarlinense, falecido italiano) serão escritos tex.

I

competição Tour de France
Com 2 quartos, sala e cosinha a casal sem filhos me- recentemente, tos curtos e bem feitos de

I
outro certame de real expres�

*WSSSS4fiSS%SSSMSS Dores. Rua José Boiteux 13-A fundofl. T..l'atal' em frente. Renda; cr$ 10.100,,00. propaganda. 1 são no Velho Continente.

I Ó-mb-("
',I"'l "" .,/litJ, � �. ,_j'\9:rj" i ..

ANO CAMPEÃO
1882 - John L. Sullivan -

1892 - James J. Corbertt - J.L. Sullivan
1897 - Bob Fitzmmons - J.J. Corbertt
1899 - James J. Jeffries - Bob Fitzmmons
1906 - Tommy Burns - J.J. Jeffries
j_808 - Jack Johnson - Tommy Burns

1915 - Jess Willard - Jack Johnson
1919 - Jack Dempsey - Jess Willard
1926 - Gene Tunney - Jack Dempsey
1930 - Max Schmeling - Jack'Sharkey
1932 - Jack Sharkey - Max'Schmeling
1933 - Primo Carnera - Jack Sharkey
1934 - Max Baer - Primo Carnera
1935.- Jim Bradock -,Max Baer
1937 - Joe Louis - Jim Bradock
1949 - Ezzard Charles - Joe Walcott,
1951 - Joe Walcott - Ezzard Charles
1952 - Rocky Marciano,- Joe Walcott
1956 - Floyd Patterson - Archie Moore
1959 - Ingemar.Johansson - F. Patterson

1960,- Floyd Patter�on - L Johansson.
Gene Tunney, Joe Louis e RQcky Mar

�:iano foram os únicos que deixaram vago o

título. Dos três sómente Louis tentou recupe

rá-lo, sendo batido por Rocky Marciano,
quando êste ainda não era campeão.

Artigos Esporte em Geralparq
Silveira,Rua Tenente 25.

BOX - REMO - NATAÇÃO - BASKET
GINASTICA - ATLETISMO - FUTEBOL

VOLEIBOL - TENIS

Variado Sortimento de Artigos ,para
Homens e Crianças

CALÇADOS - CHAPÊUS - CAMISAS - LENÇOS
- CINTOS - PIJAMAS - CARTEIRAS - MEIAS

- CU1>.CAS - SUSPENSóRIOS - ETC.

"':S:SS:�IiI:-'SS:SS"E$S: S·.- t

DOZE ESTADOS DISPUTARÃO O CAM-
.

,
.

PEONATO BRASILEIRO DE VOLEIBOL

tra o Atlético. Hélio executa
a cobrança do penal, con

vertenrio-o no terceiro gol
paulaíno. Final: 3xl pró

�,
ONDE ESTIVER O ESPORTE, O CAFÉ DO

BRASIL MONTARÁ SUA TENDA

MS'

CASA NO CENTRO
Vende_se ótima cafla. com 3 quartos, 2 salas, cosi.

I
nha etc" sita a Avenida Hercíl�o Luz nO 185, próximo a

I
lVlaternidade Carlos Correia. Tratar com Valter no Esta.

I leiro Naval ou pelo telefone 22-03, com a mesma pessõa.

A L U ,6 A· S E
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4 bocas

"

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

·

l inclusive instalação f gás)
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-
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sim entrada
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DÃKO
4 bocas

DAKO
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FLORIANõPOLIS, Têrça Feira, 28 de Junho de. 1960 "O &aTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINj

LIRA -

PRIMEIRA PASCOA DA IMPRENSA
FALADA, E ESCRITA

CONVITE

O Sindicato dos Jornallstas Proffssionaía de Santa
Catarina e o Sindicato dos Gráficos de Flor-ianópolis, con
vídarn a direção e demais componentes para part.cípa,
rem da MISSA DE COMUNHÃO PASCOAL da Classe a

realizar-se..às 9,15 noras do dia 29 dç corrente na Catedral

Metropolitana.' "
• �"7 1

PROGRAMA

DIA 27 - Palestra pelo Dr. Rubens de Arruda Ramos

Clube 15 de Novembro às 20,30 hs,

DIA 23 - Palestra pelo Revmo. S�. Pe. De Sales Bianchini
Clube 15 de Novembro às .20,30 hs,

DIA 29 - Missa de Comunhão Pascal, àa 9,15 11s.
- às 14,00 hs. Recreação no Parque "Paraíso

Diversões".
NOTA: As confissões, na Catedral, podem ser teítae desde

a tarde do dia 28 e pela manhã do dia 29.
----------------------------------------- ---

Negócio Urgente
Vende-se uma loja de terragens louças etc., com um

r.om depósito anexo 01.: também SÓ o ponto.
Ver e tratar na mesma a rua CeI. Pedro Demoro, 1545

00 Estreito (em frente do Cine Glória).

1ST O UM F A T OÉ
-

Pergunta: Qual é o programa escolar nos Estados Unidos?
Resposta: As crianças norte-americanas começam a es

tudar com seis anos de idade e continuam até
16 anos, de acôrdo com leis estaduais que go
vernam a matéria. A educação começa com as

escolas primárias, seguindo-se o ensino aecun_
dário e o universitário. Muitos fazem depois
cursos pós.diplomação universitária.

As e[!(!olas norte.americanas oferecem aos estudantes
grande variedade de cursos, incluindo ciências, matemá
tica, estudos gerais comerciais e pr,ofissionais., A maioria
das escolas nOD Estados,unidos têm jardins.de.infância
para crianças de 5 aneSe de idade. Ali, elas aprendem jogos
populares, canções, e ,se' adaptam à vida escolar.

Ontem na satividades da
2.a Semana do Agrônomo fa
lou o professor dr. José Emí.,
Ih c:e Araujo, Catedrático da
Escola "Zliseu Maciel", Pe

lotas, R.G. do Sul. A palestra
do conhecido prores.sor vr,r_

sou sôbre uma escora de

agronomia em padrão atua
.ízado para Santa catarma.
O auditório da F!\.RLSCl

�stava na ocasião, compieta-

(ASA AMPLA
(ESPECIAL PARA

REPARTIÇÃO)

ALUGA-SE
No centro com salas, luz

direta, grande "sub-solo para
depósito ou arquivo, pátio
para veiculo etc.
Tratar telef. 2536 com Sra.

'llaide G. Noceti - Rua 7
de Setembro 21.

________� . _ ....,. .. ·""',.·... ""__._l.."._..__.....����_.. � ....

Lambén o dr. Clodorico Mo. I nídads o dr. Victor Peluao

.e.ra, presidente do Ch t",.:]ho

I
Junior manifestou seu apla a

Regiona: do SSR. . so a atitude da Associação
Ca�2ril,ense de Agrônomos,

() [J oressor dr. J03e Emi- i Qu'micos e Veterinários na

lia de Araujo, falou cJ urante Iíc'eranca do assunto de tae
duas horas e quarenta e cín ..

!
magna "importância, qual se,·

co minutos, sendo a êle soli- I [a um? Escola Superior de
cit.ir ') informes e esclare�l· I Agronmia para Santa Cata-

I .

l11U)tOE. Na mesma oport o.. rma.

Aluga_ue confortável resídêncía, recém rerormada.:
na Avenida Rio Branco nO 60, junto à Assembléia Legís,
Iatíva. A casa tem. varandão, duas salas de visita, sala de
jantar, copa, quatro quartos, moderna sala de banho,
moderna cosinha e telefone.

Exigecse contrato. Aluguel: Cr$ 8.500,00. Tratar com o
Sr. de Córdova ou com a Dra. Maria de Lourdes Medeiros
Vieira, na Rua Melo Alvim, 17,' Chácara do Espanha, ou,
ainda, com o Sr. Medeiros Vieira, na Rua Tte. Silveira, 49.

1960: -- Dias 2, 3 e 4 de julho - 1960
GRANDIOSA FESTA DO ESPIRITO SANTO

-na'Matriz do Estr'eito

Sabado�dia 2 Desfile Elegante Bonau
A,PRES���TAÇÃO' pA MISS LUZES DO PARANÁ -- Reservas de mesas na Relojoaria Muller - Cr$ 300,00

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

II· �emaDa �o Agrônomo uma �scola �u�el)ior �e
19ronomia

mente superlotado, vendo-se tI'r j � luso Junior Se.,:.:,; ..árío
entre os presentes o dr. Vic-I.�a l';�u�ação e Cu.turi t::

MONUMENTO AO ALMIRANTE BYRD - O escultor Fe.,
lix de Weldon posa em seu estúdio de Washington com a

escultura em gêseo de sua autoria do falecido Almirante AI-'Richard E. Byrd, explorador dos palas da Terra. Depois de encao Do dia 26 de Junho a 4 de Julho, àa 19,00 horas, no-
ser revestido em bronze, o monumento será colocado na

•
venas solenes patrocinadas pelos Juízes e Mordomos.

entrada do Cemitério de Arlíngton, na Virgínia. A rígura VENDE-SE UM TERRE-
SÁBADO - DIA 2 DE JULHO:

.

mostra Byrd aos 30 anos, quando firmava seu prestígio de NO COM 2 CASAS DE MA- 18,30 horas: Cortejo da casa do Imperador à Matriz,
explorador. Weldon esculpiu também o Monumento aoe DEIRA COM LUZ E A'GUA com acompanhamento' da Banda de Mú-
Fuzileiros Navais mostrando o hasteamento da bandeira' ENCANADA IA TRAV. 1.01

síca.

dos Estados Unidos em Iwo Jima na II Guerra Mundial e a DE JANEIRO, 113 NO ES- 19,00 horas; Novena Solene. Barraquínhas na Praça
estátua' equestre de Simon Bolivar TREITO. TRATAR NA MES- Nossa Senhora de Fátima, em frente da

MA. Matnz.
DOMINGO - DIA 3 DE JULHO:

8,00 horas: Missa "111 A,:i,.) de graças ao Divino Espí·
rito Santo .

18,30 horas: Cortejo da Clsa Imperial à Matriz.

19,00 horas: Novena Solene.

22,30 horas., Queima de fógos. "

23,00 horas: Cortejo para a Casa do Imperador de 1961
As solenidades serão abrilhantadas com

a Banda do 14.0 B.C ..

Pequena casa de madeira Com o resultado financeiro das solenidades esperamos
para pessas sem criança a poder pintar a Igreja Matriz do Estreít0.

das Duarte Schutel 82.
.

I

I I

FOTOGRAVURA

II' JORNALO ESTADO
'__:i, ,.'

ALUGA-SE

Tratar na mesma.

ALUGA-SE
Aluga-se uma casa com

trés (3) peças, à ma
Cons. Mafra n.O 188 (fun-

dos). Ver e tratar no local.

É ,608To-soJ.CAFE ZITO
COMO

O

9,00 horas: Partida do préstito da Residência Impe
rral à Matriz, onde será cantada a Mis
sa na qual se fará a coroação do tmpe-
radar.

19,00 horas: Missa ';e�p,_ rtína e Bênção com o SS.o Sa

cramento.

22,30 horas: QUeima de fógos.
Haverá churrasco ;,0 meio dia e barraquínhas duran

te o dia todo e à noite,

dEGUNDA.FEIRA - D_/:. <1 DE JULHO

Imperador:
Juizes:

José EliB.$
Anastácio Linhares
Jonas Gerber
Sírio Patrício Lima
Paulo Koerich

Eloy Struve
João Soares Filho
Carlos Gevaerd
Manuel Claudino
Joaquim Motter
Estanislau Rubck

re. Quinto Daouie Baldessar

, (Reitor da Igreja Matriz)

JIr>o

RECEBI um convite do sr.

Silvio Trives, para assistir o

seu casamento com a srta,

Zilá Vieira, no próximo dia

16 de julho, Agradecido ...

If/II

..............;� 4Jt! efKJ�•••�••••c

· �.
I :

I
. D� PERSONALIDADE AO SEU LAR DECORANDO-O ICOM MÓVEIS, TAPETES fORRAÇÕ�S E PASSADEIRAS i

I DE LOJAS C I MO I, Hugo Mund, num desas tre

'.:.j.� 1,1
. -,exposição e vendas Rua Jer�n�mo Coelho, 5 I' �i��i;��?:,!:!!�:,�����:

..,

If/II "

,rFI I b t ··t
-

de ·2.a à 6.a Il Hoje, em 1906, foi ínau-f
a er o para vz.sz açao o gurada a fortaleza· �

• feira até às 21,30 horas ... na baía de Guanabar-a.

&"�'ta é uma das perguntas mal, frequentes feitas ,ô_I.1 de F·lorl-an·o'poll·s S. I.. ;.1bre Os Estados Unídoe, ...

•
••
•� .

I (onJuntos completos, ou peças isoladas I
I Para escritórios e residencias i&

•

I: -. A mais completa .linha de mó,veis do Brasil -; I•.. Vende-se a casa n.O 67 (2 pavimentou) da rua Bulcão
: (I M O mO·$ m"de os po preços nl·gos : Viana, esquina com a Avenida Mauro Ramos; não estan-

E vel 'II rn r ii I : do sujeita à desapropriação pelo Govêrno do Estado. 'Infor_

· I mações com o proprietârio, à rua Jerônimo Coelho, 1 -

�
.

• 1.0 andar -- sala 10, "Edifício João Alfredo", das 16 às 18

Ilo•••&••••&o••l)a t)•••••••••••••••••••••••••• horall.

Srta. 'Rute Lobo, uma das

elegantes. Bangú, que esta
rá desfilando no próximo
sábado, no Lira T. C.

If/II
11/II

ALGUÉM noivou? Acho

que não ...

If/II
O segredo que iria contar

hoje, ficará para a próxima
terça-feira. Errei a data do

que vai acontecer .....
Aguardem.

II/II
LAMENTO profundamen-

te, o falecimento do Sr.
Max F. de Souza e 'do sr.

tos, desta Capital, foi o

vencedor da 2.a Grande
,Prova Ciclistica Volta ao

Morro, e em yegundo lugar,
Carlos Schultz, de Joinville.

.

If//I
CAMPANHA - Solicíto a

máxima colaboração das au

toridades competentes, no

sentido de socorrer cinco po
bres inocentes. Duas meninas
necessitam de intervenção
na Colônia de Santana, uma
para o Asílo das Orfãs e

dois meninos para ó Abrigo
de Menores. Qualquer inicia
tiva a respeito, telefonem
para a Sra. Maria Bernadí ,

na de Oliveira - 2586
rAPC.
--xXx--

O MENINO.Percy João de
Borba Filho, aluno do Co

légio "Santa Catarina". fi
lho do Dr. Peres Borba e

de d. Virgínia' Borba, fará

hoje, na Catedral Metropo
litana, 2. sua PRIMEIRA
COMUNHÃO. Felicidades! ...

IIIII
TARDE ELEGANTE NO

QUERÊNCIA. 'Ao:nanhã, êste
colunista oferecerá um co

quetel para as Elegantes
Bangú do Lira T. 'C., das 17
às 19 horas no Querência
Palacs Hotel. Para isto, te
rei a colaboração dos afa

mados produtos Merino,
distribuídos por Germano
Stein S/A_, como também
do Sr. Manolo Rimbau dig
no gerente do Quei-ência.

11/II
Convido a Diretoria do

Lira T. C. a participar do

Coquetel, que será realizado
amanhã, às 17 hs. no Que
rêncía Palace Hotel.

1/111
HOJE, em 1930, foi ínau-

gurado o Teatro João Cae

temo, no Rio de Janeiro.

II/II
A Loja Pereira Oliveira,

da Rua Trajano. .foi a vitri
ne da Semana. Visitem ...

/1/I/
DIVA Guimarães, Ilca

Ristow, Ivete Appel, Mar

cia Albaní, Silene Gevaerd
e Sônia Vecchi, são can

-didatas ao título de "Míss

Centenário", da Cidade ele

Brusque.
--xXx--

Srta. Sônia Mara Del

Vale Araujo) Miss Lira T.
C. de 1958, estará se apre
sentando no grande desfile
de modas, no próximo sá
bado no Lira.
--xXx--

(ASA EM ÓTIMO LUGA'R

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIs ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA ..,

* *

* *' *

Ainda e metiquêta
pacabana, teremos para bre,
vc a primeira produção de

CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO!

R'ádio' Guandá
PROGRAMAÇãO PARA D

DIA 28 DE JUNHO DE 1960

(TERiÇA-FEIRA)
As 6,35-
Alvorecer eD1 nossa terra

As 7.05-
Revista Matinal

As 7,55 -

A VElUAG inforD1a.

As 8,35-
Um amigo a seu lado
As 8,55-
Repórter ALFRED

As 9,05-
Telefone pedindo música

As 10,30 -

Antarctica nos Esportes
As 11.05 -

Musical Copacabana
As 11,35 --

Parada musical Chantecler

As 11,55 -

ltt',}lúrteJ ALFRED
As 12,25 -

A VEMAG Informa

As 12,30 -

Carnet Social

As 12,35 -

Enquanto você alD10ça
As 12,40 -
Celso conversa COD1 você

Às 13,35 -

Convite à D1úsica

As 14.05 -

Show musical R.G.E.
As 14,35 -

Trio Cruz de Malta
As 15,05 -

Telefone pedindo música

As 16.00 -

A VEMAG inforD1a
As 16.05 -

Telefone Pedindo Música
As 16,55 -

Repoltel ALFRED

As 18,10 -

RESENHA J-7

As 18,55 -

A VEMAG informa

As i9,OO -

Momento Esportivo Brahma
As 21,35 -

Telefone para ouvir.
As 21,00 -

Repol'ter ALFRED

As 21,05 -

No mundo do criD1e

As 21,30 -

A VEMAG informa

As 22.05 -

Grande Informativo Guarujá
As 22.35 -

Os sucessos do dl11

* * *

Co-

Cc rn aranjos e regência do
maestro Severino Araújo, a

':;ontinental gravou um ex.

celente 1p. de boleros

FLORI�ÓPOLIS, Têrça Feira, 28 de Junho de 1960
---------�-------------------

lhores lançamentos tia RGE.
As músicas: Meditação, AI

guem me disse, Carinho e

amôr, Vo]tei, Sincopado
triste, Qualquer madrugada,
Solidão, Cheiro de saudade,
Dindi, VeD1 comigo e Canti

ga de quem está só.

INFERNO DE HITLER Betínho. exclusivo do sêlo
Sob êste título a Audio Fi- cio 'caramujo". "Coquetel de
delity lançou notável do- rocks" será um Lp. rocalí
cumentário, em 1p. de 12 zando 12 rocks - o rítimo
poleg!adas, contendo grava. da juventude _ apresen
ções extraidas das emissoras tados pelos seguintes astros
radiofônicas da Alemanha da Copacabana: Banho de
Nazista, num verdadeiro li- :Lua, com BETINHO e si
belo contra Hitler e seus as- corn.: Oh Carol, com RON
seclas, "que usavam o fas- NIE CORD; Piauí. com GES
CImo emocionante das can- ;3Y SOARES DE LIMA; Gil
ções e músicâs gcrmânic'as da com os GOLDEN BOYS;
para cít.ar o estado de f'a, �uero AD1ar, com MOACYR
natismo do povo alemão em FRANCO; Bílly, com BETI
favor do regime nazista". O �HO e si conj.; Rock do
disco em referência integra Mendigo; com MOACYR
a série "Audio· Rarittss" e FRANCO; Encontrei o Amor,
deverá impressionar viva- com GESSY SOARES DE
mente àqueles que o possui
rem. A narração é feita em

português, intercalada com

discu�sos autênticos de Hi
tler e canções militares da
A. Nazista.

LIMA; To be loved, com * * *

RONIE CORO; O Jorna- Novo Lp. dos Violinos Má-

Isiro, 'com FRANQUITO; se-: gícos pela Musídísc: "Melo
reia da Praia com os GOL-: dia da Broadway", com ar,

,

DEN BOYS; Rebel Rousser, ranjos de Léo Perachi de
com BETINHO e si conj. sucesos ongtnàrtamente a�

* * * presentados nos tablados
Com a produção de La- Através ria etiquêta MGM, daquela famosa artéria de

martín., Babo, a Copacabana 1 Musidísc lançará no Bra, Nova York. A capa é de Jo
prepara.ss para lançar '''As sil, pela prímeíra vez, o

can-I
selíto, apresentando belíssí

mais famosas versões", com tal' "colored" norte-america- ma foto de Mafra onde fi
o mesmo capricho de "

... E no Billy Daníels, no 1p. guram três graciosos. modê,
as cperrctas voltaram". Ro- 'Bílly Daniels - At the

' los do elenco de Carlos Ma
berto Audí, Gilberto A'ives, stardust, La Vegas". Cantor chado.
Roberto Silva, Jairo A.guiar versátil c de extraordinário
Antonio Martins. Dolores' domínío de ritmo, B.D. de
Barios e o próprio Lamarti- verá alcançar êxito com essa
ne Babo interpretarão as gravação para o sêlo MGM.
mais aplaudidas versões
musiciais, divulgadas atra
vés do cinema e disco.

daptações de famosas melo
"Una aventura más" - com dias dr: Schubert (Serenata).
a famosa Orquestra Taba- Tchaíkowsky (Tema do con
[ara. Dedicado aos fans da cêrto n. 1 para piano), Liszt
música dançante e aos a· (Rêve d'amcur, Léo Delibes
orecíadores da dolência e (Copélia) , Ivanovici (Ondas
romantismo dos boleros, do danúbío) e novamente
"Una aventuras más" reve- Tschaikowsky (Lago dos
la o apurado senso aran- cisnes), com letras de Aôr
iador de S. Araújo e a arí, Ribeiro, Fernando César e
nação. ,extJ.:a,o;r.dinária �-das·· Sílvio 'Eduardo.

'

cordas de sua Orquestra Ro-
mântica.

�widáM' "Seu falão- Vale Um Milhão": INSTITUTO DE APOSIENTADORIA ,E
se�r����:�e�:�!: �;:sap:� ítENSINO PENSO-ES DOS MARITIMO"Sa gravadora RGE. Título: .", Comissão iEspecial '

"Voltei". Os acompanha-
AS Pela Portaria n.? 549. de tíst 1 L'up Sailtú'l, represen- DElr.:GACIA DE FLORIANO'POLISmentes são de Simonetti e A VENDA N 24 de' junho de 1960 da Se- tante (Ia Federac�o (,r.. In- ,L

'

'

�I orq. O'tíma seleção mu-

BINCAS DE IORMAIS cretaria da Fa,zenda, foram' deração ida Indústria _de San. CONSELHO FISCAL
sícal, aranjos adequados e I " designados para integrar 3 ta Catarina, Sindicato do E D I T A L
uma Maysa esbanjando"

E REVISTAS C.,!ni"são Especial de SorlMo Conh�relo Varejista de Santa Na conformidade do disposto no parágrafo 30 do
personalidade, fazem dêsse do Plano, de Fiscalização Catai-Ir a e stndícatc dos Pa- art? 120, do Decreto nO 1.918, de 27 de agôsto de 1937, n�.tanga-duração um dos m€_ I "Seu Talão Vale Um Milhão" niücaoores. títíco a comparecer nesta Delegacia, sita à rua: Oonse,

I:
···..

e:;·T··U··D···I..O··J·
....

U R··,'D···I·C··O·
..••••..

;· I ,::�:l(:a,)dOemnovidstI·aa o lc50ndveitJ�ufnohr: iheíro Mafra nO 35, no horário das 12 às 18 horas os in.

J "._.._, PERD'EU SE teressados no.: processos de benefícios abaixo relaciona-
.1 de �l160 os seguintes senho-

-

dos, a fim de tomarem conhecimentos das Resoluçôes do
Mauricio dos Reis - advogado : Ires' Hipólito do Vale Pereí- -'__r::�j(",· Conselho Fiscal desta Instituição e dentro do prazo de
Norberto Brand - advogado

"Ira,
Presiodent.e do Sindicato �'Bôlsa com certa quantia :'0 dias consecutívoe, contados' da data de publicação dês.

" Advocacia em "geral no Estado de dos Empregados do Comércio em dinheiro, nas Imedía-.
te Edital interporem recurso ao ÓRGÃO SUPERIOR, sobI Sant Catarina i de Santa �atarina; Nelson ções da rua Jerônimo'
pena de serem considerados peremptos-

I
a

Amíu, Presídento da Asso- Coelho.
PRC'CESSO IAPM N0 42.557/55 - EDU�RDO FLORINDOCorrespondentes: '

INGLATERRA BRASíLIA : ! claçàc Comercial de _Floria- Pede-se
_

a pessoa que :l
Processo IAPM N0 30.866/56 _ ANTóNIO JOSÉ DA

" -

M encontrou, devolvê-la no SILVAESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO • nópolis; Hermes Correa en

ARGENTINA SÃÓ PAULO • donca "Presidente da Fede. enderêço: Jerônimo Coe-
Processo IAPM NO 29.102/59 _ TARGINO FERREIRA

I · r:
I T b Ih d res nas lho) 5, para ARGENTINA., Processo IAPM N0 42.557/55 _ EDUARDO FLORIANOEd. SUL AMÉRICA 50 andar. : raçao (.os ra a a o .

• Fones: 2198 e 2681 • Industrías do Estado de San-

I VENNUNCI
�,•.-.!IQ••ê........e.......IlttOe...O..........� I ta Catàrina; Ednil Gomes Florianópolis, 23 de junhe de 1960

. r-r
F'el'] ão, Presidente da Fede- S A B O R O (.1 {} 'l

J
MOACYR PEREIRA

MISSA DE SE TIMO DIA ra��ú �os Trabalhadores da

S O· C A F E l}Z I r!1', O Delegado
,

IIl.1dustna da Construçao e

Mari� Madalena �e Malt�s (Dadinha) i ��ri���ili���b�;t:an;o�:;, V :E N D E - S E
Irmas, cunhadas e sObrmhos conVIdam as pessoas. Pn<Ídente da Federaçao dos Prédios nOs. 13 à rua Deodoro, 63, à rua Tenente Sil-

amigas e de suas relações para assifltirenJ a Missa de 7.(' I Empregados do Comércio de S A L A veira, e 36, à rua João Pinto, além de dois lotes de ter-
lia, que farão realizar em intenção a sua alma, na Cate. f:ilnta Catarina; José Soares rena no Morro do Geraldo. NEGóCIO URGENTE. Tratar
dral Metropolitana, no dia 30 10 corrf'ut"!, às 6,30 hl}ras. I Glava1;, Presidente da Fe- com Manoel Ferreira de Melo, no Rio de Janeiro, à rua

.. 'I úeração do Comücio do Es- ALUGA-SE uma ampla Santa Luzia nO 685 - 120 andar, ou nessa capital, com

��E3F.;_EII7I!�-=::JlilCII-=.:=-l::l-=:..=-IC]K;:;J!IIICI1I1:l.' tacin de Santa Catarina; sala, exclusivamente para um o capitão Manoel GomeI), rua Joaquim Margarida _ Cai.
I

()O:n;llgO> Augusto Gaio, Pre e�critório comercial. xa Postal 536.I �I�rJer.i.c da uniã.o cat_arinen-I,. Ver e �ratar à Rua Tenen-

II Si) de'1' f,tudantes e Joao Bap- ,e 81l\eIra, 50. .

····....·•··••....·····,.....·..·..········'1

li SYNTEKO I
,I p a r a o a s s o a I h o I

\ Jd o se u E � c r i t ó r i o o u L a r;
II Beleza - I
II Distinção
I Durabilidade
: Informações e-Orçamento

I Osvaldo MeiraI
Av. Mauro Ramos 206 - Fone 2758

....�.o.••� .

* *

* * *

APEDITIVOS
�uslC-AOos
DlAIMM'ENTE OAs /9ÀsP3I1S,

Torero, Cosita linda, Dan
csro, Lamento boricano, Co
razón de melon, En el mar,
Oyeme mama; EI manícero,
Las clases de chá chá chá,
EI tunel, Patrícia, EI bode
guero, Triana morena e

Nunca .são as músicas exe

cutadas pelo conjunto Ma
rimba Chiapas no 1p. "Chá
chá chá", da Audio Fideli

�y. Gravação técnica e ar.

tístícarnentj, excelente, aliás
característica marcante nas

produções lançadas pela
Audío Fidelity. Na contra

cap� do Lp. -ínteressantes l
notas sôbre o chá chá chá,
inclusive instruções que de

vem ser obedecidas ao se

dançar êsse gênero mu

sical.

* * *

Reunindo seis baladas

rocks e seis boleros, a Copa
cabana editou o terceiro Lp.
de Jairo Aguiar. Arranjos e

montagem a cargo ,0.0 cate

gorizado maestro Renato de

Oliveira. As baladas são a-

� .. :-,

Momentos que a memória guarda para sempr!

"''''5·H

--xXx-- --xXx--

V E' N D E - S E
Uma ótima casa re�idencial, sita à Rua Almirante .'

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

"erno, 3 quartos, copa e demais dependência9.
Tratar no Edifício 'jSul América" - 5.° andar - sala

501. Fones: 2198 e 2681.

VENDE-SE
CaDa em ótimo estado de conservação, sita na Chá.

cara do Espanha, com saleta de vis�ta, s;;tla de jantar, dois
auartos e demais dependências.

-

Tt'atar no Ed. Sul América

telefones 2198 e 2681.
Conjunto 501 ou pelos

MOTOCICLETA Y:ENDE-SE
Vende-se umà Motocicleta B, S, A.
em fárma. Trafar na Prainha, nr, 153

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sobrevive a Academia
I I

O senhor Nereu Corrêa, no seu díscureo de posse na
cadeira da Academia Catarinense de Letras para a qual
foi eleito, estudou exaustivamente a figura do seu pa,
trono, o escritor ilhéu Virgílio Várzea.

Virgílio Várzea há muito está esquecido da nossa

gente. Mais do que luto: - ignorado.. . Completamen,
te ignorado ... Um que outro estudante, de vez em quan
do, procura encontrar em "A Ilha", a mais conhecida das
suas obras, elementos para uma prova de geografia hu,
n-ana ou de antropologia cultural. Na Biblioteca Pú,
blica, apenas três obras do marínhíeta podem ser encon,

Iradas e, nem mesmo o Brigue Flibusteiro1 que, pelo no,

me, poderia atrair algum leitor de aventuras novelescas,
conseguiu público entre nós ... Tivesse a assiná-lo um

nome ar revezado e' não faltaria até quem o mandasse
buscar nela reembolso... Tendo a subscrevê.lo um nome

nacional, não despertou entusiasmo ... Que poderia ea,

crever um brasileiro de interessante sôbre os bucaneiros do
Caríbe, ao tempo em que corriam como verdadeiros best:

seüers, nas portas dae engraxatarias, os folhetos anô,
nimos contendo as aventuras do Capitão M'Organ?

Para encontrar "Mares e Campos" e poder .estudar
lhe as páginas, Nereu Corrêa teve de contar com a "obre
do acaso e das correntes oceânicas" ...

De Virgílio Várzea, muita gente só conhecia a ügu,
ra de càbelo curto e queixo proeminente, enfiada num

colarinho tipo Santos Dumont, de, pelo menos, meio

palmo de altura... Mais nada. . .

._

O novo acadêmico, entretanto, uma vez eleito, nao

quis ficar no lugar comum dos elogios baratos e inex

pressivos, apenas pontilhados de adjetivos mais ou �1�_
nos coloridos e mais ou menos insinceros, quando redígíu
a sua oração inaugural. Ao contrário. Estudou a sua obra.

foi honestamente às suas páginas, procurou _)aciente
mente penetrar a alma do eeu patrono e sentir-lhe as

emoções. Não ficou na biografia chocha das enumera

ções genealógicas da sua árvore de costado, n�m no e.xa��
tão das datas. Foi muito além. Procurou situar Vlrgillo
dentro da sua época, da época em que vi,:_eu, em comu

nhão ou às turras com Os seus contemporaneos, com os

(mais não só trocou ídéíae mas, também, tapas, moldado

pelas escolas literárias que então vigiam e para f,?ra de

cu 'os lençóis êle procurou, com outros, estlC�r nao. ape ,

nas os pes, mas principalmente a cabeça. Tirou VlI:-glllO
de dentro daquêle ímeneo, duro e e.mpe�tlgad� colartnho.

para vesti-lo com a blusa de martnheíro, CUJa gola �a
lancou ao vento dos sete mares, na colheíta de emoçoes

e de histórias que derramaria, depois, �os s�us hv�o�.. O
elozto que lhe fêz como competia, nao fOI a artlficial

F ,�[.1_m:nha de quem cumpre, àe pressas, apenas um de
.

é. imoosto p s circunstâncias. Foi u� e�tudo no qual
�: defeito as excelências da prosa vlrgIhana foram
v�

idenc' dos na devida medida, para que se cOII_,-preen
dt�sc mf'!':1or a [.'lia person�lidade e melhor se aqUilatasse
r. profundidade e a extensao da sua obra.

Não foi Virgílio un1 homem de excessiva imaginação.
Foi mais um escritor descritivo, que conservava na re

tina. os Quadros da sua infância em Canas�ieiras, onde o

m:.r e:_,�á sempre ao fundo da tela, confundmdo-se com o

eéu, nem sempre azul, nem se�pre nublado. A t�ama dos

"�llS rontos, das suas novelaú e q�ase sempre SImples e

freql�entemente o cenário vale maIS do que .os ator�s que

se [lo'itam no oalco da viga. Nereu C�r:e.a. subli�h�u
uito bem, numa oração despida de a�tIflCIal�sm?s mu

tei', com simplicidade e belez�. e�sa CI�cunstanCla pr:
'\ominante na obra do martnhlsta .oarngà_verde .." PaI?
�l" VirO'ílio o elemento humano fDl, quase sempr�, aCI_
,

�;t,al. Valia a pa.1sagem, avultava o meio aI?b.ient.e.. "}
l1::ttureza, já no colorido macio ,d� sua tranqullldade, Ja

na agressiva violência das suas funas.

Ape�':lr de ter trabalhado. un:a sear� q�e, n� França,

levou Pierre Lati às culminanclas, Vlrglho Varzea, no

Lj:asil, permaneceu ignorado,
., .

.

O porque foi dito pelo recIplendario ,e pelo. paranmfo
repetido, aquêle com alguma discreta magua, este co� a

:tcídez de sua ironia. Mas, por ambos com absoluta sm-

ceridade.

Os grandes críticos n:1;;ionais, a quem tant.ls lal:Le
jaulas chegaram a ofui.�;;ar, não quise�a.m ver o brllt�o
autêntico - embora Umi ado, sem duvlda - do maI'l

nllista nacional.
As igrejinhas já funcionavam. Aliás, sempre fun-

cionaram,

Cruz e Souza só foi colocado no altar das letras de

pJis de morto, depois que os desgostos e os desenca�tos
d" incompreensão, maL' do que a tuberculose, o havlam

li'Juidado. Virgílio sofreu o mesmo esquecl�en.to, de que o

l'ehrou, sem dúvida, pelo menos na sua propna terra na

tal o senhor Nereu Corrêa.
,

Mas, pensando bem, a coisa hoje ,é �inda pior ... Ho

.ie em dia, só publica !ls sua obra:!, S? flg'ura nas colun�s
da crítica indígena, so faz cartaz, so ganha c�ncurso ll:
terário quem é nordestino. Assim como quem dlz, quem e

a"ilhado do Padre Cícero...
. .

A panelinha dos elogios mutuos transferIU-se para o

Ri) de Janeiro ocupou o centro cultural, evidentemen.te,
de maior Drojeção do pah.:. Da Bahia para. o sul os p.r.e. os
se mantém imobilizados para os s�us es.cntores, a cI�tlC.a
au'ente para os seus trabalhos, os premios lnace9s1vels

p)�a os seus concorrentes. Os. paulistas e .os gauchos: que
po;;suem grandes editora�, amda conseguem ��locar al

guma coisa em letra de forma., Ma�, paranaen,�vs e ca�a
rinenses, só por milagre - e os mIlagres andam mUlto

es"assos ' .

,

Reeditar a obra - pelo menos a
•

mais caracten�tI('�
_ de Virgílio Várzea que Nereu Correa sugeriu, vaI sel

dUcil. A não ser qU� o Govêrno, pelo seu �epartamen�o
de Cultura, o faça - como a de.outros e�crIt�r�s. c�tarl-
r 'á desaparecidos. Mas val s�r mUlto dIfl�ll ,dIfun,..

�i��e��IO Brasil, pO_is a c�ítiC!l �upinambá silenCiara, con-

tinuará muda ... Nao haJa duvlda;. .

'.

Eu desejava falar, aqui, tambem, sôbre o dJSCUISO �o
Presiden'te Othon D'Eça. Mas o Eça, como o se� �omo,
nimo d'além mar, por si só vale bem uma c!'onlca a

'parte ...

REGRESSA, HOJE, D. JOAQUIM
Segunda notícia que co

lhemos na Cúria Metropoli
tana, com o eminente FI:e�
derico Hoboldt, S. Excla.

Revma. D. Joaquim Domin

gues dé Oliveira, Arcebis

po Metropolitano, deverá
retornar a esta Capital, ho
je, desembarcando no Ae

ropõrto "Hercílio Luz", às
11 30 horas, proveniente de
São Paulo.
n. JO:1Quim, como naU ..

ci::nntJs amplamente, esteve

em vi�ita à Europa, tendo

sido recebido em audiên.
ria especial por S. Santi
dade o Papa João XXIII.
Em próximas ediçí>es da

remoco maiores detalhes d:1

vHta efetuada pelo ilustre

principe da Igreja à Euro.

pa.

Ao venerandQ membro
d:!' Igreja Católica Apostó�
lica Romana nossos votos
de bôas vindas.

o Brasil Hospedará o Mundo no 10.0 (andango,
no Bravo"

(ongresso da Aliança Balista Mundial De J. Calheiros

Billy Grahm falará no Maracanã
O Pastor William Fran

klin Grahan, mais conhe
cido como "Billy Graham"
já conhecido tanto na A

mérica, como no exterior,
. como um dos maiores.
evangelistas da história,
falará no Estádio do Mara
canã no domingo 3 de
Julho, à tarde. Esta será
sua primeira visita ao

Brasil. A concentração gt
gantesca de evangelízaçao,
no Estado do Maracanã,
constituirá o encerramen

to das reuniões do 10.°
Congresso da Aliança Ba
tdsta Mundial, que trouxe
ao Rio representantes de
aproximadamente 70 pai
ses.

Billy Graham tem diri
gido campanhas de evan

gelização em grande nú
mero das principais cidades
dos Estados Unidos, e em

muitos países do mundo.
Em todas essas campa-

N E R Ê U

Transcorreu, na semana

passada, o SEgundo ani
versário do trágico desa
parecimento de Nereu Ra

mos, Q homem público, sem
dúvida, de maior autorida
de moral neste País, por
sua honradez e patríotís-

mo. Nereu, que era um

grande adrníradqr de O
SEMANA'RIO, a cuja ár
dua luta nunca faltou o

seu estímulo, preparava-se
para assumir posicão d�
destaque na vangúarda do
movimento n:"cionalista.
Seu último discurso, pro
nunciado dias antes de

morrer,
.

numa reunião (re
seu partido, o PSD, em Flo
rianópOliS, fQi um hino de
exaltação ao Nacionalismo.
"A casa é nossa e nossa

deve permanecer", dis�e
ele, aludindo à penetração
imperialista em nosso paIS.
Tendo ocupado os mais

altos cargos - governador.
líder da Maioria da Câma
ra em tôda uma legislatu
�'d, vice-presidente do Se
nado, ministro, vice-pre
sidente e presidente da
República - presto,u em

todos 0'0 m:üs assinalado�
serviços à Nação e dêles
saiu <mais pobre rio ,que
pdla êles entrou. Era um

nhas, novos recordes tem
sido ultrapassados. Por
exemplo, a direção do Ma
dison Squ3.re Garden em

Nova York, concedeu.Ihe
um reconhecimento espe
cial, pelo fato de haver a

traído a maior multidão
ja constatada na história
daquêls afamado centro
de interêsses tão diversos.
Durante os anos de 1950

a 1959, mais de dois mi
lhões de pessoas assistiram
as diversas cruzadas, nú
mero êste que cresceu con,

síderàvelmente, desde a

cruzada australiana. No
encerramento da concen

tração de Melbourne, mais
de 140.000 pessoas estavam
presentes. Todavia, as es
tatísticas sôbre a assistên
cia SÓ tem a capacidade de
mostra r uma pequena par
te ca história dêste aben
çoado ministério.

(eont. na 3.a pág.)

RAMOS
homem de bem, na acep,
çàc da palavra.
Foi. dos filhos de San

ta Catarina, o· qu� mais
alto elevou o seu conceito
lIU Federacão. Santa Ca
turtna, a que êle tanto a

mou, tem, portanto, para
com a-- 'ma memória, uma

dívida que lhe cumpre res

ga tar no pleito de 3· de ou

tubro próximo, derrotando
nas urnas as forcas do' Po
der Econômico 'encarnado
:')0 sr. Irineu Bornhausen
que, como era natural,
combateram sempre Ne
reu. Essas torças coloca
ramcse, agora, como era
de prever, a serviço do
candidato de Eisenhower e

dos trustes norte-america
nos, Jânio Qua·dros. )\)"0

plano estadual, pretendem
perpetuar o domínio polí
tico (la banqueírada usu

rária de Que Bornhausen é
figura de proa. Votando em

Lott para presidente dr

República e em CELSO
Ramos para governador do

Estado, como é d� seu de
ver e dêles espera O SE
MANA'RIO, cs patriotas de
Santa Catarina terão sabi
do honrar a dívida de gl:t
tidão Que contraíram com

Nercu,
-

c maior dos cata
rinem;es e um dos maiores
brasileirôs dr seu tempo.
Amigo incomparáv€l QU"

foi Nel'eu, aqui fica a ho
menagf-m sentida de O SE-
MANA'RIO.

.

Oswaldo Costa
("De O SEMANA'RIO")

Bornfim

CANDANGO. Os dicionários
variam quando definem :.1.

palavra. Uns afirmam que
. e :t deslgnaçáo de uma cs

pécie de pássaros: outros,
que f, ri. denominação dada,
na época colonial, aos fi
lhos da mãe-pátria, Por
tugal. Mas, seja o que for,
para nós, é o bravo, sim
ples e anônimo, trabalha
dor que construiu Brasi
lia.
Candango, para edificar

a cidade - no êrmo que
era o planalto central
não olhou o tempo, não
procurou o amparo da lei.

.

não e(Jj'rHt.íonou sua ati
tud'e a qualquer sítuaçao
f u t u I' .aI ! 'I'rabalhou e

conthjua trabalhando
com alma-e inteira dedíca
cão. Não olha as horas.
liinit.e e dia, num rítmo
inusitado, sem grilhões, dá
curso à sua faina, cons

truindo, c o n st r u.í n do,
transformando, como num

milagre bíblico; a fisiono
mia de uma região deserta
e distante. Desbrava flo
restas, remove montanhas,
ergue altos edtf.ícios. En
fim. muna a face daquela
terr'a !
Eis qua mais s� agigan

ta diante de nós o bravo
candango, quando a hora
do des canso, ainda encon .

tra tempo e ânimo para fre
quentar cursos de alfabe
tização, noturnos, mantidos
pelo Ministério da Eduea ,

ção e Cultura, em Bra
sília.

....

1': quem viu a brilhante
parada do histórico dia da
iiIlJaiuguração da capital
brasileira notou algumas
das faixas ostentadas, or

gulhosamente, pelos can

dangus, F. muitas demons
travam, também, o resul
tado do. esforco do anõní
IDO construtor' de Brasrlia,
no campo intelectual: êles
próprles haviam escrito os

seus dizeres.
Candango, seja qual fôr

,l, si!;,uifi<;ação antiga, é,
hoje, palavra nova nos di
ctonártos modernos. Can
dango quer dizer herói.
Herói que se instalando no

ueserto que era Braailia,
Plo rr. suas mãos simples c

[t1\i!nimas, construiu a me

l rópole brasileira. Candan ,

go quer dizer "Hércules".

(Colaboração da Campa
nha de Educação de Ado
,:.:séentes e Adultos - Se
r" de Relaç�s Públicas).
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ENTÃO PECA CAFÉ ZITO

O Prefeito Osvaldo Ma
Ch,ldo recebeu comunica
ção. feita pelo General do
Exército José Daudt Fabrí
cio, c(\;nun":'.�·lt( da Escola
[;ul)('riul' elc Guerra da
Pl'ó·;;i1ua vmua a esta Ca_
pita, CO ?blfnte- coronel
O�� -;-) ;\zevcdo Da1tro, que

,-

OFICIAL DA ESCOLA SUPERIOR DE
GUERRA VIRÁ A FLORIANÓPOLIS

tratará da preparação da
visita ao nosso Estado de
�! ')!llf'nt(.�, '10 Curso Supe
!'L': dI:' (;LloIa.
O T\'l1rlne-í..Oronel Celso

A. Daltro é oficial do Cor
po Permanente da ESa,
e estará em Florianópolis
entre 5 e 10 de �ulho,

EM
QUALqUER
VIAGt:M
AÉREA\

PARA
QUALQUER
LUGAR \

�
CRUZEIRO

� PRAZ<i)

- ---
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FLORIANóPOLIS, Têrça Feira, 28 de Junho de 1960

Comissão [Especial "Seu Talão Vale
Um Milhão" COMUNICAÇÃO
A Comissão E[Jpecial de Sorteios do Plano de Iisca.

lização "Seu Talão Vale Um Milhão", presidida pelo Exmo,

Sr. Hercílio Deeke, Secretário da Fazenda e composta dos

senhores: Dr. Nelson Amin, Presidente da Associação
Comercial de Florianópolis; Hermes Corrêa de Mendonça,
Presidente da Federação das Indúetrías no Estado de

Santa Catarina; Ednil Gomes Ferrão, Presidente da Fe

deracão dos Trabalhadores da Indústria da Construção e

do M@biliário de Santa Catarina; Humberto Moritz, Pre
sidente da Federação dos Empregados do Comércio de

Santa Catarina, devidamente representada pelo Sr. José

Ouríques; Joeé Soares Glavan Presidente da Federação
do Comé�cio de Santa catarina e Domingos Augusto
Gaio, Presidente da União Catarinense de Estudantes,

(UCE), estiveram reunidos no Gabinete da Secretaria da

Fazenda, no dia 24, passado, às 14 horas, tendo sido baí

xadae, por unanimidade, as seguintes deliberações, com

relação ao sorteio do plano de fiscalização "Seu Talão

Vale Um Milhão":
1.0 _ Os sorteios, relativos ao Primeiro semestre de

1960 dos certificados da Série A, serão realizados no dia

28 de junho, no Teatro Alvaro de Carvalho, de Florianó

polis, com início às 16 horae,

2.0 _ Serão sorteados 10 (dez) números, que corres

ponderão aos 10 (dez) primeiros prêmios, óbedecendo à

seguinte ordelll:

a) os 5 (cinco) quartos prêmios, no valor de Cr$ .. "

20.000,00 cada um;

b) os 2 (doíe) terceiros prêmios, no va1()�· de .

crs 50.000,00 cada um;·
c) os 2 (dois) segundos prêmios, na valor de Cr$ ....

100.000,00 cada um;

d) o primeiro prêmio, no valor de Cr$ 1.000.000,00.

3.0 _ Os sorteios serão procedidos corrr u utllizae Ic

de 6 (seis) esferas armíladas, contendo, cada uma, bo.

las numeradas de O (zero) a 9 (nove).

4.0 _ A ordem de sorteio de cada número será da es

querda para a dlreíta, ou seja, do número repre

sentatávo d-a centena de milhar para a unidade.

5.0 _ Retiradas as 6 (seis) bolao, que constituirão o

número sorteado, feitas as devidas verificações e lavrada

ata retornarão às respectivas esferas arrntladae.
,

6.0 _ No sorteio de qualquer prêmio, yerificando-se a

hipótese da constituição de um número que c�rre�pond� a

certificado não distribuido, as b,olas retornarao as
.. e:'.e:

ras arrníladas, tantas vêzes quantas forem necessana� .a
constituição de um número que corresponda a certífí ,

cadoe distribuidos. _

7 ° _ Em nenhuma hipótese um único certificado

dará 'direito à percepção de mais de um prêmio, sendo q�e
um prêmio maior excluirá o direito à percepção do pre-

mio menor.

8.0 _ Ocorrendo fi, hipótese de ser premiado um cu-

tificado qualquer e que êste mesmo c�rtificad.o �eja 1).re:
miado novamente, será adjudicada a ele o premlO ma�OI.

9.0 _ Verificada a hipótese prevista no item. a�tel'lor,
não será realizado novo sorteio, devendo o premIO sel'

adjudicado ao certificado de número imediatamente �',l_

perior ao desclassificado.
10.0 _ A medida que forem sendo apura�os os nú-

meros relativos aos diversos certificados premIados, de

verá ser feita ata, que L�erá assinada pelos membros COl11-

ponentes da Comissão de Sorteios, presente�. ,

11.0 _ As dúvidas, que porventura surglrem na hOla

da realização dos sorteios, e que não puderem ser ['Jlu-

.

d t do em vista o que disnõe o decreto n. 1.0611,
ClOna as, en -

_. 1
bro de 1"59 e as resolucoes balxadas pe a

de 18 de novem " , ..'

presente portaria, serão resolvida�', de pronto, pela Co-

missão de Sorteios. .. d
12.0 _ Os números .correspondentes aos certifica os

não distribuidos deverão ser. relacionados
e publicados,

antes da realização dos sortelOs.
_ .

13 ° _ A[' decisões da Comissão serao tomadas por

maioria simples de votos dos membros presentes, sendo

que o Presidente terá, apenas voto de desempate.

Ali no Alvorada, que é um dos poucos cafés onde

De pode tomar o dito sentado, uma rodinha de ude

nistas, da ala dos descontentes, comentava o discurso

de posse do último Secretário empossado. Convida

do, tomei lugar entre os ouriços. Se um libelava, outro

recebia a denúncia e o terceiro condenava, pondo

opulência nos artigoD, parágrafos, itens, incisos, nú

meros e letras; se um matava, outro esquartejava c

o terceiro salgava.
O velho Pantaleão, pioneiro d(J. siderurgia entre

nós em vez de falar, somente escutava, COIl1Cl eu, 11-

militando-se, de quandO em vez, a vinte centímetros de

sorriso, mais. para dentro do que para fora. Enquan

to isso, a ronca dos três rugia:
_ Vocês acreditam que tenha empenho na me,

lhoria técnica da polícia?
_ Aperfeiçoar o aparelho repressivo! Muito boa

piada!
_ E o CÔl'pO de Bombeiros? Será extinto?

x x

x

Virei a xicrinha e meti distância ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


