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U �m e, e uerra. e Ias 'IIIIWUI e Iraua
Gel'ais, após inaugurar o serviço de agua des- A;:���l��;!leho�� ���) -;;; �71�;��i�taal���c�J1��m,:� ����a��esco1���a��r:;sarb�� ENGANANDO OS OPERA'RIOS

ta cidade, que"dentro de alguns dias enviará belgas iniciaram seus. pre, Nova I�rque, qua se os [,&�".
.

paratívos para a retirada belgas sao se retirarem, a

uma mensagem ao Congresso Nacional, prc,- de seus primeiros contín- fúria da população congo,

d f
.

dL ôrd gentes armados do Congo. -lesa poderá provocar um

pon o a. re orma agrarra te acor o com o Mil e ouínhentos homens vérdadeíro massacre. Ou-

Projeto do deputado Coutinho Cavalcanti deverão
-

sai� .im�d�atamen_ trossím, os contin��ntes
• te. Esta noticia e ínterpre- das forcas da ONU ra al,

O presidente salientou não poder levar tada como um primeiro re- cancaram 10.000 homens no

]"
. . .. . .

cuo ria Bélgica, diante da Congo. Continua reinando
fi( Jante mais essa iniciativa pelo desenvolvi- f ....rmídável pressão exer; a revolta dos congoleses

mento brasileiro mas que o seu suc _

CI·.lH l;>l:a op.inião pública nas aldeias ocupadas ou

, essor CeI' munciai e diante das con- bombardeadas pelos belgas.
tamente O faria. 'Ao anunciar o seu projeto de "el!lIen�ia,> que teri.a a ma;- Não se. registrou, de outro

, . .: r.utcnçào de sua íntranst, lado, ameia qualquer de,

reforma agrarIa, o sr. Juscelino Kubitschek gê;1<;Í<i. _ claracàc belga sobre a retí-

fO'I' vivamente aplaudido,
O primeiro-ministro. con- �:,doà8cotnOgtoal. de suas tropas

galês Patrlco Lumumba .

• Condições.' de Paz
O prjmeíro-mlnístro con,

golês Lumumba ,em uma

entrevista eoncedída hoje,
ao correspondente da Agên,
cín TASS, em Washington,
reiterou Que "11 uníca con,

uicào para o retorno da paz
e '8 calma ao Congo é a

imediata evacuação das

tropas belgax", Acrescentou

(IUt a situação continua a

mesma no Congo, apesar
dt' fazer 15 días que chegn
rum as tropas da ONU e

DOMINGOS F. DE AQUINO
quo a Bélgica "pode se
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t� porque o Congo não
tem, atuãlmonte, armas

Procurando confun
diro espíritopúblico

Os jornais escritos e ta, Interessante esse notí, assim, quase todas não
lados que apoiam a UDN cíárío que lá longe pelo existem. Enquanto isso,
catarinense à falta de mo- Estado afóra, deixa' mar. cresce a dissídêncía ude-
ttvos reais, procuram con- gll1;'_ de �dúVidas. Mas a nísta per todo o Estado.
fundir o 'espírlto do eleito. verdade é Que a propría A propósito, também ioi
rado noticiando determi- rádio Canoinhas ante o noticiada a "adesão" do
nados fatos a seu modo, co- CjUr dizia o dr. josé Ivan, Prefeito ele Mafra do PTB
mo insinuação de adesões desligou sua onda ... por-

ao sr. Bornhausen. Essa é
que absolutamente não se Que este rebateu com. vigor fina, -só que provoca risos
v erlf'iearam. agressões feitas por orado, a todos.

_

Semana passada, terça. res udenístas especíalmen- Está mal a UDN. Quem
; eira, esteve cá em em nos- t 1 d lanca mão desses métodos
s" cidade o sr. Irineu Bor-

e ao grane e presi ente 'é porque vai marchando
\. JK.

nnausen, As adesões à UDN são me-mo "pra barroca" ...
(Do BARRIGA-VeRDE)
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Edição de hoje:

Prof. Renato Barbosa
Pela TAC - Cruzeiro do

Sul, seguiu ontem para La
jes o Prof. Renato Barbosa,
catedrático da Faculdade
de Direito de Santa Cata
rína, que, hoje á tarde, o

cupará o microfone da
RADIO.CLUBE DE LAJ"&
para analisar a conjuntura
politico-administrativa elo

Estado. Inicia-se, assim, a

série de palestras de oscra;

recimento que o ilustre ca ,

tarinense fará, atraves de
20 emissôras do interior, na
valiosa contribuição rigoro
samente pessoal aos can-:
diclatos nacionalistas á
Presidêncla da Repúblíca e

ac govêrno estadual.

WASHINGTON, 30 (U.
P. I.) - O Conselho da 01'
ganízação dos Estados
Americanos (OEM decidiu
hoje, por unanimidade,
realizar duas conferencias
de ministros do Exterior

. �m �âo José, CoL1a Rtcà, tt
pª,rtu de 16 de agosto. O
derega:do cuballo con�udo,

• a]m�sentti!u o�jéões:;a$ te_
.' MárIO da �db1el'en(!lia di-'
zendo qUe eie' constituia
uma manobra politica "co�
berta de fumaca e nebli_
na".

.

A primeirà -delas trata_
r� do atentado que foi ví
t�ma recentemente o pl'e_
sldflnte ela VflnezueJa, Ro_

Busca-pés
NÃO NOS CABE ENTRAR NO MÉRITO DA

NOTA QUE A ASSOCIAÇÃO CATARlNENSE DE
ENGENHEIROS FEZ PUBLICAR, A RESPEITO DO
EDITAL EM QUE A CAIXA ECONôMICA ESTA
BELECEU CÜ'N:mçÕES PARA A CaNSTRUCÃO
DA SUA ISEDE.

-

O QUE QUEREMOS ESTRANHAR É QUE O
SR. JOSÉ HULSE, QUE ASSINA DITA NOTA, NÃO
USE O REGIME DE CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS
PARA A COMIE'iSÃQ DE ENERGIA ELÉTRICA, DA
QUAL É PRESIDENTE.

SE A CAIXA LIMITOU, COM O RIGOR DE
]1JXIGÊNCIAS, O EXERCíCIO DA PROFIS�ÃO,
PIOR FEZ o GOVÊRN(1 UD'EN!S'l'A )tA CO'Nsr'nu
(/ÃO DA OBRA. D"E MAIqR PREÇ@ � MAIS D'E
'20U MILHõES __ ExECút!.PA' NO l<.]STADO, QlJ.É·
·É O INSTITUTO DE E·PlJCAÇÃO.

.
AFORA A BENEFICIÁRIA DESSA MARME

LAUSEN, TODAS AS CONSTRUTORAS DO ESTA
DO E TODOS OS ENGENHEIROS FICARAM EX
CLUIDOS DA POSSIBILIDADE DE CONCORRER
A ESSA CONSTRUCÃO.

E O SR. JOS� fIULSE PROTESTOU?
PROTESTOU ,NADA!

Acompanhado por 21 au,
tomóvoís (e não 40), alguns
c1.el€'� só com o motorista
muito foguetório e busina
das. rodou pela cidade e foi
parar no salão Bechél onde
foi cumprimentado sendo
lhe oferecido um jantar.
Ora, o sr. Bornhausen é

.c :Senador' era Repúl1ltCa, '. e
pam recepoioná�lo foram
convid_ada.s: pesoas de Olt ..

• ..á.l;pS. P�tidos, Q. .que é mui
·w,Justo. Sucede,.no en_
tanto 4UE a malícia noti
ciosa_ :oão cessa, insinuando
adesres sem fundamento.

�a�rl'j, destê modo, foj
,�lOtJ.�mflc o comparecimen_
LO (;0 vet'eaflor pessedistn
di.· ,fo!.'e Ivan da Costa e do
vereador trabalhista ,�I'
Clemente Pieczarka.

'
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Não lji'e�j�� ·(ii;e::;�:�l!�!:õ1�lt"�:e
ere 1 te p�o�lem,a, muitos oUÍ\'os encontrarão Rolucã(facIl e Imediata," -

.J?epois de prometer, na convenção oa UDN. i

q.
-

uem quI·ser q�lC aCima se le, o sr. Irinell Bornhamwll, nos comi·

_ .

'

.

.

,

.

C lOS, por todo o Estado, prometeu solenemente abril"
gT:ll1d�s rodovias e paviment1t�' as principais.

' •

II DlScurs.nndo em Ita,iaí, 11(1 dia 24 de ahrií (j.RUBENS DE ARRUDA RAMOS 1953, declarava:
.

..'"

.Jú vimos que-, em matéria de energia elétrica o "Urge· .'

I
.

B h '..
' pOl' ISSO, a })avimentação das prin-'n'. l.·l..neu ol'n ausen, como .candidato, pI·Olun.t·ell ClpalS e9tr d d E t,-

� __

.

,
.a �9 ,,o 's ado, C01110 sejam: La."]etnlle'al' o Estado, ('onstruindo cinco gigantt'scn,; �lIna-FJonanopohs, Ttajaí-BhiJlletJaU-CUl'itib.a .

entrais hidrowelétl'icas e reformando e ampliando nOR e São Francisco PÔI·to�UI1Üió. ESSIIS"ollJ.U&
"s usinas existentes. f t d

.
-

azem par'e o meu )>l"ograma dt>· goyêI:l1o. ,.

C,OJuo g'overnador criou a Elffa - com ]1C'l'r1?lO Falando em .Joinville, :l' 25 de julho de 1953, l'e.d;l nu palavl'íl � e não aumentou de um único kw o peiia, com alteração do programa: .

, p..rc·Jlcial de energia que encontrara. "N

lN.
o m�u programa de �ovêrno, inclui v

. () selor dos transportes, como candidato, pro· )lUVlmenjaçao das nossas prin,çi)ais estrada}ot111('tC11 fundos (' mundos. Como g'ovel'naclol', e::;CJlleceu cOmo sejam: Lajes-Florianópolis, Itajaí-Rlu-
�', :IS j)I'omcssas, Q o. que I'ealizou, computado o haras. nU'iUlU-Cul'Hibanos, São Francisco -.., Pôrtr

�'
sO da SelTa do RIO elo Rastro, é um sub-mínimo do- U�ião, como também a abertura da eslrad�
IOl'n;:;i1mente ridículo. .

Sao Joaquim-Lauro Muller1' ..

Di�ia o canelidato em sua plataforma, publicada Mas, ao término do seu g'ovêl'uO nenhuma gran-

i IH' j) I 1\ 1�1O"DA T�R�E, de Li de julho de 1950: de estrada fôra construída, como êle mesmO con-

j Em llJ'll11eu·o. lugar, cumpre atacar de f�SSOll (�iscul'sOS - pago 444), com� também de pa.fl'ente o problema fundamental, que é o dos vlmentaçao. o que fôra feito era anedótico: 800 ME-
meios de transportes. TROS aqUl p t C·, er o, nas ampmas, e mais uns 700 me-

Realn�ente, há .necessidade de se refor- iras, entre· Itajaí e Ilhota.
mar, por mteiro, o sistema rodovl·ctl,r·J·o (Ie Pan- E como nada f· d t t.l" . Izera e au AS e tão mii'abolan
Ia Catarina, }>ois êste que aí temos não CO)1- tes promessas, no discurso ele véspel'a de entl'cg:tl' ,

diz nem cOm as nossas necessidades, nem com go:,êl'uo, a 30 de janeiro de 1956, negou t1ldo � qll
o g-rau de evolução que já ating'iram, nesse af�I'mara uma e .muitas vezes, esque::ido até de qUE
setor administrativo, outros Estados da Fe- talS promessas tll1ham ficado pai' escl'ito.
dei·ação, principalmente os nossos vizinhos, E com a maior cordura imaginável, negou de pé
sem falar no Estado de São Paulo. Precisamos .i Illlto, irritadissimo:
seguir quanto antes os exemplos dos Estados "Na minha plataforiua llãQ 'prometi )a-
do Paraná é Rio-Grande do Sul, os quais nos viment ar nossas rodovias, }lorque de ant{'mãf
arrebataram, de há muito, aquele pôsto de li- sabia das dificuldades de obler reeurso!,: )ar1l
derança que desfrutávamos entre os Estados empl"êsa dessa magnitude."
que possuíam a� melhores estradas de roda- O candidato da UDN é assim! Acredita nele
gem do Sul do Brasil. :Sem .estradas boas e quem aCI'editar na estrada do Rio .do Rastro, que
modernas, não poderemos estimular o lrabalho ele inaugurou, e que o atual govêrno está tentando
dos nossos lavradores nem pensar em imig'ra- salvar, ao'menos nas aparêndas. Gerca de 70 milhõe:;:
ÇiíOA Sim, porque o imig,rante que hoje sai da já foram ali enterrados e mais contiu ua a ser pO::ltc
F}llropa, onde as auto estradas passam a )101l- fora.

,cos metros de sua casa, dificilmente se :llll- Quem acreditar nas promessas do sr. Bornhan.
bientará num território, cujas estradas são sen acredita porque quer, com a pro"ada certeza d
paJ'a carg'ueil'os e carros de boi. Neste aspec- que ele não as cumpre: promete, promete, promete (

to, somos ainda um Estado semi colonial. E o depois nega tudo, de uma só vez.

nosso propósito não vai apenas à abertma de Uma ,promessa, no entanto, por êle nunca fo:
novas estradas, mas principalmente à reI'01"- desclJl'ada: a de proteger e enriquecer ma is ainda 1\

ma das existenles, de modo que elas })ossaIU grupo econômico qne rlomina e se serve. da UDN,
suportar o volume de t,rânsito. Essa é religiosamente cumprida. C�m pOr cento!

� ��"*"iifi,'5,*i'i4iij$i*H·'D�

A Mesa da Assembléia Legislativa qlle'presidi� os trabalhos da "Sessão es)e
cial, vendo-·se, da esquerda para dilreita: ceI. Veiga Lima, comandant·(' da

Guarnição Militar; deputado Mario Otinger, dr. Heitor Ferrari, Secretário de

Viação e Obras Públicas ,e representante do governador He'l·iberto Hulse; ge
neral Osvaldo Pinfo da Veiga; deputado Ruy Hulse, vice-presidente da Assem

bléia, e que presidiu, eventualmente, a sessão; arcebispo coadjutor d. FeUdo
da Cu,nha Vasconcellos; engenheiro Aníbal Alves Basto:; e pJ"efeit o Oswdllt)

Maçhado

RETIRADA BELGA
"O governo belga tomou

disposições para o regresso
Iminente à Belgica de um

primelro contingente de
tropas belgas Que se acham
no Congo, de uns 1..500

homens" declara um co

mui. ícado ofical.

Tl�OPAS DA ONU
Sabe-se em Bruxelas de

fonte das Nacões Unidas

que o total das forças da
ONU no Congo era a 26 de
julho, de 9.500 homens,
distribuídos assim: etiopes, l'

do!:, batalhões, 1.160 ho,
mer.s: ghanenses, uma bri

gada c 104 oficiais, 2.450
homens: guinenses, um

batalhão ele 741 homens;

marroquínos, (!ci� bata
lhões 2240 homens; tuni.
síal1os, 2.037 homens; sue

cos ü23 homens: liberia
nos: 225 homens.
De outra parte, a sêcre;

t.u ia da ONU dispõe atual
mede no Congo de 25 téc
nicos e 100 funcionários,
muitos procedentes da sede
ou dos diferentes centros
das Nacões Unidas em to.
(,i, c mundo.

mulo Betancourt. Os vene,

zuelanos acusaram a Re
publica Domínícàna de
participação ativa no aten,
tado. A segunda discutirá o

assunto relativo às '''amea
cas do Exterior contra o

:H.emlsfe:río". Fabe"se :que a

déeiSão d� dn,·Ç".1tk esté as

sunto :J;el const'que-nc,fa da
advertencia fe�ta pelo prh.

'i»éiro.ministro sQ.vié.tko.,

l O t t vencera
o ministro da Viação,

almirante Amaral Peixoto,
presidente nacional do

PSD, afirmou que, baseado
em dados che.gado" às
suas mãos rle diversJd Es_
tados da 'Federação, jt '3S
tá apto para afirma:, com

absoluta tranquHidade, ('I.W
tanto o m1ll'echal 1 � [t
quanto o vice-pre,:;iJ."nte
João Goulal't vencerão as
eleições rle outubro pflll,llYr0
por larga margem .� vo.
tos.

Acrescentou o pre'>ldcrlt�
.rlo PSD que a chapa Lott.
Jango ganhará com ma:o
ria impressionante no.:: E:o
tados do Rio Grande do
Sul, Minas Gerais, RlJ de
Janeiro, Permt1nlhuco, M:l_
ranhão, Pará, Ceará e Pa.
raiba.

! --

Num Congresso 'Operá;
rio, em Blumenau, o sr.

Irineu Bornhausen, quan
do governador, assinou a

lei que aumentava o selo
taxa de saúde - de

cr , 1,50' para cr$ 2,00, des
tinados os milhões que tal
Jj.u:neLto reEt..es�t9,va� à
construção de Colónias de
Férias aos. operáríes ....

}\ fié llO'J e não apareceu
p,<'p-htlinl.l das; taIS �clQnias.
b l!J'od'útú do aumentei da

-;:f"� ...������,"!\·":E�

taxa foi recolhido aos de
pósitcs (lo E,.;tado, no Ban
co INCO.
Nos clichês acima o sr,

Irineu Bornhausen apare
ce, como governador, Ian ,

çando a pedra fundamen
tal de Ull1.1. sede, em Joín
ville ,para o� sindica tos.

Recebeu manítestaeões
dos 'operádós, festas, !10-
menagcns,

.
ja.p.tal'es, (1tpl.o_

ml),;I', medalhas... e a llerll·a
. C<;I1·t(nua 'enterrada, l'lo�L
oha ...

O general Osvaldo Pinto da Veiga cli·retor de. Produção
da CSN, quando aoo.rdava, com segurança e tlbj('1 ívicla·
de, a necessidade da implantação da SIDESC em no§§o

Estado (Texto na ll;a página)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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aposentado, o qual exerceu

por longos .anos o cargo de

Agente dos Correios e Telé

grafos de Jaguaruna.

FLORIANóPOLIS.. DOMINGO, 31 de Julho, de 1960

contecimentos
SRTA. JOANA DALVA

NUNES PIRES
Aniversaria na data de ho,

je, a gentil e prendada srta.
Joana Dalva Nunes Pires,
elemento destacado em os

nossos meios sociais e cultu,
raie,
A nataliciante, aplicada

aluna do primeiro ano do
Curso de História, da Facul,
dade de Filosofia, goza de
vasto círculo de amizades
que, na oportunidade de tão
grata efeméride, lhe levarão
as mais expressivas manítes,
tações de apreço e regozijo.
Às muítaa homenagens de

qUe for alvo, juntamos as de
O ESTADO, extensivas aos

seus genitores.
- srta. Noêmia Barreto
- sr. Belarmino Carlos Mar-

.tíns
- jovem Gerson Neves
- sra. Castorina Virgínia da

Silva Ribeiro
- sra. Amada Pereira
- sr. Pantaleão Athanazio
- srta

� Iza Maria Machado
- sr. Alvaro da Lima Veiga
- sr. Acacio Mello

sr. Valdir Berreta
sr. Ronaldo Polli
sra. Orlandina Nocetti
sra, Olga Freysleben

- sr. Aderbal Silva

Sociais

s"SSS""'$m...�Stc...
Com incomodo ou, , ,100
A mím não,.,.".,., 70

NEREU desde , " 30
Sou CELSO em" , 60

APARTAMENTOS EM CONDOMINIO

RUA FERREIRA LIMA

'(Ao Lado da Faculdade de Medicina)

Informações �_::;;;,
-- ---

.
-
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"\ RlJA f:(LIPE SCHt.4IDT :n ),:1.:; 2A-fa sÃo LUIZ

"O -T.anO" o ... .aT.. a..-rTao Ta"l__ .... -.u> _.u D.uua O D. B. CATAllllq

O CANDIDATO

O candidato que a ALIANÇA DA VITORIA elevará
em 3 de Outubro - CELSO RAMOS!

Em Itajaí

A extinta que era uma das
mais eEltimadas e dignas ma,
tronas daquela comuna cata.
rínense, deixou os seguintes
filhos: Farmacêutico Nilton
Nicollazzi, proprietário da
"Farmácia Sta. Terezinha"
de Urussanga e co.propríetá,
rio da "Farmácia Tubaronen
se", de Tubarão; Manoel Ní;
collazzi, vereador e comer

ciante em Urussanga: Luís
Nicollazzi, Contador da Ce.
râmíca de Uruesanga: Lauro
Nicollazzi, Funcionário da
coletoria estadual daquele
município; todos casados;
Luisinha, casada com o Sr.
Abílío Gomes, comerciante;
Antonina, casada com o sr.

Jonas sates, residente no Es_
tado da Guanabara; Maria,
canada com o sr. Jaime Me,

deiros, funcionário do Samdú
em Laguna; e Eutália, casa
da com o sr. Celso Schmidt,
comerciante em Jaguaruna.
O sepultamento da senhora

Nicolazzi, cuja morte causou

grande consternação a todos
qUe a conheceram, efetuou,
se no dia seguinte, no cemí,
tério da cidade, com enorme

acompanhamento, pois, Dona
Eulina, eenhora de excelsas
virtudes e boníssimo coracão
era muito estimada não -sô�
mente em Urussanga, como

em Jaguaruna, onde residira
por muitos anos, e outras
localidades do eul do Estado.
À família enlutada os nos,

sos sinceros pezames.

Tony e Carmen Terezinha I tembro. A cerimonia reli- Laguna não será Debutante.
Mairynk Veiga visitarão Flo , , giosa, será na capela do Di, O broto em foco tem apenas
rianopolis. vino Espirito Santo, as 11 14 anos, espera fazer seu

No' próximo domingo o horas. "'Debut" no próximo ano.

Clube Doze de Agosto recep- Eliseana Haverroth, Miss Um dos moços mais díscu, .

cionará todo o "society" pu- Santa Catal'ina tambem da- tidos na cidade é o jovem
ra a festa quando será co- rá presença, ao baile das De , sr. Décio Madeira Neves -

locada a faixa na nova ma- butantes. Depois que ingressou na Fa,.
jestade que será, a bonita culdade de Medicina, o mo-

srta. Heliane Linr:. _ O co;.. Os Brotinhof! Diva Maria ço em queetão ficou mais

re-I
Em Inclaial Timbó e Rodeio

lunísta cumprimenta a di. Carvalho e Lúcia Cruz Lima, servado com referencia as
Hoje o'candidato fará comícios nos municípios de

retoria do Clube Doze, pela passeavam pela Praça 15 rodas sociais. ' Indaial, Timbó e Rodeio, pernoitando em Blumenau,

,,"ova Rainha do Clube. dando show de elegância. Encontra-se em nOSSa ci-
ELES ESTÃO EM DESESPERO

Maria Helena Pavan re- Ana Helena Bauer, vai dade, o casal sr, e sra, Dr.
<,

eepcionou ontem com uma acontecer no baile 'do dia 13 Alvaro Veiga Lima _ Dese-
Para abusar do direito de abusar da coisa pública,

festa em "Black tie". com belissimo modelo de Jo- [amos aoa visitantes uma fe- deselegantemente, arrontosamente, só mesmo em de.

__ O __ sé Ronaldo _ A elegante liz estada. sespero; de outra maneira ninguem crê que de tal for-

Nos jantares do Querên- Línínha, já tem o seu par Comenta-se que o sr. Mau,
ma perdessem a compustura. Vejamos:

ela Palace, temos notado a para a movimentada nOite., rício dos Reis, terá em seus
1 - Para a convenção cobriram com cartazes de Irl-

ausência do simpático casal Na cidade de Tijucas será escritórios, a mais linda se-
neu, os cartazes da aliança. Podem ver, ali no IPASE;

sr. e sra. Dr. Eupídio (Lea) realizado Desfile Bangú em cretaria da cidade. Parabens
havia lugar vago, mas fizeram questão rle colar por

Costa Souza. prol do Asilo de Mendici_! ao elegante advogado.
cima. t

Luiz Daux e Tereza Fia- dade. Fomoa informados que se-

lho, marcaram seu casa, O brotinho Bernardete Pi- rá nos salões do Querência
2 - No comício do PSD, às dez da manhã, vieram bo,

mento para o dia 9 de se- nho Moreira da cidade de Palace, o jantar oferecido
tal' faixa contrária. O objetivo era, está claro reacão

as Debutantes do ano.
e violência da nossa parte, Perderam o PUlO.'

'

Aniversaria hoje a senho;
3 - Cortaram a linha ela ,telefônica para que não

ra Tereza Rimbauol _ De",
rôsse transmitido o comício de Blumenau. sabota-

sejamos a aniversariante
gem? Uma camioneta suspeita, elirigida por um já

sinceras felicitações.
famoso motorista ele um ex.Becretárlo agora deputado

O coluníeta foi informado federal, corria a disparada.

que Maria Helena Luz, tem
dado show de elegância e

beleza, na cidade de Cri
ciuma - Cumprimentamos
o jovem sr. Clovis Balsini.
O Sr. Celso Ramos, na noi

te de 5a. feira jantava no

restaurante do Lux Hotel,
em companhia do Deputado
Atilio Fontana.
O Sr. Waldemar Anacleto

está com nova exposicão de
rotograrías nas vitri�es da
ótica Modêlo.

OSVALDO MEL(
.

OPERAÇÃO DE AJUDA À CAPITAL
titu lo, !�leSmO assunto, apelo renovado.

Fehz:nente não preguei em vão.
A cronica de onter t I11 nes a co una encontrou apoio

�or �arte dos ami�os da <.idade. Já é alguma coisa. Os

lOt�r!anos de Ftorianópolis receberam com muita sim-
patía o apelo que fizemos. Naturalmente também os
Lyorr's não ficarão de braços cruzados.'

,

A cooperação dessas duas entidades no sentido de

prestat:et� ajuda diréta produzirá bons frutos, pondo
em pra ica seus programas.

Jun�a�'-se-ão igualmente á Operação de Ajuda o tra.

��lho eficiente e prestativo das ilustres soroptimistas,
"melo ao :n,c�ntro de nossos desejos nessa obra tam�
bem. m,el'lt?l'la de serviços em favor do progresso de
Plor ianópolis.

O espirito feminino por certo estará presente lUI

campanha aberta por esta coluna.
' \

Os municipes (ontem saiu municipios ... ) saberão NACIONAL
por sua v�z .cum.prir. seus deveres pagando seus impos.

===.....,_ I j ===-====

tORo A propna flscahzação, trabalhando bem direitinho APED ITJVOSlia de descob.rir os que clandestinamente comerciam sem

�ue a Prefeltura saiba das artimanhas usadas para se �USIC'A DOS
lIvrarem dos respectivos pagamentos de taxas e im- DlAIMM'ENTE 0iCI13 /9As2311S
postos. J.�����:=�������'��::;:�::;::;��Sendo nossa Capital uma cidade pequena em rela. I :
ção a outras, o trabalho a ser feito não será grande e

custoso.

.

Placas indicando o nome dos distritos em toda a

Jlha, um reclame na ca,beça da Ponte Hercílio Luz !'!au-'
dando os que nos visi,tam, coletores de lixo colocado�
nos lugares mais indicados do centro, a proibição de

p.aradas de ambulantes, que, se dizendo ambulantes SE'

flxa.m em. pontos de ü'ânsito movimentado, vendendo la

l'a�.las, plllhões,. amel1,doim com ·cascas, etc. e que sô
se! vem para sUJar ruas e praças .

.

A retirada dos gur!s �el1graxates) do Jardim Oli.
vell'a Belo, que vivem trepados nas arvores e promo.
vendo disturbios.

À policia caberá sem dúvida grande parte nesea

colaboração, evitando a depredação de arvores orna
mentais nas avenidas e ruas, onde os menores e até
mesmo maiores caçam inoceptes passarinhos com fun-
elas e com estas, quebram lampadas da iluminacão
publica.

'

Feito tudo it>so, teremos Florianópolis limpa e .ca

paz de se tornar mais simpática e querida a nossos olhos
e aos olhos dos que nos visitam ou que por aqui pa's-
sem em trânsito.

Amigos de Florianópolis, saiamos· da inéPcia para a

Operação de Ajuda á nossa Capital.

FALECIMENTO
DONA EULINA MEDEIROS

NICOLAZZI
Na cidade de Urussanga,

onde residia, faleceu no dia
26 do corrente, a veneranda
senhora Da. Eulina Medeiroe
Nicollazzi, esposa do bem,
quisto sr. Antonio Nicollazzi
funcionário público federai

V E E - S E

Os Campeões da Semana

ii:�RI,II?,�-=:'::=-=-CIII::JI-=::JII:::J�lIIÇ:;'-:=-=-' Às 10,05 -

A Guaruiâ visita o seu bairro
Às 12,05 -

A ,semana em revista.
Às 12,30-
Cartiei Social
Às 13,05 -

zstes são os sucessos

Às 13,35 -

Convite à música
Às 14,05-
Encontro com o sucesso

Às 15,05-
Firestone nos Esportes
Às 18,00-
Hora Luterana
Às 19,30 -

Momento Esportivo Brcthma
Às 20,05 -

Programa Paulo Martins
Às 21,30 -

Novas de Salvação
Às 22,05-
Instantâneos da América
Às 22,35-
Música de Boite.

PARTICIPACÃO
• f

HAMILTON A])RrA�O e ELI LYRA ADRIANO
participam aos parentes e amigos, o nascimento de seu
robusto menino, que na Pia Batismal recebeu o nome de
RUBES LYRA ARIANO.

Florianópolis, 22 de .i�lho de 1960.

Rádio Guarujã
PROGRAMAÇÃO PARA O
DIA 31 de Julho de 1960

(DOMINGO)
Às 8,05-
A música de ontem e de hoje
Às 9,05-

N D

MERCSWISS
EM FASE D)<:i GRANDE EXPANSÃO NO RAMO, DA METALURGIA

,
TEM VAGAS PARA, "

lVIes1res de pJ'oduç'ão

FeITamen1 eitos

Um carro Sica Al'on<;l ano 1952, em bom estado,
rreço de ocasião. Vêr e tratar a rua 24 de Maio 930,
(Estreito)

,

Retifi,cadOl'es

Meull1icos

, EncaJTeg'ado para secção de tempera e comentação

ótimos salários - Excelentes possibilidades de futuro -

Bom amhiente de trabalho.

Os interessados deverão escrever para' MERCS'WISS
, Caixa Postal 346, em ISão Bel'nardo do Camp�, Estado de São Paulo.

Com o I.iOTT, õntem a tarde, um grande comício
foi realizado em Itajaí.

Em Blumenau

A comitiva dirigiu-se para Blumenau onde teve
lugar outro comício de grandiosas proporções,

4 - E' proibido pendurar faixas nos postes da Elffa
cpdmp. Na visita LOTT - JANGO houve ordem par�
cortarem as faixas, C:1SO alguma fôsse pendurada. A

gora, convenção da UDN, acintosamente, colocaram
bem próximo ao escritório ele propaganda CELSO RA
MOS uma faixa pendurada nos postes ela, nem solto a

má palavra.

A propaganda bornhausearia não é um convite ao

eleitor, é um insulto ao adversário a patentear a

qualquer um, ali na rua, a imaginação acanhada e a

mentalidade estreita que predomina na parte corrupta
e corrompida ela UDN, pois a boa, a das arrancadas
pru grandes embates, está engrossando as fileiras da
dissidêncía que cresce dia a dia.

Ninguem perde por eseperar, A resposta aos provo
cadores nós a daremos em ocasião oportuna.

POSTES VIVOS OU MORTOS, ..

- P�r .que motivo, nos postes ela Elffa, cpdrnp,
somente faixas dos governistas estão penduradas?

- Porque só com as candidaturas udenistas a

morimbunda ELFFA, cpdmp, tem afinidade.
- Em? ... As faixas? A Elffa? Não entendi ...
- É que , .. como ela, todas são FRIAS ...

OS "VICES" DA UDN

Apresentaram-ae, a exemplo do chefe, por ímposi.
ção dos amigos:

1.° Aroldo Carvalho
2.° Volnei que é fogo ... na roupa.
Convidados oficialmente pelo mandão da grei do- ,

minante, a fim de reforçar um prestigio decaído:
4.° Baltazar Buschle
5.° Carlos Renaux

Lançado como bomba pelo remorso da traicão a09

aliados e até aos correl�gionários, e para empre�tal" ao

Irineu um pouco de prestíg'io que ele não tem mais:
6.° Doutel de Andrade
No bolso do coleje, o quericlinho da família:
7.° Konde Reis.

Se tens verg'onha do aumento
Não córes, não fiques rubro

'

Barnabé: lavra o teu tento
'

, ,

Com CELSO, a três de Outubro!

a,%jê$"ti'nb%"%%%%"4'�
-

�

�e J4e...
��;�,E�r�Çt.=.·.s,=J....�'........�..�".�n.

Este símbolo nas construções é uma

garüntio de qualidade

�I

Impermeabiliza ntes
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artigos indispensáveis
'"

a

12

MOLESTIA
-

DE SENHORAS
COLICAS _0_ COLICAS

SEDANTOL
As regras dolorosas podem ser evitadas com o uso do

SEDANTOL - regulador e tônico de ação sedatíva e de

comprovada eficiência no tratamento das dismenorréias,

sua» consequências e perturbações da menopausa.

VENDE-SE
ESTREITO
Rua Aracy Vaz Callado
Casa

CENTRO

CAPOEIRAS
Rua Apiai
Terreno

Rua Conselheiro Mafra
Casa
Avanída Rio Branco

Apartamentos em

Incorporação
Rua Ferreira Lima

Apartamento em

Con domínio

BARREIROS
Loteamento Ftoríanõpelís
Terrenos
Rua Portella
Casa

RUA BRIG. SILVA PAES
Terreno
RUA ALTAMIRO GUI
MARÃES _ Esq:
Casa
RUA TIRADENTES (Esq.)
Casa

-

MORRO DO GERALDO
Loteamento Portella
Terreno

I ...

I COQUEIROS
Rua Juca do Loide
Terreno

Rua Almirante Alvin
Terrenos
Super Mercado Municipal
Bancas
Rua Visconde Ouro Preto
Casa e Terreno
Rua Brig. Silva Paes
Terreno

SÃO JOSÉ

Centro:
rua José Souza
Casa

ENSEADA DE BRITOAGRONôMICA I
Rua Alm. Carlos S. Carneiro

I
i

Depósito
Rua São Vicente de Paula
Casa

Praia de Fóra
Sitio c/52. 000 m2
(f'renre para a prala )

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

ALUGA-SE
,CENTRO
Rua Cons elheiro Ma'fra
sobraõo Comercial

Super
Bancas

Mercado

ALÉM DOS IMÓVEIS ACIMA, SEMPRE OUTROS

NOVOS A VENDA E PARA AL"UGAR

INFORMAÇÕES DETALHADAS SEM COMPRCMISSO

Hua Felippe Sehmidt, n.o 37 - Sala 2-A
--- �...�------�----

elegância feminina

pagamentos SEM ENTRADA••

Mucus na 8SMB
Ataques de ac,:na e bronquite ar

ru]��"!..n si a -au e e r nrraquecern o
COI r çao. Men.:)Qco domínr ràpída ...

men�e � cr-ses, r buJ::J-rizando ii

respira �o e garantíndc .um sono
t r a n q u

í

t o d sde O p ímeíro dia.
c ornpre Iv!endaco ainda h 'j�, Nossa
i.arantJa e a sua maior orotecãc,

DOR DE CABEÇA?
o seu médico lhe dirá porque Melhorai dá

Para combater ràptdarnente dores
nas costas, dores reumáitcas, tevan
tadas noturnas, nervosismo, pés In
mados. tonteiras, dores de caneca.
resfriados e perda de energia C�"':;3-
dos por llisturbios dos rins e à:' 'le

xtga: adquira CYSTEx na sua Ú'!
máeía, ainda hoje, �YSTEX tem av
xtllado milhões de !,>essoas h' mais
de 30 anos. Nossa ganmtla • ii 'Ii'
maior Ilrotpcí'o

Corta a dor- Reanima o organismo - Relaxa os

DOENCAS DO CORACAO
t ,

O TONICARDIUM poderoso cardíotônícocdíuretlco é

'"

-c indicado no tratamento da Artério sclerose, dlsturbíos de

Pressão Artérial, doenças dos Rins e Reumatismo,Tome 1 ou 2

ccmprimidcs de

"

'"
'"

TONICARDIUM O 'Ft>NICO DO CORAÇAO
I O ANALGÉSICO MAIS USADO EM TOfi'O OBRA Il

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diário da U.C.E.
Boa �ent�, bom dia!

. I
povo a pujança da classe I

culdade de Odontologia. Es-' ra apressar a conclusão do
A Universidade vem ai. Es- universitária. tas duas últimas com exis, Restaurante. Uma adesão

ta é que é a verdade. Verdade Já podemos falar, por tência independente. Com compacto será o melhor ca

feliz. Verdade justa. Uma exemplo, na Faculdade de vida própria. É o grande co- minho porque será o cami
verdade que vai mudar a fa- Engenharia Mecânica, QUÍ- mêçs. O maravilhoso comêço. nho mais curto para realí ,

ce do cenário de Santa Cata; mica e Metalúrgica. Já pode- Feliz de quem puder dar o zarmos o nosso sonho. O
rina. Uma verdade, que so., mos falar na Faculdade de máximo de si para Ver con- Restaurante Universitário,
bretudo vai revelar ao nODSO Farmácia. Também na Fa- cretizado tudo isto. Todo êíJ- não é um luxo, é uma ur ,

te mundo. A Universidade. gênte necessidade.

Nós, uníversttáríos, temos ---'-X---

uma grande parcela nesta Está marcada para hoje a

conquisÉá. O campo da luta chegada da delegação bar,
aí está. Nossa presença será ríga-verdel que foi partici
a própria praeenca da Uni; par de cóng'resso Nacional
versidade. dos Estudantes Secundários,

organizado e patrocinado
--x--- pela UBES.

A campanha para a con,
---x---

clusão do Restaurante Uni-
Proseegu em C b .

. , .

ti
..

I
e u a a I ea,

versítárto con mua, exigm- lizacão do C .. L t·
.

f
A •

d d
" onglesso, a mo_

do muito .es orço, e ver a. e,
I americano de Estudantes o

HONORINA DA VEIGA LIVRAMENTO mas contínua bem. As PIO-
I qual foi t d lt

neíras Sociais

pre.tende_m,' autoridade:x�ao Ig��I� ;at��
ICONOMOS

levar em breve, no cme Sao Iíca o d
.

, " .. '
com e ongem comu-

Jose, uma pre.estreta pro, nista QlIa d• -r n o se pensa que

(' 1 O O DO'
Restaurante. O Clube sorop, as auto id d dI'

',. AN FAL',.,FCIMENTO ) tímíata continua na venda
r a es a greja

•
nunca se pronunciam eem

A f'am íl ia Iconornos convida os demais parentes e

dos cartõe� para o Bingo de firme base onde se apoiem ...
25 de agosto. /E a diretoria Nós vamos ter ou não a con-amigos para a misaa em intenção da alma de sua bon- h d lib

-

empen a a na I eracao ex-
firmação de taldosa e inesquecível Honorina. t t d b f d

.

enuan e e ver as e erais, pelos frutos
Outrossim, pede que todos unam as suas orações que a'terrível burocracia do

numa só, rogando ao Senhor que lhe cê a Eterna Morada I Rio ve;n entravando de ma

e permita que aquela que em vida foi boa filha, espôsa neira absurda. Também, por
dedi: ada, mãe extremosa e fervorosa cristã, continue a aqui, já houve sondagem
ve la r por todos aqueles a quem na terra consagrou amor junto ao govêrno estadual e

c amizade. Por mais êste ato de fé cristã, que será cele- parece que tudo v.ai bem .. ,

brado no altar de Nossa Senhora de Lourd-es, da Cate- Haverá auxílio das autorí ,

drnl Metropolitana, às 7 horas da manhã do dia 4 do cor- dades estaduais. O que é pre.,
ren te, pen hora da agradece. ciso, em tudo i�30, é a pre,

--A-U-LA-f-PARTI'CU'LARES sença do universitário. Pre-

J sença ativa. Firme. Resolu-
ta, Presença unida. Com a i ''$

volta das aulas em agôsto
esperamos que os uníversítá.,
ríoe apoiem em massa o tra,
balho da atual diretoria pa,

PARTICIPACÃO
1

Luiz Eduardo, Luiz Fernando e Hamiltinho tem a gráta
sat.isfação de participar aos amigos e' parentes de
seus pais Dr, Hamilton Caminha e Edy Avila Caminha,
o nascimento de sua irmanzinha Ana Maria, OCOITido no

dia 17 do corrente, na Maternidade Nossa Senhora da
Pompeia,

Caxias do Sul, 18 de Julho de 1960.

acusaçã.o
do Congresso,

suae resoluções etc. Se fôr
como o da Bahia, onde ao Ia,
do de uma multidão de mo

çôes aprovadas contra o ím,

perialismo ocidental, não
houve uma única contra ae

ditaduras e o imperialismo
de mundo verrnêlho então,
não haverá dúvidas .

FORRO
As professôras Aurora Goulart e Maria de Lourdes

Souto participam aos interessados que, a .part ir de
Ag'ôsto do corrente ano, receberão alunos particulares,
ministrando aulas de Português, Francês e Latim para
o Curso Ginasial e Vestibulares.

IRMÃOS BITENCOURT
J(AII tiADARÓ ' 'ONE !SQ7

I ... "lIGO o!r':lSIIO O"'''''",NI

Tratar à rua Frei Caneca, 118' - casa 2, no período
ela manhã, às 2.as, 4.as e 6.as feiras, CLUBE DOZE DE AGOSTO

Departamento de JOQOS de SalãoMaria Ignês Caldeira de Andrada
(MAROQUINHA)

(Missa de 7.0 Dia)
MAROQUlNHA

. MAIRO CALDEIRA DE ANDRADE, Sra. e filhos,
-.g radece as demonstrações de pezar recebidas por oca

sião do falecimento de sua querida tia MARIA INÊS,
CALDEIRA DE ANDRADE, e convidam os parentes e

amigos para a missa, que por sua boníssima alma fará
celebrar no dia 1.0 segunda feira às sete (7) horas, no

,,!tal' mór da Catedral Metropolitana.
Desde já, agradece a todos que a distinguirem com

{t sua presença a esse ato de fé cristã,

aealizar-se-ão em comemoração ao 88.0 aniversário do
Clube Doze de Agosto compotícões de Esgrima e Xadrez.

Para as Provas de Esgrima foram convidados os Clubes
da Capital que poesuem esta modalidade de esporte.

A Tabela para as provas de Esgrima já foi estabeleci
da e é a que segue:

) '.

DIA 30/7 - Sábado .- Sabre por Equipe -; 14:00 hâ..__
Local: Sede Social.

DIA 31;7 - Domingo � Florete Individual � 14:00 hs
Local: Sede Social.

DIA 6/8 - Sábado - Sabre Individual - 14:00 hs.

Local: Sede Balneária.
As provas de Xadrez já f�am iniciadas. Os participan.

tee destas provas são exclusivamente enxadristas do

Clubr Doze.

Im todo o mundo ... a experiência dos 'cotistas mos.tra -

t �."'.�
: �:

! �.:.�•.��

t
� Você não pode comprar puellS

que custem menos por qllilômetro
do que 'Firestone

COMÉRCIO E INDÚSTRIA GERMINO STEIN S. I.
RUA CON� MAFRA, 47, - FI.ORI' NÓPOLlS

-=-__0 maior es,toque de pnells fítt$tont da praça

"O I18TWO" o M.AIB .t.lfTIGO OIARIO D. B. CATABIN..

,

MOTORES ELETRICOS

, ARNO
Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovada ...
Eis os três fatôres de garantia que os Motores Arno representam para o

consumidor.

Os Motores Arno são rigorosamente controlodos pelo Sistema C. I. Q. I Con

trôle Integral de assegura perfeição máxima na

produção em série.

t#'!-·7'�·t�:�.
"

,

..!::

®
ARNOS.A.

* Motores monofásicos até 1 \/2 H P

* Motores trifásicos até 300 H P

* Motores para máquinas de costura

* Motores especiais INDÚSTRIA 'E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER & elA. .........:

(8�D·fl"T'"AL\'"
' '. ! '

=: -: .: '." .

,
'

JurZO DE DIREITO DA

COMARCA DE TIJUCAS
escritura pública de Maria intimações e notificações.
Cândida de Assis, Ataylo 'I'ijucas 8/7/60. (as.) M,

Fr'anclsco de Assis e Pedro Carmona - Juiz de Direíto"

Abdon Cassaniga e suas mu, tos, a justificação retro proco
Iheres, em 21 de maio de ferida a .seguinte sentença:
1960, cuja posse sempre foi __: "Vistos, etc. Julgo por

pacifica, contínua ininter- =entenca, para que produza
rupta. 3.° - Em vista do ex- s·e,.> legais e jurídicos efei

posto quer o suplicante re- tos, a justificação retro pro,
gularízar a sua posse sobre dida nestes autos a requeri
:JS referidos imóveis, de con- mento de João Salsi. Cite
,'ornlidf1,(ÍC' com a lei federal se por mandado, o confron,

2.437, de 7 de marco de 1955, tante conhecido <lo imóvel;
:;_ue modificou o artigo 550 por editais, com o prazo de
do Código de Processo Civil, trinta dia", na forma prevís-
e para o dito fim requer a ta no � 1.0, <lo art. 455, do
designacão do elia e hora C.P.C., os interessados in

para a "justificação respecti� certos; pessoalmente o sr,

va, na qual serão ouvidas as dr. Promotor Público da

testemunhas, Pedro Torre- Comarca. Dispenso a cita-
e Hermindo Stein lavradores, ção do representante do Do
residentes e domícfliados no mínio da União por enten.
local do imóvel, as quais dê-Ia desnecessãria, em ra

comparecerão independente- ce ÜL. jurisprudência não só
mente de citação. Requer .Io Supremo Tribunal Fede
mais que, depois da 'Justifi- ral como também do Tribu
cação, sejam reítas as cíta, nal de Justiça dêstc Estado,
ções do atual confrontante Sem custas, P.R.I. Tijucas,
?edro Torres, residente no 19 de julho de 1960. (as.)
lcca! do imóvel, - do Sr. Di- M. Carmona Gallego - Juiz
reter do Patrimônio da União, de Direito." E para que che
por precatória em Florianó- gue ao conhecimento de to

;Jolis, - do Sr Dr, represen� rIos e ninguem possa alegar
cante do Ministério -Pú- ignorância mandou expedir
blico, nesta cidade, - e dos o presente edital que será
lntel'l'ssadods incertos e des.:.' afixado na séde dêste Juizo,
�ol1hecidos por edital de trin_ no lug'ar do costume e, por
ca dias; todos para falarem cópia, publicado UMA VEZ
lOS têrmos da presente ação, no Diário da Justiça e tres
ientro do prazo de dez dias vezes no jornal 'iOl ESTA
le acôrdo com o disposto n� DO", de Florianópolis. Daelo
lrtigo 455 citado, - eleven- e passado nesta cidade �lC
io sel', afinal, reconhecido o Tijucas, aos vinte dias elo

,jon�nio do suplicante sobre mes de 'Julho do ano de mil
) referido imóvel, para fins novecentos e sessenta. Eu,
1e direito. Dá-se a presente (as.)) Gercy dos Anjos, Es-
) valor ele cr$ 5.000,00 para crivão, o datilografei, con
JS efeitos legais. Protesta_se feri e subscrevi. Isento de
:1'0\ ar o alegado com teste- selos por se tratar ele ASSIS- .,.

nU!Jhas, depoimento de COI1- TENCIA JUDICIA'RIA, (as.)
testante, se houver, - e M. Carmona Gallcgo - Juiz
vistoria se necl'ssária. O so- de Direito. Está conforme o

licitador que esta assina tem Driginal afixado na séde
ma residência nesta cidade dêste Juizo no lugar elo COS

onde recebl' citação. Tijucas tume, sôbre o qual me re-

g de julho de 1960. (as.) pOl.·t c dou fé.
Claudio Caramurú de Can.l-

poso Em dita petição foi exa

rado o seguinté despacho: -
"A,. comO' reauer. Designo o

dia' 13 do co�rente, ás dez

horas, no Forum, para.a jus_
tificação feitas as deviti:18

EDITAL DE CITAÇÃO, COM
O PRAZO DE TRINTA DIAS,
DE INTERESSADOS AUSEN_

TES, INCERTOS E DES
CONHECIDOS;

O Doutor Manoel Car
mona Gallego, Juiz de
Direito da Comarca de

Tijucas, Estado de San
ta Catarina na forma
da lei, etc.

'

FAZ SABER
a todos quantoa o presente
edital de citação, com o pra
zo de trinta dias, de ínteres,
sados ausentes, inc�rtos e

desconhecidos, virem ou dele
conhecimento tiverem, que
por 'parte de João Salsi lhe
foi dirigida a petição do teor

seguinte: - "Exmo. Sr. Dr,
Juiz ele Direito da Comarca
- João SaIs i, brasileiro, ca

sado lavrador re,,,idente no

.}ug�r Sertão' cio Perequê,
murrícipío de Pôrto Belo,
d8:)�q ComaTca quer mover a

tY"E', o: te ação de usucapião
r>;u qur expõe e requer a V.
Excia. o seguinte: - 1.0 - O

I suplicante é posseiro, há
mais r.e vinte e cinco anos,
por si e seus antecessores,
dos seguintes lotes de terras:
- 1.0 LOTE - Um terreno
l'm aI, situado no lugar Ser
tão do Perequê, com 221 me

tros de frentes e 2.200 ditos
:Ie fundos em forma trian

gular, ou sejam 245.100 me

lros qum-Irado;; , f a zen do
frentes no Travessão Geral
do Batista e furÍdos a Oeste
no Travessão elos herdeiros

ignorados de Fral1colino dl'

Assis; extremando ao sul em
te'" : ..' de Pedro Torres e ao

(lO: te e� ditas do requeren_
te. '2.'Ú LOTE - Outro terre
ao rural, situado no lugar
Jertão do Perequê com 49
metros de frentes e 878 elitos
ele fundos, onde termina
com a largunra de 34 metros
e 20 centímetros - ou sejam
37.000 metr9s' quadrados -

fazendo frentes no ribeirão
ela Miséria e fundos em ter
ras de herdeiros ignorados ele

,Francolino de Assis; extre_
mando ao sul em terras do

requerente e ao norte em

terras dos herdeiros do Ro
(',ha. 2,° - As referidas pos
ses foram adquiridas por,

GOSTA DE CAFÉ1
ENTÃO PECA CAFÉ ZITO

V E N D E-S E
Uma caminhoneta RURAL WILLYS ANO 59,

cm perfeito estado ele conservação, preço de oca

sEio - Tratar pelo telefQile 29�11
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Compre agora os brinquedos que Vii deseja oferecer no NATAL

E DESFRUTE DESTAS VANTAGENS:
� V. pode receber os brinquedos agora ou quan ...

do desejar, até o NATAL.
� Divide o pagamento em 5 mensalidades. poden ..

do assim tornar realidade o sonho
do seu ente querido. sem afetar o

ilU orçamento ..

....... Paga o prêeo atual em 5 blênsalidades sem

juros e sem aumentos.

-- E�itará possiveis aumentos no prêço de brinq.....
dos.

� Estará livre dos atropelos de última -hora.
= Escolherá os brinquedos preferidos p.lo seu

ente querido.

=

I

.� FAÇA UMA VISITA' AO

MAGAZINe HOEPClCE
Ji

e balconistas especializados terão �
...

o ,máximo prazer em mostrar-lhe, i
4

0- 'variado 'sortimento de .�. " i_
-

brinquedos para todas as idades � /

sem qualquer compromissso de sua parte
-

,

•
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"O lISTADO" O Jül8 dTIao DlA.RIO D. B. CATABIN..

Pugnas·de emoções na tarde de hoje
PAULA RAMOS E AVAí DECIDEM A VICE"LIDERANÇA - ESPERA o CAMPEÃO DO E,STADO RETRIBUIR A IlGEliTILEZAil DO P�IMEIRO TUR
MOI QUANDO TEVE QUEBRADA A SUA INVENCIBILIDADE REGIONAL DE QUASE DOIS ANOS - DISPOSTOS A REPETIR A VITÓRIA SENSAw

_

CIONAL DO TURNO OS PUPILOS DE NIZETA - NA PRE LIMINAR (ASPIRANTES), o AVAí PODERJt HOJE; 9AGRAR-SE CAMPEÃO DO TORNEIO
HTHOMAZ CHAVES CABRALII '�"�;;�f;��:;gt���-7���:'

-----

I
Avaí e Paula Ramos ío- c1estrado e confiante em que

; gnm esta tarde, uma cartada repetirá a façanha do prt;

I elas mais dificeis, em se tra , neiro turno,

tunda de dois Clubes rivais Teremos, assim, lego mais,
no e,'po1'te oficial, Estando os no estádio da rua Bocaíuva,

,

dois clubes na vice-liderança, uma peleja ele proporções
com um ponto atraz elo Fi- for� do c9mum, com duas

",lleil'cl1se, venüca.se Que a equipes poderosas tentando

pele,ja, de hoje, é das mais conservar a prevílegtada po-.
importantes pais uma derro, síção na tabela de classífí
ta poderá l:eprrsentar, pelo cação, posição essa que re,

menos para o campeão do presentará um grande passo
Estado qUe ainda tem que oara a conquista elo certo
enfrentar o líder, o adeus ao üoríanopolttano.
título máximo metropoldta- Quadl'os Prováveis
r.o. Vencendo, o Avaí estará Fala-se que o tricolor for-
.r elhor cio que ninguém, pois mará completo reaparecendo
não acreditamos venha o Nelínho e Manoel, após uma

ser batido pelo Atlético em ausência ele vários jogos,
seu derradeiro conípromísso. Assím, o quadro de I-Iélio
O Paula Ramos é reco, Rosa estará frente ao Avaí

nhecidamente, um time de com a formação que segue:
maior categoria técnica e Waldir (Pamplonaj : Marré,
conjuntiva e embora tenha cá, Nery e Manoel (E'díoj ;
perdírlo seu arqueiro Gaí né- Zilton e Nelínho (Bet.inho) :

te oue hoje enr-iquece o ru- Hélio, Sombra, Oscar, Valé-
ciais. Tudo, ísso, feito a

ca-I
mente aparelhada para tais Campeões de Futebol de tebol �o Rio Grande do Sul, do, e Betinho (Zacky) .

pricho, bem estudado, para finalidades. Santa Catarina. Florianó- nào deixa ele ser a maior O Avaí talvez venha a for
que cada setor, apresente um X A D R Ê Z O campeonato polis, Brusquc BIumenau, pctêncía futebolística de mar com a mesma constitui
brilhantismo incomum,

-

Vá.
'

brasileiro de xadrêz, para o Itajaí e JoinvilIe, estarão sen-
Santa Catarina, de forma ção com que empatou com o

rícs meses, estão os membros sexo feminino, se constitui em do representadas pelas seus
que não repercutira maIl Figueirense,

ou seja : Tatú;das Comissões e Sub-Comis_ outra grande realização, uma respectivos clube» campeões uma derrota na tarde de ho , Binha, Enísio e Mírínho:
sões dos festejos do Centena. vêz que será de âmbito nacío, de 1959.

je, ainda rnais levando-se Culica e Abelardo; Moacir,
rio, a trabalhar ativamente Dal.

I T I R O A O P R A T O cm cor sideracâo a sua par- ;láudie, Nilson, Vadínho e
para proporcionar aos faros De 7 a r 12 de agôsto, serão Também tendo por local as

I

ticipacâo próxima na díspu.. '1etinho.
teiros, dias de rara beleza, ele desenrolarias os Primeiros [ó- dependências da S, E. Ban ,

I ta na Taça "Brasil" como
- Pretímínar Sensacional

encantamento, de emoção, do gos Abértcs do Interior Ca-
(Ieill�nt,es,' será desentalado

I
adversário do Col'itiba, o A preliminar entre os as-

Argentina e Uruguai aca- agosto próximo, em Buenos díver tíencnto e rle explendor. tarínense, nas diversas mo-
o certame catal'inense de Tiro campeoníssimo 00 Paraná, pírantes dos mesmos,

_

tam-
bam de marcar a data pa1'91' Aires. Uma vitória dos porte, Brusque, organizou um pro- da'Idades: Bola ao Cesto, Vo-

'1,0 Prato competicão pratica- bém deverá ser sensacionaL
a decisão da Taça do Atlân, nhos e, o título ficará com os g:ama .de festejos q:lC reun!_ leibol (masculino :;: rcrníní-

mente i�existente' na capital Nas disputas orícaís e Vi�,to que poderá ser decidida
tíco. Será em meados de' brasileiros. Ira, realmente, atrações de to- no), Tênis (masculino e te,

/ (Cont. na 7H pág.) mesmo amistosas, o Avai no em favor do Avaí o Torneio.

,

,

dos os gêneros para tôdos os minino), Atletismo (masc. e
plano regional, tem sido um ','Thomaz Chaves Cabral",gostos, aos seus visitantes, Iemínino) , Xadrês, Bóccia e Campeonato verdadeiro ôsso para o clube visto' que o líder, se vence.

Os festejos de Brusque, será Natacão (masculino e Iemi-
'da "estrela O'lolitária", No dor, ficará três pontos na

os festejos esportivos. nino). Nada menos que 15 Comerciário ane passado, na única pe- frente do tricolor que é o
F U TE B O L O esporte rías cidades eetarão presentes n

Com a peleja entre os ri- leja oficial Que atuaram, vice-líder. Grande peleja,multidões, como não poderia maior competição esportiva
vais Fiambreria (.' Meyer, a houve empate. Este ano no tal qual sustentaram os mes,

deixar de acontecer, aparece amadorlsta ele to-los os tem.
ter lugar pela manhã, no Torneio de Classificação mos clubes, no Campeonato

como maior ponto de atra- pos t10 Estado Catari.nense,
estádio (la ,Vila Operária de novo empate e, agora, no de Aspirantes, vencido peloção. Teremos também cam, cada qual lutando com suas <_' t t

.

I Paula Ramos.Soco dos Limões, prosseguira, Campeoria o, o r 1 co 01'
peonatos Regionais de Fu , forças, entusiasmo, dedica- t 1hoje, o Campeonato Comer- praiano acabou derc ac o pe
tebol Bolão, Bóccia, Tênis, çâo e lealdade, pelo título

cíárío de Futebol promovido lo clube presidido pelo sr,
Xadrês, e Tiro ao Alvo. O ímpar, que terá a duração de pelo' Departamento Esportivo Julio Cesarino da Rosa queCampeonato do Centenário cem anos. Tôdas as catego;

r1:o SESC-SENAC. O jogo de_j
assi!m logrou quebrar a lon_

em' andamento conta com a das que serão observadas nos
cidirá o pôsto de líder do ga invencibilidade do cam

partiCipação dos clubes Car- Jógos Abértos, terão por
I' rertame. peão catarinense e está a-
os Renaux, Paisanrlu e Gua_ lji)cal o monumental estádio
rany, jógos que estão sendo da Sociedade Esportiva Ban_
disputados nos estádios do deirantes.
Carlos Renaux e Paisandú, Após o ,público vibrar dian
As demais categerias, serão te das

'

competições mensio
travadas n8 Sociedade Ban- nadas, os festejos terão anda_

deir,ant'l,f, ,qu� l:[IoL ,r]'eV'Lda- menta com o Torneio dos

-----------------�---

------------------------------------------------------------ ---------------- -_

Is �om�eti�ões Es�ortiyas �o 11 Centenário �e 8rus�ue
CAMPEONATOS MUNICIPAIS: FUTEBOL, BOLÁ6, BOCHAS, TENIS, XADREZ E TIRO AO ALVO -

CAMPEONATO BRASILEIRO DE XADREZ POR EQUIPES (FEMININO)-PRIMEIROS JOGOS ABER
TOS DO INTERIOR CAtARINENSE - CAMPEONATO CATARINENSE DE TIRO AO PRATO - GIN·
KANAS DE BICICLETA; LAMBRETA E AUTOMÓVEL - CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DO SESI
-, TORNEIOS INTERMUNICIPAIS E INTERESTA DUAL DE TÊNIS.

Brusque o berço da fiação

I
çõcs re, llgíosas, Inaugurações

catarinense, estará, comemo- oficiais, Museus, Concentra
ratidc a partir cio dia 4, o seu cões e Conferências Associa.

primeiro centenário. Dentro tívas, Programações .Cultu
ria programação oficial, {le- rais, Certames Esportivos"
vidamente confirmada, cons, Festas Sociais e Públicas,
ta; Exposições, Comemora- Desfiles e Homenagens Espe,

A.RGENTINA X URUGUAI EM
,

MEADOS 'DE AGOSTO

o ANIVERSÁRIO DO MAR-
---

Dagrna d'Eça, Racine Leite,
Oscar Silva, Eurico Soares,
Manoel Soares, Edmundo Ra

mos, Nabuco Duarte Silva,
,Júlio Trompowski, Walter

Lange, Waldemar Freysleben,
E:uclides Portela, Oswaldo
Reis, Edmundo Luz, Fabrício
Ávila Elpidio Silva, Cantidio

Regis e Jayme Linhares. Seu

primeiro presidente foi J.oão

Vassilaco;poulos, secretário
Libório Soncini e tesoureiro

.Resenha ri Interior

TINELLI!

Lauro Carneiro.

O Clube Náutico Francisco

Martinelli, o tradicional grê.
mio rubro-negro do remo ca

tal'inense, completa hoje 45

an�s de feliz existentência.
em meio as festividades que
hoje serão efetuadas, é jus_
to relembrarmos algo da vi
da do MartineIli e, para isso,
nada melhor do que ouvirmos
um martinelino ela velha

guarda.

Conta-nos Luiz Oscar de Nestes 45 anos de feliz

Carvalho, com o carinho de existência, o Clube Náutico
pai para filho, os primórdios Fracisco Martinelli tem sabi.
da existência do Martinelli. do honrar as tradições e_spo1'
Foi alí, na esquina da Rua tivas de Santa Catarina no

da República (hoje Felipe setor social ou esportivo. Con
Schmldt) com a Praça XV, tando com um patrimônio
que reuniram alguns daque- dificilmente encontrado em

les que mais tarrle viriam a outro clUbe congênere no

ser os fundadores do clube. país, o MartineIli tem apre.
Era o dia 31 de julho rle 1915. sidí-lo nos dias atuais a fi
Quatro dias após, ou seja, 4 gUl'a simpática de Luiz Os_
de agôsto de 1915 em Assem- cal' de Carvalho martinelino
bléia Geral, realizada no da velha gUard�, que substi

CI'.lbe Doze de Agosto, foi tui o não menos qucriOiÜ Jai
escolhido oficia�mente o no- ro CalIado Outros nomes

me do clube. Recaiu a escô- ajudam o atual presidente no

lha poP unânimidade, no no- érabalho difícil de fazer es_

me de Francisc.o Martinelli pOl'te, como João Mário Zom

aspirante da nossa Marinha mel', Salvato Vieira, Narbal
de Guerra que tinha perdido Vilela, José Azevedo Manoel
a vida tràgicamente no de- Silveira, Carlos Albe�to Viela
sastre elo rebocador "Guara. e o restante da diretoria.
n,y" 000rri,do em águas do Para comemorar tão justa
norte ,0.0 Brasil e ele cuja efeméride resolveu a direto
turma fazia parte também o ria d'o Cl'ube Náutico Fran_
hoje Almirante Benjamin cisço Mal'tinelli programar
Sodré. No meio dos compo- uma regata interna para ho
nentes daquela Assembléia k, incluindo (lois páreos em

persistia apenas uma dúvida: homenagem póstuna ao ex

o clube chamar-se_ia "Clube presidente Jairo CalIado e ao

Náutico Aspirante Marti,nelli" ex-presidente da Federacão
OU Clube Náutico Francisco Aquática do Rio Grande

�
do

Martinelli." optando a maio. Sul - gal. Darcy VignoU,
ria pelo último. Assim foi além de Um. páreo para a

funelado o Martin,elli e seus classes dos "velhinhos" rubro
funclador!'s foram: L a u r o negros.

Carneiro, Narbal Viegas, Ary Aos inúme�os cumprímen
Tolentino. José, Rodrigues tos que os dirigentes do Mar_

Fernandes, João Vassiloco. tinelli receberãü na data de
poulcs, Libório Soncíoni, Al- hoje das autoridades civis,
fl'edo Montenegro, Edmundo militares e eSPol"tivas, jun
Simone, Miguel Savas, Nes. tames os nossos, fazendo vo

tar Conceicão Celso Ramos tos Que o Martinelli cresca- , ,
I

-

-

Oswaldo Mello, Osw8ldo Mo- ;;empre para o progresso, ca.
elImann, Edgar Simone, I da vêz mais crescente do re

\Jüaquim Carreirão da Cu_, mo catarinense e br�síIeiro.
1::'�, ?on:�ta?tin� _�elva, ?a·1 ,Ad. multas .anno�, Cl�?�,uê! Guedes (h SIlva, DJa!ma J Nauhco Fl'anc:�co Mal'tinel1i!

RESENHA DO INTERIOR

TUBARÃO, O zagueiro central
SérgiO, perteacente ao elenco
do Grêmio, está sendo cobi

çado pelo Hercilio Luz. To

rlavia, acredita-se que o clu_
pe gTemista não está interes
sado em se desfazer de seu

destacado jogador.
VIDAL RAMOS Em come_

mOl'ação do Diá do Colono,
foi- realizado nesta cidade
dentro ,das festividades dua's
partidas de futebol que foram
presenciadas por l1umewso

púbUco, Na preliminar Joga.
rão Ipiranga � Caxias, ca.

bendo a vitória ao onze ipL
ranguista por 3 .x 1. No pré.
lia de fundo, bateram-se em
luta FlumÍnense e União, no

,�rande clássico local. No
final registrou-se um empate
de 2 x 2, Deci,dido por penal
tis para ver qual dube ficaria

A maior renda verificou-se

l}o prélio Paisandú x Carlos
Renaux, num total de Cr$,.
38.790,00. Nos aspirantes,
Guarani e Paisandú lidera
ram o certame, seguido do
Carlos Renaux, que apresenta
dois pontos no passivo,
TUBARÃO O Hecilio I,.uz está
interessado no atléta gaúcho
Canéco que por sinal' vem
sendo pretendido pelo Aimo
ré de São Leopoldo.
lTAJAI A equipe amado,rista
do Grêmio Esportivo Fiuza
Li'l11 a, campeão da segundo
na, 11esta ci::lade, estará hoje
co'inemorando o titulo con

quistado, quando promoverá
diversos festejos, entre os

quais uma partida �e futebol
que marcará o encerramento
das festividades que reunirá
as equipes do Fiuza Lima e

União da localidade de Na_

vegadores.
TUBARÃO O atacante Valdir

que havia se c.ontudido sé.
riamente num coletivo de sua

equipe, sendo transportado
para º' hospital, recuperou
se rápidamente, tendo mes

mo, quinta feira, deixado a

casa,. hQspítaIa.r, onde fôra
Internado por oito d�as.

com o troféu, o Flumienens
sagrou_se vencedor.
Ambos os cotejos foram

travadas no estádio do Flu
minens!'.

BRUSQUE O artilheiro (la

Cópa do Centenário é Perei_
rinha do Cm'los Renaux, com
três tentos, seguido de Juli_
nho pertencente ao elenco do
Paisandú com 2,

Em feslas o Ipiranga
com o transcurso de mais

um ano de existência, está
em festas o Ipiranga Fute
bol Clube, a maior potência
desportiva' ela localidade de
Saco dos Limões. Desde há
vários dias que a diretoria
do s�mpático clube. vem pro_
movendo competições des
portivas comemorativas da
data ,devendo culminar hoje
com o lançamento da pedra
fundamental dá úéde do

clube, o que se dará pela
manhã e um amistoso entre
o clube e o Flamengo de Ca

poeiras, à tarde, com início
às 15,,30 h�ra, no estádIo da
Vila Operá·' 'a.

Preços
Arquibancada - Cr$ 20,00 e

20,00; Geral - cr$ 20,00 e

10,00. Crianças até 12 anos

- cr$ 5,00. Senhoras e se.

nhoritas: entrada franca.

RESIDA no CENTRO EM APARTAMENTO FUNCIONAL
3 EDIFíciOS SEPARADOS E InoePEMDH1TES

BOSSA NOVA
.. EM CONJUNTO RESIDENCIAL
.. EH JARDIM COM "PLAV-GROONO"
Jt EM CIRCULAÇÃO E lrARAGEM OPCIOHAL
Jt eH APARTAMENTOS COM 2 FACEtj

CONSTRUCÃO SÔBRE PllOTIS

1;1111;1: III jl;II'fZWlirnl
wJ'�
TONI

apaUa1tfetfWS C01lfpostos de:-
SALA LlVIf'lG-- '5 DORMITÓRIOS - COZIHHA

&A"HEIRO SOCIAL- BAHHEIRO EMPREGADA
COPA - QVARTO EMPREGADA - CORREDOR Df

CIRCULAÇÃO - TERRAÇO DE 5fRVIÇíl C/TAtlQUE
_ entre'Df 3 cdífídof h& cSfX1fD de 5 50 metros t_

CONDOMíNIO �J!�oA&f.�l1�A�1/3�
IrtCORPORADOR:- ÁDMAR "OHZÃ�A

CONSTRUTOR:- fHv. DAV'" l. F'OrtTE5

INFORMAÇÕES:·
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"O ETAnO" O UAIB ANTIGO DIARIO DE B. CATARINA

Diretores �o ...
(Cont. da 11,a pá.)

ohjetíva. Inicialmente, mant.
restou que a SIDESC solu.
eíonará o problema do carvão
abrindo campo para a im�
plantação ele várias indústrias
em Lasso ES1!lc10, adíantando
a nccossídadc ele um movi
mcn to ele envergadura no

sentido ele influenciar a

C�lmar:iL Federal no sentido
do abreviamento da tramí,
tncüo c· c pro] eto ela criação
clfL Siclerúrgica Catarinense

SIA, solução maior e com

pleta para o produto.
Referiu-se, na oportunída,

dr, ao plano que apresentara
ao presidente Juscelino R'lI- i
lJitsrhecl{, e que elaborara'
com o engenhotro 'Paiva A_ I

1J1-rl1 tendo em vista a am- !

)111açà8 da SOTELCA, pre-
;

vendo rer urscs vultosos para
'

resolver-se em definitivo (1

questão.
O deputado Ruy IIülse "

seguh, {!eu por abertos' os
ríeba tes, ncs quaís tomnrarr
p:::,trte cs deputados Lecian
Slowl r skí, Waldemar SalJes
o engenheiro Sebastião Tole
elo, presidente do Sindicatc
elos Mineradores de Criciúma
e flue prendeu a atenção ell'
todos os presentes, pela opor
tunídade das consultas feitas
aos técnicos convidados que
com clareza, objetividade (

conhecimento de causa, res ,

ponderam a tôda a' sorte de

questões rormuladas.
.

De tuclo isto pode-se dizer

que a promoção da assem

bléia Legislativa de Santa
Catarína foi ao encontro de
suas preocupações constan,
tes na solucâõ de nossos ma

gnos problemas, e tanto a ex

posição dos técnicos, como

os debates que se seguiram
firmaram, definítlvamente a

verdade de que a instalaGãe
da SIDESC em nosso Estado
é um imperativo que não se

pode mais adiar. O Poder

Legislativo, com sua ínícía,

tíva, arregimentou ainda

mais as tôrcas positivas que
lutam no sentido do que :1

..,implantação da indústria

siderúrgica no território do

Estado se faça sem' tardança,
face às condições ideais de

que dispomos, não encontra

dicas em Estado algum, e à

necessidade de aanpllaçâo de

nosso desenvolvfmento eCO

nômíco
3289

As com�eti�ões
(Oont, da 6.a pág.)

do Estado, mas que no interi
or é grandemente difundida.
Ginkanas ele Bicicléta, Iam,
breta e Automóvel, também
deverão se eonstítuírem em

atrações, pois vários ases do

pedal e do volante, estarão

.

presentes.
Rubens Santos, campeão da

II Volta ao Morro e Carlos

Schultz, campeão da l.a e 2.0
colocado na 2.a, lutarão, mais
uma vêz, pelo título que será
consagrador.
Finalizando as principais

c�mpetições esportívas, te
remos o Campeonato Sul
Brasileiro do Sesi, com tor,
neles Estadual e Inter-Esta
dual de Tênis.
Como se pode observar, o

programa esportivo é longo
e contará COI111, centenas de

participantes. Os primeiros
[ógos abértos do interior ca,

tarinese se constituirá na

maior concentração de atlé
tas amadores de Santa Cata
rina enquanto que o campeo
nato brasileiro feminino de

xadrêz e o T>Orneio de Clubes

campeões de Fpolís - Brus

que - Joinville - Blume,
nau - Itajaí, serão os acon

tecimentos máxímís quer pe,
la sua importância quer pe
la sua repercusão. Porbanto,
a. cidadc de Brusque além de
se contituir em atração nos

meses de agôsto e setembro,
será durante o primeiro, ver
dadeIra concentração de atlé

tas, onde a pujança e a vita

lidade aliadas à categoria .de

cada atleta, tornarão as com

petições lembradas indefini

damente, numa das páginas
glor-iosas do livro que encer

ra a história da Oidade dos

Tecidos.

li'LOIUANÕPOLIS, DOMINGO, 31 de Julho de 1960
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Não é trocadilho, nao: Ford
outros caminhões rodam
acima. Também ... com um motor

gasolina fabricado no Brasil), com
su per-freios Ford - é

6.500 kg, numa

é forte "no duro". Nas subidas, quando
vagarosamente, o Ford F-600 deslancha

de 167 HP (o mais potente
um chassis ultra-reforçado, e com os

serra

motor a

" '" � �

j ,1

novos

fácil carregar
marcha que permite
gens, mais fretes,

mais via

mais lucros. ..

--E ,FORTE!MAIS
....
',

. � .�
' .. »,

,i I

P E R D E U-S E
�OLUNA* CATOLlCAI Perdeu-se a cardeneta da Caixa Econômica Federal

de Santa Catarina, n.o 24617, emitida na agência
de São Francisco do Sul.

A. SCHMIDT.

e sobrenatural. E o domingo foi instituído para descan
sar e prestar culto a Deus. Se o comodismo, ou o res

peito humano nos lesviam da assistência à missa domi

nical, nosso nome de .cristãos, ou de católicos, tornou-se
para nós rótulo apenas. - Estude o profundo significa
do dos ritos sagrados, procure acompanhá-los 11elo mis

sal, ou participe nas orações e cantos de tôda a comuni
nade. Participam da santa missa corrr fervor e constân
cia seja a sua. melhor contribuição para o Trigésimo
Sétimo Congresso Eucarístico Intel nacional (Div. CnF).

Frei Leandro Primo O.F.M.

•

fraqueza "

pele amarelada e sicei
magreza
falta de apetite
desânimo
preguiça

A. SANTA MISSA DOMINICAL

,. ·

..,L:,_" .k s: 11 ' 'M."",

Hoje abri r-se-ão as portas em Munique, para o in i-
LÍo do- 'I'rig ésímo Sétimo Congresso Eucarístico Interna
'.iona!. Nos dias em que se prepara a manifestação pú
blica do orbe católico, é natural que os olhares todos se

voltem para o além-mar, até a cidad-e hospedeira do Con
gresso Eucarístico.

Não comento Os preparativos e programas do grande
certame de fé. Desejo apenas, meditar em sua compa,
nhia, meu amigo. Meditar num dos meios de participa
ção ao Congresso. Entre tantos, proponho-lhe êste : nOR

sa assistência à missa aos domingos.
Todos nós temos a obrigação de assistir a uma santa

missa completa, aos domingos e dias santos. É lei da

Igreja, que obriga sob pecado grave. Mas não só! Tra

zemos todos inscrita no coração a Lei Natural, que nos

manda prestar culto ao Deus Criador. Sem Deus, não

existiria o mundo nem nós. Na realidade Nosso Senhor
tem direito a reconhecimento e à gratidão dos homens,

Foi Êle quem tudo nos deu, a vida, os 'bens materiais,
a saúde do corpo e a sanidade do espírito. Deu-nos [1,

g-raça de pertencermos à Rel igião Católica, a única ver

dadeira. Brota de nosso coração e de nossa razão a nos

sa dependência de Deus, e o pedir-lhe perdão de n ossns

ofensas, a súplica sincera de auxílio para nossa fraque.
za, quando olhamos para nós mesmos. Temos à mão o

mais poderoso recurso que possa existir. É a. missa, sim,
meu amigo, o santo sacrifício da missa, Junto ele Deus,
não há oração mais agradável e poderosa de que esta,
onde o p róprio Filho de Deus se oferece. ao Pai Eterno,
em benefício de todos nós.

A Igreja impõe aos cristãos a assistêncta da santa

t11 issa aos domingos e di as san tos. E .com razão! No Sa ..

crifícío da Nova Lei reside o centro de n088], vida cristã

HORÁRIO DAS MISSAS AOS DO'MINGOS
-r

Catedral - 6 - 7 - 8,30 - 9,15 - 10 - 19 horas
S. Francisco - 7 - 9 - 11 horas.
S. Antônio - 7 - 8,30 - 19 horas.

Colégio Catarinem'e - 4,30 - 5 - 5,45 - 6,30 - 7,30
- 8,30 - l8 horas.

S. Sebastião - 6,30 horas.

Rosário - 8 horas

S. Luiz - 6 - 8 - 10 horas

Conceição - 18,30 horas
Asilo ele Mendicidade - 6 - 8,30 horas
Asilo ele Orf'ãs - 6,30 - 8 horas
NOf'.:;a Senhora do Parto - 8 horas
Saco elos Limões - 7,30 horas
José Mendes - 8 horas
Menino Deus - 5,30 - 8 horas
Monte Sel'l'at - 19 horas
Prninl1::l. - ] H horas.

sinal de amarelão!

IMI, •

,

\\\

homem!
... [orle, sadio e

sempre bem disposlo!
produto do

ESTREITO
Nossa Sra. de Fátima - 7 - 8,30 - 9,90 - 19 nora»

Bon Jesus - 6 horas.
INSTiTUTO MEDICAMENTA FONTOURA S. A.

fabriccmtlis do f(,lm�o ruQ_TONICQ FQNTQ.b!.Ba
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IDITO." "O ISTADDu LTIU.
.

o &4tadtJ.
Kua Coal.lheir. lnlltra, 110

Telefone 8022 - Clla. POll,tal 189
inderêço Telerráfico ESTADO

lHR.&TOR
Ruben s de Arruda Ramo.

G EH E-N T.
Dorninzos Fernandes de Aqulao

R E D A 'f O R 1-8
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André
Ni.lo T'adasco - 'Pedro Paulo Machaúo - Zury- Macha-'
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira t.enaí

t;OLABORADOR.S
Prof. Barreiros Filho" - Dr. Oswaldo Rod'l'igues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Coatâ Pereira -

?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso J'uvsna] - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -

DI'. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter

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

Dnralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima -

- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

I'i Pa u I. MIJa' Vltóri. 167 -" e•• J .1 -

TeJ. 14-81«'
"'.rv1ç. TeJerráf1ce d_ UNIT.D PRJISS lU-PI

_AGINTES • CORR.SPO.cJD.NT.�
ii. Todo. 011 lIlunJclplOl ('- Ii\ANTA CÂ'fARIN�

ANlJlCC.JI
Ih4'.at. eGDtrata. d••c.r". c••• t ol.r

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respcusabíliea pejos
coi« eitos emitidos nos artizos assinado-
----_.-------------------------------------

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA·
DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS

Casa Laudares, Ltda.

João Morilz s. ,a.
-----�--�.�---�----------------�---

� DlJIIAlfTE TODtJ ,.

/1" :��' nos "AP�JOS

''''M D�\., /.;;R�"... ,.t� � il
� �

� 'lI �
" -..--J
"A SOBERANA" PRAC.\ 15 D.I NOVEMB&(I _ 18QUlN.t

RUA FELlPll 8CIIIIIDT
"LtAJ... " IIABIRANA" DISTRITO 00 asL.XITO - CA.NTO

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

AGRICOLA B'RUNO
REGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. - 10.a REGIAO _ S.C.
Rua 14 de Julho (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

Escritório _ Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 2° Andar -

Sala 4.

Dr. Hélio Peixol�CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO! ADVOGADO

Dr. Helio Freilas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLíNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei
to. das 16 à9 19 horas (ao la�
do da Farmácia do Canto).
Res.: Santos Saraiva, 470

- Estreito - Fones· 2322 e

6:167.

J
Residência Alameda

Adolfo Konder nO 27.
Caixa Postal 406.
Telefone - 2422.

gR. NEWTON D'AVILA

CIRURGIA G.lRAL

llo.nç81 oe St'!lDor.. - ;>rocto

,agia - ElettlcIO",O. t4éOlca

Consuitt.rlo! RUi Victor •• lo.
fellel D.n 28 -- Telefone il107

Coniílltao: Du 16 oorjl' .m dll"'lil,
Rôlõldênclilo: FOlli, 8 til. Ru. iiI...

mináU, n. 'ií,

...,'DICO

Opar&Qõ" - Doença. a, SenDo_

riU -- CllnlcI d8 Aaulto.

.. -'
DR. AYRTON DE OLI-

VEIRA

DOENÇAS DO PUL1UO -

- TUBERCULOS. -

Con.ult6rlo - Rua FlIlIp.

Schmldt, 38 - 'l'.I. 1801.

Horário: da. I' à.I U! hor....

Realdêncla -- F.llp. Schmldt,

11.0 117.

AI�AGÃO

CIRURGIA TRAUMATOLOGiA
ORTOPEDIA

COD!ultórlo: João Pinto, 14 -

Consulta: dlu U à' 17 bor�. dlí

rtamente. Meno. ao. 'íbll.dO. RI

Bld�ncl .. : Boc.alllV&, 13�· Font �714

DR. WALMOR ZOMI'�){
GARCIA

DlplomaOo pel'" Faculdade Naclo_

u .. 1 o e Medicina da UuIV"Uld"d'
do BatU

dlcal dai ID1ecçôel a.gudu • erll

nica., do aparêlho genlto_urlnárlO
em amD('. o. &exo•. DOII10'" do

•parêlho Dlge.tlvo. do .IReml

lervoso. Horário: 10J,í à' 11 I.
: '2 àa ti bora.·- CoD.lUlt6rl0:
Rua Tlradente., 12 - 1.°. aJ1ClU

Fone 3246. RtIldlnota: •••
.acerda Coutinho. 11 (ChiOU...
:�panba - 1'0Dl ••

DR. LAURO DAURA
CLlNICA G.:aA.L

Especlalllta em molé.tla. Cl. Sa

unor as e via. urlnárl .... Cur.. rl_

"O MTADO" O loUlB UTIOO Ol.A.BIO O. 8. CATABIM.

MeDICO

!\tende COm hora marcaaa

PUBLICIDA PI
Osmar A. Schllndweim - Aldo Fernandes - Vírgtlío Dias
- Ivo FrutuosCl.

aIPRIS.NYA .. ,...
J�pn"Dt_ç6.. A. 8. (Ma LW... I

-

ItlO :_- Itu. S�IUà••r O..t_i " _ 6.• .a..•••r _ HH. ANTONIO MUNIZ )1Il

T.l. II"J,

Ex-Interno por concurso d•••'Ir_

nldade_Eacola. (serviço 110 prot.

Octávio Rodrlguel Lima). .x-

I,n
cerno do Serviço de Cirurgia <10

Hospital I.A.P.E.T.C. <10 �IO <11

/anelro. Médico do Ho,pltal a.

Caridade e da Mllternl<1a<1. Dr.

I
Cariai Corrêa.

DOENÇAS OH SENHORAS-

Rua Deodoro 15 - tel. 3820 PARTOS - OPERAÇOES -

••••••••••••••••••••�••••••••••••••••••"'.... PARTO SEM DOR pelo ,,:étoao
palco_prolllatlco

.

Consultório: Rua João pinto n. 10.

<11101 16.00 à' H:.OO boral. Atll1<11

com boru m..�cadU. TIlltonl

80% .- Realdênclll: Rua Glnlral

Blttencour\ n. 181.

Curso de I�,peclal1:.G ..çiio no Iio.PI
tal dOI Servldore. do ]iltado,

(serViço do pro!
..
Mariano 111 "'11.

drade). COUBultal: pela m..n�ã. no

Hospital de carldad•.. 'A tardl 11... Rua Gal. Bíttencourt n, 121.
Telefone: 2651.

16.30 noràa em diante no conl1Jl..
Consui'6rlo:

tório, à Rua Nune. Macha!1O, 17,. Rua Felipe Schmídt •. 37. Avisa lua dlsti,nta clientela Que
esquina <Ia Tlral1ent.. - TIllf.

E ÁI d C ih

I
.

2766. Re'}ldêncl. _ Rua .UI- sq. varo e arTa o. mUdo.u seu conlultórlo par& a rua

Horário: Fellpe Sc)\mldt n. 89-A _ ]imchal Gamll D'Eça. n.o Ul. - Til. .[las 16,00 às 18.00, dlaría- '. ..

1120. mente exceto aos sábados frente a Padal'la Canoca.
.

_.,-,----------------_-

..

----.------.' A P R E N D A I N G LÊS
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Ieneníe Silveira, 42

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras -' Clínica Geral
Rt'sidênci_ :

DRA. EBE B. BARROS
CLlNICA DE CRIANÇAS

COIl'llll:,)n. e aNt...... toU'RJ'''''
Se,unda • ,.a_f.ln

... 16 •• 11 IIor&l

Til. - I'"J'LOJllANOPOLJI

ORA. EVA B.· SCH-WEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especlali8�a em moléstias de anus e recto

Tratamento de hemorroidas, fistula., .tc.
mrur.!_ anaJ

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

1553

DENTADURAS INfER10RES
MSTODO PRóPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGlAo DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO FARANA

RAIOS X - PONTES - PIVôS

TRATAMENT'OS DE' CANAL

HORÁRIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 horas

HORAS MARCADAS .- das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO. 29 - 1.0 andar

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

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

casa, imediatamente.
Vendas: Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 305

Fone 2391 e 3426.

Gráfica Continente � Dr. C�!l�::ilãO E ;j!'nti?t�ofino
Clínica de adultos - Raios X

Lida AUSENTE ATE' AGOSTO -

• CURSO DE ESPECIALIZA_

fábrica de. cÃO DE PERIODONTIA com

o prof. S. Sthal ria Univ,ersi_
dade ,de Nova York, no Rio
de Janeiro.

-

Edifício São Jorge - Sala
16. Telefone 2R62

Tipografia_ e

Garimbo. Irirpressos em geral
R'ua Aracy Vaz Callado, 188
Estreito - Florianópolis

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
P L A N T Õ E S DE' F A R M Á C I A

MÊS DE JULHO

O serviço noturno será efetua do pe1as farmácias sto. Antô nio, Noturna e Vitói·ü,.

O plantão diúrno compreendi do entre 12 e 12,30 hs. será efetuado pela farmácia Vitória.

23 - Sábado (tarde)
24 - Domingo
30 - Sábado (tarde)
31 - Doming'o

24 - Domingo
31 - Domingo

Farmácia Catal'inense
Farmáéia Catal'inense
Farmácia Noturna
Farmácia Noturna

Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano

Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

O serviço noturno será efetua do pelas farmácia" do Canto, Indiana e Catarinel'ise.

A presente tabela não poderá ser altel;ad::nem prévia aut� rização dêste Departamento.

CUNtCA SAN'A CATARINA
Doenças Nervosas e Mentais -

Clinica Geral
Angustia - Complexos - Ataques - Manias -

Problemático Afetiva e sexual

Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

Insulinaterapia - Cardiozolorapia - sonoterapta e

Psicoterapia .

Direção dos Psiquiátras -

DR. PERCY JOAO DE BORBA

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

MATERNJDADE CARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

Radiologistas: DRS. J. A. NóBREOA DE OLIVEIRA
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago -:- Ve!"icula Biliar -- Rins

Torax - Ossos - Intestino, etc.

Histerosalpingografta Radiografia Obstétrica

(Gruvidêz) - Radiologia Pediátrica.
llISP6E DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDER�ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. Onibus à por

ta (Almte. Lamêgo).

RAUL P'�RBIRA CALDAS
ADV'OGADO

"Questões Trabalhislaf'
&3crltórlo:

.

Ru_ Joio Pinto n, 1. IObCl
l detone n. :1.417 - Caixa Pna� n. U

&Oft·ARIO: Du 11 li 17 hor...
xxx

consul-

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
Comunica aos seus clientes o novo horário de

tas.
DE MANHA - das 10 as 12 horas

DE TARDE - das 4 as 6 horas

Consultas Rua Nunes Machado, 7 tone' 3738.

Escritório de Advocacia
Rua Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - Florian6pol11!
Dr .. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos

Dr. Evilásio Nel'Y Caon

Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comerciais, crtmí
nais e fiscais - Administração de bens - Locação e ven

da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran

ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias
...

r.===============:1.
CLUBE

DE
R E C R'E A T I VO

,JANEIRO6

1-·SYNiTER'Õ··'1
i para o assoalho I
Id o seu E s c r i t ó r i o o u L a r II B e I e z a·

Distinção I
Dur-abilidade

Informações e Orçamento
Osvaldo Meira
Àv, Mauro Ramos 206 - Fone 2758

�M�gQ����e�a.�gg8�.�ae8a••�.

f 'l-r I '1 r 1 1" 1& -,o �2
12 2.4 Jó "�

IMPRESSORA

IDlbhiLC'
.

r*�A.
--_c�@.,...

,..

CARIMBOS. ENCADERNAÇOES E

SERViÇO DE CLICHERIA
COM PERFEIÇÃO E RAPIDEZ.

MIits· • ..

RuÁ CONSELHEIRO f'1AFRA. 123,
FLonlANúPOLlS .')r\NTA CAT/d:!N:\

t===========::::::::::;::=::=========-=.=-=:;:.-="--.----- -_� . I

ESTREITO

,

.. ��: .

PROGRAMA PARA O M'mS DE JULHO
Dia 31 Domingo -- Brotolandia das

19 às 23 horas

NOTA. A ap-renentação da carteira
de sócio e o talão do mês de julho,

I

L���.�"= .. ------====�====�

l
:
i
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"O ETADO" O MAIS ANTIGO DIARlO DB B. CATARINA

ce que vamos encontrar a

melhor produção literária
de Virgílio Várzea. AD suas

melhores qualidades de es-

dor, de elementos vítaís que
não pousam para o artista
como quem pousa para um

fotógrafo, nem podem sei

detidos no seu constante
"'devenil''' .

No conto ou no romance

psicológico há uma dlnâmí.,
ca interior obtida pelo pro
ceeso descritivo. Virgílio Vár,
zoa usou êsse processo ape ,

nas no sentido romântico c

lealista, na descrição de

paisagens e de tipos. E qua,
se tõda a Dua obra apre.
senta êsse caráter híbrido.
êsse sincretismo de elemen
tos realistas e românticos,
tão comuns, aliá[', nos escri
tores de formação anterior
à década dos oitenta. Dir.
se.ia, mesmo, que só pela
anti tese poderíamos defini.
til' a sínte-se dêsses da!,", ele.
mentos: um realismo sem

escabrosidade, e um roman

tismo despojado de senti
mentalk'IUo. A marca roo

mântica, aliás, não está ape.
nas em certas situações, mas
principalmente no elemento

paisagístico, que aparece,
na obra de Virgílio. não à

maneira dos realistas, para

quem a natureza era um

'agente das açõeu humanas,
mas quase sempre como um

elemento decorativo. O ho.

mem desaparece, amesqiü
nha-se diante dos cenário�

que deslumbram o escritor e

que se esmaltam de um [',1-

gestivo toque de poesia. Eis

por que se me afigura for

çado e impróprio o enqua.
dramento de Virgílio Várzea
na escola realista. É vreda.
de qUe há contos do escri.
tor que fogem a êsse estilo
compó!:.'ito , e se situam na

órbita realista, de que é

exemplo "O Velho Sumares",
e também "A Terrível Blas�

frmia" onde. descreve a lu

ta, do bravo capitão ,Toão Es.

tfwes contra, o mar embra.
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COMO É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

A fala do "imortal"
(Discurso projeruio pe: vecído, por sinal uma das '

lo Acadêmico Nerêu páginas mais vigorosas de ment so altura, culdadoea,

C 1 e- Ad' -
men e aparada, por cima

ar' a na ca emza quantas eecreveu sobre a vi.
'

Caiarinense de' t.e. da do mal'
pelo vento, como uma cerca

e, porventura, 1
iras), uma das mais perfeitas des,

co ossal de jardim antigo

ROMA-NTICO E REALISTA
.. clássico, torturada, alinhad�

cnçoes em língua portuguê ,

Contudo, não é no roman, sa de uma tempestade mari-
pelo decote da cultura, no

tempo de Luiz XIV." (Páztima. NeSSe conto a Iingua, 21) Mas, já neste outro tre
gem do escritor adquire uma,

I
cho, extraíido do mesmodinâmica cinemática, e con,

duz a narrativa num cres,
conto, oescritor mergulhou

crrtor, revelou.as n e s SeS cendo qUe vai até o "clímax", I
o pincel nas tintas romântí.,

. ,
cas: "A tarde fenecia me-

storíes", Impropriamente de, extraindo dêses processo
nominados "contos". Na ver; efeitos surpreendentes. Mas \

lanc6licamente, na ssrení,

dade, tanto os saue roman, a maioria dos seus contos,
dade eepiritual de um poen,
te do Norte, coando .sa por

ces, como os seus contos, rigorosamente falando, não

pouco têm de romance e são contos, porém quadros
um vitral gigantesco de ígre,

quase nada de conto. Fal_- qUe [_,O) engalanam de ele,
ja. No alto, o azual, empali-
decido e saudo

.

tava a Virgílio Várzea poder mentos paisagísticos pela
so, parecia

inventivo, êsse sortilégio que velho sestro romantico. feito da seda murcha e glo-
têm os grande sartietas de, Vejamos um exemplo de riosa de um antigo velário.
num sópro genesíaco, dar paisagem, extraído do livro Tôda a linha recortada da
vida a novos sêres e novos "Mares e Campos", em es., costa começava a esbater.se
mundos, enriquecendo a obra I

tllo r2�Ii:;ta, porém com le- docemente numa sombra
de Deus pelo milagre da VeS pinceladas- românticas azulada. O vento forte do
ímaginacão criadora. O seu no último parágrafo: "No 1 t'argo ex ínguiacse amaina-
espírito operava na perífe- meio da alegre algazarra dos va pouco a pouco, em bafe
ria das acõee humanas ou pescadores e receíros com. [os exausroe. E o mar, o vas

nas próprias exper'I'c"ncI'as panheiros de rêdes, d san, to mar poderoso e protun-
vividas pelo escritor, ex, tos foi sentar.se, como de do, reluzia olimpicamente,
traindo dai quase todo o costume, à sombra de umas para além, para alé \, numa
material para a sua obra li- valhae aroeiras qUe domí, pulverização roxa e sanguí,
tcráría. nam, a um canto. o Observa- nea de ocaso." (Pág. 21)
A ação, nos seus contos e tôrio, com os seus rijos tron- Êle foi, sobretudo, um ena,

novelas, ['2 desenvol-ve em cos torcidos pelo vento, as morado da rtvtureza, um

câmara lenta, no rítmo sín; suas ramas finais, cobertas pintor preocupado mais com

copado de uma arte qUe se
de contínhar- de lacre como os aspectos físicos do meio

nutre apenas do visual e do gotas de sangue vivo. De um
.

d t dcircun an e o que com a

plástico. É que no processo lado, touceiras de cardos, visão dou caracteres huma,
estilístico de Virílio Várzea gravatás do mato expõem nos.

a descrição ocupa maior es, os seios hostís, armados em

paço, em detrimento da guerra, como sabres agudos
narrativa. E a narrativa, e denteados, a clavas antí.,

como se eabe, é que impri ,

gas, eriçadas de pontas, nu,
me dinâmica ao estilo ao

ma ferocidade agressiva e

passo que a descrição s� ca. áspera ao meio ambiente.
racteriza príncípalmente pe ,

E, em tôda a extensão da

la sua imobilidade, sobre, praia, a restinga, unida, de

tudo na fixação de arnbíen ,

tss, paisagens e cenas. É
verdade que na novelistica
moderna, em eopecíal nos

romances psicológlcos, a des,
crtcão Se converte em ins
trumento de análise e de

pesquisa quando penetra na,'

camadas aubterrânsas da
vida subjetiva. Nada mais

estático, por exemplo do que N f' .

, .

' a COIl orrnidade do disposto no parágrafo 'J o CIo

umla Pd�gll1a de Prous�, o q�e art. 120, do Decreto 11.0 1918, de 27 de agôst� de"i!)'l7
va e lzer, nada maIS esta tif i

. ,) ,

t· d

·1
no I ICO a comparecer nesta Delegacia sita à Praca Flo-

ICO o que um romance .' P', t ° 1
.

'
,

ti M'
,I iano e1XO o n. 18, na Cidade de Laguna no horário

p.rous iano. as e uma esta. das 12 às 18 horas, o interessado no proce�so de b�ne-
uca apenas aparente ou f" bai

. �
-

Ih
" .

reio a aixo relacionado, a fim de tomar conhecimento

nl110e fUor'dapena.sdextefrlI�r, pOIS da Resolução do Conselho Fiscal desta Instituicão e
n o a Vl a UI como d t d

'

'
.

en 1'0 o prazo de 30 dias consecutivos, contados da
um regato eecondído na rel, data de publicação dêste EDITAL, interpor recurso ao
va. É a chamada "durée" do

'

tempo bergsoniano aquela
óRGÃO SUPERIOR, sob pena de ser considerado pe-

mobilidade do mu�do ínte,

(Contmúa)

Instituto de Aposentadoria e Pensões

(9nselho Fiscal

EDITAL

dos Marítimos

ROGÉRIO DA

MARCARA

R I OSUA
PRÓXIMA
VIAGEM AO

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

• A pressuriz:ilção da cabine evita a dór nos

ouvidos e a fadiga causada pela altitude.
• As poltronas macias e de desenho anatô

mico proporcionam grande confórto ... e hi
bastante espaço entre poltronas e para clt.
culação.

, O vôo a grandes altitudes, caracteristico do
Super-Convalr possibilita viag.nl serenas,

�Ima das zonu d. turbul6ncta.

Você sabe preparar
um bom mate?

o tão gostoso e econômico mn te tem

tudo que é bom! Contém o prinr-ípio
ativo da g'é'léia real em proporção
maior que o próprio mel de :lfJ( lha ...

possui diversas vitaminas ... Í' rico cm

sais minerais! Por isso, o S;)])OI'()SO m.ue
�. d'

A '

e revigorante, a n.r.» .uuuo ... SIl-

prime o cansaço! B('b_l 111.1 k, I ),11 a ter

mais saúde 1 .Beba mate, qllC l: nosso !

LDITAL
declarar, por seu Assistente
Judiciário abaixo assinado
nos autos da ação de inves:
tigaçâo da paternidade em

vista elo despacho datado de

22/1/60, o que- se segue: 1
- que desconhece fi. exis
tência de herdeiros; II
requer a V. Excia., seja cí,
tarlo por edital, o cônjuge
superstite, sra. Arlinc1a Du
tr a Andrade, de residência

ignorada. E. Deferimento

Florianópolis 9 ele abril d�
1960 (Asslnados) Aluisio
BIasi e Carlos Angelo Feda'i

go. Assistentes Judiciários,
DESPACHO

Expeça_se edital de cita

ção na forma rIo requerido,
com as formalidades legais.
Fpolis, 26.4.60. (Assinado)
Euclyfle� ele Cerqueira Cin

tra, Juiz de Direito.

E, par:l que chegue ao co

nhecimento de todos, man

dou expedir o presenl e edi.
Ln! qur� será afixado 110 lugar
do co�tume e publicado na

Silva brasileira, doméstica, Prazeres, residente na Ser- f 'r);1a da lei. Daelo e passa

ro',r'ente e domiciliada nesta
vidão. Relação elos c1ocul11en- elo nesta cidade ele Floria

Capital, à Servidão Franzo-
tos anexos: Doc. n. 1 nÓPolis, Estado elo Santa

ni, 12, por seu Assistente Procuração. Doc. n. 2 - Catarina, aos dezessete dias

Judioiário abaixo-assinado Certidão de Batismo. DoC. do mês ele junho do ano de

I (doc.
n. 1), vem pela pre-

n. 3 - Certi'dão de casa. Ipil novecentos -e sessenta.

sente propor ação de inves- mento religioso. Doc. n. 4, Eu, (assinado) I, E. Curva.

tigacão de paterl1Jda:ie, na
Certidão de óbito. lho, Escrl'vente Juramentado

conf�rmidade dos arts. 291 a Petição de fls. II o adtilografei e subscrevo.

seguinte do Código de Pro- ExlU1o. Sr. Dr. Juiz de Di- Wal'demiro C:lscaes Juiz de

cesso Civil e 363 _ I di có-I, n:ito da l:u ,Vara. Valda da pireito ela 1.n vara'em exer

digo Civil, no curso da qual I SIl,va: brasIl�Ira, solteira, do- cício.

.pl:cvará: I - que a autora mestlCa, resldente c <Iomi- I. E. Cal'valho

e filha de João Gonçalves ciliaela nesta Capital vem, Escrevente p/ Escrivão
de Ançirade, conforme cer. -------------------------

tidão de batismo (doc. n. 2);
II - que O investigado ha
via contraído casamento 1'0-

ligioso com a progenitora fIa

querelante, na Paróquia ele
N, Sra. de Lourdes e São
Luiz (doc. n. 3) III - que o

investigado, pai da

querelan_\'
Matl'í:l�l::l (;r,� 1)0,00 - Mensal idiHle Cr$ 200,00

te; já faleceu (r1.oc. n. 4); Inscl'lçurs com Dr, F. Franzke - TIll!l Deuc]Ol'(l,
IV _ que (I investigado ao

11 e Dl'. MonnÍl h - Consultório Rua Dr. Mussi, 5

!��;;�, s�o h���tc�:enc�m d: I
CLICHÊS E CARIt\!BOS DE BORRACHA

pl'ogenitara da querelante,
dona Olívia Lúcia da Silva, façai!' seu pedido na Empresa Gráfica GrajRú Ltdfl_,

conforme declaração em Rua Tiradentps, 53 - Florianópolifl.

MIRO CASCAES,

juízo as testemunhas abai

xo arroladas. Isto posto', re

quer a V. Excia. seja a suo

plicante declarada por seu

tença filha ilegítima de João

Gonçalves de Andrade, sen

do lhe expedida certidão da

1.0 referida sentença, para os

fins ele requerer benefiícos

junto ao Instituto de Apo ,

sentarloria e Pensão dos In

dustrráríos. Protesta pelo
depoimento pessoal elas tes,

(

temunhas, e por todos os

meios ele prova permitidos,
-ítando.se o, ilustre repre
sentar.te ela Promotoria Pú
JI:r a. bem como por edital,
s interessados. Pede Deferi�

mento, Florianópolis 21 de

jar:eil'o de 1960. (As�inados)
Aluisio BIasi e Cm'los Ange.
lo FedIigo. Rol 'oe testemu·
nhas: 1 - Sra. GenÍ Ca

m:Jl'go dos Passos, resident.e
Da Servidão Franzoni, 41;
2 - Sra. Laura Coutinho,
['esidente na Servidão Fr8n_

DIREITO DAJUIZO DESABOROS01
SÓ CAFE ZITO

r�.._f."EIRA VARA DESTA

COMARCA DE FLORIANO'.
POLIS � EDITAL DE CI-

'--
I

Juiz Substituto, da L"

Cil'cum:crição Jud�ciá
ria do Estado, no exer .

cício pleno do cargo
de Juiz de Direito (la

L" Vara desta Comar
ca de Florianópolis,
Estadu de Santa Cata-

z:cni; 3 - Sra. Nilce Maria

rína ,na forma da lei,
FAZ SABER aos que o

presente edital ele citação
virem ou c1êle conhecimento

tiverem, que por êste meio

fica CITADA a Sra. ARLIN

DA DUTRA ANDRADE, para
os devidos fins, por toelo o

conteúdo das petições e des

pacho abaixo:

PETIÇãO INICIAL
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di-

reito da 1.n Vara. Valda da

DIÀRIAMENTE * ÀS 13: 45 ..
o

�

o INSTITUTO DE CULTURA GERMÂNICA
Comunica que se acham aberta!'; aR matrículas
para novos curROS diurnos e notllrnos, com

iní: ia 110 mês de agôsto.

AULAS DE ALEMÃO

Com escala em São Paulo X
lu
U
U
::.
..• Exceto aos Domingoe

Schmidl 34
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"O ETADO" O Jü..IB UTlOO OIABIO O. B. CATABIN.a

I,R
Antônio de Pádua Pereira 1 encrespando as águas da, trapiche

da Capitania
O vento sul soprava rijo, baía sul, quando largou do Portos a lancha que

----

dos
nos

transportaria à pitoresca e

tão díecutida ilha de Anha,

tomirim.

cação, verificamos qUe de
correram quase duas horas

de agradável percurso, abre,
viadas pelas atraentes nar

rativas do ilustre Coman

dante Boiteux, sôbre fatos,
coisas e costumes ligados à

vida de outras ilhas, em ou

tras mares, por êsses mares

do mundo ...

As manobras de atraca,
ção e desembarque no velho
e quase imprestável trapí,
che de Anhatomirim exigem
perícia e muito cuidado.

Preleitura M. de Fpolis
Departamento da Fazenda

Movimento da Tesouraria, em 23 de Junho de 1960

3aldo do dia 22 (em caixa) Cr$ 5.301.000,00
RECEBIMENTOS
RECEITA ORÇAMENTARIA

Arrecadação 105.326,10
Depositante de dinheiro - 5.570,20

"

CR$ 5.411.896,80

DISCRIMINAÇÃO DOS I.=lALDOS

Movimento da Tesouraria, em 24 de Junho de 1960
Saldo do día 23 (em calxar Cr$ 5.169.550,90

RECEBIMENTOS
RECEITA ORÇAMENTARIA

Arrecadarão 108.802,20
Quota da' União 475.830,00
Depositante de dinheiro 5.466,00

Na Tesouraria
Em Bancos .............................

P A G A M I(N'T O S
DESPESA ORÇAMENTARIA

Administração Geral 23,893,00
Exação e Fisc. Financeira 5.200,00
Educação Pública 33.800,00
Saúde Pública 800,00
Serviços de Utilidade Pública ,5.300,00
Enc.argos Diversos 7.795,00
Restos a pagar 165.557,90
Balanço 5.169.550,90

CR$ 5,411. 896,80

Éramos ao todo, umas

vinte pessoas, incluida a tri

pulação. Os mais experimen
tados antegozavam o espe,
táculo q�e certamente lhes

iria proporcional' a ínexpe,
ríêncía dos neófitos que, de

início, se mostravam apreen
sivos e receisos, ante o jôgo
incomodo da lancha, provo
cado pela violência das on

das.
Para a tranquilidade de

todos, porém, decorridos uns
.

vinte minutos, ao atingirmos
as águae da baía norte, já o

mal' manso permitiu que

abandonássemos o interior
da lancha e viéssemos, uns

para a pôpa, outros para a

proa e os mais afoitos por
:.!.'>bre o tôldo de onde con

templaríamos' IJssas boníte,

zas tão comuns aos nossos

::: * *

5.'759.649,10

5.169.550,90
1.192.329,30

6.361.880,20
..

PAGAMENTOS
DESPESA ORÇAMENTARIA

Admíníetracâo G,eral 11 .300,00
Exação e Fisc. Financeira 4.600,00
Educação Pública 11 ,400,00
Saúde Pública 12,650,00
Serviços Industriais 17. 600,Or
Serviços de Utilidade Pública 107.552,90
Encargos Diversos 14,298,80
Restos a pagar 51.644,40
Receita Orçamentária 2.408,60
Conta de depósito 38,716,00
Fundos Dlsponíveíe 475.830,00
Balanço 5.011. 648,40

CR$ 5.759.649,10

Estávamos, já agora, rren,
te à velha eecadarta que dá
acesso ao antigo forte. Lajes
enormes ali. colocadas cer

tamente pelo braço do es

cravo, fazem pensar o quan,
to de LÁGRIMAS, SUOR E

SANGUE custou ao negro
cativo aquela edificação.
Após galgarmos a escadaria,
deparámos, sob um céu mui,
to azul e um <'.)1 escaldante,
com um espetáculo panorâ,
mico magnificamente belo,
dêsses muitos com que a

ca, imponente, ímpressío, natureza prodigamente brín,
nante. De um lado, a ilha, dou o litoral catarinense.
vista da baía norte, com tô-, Após alguns instantes na
das as mlnúcíae que os nos. contemplação dessas bele.
sos olhos já acostumaram zao naturais; passamos a
de ver, mas que não se cano uma vistoria no que foi ere
sam nunca de admirar; do tivamente o Forte. Aqui, fô.
outro, o Estreito, - ou outro ra o paiól de pólvora; ali, a
lado da cidade-, com os ruina do que foram prímítí ,

seus trapíchee, o seu casario vamente a capela' mais
e, já, algumas chaminés, a adiante a casa do comando
demonstrar, cada dia que

I os alojamentos, com �éu�passa, u� novo aspe�to do
amplos salões, o presidío, fl

seu contínuo desenvolvimen ,
I
casa da antiga estação te,

to·A, legráfica etc.; bem' no tôpo,
medida que a pequena em local eetratégíco, a base

embarcação avança mais e onde estariam assentados,
mais rumo ao norte, vamos

os eanhões.
de:_\�ortinando aspectos sem,

olhos, mal) sempre mais bíní,

-tas e mais encantadoras em

bora tão familiares: a ponte
HERCÍLIO LUZ, gígantes ,

pre novos e interessantes:

aqui, é a passagem pela ilho;
ta dos Guarás; mais adiante
vemos, de um lado, ao lon

ge, a vila de Santo Antonio

de Lisbôa cuja velha ígre ,

ja sobressaí pela sua situa

ção privilegiada; do outro

lado, é a vargem que as,

sinala
.

a fóz do rio Biguaçu;
mais adiante, avistamos São

Miguel, com sua igreja hl,

centenária, muito branca,
ela ainda lá está, na con.

temp.ação do que foi ave.

lha vila, ex-sede de Municí.

pio, ex.sede de Comal:ca, G

que vive hoje apenas n.,

lembrança dae ruinas de al.

gumas casas grandes, cheia,

de histórias de tesouros en.

terrados ... 'Mais para dian.

te aparecem Tijuquinhas o

Caieira:: de um lado, e de

outro os Ratones,
.

o Poq';al,
a barra. E, à nossa frente,
Anhatomirim já se mostra

nítidamente, - a bela

guar_ldiã da barra do norte ...
Ao observamos as primei- .......

ras manobras para a atra.,

Tudo, porém, em ruinas,
ou em péssimos estado de

conservação. Os únícoe habL
tantes são constituídos por
uma família de. caboclo

praiano, que quaee nada sa,

be responder à nossa curío;
"idade de visitante pergun..
tador.

Mas, afinal. por que per ,

guntar?
Por qUe reviver?
Anhatomirim! Palco de

fatos que ainda hoje, e por
muito tempo ainda, hão ds

constituir vergonha para
uma época triste da Histó
ria Ca tarinense.
Por que perguntar, se ain

da hoje a Capital Catarf ,

nense coneerva o nome de

CIDADE DE FLORIANO?! ...

SABOROSO'?

S() CAPE ZITO

DISCRIMINAÇÃO DOS �.SALDOS
'.- Na Tesouraria ,

.

Em Bancos ..............••......•••. , .

5.011 .648,40
1.668.159,30

6.679.807,70

Movimento da 'I'esou rar ia. em 25 de Junho de !fJ60

Saldo do dia 24 (em caixa) CR$ 5.011.648,40
RECEBIMENTOS
RECEITA ORÇAl\1ENTARIA

Arrecadação 77.986,40
Depositante de dinheiro 5.787,60

..;""'7j;-._---_
..

/
CR$ 5.095.422,40

PAGAMENTOS
DESPESA ORÇAMENTARIA

Administração Geral 14,850,00
Exação e Fisc. Financeira 6.000,00
Educação Pública 19.150,00
Fomento 4,400,00
Serviços Industriais 6.400,00
Saúde Pública 3.000,00
servíços de Utilidade Pública 77 . 398,4(1
Encargos Diversos 16.295,Or
Restou a pagar 21.800,00
Conta de deposito 39.200,00
Fundos Disponíveis 50.000,00
Balanço 4.833.929,00

CR$ 5.095.422,4(

P E R D E U-S E
Perdeu-se te curdeneta da Caixa Econômica Federal
de Santa Catarina, n.? 24617, emitida na agência
de São Francisco do Sul.

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

Na Tesouraria , , , , .

Em Bancos , , .

Movimento da Tesouraria,
Saldo do dia 25 (em caixa) Cr$ 4.833.929,00

RECEBIMENTOS
RECEITA ORÇAMENTARIA

Arrecadação. 224.248,70,
Depositante 'de dinheiro ? 992,30

CR$: 5.067.170,00

4.833.929,00
1.718,159,30

6.552.088,30

em 27 de Junho de lfJ60

PAGAMENTOS
DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Administração Geral 63.133,40
Exação e Fisc. Financeira 2.200,00
seg. Pública e Assist. Social 5.040,00
Educação Pública 6.800,00
Saúde Pública 21,288,00
Serviços de utilidade Pública 44.500,00
Encarg'os Dívereos 40.372,50
Restos a pagar 2.500,00
Depositante de dinheiro 31. 839,9�
Balanço 4.849.496,20

CR$ 5.067.170,00

\S%��SS%%%%SS%%S$%SS%SSSSSS%%SSS%SSSSS%%%%S%'

II
DR. C. VIE'GAS ORLE

IIAdvogado
ED. ZAHIA, 2.0 ANDAR· TELEFONE, 2248

SOS%%SSSSSSSSSSS%SSSSSS%%SSS%S%SS%S%SS%SSSS-
--

E.DITAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS
Na Tesouraria .. ' , .

Em Bancos .. , ,., ..••..... . .

4.849.496,20
1.718.159,30

6.567.655,50

Movimento da Tesouraria, em 28 de Junho de 1960
Saldo do dia 27 (em caixa) C1'$ 4.849.496,20

,RECEBIMENTOS
RECEITA ORÇAMENTARI..

Arrecadação 80.889,30
geposititnte de dinheiro 3,649,00

CR$ 4.934.034,50

PAGAMENTOS
DESPESA ORÇAMENTARIA

Exaç-ão e Fisc. Financeira 7.400,00
Educação Pública 13.300,00
Serviços Industriais- 26.300,00
Serviços de utilidade Pública 134.306,00
Encargos Diversos 16.513,00
Balanço 4.736.215,50

CR$ 4.934.034,50

O Doutor EUCLYDESI construída de tíjólos, cober.
DE CERQUEIRA CIN - ta de telhas forrada, assoa,

TRA, Juiz de Direito lhada e envidraçada, com
da 2a. Vara da Comar , trêe (3) portas de aço e UI11!1
ca de Florianópolis, de madeira na frente, em

Capital do Estado de regular estado de conserva,
Santa Catarina, na ção. Adquiridos por escrita,
forma da lei, etc. ra de Compra e Venda ·dl\

FAZ SABER aos que o pre- OSWANDO SCHUTEL DI\
sente edital virem ou dêle SILVA e sua mulher e ou.

conhecimento tiverem, ex. tros, em vinte e seis de mai(i

pedido dos autos mil tre, do ano de um mil, novecen,

zentos e dezoito (nÜ 1318), tos e trinta e dois (26-5.
de AÇÃO EXECUTIVA, con, 1932) e lavrada nas Notas
tra o espólio deixado por do Tabelião OLIVIO JANUA.
falecimento de DIAMANTI_' RIO DE AMORIM às fôlhafl
NA ROMANOS, que se pro- noventa e nova verso (fls.
cessa perante êste Juizo de 99 v.) do livro número urn

Direito da SegUl.' Vara e (no 1) e transcrito no Re.

Cartório de órf'âoe, e tendo gístro de Imóveis a cargo do
em vista ao que dos autos Oficial L. J. Campos Junior,
consta, por despacho prote, às fôlhas quatrocentos e

rido aos onze dias do mês seis (fls. 406) a quatrocen,
de Julho do ano de mil, no. Cal.! e sete (rIs. 407) do livro
vecentos e sessenta (1117/ número cinco B (n? 5B)

" sob

1960), autorizou a venda, número quatrocentos e trtn,
em hasta pública dou bem ta e nove (NO 439), tendo o

deixado descrito I, com as terreno ora inventariado o

suas respectivas avaliações, valor de dois milhões e cem

que serão levados a público mll cruzeiros (Cr$ , .

pregão de venda c; arrema, 2.100.000,_00). E para que

tação, a quem mais der e chegue ao conhecimento dos
maior lanço oferecer, acima I interessados e ninguém poso
das reepectívas avaliações, sa alegar ignorância, mnn,

pelo porteiro dos auditórios dou expedir o presente edi.
ou a quem suas vêzes fizer, tal que será fixado na [..êde
no dia 22/8/1960 às 14 horas, dêste Juízo, no lugar de cos,

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS
Na Tesouraria ., , .

Em Bancos , ....•...........

tume, e, por cópia, publica.
do pela Imprensa, uma (1)
vez no órgão oficial e duas
(2) vêzes em jornal local,
devendo � primeira publica
cão ser feita com antece,
dência de vinte (20) dias, e

segunda No Dia da Venda,
ou se publicado o jornal no

dia da edição anterior, na

forma da lei. Dado e pas,
sado nesta cidade de Floria.
nópolie, Comarca de igual
nome, Capital do Estado de
Santa Catarina, aos seis, dl,
go, aos doze dias do mês de
julho do ano de um mil, no
vecentos e sessenta (12/7;
1960). Eu, Alberto Luiz da
Costa Escrevente Juramen,
tado, 'o datilografei e eubs.
creví. E eu, Julio campos
Gonçalves, Escrivào de 01'.

rãos, Ausentes, Provedoria b

Resíduos, o mandei datílo.
grafar, conferé e assino.

Euclydes de Cerqueira Cin1.l'(t
Juiz de Direito da 2.a Vara

no local em que se realizam
as vendas em hasta pública
determinadas por êcte Juízo
à Praça 15 de Novembro nú
mero doze (n? 12) Edificio
do FORUM. Descrição e Ava

liação dos bens que serãc
levados à praça: IMOVEIS:
- Um terreno situado nesta
cidade, com a área de cen.

to e quarenta metros qua,
drados (140m2), medindo
nove metros e cincoenta cen,

timetros (9,50m) de frente
para a Rua Felipe Schmidt.
fundos com propriedade da
Vva. IZETTI, onde mede

quatorze metro; e setenta e

cinco cantímatros (14,75111),
extremando de um lado com

propriedade de FARACO &

IRMÃO e pelo outro lado,
com propriedade de ANDRÉ
WENDHAUSEN JUNIOR e

mais uma casa edificada nc

mesmo terreno. com doí:

comparttrnentos, digo, doi.

pavimentos tendo o nv 42,

Movimento da Tesoul'al'ÍfI
Saldo do dia 28 (em caixa) Cr$ 4.736.215,50

'

RECEBIMENTOS
RECEITA ORÇAMENTARIA

Arrecadação 228.834,10
Depodtante de dinheiro 1.910,50
Operações ele Crédito 300.000,00
Fllndos Disponíveis 500.000,00

CR$ 5.766.960,10

4.736.215,50
1.718.159,30

6,454,374,8C

em 30 de Junho de 1960

PAGAMEN'TOS
DESPESA ORCAMENTARIA

Administração Geral
.

14.700,00
Educação Pública 4, 600,BO
Serviços d.e Utilidade Pública 26.400,00
Encargos Diversos 5.3'40,00
Restos a pagar 6.000,00
Fundos Disponíveb 1.728,30

'- Conta de deposito 39.159,60
Operações de Crédito 200.000,00
Balanço 5.469.032,20

('

CR$ 5.766.960,10

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS
Na Tesouraria ' , .

Em Bàncos ."., .. ',.""" , .

5.469.032,20
1.219.887,60

6.688,919,80
, 1 ----
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DR. SAMUEL FONSECA
Cumunica a sua dísüinta cliêntela que transferfu

seu consultório 'dentârío para a rua Jerônimo Coelho

n,? 16 - LO andar.

I•••••e•••••••••••••••••,•••••••••••••••••••

I STUDIO JURíDICO i
: Mauncío dos Reis - advogado :
! Norberto Brand - advogado "

: Advocacia em geral no Estado de
•

• Santa Catarina Iv •• Correspondentes: •
: INGLATERRA BRASíLIA :
f ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO :
• ARGENTINA SAO PAULO •
• I.• Ed. SUL AMÉRICA 50 andar.

•
: Fones: 2198 e 2681 t!
._ �

----------

VAGAS
Temos duas vagas, para pessoas realmente capa

citadas. Os candidatos deverão ser do sexo masculino
idade entre 2,) a 30 anos. Tratar a Rua Jerônimo
Coelho - 1B sala 2l.

V N D E - S EE
Um carro Sita Arond ano 1952, em bom estado,

Preço de ocasião. V�r e tratar a rua 24 de Maio, 930.
(Estreito)
l
..iiiiiíiõõiiiiiiiíiiiii�......lIiiiíiiiiiíiiiiiiiiiio......_- ...........õiiir����

�asa �lRN�IRO
Artigos para Esporte em Geral

Rua Tenente Silveira, 25

BOX - REMO - NATAÇAO - BASKET

GINASTfCA - ATLETISMO - FUTEBOL

VOLEIBOL - TENIS

Variado Sortimento de Artigos para
Homens e Crianças

CALÇADOS - CHAPÉUS - CAMISAS - LENÇOS
- CINTOS .- PIJAMAS - CARTEIRAS - MEIAS

CUt.CAS - SUSPENSORJOS ETC.
��'�����==��wm�5���?��������

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diretores do CEPCaM e da CID. Side
rurgica Nacional

SÁRIO DA CONSTITUIÇÃO DISCUTINDO PROBLEM
nONiFERl � ATENTAS AO DEBATE.
A Assembléia Legislativa,

através da Mesa diretora, nas
pessôas dos deputados Braz

Joaquim Alves, Ruy Hülse e

Volney Collaço de Oliveira,
presidente, vice-presidente e

secretário da Casa, respectí,
vamente, resolveu comemo

rar o 13.0 aniversário da pro

mulgação N.a Constituição Es;
tadual promovendo conferên
cias e debates sôbre siderur

gia e carvão em Santa Cata;
rtna, Para tanto, a Casa con

vidou os engenheiros João
Kubitscheck de Figueredo,
presidente da Cia. Siderúr

gíca Nacional, General Os
waldo Pinto da Veiga, díre
tal' da produção dêsse estabe

lecimento, e dr. Aníbal Alves

Bastos, diretor da Comissão
Executiva do Plano Naciona'

do Carvão, c, na ímpossíbi.
lidade da Vinda do titular da

CSN, o general Pinto da Vei

ga o representou. Compare
ceram, como convidados, o

representante do governador
Heriberto Hülse, dr. Heitor

Ferrari, secretário da Viação
e Obras Públicas, arcebispo
coadjutor d. Felício Vascon

cellos, prefeito Osvaldo Ma

chado, e ccl. Veiga Lima, che
re da guarnição militar, di.

retores de repartições, e de

mais autoridades e povo.

VOLNEI: ASSEMBLEIA SE

IDENTIFICA COM MAGNOS

PROBLEMAS DO ESTADO

Na presidencia o deputado
Ruy Hülse, e após a introdu

ção, no recinto da Casa, dos
técnír OP citados e demais au

toridades, o deputado Volney
Collaço de Oliveira pronun

ciou breve oração, saudando
u general Pinto da Veiga e o

dr. Anibal Alves Bastos, que

prontamente acederam ao

convite da Mesa para no ple-
\ nário da Casa discorrerem

sôbl'e assunto de tão magna

'.irjportância para o futuro

econômico de Santa Catarina.

Disse, ainda, que era dessa

maneira, profundamentk ob

letiva e prática que se pro

curava comemorar o 13.0 an-i

versário C';J promulgação da

Constitui:;ão do Estado, pois
a Assembléia sempre tivera

e tem em mente a mais es

treit:1 identificação com os

URGE CÍUAÇÃO DA SIDESC EXTRAORDINÁRIA HE
PEHCURSÃO DA EXPOSIÇÃO DOS HENOMADOS
T(�CNICOS - VOLNEY: COMEMORAMOS ANIVEH-

AS OBJETIVOS - AUTOHIDADES DA REGIÃO CAR-

problemas maiores do Estado, vice-presidente, p Adernar mordias, realçando que essa

realçando a personalidade' Ghisi, secretário-geral, para grande conquista foi levada
dos técnicos convidados, sô- oferecerem a colaboração do a têrrno depois que os técní
bre os quais fez breve hístó- Poder Legislativo a matéria cos encarregados do estudo
rico dos grandes serviços que de tão transcendental rele- concluíram que o carvao de
prestaram e prestam, à terra vância. Santa Catarina poderia "on_

catarinense e ao país. O deputado Volnei CoUaço correr para o êxito do em-
A seguir, aludiu aos pró- de Oliveira, finalizando, acen- preer.dimento.

drornos do movimento que tuou que a implantaçã-o de
nascera nos municípios que l'!lma usina siderúrgica em

compõem a bacia carbonífera, Santa Catarina daria extra

fundamentando-se em Crici- ordinário impulso à econo;

uma, e que tem por objetivo mia catarinense, além de
emulsionar tôdas as classes, solucionar a permanente cri

autoridades, e opinião pú- se do carvão, a sobressaltar
blica nãc só da citada zona sérlamentn uma região com

co:r; o cs poderes mais altos duzentas mil almas, obs
cio Lstado e tôda Santa cata- 'lIando auspicioso surto de
rina em tôrno do abrevia- descnvolvírnento do sul.
menta da tramítacão do pro- GENERAL PINTO DA VEIGA:

jeto que cria a SIDESC. A IMPORTANCIA DA SI

DERURGIA NO ESTADOReferiu-se, o orador, ao fa
to de a Assembleia, a par da

importante reivindicação, for
mou ao lado do Sul, delibe
rando o deputado Braz J J 1-

quim Alves, a constltuicào
de uma Comissão Parlamen
tar Interna, constituída dos

parlamentares Ruy Hülsç,
presidente, Waldernar Sa.lles,

Flagrante tomado quando o

deputado Volnei Collaço de

Oliveira, secretário da As
sembléia Legislativa do Esta
do, pl'oferia, em nome da Ca_
sa, a saudação aos técnico�

general Osvaldo Pinto da

Veiga e dr. Anibal Alves Bas

tos, diretores, respectivamen
te, da Cia. Sidenírgica Nacio

nal e da Comissão Executiva

do Plano Nacional elo Carvão

técnicosOs convidados
abordaram a conjuntura car

bonífera e a questão da

SIDESC dentro dos itens ela
borados pela Assembléia, e

assim expressos : a) Os re

cursos técn ícos e financeiros
conducentes à criação e íns,

talação da SIDESC (Siderúr
gica de Santa Catarina SIA),
bem como sôbre a anunciada

formação de uma siderúrgica
no Rio Grande do Sul, com a

finalidarle específica de pro-
.

duzir os finos:

b) O mercado consumidor in,

I terno para os produtos oriun
dos da SIDESC e da siderúr

gica do Rio Grande do Sul

cuja criação foi recente

mente, autorizada pelo Exmo.

Sr. Presidente da República'
c) a influência da SIDESC na

solução do problema do car

vão catarinense, assim corno

na implantação de novas in

dústrias no sul de Santa Ca_

tarina. O general Pinto da

Veiga, após expressar agrade
dmentos- às referências fei
tas à sua pessôa pelo depu
tado Volnei CoUaça- de Oli-

veira, passa a dar conheci

mento aos presentes de subs
tanciosa exposição de moti
vos relativa aos dois itens

acima, e a qual o dr. João
Kubitscheck de Figueredo O

incumbira de ler na ocãsião.

Fogões

LLIG
para modernizar sua cozinha

=

\

Dê maior confôrto á sua família, adquirindo um moderno fogáo W�"ig a gás. S�a senhora

ficaró encantada' 8 modêloó, de linhas modernas e distintas, sol ,da construçao, acaba-

mento primoroso Venha examinar, em nossa loja, os fogões Wallig.. I'
.

E SAIBA QUE todos os fogões Walllg sõo equipados com queimadores regu ave.,s
.

d I d
-

'c'ando r<lol economia
"ECONOMIC", com 44 pontos de chama e up agro uaçao - propl ,

de gós.

Conheça nossos planos de pagamento

/SEM
QUALQUER
ENTRADA

•

•

•

•

•

PRESTACOES
DESDE

752,00
MENSAIS

MllCHftOO & CUt S. li. - Comércio e agências
I-!un Suld(lnh(l fv\millho, '2

•
•

�
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HOJE, será escolhida a Vi

trine da Semana,

Nome - GUSTAVO ZIMMER
Natural - Florianópolis, S. Catarina
É casado? � Sim.
Name da esposa - Eisa Ribas Pessoa Zimmer

Onde iniciou e terminou os estudos? -

Início - Colégio Coração de Jesús - Fpolts.
Terminei - Faculdade de Ciências Econômicas.

Qual a função que exerce? - Gerente do Magazine
Hcepcke e vogal representante dos Empregados na

Justiça do Trabalho.

'Qual ê o número do seu título de eleitor? - 00779?
É sócio de algum clube? - Sim. Riachuelo, AVfu,
Lira -Tênis Clube e Clube Doze de Agôstn,
É reservista? - Sim, do ano de 1928.

Já praticou esportes? - Sim. Modalidad(ls? Remo

e Futebol.
. •

Quais as cidades que já visitou? - No 'PaI!'! - �\1l'1-
tíba, S, Paulo, Rio, Vitória, Salvad�r, Bel.o Hoeízon

te, Porto Alegre e nutrns, No exter�or: 1,101a, Pana

má Miami, 'Washington, Anapohs (URA), New

YO;ik, BaHimore, Filadélfia, Knoxwille, Bosto�,
Spl'Íngfield (Mass), Kansas City, Denv_e�, Det�r�lt,
Chicago, S. Prancisco, Los Angeles, Mêxícn City e

outras menores.

sairá desta Capital para IMontevidéo, um ônibus �o
tação, em viajem d'e tW',2S
mo. O sr. Osmar Meira, e ()

encarregado desta maravi

lhosa excursão.

HOJE, no Lira T. C., serão

escolhidas as Suplentes das

áar�tas "RADAR" de "O

ESTADO" e do Lira T, C.

SEIS PRÊMIOS oferecidos
pela Diretoria do Lim T.C.,
serão sortecbdos para as Ga

rotas Bosw Nova, que des

tilarão hoje, no Dis'co Dan

ce.

(;U:ita de mústca ? - Muito.
., O I valsas vienenses tôdos me agradam.

Ih' r r. leouvlu'- S((l ",. �.,
..Q\lal o me �I (11'1,0 qt t·.. lamento não ler tanto quanto desejava,

Api-ecia fi leitura ? - De ta o, porem, •

\)01' falia de.te�llo. " r? _ Gosto muito elos escritores naclonalsl e es-

Q\l;11 ° melhor ItVl0 .e lescAlllto .. Seus livros me im)l"(lssionaram, talvez pela
pecialmente J03e (e encm. . .,

,

•

A' I
.

ca em que os Il, Juventude.ínf.luêncta (a epo
.

.

R' ? _ Aqui nascido adora esta
O flue mais lhe impreSSIOnou aqui na nloRcaP4�os visitantes O seu eontêrno

Ilha e agrfllla-me mostrá-la sempre nos nnssns , •.

6 m!lA'nírno.
. -oscau? _ Inicío sempre explicando no visitante

O flue (> que falltfiTllh)nJ an:\�a;eo�c;���l� dotando-a de lima beleza sem par. Os ho-
que por os a a, .

, ,

f
•• In.

'doem) só conseguem en ela- •.
mens, contudo, (que me pet

l íti t 'nacional? _ Não gosto muito
(/u:11 é a sua opiniflo fi respeito de po 1 ItCa

111 tel:(I� E;;;Il(ll:O porém que os bo-
lJenf<amenlos nes.e sen • ", , ,

de externar meus .

.

'

. t' ITcil ele se cristi:mizar de fato, o

mens consigam ant ender-se, j)(J1S es a (1 1

nosso mundo.
_ D' "O Es'rADO" do Rio, O JORNAL.

. .

costuma ler? - aqm" dQuaiR os Jornais que . c •

O N t 1 sem dúvida, principalmente .quan o

Qual é n melhor feRta do ano?;- _ �(l:l;)]'armo-nos que nesse dia, nasceu o

o COIJ1(lmoramos COnlO se relo . ento pt'ln boca dos anjos: Paz na

Salvador. e, recebemos o be o onsmnm .•

Terrn nos Honwlls de Boa Vontadde. homem come para viver e, assim
t fere? - Enten o que o

b'fQual o pra o que pre .

d sempre alimentos simples. Um I e com

sou muito tolerante e agra a-merl . ,

c

m alguma verdma, já significa
dois ovos estréIados e um pouco, e alI fOZ, co

_ .•

para mim um manjar.
.

f 11 1e tempo ]ll'lV:l··me desse 3gradáve�
Gosta de (·incmn? � Muito, mas, a a a ( .

1
..

, •
, � f to tanto quanto (eseJava.

passa-t(lm]lo. Nao r�que� , ',.; OS DEZ. MANDAMENTOS. .

Qual foi ° melhor film� q�le as���:,'? -=- Muito originat. principalmente Pela,
Q flue acha da coluna D�. RI� . i 1lelo s�ntido de colaboração que o mo-

sinceridade do Reu CrIa( OI e, ame a,
. 1"

_

•

f" d os!'!a querIda CapJtn . .

d' h
ve, em hene ICIO e n ., c

,I o convite honroso e 17.er HU(.l
, . Apenas para a�ra( ecer d' t' iDiga o que qUlzer -

. 'amais pensei e"tar um 18, par IC -

con�t'l't'lliu }lara mim surpresa, pOIS, Jc ,
'

... '

,� •• '0" I Grato_
]lando de uma (lnt reVIsta tao ?n",ma 'PERClON AGEM "RADAR"

n tareI 011 tl'a <,.. . �

Na próxima Remanl\, nprese <

será uma senhora .. ,

DESFILE DE GAROTAS

BOSSA NOVA, é CL atração de

hoje no DISCO DANCE do

Lira T.C., com início marca

do para às 11 horas. São as

seguintes Garotas Bossa Nova

que desfilarão na passarel�:
Maria Aparecida Laus, Nadw

Vieira, Eliane Pires, Jane�e
Maria Bartolomeu, Mal'cl?
Kuenzer, Ana Maria Macha

cio, .Ana Maria Mendon_ça,
Ana Regina Luz, Manlta

Baldi Nalita Maria Kleus,

Thai; Mas'carenhas, Celina

Goncalves Iracema Vem Lu

cia Gonçalves, Leila Vieirct.

Magda Simas Silva e ou·

tras ...

o deputado Waldemar Sanes,
na tribuna da Assembléia,
quando iniciava os debates

sôbre carvão e siderúrgia.
O orador, dentre os pon+is

mais 'importantes da exposi
ção, que leu, realçou o fato
de que a SIDESC proporclona
produção e consumo de enc-,

gía dentro dos limites ele San

ta Catarina, rlaí ressaltar-se
sua importância como a mc .

lhor das três soluções já ex

postas para resolver a que.,«
tão do carvão. Portsso, a ex,

portação do produto para
outras unidades da federa

ção (Usina de Piratininga,
em São Paulo), e a conces

são de energia elétrica (ci_

tou o fornecimento para f.

capital paranaense, peL1
SOTELCA), não obstante sua

relevância, não teriam o

mesmo significado da pro

llução e consumo dentro elo
Estado Nesta solução, o con

junto de elementos favorá
veis atingiriam tôda econo

mia catarinense, não se re8-

trin�indo exclusivamr4nte à
O relato, sucinto e profun- região sul. No tocante à si_

do, pe'Jado de números, da- derurgia no Rio Grande do
dos e estatísticas, c?nd�n�a .Sul, afirmou que a criação
a sítuação ele nossa mdutna estava ainda subordinada a
-'idel'úrgica desele seus pri- ti I t des,udos comp emen ares e

parte ela Cia. siderúrgica Na
cional.

O orador, a seguir, em seu

nome pessoal, passou a dis
coner sôbre tôdos os aspectos
ligados ao mercado interno,
citatldo com inexcedível segu_

rança dados e elementos que
fixaram integralmente nos

presentes a situação atual
dêsse setor manifestando a

certa .altur� dcvermos estar
em condições de inaugural'
siderúrgias iguais a Volta Re
donda de três em três anos,
para assim estarmos aptos
a lutar contra o subdesen

volvimentq. Citou também,
o fato qu� elaqui' ha cinco
enta anos, com uma popula
ção de duzentos e dez mi_

lhões de almas, estaremos
com um eonsumo de 87 qui_
los rle aço "per capita",que
é a absorção atual da Ar-·

gentina, e que mais de cico
enta por cento de nossa po_
pulação produz apenas para
satisfazer suas necessidades
mínimas de comer, vestir e

dormir, e isto em condições
I DR. ANIBAL ALVES BASTOS

I DIRETOR BO CEPCAN: SI_

as mais desfavoráveis.
DERURGIA E' A SOLUÇA0
O engenheiro Anibal Alve�

Bastos Diretor da Comissão

ExecuÚva do Plano Nacional

rIo Carvão, com a autoridade

que o caracteriza, sintetisou
o têma que lhe cabia desen

volver de maneira profunda,
no ,mesmo tempo simples e

(Cont. na 7.1t pág.)

CARMEM LUCIA.-CRUu

LIMA, Miss Fllegante DISCO

DANCE, será apresentada
hoje, às 11 horas no Lira MISS CURITIBA d� 1�60,
Tênis Clube. foi escolhida ontem a no�te,

NO DIA 16 de setembro,
. Terça-feira direi que fOl.

SmSS5LEiS$$Oi$'J\""�&�-���-------

Zilda D1wher, Jussara Tra

vassOS Alves (Garota Radar

de Porto Alegre), e Maria

.Tulha Steiner (Suplente),
POl't(.) Alegre,
aérea, Feliz

viajarão 1JCi1"(t

'toje, por via

viagem ...

o GRÉMIO Universitário
Thalia, fará l'ealizar no pró
xi1no dia 13 de Agosto um

Baile de Gala, em comemora

cão ao seU aniversário de

fundação (Cw·itiba).

BROTOLÂNDIA na Socieda

de, é o programa de hoje no

"6 d'e Janeiro".

AMANHÃ, Dia 1 de Agosto,
Data Nacional da Suiça.

É COM prazer que registro o

aniversário do conhecido

pianista Gerson Neves. Feli
cidades ...

MARLI Maura Meira, está
acontecendo em Curitiba, re_
gressal'á amanhã.

ELIANE ELIAS, é a Garota
"RADAR" do Continente.
Marcia Vieira é a Suplente,

REGINA MARIA Machado,
recebeu em sua l'es�dência,
as coleguinhas: Heloisa He

tacão em viagem de t1Ll'is

le�a Zaniolo de Carvalho,
Carmem Lúcia C1'UZ Lima,

Sue1Jy dos Santos Nunes, Li

gia Mascarenhas, Célia Te"

rezinha de Sõuza, Maria

Helena Silveira de Souza,

Iremar dos Santos Nunes,

Regina Carvalho, Nelma

-Silva e Sônia Simas Silva,

(Informou a Garota "RA

DAR" do Lira T. C,)

ESPORTES: O Clube Náu

tico. Francisco Martinelli

fará realizar hoje, pela ma

nhã, uma regata interna em

comemoração ao 45.0 ani

versário 4& fundação,

O BANCO pq,l'aná _ Santa

Catarina, completou na

sexta-feira mais um ani

versário, C;tjo presidente é
o Dr. Aderbal Ramos da Sil
va. Na próxima terça-feira,
será oferecido uma chu1'
rascada aos funcionários do
mesmo. Vou acontece1'."

RECEBI o primeiro núm.ero
da Revista Quatro Rodas,
está a venda em tôd'as as

bancas de Jornais e revis

tas. Quem tem automóvel
deVe possuí-la,

"RADAR PUBLICIDADE",
apresentará hoje, à noite os

seguintes filmes, em frente
a Agência de Passagens: -

PeiXe Frito (desenho)
Tres Numa Cela - Charlie

Barnet e Sua Banda - Um

Susto e Uma Carreira (co

média). - É um ótimo pro-

grama.
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Estas as estradas que Irineu promete,ri pavimentar,
1.000 Ikms.

na extensão de mais de

As setas indicam os rrechinhos que, Irineu pavimentou, na extensão de MIL E

QUINHENTOS l\'IETR�!!!

Dono debolaalheia
RENATO BARBOSA

Uma das razõ.es do êxito da -Facu.l
dade de Direito de Santa Catarina resi
de na impermeabilidade ás infiltrações
de partidarismo político. Ela surgiu, em

plena ditadura, néutralizando, no seu

convívio, os mais terríveis conflitos. EiE.·
nossa tradicão. Os Professôres Nerêu Ra_
mos e Bayér Filho eram adversários de
raro poder de combatividade. De�arma
vam_se, porém, a serviço da Escola, por
êles, e sómente por êles, e mais ninguem,
salva do desmoronamento, em 1937.

Outra não foi a linha de conduta dos
demais diretores, Parece que estou a ver,
mai[l perto de nós, o Professor, Rupp
Junior, alem de baixar Portaria, reco-

. mendar, pessoalmente, professor a pro
fessor: .:_ "Amanhã, Sr. Profe�sor (êle
não dispensava o tratamento de Senho

ria), ch'ega o Professor Nerêu Ramos, um
doro fundadores desta Casa e vice_Pre_
sidente da República. Iremos recepcio
ná-lo ao aeroporto. Quem não tivér con
dução propria, o Diretor da Faculdade
(era êle) providenciará carros de praça.
E o Professor Nerêu Ramos, afastando-se
da Presidência do Senado e da Camara,
nos momentos de maior atribulação po
lítica, tinha tempo para vir participar
dos nOS[!é)S concúrsos e das reuniões da
Congregação, presidida pelo seu tradicio
nal e irreconciliável adversário Henri

que Rupp Junior. E coube ainda ao nos

so coléga Nerêu Ramos, quando exerceu
a Chefia da Nação, para a esta garantir
a perpetuidade do poder civil e.manter
seus valores democráticos, enviar Men

['agem ao Legislativo, federalizando a

Faculdade de Direito de Santa Catarina.
Elementar justiça manda assinalar o

-

evento., ad perpetuam rei mem'oriam, co
mo o remate de uma luta tremenda,
mantida dia a dia, e milímetro a milí
metro pelo Diretor João David Ferreira
Lima. 'Na tramitação da matéria, coube
lhe até restaurar, tendo como único e1.e

mento a passagem pela� comissões téc
nicas da Câmara. o vasto proces['(), que,
na Comissão de Serviço Público, maldosa
e inexplicavelmente extraviado, ou en

tregue á fúria devoradora das chamas,

pelo Deputado Elias Adaime,

sino Superior, Poderei, se provocado, tra
zer a público o depoimento do respecti
vo Diretor, o eminente Professor Juran
dir Lodi. .

Há muito tempo que, animado pelo
nosso grande e supra mencionado ami
go e autorizado pela Egregia Congrega
çãú, o Diretor da Fa.culdade de Direito
começou' a coordenar a CRIAÇAO da
Universidade de Santa Catarina. EI1éon
trou o máximo apoio dos diretoreu das
demais escolas superiores, á exceção do
Professor Henrique :Fontes, obstinado no

sonho de sua Univerflidade estadual, -

sem consistência, sem sentido, e mesmo
, sem razões de viabilidade, pelo' montante
de recursos, exigidofl pelo Ministério da

Educação para emprêsa de tamanho pór
te. O Diretor Ferreira Lima, profundo co

nhecedor dos nossos problemas de ensi
no superior, elaborou alentada memorial,
subordinando-o ao estudo e á crítica dOí!
técnicos da Diretoria do Ensino Superior.
Não alterado em uma virgula sequer o

magnifico trabalho iniciou êle entendi
mentos e, por uma que�tão de ética,
procurou o Governador do Estado, O

grande obstaculo consistia ejU superar
as resistências do Diretor da Faculdade
Catarinense de Filosofia, o que, a final,
foi conseguidO, O Governador do Estado
não ligou seu nome á federalização da
sua Universidade Estadual. De verdadei
ro e honesto, existe o seguinte: - o Pre

sidente da República, a quem o govêrno
e a repref!cntação catarinense solicita
ram audiência, determinou, á margem do
relatório Ferreira Lima, que o Professor
Jurandir Lodi, com a maior urgênCia,
elaboraSSe a Mensagem a ser enviada ao

Poder Legislativo, CRIANDO A UNIVER
SIDADE FEDERAL DE SANTA CATARI
NA. INICIATIVA DOS PROFESSORES
FERREIRA LIMA E JURANDIR LODI ..
Para o govêrno federaL a Universidade
estadual e sua Trindade-City jámais
existiram, Ei[' a verdade, que está sendo
deturpada, em face da História, até na

Câmara de Vereadores de FlorianópoliS,
11 rnverdade, a exploração eleitoreira, a

injustiça, a miséria, o apequenamento
habitual - tudo isso e muito mais, cor
rf'lU á conta do Governador Heriberto

Hulse, que, a esta altura da vida, apode
randO-Se de bóIa alheia, em mar-cha ace

lerada para o ofltracismo, posa para a

posteridade como o homem que conse

guiu federalizar a UI]iversidade estadual.
Reivindico a CRIAçaO DA UNIVERSI

DADÉ DE SANTA CATARINA (FEDE

RAL), para a folha ,dt: serviços, presta
doI' á j"-'cntude brasllen'u pelo Professor

JI)ão y' ,id Ferreira Lima, Diretor da

Faculdade de Direito de Santa Catarina,
Guardem as geraçõe[' futuras o exemplo
de seu caráter sem mácula, de sua m

teligência e cultura.

impõe (ond,ições a Trujill
.

RIO, 30 (V. A.) -. Rea_ repres.entação diplomatíca Segundo podemos ante, portanto i
.

lízou .se no Itamaratí, na em Cmdad Trujtllo por cípar, a condicão imposta o
,.naceJtavel -

t��de de ?�tem, uma reu- agentes do ditador domí; pelo Brasil para qUe não . ,que deseJ?- fazer ver
mao presl.dlda pelo minis- mcano. Na oportunidade, sejam rompidas as rela- círculos mal� responsav
tro Horacío Later, com a ao qUe estamos informados cões díplomaticas com a

do Itamaratj, A proposi
pr�sença dos embaixadores foi, ,estabelecido que na Republica Dominicana é a s��e-se que estão sen

Ja,une �e Barros e Pio Cor':' p�ox�ma u�gunda-feira se- devolução dos cídadãoe ��� as com estranheza
rela, alem de asse?�ores do ra dlvulg'a�a ,a nota do go, presos quando já se encon- Pi tUdes. ,da em?aixad
Departamento POhtICO, pa, vemo brasileiro sobre o travam no interior da em, I

o COl'I:la que, a fren
r� tra_tar do problema da caso. baixada do Brasil em cio. � o Depar tamento �olític
víolaçâo da sede de nossa dad Trujillo. Com esta dem demo,nstrado I.ncon

condição teria concordado f�rtaendOl pelos regimes
em

. �rincípio, o govern� ment� �1�1 s���rJl daçoadomínícano. Em tal base se" , C? e co

seria pos�i�el, ainda, uma tog�JJ ��:�aJ'il�oluçhao ao g
recomposíçao .

.'
e o, cegando

An-' 1l1�'1l1uar que a brutal viao ser aesim, qual- Iacão d fquer outra solução seria b
e que oi objeto

desonrosa para o Brasil
so eranís nacional "nãoe, caso para rompimento".

Procedente ele São Fran
cisco do Sul, esteve em
nossa cidade o sr, Melquia ..

dE!fl Ft'l'D!1ndes, visitando os
seus correhgíonártos.
O ilustre político que é

conhecido há muitos anos
em nosso Município, foi
s empre urn vanguardoíro da
aDN catarinense e conta
com muitos amigos nesta
comuna,

�ogo após sua chegada
aqui, visitou o seu velho e
prestigioso correligionário
Valdemír.i Seuza, chefe da

Brasil

Marcha a

Calar'inense
União Democrática Nacío,
nal dêstc Município.
Expôs ao valoroso corre,

ligionári ') �,f: motivos que o

leva_rRlm, ele e seus cmpa
nheíro-. 8 S � rebelarem
centra a J11á orientacão da
'.lt.�t(:5(l c:.e ['LU Partido.
Conferenejú'u ainda, o

chefe da c.rssidêncía ude-
4Ü�t .�t com out.J o:, correlígto,
nario , e p: ornetsu aqui
voltar a f::n de continuar
as conversações e «lo ir pa,
r� .0 interior do Município,
vísítar alguns coreligioná
rios,

Re,lôrno de Raul Castro põe em

polvorosa. meios diplomáticos
Havana, 30 (UP!) -- Os

meios diplomáticos desta
capital aguardam uma ím,
portante dedísão do go
vêrno revolucionário cuba,
no, Essa conjetura foi mo
tivada pelo intempestivo
retorno de Raul Castro
ministro das Forças Arma,
das, que abreviou de qua
tro dias sua visita à Re ,

pública Árabe Unida por
ter sido chamado com

urgência a Havana onde
chegará esta noite. Outros
sim, assinala_se que o mi
nistro cubano das Rela_
cões Exteriores adiou o in
fOl'me que pretendia apre
sentar pela televisão sobre
sua situacão nas Nacões'
Unidas.

. .

Alguns observadores con_

j eturam mesmo sobre a

possibilidade de modifica
ções no gabinete. Rumores
insistentes falam, ele outro
lado, Que o prim!'liro�minis
tro Fidel Castro deverá ser

submetido a uma operação
cirúrgica.

DiscUl'SO de Guevara
Comenta-se, igualmente,

o discurso pronunciado por
Ernesto "Che" G�evara,
presidente do Banco Na
cional de Cuba I' I.lJm dos
herois de Sierra Maestra,
:10 inaugurar, ontem à
noite, o I Congresso Latino
Americano da Juventude,
que conta co ma partiéipa
ção de organizações estu-

I R I N (U E A PAVIMENTAtAO DAS ESTRADAS II�êo�ia do Presidente será pequenA a�sencla d? presidente pl:esldente ela ,RepublIca, a- seu qualquer pretexto, os freu a organização da
� Jusc�lmo _

Kub�tsch,ek do pos conferenciar com o de, prazos estabelecidos. As ravana que a partir
\\_ I, _

�rasll, . n�o ultrapassará putado �anieri M�zzili e o torças majorístas que na Bel Horizonte: fará e

{.ijNVllEl" lo, �.:.o FR':.NCISCO cmco C:I�S e todo o pr?gra_ vlCe-pres.ld�nte Joao Gou- véspera pareciam intraqui- são atd Manaus, visa"
,

"

,c. j ma prevla��nte combinado lart, desistiu de atender a las, retomaram o esforco as cidades principais
a

ilRt.ou..

t<,�
co� o auxI!1O cio Itamaratí qualquer convite e regres, em favor dos seus candída , pítaís do roteiro

e

�era cumprido - é o que sará de Lisboa diretamente tos e nenhum prejuízo so-
'

,

informam. as fontes mais ao Rio. A ausência do pre-

.��'\JAI credenciadas do governo, O sidente não ultrapassará,

CUR·1J.,�;ul' .

f De Araquarí:
.

� 'j?Md' " Sempre Vitoriosa,
8W nfTlhJ Dissidência Udenista

Não será, pois, Sem um protesto, em
bora uartido do mai[· humilde dos pro
fessôres universitários do páís. que o de
salumiado govêrno. Hcriberto Hulse, sem

grandeza, sem inteligência e sem espírito
público, chamará a si a [�olução do nos

so grave problema universitário, Repto
aos diretores dos demais estabelecimen
tos de ensino superior, participantes do

problema, a me desmentirem, ou a eiva

rem de parclai[\ os esclarecimentos que

passo á opinião pública, sôbre a Uni_

versidade de Santa Catarina.
----- Agora, entre nós dois, David: - �u

Em primeiro lugar, contestando a pa� não pedi a você. muitas vêzes -

,qu� nao

lavra do govêrno do Estado, o que se esta se metesse com es['a"gente do governo?
conseguindo, não é a feqeralização da Você apelava para razões de ética: e de
Universidade Estadual de Santa Cata- delicadeza. Mas Heriberto é de bitóla eS

rina, É, - isso, pim -, a criação de. uma treita. Maria FumaGa, no duro, O seu

Universidade Federal em nosso Estado, gabarito. É Escola de Oórte e
.

Costura,
solucão fundamentalmente diversa. A em Tubarão, para empregar a parte fe
natimorta Universidade Estadual, que só minina da família, Voce conseguiria tu

funcionou no papel, com duas ridículas do apenas com o Dr. Lodi, o PSD e o

E('�olas de Engenharia inexistent!ls, não 06utel. Você nunca ligou é ::inceridade

foi em absoluto, objéto da mais remóta das advertências. Viu no que deu? Que
rogitação ,por parte da Diretoria 'de, En- rem tirar a bóla de _você., ,

._�'�ii�1i$$_��S"��·�",�",�w�-�"":"'�,,",,�";$i",n-,"'�._

Concêrlo
Discofônico
Para a habitual audição

de músicas escolhidas, que
se realizam no Salão Nobre
C:" Colégio Catannense às
J 5,:lG hs. domingo de tar
(lC, o Grêmio Sinfônico
Cm'los Gomes apre,:k.� tit o

'.Cf,uinte progi·uma.
1: Parte: r\b'�1 tUi'h (�e

r., ssini - "0 j,.'�;'-:l. Laelra"
e

.

L'Italiana in A:�(!ria',
Mozart Sonata para
piano e violino (Heüeb?)
n, lO,

2 ,. ?41 te: Recital �L fl.ri:1s
famosas para baixo - Bo.
ris Christoff - "Fol'ca (:0

Destino", "Simon Bocca

negrl''', "Nabuco" ('Jc:,H)
3.a Parte: Beethoven -

Sinfonia n. 5. "Do Dcst,i ..

no", em ClÓ menol', op ti7

pela Orquestra 8i.1fõ 1l �:1

de Amsterda:m sob .� re

gência ..
de Erich Klett,'l'

(a pedido)

ERRATA
Além (le uma evidentl'

troca de· PAQUE'S, em

nOSRa edição de ontem no

artigo do nosso diretor" �e
v� ser corigido um tOplCO
qUê �aju truncado, e que
assim fôra redigido: "Essa

ampliação e suas obras,
que o sr, Beriberto Bulse
está ultimando no governo
Bornhausen não sÓ foram

paralisadas' totalmente e

totaltnente abandonadas,
como ainda substituidas
pela aventura administra
tiva de Uma distenção da

linha de Capivari, de Flo

rianópolis para Jaraguá."

dantís, sindicais !.: popula ,

res de todo o Continente,
Guevara referiu-se ao as

sassinato, por policiais ve
nezuelanos em Caracas de
Andres Cova chefe d�' co
ordenação elo Movimento
26 de Julho nesse país, di
zendo: "Betancourt (pre
sidente da 'Venezuela) não
é culpado pela morte de
nosso correligionário Co
va. Betancourt é prisionei_
ro de um regime que se diz
democrático, Que poderia
ser outro exemplo na Amé
rica, mas aue cometeu o

grande errõ de não usar
o paredão (fuzilamentos)
a tempo, E, hO'.Je, o governo
democrático da VenezuC'lil
é prisioneiro dos esbirros
que a Venezuela conheceu e

que a maior parte da Amé
rica conhece".

Exportaremos
Para Portugal
Podemos, dentro em mui.

to breve, exportar veículos
brasileiros para PortugaL
Nesse Dentido o governo
lusitano está realizando
estudos, visando, inicial
mente, a aquisiGão de ca

mionetas, jipes e cami
nhões, destinado[' às pro
víncias ultramarinas. No
ano passado o Brasil fez
suas primeil:as expol'ta_
Gões ele veículos, sendo o
Chile Deu destino. Eles fo
ram das marcas da Willys.
--- -- ---, - -.--
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FLORIANÓPOLIS, DOMINGO, 31 de J;DÍlo

E OS 'RECURSOS!
de 1960

O" técnicos que elabora,
ram o projeto de AUMEN_
TO dos funcionários pú
biícos, 'não se esqueceram
«e fazer Injjistica« monx

truosas, usando e abusando
de PESOS E MEDIDAS e ,1"!
processos discriminatórios
de uma odiosidade sem 11.
mites.

os meios para o pagameto.
Naturalmente o GR

�9<?NOMICO ela UDN Jlmítíu a retirada de .

poucc dos depósitos qUeTesouro tem adormeCI
no Banco do sr. IrinI?ornhausen,
Não será, aliás, a primra vez que o Estado t

t,.mprestado, a bons j
o.

c c; se j' heí
, ur

U" ,e In reiros clepot.ados no Inca.
e •

Esqueceramvse, todavia
de estabelecer na respecti
va lei por anele vão correr

A entrevista que o sr. Bornhausen concedet
sua emissora nesta Capital, foi ontem publicada
Gazeta,

Por ela se vê, que o candidato e[!tá 11" ia f

desespêro, pois se acredita apoiado até M r
pelo P.R.P., pelo P.L. e _. pasmem
também!! !

É o delirio da vaidade!
Afirmou, mais, o sr. Bornhausen que .. em 15 n

nicipios, venceria por 20.000 VOt0S. Logo em 106 I

nieipios quer vencer por 140.000!
'

lt caso ele pxame médico eupecializado!
x x

x

Enquanto isso, "Tribuna de Imprensa", notÜ'·
do a ,visita de Jânio ao nosso Estado, mente
maneIra:

"0 candidato da UDN à presidência
blica terá uma margem de 60 a 70 mil votos.
eampanha tem sido muito intensa, com aele:,';)('.
outros partidos, Em diversas ci'dades do oe�te e n

d,O Est�do, vários prefeitos eleitos pelo PSD .iá (J
nram a candidatura Jflnio Quadros,"

Notável!
Com rIao eles já ganhamm até 3 de

o IAS IJEII/ORES v/�io
(OI1� ff!S()- /JIJ//l{f- j!J11-JA!1GtI
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