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Poeira Atômica· Ameaca Destruir a
.,

Human idade Grande�:��� ameaçam 90 mil hom��;:��������z.:
mentaçgo animal, estendidas.<o

- "Desde a catastrófica explosão de 1.0 de mar
ço de 1954 (atol de Biquíni), norte-americanos, rus-'
sos e inglêses já fizeram explodir seguramente mais
de 10 e provàvelmente pouco menos de 2Q bombas de
Hidrogênio, contaminando irremediàvelmente nosso

Planeta com um terrível agente de destruição bioló
gica, na vã tentativa de conquistar vantagens de po
sição numa guerra futura, que se vier a ser defla
grada, não deixará ao seu término ninguém para co

memorar a vitória".

Estas declarações foram prestadas pelo professor
Jorge P. Guimarães, biologista do Instituto Osvaldo
Cruz. "O grande mal, portanto, já está consumado,
pois ainda, que neste instante cessem, como todos
desejamos, definitivamente as provas nuclea;res, os

detritos radioativos acumulados na estratosfera en

cerram um risco potencial para a saúde humana,
que não obstante os eufóricos pronuncíamentos �e
otimistas mais ou menos írresponsáveís, e matéria
de grave preocupação para .a humanidade".

foi constatada em 1955, pelo pro
fessor Kulp e seus colaboradores,
e, em 1959 foram publícados os

primeiros dados. obtidos pelo pro.,

fessor penna França, em medidas

levadas a efeito em ossos de 10
natimortos do Rio.

_ "Comparando-se os dados

publicados nos dois trabalhos, no

ta-se que enquanto Kulp obtinha

a cifra de 0,06 micromicr·ocurios

gramas de cálcio como concentra

ção em ossos colhidos no Norctes.

te. Fuma' França obtfnha, no Rio

urna concentração média de qUà�
se IlQVe mais, isto é, Ó,5;f. Assim,

I a "e�,ci� ano, as sstímatívas, das do ,

I ses a serem concentradas n.o. ,)rga
I nísmó humano- vão perigo.s!\�ente

Ainda Urubupungá
. RUBENS DE ARRUDA RAMOS

,

Decididamente não nos vai à conta o fato de o sr. Irineu Bor�hausen, quan-
do candidato, prometer eletrificar o Estado com cinco poderosas e gigantescas �e�
trais hidroelétricas, e depois, terminar sua administração sem acrescer de um um

co kw opotencial de energia encontrado em 1951.

A lembrança dêsse fracasso total, compreendemos, irrita mais do q�e aquel�
história que começa na unidade e não para mais: um elefante, m.nola mUlta gente,

dois elefantes, amolam muita gente; três elefantes amolam,mUlta gente ...
?

Também no caso da pavimentação de estradas, qUE;) culP�S r:-0s.cabem.
Estradas pavimentadas e eletrificação eram os pontos prsncipais do progra

ma hornhauseano. Falllou cem por cento em ambos.

O prêço da inépcia será recordá-la! Para que o povo não seja oJ,lj;ra vêz

ludibriado.
x x x

O desespêro publicitário da UDN viu, nos govêrnos pessedista�, �ma ur�
bupungá apenas, ali nos motores do Largo Fagundes. Cegou quanto a rede Capí

varí que' o sr. Bornhausen e seu partido' condenaram, apregoando os males da
,

dos oorno sé t uieal! , ,termo-energia, mais tarde exalta os como SlS ema-l ...

Pelo mesmo sr. Bornhausen! Pela própria UDN.

X X X

Retornemos, agora à Urubupungá. Vamos deixar de lado cartas que nada

dizem. Passemos, tranquilamente, a palavra a S. Excia., o �r. Prof. Carlos Alberto

A. de Carvalho Pinto, erqínente governador do Estado de Sao Paulo:

"PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE USINAS
'.

.

Considerando-se que a construção de grandes usinas so

pode ,ser feita em períodos de 4 a 5 anos e que há nece�sidade ?e
programação a longo prazo, o plano do oovêrno, neste setor,

abrange duas etapas: a primeira, de 1959 a 1963, cO,mpreende.�s
usinas 'que serão iniciadas nos dois últimos anos deste quadn�
nio, para atender a necessidades futuras. As obras que deverao

ser completadas na primeira etapa englobam usinas particula
res, com 431.000 kW, a cota de São Paulo na usina de FU�'nas
(300.000 kW) e o programa estadual, com 900.000 kW. As usinas

particulares consideradas são apenas aquelas que já estão com a

programação assegurada: Cubatão, subterrânea (130.00. kW)
. �

Piratininga €250.000 kW) dR São Paulo Light e a usina de JuqUla

da C.RA. (51.000 kW). O programa estádual abrange as usinas

em fase final de execução: Lucas Nogu�ira Garcez (34.000 kW),
Limoeiro (14.000 kW) e Flórida Paulista (20.000 kW) ;_usinas em

fase intermediária de construção: Jurumirim (100.000 kW), Eu

clides da Cunha (98.000 kW) e Barra Bonita (132.000 kW) e no

vas usinas: Graminha-Paradouro (70.000 kW), Bariri (132.000

'kW) .

e Chavimtes (300.000 kW), totalizando 900.000 kW e um'à

produção prevista de 3.726 milhões de kW por ano. A capacida
de adicional que será in,stalada entre 1964 e 1967 abrange a en

trada em operação de outras máquinas da usina de Furnas, com

o total de 300.000 kW (cota de São Paulo), e o programa esta

dual com as usinas de Ibitinga (121.000 kW) no Rio Tietê e o

início de operação da primeira etapa da usina de Urubupungá
(450.000 kW), que terá uma potência total instalada de 1.350.000

kW e uma produção prevista de 6.500 milhões de kWh por ano."

Eis aí, em publicação oficial - "Govêrno Carvalho Pinto - Plane de Ação
1959-1963" - a palavra oficial do governador paulista. O trêchq transcrito acha-

se nas oáginas 91 e 92.
.

.

UrUbupungá é um projéto. A construção dessa usina nã.o foi iniciada no go

vêrno Jânio Quadros como afitmaram por aqui: est� prevista para 1962 ou 63.

Tudo como escrevemos.

O l'esto ... é ... cl)apéu alheiÇJ, ..
--�--��----�--�----------------------�� .---�--------�--------�--�'�

se aproximando dos níveis de to-

1958. Três questões cruciais

lel",lnci& estabelecidos que são

100 mícromtcrocurtos..gramas, a.e

Cálcio" .

- "Estas expl :sões
.

- explico i}
- fizeram aumentar o reservaty.,

rio estratosférico de Estrôncio-90
de 1,4 para 4,3 megacurtos, cn _

tre junho de 1957 ,e outubro de

1958, duplicando as taxas de' de

posição dêste elemento e outros

radisótopos, a par.tir' de maio de

radícbíología, precisam ser resol..

vidas para que as estrmattvas dos

perigcs e�volvi"·"s na contamtuu.

cão radioativa tenham uma eíg..

ntrícaçgo: I) existe uma dose li

miar, abaixo da qual não se obser ..

va'.efeito,? 2') é J:hl'llar _. a -reia«õ.o
'doso.efeito ? 3) qual a significa.

I çã'o da intensidade da radiação .na
i determínaçgo de efeito a longo

ção em nosso país".

Relatório do POO" agrava
eríse da.. ,.,.ce

dois palanques e, depois de de,

,claraçõesr &f�tuosas aos lideres do'

PDC e do PTN, decir:!iu-I;(' pelo
dos udenístas,

Um relatorio secreto '10 depu., entregue ao deputado Qlleuo'z li]!-' O ,relatório' pedeeísta, segundo

lho, proderá provocar uma revisã&', ,��� informações, revive o P{'Jllls_
tado Roberto Cardoso do PDC, do problema sucessório, por parse �ma da, dualidade- de candídatu;

tempo, irão fornecer os elemen.,
tos de resposta".
"A solução ,para o grave pro.

blema não será encontrada p.xclu

sívamente no recesso dos labo

ratórios de pesquisas Tend,) se

transformado em problema de

saúde pública, �Ltm(1 J20r medí.,

das te provídgncías especiaEzari2.,::,
que as agências ",n�itárias do 1"1',í"
devem, tomar, no sentido de en ..

quadrar o problema nas suas co.
de

ordenadas mestras, e, numa. �,�_

gunda etapa, propor e execu ';<,1'

medidas de combate ao mal. Pét.
ralelamente às providências da

equipamentos -dos laboratórios de

pesquisas, impõ,e.se um amplo ín.,

quérito epidemiológico para que
se possa avaliar, com segurança a

extensão e o grau' ela contamínc.,

Oito Mortos
�
� Até o presente momento apareceram oito

� mortos nas catastróficas enchentes de Bigua
� çú, Palhoça, Santo Amaro e Tijucas.
.: Quatro pontes estão destruídas, impedin-'I
� do o transito para o sul e norte do estado.

. ,
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Agadir, uminlerno na terra:
sombras e ruinas de gente
AGADIR, 4 (UP) - Se há tástrofe da meia-noite de se- Base Naval e Aérea francêsa O bairro europeu reflete,

um inferno na Terra, está gunda-feira e as filas de a 8 quilômetros da cidade. também, a tragédia, mas ali
aqui. aviões reunidos no aeropor, Crê-se que os únicos que se vê vida: gente sentada
E' um inferno habitado por to de Agadir. permaneceram em Agadir nos escombros e grupos de

tristes sombras humanas e Os rostos refletem o horror são os que perderam seus se- socorro.

pelas brigadas de salvamenv . dos instantes que desolaram res queridos ou ficaram co- 1\lguns dos sobreviventes
to que removem desespera, esta cidade antes alegre e mo que paralisados pela ca- entesouram o pouco que pu-
damente os escombros, em pitoresca e a estupefação an- tástrofe. deram salvar do que foi seu
busca de vítimas. te as consequências. RESTOS HUMANOS lar: uma cadeira, uma col-
ROSTOS DE ESPANTO Os aviões, que simbolizam Onde mais se notá a des- cha, um rádio, qualquer coí-
Duas coisas se destacam: o espírito de fraternidade in- truíção é na "Medina" o bair sa em qU7 puderam lançar a

os rostos espantados dos ára- ternacional, têm trazido au- ro mouro da parte alta da 'mão.
bes que sobreviveram à ca- tmO de toda parte. cidade. lOque era um luxuoso hotel'

"

FUGA EM MASSA Nas ruinas fumegantes 'de de 16 andares - o Saad':l. .. -

Quando entramos na cí-. suas edificações podem ver- jaz agora, em ruinas. Des

dade, cruzamos com carava- �e restos humanos: braços, moronou como, se fecha um
nas de pessoas que fugiam a pernas e um busto. �cordeon: pela forma 'dos
pé, em carretas ou em bur- Ali tudo é morte. Nada; res- escombros quase se podem
ros. ta de vida. j ',V.� contar os pavimentos que
Muitos dos que fugiram do VIDA AINDA tinha.

perigo de morrer de sêde de
fome ou de epidemias se' re
fugiaram nos hangal'es da

em suaves mensalidades

Viaje

8Qora'
e pague

aepOig

informações;
agência
TAC'

CRUZEIRO do SUL

R. Felipe Schmidt, 24
Fones 31-74 • 21-11 e 37-00'

',. -;<lI'

(urso 'Elementar de
Biblioteconomia
Terá início dia 7 do corren

te. às 15 horas, na Casa de
Santa Çatarina, o Curso Ele
mentar de Biblioteconomia,
realizado pelo Instituto Bra
sileiro de Bibliografia e Do
cumentação, sob o patrocí
nio da Diretoria de Cultura
do Estado, miinstrado pela
Bibliotecária do Instituto,
srta. Thaís Caldeira Henri
ques.
As inscnçoes acham-se

abertas, até o �iª, 7, às 12 110- .

l'as, .,pa Diretoril:J, de'Oultura.'"

PARA PRESTAR AS HONRAS DE ESTILO, POR
OCASIÃO DA INSTALAÇÃO DOS TRABALHOS DO

.EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA"DO ESTADO,
UMA COMPANHIA DA POLICIA MILITAR FORMOU

•

'A PRAÇA PEREIRA E OLIVEIRA.
ALI ESTEVE, ESTACIONADA, POUCO MAIS DE

UMA HORA. E DURANTE ÊSSE INTERVALO, NA
DA MENOS DE TRÊS MILICIANOS DESMAIARAM.

SIM, DESMAIARAM, DO VERBO DESMAIAR
"PERDER OS SENTIDOS, DESFALECER".

X X X
OS QUE TANTO FALAM EM PROBLEMAS HU

MANOS, QUE NÃO TÊM SIDO CUIDADOS PELO

.

GOVÊRNO FEDERAL, DEVEM TOMAR CONHECI
MENTO DO FATO, QUE REVELA ALGO DE POUCO
HUMANO

SUB-NUTRIÇÃO? OU MÉDO DE SEREM PRÉ
SOS PELO TEMÍVEL DR. SECRETARIO DA SEGU-
RANCA? ,11

A CAUSA DAS CAUSASjERECE UM ESTUD:O

ras á vlce.presíderieta e conctuídos pedecístas, Gerou o rclatorto

o intidente de Ourinh.is, c1d!!C:6

fronteira ao paraná, onde. ele

mentos do PDC e do P1'�, le ,

vantaram um palanque fro,�t,,\ro

ao da UDN, para receberem o

candida.to. Criou_se, aS3Ln urr.a

atmosfera de luta entre os par.

tidários do, candidato Fernado
Ferrari ,e os do senhor L�alldr'l

,

Maciel.
Informado do que acontecia, o

senhor Janio Quadros msronou

para a praça onde se erguíam os

pela necessidade de serem

zadas campanha" separadas.
Reafirmando o propós'to de ca,

ractertzarcse cada vez mais um

candidato da UDN, o senhor ja.
nío Quadros cnegaJ;tt noje ao

Rio, para iniciar nova excurs ío

que o levará a Minas e "'o Eôta
do 'do Ri·", Adianta-se que será
t€ntacta uma reunião do Cüm:té
Interpartidá1<io, para ser debat! elo

'o problema da více.prestdancía da

República.

realí.,

Cerejeira na inauguraão de BrasUia
o jornal conservador "'A

Voz" disse que a escôlha en

che de alegria tanto os por
tuguêses como os brasil�iros.
"Pode dizer:-Se com certeza

qüe é o homem ideal para a

missãCJ ideal. E jamais esta
máxima se terá aplicado tão

justamente. Estamos proful;l
damente comovidos por êsse

gesto de nosso novo Papa" -

O jornal católico "Novida
des" considera a escôlha a

maior honra. Os outros jor
nais destacaram também, a

notícia e expressaram opi
niões semelhantes.

LISBOA, 7 (UP) - Causou

grande regOZijO, nesta c,apI
tal, a designação do cardeal

patriarca de Lisbôa, monse

nhor Manuel Gonçalves Ce-'
rejeira, como delegado papal
á inauguração de Brasília.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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U Para almoçar e jantar bem, depois de sua U
B casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL 9
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ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS HOJE:

- sra. Dilma Taulois
- srta. Suely Maynold Taulois

� sr, dr. Afonso wanderley Ju- - sr. Nilton Natividade Camisão

nior, Deputado Federal - sr. Lucidório Fernandes

- sr, Major Augus�o José Fari!l - sra. Alice Aurora da Silva

� sr. Manoel Cruz
- sr. Alcino Fenaya

sr. Francisco Vieira Bolitraux

- sr, Mário 1'eixeira

Faculdade de Servico Social de
,

Sania (alari'na
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS

NO 1.0 CONCURSO DE HABILITA:ÇÃO
No Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de

Serviço Social de Santa Catarina, resolve aprovar o resul

tado do 1.'0 Concurso de Habilitação ao Curso de Serviço
Social e convida as candidatas, cujos nomes se seguem na

ordem da classificação obtida, a apresentarem o requeri-
mento de matrícula.

.

1 - Carmen Darcy Weizenamann

2 - Zulamar Maria de Bittencourt e Castro

3 - Lúcia Vieira Koche

4 - Gisela Marion Klever

5 - Isabel Leopoldina Luz

6 - Maria Zélia de Souza

7 - Maria de Lourdes Vieira.
Clementina Tonellotto - p/Díretora
Leonia Capaverde - Secretária
Visto Assinatura ilegível - Inspetor Federal.

APEDITIVOS
'i!\USIC'ADOS
OIARIAM'ENTE DAs /9AS23NS,

,-..._

-,:.�
. 4Q .PlA@·

CHARLES
HE.vAU[P

EDNA lOIT: li ·Mulher No Processo
Democrático

De uma positividade incontestável, a

visita que a senhora Edna Lott Iaz aos flo

rianópolitanos.
A participação desta mulher no cená

rio político nacional, participação _ ativa,
poucas vêzes experimentada, vem quebrar
certos padrões,.enraizados nos cânones se

gregacionais do brasileiro.

Algumas mulheres já têm alçado vôos

maiores, além da luta cotidiana em seus

lares, mas poucas, têm tido atuação des
tacada, objetiva, no campo propriamente
dito, político.

Dona Edna se coloca entre as que,
.

não se descuindando dos afazeres domés
ticos, alia os seus esclarecimentos, na coo

peração com o processo democrático do
Brasil.

Ombreando com seu pai, o dígno Ma
rechal Duffles Teixeira Lott, na campa
nha que já não lhes pertence, mas sim ao

povo brasileiro, aos mais humildes preci
samente, transportou-se para nossa Ca

pital em significativa visita.
Educadora emérita, preocupada com os

atualíssimos problemas nacionais, empres
ta Dona Edna Lott a sua colaboração para
a solução dos mesmos, vendo, como nós,
na pessoa do Marechal Lott, a encarnação
elos ideais nacionalistas.

Feliz estada em Florianópolis., Dona
Edna!

Espera um' filho a

Nova Imperatriz
Da Persia
jornal governista "Farman"

informa hoje que a Impera
triz Farah Pahleví espera um

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA
----------_.._--

sei'á apresentada pelos segui -ites

valores da ZYJ-7: H).lmberto Car

doso, Oscar Berendt, EH�ênio

Luiz, Maria de Lara, Maria Iniós c

Nilson Mello.

A:l n.atores e mais concettua
í

1S

iinn:'s comerciais da capital d.:>

Estado patrocinarão a sequ 111Ci'1,
em apr.eço; entre 'Outras: R�l)

joaria Líder, La porta Hotel, L',

jas A Macedôrila, Restaurant;e Es

trêla.

"Seu ídolo em foco", "Eles sã?

assim mesmo ", melodias In3s�c.�.

veis", "Café Só sái", "ponto de

Inte.::rogação". "Escravos do 'tJJ.,3_

saco" "Na trilha da fama. '

"con�ras�e" e "O rádio em re_II,��"_I"Á<_�
vista",' são -cs programas que for_I,··.1· """_""b

margo as "Sequências CesJ.r ;->c_

militou na rádio 'Anita Ga:'ih ,1di"
,

ADOLFO KONDER - Amigos e admiradores do gran-
o

por longo tempo. I' de catarinense Hercilio Luz, estão programando algumas
11& pessoa do sr. Acy Cabral Tei.

I Não percam, pois, dia 12 pró- festividades, para maio próximo, na oportunidade do pri
ve, vem (, anunciar para o 1,a 12

ximo, das 15,05 às 17 horas P�,"3 meiro centenário de seu nascimento.
pr".' '11". n-ats um grande tanç,v, ondas curtas e médias da maior Na Alamêda "Adolfo Konder", onde se ergue a estátua

ln'
ente I d

.

t tA. h dpotenCia radiofônica de San�a (.a,_ O emmen e con erraneo, vai aver uma gran e concen-

Prectsamen ta as 15,05 l1J:'''S do tarina _ Rádio Guarujá _ "3"- tração, para relembrar seu nome e seus feitos em benefício

d!p. 12 estarão no ar, através dA.S
I

qugncías Cesar Sobrinho". de nossa Capital.
Iniciativa, não há dúvida, digna dos maiores louvores

. e aplausos.
Há, entretanto, que se lembrar uma providência a ser

tomada com a maior urgência possível, qual seja a de se

por na devida ordem, a parte daquela Alamêda, que há
mais de dois anos (') abateu, quando uma aguada floria-

napolitana caiu sôbre a Capital. _

Além disso, outros reparos e não pequenos devem ser

feitos sem o que, não haverá ambiente condigno para uma

comemoração da natureza que se projéta levar a bom

têrmo.

Também, não deve ser esquecido, que a parte desmo

ronada constitue sério perigo para os que ali forem prestar
sua colaboração e presença ao ato comemorativo, desde

que o local pode afundar-se, o que ocasionaria lamentável
acidente.

À Diretoria de Obras Públicas do Estado a quem cabe

nêste caso tomar as providências, aqui fiça nosso apelo,
{Ue aliás traduz uma solicitação que ainda ontem nos foi

feita, .por intermédio de um dos promotores da concen

tração.
E assim, o grande Hercilio, mesmo depois de morto,

COI]l as providências que forem tomadas, ainda estará pres
tando mais um serviço à terra qUe foi a menina de seus

olhos: Florianópolis.
Por hoje, a notícia em primeira mão.

Depois, outros pormenores _!lara breve.

.

Insétos Comem Metal

·8=<%
........·

�m nering "ara canos �e chum�o m..mJ· tc.: tmmm
P 9 P CELSO GANHOU UM ELEITOR

Capacidades excepcionais de animais minú sculos
HAMBURGO - (Por Gre- i este grupo de animais não se, como a investigadora in

, gor Wengenberg - Impres- representará formas de vida dica no seu trabalho, em

sões da Alemanha) - A in- em comunidade mais desen. mastros da telegrafia. Per

. vestigadora alemã Dra. Elli vidas e mais perfeitas do que furam tudo, até mesmo os

Franz apresentou recente. as que predominam entre os revestimentos de metal dos

mente uma extenso trabalho mamíferos e designadamente cabos. Certas espécies "'co

de investigação sobre as ca- entre os homens. Em certos mem" folhas de alumínio e

pacidades físicas extraordi- romances utópicos já se falou de estanho quando lhes fal

nanas de certos insectos. até mesmo da possibilidade tam outros alimentos. Resta

Com os seus estudos porme- de um desenvolvimento anor- saber se o seu organismo con

norízados integrou-se no gru- mal de insectos que levaria a segue digerir partcículas me

po dos cientistas, poetas e especimenes gigantescos ca- tálicas, o que se afigura pou

pensadores que perguntam se pazes de atacar o homem. Por co provável. Os estragos cau

enquanto trata-se de meras sados desta maneira são as

expeculações. Para o homem vezes quase invisíveis. Um

do passado e do presente os amplo campo de investigá
insectos são produtores de çâo é o comportamento das

meu e de seda, para só citar várias espécíes em relação
dois exemplos, e constituem aos plásticos que desempe
um exército inumerável de nham papel cada vez mais

TEERÃ, 4 (U.P.U _ O parasitas em parte muito pe- importante na técnica e na

rigosos. vida quotidiana.
A Dra. Franz interessou-se

especialmente pelas capací. Qu:.rl!'!l ferl'!l dedades físicas extraordinárias UG Gl"" ilI .

filho e que a Côrte Imperial
da Persia participará oficial- �m relação ao tamar:h.o dos, Cinlas no Vaticano·
mente o fato dentro de uma

insectos. Duas espécies de

I'
.

vespas observadas na Alema- CIDADE-DO VATICANO, 4
semana aproximadamente.

___________ 1 nha são capazes de perfurar (U.P.U - O Papa João XXIII

chapas de metaL Estas ves- fez com que lhe marcassem a

pas atacar normalmente ma- fronte com cinzas, quarta
deira cortada ou árvores do- feira de cinzas, em sinal de

entes. As suas larvas cavam humildade e penitência, con
extensas galerias na madei- I, forme é costume da Igreja

RECIFE, 4 (V.A.) - Du-
ra. Depois das metamorfoses Católica. Sendo êste o prí-

rante o Carnaval, registra- as vespas procurar sair da meiro dia da Quaresma, o Su.
'ram-se nesta cidade arrom-

sua autêntica prisão dando mo Pontifice abençoou as
bamentos de casas. partícu- então mostras de uma força cinzas em sua capela parti
lares e comerciais, por auda- incrível. A Dra. Franz obser. cular, antes de dizer sua
ciosos ladrões. Nem templos vou vários casos em que as missa diária. Monsenhor Lo
religiosos escaparam à au- vespas sairam de móveis per- ris Capoville, secretário pes
dácia dos "amigos do alheio", furando um recipiente de soal do papa, aplicou as cin-
que arrombaram a Igreja- do chumbo destinado a receber zas na fronte do chefe da

�:�r�:a::�to�U::��d:��b�� certos ácidos. Os estragos Igreja Católica. A seguir, Sua
causados por estas vespas e Santidade colocou cinzas nas

objetos de valor pertencen- as suas larvas são considerá-

'I
frontes de Monsenhor Capo

tes à Santa Casa de Miseri-
veis.. ville e dos demais membros

córdia.
________

Certos carunchos instalam- do seu serviço pessoaL

Assal'ada uma

Igreja Em Recife

Legado papa.1
Na !nauguração
1)e Brasília
CIDADE Db VATICANO, 4

(U.P.U - O Papa João XXIII
estará representada nas ceri

mônias da inauguração de

Brasília, a 21' de abril próxi
mo, pelo cardeal Man..el

Gonçalves Cerejeira, patri-j"arca de Lisboa. Para esse fim,
o cardeal Cerejeira acaba de Iser nomeado legado pontí-
!icio.

I
Rádio Guarujã

PROGRAMAÇÃO PARA O DIA

5 DE MARlÇO DE 1960

Às 7,05 -

RLvista Matinal

Às 7,55 -

A Vemag Informa

Às S 55 -

R,pórter Alfred

Às 9,05 -

Show Musical R.G.E.

Às 10,05 -

Musiral Copacabana

ÀS 10,30 -

Antarctica Nos Esportes

ÀS n..35 -

parada Musical Chantecler

'RÁDIO
Mais Um Grande laneamento

•

Continuand9 na milf de aprec ondas cur-tasve plédias da, cornan.,

sentar ao ppblico ouvintes, bens c\hda d� Acy Cabral Teive, 'Se.

O
fi

Rádio Guarujá - a maior ':",,€:11

ouvinte da ','PIONEIRA". N'J�'e
I

programas de classe para todas LS

Às 11,5,5 -

Repórter Alfl'ed

Às 12,25 -

A Vema,g Inf,ol'ma

Às 12,30 -

Carnet Social

Às 12,35 -

Enquanto Você Almoça

Às 12,40 -

porque CELSO RAMOS

Às 13,35 -

Convite à Música

Às 14,05 -

A Música Do Ouvinte

.\s 16,00 -

A Vemae l"forma

À� 16,55 -

Repórter Alfred

Às 17,45 -

Musical Lnteria do Estado

Às 18,55 -

A Vemag Jnf,.rma

Às 19,00 -

Momento Esportivo Brahma

Às 20,35 -

Telefone para Ouvir

4..S 21,00 -

Repórter Alfred

ÀS 21,30 -

<\ Vemag Informa

ÀS 22,05 -

Grande Informativo Guaru.iá

À" 22,35 -

Noite De- G-aJ.a

programas, o dinâmico Diretor ria quf�clas Cesar Sobrinho". DU.1S

heras de atrações para o Clú(' L o

cia radiofônica de Sa.nta Catarina.

classes.

- Que foi?
� Esvaziou um pneu.
- Vou indo em frente.
Celso seguiu pela estrada até que encontrou

uma casa de negócio atendida por um caboclo um

tanto quanto casmurro.
Entrou. Trocaram cumprimentos. "�
A janela ao lado dava para a mangueira onde se 4

via uma terneirada bonita.

Celso absorveu-se na contemplação, e o fazen

deiro que existe dentro dele despertando, indagou:
São suas essas cabeças?

"Sequ.ências Cesa:

Assim, volta ao rádio o el)V'1��

cido produtor Cesar Sobrinh.), Cll::!

Raça, carne, couro, pasto, enfim o bate-papo en

veredou para as coisas do campo ..

O negociante que de início o encarava descon

fiado, foi sentindo a sua prevenção abalada a pro

porção que constatava que o outro falava a sua lin

gua.
Quando o carro chegou, eram dois campeiros

assuntando coisas de camperagem.
Foi então que o negociante indagou:
- O senhor é o doutor Celso não é?

Celso riu e respondeu - o doutor é por sua conta,
mas é ele mesmo e tive prazer.

Pois eu também - retrucou o comerciante-fa

zendeiro, e naquele seu laconismo natural, definiu a

sua impressão com aquela franqueza dos homens sim

ples: - O senhor nem falou em política, ora veja ...
Gostei! - disse, e estendeu a mão.

Na política também existem dessas coisas que se

diz ser a falta de lógica do jogo. Celso, por não ter

cabalado, ganhou o eleitor. Não dizemos o nome por

que o homem tem casa de comércio e os fiscais de

fazenda estão aí para castigá-lo, pois ele era da

U. D. N�

A SOCIEDADE Lf.GEANA REVIDOU NA ALTURA

o deputado Laert Ramos v ieira, o raivoso, no
tável Secretário da Segurança, teve a sua entrada in-Iterditada para os festejos de Morno, nos clubes da

sua terra.
A providência não foi segredo. A ordem foi dada

secamente, positivamente, ao porteiro para que "bar

rasse" o homem dá "raiva", caso tivesse o "topete'
de aparecer na porta.

O homem não foi ...

ILHA ILHADA

PARTICIPACÃO
,

- Vassoureíro, a coisa foi assim: quando o Es

treito passou para Florianópolis, a ilha avançou no

continente.
- Boasinha, Lanterneiro "entendi-te". Foi aí

que a Santa ... Catarina, ganhou do São José.
- Boasinha nada! Azares! Isso sim Só acon-

tece p'ra gente, já viu? Essa chuva chuvosa, enchen
do tudo, atrapalhando tudo. Foi-se a ponte do Cuba

tão, Tijucas cheia de água, Santo Amaro também. A

nossa rádio se esbalda, botando tudo nas costas da

chuva. Faz entrevista com o Secretário, faz o que

póde, mas o povo, êsse povo ingrato, bota a culpa na

gente ...
- Certo! Hoje ainda ouvi um "cara" do contra

dizendo: "Agora é que da Ilha ninguém sáí , .. esta-

� mos numa ilha ilhada pelas carreteiras dêsse govêr-

11'
no", Porque é que isso acontece conosco Lanternei

ro?
- Azares, Vassoureiro, azares da Udenilda ...

::":r.'!�:::...::::::;"��:lI"O't::::::::

e
n"·n·.',

.
,

1,�.�s.,..:.:;:,1

REINALDO WENDHAUSEN e SENHORA, participam aos

parentes e pessoas de suas relações o nascimento de sua

filha ELEONORA, ocorrido na Maternidade Dr. Carlos

Corrêa, dia 26 de Fevereiro de 1960 .

Duas Colunas Para A Leitora

OSVALDO MELO

HOMENAGEM A HERCILIO LUZ ALAMEDA

(Exclusividade IBRASA)

I
hora antes do aviso de que "a

CRIANÇAS mesa está posta".
A observadora completa e CURIOSIDADES

absoluta dos horários dos be- Botões fosforescentes para

bês é de uma importânCia ternos de noite é a ultima

enorme, não só para eles que novidade lançada por um dos

I
ganham em habi�os salutares mais famosos alfaiates de

como para as mo,es que po- Roma, Dante D'Angelo.
dem determinar seus lazeres CONSELHO�
com precisão. E isso repre
senta lucro para toda a famí

lia e em todos os sentidos.
BOM-TOM

Pias,' banheiras e outros

aparelhos sanitarios ficam

limpos e desinfetados, se fo-

..em lavados com uma solu

ção de agua morna e de qual
quer agente branqueador que
tambem faz o papel 'de aritis
setico.

Quando tiver convidados

para uma refeição, lembre-se
de que os· aperitivos devem

SOl' servidOR de meia a uma.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Outro oportunidade
como esto ... nunca meisl

... -.,....

: t � ,

.: ,

! � I' "

COLCHÃO DE MOLAS

DIVIN
I/

\
.

MolaMágfca II

- com a famosa "Mola M'
.

/I daglca I e

flexibilidade permanente

- indeformável e silencioso
- estofamento mocio e t' dreves Imento e

grande resistência

- extrema durabilidade

TRAVESSEIROS DE MOLAS

DIV o
- único com "flexibilidade científica"

- altura exata para um repouso perfeito

- delicado estofamento de camadas múltiplas

- fino revestimento de cetim em lindas

côres modernas

.� não deforma e não empeloto

ri_", ,,'.
>,' �. �

, \ '.

�.,) .
.: � Tudo isto por apenas Cr$

. >
'..........

Grandes facilidades de pagamento em

todos os

produtC's.,.

' .'

.1
I I

I

,lo
.

Compre agora pore dormir hoje mesmo no colchoo de

molas mais vendido no Brasil. Aproveite para conhecer

a linha completa dos famosos produtos PROBEL

de entrado e o restonte

em suaves prestações
'.

COÍ'-JFÔRTO COfv1 ECONOAHA PARA SEU LARI

- FI.:ricm6poHs

e..Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tel. 84-89"
ke, viço Telegráfico da UNITt:lJ PRJ:S8 t U - p,

AGENTES E CüR:RESPOllDt:NTt:�
" .. TM:!f)fI '"' lDunJcfptoa r �ANTA CA'fARINA

ANUNC_J8
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t\SSINATURA ANU AL CR$ fiOO.OO

A direção não se respousabiliza pelos
,., Il.r I"lt (,S r-m itidos no!"! R_rtl�"� ",s!ôl1n�doQ

VIAJE M E L B O'.

ÔNIBUS ULTIMO TlP O

SUPEH-PULLMAN
NOVO HORÁRIO PARA CURITIBA

SUL· BRASILEIRO LTDA.RAPl.Dt
VIAGENS tOM ESCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 HORAS

AGENCIA FLORIANOPOLIS - RUA DEODORO

ESQUINA TENENTE SILVBilRA - TEL.: 21'72

CURSO
PR'E·PARATOrRIO,
(ADMISSãO AO GINÁSIO)

!ii

:'-0--d-I·�-a-;i-o-r- -P-r·-o-f-,·-S-S-I·-t�D--a-)·12:;::"�:"::::::':"::"::::;::":"::'::::=e,1• u U IlI:, Lavagem e limpeza de louças e I
'."'''' N" 'I!ô<�, 1M. ....-- ..- ...----- '& ., ---- 'J apetrechos de cozinha, ;

� E todos os demais mistéres domésticos, �
DR. NF."WTON D'AVILA � prefira o I

Doença�I:�Rs:�,:ora:E:A:rocto- .

=:a:�.::::=_:. � Sda � ã o

E:M:_p!ó=
e" !

logta - Eletricidade Médica
Consuitórlo: Rua Victor Met_
relles n.o 28 -- Telefone 3307

Consultas: Das H; boras em diante.

Res1dência: Fone. 8.423· Rua BIll- �

m.:�.'��LDEMAB :1: ��;A ::�H�:IS FACILIDADE
.

= É MAIS ECONÔMICO

ORA. EBE B. BARROS

�, BereWo Lh lUA apto •

CLlNICA DE CRIANÇAS
CODswlórto • a_di.... Con.o"....

,

SelaDd. • 6.&-relr.

I"1.ORIANOPOLIS

Ga. IS ... 17 bora.

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

Especialista em moléstias de anus
:

e recto
,

Tratamento de hemorroidas, fistulaa, etc.

Cliruraria anal
CONSULTóRIO: - Rua CeI. Pedro Demoro, 1553 -

Estreito MENEZES
DR. HENRIQUE PRISCO

PARAISO DR. LAURO DAURA
CLINICA GERAL

PARA ITAlAi JOINVILLE· CURITIBA -DR. ANTONIO MUNIZ DE
ARAGAO

tório. à Rua Nunes Machado, 17.

esquina da Tiradentes - Telef.
2766. Residência - Rua Mare
chal Gama D'Eç& n.o 141 - Tel.
3120.
.'

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

- DOENÇAS DO PULMAO ·:...1
- TUBERCULOSE -.

'

Consultório -- Rua Fel1p.

Schmldt. 3M - Tel. 8801.

Horário: dai J4 à. 16 horaa,

Rellldêncla -, Fellpe Schmid-t.
0.0 127.

CIRURGIA 'l'aAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

{'on�ultór-Io:. "João Pinto, 14 -

Consulta: das ]1, às 17 noraa, dlá
rtamenre, Menoe aos sábados. Re
sidêncIa: Bocaluoa. 135. Fone 2714
----_...•_---

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

MADEIRAS PARA ,�,

CONSTRUCÃO
'

I R M A O S BITENCOURT
(AIS BAD"'.Ó 'ONE 190?
ANflGO :Jlo6slTO DAMIANI

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculdade Nacio_
nal de Medicina da Unlv"fsldade

do Brasil.

DR. HUBI GOMES

MENDONÇA
M&DICO

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras ..,.... Clínica "Geral
Residência:

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

Rua Felipe Sohmídt a. 87.
Esq. Álvaro de Carvalho.
Horário:

Das 16,00 às 18,00, díaría
mente exceto aos sábados.

Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - OPERAÇÕES -

PARTO SEM DOR pelo método
psíco.prorüanco

Consultório: Rua João Pinto n. 10.
das 16.00 às 18.00 boras Atende
com boras marcadas,

.

Telefone
3035 - Residência: Rua General
Bittencourt n. 101. ,

FORRO

ESPECIALIDADE: DO

ENÇAS DE SENHORA�
- PARTOS - CIRUR-

GIA -

Formado pela Escola de
Medic ína do Rio de Janei
'l'O Ex-Interno da Materni
dade Clara Basbaum, da

Ma tern idade P I'Ó-Matre,
do Hospital da Gambôa
e do Hospital do IAPETC.
Atende provisôr iamente
no Hospital de Car idade

- Parte da manhã

DR. GUA'RACY A�

SANTOS
Cirurgião Dentista
Especialista em dentaduras ana,

I tômicas. Horário: Das 8 às 12 ns

Atende com hora marcada

Avisa sua distinta cllentela que

mudou seu consuttarío para a rua

Fellpe Schm!dt. n, 39-A - Em

frente a Padaria Carioca.

DIRETOS AS .12,30 _ AS 2a - 4a E 6a Ex-Interno por concurso da Mater_
POLTRONAS RECLINAW..lS - JANELAS PANORAMICAB I nidade_Escola. (Serviço do prot.

VIAGENS O I R E TAS - Octávio Rodrigues Lima). Ex·

PARTIDA FLORIANOt»OLIB 5 ta tnterno do Serviço de Cirurgia do

CHEGADA CURITIBA 12'f5 Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio de
, Janeiro. Médico do Hospital de

Caridade e da MaternIdade Dr.

S. G.

"A SOBERANA" PRA';'" li DE NOVEMBRC' ESQUINA

Ill::A FELIPE SCHMIDT
IRMAos BITENCOüRT

'CAIS BADAlO, 'ONf lSQ?
FILIAL "A

\ .ANTIGO
D!P0SIT0 0"::"'''''

DEPARTAMENTO
PLANTÕES

xxx

RAUL PEREIRA CALDAS

ADVOGADO

"Questões Trabalhislas rr

Escr1tórto: Rua Joio PiDto D. II lObO

� ..lefone D.•1.48'1 - ema Poatal D. U

EiOR·ARIO: 088 15 la 1'1 OOraa.

5 -+Sábado (tarde)
6 - Domingo
12,- Sábado {tarde)
13 - Domingo
19 - Sábado (tarde)
20 - Domingo
26 - Sábado (tarde)
27 - Domingo

CANTOIlABERANA" DISTRITO no 1I:9Tt::II:ITO

DE 'SAÚDE PÚBLICA
DE F ARMÁ eIA

Farmá Noturna
Farmá Noturna
Farmácia Vitória
Farmácia Vitória
Farmácia Moderna
Farmácia Moderna
Farmáola Sta. Antonio
Farmácia sto. Antonio

ESTREITO
Farmácía Catarinense
Farmácia do Canto
Farmácia Indiana
Farmácia catartnense

Rua' Traj ano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro
Praca 15 de Novembro
Rua- João Pinto
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt

O serviço noturno será efetua do pelas farmácias sto. Anto nio, Noturna e Vitória.

O plantão diúrno compreendi do entre 12 e 12,30 horas será efetuado pela farm. Vitória.
_._---- '_"-_._- .. _-, -,- ,-_----------

6 - Domingo
13 - Domingo
20 - Domingo
27 - Domingo

Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

O serviço noturno s�rá efetu ado pelas famácias do Canto, Indiana e Catarinense.

,,'
.a prese.ntr tabela não poderá- ser alterada. semprévía auto rízação deste D.ep:lrtl1mento.

IlllUIWIIMIH'ii,H·WWWMIIIWlIIrotüUIüIIUIlUIiWIjUiUiURIKUi 1..1I1U11 'l lUlllU IIII1I1UUUlUUII

DENTADURAS INFERIORES
MÉTODO PRóPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGIãO DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X _ PONTES _ PIVôS
TRATAMENTOS DE' CANAL

HORARIO _ das 8 às 12 e das 18 às 20 horas
HORAS MARCADAS - da-s 14 às 18 horas
RUA TRAJANO, 29 _ 1.0 andar

Persianas
POSSUIMOS IÉCNICO ESPECIALIZA·

DO EM' CONSÊRTO DE PERSIANAS
Casa Laudares, Ltda.

Rua Deodoro, 15 - tel. 3820

ESCRlTorRIO DE ADVOCA[IA E

PROCURADORIA
Assistência dos Advogados:

Dr. ANTONIO GRILLO Dr. EMANOEL CAMPOS
Dr. AUGUSTO WOLF Dr. MÁRCIO COLLAÇQ
Rua Jerônimo Coelho, 1 � 1.0 andar - salas 9 e 10

"Edf. João Alfredo" _ Telefone 3658

MOVEIS
Usados e antigos - vendem-se ..

rua Bulcão Viana 49
Tratar à

...__-----�-----_._--

VENDE-SE - CASA E LOTE
Vende-se uma casa de alvenaria à Rua Júlio Moura

n.O 26, com ou sem um lote ao fundo, com frente à Ave
nida Mauro Ramos.
Tratar com José Soares Glavam, àrR�a João Pinto n. 6.

-,

D·R. BIASE FARACO
DOENÇAS DE SENHORAS: inflamações, distúrbios mens

truais, varizes, exame pre-nupcíal, tratamento pré-natal.
Alergia. Afecções da pele.
Raios infra-vermelhos e ultra-violetas
Consultório: Rua Felipe Schmidt, n.. 46, Sobrado.

Diáriamente, exceto aos sábados, das 14 às 18 horas.

Ministério! da Viação e Obros Públicas
'D'E'PARTAM:ENTO DO S- (O'R'REIOS E

TELErGRAFOS
O Delegado da Escola de Aperfeiçoamento dos Correios

e Telégrafos nêste Estado faz público que a partir do dia
de hoje estarão abertas nesta Capital, na séde da Direto
ria Regional - Praça.Iõ de Novembro _ as inscrições para
os exames de Rádiotelegrafista, -de Rádiotelefonista e de
Rádiotécnico Auxiliar. As referidas inscricões serão encer-

Iradas no dia quinze do corrente mês.
-

- Florianópolis, 1.0 de Março de 1960.
Antônio 'Taulois de Mesquita

Delegado da Escola de Aperfeiçoamento
dos Correios e Telégrafos

�AR(ENEI'ROS rE ��USTRADORES
.

N E C E S,S I T A A M O DEL A R��""",,
j .".

,

'l'
'li. ,
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MISSA ACORDEON

(Irmã Bernwarda)
o COlégio Ooração de Jesús convida a todos os ex-alu

nos, amigos e admiradores da inesquecível Irmã Benwarda ---T-E-L-HA--S-,-n-J-O-L-O-S--:C"',
para a missa de terceiro aniversário de sua morte que

'.<

CAL E AREIA
mandará celebrar no próximo dia seis (domingo), às 8 ho- IRMÃOS BITENCOURT
ras, na Capela daquela educandário. CAI� BAOARÓ • fON( )lO!

Antecipa agradecimentos aos, que comparecerem a ês- h-NTIGO OEPÓ,SITO OAMIANI

te ato de fé cristã.

VENDE-SE
Marca RICOMELLI, novo. I
80 baixos, 2 Registros. Vêr e

tratar nesta Redação com
Ivo Ventura.

(ont�atos de Pes- René Frey & Irmão
Aq�!�!S��n��� 0' S'/I Ind.' e Com.Energia Atômica entidade víncu.

'

lad.\ às Naçõ�s Unidas, :!'irrn 1U até

agora: 47 contratos de pesquísaa, - ASSEMBLÉIA GERAL, ORDINÁRIA -

repartidos entre institutos ctm- C O N V O c A ç Ã O

tíficos de 20 países diferentes e São convidados os Senhores Acionistas da René Frey
um instituto de caráter ínt ern ,1- & Irmão S/A Indústrãa e Comércio, a se reunirem em As

cíonal. sembléia Geral Ordinária, a realízar-se às 14 (quatorze)
Êsses contratos se referem ii horas, do dia 15 (quinze) do mês de Abril, em sua Séde

segurança e proteção cOZl'� 1. ra; Social, em Fraiburgo (Ex Butiá Verde), Distrito de Libe

diRções, utilização de radiois:íto- rata, Município de Curitibanos, dêste. Estado, a fim de de-

pos e medidas de segurança a liberarem sobre a seguinte ordem do dia:
adotar" de modo que não se des., a) Discussão e aprovação do Relatório da Diretoria,
vlem materíaís atômicos pa", fi. Balanço Geral e Conta de Lucros e Perdas, bem

JULIO. JOÃO ROfHA
(d� CRICIUMA)

A família de Julio João Rocha, ainda compungida com

o falecimento de seu chefe, pai, sôgro e avô, vem por meio

deste agradecer aos senhôres médicos que c:i assistiram, es

pecialmente aos abalizados clínícos doutores Angelo La

combe e Doutor Carlos, pelos esfôrços que empregaram pa
----------- I ra salvar ao falecido JULIO JOÃO ROCHA, muitos agrade-

APARTA'ME'"TO
'

cimentos aos que enviaram flôres, cartas e telegramas de
�. '�'a pezames e aos que o acompanharam até a ultima morada.

Neste ensêjo convidam a todos, aos parentes e amigos para
o ato cristão, a missa de oito dias, que farão rezar, no pró
xímo dia 5 de Março às sete horas da manhã, na Igreja
Matriz da cidade de Criciuma.

naltdades que não sejam estrí ..

tamente pacírtcas. A mat i 'i,' dos

ecn tratos visam a' redução clQ pe ,

)",go que pode resultar da ti�,lj_

zrção p�cífica da energia. ate:.;

C�,

Entre os países, cujos
í

ustrtu ,

tos científicos receberam .contra

tos da AIEA, figuram " -:; élgll,a,
a F:'ança, a República F,rie

ral Alemã, a Itália, a pol,,;r,t,p', a

Suiça e a Iugoslávia,

CONFECCIONA·i QUAIQUE� nPJI
DE CHA,VE

Rua: frlIKIstO Tolenllno. n.' 20

Aulas de Inglês
APRENDA INGLÊS RAPI

DAMENTE NUMA TURMA

PEQUENA COM O PROFES

SOR MR. EDWARD GREEN,

À RUA TIRADENTES, 36. -

ATENDE DAS 9,00 AS 11,30
DIARIAMENTE E NAS 2.a E

5.a FEIRAS DAS 18,00 ÀS

19,30 HORAS.

I

FOTOGRAVURA
JORNAL

O ESTADO

2$

Aluga-se, com 3 dormitó
rios e demais dependências,
à rua Demetrio Ribeiro, 14.

Tratar fone 2905.

como do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao

exercício encerrado em 31 de Dezembro de 1959;
b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal pira o

exercício de 1960 e f'íxaçãe da sua remuneração.
c) Fixação dos novos honorários da Diretoria, para o

exercício de 1960;
d) Outros assuntos de interesse social.

Avisamos, outrossim, que se acham a disposição dos

senhores Acionistas todos os documentos de que trata o

Artigo 99 do Decréto Lei 2.627 de 26 de Setembro de 1940.

Fraiburgo (Ex Butiá Verde, 3 de Março de 1960.
A DIRETORIA

RENÉ FREY & IRMÃO S. A.
INDUSTRIA E COMÊRCIO

Hugo Waldemar Frey
Diretor Industrial

FACULDADE DE D�'REITO' DE
SANTA CATA'RINA
E'D I T A L N.O 8

De ordem do sr. Prof. João David Ferreira Lima, Dire
tor da Faculdade de Direito de Santa Catarina, levo ao co

nhecimento de todos os interessados, que o Conselho Téc
nico Administrativo em sessão de 26 de fevereiro último

autorísou a realização do NOVO CONCURSO DE HABILI

TACÃO: na forma do decreto-lei n. 9154 de 1}-4-1946 e

Portaria n. 14, de janeiro de 1957, da Dir�tocia'do ElJ,sÍlW
Superior. Comunico, outrossim, que nos têrmos da legis
lação citada, esta Secretaria receberá inscrições nos dias

2, 3, 4, 5 e 7 do corrente, das 9 às 11 horas e das 15 às 18

horas, conforme consta do Edital n. 7/60.
Florianópolis, 2 de março de 1960

Aluízio Blasi - Secretário

�

PORTO ALEGRE

18

NOVA

PARA

AS..Q
::s
c.

pauagens. Felipe Schmldt. 24 • Fones 2111 e 3700

",

LINHA A TARDE"

HORAS
'\�\\ II

CONVAIR DE LUXO

\\\\ III

___ ••__ h. .- _ .._-----_._........._-..---� ..-----_._--

Hão veêm mas julgam

,,"III

CARLOS HOEPCKE S. ,A. - Comércio e Indústria
Rua Conselheiro Mafra,' 30 - Flonanópolis - Santa Catarina

BONN - (Por Peter Ebs- I alguns milha�es de pleitos.
torfer) - Encerrou-se a au- O Estado facilita-lhes o tra

diência; o público, as teste- balho pondo uma secretária

munhas, os advogados vão ao seu serviço exclusivo, E'

saindo da sala. Só o juiz per- com a sua ajuda que estu

manece no seu lugar. Em se- dam os processos, que recor

guida levanta-se cuidadosa- rem a cdmentáríos que "lê

mente e, com movimentos em" as revistas da sua espe
hesitantes, procura a porta. cialidade. Algumas obras já
O juiz é cégo como mais de foram publicadas em_escrita
cem juízes alemães nas mes- Braille. A técnica moderna
mas condições. A êstes re- veio em seu auxílio com a di

presentantes da justiça aplí- fusão de audiências de gran- com colegas nas mesmas

ca-se sob todos os sentidos o des processos, com a grava- condições.
principio que julgam sem ção em fitas magnetofônicas.
olhar à pessoa. Correspon- Estas permitem até mesmo a Limitou-se, porém, a esfe

dem exatamente à alegoria organização de arquivos, a ra de ação dos juízes cégos,
da Justiça de olhos vendai. -_ �",,'- excluindo os processos cri-

dos, com a balança na mão. T E ,Ir R E N o minais. A maioria dos juízes
A memória e a imaginação cégos perderam a vista du-

são a base do trabalho dos Vendem_se 'lotes, em loteameutc rante a Primeira e a Begun..
JUIzes cégos. Distinguem-se recentemente aprovado, a rua !)e_ da Guerra Mundial. Em' al

pela sua extraordinária ca- sembargador pedro Silva, próx\m'J guns casos as causas foram

pacidade de concentração. ao prédio n. 860, na praia do acidentes ou doenças dos

Apesar de nãrr poderem ler Meio em Coqueiros. Tratar pelo olhos que se foram agravan

os processos, de os ouvirem telefone 3447 ou à rua SA.'ltos do. Alguns juizes começa

apenas, decidem cada ano Dumont n. 12 ap, 3. ram a estudar direito de-

dísponíbílídade imediata de
certos textos. Muitos juízes
cégos preparam com a fita

magnetotôníca os seus con

siderandos e as sentenças. A
maioria dos juízes cégos do
mina perfeitamente a escrita
Braille, fazendo nela os seus

apontamentos. Dispõem tam,

bém de máquinas de escrever :
do sitema Braille, que lhes

facilitam a correspondência

as partes de um processo
nem sequer terem notado

que o juiz era cego, lembran

do-se apenas de que usava

óculos escuros.

BÓA IDÉIA

Sugerido _ Fecha
mento da UNE
RIO, 4 (V.A.) - O presi

dente da Aliança Liberal

Universitária, da Faculdade
de Direito, entidade filiada à
UNE, protestou hoje, em no

me desse partido político' es
tudantil, contra a atitude

,

que- tomou a União Nacional
dos Estudantes, durante a

visita de Dwíght Eisenhower
ao BrasiL A UNE, como se

recorda, afixou, naquela oca

sião, na fachada de sua sede,
.um cartaz em que era sau

dado o líder cubano Fidel
.Castro.

pois de cégos, Na Universida

de de Hamburgo, por exem

plo, via-se nos anos do após
guerra frequentemente um

estudante cégo, acompanha
do de uma jovem que se en,

carregava de fazer aponta
mentos, de lhe ler os códi

gos de organizar a sua bi

bli�téca e os seus ficheiros.

Passou' com bons resultados

todos os exames e hoje é juiz
no Trtbunal de Primeira Ins

tância de Hamburgo. A con

centração, a acumulação
consciente e metódica de co

nhecimentos deram-lhe se

gurança quase absoluta em

tôdas as situações. Já se deu

mais de uma vêz o caso de

'''A continuarem as coisas
como estão - disse o presi
dente da Aliança Liberal

U,niversitária - melhor seria

para a classe estudantil que
fosse fechada a UNE, para
que se evitassem, em nosso

nome, ofensas e grosserias a

visitantes do porte do presi
dente dos Estados Unidos".

Precisa-se
DE UM COSINHEIRO QUE JÁ TENHA PRATICA DE

COSINHA E CONHEÇA TODOS OS PRATOS, TRATAR

." BOSSA NOVA rr

I

NO BAR E CAFÊ ALVORADA.

P A R TI (I P A (.j o
J ,

I

Heitor Steiner e Rosemary Machado Steiner, tem o

prazer de participar, aos seus parentes e amigos o nas

cimento de seu filho SÉRGIO ocorrido na Maternida

de Dr. Carlos Corrêa no dia 1.0 dêste mês.

NO 'ESTREITO
LEIA EM NOSSA NOyA
EMBALAGEM COMO
SE PREPARA UM BOM

CAFÉZITO

Aluga-se, à rua Araci Vaz Calado, 242, junto ao Posto

de Saúde, confortável, nova, com todas as instalações,
centro de jardim, amplo terreno.

Aluguel oito mil cruzeiros, Exige-se fiador.

Tratar com o Dr. Salgado, Alameda Adolfo Konder 10.

Chaves no local.

PARTICIPA'ÇÃO
Ariovaldo Alves Assumpção e Duartina T. Goss

Assumpção, participam aos 'parentes e pessoas de

suas relacões o nascimento de seu filho MAURICIO,
ocorrido dia 29 de Fevereiro na Maternidade Carlos

,
'

"BOSSA NOVA" é a expressão que acaba de surgir,
para definir uma nova concepção das coisas. Ela exprime
uma atitude mental que traduz a tendência, hoje domi

nante, em ravor de tudo o que é moderno, de tudo 'o que é

atual, de tudo o que é avançado em direção ao progresso,
Esta influência já se faz sentir, de modo expressivo,

no camno das artes, no campo da moda, e em todos os se

tores, enfim, que são objeto das incursões doespírito de

uma geração que repele tudo que é antiquado, tudo o que

diverge e se distancia das imposições do ambiente trepi
dante dos nossos dias, influenciado pelas arrojadas con

quistas do homem nos setores da ciência, da 'tecnologia etc.

"BOSSA NOVA" quer dizer, portanto, evolução, reno-

Corrêa.

.

I����RIBO SJt INDÚSTRIA E ('OMÉRC!O
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

C O N V O C A ç Ã O

São convocados os senhores' acionistas da Imaribo S.A. vação.
Indústria e Comércio, a se reunirem em Assembléia .Geral A "BOSSA NOVA" pode revelar-se na melodia revolu
Ordinária a realizar-se às 14 (catorze) horas, do dia 29 cionária de uma música, no tema extravagante de uma

(vínte e nove) do próximo mês de Março, em sua séde so- peça teatral ou no estilo e no padrão de eficiência de algo
cial, nesta cidade de Tangará, Estado de Santa Catarina, que venha a ser criado ou .produzído, para a satisfação do

a fim de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia: confôrto moderno. Eis porque BRASTEMP é, verdadeira-

a) ]:telatório da Diretoria, Balanço Geral, conta de I mente, "BOSSA NOVA"!
Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, rela- , Na elegância única do estilo dos seus produtos, em ri
tívos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro' de gorosa harmonia com o espírito da era do "jacto" e das

1959; conquistas do espaço sideral, conjugado a uma combina- \

b) Eleição do Conselho Fiscal e fixação dos seus ho- ção verdadeiramente única de características de fabrica-

norários; ção, e sempre apoiada na mais alta expressão de eficiên-
c) Outros assuntos de interesse sociaL cia técnica, BRASTEMP se íntegna, de maneira impressio-
Avisamos, outrossim, que se acham a dispósição dos I nante, na nova tendência que o brasileiro soube tão bem

senhores acionistas os documentos de que trata o artigo 99 designar como a "BOSSA NOVA".
do Decreto-lei 2.627 de 26 de setembro de 1940. BASTEMP é, portanto - repetimos - "BOSSA NO-

Tangará, 18 de Fevereiro de 1960 A DIRETORIA VA"! ...
Os nossos refrigeradores são a expressão característi

cas da "BOSSA NOVA", no campo da refrigeração domés

tica.
A LAVADORA BRASTEMP, então, nem se fala! - Ê a

i'BOSSA NOVA" em matéria de máquinas de lavar roupa.

RÁDIO'-JÉCNICO
NECESSITA A MODELAR
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NO' PRÓXIMO DOMINGO, TERÁ INÍ'CIO A TEMPO'RADA DE 1960 DO FUTEBOL PROFISSIONAL 'DA CI'DADE, COM A R!EALlZAÇÃO 'DA FES
TA DE ABERTURA, EM QUE TOMA;RÃO PA'RTE TODOS OS CLUBES.

Lambretistas Paranaenses em Fpolis.
Sábado último ,dia 27 de re, t�� à associados do Lambreta Es_ Na comitiva, 10 lambretas con- Infelizmente, o programa bem

vereiro, chegavam à Capital, pro- prt e Clube, com séde no Edificlv duztam casais, e as demais, em elaborado pela comitiva parana.,

cedentes de CU!'ltiba, Estado do A:�.\., .1. andar, na vizinha Ca- nÍtmero de 17, sómp.nte Iambre, ense não foi cumprido à risca, pois

Paraná, 27 lambretistas pertencen, pttal araucartana. tis tas. o mau tempo não permitiu que

os visitantes conhecessem todos

os recantos

hospi taleíra

cana" que estava prevísta com os rival Giesel, Roberto Azevedo LI.

cidade, bem como

tUl'ístlcos de nossa lambretistas locais.

Mas, para nosso gaúdio e feli_ e Lauro Tlbúrcio de Salles, que
não conseguiram efetuar a "gln_ cidade, a despeito do mau f,empo disseram da satisfação com que

reinante, ficaram nosos víaínhos constataram a hospitalidade do

de corte encantados e cativados nosso povo, e que, breve, quando
com os florlanópolltanos, com Os tivessem oportunidade, procura;

quais ainda convivem, poís ainda rtain regresar aos pagos l'!'Ife viu

r·f o .fol posivel seu retorno, pela nascer o maior pintor brasileiro,
mr.osstbíüdane de trafegarem pela Victor eMlreUes.

diretoria ·em conjunto com a 'Co- dn abertura da temporada; parti, campo cc.x. sua equipe titular. pO'.tal!.:o, quatro jogadores nec rs., modo que nós, baseados na .es!-1._

ctpc.ndo do Torneio com suas for_ Mas, dos clubes que .estarão, in. stt L o !\yuL Comenta.se que RC'- lr.gão acima, podei-íamos exctuír

•
ças máxima5, ínctusíve o paula tervíndo nesta. festa de abertu:a dr;g'le; c Cebalos Interessam 90 i do time o terceiro zagueiro Mlr'.

----------------------------- Sómente o Avaí não tem equipe Avat que até agora dirigido r(l' IOS ESPORTES NO ESTREITO base. R·esta, portanto, aos seus di- Nizeta, poderá ganhar nova ttsto,
i
nho que deveria ceder seu Pôsto

por. LOMAGOS 2.° více.prestdente: Oscar da retores uma semana para pode!' nc-nía.. portanto, falta sómente [1.0 a outro de melhor índice té<i{l-:o, ROBERTO, PARA O FUTEBOL DO
PUBLIC�ÇÃO SIMULTÂNEA EM Costa conseguir reforços para a jornada clube um médio marcador, ]:>1'0_ II devendo então o clube contratar I N T E R I O R
"O ESTADO" E PELA SUA 3.° více.presíderrte : Vidomar'J Inicial do certame. nos [ogndaccs bI31I'.n. f:.�il de resolver. Assim

I
um zagueiro lateral direito e oucr i

O médio_atacante Roberto que do trânsito estar Interrompido
"GUARUJÁ da Silva que o Ava; dispô·e, podemos desta; sendo caso o Avai realmente <'on- esquerdo, já que os �.�mals sete,

apareceu na equipe do Guarani I para aquela cidade, devido à�
Atualmente, esta secção ínror; Orador: Jorge gatum cal' o Cláudio, Guará, Vadlnho, siga êxito, poderá armar um bom r res poderão ser armados como 01_

com algum destaque, neste final' chuvas, deverá viajar sómenta,. na
matlva e esportiva, 'do Estl'eito, 1.° secretário: Bento Amaral quadro. senão veJa.m�s: RU:;? ,pon_tamos_. '_

Apenas .reglstramos c'� campeonato (59), se transferiu lp"óxima semana. Acresttamos �L�eestá sendo apresant.ic.a pela crô, 2.° secretário: .Adalbel·to An- Betinho como titulares de suas po- Oebalos e Mirinho; Cello e clau·llos0a opmiao, pois Nízeta natu,
para o Atlético 'Onde Jogou ai. o clube do Slderópolls se int�"

nica escrita e fab�.D, respectiva. drade slções ·e el�mentos capazes de Ií., dia; Guará, NilsJn, Rodrigues, Va..

i ralmente, poderá aproveitar outros'
gun:as partidas, com altos e baí. Iressará pelo contrato de Roberto

mente de "O ESTADO" e "Rã- 1.° tesoureiro: Maffei Ramlel'j gurarem numa equipe de bom i.'l_ dinho e Betlnho. I elementos que desconhecemos. I A t t t dXOS. gora, en re an o, vem e ser pois além de ser jovem é possui
dio Guarujá", para que, com 2.° tesoureiro: Agamenom Ama.' dic técnico. Conta, é verdade, o

cor vídado para se submeter a. J)m dor de um bom futebol e Ill§?n
maí ares probabilidades, sejam dl- ral conjunto azurra com iMrlnho, Ita_

Et'(OlA SAN.TA (,AT'A'RINA
I período de experlnêclas no Ital- do mais, joga com desembaN<,o

fundidos os espol·tes do Conti. Diretor de publicidade: Lomll- mal' e Renê, três boas promess.l'
.J na, de Siderópolis. O j.ogador de. de médio e no ataque, sendo, P:>l'.

nente. I gos mas que ainda .estão "verdes" ,la.
veria ter segU�do ante ontem, tanto útil a qi.talquer· clube.

A "Rádio Gurujá" e o "jornal ra ocuparem a posiçã-o de ti�u.
quinta. feria, todavia, em v!rt,u0.e

DEPARTAMENTO O r,;STADO", gentilmente convi_ lar.es d� um clube como é o Av.d. CURSO PRIMÁRIO (Só PARA MENINOS)

Prossegue o Avai na luta, �ara armar seu co�unto
Depois de atravessar um perto, tn ndo arma:' a equipe para a tem- -=lamo'! ('.t·e com a transrergnct- que seja elemento de área. Isto r-o Caso os mentores do clube a.,

parada de 60. Domingo próximo os ('.a n-rme.va rodada do reurne no caso de 1,I'r Cláudio aproveitado zul e branco consiga OS rerorços

missão de Finanças, trabalha ant,

madame�te com eficl'ência, ten .

prevístos P. pensarem do mesmo

do crítico, o Avaí finalmente vot,

ta aspirar melhores dias. A sua clubes estarão prestigiando' a festa e��n.dllr.-l, comparecer àl'oderá de zagueiro centra'..

BOLÃO NO

DIRIGIDO PELAS FREIRAS FRANCISCANAS,
BALNEARIO DO CLUBE fiOZE ':'ndc�, partlelparão dos festejos, portanto terá a diretoria do al';i

bem lomo estarão presentes as flr. celeste de se empenhar a funl'oDE AGOSTO

contatoOntem, em busca d� bons refor,!os a :Im

n)vel diretoria, oferecerá a seus de armar um conjunto respetit:,-'
sato Evang·ellsta, uma das molas inúmur-f associados, já devldq. v�l que honr·e às tradições d� I
mestras do Grupo dos Big_Boys, mente ccnvidados. equipe. Comenta_se que o arquei. -----N-O-T-I-C·-I-A-R-I-O DO ESTADOvinculado ao Clube Doze de A- TAMOIO FUTEBOL C!.UBE 1'0 Rui, está práticamente no Avaí,
gost) e �ocallzado no ap�.azívei Encontra-se à disposição do constltulndo.se portanto num húm Bernardo, arquel,o do Cimen. I'lB equipes do Vale do Haja!.

bairro de Capoeiras, fomos Infor. Tamol·o Futebol Clube, do Estrel. reforço. precisará estão o clube do PP', de !tajai, vem treinando � x x x

Gr. Júlio Cesarino da Rosa contrd,_ jogando devidamente licenciado palsandú e Marclllo Dias, serámados que, em virtude do térmi. to, em poder do senhor lIermi.
pejo SEU clube, no Grêmio Espor_ o cartaz de domingo na. cidade de

no dos 'folguedos momistlc'Js, só_ nio dos Anjos Barbearia Ideal, tar um zagueiro lateral, um .né.,

tiv', C,]ímplco, tendo cumprido Brusque, pelo Torneio de paulllmenLe na próx�ma quarta",felra um oficio de clube co-Irmão. dlo volante, um cent:·o avante,

com o mas. r a camaroada amiga que aem

RUA VITOR KONDER, 4 (antiga rua Blumenau)consagrado bolonlsta senhor Ro.

ma, Algaclr Francisco Kamlnskl

estrada que demanda Curitiba, Rcompanhando os Iabretíâtas

pelo excessivo acúmulo de água3. paranaenses, também aqui está o

Nossa reportagem, que teve o senho; José Galdino, Inspetor de

prazer de privar com alguns repre, VEndas da CRUSH do plLraná e

sentantes do Lambr.eta Esportil Santa Cata�'ina S. A., quê em vet,

Clube, na noite de terçacreíra, Guio especíal frlg·oriflco, conu;

leve o prazer de ouvír daqueles zin desde Cm'ltlba até nossa Ca-

representantes do pa,taná, pala. aital, 1.500 garrafas daquele sa;

vn.s elogiosas a todos os florla- borcso 'refrigerante, para consu,

nópolitanos e tudo que diz. respeí, mo dos desportistas visitantes.
to a terra dos Casos e Ocasos Ra_1 Aos lambretlstas associados do

ros. Lambreta Espor!e Clube, de Curi-
Entre os lambretlstas que =s-] tiba, os nossos sinceros votos de

seguimos entrevistar anotamos os: uma relíz estada entre nós, bem

mes de Flávio José Lopes, Celso i como, quando de seu regresso, "!l.

Ca:'los Viéras, Harold Glesel, Do- I çam uma bôa viagem.

I CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DE
VOLLEY-BALL

I A Federação Atlética Catari_ pes femininas. Nosso Estado ne

I nense acaba de receber comunlc9._ I
fará representar no Campeonato,.

ção da Federação paranaense da a ser' realizado em Curitiba, pela

I Volley-Ball, confirmando as da. equipe da S. E. Cruzeiro do Sul,
.

tas de 10 a 13 de mar�o vindou_ de Jolnvllle, vice-campeã do Es_
I
1'0 para a realização do I Cam. tadJ em 1959, tendo 'em vista a

peonato Sul Brasileiro d·e Volley. imposibilidade da equipe' dg clu_

.Ball. Contudp, os araucal'ianos in_ be Universitário, c&mpeã de 1959,
formaram que o referido· Campec_ em participar do citado Campeona.

desta(':u',?s exibições. Seára. Caso '0 clube brusquense nato sómente se reallzará na ca_ to. 'Esta foi a noticllll que nos :for_
venha a conquistar o triunfo, o tegoria Masculino, não mais se neceu o secretário da FAC sr.

cidade de
que será bem provavel, o cfube r.ealizando a disputa entre as equi. I S"lvio Serafim da Luz.Na tard� de hoje estlv.emos oU} que também já assinou contrato � equipe Rltz, da J

contato COm o treinador da. equiae com o rlll'>J Si:cbre a situação de R'; do Sul vem ele enviar um ofí�
cll' Nilo, terá assegurado o titule

do Torneio. Ip:'ometemos nossa presença, no do Atlético, prof. Libório Silvit, Góia que mili ·,,:,.a na equípe a- cio ao Amazonas de Blumenau,
treino inaugural da temporada quo girando a cJnversaçã� ,em tôrno madori�td. do São l·fllllo F. C., foi apt;esentando proposta para se exi-

x x x

A diretoria do Olímpico de Blu.

atuações do rlrquelro Bernardo, do I',:"Yimo domingo, quando esta_ Bocaluva

deverá entrar em entendimentos rão ,t. fi a.ção todas os sete clubee: Às 13,40 hrs _ Atlético x Ta..

di:étos com os mentores do 1'1u •. pe:'ten<.:er.tes a divisão máxima, mandaré
ble de '!tajai, ao qual pertence o lutando pela obt�nção do titulo Às 14,20: hrs _ Avai x Guara.
jog[>dor, para conquistar defin,_ f

máximo. Aslm é que Avaí, FigueL. ní

tivamente áquele playel'.
t
rense, paula Ramos, Atlético, i Às 15,00 hrs _ Figueirense x

O jov�m arqueiro do CimJ"_ Guarani Bocaluva e Tamantla!é,! Vencedor do 1.0 Jôgo
p 'rt tem atuado com grande des, estarão desfilando seus craqUJS, na

I
Às 15,40 hrs _ Vencedor x

téoClue no clube blumenauense. I demonstração do quanto poL.":) V.encedor do 3.0 jôgo
x x x fazer, neste campeonato. A f.est� I Às 16,30 hrs _ Vencedor do 4."

No próximo dia 13 em Blume. d·e abertura, que será. realizada
I
l{ V.en.cedor do 5.0 Jôgo

nau, haverá o campeonato de i)e_

d"st!'ianismo que terá por palco

dia 9 do corrente mês, serão rei

niciados os tl'einamentos daquel3

conhecido e temido gmpo bolo.

O ATLETICO E O TORNEio INICIO x x 'x

nistlco.

a.presentarmo� dos p:'eparativos do clube, para o

ouvinte;,; ou

se avizinha, para

detalhes aos nossos

leitores.

cidade ifldustrial node bir naquelafinalmente re;;�,: Jlúa r.a noite
menau em vista das destacadas

Torneio Início que será reallzaJq.{ ,;,"� or� tenl
domingo. lro1cialmente pergunta.: .'

..,
'Capella, pr·);i lp,nt, do clu'be sam_

mos sôbre a sua situação no cln,
paullno em ce',": o jogador. por.

be tricolOl'. Disse_nos o prof..../ �

r()'lc.'1n', ndo o sr. Abel p:'óxlmo dia 27·

x x x

POSSE DO BALNEARIO

TEBOL CLUBE

Esta maracada para hoje, a

posse da nova Diretoria do Bal

neárlo FutebOl Clube, do Est'rel.

FU-
Vasto Verde ·e palmeiras pode.

tanto, o� OI' '1''-'' ativoE do clube a,_ rão jogar domingo em sequênci�
bório que renovou seu compro.

I"
,

tleticano t'\n'J. <,: (' dOE nl!lts mo_ aJ TornelO Carlos de paula Sea.
misso c)m o clube por mais uma, vlmentados ra, qu� vem sendo disputado pe_
temporada, estando ,em perfeitas.

.

_

condições para reinlcar os tr.eina_;

mentos, 'após a oJ')eração qué'-so-!
ireu.' Sôqr� o zagueiro Waldo, .1_

I

flrmou·o treinador que viajou
,

para Jolnvllle, sua terra Natal, de.

to, que regerá -os destln�s.��que
Ia. simpática agremiação, no. perin.
do anual que se avizinha, e com

IníciO naquela data::

o Torneio de Futebol de Salão
O Torneio de Futebol de. então o seu presidente, 'ir.

Salão, denominado Torneio Hamilton Berreta, junta
de Outono Fernando Carva- mente com os demais' meu:-

prazo das inscrições deter
minado pela Federação Ca

tarinense de Futebol de Sa

lão, já Se encerrou, sem que
nenhum dos seis ch.j.bes fizes
sem a devida inscrição, tendo

A 110va Diretoria, recém.elelta,

está a,;;lm constltuida: vendo partilelpar do strelnamen

Canti'êlio tos que a equipe do Caxias reall_
bras de diretoria, resolvido

prorrogar o prazo das ins(!ri

ções até sábado próximo,
dia 5.

Estranhamos essa atitude

dos responsáveiS pelos clubes

Bocaiuva, Harvre, Doze, Lira,
Tau15até e Atlético, pois em

sessão realizada recentemen

te demonstraram grande in�

teresse pela realização dest'J
Torneio que viria movimen
tar os círculos esportivos des

ta categoria de esporte a um

ano, completamente parali
zada. As diretorias dos men

cionados clubes, responderam
o ofício da Federação, acei
tando o convite da mentora

para tomar parte na compe
tição que levaria a efeito.

Agora, entretanto, nada mais
foi feito.

lho, está com sua data mar

cada para o próximo dia 12,
quando deveriam participar
as equipes do Atlético, Lira,
Clube Doze, Harvre, Taubaté,
e Bocaiuva. Acontece que o

x x x

precisamente 110 dia de

presidente de Honra:

Silva zará. Indagamos .então qual ·0 su_
o estádio do G,E. Olímpico. Tô.
(h's os cl nbos locais estacão pre.presidente: Carlos W·ojclkiew1cz bstituto, prOVável, de Waldo, re.

1.0 vice_presidente: Mario Fe�. cebendo a resposta de que será

jOgador, poderão contrata.lo
um prazo mais dilatado.

Sf'r tes, estando os atlétas

Acácio, ex-jogador do Guaraní,
ir.tensos preparativos.nandes

ALIPIO PEDIU MUITO E .PITOLA TALVEZ

A TABELA DO TORNEIO INICIO
A temporada de 1960. do fute_no estádio da praia de Fóra,

boI p·"f:ssional da metrópOle Cll- consta:á dD segUinte programa.

tariul"l BP, será iniciada na ta-rde Às 13 horas - paula Ramos :x

em

enchentes que se ve.

TRANSFERIDAA PRIMEIRA RODADA DO
ESTADUAL ...

O Campeonato .Estadual de Fu. a adlação da rodada Inaugural da

tebol que estava ma:cado para a reurno. O motivo que levou o pr;!.

tarde d� domingo, quando d.eve_ �idente da Entidade da rua Tira
r�a ser realizada a primeira roda. dpntes a proceder desta forma foi

da do �etu!'no, vem de ser tra.l �_;_ baseado nas
termina o contrato do avante La. rida para a próxima semana, dia

I
rificaram em todo o Estado, ,ln

zita, com o Vasto Verde, de BlL'_ 13, IstJ· foi o que ficou resolvido. possibilitando desta forma, ') trdlB.
me nau. O jogador assinou compl'O. na reunião de ante.gntem a nolt� I

oorte das delegações para outras
miss) por curto prazo a fim do I

na séde da Federação Catarinense cidades. Além disso, as emp:e�.a.s
que pudesse ser detidamente ob. Ide Futebol quando o presidente. de transportes negaram-se a aten.
servado. Agora qu: os mento:'cs do paula Ramos dr. Ciro Marques' d�r pedidos para excursõ,es em
conhecem as reais qualidades do

Nunes, pleiteou e obteve do pre_ ,. vi,ü' do ,"1' cio precário das' estra_
j ,

por sldente, com o apôio dos demais,. d:\s

O atacante Alípio, uma das pe

ças principais da equipe do At,é

não chegaram a um a.côrdo. Cl" 1

tudo, é provável que venha

tlco na estupenda jornada ql'C contratado,. podendo mesmo :lar_

cumpriu em 59, no campeo �:1,tO ticipar do Torneio Inico que ,E_

da élda�e, está com seu cont!'.'·o rá realizado domingo.

terminado. Reconhecendo as '�!·S

quallddaes, a diretoria do 'Iubo

entrou em entendimentos com o Domingo de Carnával: Olímpico 5 x

Carlos Renàux 2jogador, com a finalidade le o

cartar detalhes para a reno � '.ç:io x x x

O Colégio de Árbitros da Liga
Blumenauense de FutebOl tem a_

presentado ;Um bJm movl;mento
de desportistas que desejam In_

de seu contrato. T·odavia, o a ;!� Na tarde festiva de domingo de porém, o Olímpico vingou aquele

\ ta orlou certa dlficu'dade para Carnaval, prellaram /na cidade de I
r.evés, estaabelecendo uma contll

o clube pois apresentou a pro,) )S_ Beusque às ,�qulpes do Olímpico gem devéras surpreendente, aba.

ta de c:$ 25.000,00 para re'lh ,r e do Carlos Rellaux, no segundo tendo aos brusquenses por 5 x 2

o seu contrato ,o que nã·o deLm ds cotejo programado entr.e 'Os dois Já no primeiro tempo venciam os gressar na função de árbitro.

O conhecido apltador WIlSOll
Silva, é que vem ministrando a�

ner um preço bastante alto. <j,":o tradicionais rivais do Vale do blumenauenses por 3X2, com ten_ 03 clubes, ao que parece,
o jogador não baixe o preço l um [tajai. Recorda_se que no prlmel'o tos de Tião aos 9 m. Nenê aos 12, perderam o entusiasmo de
a renovação de seu comp"o·.n: :0, cotejo efetuado na noite d� quarta petruskl a�s 16, paraná aos 26 'f dias atrás e nada lnais dese-

aulas.

deixará de inter�ssar ao qU"ldro feira da semana anterior, veriflcou- Petruski de cabeça a0"i 36 m. Na jam. Pelo menos é o que dão a x x x

ESôbre Pltola, pOdemos adlam'l. se a vltó"la do Carlos Renaux por etapa final Tlão aos 7 e Llla aos
I demonstrar com êste silêncio A Liga Atlética Blumenauense

que há Inter,esse do clube,;:". 4x3, cotejo travado no estádio la 35 fixacam o marcador em 5x2. sôbre a realizacão do Tor- deverá se r·eunir na noite do dia

rém, as partes Interessadas ain,'a Haixada; -;m Blumenau. Domingo, I neio. A Federação, depois de oito, terça.feria, .oportunldade em

Eis como formou o quadro ven- reunir os diretores dos cita':. que. será debatido o caso da dis

cedor: Bernardo; Bianchine, Nil. dos clubes, e ultimar detalhes puta do certame de voleibol e

son e Romeu; Hélio e BrandãO; para a realização do Torneio, basquetebOl.

Nenê, Tião, Orion, paraná ft Na. não mais se interessaram, x x x

nico (Llla). Bernardo arqueiro do forçando então a Entidade a I F�tá marcado para o próximo

Olímpico e petruski do Carlos Re_ prorrogar até sábado, dia 5, o
• dia vinte do corrente o Inicl·o do

naux fo:'am as figuras máximas do prazo para as devidas inscri- Torneio Ministro Francisco Ben •

.�ncontro que foi apitado PQlo sr. ções, dando assim outra opor- jamirn Gallotti que é disputado
Lourival Mossimann, que teve bôa tunidade aos clubes. Vamos etr. Blummau. Em seu lugar ao

atuação. A renda apresentou cr$ aguardar a marcha dos acon- que j)3'·,ce deverá ser efetuado o

G.820 00. tecimentos. certame da cidade.

NÃO HOUVE A REUNIÃO
iA r.eunião do Conselho Arbitral, c�eixando

que estava marcada para a noite comparece:'

de quarta.felra, na séde da Fe- Figueirense,
deração Catarlnense de Futebol,' caiuva.
cOm os presidentes dos clubes não I Desta forma não poude ser efe_

ponde ser efetivada m virtude da tivada a reunií},o, não tendo sl

falta de número. APenas estiv·eram IdO fixada, na 'Oportunidade outra

presentes os representants do pau. para tratar dos assunt:Js em pau,

la Ramos, Atlético e Tamandaré, ta. \

consequentemente de

os responsáv,els pelO

Guaraní, Avai e Bo_

[��".,�

GASTOU DEMJUS NO (ARNAVAL ,
Não é segredo para quem quer que seja que a maioria dos
nossos foliões efetua durante o Carnaval despesas acima
de suas possibilidades.

Isto não quer dizer que não sejam eles bastante aJUI
zados ou que não pensem no futuro. Absolutamente. Deve
mos olhar este fato por outro prisma.

As dificuldades da vida moderna, o alto custo das uti
lidades, enfim todos estes problemas que atormentam o

brasileiro, especialmente os das classes médias e pobres
tornam a existência uma carga bastante pesada e que os

mantem sempre preocupadas ou mesmo "apavorados".
O carnaval é uma válvula de escape para as amargu-:

ras de muitos e convenhamos, também merecemos .pelo
menos horas de alegria, livre de todos os problemas.

Passados os folguedos, naturalmente, as dificuldades
sobrexistem e talvez aumentem, porém para tudo existe
solução exceto para a morte.

Havendo, pois, necessidade de adquirir um maravilhoso
colchão Divino, não há problemas, basta possuir algum
crédito, pois A Modelar está distribuindo esta maravilha
da indústria Probel, com apenas Cr$ 30,00 de entrada.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 mil mortos em Igadir: terremoto Por causa dos desmandos
EM MENOS DE 20 MINUTOS I A CIDADE FOI RISCADA DO MAPA - CASAS E d C fn IC b t' d

'

HOTÉIS DE TURISMOEMRUINAS-PRIMEIROS SOCORROS. e as roo u a eme per er
AGADIR, Marrocos, 3 (UP) - Calcula-se entre 5 e 6 mil o número de mortos em consequência de dois vio-

t
.

d d EE'''' UUlentos t�;-�:��� que abalar�m es:a Cida�e, num inter valo de apenas' 20 �inu�os, dev�stando-a completamente. CO' a e açucar OS .U
. se a evacuaçao total da Cidade, que se apresenta quase vazia a exceçao de enormes ratos que

�orrem 'pelas ruas à procura de alimento, e dos grupos de re sgate, que procuram retírar as vítimas dos escombro�. Ao
• •

iongo das estradas, cêrca de 50 mil habitantes, muçulma nos e europeus, afastam-se da Cidade devastada, víajan- t:'''dNaori�i] do orna-o I1JLa Revoluci"on'frl a�sl'nala O f!!llo dado em carros e carretas, burros, cavalos e camelos. II I�I !J . .I Il* '"

E:��i�A�ue se extinguiu em 10

s�gun�os, levará pelo menos alguns anos para ser reconstruída. pretender o Govê rno Americano pun�r Cuba _ nt�ew York
Casas e hotéis de turismo das bases aereas

norte-ame-j
teso Centenas de feridos fo- r da situação é o fato de terem _

são, agora, um monte de es- �icanas �� Marrocos parti- ram le_va�os por êsses. aviões I se n10biliz��0 fÔ,rças.d.a OTAN
f

diz ser a medida fruto d.o arrogância e intransigênc'acombros. Os edifícios se amon ram 8 avioes com socorros de a hospitais de outras cidades. para auxílío as vitimas de . I

toam, derrubados, e os gru- emergência aos sobreviven- Uma prova da gravidade! terrível catástrofe. dft d;I!!'�Of,.� ...a�b�nft � .

de de firme paciencia" ado-

pos de salvamento escavam
U fi IliVJ �III!I.VU �N tada pelo governo dos EUA

��:�E1�:��:���:I::: MeI�ora esta�o �e t�ateau�riBD� :ter�a::Hc!u�b;:af.ig�J:!�:aj::uf;�:��g������r:�; �:p::f��ª\�uf]�tr�turistas estrangeiros, desmo-
•

ronou totalmente, atingido,
também, por um gigantesco
maremoto que varreu a costa

próxima à região, logo após
o terremoto. A evacuação to

tal foi ordenada pelo Gover

nador, não só pelo perigo de

epidemia, pois a cidade care

ce de água potável, mas por

que não há uma só casa, que

possa oferecer real scguran-

._----'------_._-------

ça. ,

cinema alemão Curd Jurgens
chegou inesperadamente a

esta Capital para "conhecer

o maior carnaval do mundo"

e passar as suas férias. Re

solveu brincar ontem na ave-

FLORIANÓPOLIS, SÁBADO, 5 DE MARÇO DE 1960
---------------- __ .. - - --" .._-------,Qo.>.----..,..----_........_---------

enton-

de açucar, autorizando-o ou

trossim a "reduzir a cota de

qualquer país estrangeiro,
quando o considerar neces-

que nós" nesta questão. Ora,
finaliza o editorial, "o chefe
do goxerno cubano não po
derá ganhar a confiança e o

apoio de nosso país, enquan
to persístír em não levar em

conta as leis, as obrigações
contratuais e a solidariedade
hemisférica. Para começar,
Castro poderia mostrar-se

mais razoável em suas rela-

arrogancia". Em seguida, o

jornal diz que: "para asse

gurar o êxito de seu regime,
Fidel Castro deve ganhar o

apoio, ou pelo menos a con

ríança dos EUA", pois afinal,
"que o saiba ou não, que o ad
mita ou não, o governo de
Castrei tem mais interesse do

Refere-se o editorial a um adoção de medidas punitivas
contra Cuba, no caso do go
verno cubano não aceitar as

queixas dos EUA". Tecendo
comentários a respeito, afir
ma o editorial que tal medi
da constituiria uma violação
flagrante do artigo 16 da Car

ta da OEA, artigo que proibe
a aplicação de sanções econô

micas, usadas como arma de

coação contra outro Estado
membro.

EDITORIAL DO "N. Y.
HERALD TRIBUNE"

Nova Iorque, 3 (U.P.!.) -

Comentando a ultima nota
do Departamento de Estado
destinada ao governo cuba
no, o jornal "The New York
Herald Tribune" afirma que
está sendo 'mantida a "atitu-

Saiu do estado de inconsciência em que se

trava desde sexta feira - Ainda proibidas visitas.
RIO, 4 (V.A.) - O médico horas confirmou a notícia e Chateaubriand, filho do :;];m

Aarão Benchimol, da Casa de acrescentava que o enfêrmo baixador, informou que seu

Saúde Dr. Eiras, informou havia melhorado no decor- pai já estava reconhecendo

ao Jornal do Brasil que o rer do dia, saindo do estado as pessoas e havia se alímen,

Embaixador Assis Chateau- de prostração e inconsciência tado regularmente, esperan
briand estava reagindo bem em que se encontrava desde' do-se uma recuperação total.

ao derrame cerebral de que segunda-feira. i Contudo, seus médicos as-

foi acometido há cinco dias. i sistentes não estão permi-
O boletim médico das 18 SEM VISITAS ! tindo visitas, permanecendo

_.� �. - Às 22h30m, o Sr. Gilberto a ordem de repouso absoluto.

(tJrd l�lrgens �as·· iiAN'DIDATURA JANIO OUA'DROS EM
sou (de surpresa) DtrCO'NGl':lAMENTOda República, pensando ,t�l-
ln

I !l;J r. . vez que o povo o tome a seno.

carnava no íldO (José Diniz - Presidente Megalomano que promete e

da Cruzada de Orienta- não cumpre, falando de cíla-

ção Trabalhista) ba e cilaba, muito tem dos

Há coisa na vida de certos Gansos do Capitólio consa

políticos que requer pacíên- grados a JUNO, com a dif'e,

cia do Chefe da Nação e' con- rença de que os Ganços de

trôle absoluto dos responsá- Jânio não salva nem sequer

veis pelos vários setores da os rebeldes de Aragarças re

vida nacional, a fim de que rugiados no extrangeiro. A

as coisas adminisctrativas e candidatura J9.nio Quadros

políticas chegem em ordem cai dia a dia e já entrou em

às mãos do Presidente de franco descongelamento, é

acôrdo com os ínterêsses do isto pois, o que se ouve de
bôca em bôca.

PRIMEIROS SOCORROS
Os primeiros socorros aos

habitantes de Agadir foram

.

prestados pelos marujos da
base naval francesa, ao sul
da cidade. O Rei Mohammed
V percorre desde ontem as

ruas da cidade arrasada, di
rigindo as operações de aju
da aos flagelados.

.

Uma gigantesca '''ponte
aérea" para outras cidades

foi estabelecida e de Rabat e

RIO, 4 (V.A.) - O ator do

nida Rio Branco e foi reco

nhecido por centenas de po

pulares. Como resultado, pas-

Participação de
Nascimento

sou várias horas concedendo
José Nazareno Coelho e sra. 'I autografos. Foi depois ao

povo que anseia por uma vi
Dalva Cordeiro Coelho parti- . carnaval organizado pela ra-

I da mais honesta e mais equí-
cipam aos seus familiares e i paziada da rua Miguel Le-

tativa. O Presidente da Re-
pessoas amigas, o nascimen- i mos em Copacabana, parti- rbll

-

d t d
to de sua 'filha RAQUEL, 0- , cipou do baile do Municipal' pu ica nao pObe

ver u o

.. .

I
. que se passa, ca e aos seus

corrído dia 29, na-Maternída- e declarou-se, hoje, "profun '1' t d
_ .' "auxl lares es ar ao par as

de Dl. Carlos Correa. damente cansado ._ coisas e encaminhá-las na
_.. - -_._--- �

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

devida forma para que os

atos governamentais sejam
baixados sem vícios e sem fa
lhas. O Ministro que acaba

de deixar a sua pasta - Ma

rechal Henrique Teixeira

Lott, exemplo de honestida-.
de inconfundível, sabia in

formar o Presidente o que se

passava nos setores' da sua

pasta, por isso sua classe não
sofreu um só arranhão na sua

estrutura. E foi por êsse mo

tivo que S. Excia. deixando o

ministério, recebeu de mili

tares e civis apoteótica con-Isagração. assemelhando-se

àquelas tributadas ao Presi
dente Vargas nos tempos
áureos. O Marechal Lott não

enganou os seus camaradas

e nem o povo e por isso é

oportuno transcrever aqui a

frase lapidar de Lincoln:

"Pode-se enganai- todo o po

vo, parte do tempo; pode-se
enganar parte do povo, todo

LANÇA-PERFUME COM CHEIRO DE CRAVO tempo. Mas não se pode en-

Até as lança-perfumes estão falsificadas, neste ano o J ganar todo o povo, todo o

perfume foi na base de cravo. Os viciados sofreram muito. tempo". Não se pode dizer
O preço era de Cr$ 250,00, depois passou para Cr$ 300,00. dizer que a frase de Lincoln
Como esta turma explora, basta chegar o último dia de seja um princípio filosófico,
Carnaval, para tirar o couro dos foliões. O '''Fato'', ficou mas a verdade é que exprime
rico só-em vender os perfumes marca cravo. Vivos... um pensamento prático e

--- ; 000 : --- uma lógica que deve ser en-

O P.C.R. FEZ SUCESSO... carada com verdadeiro sen-

LI QUICiA'S
A Liquigás do Paraná-Sta. Catarina e as Lojas Pereira

Oliveira levam ao conhecimento dos usuários de Líquígás
que, de acôrdo com recente resolução do Conselho Nacio

nal do Petróleo, o prêço do gás engarrafado sofreu um au

mento de Cr$ 1,20 no valor do quilo gás. Consequentemen
te o, prêço de cada botijão de 13 quilos, a partir do dia 7

do corrente será de Cr$ 396,00.
Florianópolis, 4 de março de 1960.

O nosso companheiro, P.C.R., esteve no 12 de Agôsto
fantasiado de "Menino", onde brincou até na quarta-feira
de cinzas, fazendo um grande sucesso entre os garotos.

___

o

; 000 : ---

"O ROMANO NO LIRA"

No Lira T. C., chegou um folião fantasiado de "Roma

no", o pior era que êle pensava que era "Romano" np duro.

--; 000: ---

"CHESSMAN" NO 12 DE AGOSTO

Uma moça bem simpática, surgiu no 12 de Agôsto fan

tasiada de '''CHESSMAN'', com o número 2445. Foi muito

observada, devido a idéia carnavalesca.

--; 000:--

QUEBRARAM O PANDEIRO E PAGARAM ...

No Bar Alvorada, dois foliões quebraram um pandeiro
de pobre que se divertia com seu pandeiro de estimação,
ficando sem êle e quase foi preso e entrou no "Pau".

Felizmente, os responsáveis foram intimados pela po

lícia em pagar o prejuízo que causaram ao folião solitário.

:Este recebeu a quantia de trezentos cruzeiros e foi para

casa dormir.

tido para que o povo não con

tinue sendo instrumento dos

políticos mentirosos e desal
mados. Le Bon discernia com

muita propriedade a forma

de se [alar ao povo. Ante a

evolução que se processa em

busca de uma vida melhor e

mais humana, o povo deve

ser esclarecido e conhecer a

verdade e mtôda sua plenitu
de para não ser relegado a

plano inferior. Jânio Qua
dros na sua costumeira teí

mosía de "mandão" não sa

be conjugar êste verbo da

nova gramática, e paranõí
camente, continua mentindo
ao povo com o intuito de su

bir ao poder. Homem -- di

zem alhures - discípulo do

próprio pai e cheio de vícios
por princípio, o que pode sa

ber do Brasll e de seu povo?
É êste homem que se arvora

em candidato à Presidência

---; 000 : --.-

LUIS CARLOS BRASIL UM BOM AJUDANTE ...

Luis Carlos Brasil, 2.0 Secretário do Lira T. C., nos

ajudou na cobertura feita pela nossa reportagem.
Amanhã sairá a crônica do baile do Lira Tênis Clube.

projeto de lei que o presiden
te Eisenhower estaria pro

penso a apresentar ao Con

gresso norte-americano, com

o objetivo de reduzir de 192

mil toneladas a cota cubana

sário à defesa dos interesses
nacIonais". Assinala o edito

rialista que esta medida "tem
o proposito de facilitar a

fRANCO'

$�NDI(ATO DOS (ONTABIUSTAS DE
F10R�ANÓPOUS

EDITAL

dente Kubitschek.
A luta em tela pela posse

da futura cural PTesidencial
da República, representa nes

ta altura um Imperativo de

salvação nacional e uma res

ponsabilidade de todos os bra

sileiros cônscios dos seus de

veres, e é por isso mesmo que,

separando o "joio do trigo".
já decidiram adotar as can

didaturas do Marech::lJ. Tei

xeira Lott e do senhor Jr}1io

Goulart.

Pelo presente edital e, em cumprimento ao disposto no

artigo n.? 6 da Portaria n.v 146, de 18-10-57, ficam convo

cados os associados dêste Sindicato para as eleições da Di

retoria, Conselho Fiscal, Representantes no Conselho da

Federação e respectivos suplentes que serão realizadas no

dia 7 do corrente, em sua séde social, à rua Trajano n.o 14,
2.0 andar - sala n.o 5, onde funcionará a única mesa co

letora, iniciando-se a votação às 15 horas e encerrando-se

às 20 horas.

Somente terão direito a voto os associados que aten

derem todos-os requisites legais e estetutáríos, sendo een

díçâo para validade do pleito o comparecimento de, no mí

nimo 2/3 dos que preencheram aqueles requisitos.
Ao se apresentarem para a votação deverão os asso

ciados, exibir documento hábil de identificação.
Para outros quaisquer esclarecimentos poderão os as

sociados se dirigir à Séde do Sindicato, ou à "Organizações
Mercúrio, à rua Ten. Silveira n.? 24 - SObrado - fone 2016.

Florianópolis, 3 de março de 1960.

Eloy João Lasso - Presidente

ções com o

americano".
governo norte-

P.S.D. e P.T.B. unidos, mais
uma vez, levarão ao Parácíc
da Alvorada, os candidatos
da preferência do povo _

Marechal Henrique Teixeira
Lott e Dr. João Goulart,
mantenedores da ordem e do
regfme.

É fácil de observar o pano
rama político do Marechal

Teixeira Lott, tendo S. Excia.

alcançado, ápís da sua (;·.U-

reira, o povo acaba: de tírá-Io
do Ministério para carregá-lo
nos braços pelas ruas cario
cas como autêntico candída .

to popular. :Este sim, é o can

didato do povo porque o Ma
rechal é um homem de bem Ie uma linha reta entre o Di

reito e a Justiça, fiél conti-lnuador da nossa tradição e

da obra ciclópica do Presí.

COMUNICACÃO ·

',' .,

Com prazer comunicamos à nossa dis tinta clientela e ao público consumidor em

geral que acabamos de adicionar à nossa lin ha de fabricação 'mais o

ij IN IL
(em pó)

Trata-se de um produto de alta quali dade, caprichosamente fabricado de matérias

primas selecionadas, e que apresenta tôdas as características técnicas necessárias para
satisfazer plenamente às donas de casa nos trabalhos de:

Lavagem e limpeza de roupas de tôdas as espécies, na cozinha e no tanque;
Lavagem e limpeza de louças e ape 'trechos ele cozinha;
e em todos os demais mistéres (l1més ticos,
O novo produto é apresentado em 3 tamanhos de embala.gem prática e higiênica,

como segue: -

Pacotes de 1 Quilo - em caixas de papelão de 12 pacotes
Pacotes de 1f2 Quilo '- em caix as de papelão de 24 pacotes

t Pacotes de 140 Gramas - em .caixas de papelão de 72 pacotes
l e encontra-se nas boas casas do ramo.

;� Uma experiência convencerá as distintas donas de casa e demais consumidores que

I·o "SABÃO DE JOINVILLE" (em pó), não sõ mente �AVA M�LHOR E LIMPA COM
MAIS FACILIDADE, como também E MAIS ECONOMICO.

,

Os fabricantes desde já agradecem à preferência que merecerem: e estão à dispo-
sição de sua clientela com a solicitude de sempre.

etzel Industrial(Ia.
REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

ERICH EIMER
Rua Conselheiro Mafra, 21, 1.0 andar

Tenefones: 2333·, 2667

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



As constantes chuvas que

desa-I
bléla Legislativa

baram durante OS últimos dID,S TEXTO:
nesta Capital e Municípios vízt. Comunicamos ilustre ltder vg
nhos, assumiram carater catastró-

l
esta cidade dJas um e dois cor

fico, causando prejuízos íncatcu; rente vg foi vitima enorme ínun,

láveis ao comércio e industria, pro. dação vg causando varias mo; i.e.

vocando a paralização do tráfego vg desabrígando centenas familias

corrente e cujas consequências
a'nda são imprevisiveis, vêm. por

lr..terméd10 desta comunicação, so

licitar o apôio de seus Represen_
tantes dos poderes Exe_cutivos e

Legislativo, bem como de suas

direçõ,es partidárias, no sentido de

auxiliarem a sofredora populaçã'o
nêsse transe que a Infelicita e a

desgraça, não Só pela perda de

vidas, como pelo enorme prejul_
zo que veio empobrecer esta co.

muna.

Santo Amaro da Impera.triz, ':l
de Março de 1960
,Assinados:
Helmuth Fett, presidente exer

ci�i.o \jDN
Alirio Bc,s51e, presidente PSD
Mário BattistottL presidente

PTB
Gercino Duarte, presidente PRP

INUNDAÇÃO DE SANTO AMA
RO DA IMPERATRIZ
TELEGRAMA

O presente telegrama foi trans_

mitido às seguintes Autoridades:

corrente vg foi vítima en,n'me

Inundação vg causando vários mor_

tes vg desabrigando cente'us fe_
milias pelo desmoroname'nto sua"

�asas vg interrompendo tudl.s as

I'ias de' comunicação vg de.,�l'u_
lnd,) toda lavoura vg 'lizionaudo
J ebanhos vg além prej�izJS In( aI.

cula,eir comércio vg IndústriE. e

população ,em geral pt pa.rtH!.OS
políticos êste Municipio vg' Ir_
manados mesmos sentimentos c!ls_
tãos vg perante tamanha calamL
dade vg imploram VOSS3.'18i::L r,l1

x!lio população vitimas ot respei_
tesas saudações

Assinados: Alírio Bossle, pr,e
sidente PSD - H,elmuth l"e,tt,
presidente UDN - Mário p,attis_
tottl, pr,esidente PTB - Gercino
Duarte, presidente PRP.
Identico texto foi transmItido

em telegrama para o Governador
Heriberto Hulse
PREFEITURA 'MUNICIPAL DE
SANTO AMARO DA IMPERA

TRIZ
GABINETE DO PREFEITO
NOTA OFICIAL

O prefeito Municipal de SantJ

Lideres da Bancada Catarinense
na Câmara Federal, respectivamen_
te do PSD, UDN e PTB;
Deputados F,ederais O, s m a r

Cunha e Vanderley Jun;ol'
Bancada Catarinense no Sena

do Federal
Lideres partidarios na AGs'�m_

Augurando-lhe êsse pleno
êxito na sua presidência le
vamos-lhe nossas éongr�tu
ções e cumprimentos pela
Ihonrosa distinção de que foi
alvo.

RIO, 25 DE FEVEREIRO. - Renden
do-se, como de ética, á imposição dos
correligionários, aceitando a própria can

didatura á reeleição á vice-presidência
da República, na aliança PSD-PTB, o

Sr. João GOulart venceu um testfl de ra

ra acuidade política. O prestigioso chefe
populista sempre foi considerado como
candidato natural, na chapa nacionalis
ta, pelas origens de formação política e

pela dignidade do partido a que preside.
Com a galhardia derramada do frontei
riço gaúcho e com o calculismo frio e a
matreirice sabida de um velho mineiw,
S. Exa. representou, no PTB, a fôrça
aglutinadora, a unidade, a coesão e a

disciplina.

Santo Amaro da Imperatriz, "
d,e Março de 1960

ORLANDO BECKER
prefeito Municipal

Ao nosso jornal foi enviado

gulnte telegrama:
JORNAL '''O ESTADO"
FLORLA'NOPOLIS
URGENTE - Solicito in�3Ife.

rência Direção êsse diário j'll:to
aut�ridades sanitárias Estado s,el'_

tido proceder imediata campa.nha
profllática nesta, Cidade, virt.ude

se .•

brás, fará hoje uma �mpr)r.,
tante conferência, às 20 ho-

.. ,.,.,.,.,.,.,.,. .. ,. .......-,.,.,.,. ... ,.,.,. .. ,.--_••-_ ..........-,.- -.ai.,.-,.--_ ..�."---_ .._ ...,-,.-,. -d1"�

"s tC
'

.

e
Em vísíta de propaganda PSD, parlamentares, e ega-

• d. tt -:Je ·t ; # da candidatura de seu ílus- cões operárias e entusiastas'
· na,,, em "1t,a,n�p" 7 'f1 tre genito.l', ? eminente ,Ma- da, candidatura do seu ilustre.
III' rechal 'I'eíxeíra Lott, chega- pai. III'
•

" �. rá ,hOje a esta Capital a ex-
.

Foi estabelecído o seguinte.
III' ma. sra, Edna Lott. programa para a estada de III'
�,.__ .. ,._._ ... ...........__ ... .. __ ..

,
......_ .. a �- ..-- ..JI A ilustre dama será carí- Do�a Edna nesta_Capital: •

Po�eres Executivos, Lenislativo e Partidos Politicos· �as;[�f�ª�:�:5�;���:1� �����if��i��9 • be, com listas de adesão nas III'

zonas atinli�as �elas inuD�a�ões tomam �rovi�ências : ;l�i���g{��!
Amaro da Imperatriz, cumpre o iminente surto epidêmico conoê- legráflca e telefônica, além da' rias. e a entidades classistas:
doloroso deV<lIr de comunicar aos quência certa catástrofe assolou falta de energia elétrica, ,iestru-' opel:á,rias., Embarque para III'
Govêrnos Federal e Estadual, &0 êflte :Municipia dias prtmeíro e lu documentos de l',epartições pu_,

. Curítíba, as 15 horas. •
Senado da República, à Câm�,\'a dois corrente cuja população pa blicas e colocou a população e:n

X X X III'
, -

Ao ensêjo dessa primeira.dos Deputados, à Assembléia Le- dece carência próprias água.s po. dpeeSratebnricgeOs. pela perda total de seus. visita lia distinta dama bra-III'
gislativa, às demais Autoridad�s e táveis, 'bíoíogtoamente prejudtca, .•Est C· alíd d d II1II sileíra, temos a honra de
ao povo em geral.que, nos dias das sedimentos inundações. a amara, na qu 1 a e ell'das alas femininas do PSD e .saudá-Ia respeitosamente,

Embora não se registrassem ca, pelo desmoronamento suas casas 1 e 2 do corrente, esta Cida,:ie, Antecipados agradecimentos repre�entante d�_ seus municiPl')S"dO PTB. augurando-lhe feliz estada'
sos de morte, os prejuízos mate; vg Interrompendo todas as vias de arredores e Iocalídades círcurr.r., Wllmar Gerent ficara em r.�umao perma�ente, a

Saudando-a em nome des- entre a -gente catarínense,
•rais sã'o de tal monta que a po., comunicação vg destrutudo tuda zinhas foram atingidas por vioten ,

fim: de auxüíar as demaís AUto-,sas agremiações partidárias A slJ.i1.. missão, entre nós,
pulação por seus representantes lavoura vg dizimando rel)..:,unas to temporal, ocasionando terl,'\vcl CÂMARA MUNICIPAL DE S;\"S'- rdades no exame e nas províden-

e oferecendo-lhe flôres, fa- antecipa-se coroada de ple-.
se viu na contingência de sollcí , vg .alám prejuízos Inoalculaveís Inundação, cuja ação trágica e TO AMARO DA IMPERATR.;::t; cías que se fizerem necessácia:o'lará na ocasião, a senhorita no êxito, dadas as gerais sim-III'
tal' suxüíos. comercio vg Industria � ·pop:.th- destruidora roubou a vida a 'Vá-I GABINETE DA PRESIDENCIA em defêsa da população ating\ .Olga Brasil. patias que em FlorianópOlis.

Os partidos políticos de Santo ção em geral pt. pedimos urg> te rias pessoas, desmoronou vú1'iaa NOTA OFICIAL da. II' Ainda por ocasião do seu desfruta o nome honrado e III'

Amalo da Imperatriz distrlbufram Interferencla poderes comnetentes casas desabrigando centenas de A Câmara Municipal de Santo Santo Amaro da Imperatriz, 3'desembarque, a sra, Edna austero do Marechal Teixeira'
a seguinte nota: a um de conseguirmos auxilio tanultas, causou prejuízos íncal, Afuaro da Imperatriz, por ínter., de Março de 1960 Lott será cumprimentada pe- Lott - futuro Presidente da.NOTA OFICIAL DOS PARTIDOS Imediato pt culáveis à Indústria, Comércio e médio da Presldencia, cumpre o José Adão Lehmkuhl 'las direções do PTB e do República.
POLJTlICOS' DE SANTO AMA- (ass) HELMUTH FETT . Pres, Lp,\(,ura, interrompeu todos os doloroso dever de comunicar às presidente da Câmara Municipal:....- .... - .. - ..--- -,. -,.--

RO DA IMPERATRIZ UDN; - ALIRIO BOSSLE - meros de comunicação com o de- Autoridades públicas Federa.is e

P E T R O B R A' I SOs partidos politloos de Santo preso PSD - MARIO BATTIS· sahamento de pontes e OUtl.'U,S Estaduais, especialmente aos Pc-

Amaro da Imperatriz, írmanaoos TOTTI - preso PTB e GE R .JII\'O obras de arte, bem como tam.bém deres Legislativos da União e do

diante da catástl'Ofe, que abalou DUARTE, preso PRP Il, C( rrunícaçgo telegráfica e t"-l�_ Estado que nos dias 1 e 2 �o cor..

êste Mlmlclpio nos dias 1 e 2 do TELEGRAMA ENVIADO AO fôlJ!ca, além da falta de energtn rente, esta cidade, arredores e .

Í'

PPARLEAScIDIOENcTAETEJTUESCELRINroO e�.:.trica, destruiu documentos êe localidades circunvislnhas �oram ,(oll'llfereAnc,"a de um dor.. mal·s abalizad os lecnicos, hoie,IJepartições públicas. e coloco.1 a atingidas por violento temporll-l, le:) ,
URGENTE - população a.o desabrigo, pela per' sabrigando centenas de familias,

(I b DComunicamos Vossência, êste cl", tctal de seus pertences. cuja ação tragica e destruid,xa, a' fr 20 horas .. no §u e Ole
Municipio vg dias primeiro e dois Esta MuntciValidade, em <:on.. roubou a vida a varias' pessõas, ;) •

junto com as demais Auto!'idad::s desmoronou div.ersas cas3.S, de- Conforme tivemos oportu- ras, no Clube Doze de Agôs-
locais procederá ao levantamer..�o sabrigando ientenas de fam\lias, nidade de noticiar, o d:-, Dal- to, sôbre aquela entidade, a

geral dos efeitos do doloroso aco.\_ causou prejulzos incalculaveiB à
ton Boechat, um dos mais que vem servindo desde a

tecimento tão logo seja pos,\ '('1 industria: comercio e lavoura, Ir._
sua fundação.

a comunicação com os sp-�o:r·s terrompeu todos os melas de co- abalizados_técnicos da Petro-
a.tingidos. municação com o desabamento de

pontes e outras obras de arte, bem
como também a comunicação to

FLORIANÓPOLIS, SÁBi\.DO, 5 DE MARÇO DE 1960

a.flitiva enfrentam nosso lavrado_

res sentido comunicar se nossa

bancada Câmara Fed,eral vg ins.

truindo_a de m,odo a destlnal'

verbas reparação danos causaqos
()�m temporais, este municipio .,pt

Com referência às ultimas chu_ regiões, recebeu ,o sr. Celso Ramos. Cordiais saudações Waldemar
va,s

.
que desabaram sôbre o noss'o presidente do PSD, os seguintes G:'ubba pr,efeito Municipal

Estado, e qu� provocaram gran_
des prejuizos materiais .em varias

PARA

PÔRTO AIfGII
CONVAIR

DI!!RIO

fAC
CRUZEIRO do SUL

." agência:
R. Felipe Schmit;ll. 24

Fones - 21-11 e 37-00

Na Caixa Econômica
Nomeado presidente o sr. Osni da

Gama Lobo d'Eta
E' com satisfação qtl� no- meando � nosso estimado

ticiamos o ato do senhor pre-I coestaduano, sr. Osni da -Ga
sidente da República no.. ma Lobo d'Eça para exercer

o elevado cargo de Presidé'll_ i
::::::::::::;::::::::::::::,:\:-;:::;8L-'-"'"�:---:'::?::?::::::::::::":':'C:" te do Conselho Administrati- ]

%. :::/}:::::: vo da Caixa Econômica I'm '1

d,ri::::;:tl:W::: II::
Santa Catarina. 1

<.) .••.•••••••• :•.••••
·

....1):;::.................
Administrador de larga vi- �

:::: são, já comprovada à frente 3
...

·

••••A.t- _

de outras entidades e tam-'" &
bém na chefia de uma das
carteiras da própria Caixa, o

seu novo presidente, estamos
seguros, marcará sua gestão
com uma fase de pleno de
senvolvimento do importante I�"�fi?��@;�
e tradicional estabelecimen
to:

'Essa história que a.nda por aí, de que "QUALQUER
UM PóDE SER", avarecida de tempos a esta parte, trou
xe para os que não comungam da doutrina, surprêsas es

candalisantes, pelo despautério de consagrados parlapa- Jtães da ignorância, guindados às catedras de respeitáveis
cenáculos, em nome da Democracia. Será que a evolução
dos tempos, fêz com que os vocábulos trocassem de senti
do? Será que democracia agora quer dizer ignorância�

Não é raro ouvir-se c4 fóra, como nos parlamentos,
inspirados oradores de amque, categóricos, sôbre assuntos
que não professam. '

Há entre êstes, esc1Jlápios, arquitetos, balísticos, pro.
/essôres, advogados, legisladores (especialmente), astrô
(l,omos e astró�ogos, não faltando sequer. quiromantes, São
profundos, infalíveis mesmo ex-cátedra. E, não se lhes
oponha lógica contra inépcia, porque "MAGISTER DIX"!

O Sr. João Goulart mostrou ao país Faz-nos isto lembrar, um velho amigo, Dr. Manoel Perez
a homogeneidade do Partido a que pre- Ervella, médico espanhol, ctcrioulado por 50 anos de BRA-
side com tão alto espírito público e tão
rara sensibilidade política. Somente a

SIS que, quando defmntava essas sumidades enciclopédi-
infâmia, com a qual não é legítimo se cas, usava indefectívelmente a expressão castelhana: USo
argumente, admitiria que o PTB na su- TED ÉS UN GRAN CATEDRÁTICO! Nisto, ia uma ponta
cessão federal e nas sucessões e�taduais envenenada de imnia. Mas, às vêzes, era elogio. ,O fato é
de outubro do corrente ano, pudesse, -

.

diréta, ou indiretamente; imediata, ou que para êle, CATEDRÁTIÇO, tinha sentido duplo. Esses

mediatamente -:-. adotar I)oluções sur- exomosticos sabichões da referência, pela negativa, mes-

preendentes e esdruxulas, em favoreci- mo ilógica, procuram desautorizar os interlocutores, embó-
mento da UDN e de seus produtos e sub- d d

.

Embora a área: petebista tenha sido produt.os naturais e permanentemente
ra e enszdade maior, pretendendo demonstrar o quanto

atingida, periodicamente, pelos transfu- atuantes: _ a República do Galeão, o
somos - nós outros - ignorantes, por não têrmos enri-

gas, oportunistas e traidores, até aqui Clube da Lanterna e o suicídio do ines- quecido frequentando a ESCOLA DA VIDA, modalidade
essas atitudes não afetaral1,l a substân- quecível e desafo t d P

.

d t
cia partidária. Em 'que atingiu a estrutu-

r una o reSI en e

l
escolar antagônica à do nosso Lula, onde o ensino era mi-

ra populista a surpreendente conduta
Vargas. .

I
nistrado de verdade. Intransigentes os exomosticos, não

do Deputado Fernando Fetrari? Em que O PTB, de norte a _sul, é empolgante ad,mitem versão dos fatos, senão a que êles proclamam. Só
diminuiu o emulsionamento populista, mensagem de unidade. Por maior que êles são oniparentes, detentores da sabedoria,
no seio das massas, a traição estadual, seja a autonomia demo�rática d f 'd
de bito'la estreita, _ tro'ca, barganha, 'E t'

..

. ',e erl a
�

Esta minúscula fauna, constitue os térmitas que pen-
as xecu Ivas ReglOnals, determmam a

I
,. - . .

leilão, com preço suscetíveis até de se- respeitabilidade e o pudor que as combi-
sam correr o cerne da admznzstraçao Juscelzno lrubztscheJc,

rem remarcados, n!j.s loucuras de abril nações se processem sob um této doutri- blindada por mãos vigorosas com as mais agigantadas
periódicas -, da trindade maldita, - nârio, como desejam os verdadeiros pe- realizações brasileiras do tempo e de espaco.
Volnei de Oliveira, Francisco Neves e teb1�tas, indispensáve� á expansão dos

1
Ponha a carapuça quem'

-

Estanislau Romanowski? Teria, porven- partIdos nas der""ocracIa
. quzser.

�$SSS$%%S%S$SSS%%%%S'4%S%,..SSS%SS%$S$%$%%%, ,%%gti.Li,�%%4d:;'€q4!4k4!4kif<!'"'L;:4E {- Andac.es fortuna juvat.. RODRIGO D'ALMEIDA

15eJlêõ'do"'põ'SI;;ãõ'=
RENATO BARBOSA tura, tal comportamento evitado a ex

pansão do PTB, com Doutel de Andrade,
Saulo Ramo.s, Gomes de Oliveira, Acácio
Santiago, Walmor de Oliveira, Telmo Ri
b�iro e Evilásio Caon? Graças a Deus,
nao. Tornaram-se, apenas, homens mar
cados, a ferro e fôgo, pelo PTB.

Gelso Ramos presidente Direto.
rio Regional PSD Fpolis
Jaraguá SC 67, 102, 2, 18H30
Levo conhecimento nobre pra_

sidel).te que em ylrtude de f01't�

temporal et chuvas reinantes as_

soladas ultima horas neste mU',lÍ_

cipio causou verdadeira cala.mida.

de publica com enormes pl',ejuizDs
as lav·�Ul·as et destruição parcial
de estabelecimentos industr!.8,.s

pt Devido inundaçõ,es sistema 1'0-:
doviario acha se completamente
destruido et consequente Impe1i_
m,ento transito intermunicipal de_

vido desmor-onamento pontes eÍ{
barreiras pt Face ocorrido recorro

prestimos nobre presidente inter.

telegramas, procedentes de' Ja.
raguá do Sul, enviados pelos 51'S,

"'Valdemar G1'Ubba. ,e Erich Batis
ta, "respectivamente Prefeito e

presidente do PSD daquela co

muna:
,

Ul'g,ente
Celso Ramos pr,esidente Dirat,o.

ri,o Regionai PSp Fpolis
Levo conhecimento nobre pre

sidente vg virtude ultlmos tempo,.
rais ate constituiram v,erdadeira

calamidade publica vg este muni

ciplo sofreu enormes prejuizos carIl

inundações vg desaba,mentos pon_
tes vg' barreiras vg destruiçãc
quase total sistema rodoviario .m '1

n�cipal et IdestrUlição plantaçõeD
et interrupção transito em �er \I

devido erosão ter atingido estradas

destruindo_as pt Municipio cuja

ferir junto autoridad,es estadu_

ais et Federais sentido auscultar

auxili-o lavrado:',es et prefeitul'a
base economica é pousada na municipal encalTegada restabeler.i.

agriCUltura vg com grande pr<lqu. menta trafego et normaliução
ção generos primeira necessidade atividades gerais· municipio pt
totalmente sacrificadas com inun_ Cordiais Saudações Erch Bapti'l�a
dações carece medidas urgen�3S \ presidente dlretorio PSD
------.----------------------------------��---------

Audaces fortuna Juval

! plena segurança para todo�
I e quaisquer informes, Atea.
vés da palestra de hoje, os

ouvintes do dr. Dalton fica-
rão conhecendo novos e sur

preendentes aspectos da

grande emprêsa nacional, de
A grande autoridade e o que tanto nos orgulhamos.

perfeito conhecimento de que A entrada no Clube Doze
o ilustre conferencista é por- de Agôsto estará franqueada
tador, dão-lhe à palavra, ao público.

Calarinense fez bonito
ApóS ooncluir com rar.o brilhan_

tismo os cursos ginasial e co'�.

gial nesta capital, o jovem WaLc
ter pires, filho dUeto do nos,o

estimado oonterrâneo sr, João N·

vindo a obteF oUma

ção.
Vale ressaltar, que o novo ;tca_

dêm100 de Medicina, foi o ún'c')
aqui da Capital a conseguir ,<pro_

vaÇãO, motivo porque, ao cl'egistral'
mos o acontecimento, o faze_
mJJS com indizível alegria, uo

mesmo' tempo que lhe levamos
n03�0 abraço de felicitações, ex
tenf.i\'o aos seus felizes pais,

claiJsifiea.

Faculdade de Dir'eilo de Santa (atarina
Convite

O P.rof. João David Ferreira Lima Diretor da Facul

dade; de Direito de Santa Catarina, �onvida os senhores

p:ofessôres e alunos desta Faculdade, para assistirem à
AULA INAUGURAL do corrente ano letivo, que-será profe
rida dia 10 do corrente às 17 horas, pelo prof. Ivo d'Aquino,
"ôbre o tema "DO CRIME MILITAR EM TEMPO DE PAZ",

lOTERIA DO ESTADO :DE Sta. CATARINA
Extracão de onlem
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Em nome das lavadeir-as da cidade .. uma delas
nos trouxe a seguinte reclamação:

- Co�o poderemos ')iver? Quando chove, não
podemos lavar por falta de sol. Quando há sol, não
podemos lavar por falta de água!

Registrada a queixa.
X X X

A ELFFA - com perdão da má palavra - deu
nova piscadela, anteontem. 15 minutos de trevas!

Que essa pisca:-piscagem não apareça, amanhã,
como benemerência!

X X X
Bilhete:
"Em seus comentários, o senhor afirma que o

sr, Irineu Bornhausen prometeu, quando candidato,
pavimentar as principais estradas do Estado. 9 ex

governador, no seu último ou penúltimo discurso,
.sustentou que não prometêra pavimentar coisa al

guma. Afinal, prometeu ou não' prometeu?"
Resposta: PROMETEU.

X X X
Nessa eu caí. Contaram-me assim:
- Você sabe, Guilherme, que a casa do Jânib,

em São Paulo pegolJ fôgo?
- Quando?
- Ontem! Escutei no rádio! Um incêndio pa-

voroso!
- Queimou tudo?
- Tudo ... só ficou.,. o Lott.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


