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Noite de Terror Para
os Negros de Alabama
PARIS, 23 (FP) - Pelo fato de que Um grupo de "O Estado de Alabama 0.0 governador, seu cons-

estudantes norte...amer-icanos, brancos e negros, dect; ��ved�t�::�a��!ec��';a:�;:l ���r:r:;�::iO p �e �� � sUd�sdíu levar a efeito uma campanha contra a segrega; aos mais dramatlcos dias ameaças são as principais
çãc racial. a capital do Estado de Alabama, Monigo; da epnca de Hitler", disse raeões da atmosfera de
rnet'y, foi pa1co nestes dois últimos dias de uma onda King, o qual acrescentou' vlolencia que reina atual

de racismo sem precedentes desde Os sangrentos iil- "As atrtudes irresponsaveis mente neste Estado".

ci�enl��s ::rc���tl�IR=c�'e�Ar7e��s:lre�ã :a:\���; ferl- E 'Ih "t d J K d
�.�g� n�mas�e�����eerio::= ����I!��V�� te��aLr��reâ�� m lU nO a VISI a ue enncuu
rum os econtectmentea de racistas.' • J
sabndo c domingo. Vinte RIO, 23 (V. A.) _ O ministro do Exterior. sr.

pessoas, em sua maioria li�r��������raa�t::S�r::. r�� Afonso Arinos, declarou esta noite que o presidente
���f�$· f��ar�Ir:;le�[!�a�u1�� tervenção da policia. En- Kennedy virá ec �ras.il co�erenciJar c?m Jãn.io Qua_
entre os segregacrontstas e tratante, o governador do dros, durante a primeira quinzena de Julho vindouro.
os ontã-racístas. A Inter- Estado de Alabama, John Interrogado, em uma entrevista pela televisão,

i�:ll����u��;:!f����:i�� ����t��:�:�e:r��: :e;l�: ���_:�d:�Oo �'��:r;�i:��' ��:!tl�i�O'ti�:�d����:�;;ss;;:
Iante continua reinando teção dos "agitadores" ne- laçoes Exteríores disse que nada sabia a respeito, mas
atuaJ;nente certa tensão gros. Patterson foi posto a acrescentou:
nesta capital, onde a ma- corrente por Washington "O que sei é Que o pre
nutençân da ordem foi da preparação desta manl- sidente Kennedy virá ao
confiada à Guarda Nacio- restacão segregacionista, Brasil na primeira quln
nal Pat'amilitar do Estado, da qual participou a orga- sena de julho".
com o apoio de 400 agen- nização "Ku-Klux-Klan", Arinos não entrou em
tes pertencentes à. Policia mas rejeitou os reforços _pormenores sôbre esta sua
Pedernl. policiais que lhe foram Informação e sua rererên-
Os primeiros incidentes oferecidos. cía à vinda do chefe do

irromperam sabado à tar- Novos incidentes ocor- Executivo estadunldense
de. Cerca de mil brancos reram domingo. Durante foi a única coisa que se
lançaram-se hlster1camen- trmta minutos, os racistas disse sôbre esta viagem.
te sobre trinta estudantes tentaram assaltar a igreja Entretanto, presume-se que
negros e brancos que aca- frequentada pelos negros; o primeiro mandatário
cavam de chegar num onl- onde devia pregar o rev. norte-americano se avts
bus a Montgomery. O gru- Martin Luther King. ltder tará com o presidente Jâ
po leVa o nome de "vtu- negro do movimento de nro Quadros em Brasilia.
Jantes da Liberdade". integração. A policia viu-se O presidente do conse-
Em poUCOS momentos, as a\)rigada, desta vez, a utí- lho Nacional de Govêrno,

��\�I�:S t�aens����a���� �� g!�� p:�m���er!:�r���!� �adr�a�r�v��ce��e��d�, ;::�
estudante negro roí molha- ntreetantes. Muitos negros sília, a 9 de junho próximo.do com gasolina para ser tiveram que permanecer para uma conferência dc
queimado ,vivo. MaS, rene- refugiados. por razões de dois dias de duração, 'com
mente o Jovem conseguiu segurança, na igreja. As c: presidente Jâmo Qua
apagar as primeiras cha- ultimas horas da noite, o dros. Um secretário de
mas e salvar sua vida, em- rev. Luther King pronun- Haedo informou hoje quebom tenha sort1do graves dou 11m discurso na mes- no curso desta semana se
queimaduras. Um repre- ma, perante mil rtéís, e em ria fixada a data definitiva
presentante pessoal de Ro- par-tíeular condenou a ati- da viagem, embora -Wlha
ber-t Kennedy, Irmão do tude do governador- Patter- transpirado que a visita
presidente e ministro da sou ante os sangrentos in- em questão se realizaria a
,Justiça, John Sergentha- cidentes de sábado. L de junho.

MONTGOMERY, Alabama - Grupo de negros nos

degraus da primeira Igreja Batista prepara.'>C para
ouvir a palavra do reverendo Martim Luthe. Alguns
dêles, enxugam os ollios, para atenuar os efeitos das
bombas de gás lacl'imogênio lançados durante a' re_

frega entre poliCiais e um gl-upo de brancos. tjue pre�
tendia impedir o ofício religiOSO dos negros.
(Radiofoto UPI).

Negando-se a fornecer
maiores esclarecimentos
sôbre os objetivos de sua
visita ao Brasil, chegou ao
Rio na madrugada de ho
je, o sr. Carlos Llvarez
Sanchez, vice-ministro de
Relações Exteriores de
Cuba. O subcnanceter cuba
no foi recebido no Galeão
pelo ministro Frank Mos
cose, representante do Ita
maratl, pelos runcíonãnos
da representação diplomá
tica de seu pais, por re

presentantes da União Na
cional de Estudantes e da
União Brasileira de Estu
dantes Secundários e por
um grupo de admiradores
da revolução cubana.
Apesar de insistentemen

te Int.errogado pelos jor
nalistas, o sr. Carios Oil
vares limitou-se a declarar
que sua vinda ao Brasil ê
parte de uma missão de
boa-vontade e que irá a

Brasília apenas para "co
nhecer êste grande homem
que é o presidente JAnio
Quadros".
Acrescentou que o apoio

brasileiro à causa cubana
"por ocasião da invasão de
seu pais por tropas merce

nárias", garantiu a vitória
das fôrças de Fidel Castro
t! calou fundo no senti
mento do povo cubano. O
vtce-cbanceter s e g u i r á
quarta-feira para arasnta.

Norte-Americanos Balem, Novos Recordes Em Avião

Dois novos recordes, de velocidade e 'altitude erru avião, foram batidos

pelos pilotos de provas norte-emerícanos Major Robert M. W(hite e Joseph
A. Walker, em experiências Com a eeronaveetoguete "X_IS'. O Major White

atingiu com o "X_IS" a velocidade de 4·765 quilô'metros por horas. O piloto
Walker com Um avião do mesmo tipo. chegou até a altitude de 51 mil me;
tios. N�s fotos, o Major White. à esquerda, e o piloto Walker, posam. em
frente aos aviões usados nas provas.

fel' e Emanoel Campos,
sub-chefes da Casa Civ'M,
dr. Ruy Soares, Diretor
do Depto. de Terras e

Colonização, sr. Waldir
Macuco, Diretor do Te..
eouro. sr. Henrique de
Arruda Ramos, Diretor
da Fiscalização ria .Fa_
zenda, Q. demais autort;

dades, além de crescido
número de amigos e cor..

reltgtonârtos pcllticcs .

O início da viagem do

governador Celso Rerêos
deu .. se a 18 do corrente,
quando dirigiu-se, com

comitiva, a Pôrto Alegre,
a fim de participar do
Forum Econômica reali.,
zado na capital gaúche,
seguindo viagem, por via

aérea, sábado pela ma

nhã, com destino .a Con ..
córdia, depois Joaçabe.
Campos, Curitibanos e fi:..
nalmente Lajes. Em ter...:
tório catannense, o go ...

vernador seguiu à risca o

programa .anteriormente
traçado, e divulgadO.

��ele �o Executivo catarinense retornou
Edith Gama Ramos e de..
mais parentes, o Chefe
da Casa Civil, dr. Nelson
Abreu, secretários da Fa
zenda, Educação, Saúde,
Trabalho, POE, Seguran;
ca Pública respectiva.
mente srs. Geraldo We! ..

�zel, Ma!_tinb,.2. ÇalladQ Jr.,
Walmor de Oliveira ..Wal
ter Roussenq, Alcides
Abreu, Jade Magalhães,
cel. Antonio de Lara Rio.
bas, comandante da Pc;
licia Militar, acadêmico
Silveira Lenzi, represen
tando o Secretário do In
terior e Justiça, dr. Acá_
cio Garibaldi S. Thiago,
capitão Paulo, sub-chefe
da Casa Militar, depu
tados Jota Gonçalves,
Bahia Bittencourt, Wal
demar Salles, dr. Newton
Ramos, dr. Paulo Bauer
Filho, jornalistas Ilmar

!
.

�:�:;��çoe d��:pre���a�
Radiojornalismo do Pa..
láCio, ex_senador Ivo de
Aquino. dr. Raul Schae-

Nos flagrantes o governador Celso Ramos quando era

cumprimentado pelo sr. Geraldo Wetzel, Secretá�io
da Fazenda, e parte dos presentes que foram l'eCepclC..

nar o Chefe do Executivo catarin:ense.

Por volta das treze ho.
ras de ontem, procedente
de Lajes, retornou a Fio.
rianópolis o gov· Celso
Ramos, acompanh.ado do

RÊDE DE AGUA E ESGÔTO
PARA. 10 ESTREITO

Para um contacto mais
demorado .cam as nossas

autoridades e estudo de_
talhado do problema, Flo
rianópolis hOspeda, desde
o dia 2, os s1's. Engenhei_
ros Sanitarista Atahual..

pa Ruiz R., equatoriano,
da Repartição Sanita ria
Panamesicana (Organi_
zação Mundial de Saúne),
Ivan Rischter e Osvaldo
Dourado, do Departa ..

menta Nacional de Saúde
Pública.
Os ilustres visitantes,

que já iniciaram os con_

tactos e estudos para a

solução do problema, dE'..
verão

.

se demorar por

alguns dias entre l!ós,
tendo já se entrevistado
com " Governador Celso
Ramos, com o Secretário
da Saúde De. Walmor de
Oliveira e com o Diretor
do Serviço de Agua e "'ts
gôto Eng. Anito Petry.

Já se fazem sentir os

primeirOS resultados da
da reunião dos Governa.
dares do extremo sul com
o Presidente da Repúbli ..
ca, aqui .I:ealizada, e dnde
todos os problemas rela
tivos aos três Estados fe..
ram levantados e debati_
dos cOm o Presidente Jâ.
nio Quadros, seus Mini�..

tros e técnicOs·
Ainda há pouco foram

divulgadas as medidas
referentes aos problemas
do ensino, já concretiza
das, e que visam ampliar
a rêde de estabelecimel" ..
tos escolares por todo o

Estado.
AgOra outro ponto en ..

tão debatido vai ter se_

lução. Trata_se de um

grave e antigo problema:
rêde de água e esgôto
para o suh-<l.istritO do
Estreito, providência aa..
ministrativa assentada na

reunião.

RORIANÓPOLlS SERA � SÉDE
major Ayrton Spalging,
chefe da Casa Militar, e

dos acadêmicos Paulo 'da
Costa Ramos e Helio
Hoeschl, oficiais de ga
binete do Govêrno·
Ao concorrido desetr ..

barque de S. Excia., no

Aeroporto Hercíllo Luz,
cOmpareCeram, além da
esposa do Chefe do Exe_
cutivo catarinense, d.

O Governador Celso Ra
mos, tendo em vista que a

Divisão do Estado em re·

glões, para Serviço de Ins
peção de Coletorias, não
satisfez ao interêsse da
adnlinistração e ainda que
há necessidade de malar
contacto entre os Inspeto
res de Coletorias e o Te
souro do Estado, assinou
decreto

.

transformando a

capital em sede para os

inspetore!3 de
_ Coletorias,

sendo Que a direção do
Tesouro baixará Pol'tal'ia
mencionando as coletorias
a serem inspecionadas.
As Inspeções mensais se

rão feitas sob rodízio,
atendendo a crltêrio do
Diretor do Tesouro.
Após efetuadas" as inspe

ções mensais determina
das, os inspetores retorna
rão ã. sede. para o Serviço
de Receita, onde far.ão ex·

pedient.es.

R, U,: Melhores Condições Para os Es ludanles

o flagr,ante acima, da fachada do R U·. dias antes 'de!' sua inauguração, mos...
tl'a bem dn capacidade do estudante universitário cataril\ense. (Leia na 6,a)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A N�I V E R S Á R lOS
49.0 aniversário do G. E. Lauro Müller

Transcorre hoje - dia 24 de Maio - o antver
sário de fundação do G. E. "Lauro Muller", tradicio
nal Estabelecimento de Ensino primário desta. Capital,\

Para festejar tão significativa data, meís-de cem

alunas farão a sua Primeira Comunhão.
Haverá Missa, às 7,30 horas na Catedral Metro.

politana; após, nO Estabelecimento, bênção de tôdes
as salas e mesa de café aos neocomungantes.

Por tão auspiciosa data, O ESlADO felicita a

dígna docência do Grupo Escolar "Lauro Muller",

FAZEM ANOS ROJE

- Prof. Alfredo Xavier Vieira
- Sr. Alberto M. Schmidt
- Sr. Paulo M. da Silva
- Srta. Eunice Maria Ferreira
- Sr. Odílíc H. Moreira
- Sr. Joel Moura
- Srta. Helena Silva
- Srta. Terezinha Rosa Alves

GABINETE DO VICE·GOVERNADOR DO
EStADO - NOTA A IMPRENSA

Viagem do Vice'Governador ao Exlremo
Oesle do Eslado

• --O_..Tuxr o •.u... tlTIfK) oU.allO OI IAíi'fA. C'TAalN.'�

-

::

v confecimenfos Sociais

-c7\� u{::�
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INAUGURAM
"RESTAURANTE"

1) Com Elegante coquitel
na manhã de sábado
;J. passado na presença
de destacadas autortda
des, estudantes Univer

.

srtãnos inauguraram
seu restaurante,

2) Sra. Othilia Fialho' re

cebeu para um jantar
as Srtas. Marily neecs,
Edith pcener e este
colunista.

3) Na lista de hospede do

Querência Palace Hotel

a Sra. Martha Brodt,
assistente dos produtos
de beleza "Guerlain".

4) Sério candidato ao le

gislativo catarrnense
Dr. Paulo aeoer F.ilho.

5) Na Igreja Nossa Senho

ra de Fátima, realizou
se. sexta feira p.p. o eu

tece Ma.trimonial da
Srta. veiva Castro, com
o Tenente Jonas Rosa.

MaUfa e HeItor Luiz.

9) As artes. Lourdes e'
�::�:�a �e::!r�:��r�� I
da de Poços de Caldas. 1

1
10) Visá, perfume de Ro-:

berto Píquet preferido 1

�elO "Society". i
11) Já está em francas att- )

vídades a Sra. Martha'

Brodt, recepcionando fsenhoras da Sociedade
para tratamento de be- I

tesa Guerlain.

121 Será no próximo sába
do a estréia do mais
novo conjunto Inelódi
co, intitulado "Moulin
Rouge" composto dos
jovens- Carlos Alfeu
Sardá, Paulo Dutra, Ro·
gérlo Oliveira e João
Baptista Barreto.

13) Quinta feira este cotu
ntsta comentará a ree

Ica, denominada Blume
nau em Fóco.

A PARTIR DO DIA 29 A RUA FELIPE SCH.

MIDT, 34, .E S T A R A OFERECENDO AO

DISTINTO PÚBLICO UM VARIADO SORTI.

MENTO DE CALÇADOS PARA SENHORAS

CAVALHEIROS e CRIANÇAS.

V,] S IIT .E >M • N ;0 S

O Vice Governador do Estado 61', Doutel de
Andrade elaborou um .programa de visita ao extre;
mo oeste Catarinense, a partir do dia 22 de maio,
(segundasíeíra próxima.,

Durante sua viagem, o Vice.Governador do

Estado, Sr. Doutel de Andrade, estará acompanhado
do Secretéríc da Justiça, dr- Acácio Santiago; do
dr. Miranda Ramos, Deputado Federal; do dr. GeniT
Destri Vereador à Câmara Municipal de Chepecô; de
dr. Paulo Maceríní, Delegado Regional do Plano de

Valorização da Fronteira Sudoeste e do Chefe de
Gabinete do Vice Governador, Jornalista Pedro Dlt

trich Júnior,
Nesta> oportunidade, além de visitar com o Se.

cretário da Justiça no extremosoeste, o Vice Go_
vernador do Estado Sr. Dcutel de Andrade, verificará
as condições de aplicação do plano da Valorização dói
Fronteira Brasil / Argentina. Igualmente, o sr. Vice
Governador tratará de colher, pessoalmente, as rei ..

vindicações municipais (la �gião cUjas soluções de-
8) Os casais José Meira e V E N DE .. S Ê

�;�d=s;oC���e;:��. do Estado, as ,quais transmi;
LuIz Santos SChé, par- Um lote _ esquina com 12x30 mts. na Praia do

O regresso do Vice Governador do Estado, Sr. ,!i��:;:an:a :� cc:�:���� ��i�:j�O�oO��ei�o:S:l:r l�c�t�a����u�/���:.ntõ.
Doutel de Andrade, e de sua comitiva, a esta Capital to de seus filhos, Marli 23-25-27/5
está previsto para odiar 28 do COrrente, (domingo) em

-------���-----

avião de carreira da Sadia.

....".,lJ-�'t..GABINETE DO VICE.;GÓVERNADOR
PEDRO mTImCH JUNIOR

, CHEFE, DE GABINETE

6) O jovem Gastão Mos

tardeiro Filho, do So

ciety de Porto Alegre
aconteceu em nossa ci

dade.

CALÇADOS

CIRURGIAO DENTISTA
7) o centro acadêmico Xl

de Fevereiro da Facul-

DR. LUIZ E. ROCRA FREIRE

dade de Direito, por
ADUl,TOS E CRIANÇAS

motivos superiores. Participa a seus clientes e amigos a Inatalaçâc do

!�.=!J�up�J'�����r��� �e�u�%so ��;���:;�:�SUi:���c��.m mo:or de alta rotação

mo dia 3, Rua Felipe Schmidt, 34 - 10 andar - S/S.

OSVAlbDO MELO
DESCULPEM OS PASTEIS Na minha croniqueta de
ontem, alguns pastéis, inclusive até uns bem recheie ..

dos foram servidos.
Ontem, GUILHERME TAL, aludiu á azáfama que
vai por aqui.
Hoje também repito: suportemos com paciência as

justas reclamações e os engasgos com os pastéis e ou.

tras Coisas mais,
E' qUe estamos provando vestido novo ..

CUIDADO. PERIGO 'A VISTA. Estão pintando
aquele prédio, que há meio século- mais ou menos não
via tíntas-
Aqueles dois monstrengos (deuses? horrendas flgu ..

ras que sustentam o -edlflcio enegreceram' com o

tempo.
Agora entrou em pintura e também em refórmas.
A uns vinte metros puzeram um andaime.
Táboas foram colocadas completamente soltas,
Se não pregarem aquela arapuca, o vento sul que
costuma vir de surprêsa e em rajadas fortes, vai
fazer misérias,
Muita gente que passar por ali descuidadamente sai..
rá. com cabeça quebrada diréto p",ra o Hospital
O perigo está à vista.

�

Vamos evitar lamentáveis ocorrências?
Quem avisa, amigo é.

�elh�r é pr:e,;,inir.
PIOr e remediar .. , .

Precisa dizer qual o prédio da Praça 15?
_�,

AGUASINHA SUJA MUDOU DE LADO Agora �
por alí. perto do Ponto Chie.
Fazendo o corso no lado oposto ..

Lavação ou. <lsujação"?
E basta de interrogações.
Paremos que as bobinas para a máquina nova estão

rolando pelo chão,

ULTIMA HORA - COmeçaram a pregar as táboas
de qy.e f,ru,ei acima. Revogam..�e :as.. "indisposi..

ções" em contrário. .

(JllaRUÓ(ffO
pUfa lJlJt'tJ.

RO�PA
B A II K I
-e roupa dll
etilalidadll
;�:�:;CO� ;���:e�i;�: <�:U���I D:�
Esta é uma ocasião conto pou
cus vêzes acontece: você com-

;��d: :���JI.'!,:Õ�'P�l�;';à�;:·':�!�
cruzeiros em prêmios. De certe

;��i�:r:;a S�J!�r��re q�:��ji���ic��:
Roupa Barki cai no- seu c!j:'!--o "..

exat.:lmc�te como você gosta. ..

como exigem a sua elegância c
e o seu bom-gôs!o. Vi cunhe
CCI' os novos lançamemo, Barki
para êst_Ç Inverno, n<1 grande
venda de ani ...·ersádo de ".A.. Mo.
d�br". Leve os de Stla prefcrên-
cla ... e boa-sc.rlt:".

Db.tribuidor vesta Cidade:

DELEGACIA .FISCAL DO TESOURO
NACIONAL - Florianópolis - S.C.

MAIO .<.":""_,�
DIA 22 - Ministério da Fazenda, Ministério da -J�s:.

tiça, Poder Judíciáric, Tribunal de Contas
e Catedráticos da Faculdade de Direito.

DIA 23 - Ministérios da Agricultura, Trabalho,
Viação e Educação.

DIA 24 - Ministério da Saúde.
DIA 25 - Aposentados Definitivos, Salários Família

e adicional dos aposentados que recebem
pelo I.P.AJS,E.

DIA 26 - Aposentados provisórios.
DIA 27 - Procuradores de. ativos e inativos.
DIA 29 - Pensionistas militares e provisórias.
DIA 30 - Pensionistas cívís.
DIA 31 - Procuradores e todos os que não reco,

beram nos dias próprios.
JULHO

5 a 10 - Pagamento de todos os que não recebe.
ram nos dias tabelados.

NOTA,
o pagamento dependerá da apresentação
de comprovante da entrega da declaração
do impôsto de renda por parte de todos
os servidores ativos e inativas sujeitos a
caso formalidade.

Os servidores que perceberem mensal.
mente importâncias Inferiores a CR$, ...
15.000,00 no ano de 1960, ficam sujeitos ao

preenchimento da ficha de declaração de
rendimentos e encargos· .

As pensionistas que perceberem im ...

portâncias superiores a CR$ 7·500,00 meu;
sais devem apresentar comprovante de
declaração de impôsto da renda.

Os magistrados e membras do Magis..
tério não ficam sujeitos à apresentação do
comprovante da declaração para Impêsto
de renda, para recebimento de vencímen;
tos.

D.F. - Florianópolis. 18-5-61

----�--.,,,:-,;.;.'\-.
--

óTIMA RESIDENCIA 'A AVENIDA RIO BRAN.
CO, 64. Quatro quartos, salas de visita, jantar e copa.
Banheiro completo, casinha, garagem e ótimo quintal.
TRATAR COM PAULO à Rua FERNANDO MACHA ..

DO, 6 - Primeiro andar.

At óticas �cussel
Tem a grata satisfação de comunicar à distinta

classe médica, o lançamento do seu novo e revolucío;
nário tipo de lentes de contacto: LENTES DE CON..
TACTO CORNEAIS TORNEADAS - LAPIDADAS.
consideradas as mais eficientes pela técnica moderna.

Comparando com as comuns que são prensadas,
as atuais oferecem inúmeras vantagens, sob todos 03

pontos de vista. A sua espessura é ínfima de l/lO mm

e proporciona uma adaptação rápida e tolerância inde ..

Iinida. São elaboradas com plexiglás especiais que Q ..

ferecem segurança e precisão absoluta, sendo ainda in..
deformáveis e eliminam totalmente a tensão visual
frequêates nas lentes de contacto comuns ou antigas.

Este aperfeiçoamento, representa, sem .dúvída, o

úl,timo amplamnte difundido, onde milhões de pessoas
vêm usando com pleno êxito, segundo a estatística pu.
bltcada nas revistas técnicas Internacionais.

No Brasil, estamos lançando em primeira mão,
fabricadas inteiramente em São Paulo, com matéria
prima e mão de obra alemã da mais alta qualidade.

Este aperfeiçoamento, represente, sem dúvida, o

último passo para a completa perfeição de lentes de
contacto-

Brevemente, lançaremos lerites . de contacto cor»

neais bífecais, Com o mesmo processo.
Para quaisquer Informações mais detalhadas, es..

tamos ao seu inteiro dispôr.
Certos de merecermos uma bôa acolhida por

parte de
Atenciósamente

óTICA SCUSSEL
Única Casa Especializada na Capital

Indúslriá'e Comércio d� Madeiras
Tangará S. ,A.

Assembléia Geral Extraordinária
Convocação

São convidados os senhores Acionistas da Indústria e

Comércio de Madeiras Tangará S. A. a se reunirem, em

Assembléia Geral Ex;traordinária, a reaüzar-se as 10 horas

do dia 27- do corrente mês de Maio, em sua séde social, nes

ta cidade de Tangará, Estado de Santa Catarina, a fim de

deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

a) - Aumento do capital social;
b) _ Alteração e nova redação do art. 5.° dos

Estatutos SOciais;
c) _ Outros assuntos de interêsse da Sociedade.

Tangará, 16 de Maio de 1961.

AD�TORIA

j

ÓTIMO NEGÓCIO
POR PREÇO DE OCô-SIAO VENDF.sE EXCE.
LENTE LOTE NO MELHOR NUCLEO RESI.
DENCIAL DE COQUEIROS, EM RUA ASFAL.

TADAICOM FACILIDADE DE AGUA E LUZ·

TRATAR PEhO TELEFONE 25 5'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quarte.Feira, 24 de Maio de �961

A Santa Igreja cantou do

p'llngo no Prefácio. "Por Isso,

pela descida do Espirita aen

Ih, o mundo inteiro exulta

com Imenso gôzo". Sim, a

sete de domingo passado
/oi plena de alto sen

Ilda e, procurando compre-

COLUNA
CATÓLICA

o DIA DO DIVlNO ESPIRI
TO SANTO

-.---

mdê-Ia, deixamo-nos con

tagiar por intensa alegria
Que felicidade a nossa, em

verdade, ter conosco o doce
Visitante dos céus! Que fe
licidade maior que tôdas po
der usufruir dêste Amor que

I Maior Festa de Ilniversário .

Já vist.a . em Florianópolis]

37dias de festas
37 em brindes em cada 171 de com.pras

e a �razo tu�o �elo mesmo �re�o �as Yen�as à vista !

Inido dia· 25' de maio I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BANCO DE DESENVOLVIMENTO
JUIZO DE DIREITO DA

PRO'JETO 00 UEP. MIGNONI1NCLUIDO ��:ND�O:UB����O: A��
parlamentares do referi. DENTES DO TRABALHO.

do Projeto de Lei foi a.

presentado pelo Deputado EDITAL DE CITAÇAO COM

Agostinho Mignoni, 1.0 O PRAZO DE TRINTA (30)

secretário da Mesa pedi- DIAS

do de anexacão do prc; O Doutor MANOEL BAR-

[etc 49/60 de "sue autoria, BOSA DE LACERDA, Juiz

apresentado em 10 de de Direito da Vara dos Fel

março de 1960 e que se tos da Fazenda Publica e

identifica perfeitamente Acidentes do Trabalho, da

Com a matéria governes, Comarca de Plorlanópolía,
mental. A fusão dos dois Capital do Estado de Santa

projetos poderá resultar Catarina, na forma da lei,

em andamento mais fácil etc.

da matéria, pois o projeto FAZ SABER ao que o

do Deputado trabalhista presente edital de citação
Agostinho Mignoni, vêm com o prazo de trinta (30)

reforçar a transformação dias, virem ou dêles conhe

do projeto governamental cimento tiverem que por

em lei, pois ambos. corno parte de ROMALINO FRAN

o artigo 2.° do PL. N.. .
CISCO DE ANDRADE e SUA

96/th, "tem por finalidade ,dULHER, na ação de usuca

prlncf..pal fomentar o pião, em que requereu ue

desenvolvimento econô, rante este Juizo lhe foi dl

mico do Estado realizan- riglda a petição do teôr se

do operações q�e favores, gujnte: Excele.ntlsslmo se

çam a criação de rtque; naor doutor JUIZ de Direito

zas, sua dístrtbuícão e da 4°. Vara. da capital. RO-

circulação". . .

�

���E �A:u�IS�Ulh�:
brasileiros, casados, êle, co

merciante, ela doméstica,
residentes e domiciliados no

distrito de Ribeirão da Ilha,
localidade de catecanaussú,
Município de Florlanôpolls,
por seu advogado, diante
assruado (procuração inclu

sa), vem intentar, pela pre
sente, ação d'e usucapião)
nos termos dOS artigos 454 a

�56 do Código de Processo

Civil, expondo e requerendo
o que segue: 1) - Que, os

suplicantes por si e por seus

antecessores, vem possuindo
há mais de vinte anos, con-

BANCO DE DESEN.
VOLV:IMENTO - PRO.
JETO DO DEP, MIa..

NONI INCLUIDO
I

Deu entrada na Assem..

lrléía Legislativa e tre;
mita em regime de ur..

gência o projeto de Lei

96/61 de origem Gover ...
namental, que autoriza a

organização do Banco de

[desenvolvimento do E�..
tado de Santa Catanna.
SI��mo se Sabe 'o Banco
de Desenvolvímentc re,.

presentou na plataforma
do Sr. Celso Ramos um

dos pontos básicos de sua

'v�tória ao Govêmo do
Estado e a autorização
que busca o Executivo na

AssembMia Legislativa
para a organízaçãc do
Banco em forma de Se.
cíedade-Anôníma mista,
representa a complemene
tação da idéia Base.

Durante as discussões

MADEIREIRA DAL PAI S./A.
Assembléia Geral Extraordinária

6 DE
RECREATIVI)

·JANEIRO
ESTREITO

MAIO

Dia 6 - Sábado - Siirée "MISS
BROTINHO" - EleiçãD
"BROTINHO 1961",

Dia�14 - Domingo _:_ Domingueira
- Homena�em ao DIA
DAS MÃES "'r Recitativo
MÃE e VIDA - Poemas.

Ola 27 - Sábado - SOIrée _ Miss
Continente

E D tTAL·

EDITILnos aludidos terrenos, sendo o senhor Escrivão dia e ho

oue no -,n:meiro estti edrn- ra pala a Justltlcação, cíen
cada uma -asa de m 11'",!1", tes os Interessados e o dou

onde mantem tavc-rrr, � tor 4° Promotor Público.

criação de F!'adO; no :'�;:'m- rtcrtenópcns, 10 de janeiro
do existe uma casa com de 1961. (assinado) Manoel JUIZO DE DIREITO DA Maria Juraci da Silva
engenho oc farinha \: ;:-:11 aarbo�a de receede. SEN- La VARA CIVEL DE Jficial Maior
tura de mandíooa; .'1 TENÇA: Vistos, etc. Julgo FLORlANOPOLIS &xecutiva, que lhe move

Assim, corno os suphca-uee, por sentença a justificação .:!ARLOS HOEPCKE S.A
por s: e ocr seus rcve-es- constante de ll:!. e fls. em EDITAL DE PRAÇA COM INDUSTRIA E COMER.
-ores possuem os rne.sctcna- que foi requerente Romalino O PRAZO DE VINTE (20) CIO.
dos terrenos tal qua; são Francisco de Andrade, afim DIAS Um balcão frigorífico,
descritos, nu mais j't.� vinu, de que produza os seus de-

marca Bacellí, usado com

anos, mnrtvn,
i cont.nua, e vldos c legais eteltos. Expe- O DOUTOR WALDE. 1,7 cm de altura, 2,20 cen ..

pacificamente, sem oposição ça-se mandado de citação MIRq CASCAES, 1.'0 Juiz timetros de comprimento,

��eJ'::baJ:��:im�� t�rc;�:�:: :�: ri��s��:,nte�cmd�o:o:e� �r��:�it;��':c��ial;o i����: ��s;��:à:e�l�a d;e�arl�gu�a�
nos termos dos artigos 550 doutor Promotor Público, na no exercício pleno do mármore, com três portas
do Código Civll e lei 2.437 de qualidade de representante cargo de Juiz de Díreitn e um motor elétrico HP

��!�5;�q��r;1 :e��':aC�l���� ��g��Z��d�nndl�t�:I�a�Ú�li�� ��an16�or:.rac;��:i a;o F�: ������aç�:�ular estado de

rêncía que sejam admitidos e o DIretor do Serviço do tado de Santa Catarina, na E para que chegue ao
a justifiCar a posse em Patrimonio da União, para forma da lei, conhecimento de todos

��::l�!:��it:�? ju�:i.�I:�;' �:�:::r;.�:�;::�J:d:�:: ;e;;::���l:��eq���)� E� ���d:�;\��:;��e si::t:��
Vossa Excelencia determí- ���)con�ill:,pr�ZOint:�e::!��� virem, ou dele conheci.. e publicado na forma d2

�:��es ad�!tat���en��s eCos��� Incertos, citação essa que �:n�� d�v;raei;'pr���o,n�� ���a�:dodee �::�:6��i�
conjugues se casados to deverá ser feita de conror.

rem, para' na forma do ale� midade com o artigo 45E !�d����;s �ê��rt���o i�� �;!a��z::se�:n��a2�!:r::::s
gado artigo 455 do Côdigo de § 10 do CÓdigo de Processe' rá a público pregão de

[de
abril do ano de mil

:r��:::�teC�v��id��n�ee��;:: �::!��n��:��:, :o!l�aldi:�Rd� ���: ;ai:rr;:a:a�ã��ai� ���e�:�to(as:i) ::���taJu:
�::�n���:���;;������:� �:::,�� s���r,eBd�::���:�: ���;:j,��:��:���::���é: S:h;�,!�l�:���:�:�;�
�:�lC���:� D!���e a a;re!;��: �:n:aar;u���aFe'�O�c��e!:� fado, a MARIA NAZA.. Juiz de Direito

...
o valor de Cr$ 5.000,00 (cin- do Trabalho E para q

RE OLIVEIRA, nos au.. Confere com o original.
co mll cruzeiros), para os chegue ao couhectmento de > tos n. :'{1:l ..60, de Ação
efeitos legais. Espera dere- todos mandou expedir c

rtmentu, Florianópolis, 10 presente edital que será n

de março de 1961. (assina- xado no lugar de costume e

do) Dib Cherem, Estavam publicado na torma da lei

estampilhas Estaduais no Dado e passado nesta cída
valor de Cr$) 4,00. inclusive a de de Florianópolis. aos no

respectiva taxa de sanoe ve dias do mês de mala do

publica estadual. Em a dita ano de mil novecentos e 1

petição foi proferido o se-- sessenta e um. Eu, EDISON

guinte despacho: -. A. á DE MOURA FERRO, Escri

conclusão. Plorfanópolis, 10 Ião, o subscrevi. (assinado)
de janeiro de 1961. (assina' 1d:2noel Barbosa de Lacerda.
do) Manoel Barbosa de .. _-;o!I7p

Ang"'"a Comploxo. - AI'••" _ Maulu

_,
DR. SAMUEL FONSECA

Problem6tlco Afetiva e aezuoJ CmURGIAO-DENTISTA
Tratamento pelo EletrochoQue com aneatesla _ Preparo de cavidades peJa alta velocidade.

IDBullnaterapla - Cardlo:.>.oJorapla ;_ Sonoterapia f' BORDEN AffiOTOR S. S. WHITE
Psicoterapia. "Radiologia Dentária

Direção doa Palqulâtraa - CIRURGIA E PROTESE BUCO-FACIAL
DR. PERCY JOAO DI: BORBA Coneu1t6rio; Rua Jerônimo Coelho 16 _ 10 andar _

DR. J08.t TAVARES lBAClD4A Fone 2226
DR. IVAN BASTOS DE ANDRAO. ExclusivamnQte com horM marcadas.

CONSULTAS: 088 15 às 18 borB.!l ------------
_

Endereço: Aven1da Mauro Ramos. 288
(Praça Etelvina Luz) - Fone 87-63

Lacerda. Subindo os autos
â conclusão,' foi proferido o

seguinte despacho: Designe

Contere com o otlgmal
O Escrivão

Edison de Moura Ferro

São convidados os senhores acionistas da

M"ABF.JREIRA IDAL PAI S.A, a se reunirem em

atlsembléia Geral extraordinária, a realizar-se às
9 (nove) horas, do dia 31 do corrente mês de 1 Maio
em sua séde social, sita a Rua Irmãos Ricclli s/n.!
Tangará - Neste Estado, a fim de deliberarem sê..
bre a seguinte ordem do dia:

a) Proposta para aumento do capital social e

consequente alteração dos estatutos sociais.

b) Outros assuntos de 'Jnterêsse da sociedade.

Tangará. 17 de Maio Ide 1961.

_________-,,_::-:A..,-,D::-I-:RET,-O_R_I_A_, unue, mansa e pacificar

A P A R T A M E IN , O �oen�:�t�:sd!rea�I�:I;:�r��
ALUGA.SE OTIMO APARTAMENTO COM SALA {lhpa;I;!�;: �au����l��a�:n��
2 DORMITORIOS, COZINHA, BANHO, E AREA

catacangussú e a segunda

C.?i'i T���'l�T�A�gAA���U����_ na Costeira do RibeIrão;
.

SALA 6
. ;�b�'?��'t��m:�ose�:'�::� MATERNIDADE CARMELA OUTRA

�on;:�,�.t!ç�!�_�e�__......_....,.y..,......... ft-...fN-H

�eet���) �c:n�m �a;�ss���� f(luJI()II)�lsta.!l: DRS. A. J. NÓBREGA DE OLIVEIRA
terras do Suplicante, n'um� f::Jame� do E�tÕ::�OV!�I��I:C� Rio. _(extensão de 1.500 (mil e foru - Oa�OJ _ Intestino, etc.
qulnhentos) metros, pelos nb;l�rosalpingogratla _ R_dlOltarla OuUtrleafundos com vertentes do

r (Gr:nldêz) _ RadiOlOgia Pedlá&rlca

���r��ent:umea s::::�::om�� I![SPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

tros) e de outro lado com

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
t'!rras de ArChanjo Genulno

&NDERtco; Rua Irmã �eDWIU'd.a I/n. Ontb11l , por·

Sigueira, numa extensão de
!.500 (�Il e quinhentos!
metros, com uma área to
h'.l aproximada de 240.000
:lletros quadrados; 3) _

Que, o terreno descrito sob
numero 2, tem as seguintes
confrontações: limita-se pch
�l'ente com a estrada da

�::::��: dod:I�:�rã��e��m: I
quarenta e nove) metr031de um lado com terraJ c!�
Ilagmar Correia Filho nu·

.

ma extensão apl'OXi;IWda
d,� : .. 000 (dois mil) metr .)s,
pelos fundos com o Tmves·
são da Lagôa do Pel'Y, numa
"'x�,:ns&.o de 149 (cento 12
qua!'enta e :'()"f') metrr.! e
de out.·c lado com terras rlp
Nereu Ramot Filho ou que;ll
de di:-cito, numa exten';:b
de 2.000 '(I(1ls mil) metriJ,'",

I
com a li.rea tútal aproxln'aju
de 290.000 (duzentos e no

,
venta mil metros quadra

�����_�"" dos; 4 - Que, os Supli-
cantes possuem benfeitCl'las

DEPARTAMENTO DE SAÜDE PÚBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MÊS DE MAIO
- 2.0 teIra (terlado) Farmácia Moderna Rua João Pinto

6 - Sábado (tarde) Farmácia Sto. Antônio Rua Felipe Schmldt
7 - Domingo Farmácia Sto. Antônio Rua Felipe Schmldt
13 - Sábado (tarde) FarmácIa Catarinense RUa Trajano
14 - Domingo Farmácia Catarinense RUa Tr:aJano
20 - Sábado (tarde) Fal'mácla Noturna Rua Trajano
21 - DOmingo Farmácia Noturna RUa Trajano
27 - Sabado (tarde) Fal'mácla Vitória Praça 15 de Novembro
28 - Domingo Farmácia Vitôrla Prat"a 15 de Novembro
O plantão noturno será etetuado pelas farmácias S. Antônio, Noturna e VJtória.
O pl$lntão dlúrno compreendido entre 12 e 12,30 hs. será efetuado pela tarmácla Vitória.

ESTREITO
1° - 2.0 teira Henado) Farmácia do Canto Rua Pedro Demoro
7 - Domingo FarmácIa Indiana Rua 24 de Maio

14 _- Domingo Farmácia CatarInense Rua Pedro Demoro
21 - Domingo Farmácia do Canto Rua Pedro Demoro
28 - Domingo Farmacla Indiana Rua 24 de Mala
O plantão noturno será. etetu- ado pelas farmácias do Can! 0, Indlnnn e CatllTlnense.
li. presente tapeia não poderá ser alterada sem prévia auto rlzação dêste Departamento

Programa do mês de·Maio
DIA '11-

Grande "show" da famosr. orql\cstra "Os Jockrs"
DIA 13 - t

DIABa1l1: � Bisturi, com a orquestra de Norberto BaldauJ

Disco Dance com orquestra.
DIA 27-

Grande Soirée dos artistas catarlnenses oferecido
as delegações remisticas visitantes.

'

26..5-61

(lINIU SANTA CATARINA
•

Clinica Geral
Doenças Nervosas e Mentais -

Auxiliar de Escritório
PRECISA.SE DE UM, TRATAR EM MODAS

CLIPER, RUA I TRAJANO, N, 4,

Adegas de Produtos Casa Grande S.A.
Assembléia IGeral Extraordinária

Convocação
Qli'íp?"

São convidados os senhores Acionistas da Ade..
gas de Produtos ICase Grande S. A. a se reunirem,
em Assembléia Geral Extraordinária, a realízarece
às 14 horas do dia 27 do corrente mês de maio, em

sua séde social, nesta cidade de Tangará, Estado de
Santa Catarina, a fim de deliberarem sôbru I a se-

guinte ordem do dia: - I

a) Aumento do capital social;
b) - Akeração-I e nova redação do art. 5.°

dos Estatutos SOCiais.
c) - Outros assuntos de interêsse da Socie..

�=m�---�-------

Tanga!';", 16 de Maio de 1961.

APRENDA INGLES
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira. 42
Frigorífico Conslruido em Terreno COIII

565.687,00 m2 de Área Localizado em

Barbacena - Minas Gerais
EDITAL DE VENDA

0. Ba?�o do Brasil S.A. faz saber flue está à venda o

eX-F�lgorlfICO Barbacena, localizado em Barbacena, Minas
GeraiS, contando com uma área construlda de aproxima
damente 10.297,00 m2 em terreno de 565.687,00m2, con
tendo vários edifícios obrigando maquInãrla pl'ôprla, es
critório, oficina, almoxarifado, carpintarIa, depôsito e
casas residenciais. Inteiramente equipado com capacidade
para �atança de 250 reses dIárias (8 horas de trabalho).
�OSSU1. estrada de ferro prôprla para carga e descarga e
e serVido por estradas de rodagem internamente. Aproxi
madamente 5QO.000m2 se destinam a pastagens Para re

pouso de boiadas. Conta o frigorífico com mobiliário. e
utensílios diversos. Agua abundante 020:000 litros em 24
horas) pOSSuindo três reservatórios com capacidade para
131.000 litros.

Poderá o Banco reCÚS81' uma ou todas as propostas
sem que assista aos ofertantes dIreitos a indenização ou
reclamações sob qualquer pretexto.

Informações e entrega de propostas na Agência local
a.tê o dia 30 de junho de 1961.

BANCO DO BRASIL S. A.
AgênCia em Florianópolis (SC)

José de BriUo Nogltell'a _ Gerente
Joiio Baum - Sub-gcl'ente

23-24-27/5/61

O SR. QUER COMPRAR CASA!
o sr. quer \'ender sua casa?
Então procure sem demora o escritório de venda de

imóveis. Vende também lotes no Grupo Escolar de Bar�
reiros! LOTEAMENTO "RAlRRO DO IPIRANGA".

Informaçi,es:

Oito Julio Malina
lIua Feltpe Schnlllll, 1·1 - St1hrado, li'lelillIC ,D47,

:\
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"0 .,TADO" O IU.U!I UTIOO UlUlO Da I. 06T.uu:..& Florianópolis, Quarta.Feira, 24 de Mai.o de 1961

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

I DEZ MIL PESSOAS DEVERÃO ASSISTIR A REGATA INTERNACWHAL, MARCADA PARA O PRÓXIMO DOIIIRGO - Segundo os entendidos, •
, cêrca de dez mil pessoas, vindas de tôdos os pontos da Capital e municípios vizinhos estarão presentes à monumental Regata Internacional do Aldo '"

: Luz, a primeira no gênero em Santa Catarina, justificando, desta forma, o interêsse do público pelas pugnas náuticas de domingo próximo, na baía :
, sul, entre guarnições da Argentina, Uruguai, Guanabara, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Os trapíches e cáis, mormente o do Aterro, •
, deverão ficar superlotados, assim como o môrro da localida de da Prainha, onde se dará a chegada dos barcos, Qs prepa rativos vão bem adiantados e •

� ludo indicando que o êxito da manhã remística será lremen do. Aguardemo-la.
.

•
• ,. \. � .. .1. .... ..._

. IATE CLUBE DE FLORIANÓPOLIS

Na manhã de sexta-feira, 5.° - Dorallcio "Manoel
na plsta do Estádio do Fi- Inácio
guelrense, estiveram em tret- 6.0 - Vandenésio de Souza
namento as equipes do Fi- 7.0 - Juarez Pereira
gueírense e da Policiã MIH- 8.0 - Gonçalves Mauricio
tal' do Estado, no setor de O tempo dos atletas não
atletismo, comandadas pelo foi revelado Já que o treina
professor Arruda Salomé. dor considera deslnteressan-
O percurso foi de 3.000 te a sua marcação no mo

metros, sendo a seguinte a mente.

creseírteação dos atlétaa da Também o Figueirense ea _

Policia MUltar:

I
teve em exercido através dos

1.0 - Manoel Fernandes atlétas Adelclo Flõres, Pedro
2.0 - Maurici Manoel rné- Paulo Flôres, Walmor Scho-

cio roeder e Walmir Prazeres,
3.0 - Ant-enor Alves do sem entretanto ser observa-

Prado do os seus tempos.
4.0 - Tito Manoel Inácio

�����rnmIT��1
Da FAC ao (ronista MAURY BORGES

Recebemos o seguinte ofício: ACESC e um de seus

funda-j
de um elemento- para acom

dores, alertamos os srs. di- panhar II sua delegação, a
retores da FAC para o fato. chamas justo, dentro da ex-

Quanto ao método adotado posição feita. Um abraço do

pela_. Eclética para a escolha MAURY

ttca feita, pois a crítica cone- decemos inicialmente o es

trutiva sempre é benéfica,

I
c1arecimento, Cabendo-nos

flrmo-me entretanto uma ressalva. A
com um forte abraço ACESC não reclamou possí-

Odll Varella. - presidente veis direitos. Nós, como Inte
NOTA da Redação - Agra-

.

grante da crônica filiado à

. FlIorian6polis, 11 de mala

de 1961.

limo. Snr.

Maury Borges
Redação Esportiva de

"0 Estado" EDGAR ARBUDA SALOMÉ PROSSEGUE
TREINANDO SEUS PUPILOSNESTA

Prezado Maury: MO'rOCICLISTAS
A RAINHA DAS BlU1CLETAS, evtse que
eatã apta a executar o serviço de pintura em

Motoctctetas e Lambretas. Rua: Conselheiro
i\I�frll, 15·1.

Reconhecendo a sua quali
dade de brilhante cronista e

também de amigo da FAC.
e de seu Presidente, peço per
missão para prestar esclare
cimentos a respeito de seu

artigo publicado em "Tópi
cos do Dia", no último do

mingo. dia 7 do corrente.
Embora reconhecendo al

guma razão em suas consi

derações, não posso aceitá
las por completo.

A F.A.C. em todas as oca
siões em Que tem excursíc

nado, lem convidado cronis

ta especializado para acom

panhar sua Delegação. ãstes
convites são efetuados àque
les cronistas Que maior apôio
têm dado aos seus diversos

Departamentos, sem nos in

teressarmos em saber se per
tencem a esta ou aquela as

secreção de classe, ou mesmo

a nenhuma delas.
A A.C.E.S.C. sempre mere

ceu total- apêto por paete do.

F.A.C., embora pessoalmente
eu julgue Que uma associação
cujos membros não apare
cem uma vez siquer no Está
dio Santa Catarina durante
OS diversos campeonatos re

gionais Que se realizam anual

mente, não pode nem deve
reclamar convites quando se

trata de excursíonar.
Agradecendo sua atenção a

estas linhas e também a 'cri-

VIS1TE,
SAYONÁRA em RI- FI

O melhor ambiente com a melhor música.
RUA -JOAO PINTO - TtRREO DO HOTEL ROYAL

Agencia Interme
diária de Imóveis
Rua Conselheiro
Mafra,4l

OFERECEMOS
1 - TERRENO com 368 rnz _ na Av. Rio Branco _

Esquina Esteves Junior
1 - Bf\R na Rua Francisco Tolentlno com

Restaurante e moradia anexa.
1 - INSTITUTO-DE BELEZAêom Instalaçõesrnoder

nas.-

PARA PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES vendemos
em Capoeiras - Morro do Geraldo _ Rua Odilon
Galotti

2 - LOTES DE TERRENOS com 283 m2 cada
1 - CASA DE MATERIAL _ de esquina _ própria

para negócio e moradia
1 - CASA DE MADEIRA.

(Seguros: Vida em Grupo e Acidentes pessoais)
ESCRITóRIO: Rua 7 de Setembro, 1G
FLORIANóPOLIS ........Q00- STA. CATARINA

* INFOR'MAÇÕES
TURI'STICAS

RECREAÇÃO
'!' PREVIDENCIA

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

DE SUAS COMPRAS! ." E CONCORRA A.
r �ff'O� f�� JUNHOf PElfMBRO

� SEU TALÃO tE tMtlHÂO U
-------------------------------

. �
TROQUE SUAS NOTAS FISCAIS POR CE RTIFICADOS NUMERADOS - ATÉ O DIA 31 DÉSTE MÉS DE
ldAIo, NOS SEGUINTES POSTOS, COM FUNCIONAMENTO DURANTE TODO O DIA INCLUSIVE
AOS SÁBADOS:

'

2 'POSTOS NA RUA TRAJANO (RANCH O DA ILHA) - 1 POSTO NA RUA VITOR M E I R E L E S, 38
1 POSTO NA RUA FELIPE SCHMIDT,36 - 1 POSTO NA COLETORIA TADUAL DO ESTREITO

_o_

Convocação da Assembléia Geral
De conformidade com o artigo 34 dos Estatutos,

registrados sob o n." 380, convoco aos Senhores sócios

proprletarlcs, a participarem da Asembléia Geral, que
terá lugar no dia 11 (onae) de junho de 1961, na sede
social a rua Frei Canéca n.o 145, às 9 (nove) horas,
em primeira ccnvocacçã. Caso na hora determinada
não comparecerem um terço dos associados, fica desde
já convocada para meia hora após, quando deliberará
com qualquer número.

Ordem do dia: Eleição de vinte Conselheiros e dez
suplentes.

Florianópolis, 10 de maio de 1961
ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Comodoro em exercício
21.125.30...5 e 7/61

4 em 1
Mude os rumos dos seus interêsses fazendo
ginasial pelo Artigo 91 em 1 ano apenas.
Multiplas possibilidades de êxito e garantia de sa.

tisfação. "o '! r- f
._-.-- ----� . .:._..:.�

Exames em maio de 1962.

Informações à rua Nereu Ramos - 39 (Grupo Mo ..

dêlo Dias Velho) das 18,30 às 20,30 raras diâriamen ..

te, execeto sábado.
31(5161

In�liIuto de Aposentadoria e Pensões dos
Comerciários

Delegacia no Estado de Sta, Calarina
EDITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
.' ASSEMBLEIA GERAL

A Federação Catarinense de Xedrêe. de acôrdo
com o artigo 26, letra "B", do título III, Capítulo II,
dos seus Estatutos, convoca uma' Assembléia Geral
a realizar-se no dia 4 de junho de 1961, às 14 horas,
em sua séde social, localizada IPrDvisàriamente no

Clube 12 de Agôsto, desta Capital, para eleger na

forma do artigo 12 dos. mesmos estatutos, d seu pre;
sídente, em virtude de ter sido transferido para a

Comarca de Laguna, onde exerce as funções de pro;
motor, o antigo titular; de ter...se licenciado, por mo..

tive de saúde o 10. vice-presidente e de se encontrar
em pauta o pedido em caráter írrevegável, do 20.

víceepresidente.
Florianópolis (S,c.) 18 de maio de 1961

José de Brito Nogueira
20· Více-Presídente

em exercício

CAMPANHA DOS COBERTORES
A Associação das Damas de Caridade, há vá..

rios anos vem dando, ampla assistência aos doentes
fichados, corno também aos demais pobres necessitados,
com a distribuição de cobertores. ranchos, remédios,
etc.

Dentro em breve dará Uma sessão cinematográ
fica em benefício desta entidade, cuja renda se

destinará a aquisição de cobertores;
Assim sendo pedesse aos sempre caridosos e com ..

preensívos amigos dos menos favorecidos cooperar
com esta campanha.

ASS. PEDRO FAGUNDES (Estudante)
Plortanôpolts 22 de maio de 1961.

31 ..5.61

• Imaribo S. A. Indústria e Comércio
23(5161

Assembléia ;Geral Extraordinária
Convocação

São convidados os senhores acionistas da Imaribo
S. A. Indústria e Comércio, a se reunirem em Af'C
sembléia Geral Extraordinária, a realízarcse às 9
(nove) horas, do dia 29 (vinte e nove) do corrente
mês de Maio, I em sua séde social, nesta cidade de
Tangará, Estado de Santa Cetartne. a fim de
deliberarem sôbre a seguinte ordem I do dia: -

a) Aumento do Capital Social e consequente
alteração f dos Estatutos Sociais;

h) Outros assuntos de interêsse social.
Tangará, 17 de' Maio de 1961

A DIRETORIA

Pelo presente edital faço públtcc que, por Resolução
do Senhor Presidente do Instituto, foi prorrogado para o

próximo dia 15 (quinze) de junho, o término do prazo de

inscrição dos concursos de médico P. dentista, cujo edital
foi publicado no Diário Oficial do Estado, número 6.792,
de 26/4/61, pâglna 5.

Florianópolis, 19 de maio de 1.9�1.
HIRA'!'rl DO LIVRAMENTO

Chefe da Divlsão de Serviços Gerais
DALMIRO DUARTE SILVA _ Delegado

23-24-25/5}61

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



R. Universitário: Mel�ores �on�i�ões �ara os Estu�aotes Concurso de Habilitação Para

Professores Diaristas e Substitutos
o Restaurante Universitária, significa a criação

de melhores condições de estudo para o Universitário

catarínense. A decorrencia lógica é que o número de

universitários tenderá a aumentar cada vez mais em

nossa Capital, o que virá gerar condições, para pro..

jetar Florianópolis no cenário cultural do país.
Assim, iniciou ontem, o universitário Domingos

Augusto Gaio, sua entrevista à Reportagem de fI?
Estado", sobre a inauguração do Restaurante Um..

versitár io em nossa Oepítal-
Como se sabe, o Restaurante pôde ser concluído

e inaugurado, graças aos ingentes esforços e lu�as de

um grupo -de estudantes liderados pelo Presidente

da u.e.E.
.

Respondendo à uma per

gunta do Reporter,. sobre a

capac!dade do Restauran

te, declarou-nos o Acadê

mico Gaio: "No momento
o Rel>taurante está apto à
atender a todos os untver

sttártos que necessitem dos
seus serviços. Não podemos
artnpar, que esteja apto à
atender todos os estudan

tes do interior, porque não
sabemos qual o número de

���U��l�iS��Srsa!�t���:��� APOIO DO GOVERNO DO

cimentos de ensino." Fa- ESTADO

lando sobre a situação eco

ngmíca do Restaurante,

Presidente Gaio: Líder
estudantil mostrou grande
capacidade administref ..
va: estudante uníversi..
térto muito lhe deve.

o NOVO DO NOVO
HORARIO

No "volta mesmo", o

Presidente JQ mandou ela
bol'(�l' novo decreto, con

sertando - dizem os téc
nicos - o que tíoõra est!-
1Jftlado anteriormente. Se
te horas e meia corrida de
serviço, com meia hora
apenas para almóço, meia

hora, vejam bem. Das 9 ho-
1'US ás 16,30 uma turma e

outra, das 10 horas ás
16,30. meia hora de atmóço
para ambas. Quer dizer,
vai voltar o tempo da mar

mita para os que ganham
mayramente e moram lon
ge, dependendo de condu

ção. No fundo, quen� ga
nhará muitíssimo com a

nova medida, serão os ba
res e restaurantes, forne
cedores dos almocinhos ou

lanches de meia hora. Vai
ser um taZ de aparecer re

médios vitaminados com o

nome de "Meia Hora" - a

pílula mágica que lhe /or
?Iece uma refeição -, os

sauduiches "Meia Hora" -

com pão queijo picadinho e

batatas fritas �-, etc ...

etc. .. Como dIria um pu
rista; ficou pior a emen

da do que o sonéto! Ntn

guém, nem coelho faz re

feição em mei� hora.. a

não ser ... !
-0-

Campanha boa em ho
ra certa, estão fazendo as

autoridades médicas do go
tiêmo federal, denominada
"Ofensiva Contra o Cdn
cer". Estão luta.ndo Pllra a

criação de dezenas de Hos
pitais esuecializados no

tratamento do mal do sé
culo. Enquanto isto as

Grandes potências que
abrigam em s'uas frontei
ras, inúmeros c�ncerosos,

g(lstam cada vêz mais nos

armamentos, nas corrldall
espaciais.
Seria tambén:t, para nós

c:atarinenses, uma boa

idéia, iniciarmos a nossa
Ofensiva Contra o Cancer,
'inaugurando uma campa-
7/ha para (1 construção do
lIospital do Câncer de San·
ta Catarina.

prossegue o Presidente da
UCE - "O nosso restau
rante como os seus conge
neres, em todo o pets é de

fícltárío, uma vez que for

nece aUmentação abaixo
do preço de custo. E essa a

única maneira de propor
cionar vantagens subs
tanciais aos seus rrecuen
tadores. Não poderá por
tanto manter-se com os

seus próprios recursos.
"

A Reportagem indagou
do universitário Domingos
Gaio, se êste vinha rece

bendo apoia do Governo

do Estado, na manutenção
do Restaurante universitá
rio, tendo nos declarado
aquele líder estudantil :

"No Orçamento do Estado
está consignada uma ver

ba de Cr$ 500.000,00 Cru

zeiros para o Restaurante
Universitário, cujo paga
mento S. Excla. o Sr. G0-

vernadcr Celso Ramos, já
autorizou em parcelas
mensais de Cr$ 100.000,00,
a partir de 30 de Junho.
Acrescente-se que o Esta

do colocou a disposição do
réstaurante a Nutricionis
ta Dna. Marta Hobold e

uma funcionária da Secre

tária de Educação e Cul

tura.
O leite nos está sendo

fornecido gratuitamente
pelo Governo do Estado.
Em breve receberemos ver

duraS e legumes, a preços
especiais, fornecidos pela
penitenciaria do Estado."
Falando sobre o auxlUo

Que recebeu na conclusão
áo Restaurante, declarou
nos o Presidente da UCE -

"O Restaurante foi con
cJuido principalmente com

suovencõee do Governo
Federai. Recebemos tam
bém euxíno de entidades
beneficentes do Comércio
e do Governo do Estado.
Esperamos doravante

conseguir auxmos, não só
do municipio de Florianó
polis, como também das
Prefeituras do interior do
Estado."
A Reportagem indagou.

ainda, do acadêmico D0-
mingos Gato, como sentira
o ato da Inauguraçãõ do
Restaurante. Tendo nos
declarado aquele universi
tário: "Para nós, a Inau
guração do Restaurante,
representou urna das maio
res satisfações que tivemos.
Não só, por termos conse

guido cumprir uma pro
messa feita durante a

campanha para as eleições
da UCE, mas, principal
mente, porque nos dá a
certeza de termos sido
útels aos universitários.

PR�IO DE 3 PAVI·
MENTOS

Após, o Reporter acom

panhado pelo Presidente
da UCE, Passou a visitar as
dependenclas do magnitlco
prédio de 3 pavimentos,
onde se localiza o Restau
rante Universitário. No
primeiro pavimento, está
instalada a séde da UOE,
no segundo localiza-se o

Restaurante e no ultimo
andar, existe um amplo
salão onde se pretende ins
talar o Teatro ou o Clube
Universitário.

o Concêrto
de Sexta-Feira
Por iniciativa da as

sociação Coral de FlorIa
nópolis e patrocinfo da
Secretaria de Educação e

Cultura, real1zar�se-á, na

próxima sexta feira, dia
26, às 20 horas, na AABB,
a PraÇa Pereira Oliveira,
um CONC.tRTO DISCO
FONICO, ocasião em que
será apresentado o mais
pelo ORATóRIO de HAN
DEL - Israel no Egito,
executado por llm conjun
-to de coros e orquestra
sinfônica da Universidade
de Utah.
Salienta bem a grandio"

sidade da obra a partici
pação de 3 maestros de
côro e um da orquestra. 03
convites se acham à. dis
posição dos Interessados
na Diretoria de Cultura.,
todos os dias das 16 às 18
hn-rss.

600 PESSOAS

A capacidade atual da

cozinha do Restaurante,
atende ao fornecimento de
refeições para 600 peseõas
diàriamente. Essa capaci
dade poderá facllmente ser

ampliada para 800 pessõas
atendidas por dia.
As refeições, além dos

pratos tradicionais da fa
mília brasneíra.wêm acom
panhadas de um copo de

leite, bem como verduras e

sobremesa. O Cardápio
varia diáriamente.

A COZINHA

A cozinha é guarnecida
de grandes balcões para a

distribuição daS' refeições.
Possui também, dois gran
des fogões á óleo, geladeira
de 70 pés, maquinas elétri
cas para descascar batatas
e pica!' carne.

O RESTAURANTE
As mesas do Restaurante

têm o tampo de fórmica e

as cadeiras são estofadas,
Ao deixarmos a UCE,

saimos convencidos da ca

pacidade de realização dos
nossos universitários, que
lutando contra todas as

adversidades, construíram
tâo magnífica obra, moti
vo de justo orgulho da
classe estudantlI barriga
verde.

Aspecto da ampla cozinha do R. U. Confôrto e higiene nortearam a sua

construção.

Atendendo a indicação
do Governador do Estado
u Secretário de Educação e
Cultura instituirá concur

so de provas no qual será
avaliada a capacidade dos
candidatos a professor
substituto ou diarista. Nes
te sentido o titular da
Pasta determinou a seus
assessores que elaborem
ente-projeto de Lei a ser
enviado à Assembléia Le
gislativa do Estado. J;::ste
con.curso de habilitação
sera realizado sempre que
não hajam titulados em
número suficiente para

preenchimento das vagas
existentes no Estado e te
rá lugar na segunda quin
zena de fevereiro. Dele po
derão participar profes
sores titulados que não te
nham prestado, por qual
quer motivo, o concurso de
ingresso, e professores não
titulados. O concurse será
válido pelo prazo de três
(3) anos e a chamada dos
professores para reger in
teiramente as classes va
gas será feita, necrose
mente, pela ordem de clas
sificação.

Florianópolis, Quart� ..Feira, 24 de Maio de 1961

TRATORES ,POR ,PRISIONEIROS:
GESTO, . HUMANO

8 Planetas Desencadearão Guerra Em 'Fevereiro/de 1962
SINGAPURA, 22 (FP) nosso planeta sofrerá. não países mais prejudicadas

- "Está escrt- nos as obstante, terríveis catas- serão, segundo ele. os

11'Os: a 5 de fevereiro de trotes. Estados Unidos, União

1962 oito poderosos pfa- O astrólogo malês, dan-, Sovíéüca. China. India e

netas desencadearão uma do provas de muito pov; Japão.
batalha para a suprema- co otimismo. profetizou, ,., A Malásia, concluiu o

cía nos céus, e sua. luta entre outras "pragas": profeta, como para trac...

terá uma influência ne, cetaclísmas, inundações, quilizar a seus compatrio-
fasta para o mundo", prc.. sismas e íncendíos, aos tas, não será alcançada
tetizou ontem um astro- quais se acrescentarão diretamente por essas ca ..

logo da Malásia, J. Wa.. uma epidemia de fome tastrofes. mas sofrerá as

jarerna. SUa ctencía, SE'.. e varias revoluções. Os suas consequências.
gwldo parece, é inspira...

da pelas investigações efe.
tuadas antes de Cristo por
membros da seita brah.,
mane-

O perigo de uma guerra
sem precenderrtes na His..
toda ameaçará, a partir
desse momento. toda a

Terra, declarou walerre;
ra que acrescentou que
em caso de ser evitada

DETROIT, MI A M I,
NOVA IORQUE, TEGU.
CIGALPA - O povo
norte..americano (não o

govêrno) vai contribuir
para a compra de 500 tra;
tores, Com que serão res..

gatadas as liberdades de
mil prisioneiros cubanos.
entre os patriotas capto ..

radcs durante a tentativa
feita, recentemene, no

sentido de salvar a pátria
de José Marti da tirania
fidelista. 'A frente da
campanha filantrópica 8 ..

cham .. se três norte_3me..
ricanos ilustres: a S1'a.

Eleanor Roosevelt, viúvo

�OSI�!��l�:�t�eu�Z:�;��
sidente do Sindicato dos
Trabalhadores na Indús..
tria Automobilística; e o

sr. Milton Eisenhower,
presidente da Universi ..
dade Johns HOpkins.
Aceitando a proposta

.
de Fidel Castro," que, imi ..
tando Hitler pediu 'tf'ãtB..'Cronista ,Social

de "O Estado"
Em Evidência

Do cronista R. Martins,
recebemos, em data de ou

tem, o seguinte cabogra
ma:

"Rio
Diretor O Estado
Zury Machado colunista

vosso matutino recebe ho
je imprensa televisão ro.
Iões Copacabana onde hos
pede pt Dara entrevista
sôbre maravilhosas relidas
HoepcJce."

Bolsas de Estudos nos EE.UU.
A Secretaria dê Educa

ção e Cultura, torna publi
co, que recebeu do INSTI
TUTO BRASIL ESTADOS
UNIDOS, noticiário rela
tivo a concessão de bolsas
de estudos.

Os candidatos interes
sados às referidas bolsas,
deverão satisfazer, entre
outras, as seguintes condi
ções:

1. Os candidatos devem
ser cidadão bresneíros.
2. Os cendtdajos deverão

submeter-se a um exame

de proficiência na língua
lnglêsa em data posterior.

�. Os candidatos devem
gozar de bôa saúde.
4. Os candidatos devem

ter entre 22 e 35 anos de
Idade, e devem ter comple
tado um curso numa uní
verstdade brasileira.

5. Os candidatos devem
ter um objetivo sério, que
possa ser realizado pela
frequencia aos cursos de
uma instituição de ensino
superior, devidamente re-

Bendita Seja a S.S. Trindade

conhecida nos ESTADOS
UNIDOS.

6. Dá-se preferência aos
candidatos que ainda não
tenham visitado os ESTA
DOS UNIDOS, e que já 'se
encontrem no exercício de
sua profissão.

Informações adicionais
podem ser obtidas no INS
TITUTO BRASIL-ESTA
DOS UNIDOS.
-Edifleio; Z"AHIA 60 An
dar, FlorianóPolis:

'n Guisa �c memórias...
II

RENATO BARBOSA

RIO, 16 DE MAIO. - Nos ultimas

anos de ginásiO, surgiu na politica do

Estado um rapaz, alguns anos mais velho
do que nós, recem-rormado em Direito,

.
ralo bigodinho louro, saído ele uma vida

universitária marcada pelo prestigiO de
alta mteugêncta: - Edmundo da Luz

Pinto. Peixinho de Laura Muller e pa
rente próximo de Hercílio Luz, que Cor
dialmente se detestavam, Edmundo, elei
to deputado ao antigo Congresso Repre
sentativo do Estado, era orador de fino

estilo aCadêmico, que se habituou a dei

xar, mesmo sem sentir, e até hoje, tunü
noso rastro por onde transita. Sua ora

tória nos impressionou. No ano anterior, '

ele eletrizára os portenhos em uma de

legação estudantll a Buenos Aires. Ape
Iídaram-no de "pequen-, Ruy".

Há festas de conteúdo doutrinário, mui dtferen,
tes das que ordinariamente se referem à Cristo como

Salvador e aos Santos como dignos de exaltação; são
as festas de conteúdo doutrinária, dentre as quais se

sobreeleva a da SS. Trindade. Deus não é sozinho;
nele ocorrem tres pessoas, conforme diz a revelação
cristã. A vida de Deus não consiste na expansão para
fora para o mundo que cria; este é um modo super.
ficial nosso de conceber a Deus pnquanto vertido para
nós; Deus é antes de tudo ele mesmo. Na imensidade
da Illatureza divina, que reune a to'talidade do ser, a

totalidade da razão do ser, a totalidade da perfeição
do ser, um oceano imenso certamente ocOrre de a�..

pectos que nOsso aparato cognosc:itivo mal excogita.
Aplicando.nos, pOrém a uma rigorosa consideração fi..

losófica, devemos admitir pelo menos isto, que um

céu imenso se dilata p4r� alé� 30 horizonte alcan.

çado. E é para o lado de lá deste horizont� que se

encontra a dOutrina da 'trindade das pessoas em

Deus·
A festa da SS. Trindade, no domingo imediato ao

Pentecostes, se destina a bendizer a adorável e augos
tíssimO mistério das pessoas divinas. Não deixa de ser

no'tável que a maior comemoração religiOsa do mo..

nicípio seja: a da SS. Trindadej no sub.distrito do

mesmo nome Corpo imenso pela massa que concOrre,
a festa da SS. Trindade requer contudo UIIll8J espiri
tuaUdade equivalente. Nada de mau ocorre em tudo

quanto se realizar em Trindade; por isso mesmo, a

Comissão Festeina se esforça em ampliar as manifes

tações exteriores e desenvolver o caráter popular das;

comemorações. Mas, tudo isto tem a função de esti..

mular a meditação em tôl'no do magno mistério, a

função de COnduzir a todos para a exaltação da trin..

dade divina, a função de bendizer o Pai, o Filho e o.

Espírito Santo. Com esta intenção ,convidamos mais

uma vez a todos os membros da comunidade parO..

quial de Trindade, bem como aos devotos das demais

paróquias que conosco se queiram associar, para no

vamente elevar nOssas men'tes e atrrar nosSO pensa.

menta para além do horizonte, na contemplação .de
nossa Deus em todas as suas veneráveis pessoas.

:Be. EVALD�O ..P.AULI

Tribuno realm'ente primoroso, exce

lente cultura literária, filosófica, h1stó
rica e juridica, e de incomum memória

ret.entiva escravlzante simpatia pes

soal, Edm\mdO, criado e educado aqui
no Rio, levou para a terra natal condi

ções personaUsslmas, que lhe poderiam
ter garantido, sem � menor dificuldade,
seguro e prOlongado bastão de liderança.
Exercitára-se, desde multo cedo, na con

vivência com os próceres. Sua politica se

processava nas altas esféras, sem pene

tração propriamente popular. Bonissimo,
albava para Banta Catarina, não com o

olhar afirmativo de quem desejasse con-

��íã�a'd��nCf��ria,a ��������!�:�ed� _

vida segurando em uma Q_as varas do

páliO da Procissão ao Senhor dos Pas

sos em Florianópolls. Nada obstante, na
dédada de 20 a 30, êle polarizou, dinami
zou e coordenou a política governista do

Estado.

Várias vêzes lembrado para Governa

dor irritava-se com essa prebenda. Con

sidérava-se, com isso, vítima de uma

conspiração honrosa e emocionante, mas
destinando-o a dormitar, quatro anos a

fio em Palácio, e assaltado, á falsa fé,
pelo domesticismo das naturais soluções
políticas das pequenas provinclas. Para

se descartar deSSa fórmula, acabou

transformando, - e sómente sua habm�

dade serIa capaz de tanto o Deputado
Fulvio Aduci em pomba de paz do antigo
Partido Republicano Catarinense. Lan

çou e lhe defendeu a candidat.ura ao go
vêrno estadual, vitorlosa sem competi
ção. Edmundo àa Luz Pinto exerceu, sem

dúvida algum:!., influência prõpriamen�e
grupal. Teve imitadores até na inimlta.

vel maneira de dizer as coisas. Graças a

Deus já se encontram ultrapassados os

InsuPortáveis "Ersatzen" edmundianos ...

:€sse homem jámais quis liderar de ver
dade, - u'!l pouco por timidez e muito
por comodIdade. Suas dimensões foram
sempre outras, em relação ao meio aca
nhado, onde

. exerci�. polit.ica, que eu jul

�fd��e ter Sido, abas, mero acidente na

Alta r�ce�U�a os problemas
de oraameaçao, pressentiu o movimento
armado de 30, ao qual, todavia, não ade
ny, nem se lhe pôs a serviço. No go
verno Getulio Vargas, foi convocado a
prestar brilhante concurso á diplomacia
em. missões espectais, em Portugal e nó
Chile

'.
A "carrJére", entretanto, não o

seduziu, - exatamente a êle diplomata
instintivo. Edmundo é grande orador
Que raramente discursa. Grande escritor
que quase nunca escreve. Descontados
alguns discursos proteridos em Santa
Catarina, as oracõea pronunciadas em
Portugal e notavel parecer, quando depu
tado federal, sôbre prescrlcão quinque
nal, parece que nada mais restará de tão

I
alto e luminoso espírito. Perdulário de
talento e de cultura, observador profun
do e penetrante, ele persiste no contJ-

. nUado crime d� omissão em que semple
viveu com delicadezas de sensItiva Sua
obr.a, .---: literaria, filOSÓfica, Jurldica,
soclOloglca ou histórica -, se escrita,
seria obra pnma. nas letras nacionais.
S_uas "Memórias" se constituiriam sub
sIdio valioso á história politica brasllei
rp., nos últimos trinta anos. Homem lea
llssimo, quando, -_ dizem, e eu acredito,
que, por inspiraçao do Sr. Nerêu Ra
mos -, os partidos I,Olíticos tendiam a se
agruparem torno a sI para o lançamento
de �ua ca�didatura ao Senado, sem com
petidor, ele mais uma vêz viveu sua
omissão, indicando o nome do Sr. Adolfo
Konder, á época, de dificil senão im-
possível coordenação.

'

E,. assim, sU�la, que poderia
ter Sido eno�rme e bastante salutar, na
nossa geraçao, se reduziu, em Sant.a Ca-

���no\����!����S��� s��u��ia°t�ad�;g�
í:i��' p���i!�do�;e sg��d�:ãr�e��gon�f
êle é o aristocrata, afeito a herméticoS
circulos de elite, sem porosidade para
fóra �e seu pequeno mundo. Teórico, por
excelencia, de tôdas as reivIndiCações dos
últimos decênios, não se preocupou em
baixar á planicie ou descer escadas para
o CQ.Ilvlvio com as multidões. Para cria
tura assim rarIssima, :a quem Deus dotou
de espirita .realmente privilegiado, se

rIam, essas, atitudes de condenável mau
gosto. E revelariam, de imediato ausen
cia de sinceridade em uma formação hu
mana medular e celularmente sincera.
Dotado de positivas condições para se
tornar urn dos arquitétos do futuro, Ed
mundo sempre se omitiu em m'õra, mes
mo em relação ao presente, preferindo
conservar apenas o passado, - o encan

to, a fida�ia, aS boas maneIras e a in
teligência de nossa "beIle époque".

ree em troca de homens'
os três norte--amerirano�
acima eitados passaram
um telegrama ao tirano
de Cuba, em que disse..

�::' ���t��:� d��;::�
tos a assumir a respOnsa_
bilidade de levantar fun ..

d�s de fontes privadas,
nao governamentais, pa ...

ra comprar 500 tratares
agrícolas e também a
avistar..nos com vossos
representantes na cidade
de NOva Iorque ou qual..
quer outro lugar mútua ..

mente determinado, Com
a finalidade de elaborar
os detalhes". E, mais a ..
diante: "Não fazemos
essa oferta como atendi..
menta a uma exigência
de resgate político, mas
como um gesto humani ..
târío. Nós o fazemos co;
mo prova de que homens
Iívres., não abandonarão
os que arriscam tudo pe
lo que julgam ecertadc".
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