
Elevar·se·à a 12.,000:";Ô�.iJumero demortos
o forle odor que se propagou pela cidade obrigou o cessamenio parcial dos salvamentos - A
pressadas as operações de demolição _w Grupos de socor1ro ainda trabalham nos locais

.
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Momento em que, após o desembarque, a sra. Edna Lott, em companhia de altas

autoridades, deixava o Aeroporto, com destino a esta Capital.

Grupo de senhoras. e senhoritas que foram aõ"coquetel do Lux Hotel homenagear
a ilustre visitante

AGADIR, 5 (DP- - O
Principe herdeiro Moulay Hall_
san disse, hoje, que já se sa;

be, ao certo que 4.000 'pessoas
morreram no terremoto de
Agadir e que .Et,e presume que
outras 6.000 pessoas.maís tam ,

bém tenham perecido, muito

embora seus cdctáveres ainda

nbo tenha sido retirados nos

escombros. O prlnclpe herdet.,
1'0 acrescentou q"ue um cálcu-

lo total de 12.000 mortos não
seria exagerado. "Acr,edlto que
a cifra de 12.000 poderia ser

mencíonada como quase certa",
afirmou Moulay Hossan, em

seu quartel-general nos arre ,

dores da cldade arrazàda, que

está de quarentena, O Príncí.,

pe disse que a quarentena se.,

ria mantida durante duas se-.

manas, para Impedir a possibi
lidade de ter início uma epíde,
mia de tif.:> oi- peste bubônic1l,
na cidade, onde o odor da mor.,

te impera em tôdas as partes
Tô'da a cidade está sendo de:

,

Recupera-se o Embai-
xàdor Chateaubriand

RIO, 5 (DP) - Informações
fornecidas à imprensa dizem que

° embaixador Assis Crateaubriand
conttnua melhorando. Já recupe

rou as mãõs, afetadas pela para_/nsía.

Empossado o novo direlor do S'EI
RIO; 5 (DP) - Há dias o pre- Trigo, assumírg, na proxlma se

sidente da Repúbllca assinou de., gunda feira, a chefia do gabinete
eretos na pasta da Agricultura, do Ministro Mario Meneghetti, em

exonerando a agrôD,omo Dael Pí- substituição ao sr. Adrião Caml
res Lima das funções de diretor nha Filho.
da Serviço de Expansão tio 'Trigo
e nomeando para o mesmo cargo _

E' interessante relembrar que o

o sr. Vítor Malmann. sr. Dael pires Lima foi o prímeí.,
O ato de posse scmente regta, 1'0 chefe de gabinete do sr, Mario

troucse ontem, tendo >O agrônomo Meneghetti sendo depois substt.,

Vitor Malmann assumido a díre, tuido pelo sr. Henrique Blac, já
ção do SET. O sr. Dael pires Li� falecido, Indo ocupar o alto car,

ma, que acaba de deixar a dire_' gO de diretor do Serviço' de' E'xpan
ção do Servl!;o de Expansão do I são do Trigo.

sinfetada com clorina, ínsett,

cidas e cal viva. O afanoso tl-a_
balho dos grupos de. socorro

simente tem prosseguimento
nos locais onde ainda existem

esperonças de ser encontrado
algum sobrevivente. O principoe
herdetro reuniu-se, hoje, com

os embaixadores Charles yost,
dos Estados Unidos e Alexan
dre parodi, da França, que

vieram a Agadir. Sugeriu_lhes
a possIbilidade de que a ci

dade portuária de São Fran-
O DR. JOAQUIM INÁCIO CARDOSO, ENGE

NHEIRO DO BANCO DO BRASIL, LICENCIADO,
ESTA' DIRIGINDO UM SETôR DA CAMPANHA DO

MAR�CHAL LOTT.
AMIGO ÍNTIMO DO DR. OLDEMAR MENEZES,

TELEFONOU-LHE PARA AVISAR DA VISITA DA

SRA. EDNA LOTT. NãO TELEFONOU AO DELEGA
DO DO SAMDÚ: TELEFONOU AO SEU AMIGO.

OS GOVERNISTAS, COM ISSO ALARMA

RAM-SE MAIS DO QUÉ JANIO QUADROS, QUAN
DO FOI RECEBIDO POR UMA FROTA DE CARROS
OFICIAIS AO PENETRAR SANTA CATARINA. E

MAIS AINDA, QUANDO VIU NÊSSES CARROS,
MESMO NOS DO PALÁCIO, PROPAGANDA POLÍ
TICA DA SUA CANDIDATURÀ.

A TUTUZINHA ADMIROU MILHõES O PG DE

LUXO, ENFEITADO DE RETRATOS E VASSOURAS,
QUE FICOU 'A SUA DISPOSIÇãO, COM MOTO

RISTA FARDADO_
COMO ÊLES SãO EXIGENTES... QUANTO

AOS OUTROS E DESMEMORIADOS QUANTO A SI
MESMOS!?

cisco ou {l, cidade

francesa de Nice
portuária
pudessem

"adotar" �gadir, para ajudá_
la a levantar-se das ruinoso

OPERAcÇõES SU.SPENSAS
- As operações de salva,

mento nesta cidade, atingida

por um intenso terremoto,

serão suspensa à meía..norce

de . hoje, segundo anunciaram

as autoridades oficiais. E pos
sível que a contagem dos

mortos, em consequência d�s
movimentos sismicos, maremo

to e incêndios, possa atln_5ir
a 'cifra de 12.000. As unidades

militares nortecamertcanas que

participaram das operações de

salvamento serão retiradas às

2.3 horas de hoj e, de acardo
com o que foi declarado por
um porta-voz da embaixada.

Também foi ordenado que,
fossem apressadas as operações
de demolição. O distrito na

tivo da cidade já foi nivelado.

Ouase novo aci�ente:�onYair I F18
RIO, 5 '(VA) :__ O comandante Jo

sias Nunes, primeiro secretário do Sin
dicato Nacional dos Aeronautas, pro-
testou contra o fato ocorrido no Aero- A denúncia foi feita durante uma

porto Santos Dumont, quando um avião assembléia na séde do Sindicato, pre

da FAB, prefixo T-61409, recebendo or- sente todo o Grupo de vôo da Cruzeiro

deus da Tõrre de Contrôle para aterrís- do Sul, quando eram debatidos proble-
sar na pista de grama, o fêz na. pista de mas ligados à segurança de vôo e ao

concreto, onde, no mesmo mstante, cumprimento da Regulamentação Pro-

descia um .convair da Real, com 44 pas- fissional assinada desde 13 de novem-

sageiros a bordo ,e que foram salvos bro do ano passado e até agora não

graças à perícia do comandante do ,cumprida pelas emprêsas. :.'C4%%'"4,,�O::S=ti"'\%%iOS

PERIGO IMINENTE . . .

. � INUN�D I�(O-'ES·Segundo afirmou o coman- O sindtcato ,NaclO�al dos to os entendimentos com as A
,

•

dante Bonguel, e registrou Ae,ronautas. el!ta reum�do, os erríprêsas ou se é deflagrada

no livro de ocorrências da GIUP?� de Voo das dlver�as uma greve geral de protesto: pnEJUrZOS INCAl
Diretoria dê A�·on.á�tj.ca Ci- . e�pr.��� � para d.eb.a.ter o As emprêsas estão tenta,n- ',1\ '. ."

v11, para ÓSl �fj;i's co.mpeten
_ proble�a do c.'}mpnmer:to

do realizar acôtd�� que re-

tes, o oonvãir .sob Reu co- �a Regula!l1eJ�taça.o . prorís- sultem em novos compromís- CUlA'VEIS
. í'Í1à1'ItTu 1·t'rce)ji�u ínstrJi(,.0es da .síonaí. lI�.lJ e r�unu:.aJlO -se -

_ �s'. para. OS • pllô:t.o.s... e_oe.Q.p1Ís� .

�
.

Tôrre de Co·nt.l'ôle para 'des- d3; C�·uzeIro. do Sul, amanha ,sanos, coJ?o conduzír e se Damos, abaixo, flagrante colhido

CeI' na pista de concreto do e�tara reunido, em Belo �o- (l:esponsablll�arem
por. valo- pela nossa objetiva na localidade

Aeroporto Santos Dumont, rízonte, o d,a Real.. Posteríor- res, e tambem, na a�dlCaçao de Santo Amaro, das inundações

enquanto o aparêlho da FAB mente, ��ra realizada uma das vantagens_ contld�s .na catastróficas 'ocorridas na semana

deveria fazê-lo na pista de as�emblela ,geral para �eter- Regulamentaçao Profíssío-
transata. Na 8.a página mais al;

grama. O pilôto do avião mi- minar se tem DrO�'\."!1:Ulmen- nal.
:'lCro:s:::s:::s::;::I��guns flagrantes.

litar, no entanto, resolveu :SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSssssssns\,ss 'iSiSo SiS

descer na pista destinada ao

aparêlho comercial.
Na iminência de um cho

que que resultaria na morte
de 44 passageiros e tripulan
tes da aeronave o coman

dante Bonguel' arremeteu
novamente, conseguindo CG

locar o aparêlho em vôo e

realizando, depois, a aterris
sagem.

GREVE

RUBENS DE ARRUDA RAMOS saúde popular e da erradicação de endemias. Obra,
A propaganda da UDN, centralizada aqui em sem dúvida, funda e profundamente humana.

Florianópolis, assustada com as realizações do go- Não só com os grupos escolares da Trindade e

vêrno federal, que em 4 anos, fêz mais, dentro de do Saco dos Limões - êste último de padrão modêlo
Santa Catarina, do que os govêrnos udenistas, em 9 _ mas sobretudo por uma série contínua de provi-
anos, arranjou, copiado do Rio de Janeiro, um mo- dências e medidas do mais alto alcance e rentabili-

tivo para desmerecer a administração do Presidente dade, nos setôres do ensino primário, secundário e

JK. ) superior - levantou o mais adiantado sistema edu-

Descobriram, por aqui também, que aos gigan- cacional do Brasil, à sua época. Obra, pois, de intei-
tescos empreendimentos do Presidente pessedista ra valorizacão humana.
falta sentido humano. Aderba� Ramos da Silva, o equilibrado, sereno e

A restrição é esfarrapada. E a UDN catarinense; democrático chefe do govêrno, marcou sua adminis-

que foi e é govêrno, não tem autoridade'para fazê·-Ia. tração pela resolução de três problemas estreita-

Fiquemos aqui dentro da nossa Ilha para pro- mente vinculados a exigêndas humanas: água, luz
vaI' isso. e leite.

E vamos logo aos confrontos e à análise. Nerêu, Dito isso, em resumo, com 'referência às admi-

o inesquecível chefe pessedista, quando governou o nistrações pessedistas confinadas à Ilha, passemos

Estado, deixou aqui na Capital as marcas indeléveis aos govêrnos da UDN, cujos propagandistas colocam

Ida sua administra.ção, tôda ela esmaltada do mais as obras de conteúdo humano acima de quaisquer
'livo conteúdo humano. outras.

.

De um ,grnde depósito de prêsos, que era a anti- De 1951 até hoje os govêrnos udenistas, nesta I
ga penitenciária, fêz um reformatório dos mais mo- valorósa Ilha de Santa Catarina, não aumentaram, Idernos, para que a pena deixasse de ser apenas cas- de uma sequer, as unidades escolares primárias

e!,I'tigo, para ser finalidade, dentro do lapidar conceito secundárias. Esse número, redondamente negativo,
I de Giuax:�o mínimo de sofrimento individual ajus- é ainda mais cruel: nenhuma única, na plenitude
tado ao máximo de dejêsa social. singular da palavra, nenhuma carteira escolar foi

Nela introduziu, com uma dezena de oficinas' acrescida nas uniddes existentes. Daí essa luta, es-

aparelhadas, escolas, assistência espiritual, nível sa- sa angústia dos pais em conseguir vagas para os fi-

larial etc., etc. - o sistema recuperatório pela edu- lhos nas escolas e grupos escolares. Daí o malsina-

cação' e pelo trabalho - a loborterapia. Colheu o do pistolão, já posto em uso com os cartõezinhos do

Estado, ali, índices notáveis de aproveitamento hu- Secretário 'de Educação.
mano. lVias daí, também, o colapso no ensino, que le-

Fêz o Abrigo de Menores, para a infância aban- vou o eminente Prof. Agostinho da Silva a afirmar

danada, para os que mamaram lágrimas, na citação .

que o nosso sistema educacional, que era o mais

eloquente do preclaro Desembargador, Hercílio Me- adiantado do Brasil, passou a ser, certamente, dos

deiros. Integrou na comunidade sadia várias e várias mais atrasados do mundo!
centenas de catarinenses, que, sem diregão e sem Quanto ao problema cedularmente humano do

1II1
horizontes, na fase de crescimento, estariam hoje em Ensino, aí está o tratamento que os govêrnos ude-

situação muito diversa. O Abrigo, inquestionàvel-. nistas lhe deram.

mente, é obra da mais pura essência humana. ,Quanto a hospitais? De 51 para cá, em Floria··

'A frente dele, está o Hospital Nerêu Ramos, pa- nópolis, foi ultimada, com verba federal, a Materni-
ra moléstias infecto-contagiosas. Da sua próp 'ia na" dade Carmela Dutra, pràticamente pronta quando
tureza, a par do seu perfeito aparelhamento, se in- o sr. Bornhausen assumiu o govêrno: E ainda pelo
fere a finalidade eminentemente humana, ':lue a govêrno federal foi construída mais uma ala :no

lnspirou. Hospital Nerêu Ramos. Dos govêrnos udenistas de
. Ainda para ampliar a assistência hospitalal, o Santa Catarina, nada vêzes nada.

saudoso catarinense realizou grandes obras de au- Quais obras de sentido humano - como êles pe-
menta e aparelhagem no benemérito Hospital de dem e exigem dos outros - fizeram nêstes 9 anos as

Caridade, no qual seu nome é sempre relembrado administrações da UDN? I
como o de um assinalado benemérito. O Palácio das Secr'etarias? O fabuloso Palácio JCom O concurso de um dos maiores sanitaristas da Agronômica? Serão essas as suas realizações de

Ibrasileiros, o dr. Amilcar Barca Pelon, criou e cons- conteúdo humano? Devem ser. Que outras, não

Itruiu o Departamento de Saúde do Estado - visan- as há!
do à aplicação da medicina preventiva a prol da E são êles que falam. Parece anedota! '

������������-�.,,���.�-���������

AFUN-DA BARCO
. ESPANHOL

aparêlho comercial, o aeronauta Bon

guel.

L'ORI'ENT, França, 5 (DP) �

O baeco de pesca de bandeira es

panhola, "Tesalina", afundoU nas

proxímtdades de Belle ISle, não
tendo sido possível encontrar ves

tigios de seus 12 tripulantes. O

,"Tesallna" segundo foi informado,
se dírtgía para aquela ilha, nas

proximidades da costa da Breta;
nha, a fim de desembarcar um

tripulante que adoecera.

" Inundações causaram fome e desolação: Biguaçú, Santo Amaro, Palhoça e Al'iriú.

Brasil estreia hoie
no Pan-Americano

Inaugurando ° Campeonato Pan-Aro. ericano, jogarão hoje
em 8. José da Costa Rica, as seleções do Brasil x México. A seleção
nacional, representada pelo Futebol Gaúcho, jogará com Irno; 80-
ligo e Airton, Enio Rodrigues, Elton e Calvet Marino, Gessi, Ivo

Diogo, Milton e Gilberto.
!\ 1"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SR. OLEGARIO ORTIGA

nosso colega de serviço, sr Olegá·

Irio Ortiga. pessaa mUito· retacío.,

!. ,'�'�"""""'I·

�otc.. J �1 ••.•>*.... •••••••S.SS·

I EXISTE COISA POR AÍ

I

Com satsfaçã.� registramos no nada em os nossos medos.

dia de hoje, mais um natalício do profissional competente, já, em.

prestou seu concurso a vários jor�

nais de Curitiba, onde goza de me.

recidas amizades.

Nesta oportuntdade, que lhe é

tão grata, será por certo alvo das

mnís significativas provas de a

preço e regozijo às quais 110S as.

soctamos, fo.rmulando_lhe e a sua

digníssima família votos de pe;

renes felicidades.

pais,

Destacados pelos festejos
de "Momo" foram classifica

dos os "Dez Foliôes"

Anda pela cidade uma "rural" da polícia paulista.
Transpira pelas ruas que uma grande quadrilha

de ladrões de automóveis estendeu até aqui os seus

tentáculos onde conta. com gente de prôa.
Apesar de que muita coisa suspeita estava acon

tecendo, as nossas autoridades não viam. Foi preciso
que aparecesse a polícia ele São Paulo.

Há coisa grossa por aí ...
ASSUNTO BATIDO
- Ouviste o nosso chapa branca?
- Não ...
- A mesma história. Fala como se estivesse ja-

zendo oposição. Criticou acerbamente a ponte súbre o

Tubarão, construída pelo P.S.D. [tizeruio com isso re

cardar que foi Neréu. quem abriu o Sul contraprodu-
cente. O que êle deve jazer, não é criticar obras lJeS
setiistas de,.10 e 20 anos passados, é apresentar as

'nossas realizações. Isso é que devia.
- Devia .. ' sim ... n:as não lJode Lanterneiro -

é impossível.
- Não pode por que?
- Porque não tem. Não iremos cometer a tolice

de apresentar Palácios, pouco simpáticos ao eleito

rado; estradas, nem é bom pensar; eletricidade, a

Elfja é um espinho; ensino, estamos abaixo da Cl'í-
tica. :

J
Vassoureiro, êle n'ão é o tal? Está ganhando

p'rti que? Não é p'ra deftnder a U.D.N,?
,

- Ele é o tal! Um campeãot Mas comentar com
que? Não lhe dão assunto! Não tem,., O recurso

-

único é êsse mesmo: ficar no diapasão de vinte anos

atráz, criticando as xeaneaçõe« pessetiisias. Azares
da Udenilda ...

O COMICIO SILENCIOSO
Quando o Coronel Rui estava prêso por ter sur

preendido o Secretário Laert, o raivoso, em flagrante
mentira, que denunciou com uma carta aberta por
êste jornal, Celso foi víeítálo. Visitando-o percor-
reu o quartel.

'

Valeu por um comício: A simpatia com que foi

acolhido; os sorrisos amigos estampados nas faces
dos soldados e dos graduados, os cumprimentos ex

pontâneos, diferiram, e muito, do aspecto fechado e

da execução regulamentar com que êsses mesmos

soldados haviam recebido' dias antes Governador e

Secretário para uma churrascada oficial que, disse
um sargento, na falta do abono de natal, foi esmola
para '''fazer média" -Ó,

Quando Celso saiu do quartel os soldados sor

riam, e o candidato da ví sórla, satisfeito, sorria tam
bém.

menína SANDRA REGINA

�lospede de nossa cidade. O !T10�?) ,

em questão está fazendo descanço I
para en.Q·entar �ma demorada via. II '

gem aos Esta<los Unidos. .

.-000- I
Na cidade' de. jtajaí, o bloco

vencedo: do concurso de fanta., f
sias nos salõ es da Sociedadé Gua, \
rany, foi o bloco de Ana Helemd

,

Bauel' com 12 bonitas

garotaSl'usando fantasias de pierrot

--000--

,A. cidade ,está com uma "Ve. J
!

Tl'ancJr;�. na data de hoje o

OS MELHORES DO
jovem ARI PAULO DE PAIVA

CARNAVAL DE 1960

O Carnaval de Rua foi enorme.,

�il ;��.�!..s:.:":J'�'·'·'
ADMISSÃO se GINASIO

(Curso Preparetório)
Início das aulas - 7 de março

Local- Rua Saldanha Mal'inho, 11 A
Horário - das 14às 17 horas
Professôres - Romilda Caldas Bosco' Rosi-,

na Fontes Melo; Pedro José Bosco; Osvaldo
Melo (filho)
Informações Fones 2893 e 2944

OSVALDO MELO

DOMINGÇ> ESPORTIVO - HOJE - Sob o patrocinio
do ve'terano '''Doze de Agôsto" realiza-se, hoje, nesta Ca

pital, a já tradicional prova de natação, desta vez deno

minada "Prova Miguel Daux".
A saída está marcada para as .oito horas, partindo os

�ompetidores das ruinas do Miramar., baía, sul, rumando

para o Pra1a Clube, ponto terminal da prova.

Estão inscritos vários nadadores e na oportunidade
vale lembrar, que no ano passado, saiu vencedor o espor-,
tista Sérgio Nascimento, do Clube Doze de Agôsto, que fez':.
o percurso em 58 minutos.

�::Jr;::��

Após a chegada, estão programadas várias e interes-•••••••••••••
santes provas aqu;iticas, que' naturalmente serão bem re

cebidas pela assistência, desde que o tempo se çonserve

bom como foi o dia de o'ntem.
Fazemos votos pela completa ausência do "desmancha

prazeres", a chuva.
EDNA LOTT E SUA COMITIVA - Em Florianópolis, a

professora Edna Lott, que se faz acompanhar de uma luzi

da comitiva.
A sra. Edna, VIaja em campanha política em favor da

eleição de seu pai, Marechal Lott, candidato do P.S.D. e

P.T.B. à presidência da República nas próximas eleições.
Nossos votos .de feliz estada em nossa Capital.
AULA INAUGURAL NA FACULDADE DE DIREITO -

O Professor Dr. Ferreira Lima, Diretor da Faculdade de

Direito de Santa Catarina, está convidando os srs. profes
sores e alunos da referida Faculdade para assistirem a au

la inaugural do corrente ano letivo, que será proferida dia

10 do corrente às 17 horas, pelo Prof. Dr. Ivo D'Aquino,
sôbre o tema "O CRIME MILITAR EM TEMPO DE PAZ".

Dada a indiscutível cultura do Prof. Ivo bem como o

tema que escolheu para a aula inaugural, grande será a

assistência que irá ouvi-lo para homenageá-lo com sens

Desembargador Alves Pe-

drosa; Senhora Bernadete

Viegas;' Senhor Hamílton

Platt; Senhora Anita Hoep.
cke da Silva Grtllo ; Senhor

,.
Pedro Guilhon de Mello; Se�

Men. nhora Myriarrr da Nobreza

,Bauer; Senhor Dr. Nilton

Cherern; Srta. Yara Pedrosa;
Senhor Dib Cheren e Srta.

Marly Maura Meira.

I
mente prejudicado pelas contí

--000-

Claudete Vieira e Ielva Cas- I nuas
: chuvas que ca,iram durante

t t C I
'

I
os trêll dias. sôbre !i1 capital ca,

ro, nes e arriava usaram .' ',"
\ f tasías

.

d" "ri ." tarll,1en;;e - As-<SoOledades Ca,'na.
. ann aSlas e n,oer111a - 'r ,'.". .

'
,

O C 1
.

t i t
valescas- não pü'&'e,ram exibir

.

os

" _�� \��Il� � ;:� c_gos OU.
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b
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"Se1'� carros alegó.;ticos e de mu,

Para ens ao compositor
' I

t
.

Z·
.

h
tação. As Escola$ doe Samba com

ca armense mm O, pelos
grarrde anímaçgo, muito organí.,

sucessos alcançados com as
zadas e originalmente rantasía.,

ainda mais /
mr�
--

ainda �ais /

a_e_�'
IJ r.

Assinala a data de hoje o aní

versál'io natalícío da encantadora

menina Sandrá Riegina, ,lhinha
dileta dJ �r. Olegário Ortiga e da

sua. exma esposa. ido Terezinha Oro

tiga.

dete" que é Rosinha Lorcal

·Na residência. de seus

--(100--

suas musicas carnavalescas,
vencedoras do Concurso rea

lizado no Carnaval de 196n,
--000--

Qumprimentamos a Sra.

Ivone D'Aquino Avíla, pe
la bonita fantasia de "Espa- ,

nhola" que usou em um dos
bailes do Carnaval. Realmen.

te merecia um premio, a sra.

Ivone.
Os Tímidos � Tímidas, com

suas fantasias dE, "Calipso"
fizeram sucesso.

--000--

das, desfilaram debaixo de tôda

a chuva, participando do concur,

f'jJ rz-a+ízado pela prefeiÜtra, da

qual saiu' vencedora a Escoola de

Samba protegidOS da princesa que

mais uma vez, se consagrou cam, \

peã

--000--
Na. última quinta_feira, a ele.

,Ie' Aquillú, usou na festa 1111'antiJ

Educandário !anla Cafar'ina

Sandra necepeíonarg suas amí ,

gante Ana H :J.ena Bauer visi,

Capri" para· eSCOP:la

(��1<,*",.
Precisa-se de duas fune: )nárias para trabalhar na

Créche do Educandário. Pa� J.-se o salário mínimo. São
:!argos ,internos, devendo as funcionárias morar no' esta
belecimento. Apresentar ·refü,encias.'

Tratar à rua Saldanha .N__:'J.rinho, �4 das 9 às 12 horas.

guinhas e admiradoras com, tms

lauta mesa de doces e salgados.

As felicitações de O ESTADO.

aníversgro nata.lícto do jov,em Ari

paulo de Paiva, a quem rormu.

·lamos votos de, crescentes felici

dades.

FAZEM ANOS HOJE:

sr. JosÉ> d � OUveira Freftas
sr. Mário Moura

sr. J'osé Lúcio Bruno

srta. Maria de Campos

des

srta Noêmia Alves

tou a "Casa

cl-e linda coleçã J ele sandalhas. IH,

ra seu us:) 'c'o Clube Doze de Agosto, uma bo.

nita fs.ntasia de "Cigana Rica"

AGORA
COM PENA

ATARRAXÁVEL

si.a. ,Arvent!m. Alves

� ra. ,!,n.11 ta Campos j
"I', Aldo ROSd. da Luz

r .\
- SI? bOnalti�ne. 1\tI1(r((u�s

sr. honaldo "capd)!!\
sr' Ferm\n,,� paaheao D;iAV::n.
=. Silvio s.I'Monteird i,'

-.-000--
. O sr. Clovis Balsini está --000--

PÔRIO
DLEGRE

(
,-/''_'__� �
�

pelo Super-Convair

menrno FERNANDO

NANDES

FER

('om
Alguém disse mas não é v,erdade

,A: turma que compareceu ô.o

baile d:J Lira na noite de: 2. feirEi,

um novo ronlance - - O moço, está CUl11p"lmentamos ao jovem sr

Déci) Madeira Neves. pelo seu 3.0

lugar no v�stibular, da Faculdadr

de Medicina'

Diàriamenfe *

9:30
• exceto aos domingos

r::':-*_W_'"
"� GRÁTIS
? O SEU ESTÓJO
�
,�, E 5 CO l AR Aquino e de sua exma eSPôB d,
1 ADQUIRINDO� Ma"ia de lpurdes Cardoso Aqui_
.; O JÓGO

�� :�:1?;:���:�:�::��::::.
�� i nensc, oridc cursa o ciclo glriasml,

-:::::;�....������� conta com elõvado número de (tml

�g g�·nh,':i.

j Amanhã. o nataliciante, na ·re_

sidência de seus pais, na rua Ne.

O menino F,ernando Ferl19.u2e,.

sendo espe 'ade; com um luxuoso

Florianópolis:
Rua Felipe Schmidt,

filho do nosso estimado Gerente

Vel'ea10r Dominfos Fernandes de

rêll Ramos, 209 oferecer-lhJs-:l

em Black segUinte:
CU!'!,]

uma fina mesa de doces e salga(los

seus paisko Fernando e

Prosf. Lacerda '1 JSS'1S felicitações.

aplausos.

Ti,e. foi a

--000--
O sr. �,ebastião Reis cronista

Maurício Reis, Galdino Lenzi,
George Peixoto, Amilcar Cruz Li- --000--

ma, Durval José Reis, Manoel
social da cidade de Itaiaí, já éevo Helcisa Gomes, usou uma bo.

Brandão 'e Nilton Olinger.
estar S=16cionando as 15 garotai; nita fantasia e esteve na pista para

__ 000 __
que concorrerão ao título M1S� ser uma das classificadas rt'o con

O dr. Ronald Stresse cOl1til1ua Elegante Bangú daquela cidade. I cm'soI no desfile que será realizado no

flí!!IUA4M4A 1 I
�

. I rua 23 de abril
-- 000 --

TRATORES Df ESTEIRA - 000 - I Os Jovens srs. João Eduardo

I A gl'fICIOsa menina Sílvia Maria M':Jritz e paulO F,erreira Lima, Já

�lflZUR ---- I estão quites com o Vestibuhr de!

.J
Eng-:nl1aTia e ci:'culam em nossa

Gidade

--DoO--
Maria Clotilde Araújo, ,está, a.

contecendo com seu óculos branc"l,

da "ótica Scussel"

CONfECCIONA·SE OUALOUE. TIPO
Df CHAVE

Rua: Francisco TolenJino. II.' lO

--000--

Moderno
robusto

eficiente'

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
, (Convocação)

São convidados os senhores Acionistas da PERDIGÃO

S. A. Comércio e Indústria a se reunirem em Assembléia

Geral Extraordinária, a realizar-se às 14 (quatorze) horas

do dia 2 (dois) do próximo mês de Abril, em sua sMe

social, na Rua do Comércio, ne'sta cidade de Videira,
Estado de Santa Cata-rina, a fim de deliberíl.rem sobre a

seguinte ordem do dia:
.

a) Discussão e aprovação do Relatório da Diretoria,
relativo ao aumento do capital social e consp.·

quente alteração 'do art. 5.0 dos Estatutos Sociai�;

l) Outros 'ass'unt!Js de interesse da sociedade.

Videira, 25 de Fevereiro de 1960.

A DIRE'l'ORIA

P�rdigã� $Jt Comércio e Indústria
A�semb�éia Ger�1 E:draordinár�a

(C o n y o t i ç i o)
'. motor diesel de

4 cilindros, 42,5 BHP

• 5 velocidades

• partida elétrica

• com cabina e

tomada de fôrça
• tipo de esteiras

revolucionário
sem elos e buchlls.

DistribUIdores:

Matriz: Vol. da Pátria, 338 • Põrfo ,0.10"'.

f III.': Voluntárias, nQ • Pelotas I

f.�
��,;

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

COLCHÃO DE MOLAS

- com a famosa '''Mola Mágica", de
flexibilidade permanente

- indeformável e silencioso

- estofamento macio e revestimento de
grande resistência

- extrema durabilidade

•

TRAVESSEIROS DE MOLAS

DIVI
•

- único com "flexibilidade científica"

- altura exata para um repouso perfeito

- delicado estofamento de camadas múltiplas

- fino revestimento de cetim em lindas

côres modernas

- não deformo e não empelota

TudG_ isto por apenas (r$
Grandes facilidades de pagamento em

todos os produtos�
.,

Compre agora P(]r0. dormir hoje mesmo no colchão de

molas mais vendido no Brasil. Aproveite para conhecer

a linbo completa dos famosos produtos PROBEL

de entrado e o restonte

em suaves prestações

CONFORTO COM ECONOMIA PARA SEU LAR I

Trojeno, 7 e 3.3 Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lPrOSQ das terces
. ..

A (onsagração do Padre Sepp
Manoelito de Ornellas Viena, caminho seguro da fa- Suas mãos, acostumadas ao belo como o da côrte de Víe, região geográfica, ela sempre

Na paisagem histórica das ma e da glória. contacto mágico das cordas na. loi rio-grandense como hoje
Missões Orientais do alto Sob as graças do poder dos violinos, dos violoncelos Seus índios cantavam a ) é, antes de ser· lusitana ou

Uruguai, à visão panorâmí- temporal, Antônio Sepp não e das citaras ou ao trato das vésperas, a missa e as litania orasíleíra, Sua história não

ca de século e meio da vida via, desatado a seus olhos in- flores mais delicadas que co- Strobel escreveu que, fechan poderá ser escrita ao sabor

ordenada e democrática dos gênuos o rastilho da fortuna, briam os jardins do Tirol, re, do os olhos, sentia-se long. dos ódios chauvinistas.

povos jesuíticos, pouso meus a conquista do mundo sob os volveram a superfície da ter- dalí, nas mais ilustres cate A Companhia de Jesus, em,
olhos deslumbrados numa aplausos das elites européias. ra bruta das Missões, à pro- drais do mundo. bora fundada pelo santo es-

culminância humana, apa- A graça que sonhava, que as- cura de minérios. Levanta- Vejo-o nesta humilde ínvo- panhol Inácio de Loyola, co
rentemente frágil na sua pirava e perseguia, era a que ram fornos de tijolos. E fun- cação, dentro da surrada so- nheceu poucos espanhóis rio

contextura física, mas gran- vinha das alturas, imanada diram o primeiro ferro no taina de jesuita, a realizar o seu alto comando espiritual,
diosa e comovente na sua de Deus. sul do Brasil. milagre arquitetônico de sei pois os superiores da Milícia

predestinação evangélica. Renunciou às pompas do Êle mesmo diria, nas págí- Templo, o prodígio das lavou de Cristo forma na maior

Refiro-níe ao Padre Antô- mundo e à arte profana, re- nas de sua "Viagem às Mis- ras que floresciam e frutifi· parte, apóstolô� nascidos em

nio Sepp Von Seppenburg- nunciou às luminárias dos sões Jesuíticas" que, "pela cavam, enriquecendo os cam- outros vários quadrantes do

Salleg, nascido em Kaltern, salões da côrte de Austria, arte espagíríca'', retirara o pos; no arrojo de seus fornos mundo.

nas proximidades de Brixen, para vestir, com 19 anos ape- primeiro embrião incandes- primitivos, de onde saía o Nem foi a Companhia de
no seio das abruptas monta- nas, a surrada sotaina de cente que malhou na bígor- ferro incandescente. Vejo-o Jesus uma instituição políti
nhas do Tirol, a 22 de no- Loyola e entregar-se à obra na, a formar os primeiros na penumbra do templo, n. ca ao serviço da Coroa de Es

vembro de 1655. mais rude e perigosa da fé, enxadõesí as primeiras foi- sua entrega mística, a rezar; panha. Muitas vezes, desta

Chegado ao Rio da Prata que foi a catequese nos ín- ces, os primeiros machados, vejo-o, à frente de seus ín. divergiu, a esta combateu é
a 6 de abril de 1691, com des- vios caminhos da América as primeiras serras de side- dios pequeninos, ensinando- desta separou-se, para sofrer
tino à Redução de Yaneju, do Sul. rurgia rio-grandense. lhes as notas musicais e o se- as duras consequências de

partiu, em 1698, no rumo das O jovem tirolês esguio Oaço que obteve, êle o grêdo sonoro das cordas sen- sua altivez.
Missões Orientais do Uru- frágil, tímido ainda: todo en- considerou, depois, melhor síveis. Pretender que a Civilização
guai, onde deveria fundar a tregue à paixão de seu sonho que o de Milão. Mas vejo-o, como o santo Missioneira desapareça da

Redução de São João Batista. apostólico, renuncia o con- De tudo necessitava en. missionário, entregue por 58 História Rio-grandense é de
Transformou as choças fôrto do grande mundo, os tender um Missionário da anos à vida religiosa, dos serdar nossa História de um

miseráveis que ali encontrou, favores de um monarca po- Companhia de Jesus. Era seu quais 41 'passados nos rudes dos mais belos episódios de
numa cidade indígena, tra. deroso, para enfrentar, com lema. E o artista da música trabalhos da América. 'seus memoráveis.
çando-Ihe as ruas, projetan- o crucifixo nas mãos, a fúria o cantor do Coral de Viena, Cultuava sua Taumaturga O monumento ao Padre
do-lhe a igreja, o colégio, as do oceano, numa pequenina jovem de fina aparência, que virgem de Ottíngen, invoca- Sepp, tranquiliza-nos. É a

praças e as oficinas mecâní-
I
arca, tão primitiva como a fazia vibrar as teclas do era-

va seu homônimo Antônio d consagração do bronze ao

caso Deu ao Templo, senão í lendária de Noé. Venceu os vo, tinha, agora, as mãos ne-
Pádua e ao Arcanjo São Mi- gênio das Missões. Ê, sobretu-

__ - : 000 : IUXU'OSO e monumental como 1 elementos e retemperou sua gras e queimadas pelo carvão 'guel, para vencer os obstácu- do, a certeza de que o povo
O LIRA T. C. VAI MELHORAR o de São Miguel, o nome in- I confiança na majestade de incandescente das fornalhas. los das lutas que empreendia. do Rio Grande integra, no

A Diretoria do Lira T. C., colocará ar-refrigerado no vocatório do santo filho de I Deus. Ensinava, êle mesmo, san-
Em cada recanto dos domí seu p a t r i m ô nio cultural,

Clube e vai providênciar o calçamento dos fundos do pré- Isabel. Fê-lo imenso, com du-I A epopéia, ela só, vale pela grande essas mãos que .ha- nios missioneiros, deixou uno aquêle que, nas glebas orten
dio, onde trafegam 'OS veículos nas manobras em volta do zentos pés geométricos de I glória inteira de uma vida: viamriascído para o mistério jardim, ao lado das lavouras tais, realizou o bandeírísmo
mesmo. A turma está trabalhando sem parar. Muito bem. .. superfície e centralizou-o I Não abateram o ânimo do dos ritmos e ungidas para o que realizavam a fartura da da fé e o pioneirismo do es-

__- : 000 : __- por uma porta monumental, I jovem discípulo de Loyola as ofício divino, o àspero e gros-
messes. Foi assim que nasce- pírito.

CONCURSOS DE FANTASIAS aberta no alto da escadaria. ; duras provações da viagem, seíro emaranhado das fibras ram os vergéis e pomares co- Fica bem, nessa altura do
Nos concursos de fantasias, deve haver dois estilos de Êle mesmo traçou o plano, as endemios de bordo, a sêde que formavam os tetos de mo o da fazenda jesuítica de território míssioneíro, o no-

concursos. Um primeiro lugar para ORIGINALIDADE e da obra que o Irmão Juan e a fome. Santa Fé e coziam o adobe Tupan.cy-retã, terra de mãe me e a efigie do Padre Sepp.
outro primeiro lugar para LUXO. Kraus mais tarde ultimou. Êle trazia na alma pura e que formava as paredes pre-

de Deus, com a doce nostalgia Ninguém como êle, amou e
No concurso de fantasias do Lira, no baile infantil, Arquiteto, mecânico, proje- nos olhos côr do céu, a visão cárias das choupanas. dos vergéis do Tirol. enobreceu essa terra.

venceu a menina de "VEDETE" enquanto que em segundo, tista, naturalista; músico, premonitória de seu camí- Reuniu, em tôrno do fogão
Certo dia, terminava de re- Pouco importa que houves.

lugar foi uma menina de "JAPONESA". As duas estavam' maestro, administrador, san- nho na terra, traçado pela míssíoneíro, os primeiros dís-
zar a missa no templo maior se .nascído no Tirol, ou estí

muito bonitas. A "VEDETE" mereceu o prêmio devido a I to e poeta, quero vê-lo na fi- sombra da cruz, projetada cipulos de sua arte, de sua
de São Miguel, quando sentiu vesse, por fatalidade política,

sua origínalídade, mas também merecia a "JAPONESA", sionomia que mais alcanço elas alturas. grande arté, a' que mais a-
vibrar no seu íntimo a voz sob a égide de uma soberana

pelo luxo. Tenho certeza que no próximo ano, será realí- I contemplar,
.

na minha pre- Naturalista, trouxe, na pe- mou no curso modesto de
misteriosa que o chamava à que .não era

-

a de Portugal.
zado dois sistemas de concursos. ferência e sintonia espm- quenina arca que venceu n sua vida: a música. Redução vizinha de São João Padre Sepp esteve acima das

__ - : 000 : tuais. Tomo-o como artista, Atlântico, os primeiros aní- . .. .

Batista. Partiu ímedíatamen- cobiças imperialista da Pe-
SANTO AMARO, BIGUAÇU, PALHOÇA E TIJUCAS para descobrir-lhe n'alma mais domésticos que a Eur-o- t

CrIOU, PrI�el1'amente'io ar- se, Levava a inquietude nd nínsula e não serviu, jamais,
As catastróficas enchentes que martirizaram a população iluminada, a centelha divina pa oferecia a esta. fac� da

I d,:sanatoi.Fez
com q�e-ós í�- coração mas a conríança na .como escravo, às coroas que

de Tijucas, Santo Amaro, Palhoça e Biguaçu, estão so- que fulgurou nas múltiplas América, e as prímeíras pre- I�S rea Iz�ssem, eles pro- alma. algemavam e amordaçavam
frendo devidos as consequências das águas que invadiram 'facetas de seu gênio e que o ciosas plantas medicinais, às I �rI?S, seus mstrume�tos pre- A cavaleiro de sua cidade, a América do Sul.
os seus lares. transforma agora no apósto- hortalícas .

f'
endos. E entregou a íntelí- viu que as chamas devoravam Pertencia ao império e à.. maIS mas e as . , ..

Por intermédio desta coluna, eu solicito a todos os lo bendito dos. campos
-

aber. flores mais nobres do velho g�ncIa. e a habílídade do In- os campos e lambiam as pa- força do Criador de todos os
bons corações, que auxiliem os pobres que ficaram sem tos das Missões Río-granden- mundo, as mesmas que êle �1O os ínst

os modelos de, to- redes da Igreja, do colégio, mundos. E tinha sôbre os pró-
I nada, esperando agora pelos seus irmãos d.a terra. ses. cultivava amorosamente nos os os ms rume�tos de sopro las choupanas. príos filhos futuros desta pá-

__- : 000 : __ - Iniciado no estudo da mú- admirados vergéis da virgem
e corda, que haviam chegadr Cercado pelos índios em tria livre, uma virtude con-

A RUA MAJOR COSTA sica, desde os dias da íntân- de Oettingen.
da Europa. Em 1692, sua Or- desespêro, dobrou o joelhe sagradora que a muitos 11'1.-

Escutei uma emissora local, pedindo um apelo a cia [lo Tirol, sua voz, clara, Poeta na ciência e poeta
questracontava com 41 figu- em terra, murmurando: "San mentàvelmente tem faltado

ELFFA, para que mudasse os postes podres da Rua Major angelical e. pura, levou-o, na natureza, confessava-se
ras, comparáveis às mais per. tos Céus!" E tomando da nesta hora: o amor à sua

C t E- t
-

d d' d t· d 1 t'
'

. feitas da Europa. imagem de Cristo pendente d -' ,os a. s es serao mu a os, SIm, quan o es rverem quase ano escen e, a escolha ínve, um apaixonado das lilas e gran eza, a sua paz e a sua

caindo, será que é. . . jável do Coral da Côrte de das amapolas.
Lutou contra as mais seve- la Cruz, com ela conjurou c glória. Trabalhou anonima-

ras restrições impostas pelo fogo. mente pela nossa civilização,
Padre Procurador da Ordem, O céu que era tranquilo, por amor, simplesmente 'por
mas conseguiu trazer, da translúcido, Indiferente à amor. Transporto-me, em es
Alemanha, inúmeros métodos tragédia, começa a toldar-se píríto, à coxilha de São João,
e peças musicais. Entregou- je nuvens espessas. E mm para dizer comovidamente .consumidor em se à faina do-ensino. chuva torrencial tomba sôbrr Padre Sepp!
Embora música flamengos os campos incendiados, ex-

e espanhóis houvessem tenta- terminando o fogo... Daqui, de onde contemplas
do o milagre de integrar 03 Só êle poderia obter êsse te a grandeza ainda virgem
selvagens da terra americana milagre de amor: pelos grano

do Rio Grande, de onde vias,
do sul nos costumes mais al- des gestos de sua renúncia, com o calor de tua ternura
tos da civilização européia, pela entrega de sua vida à apostólica a cidade indigena
nenhum dêles contou com a vida dos pequeninos e desvá- que plantaste e as agulhas
experiência do Padre Sepp, lidos;. pela fé que iluminou das torres do seu templo, da
qus realizara um curso de seus samínhos no mundo. qui, Mestre de letras, Maes
música moderno na Orques- Trazem, agora, seu nome e tro, Poeta da simplicidade,
tra Episcopal de Augsburgo. sua efígie à imortalidade do I'aumaturgo que tinhas o prl
Padre Sepp reunia à capaet, granito e do bronze, no mo- vilégio das visões seráficas,
dade de transmitir, a envol- numento com que o munící- daqui, Padre Sepp, onde

vente doçura de uma alma pio de Santo Angelo perpe- morreste humildemente, en

eleita poi; Deus e destinada tua a sua memória. tregando teu corpo à terra
à renúncia divina dá cate. O bronze é a carne imortal que tanto aamste meu cíen-

quese. dos heróis, dos. santos, dos tista, me uecono�ista, con-

vVernick afirmava que o gênios, dos artistas. Esse mo- fessor e santo, zela pelo Rio

Padre Antônio Sepp. "era. numento, transcende, nessa Grande e estende tua. carida
em tudo, um artista". Dire- hora, os simples propósitos de infinita pelo Brasil intei
mos nós, que êle era, antes de uma consagração indivi- ro, tão enfêrmo na alma e

de tudo, um anjo do Senhor. dual. Não pretende

il110rtali-1
no corpo,. e tão digno daquê

Ell�incu, o violino, a- flauta, zar, na memória do povo gaú- le teu mIlagre, quando as

o piano, a trompa-marinha, cho, a figura simplesmente chamas materiais devora
a viola, o violoncelo, a harpa, do Padre Sepp, mas fixar, nas vam teus campos e tua ci-

a tiorba, como mestre. coxilhas missionciras, um
dade ...

E era/compositor. período da história, riogran-
------.......--------

Ouví':lo interpretar, era um dense, dos mais belos, que �E.U M!n 1" � �
..J.��� L

..

,�.:priVilégio, que importava em marcou o evento de uma I( ...-.. � ! _"'" - ....

surpreendê_lo, no Templo si- grande civilização.
lencioso e vazio, quando Sepp, Não comungo com os qur
com Oi; olhos fixos na imagem pretendem que a Civilização
da Virgem, falava na lingua- Jesuítica seja excluída da
gem dos ritmos, com as mãos História do Rio Grande do

abandonadas à doçura do Sul, por ter sido uma civili-

4

O nosso carnaval dêste ano, foi somente nos clubes,
que felizmente um sucesso absoluto, principalmente no

Lira T. C. e Doze de Agôsto. Estas duas sociedades -víveram
.superíotadas durante os bailes carnavalescos.

As chuvas impediram o carnaval de rua.

--;000:--
O NOSSO GERENTE TAMBÉM .. _

O nosso Gerente, não perdeu tempo brincou tanto,
que quando foi para casa se esqueceu do seu automóvel na

rua, indo a pé. Sabem lá o que é isso? ..

_-- ; 000 : __-

A VITRINE DA SEMANA
No carnaval eu não selecionei à VITRINE DA SEMANA,

hoje, farei uma observação para a escolha desta semana.

--:000:--
"ME DA UM DINHEIRO AÍ"

A marchinha "ME DÁ UM DINHEIRO Aí", foi a música
mais tocada neste carnaval. Foi o sucesso de 1960.

--: 000:--
POLICIAMENTO E TRANSITO

O serviço de policiamento e trânsito, foi feito com
muita ordem e organização, não havendo nada de grave
que mereça registro; neste carnaval. .

--:000:--
"VAIOU RACHA"

A Sociedãde Carnavalesca "Vai ou Racha", saiu quin
ta-feirá lotada. O Sr. Acary Margarida está de parabens
pelos aplausos que obteve do público. "OU VAIOU RA

CHA", acertaram com o nome.

COMUNICACÃO
.,.

tinta clientela e ao público
ha de fabricação mais o .

I
Com prazer ccmunicamos à nossa dis

geral que acabamos de adicionar à nossa lin

IL
(em pé)

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: 1

Lavagem e limpeza de roupas de tôdas as espeCles., na cozinha e no tanque;
Lavagem e limpeza de louças e ape �reehos de cozinha;
e em todos os demais mistéres (hmésticos.

.

O novo produto é apresentado erü 3 tamanho!:; de embalagem prática e higiênica,
como segue: - .; ",,��:�fN�"i'-

Pacotes de
.

1 Quilo - em caix 1S de papelão de 12' pacotes
Pacotes de 1f2 Quilo em caixas de papelão de 24 pacotes
Pacotes de 140 Gramas em caixls de papelão de 72 pacotes

e encontra-se nas boas casas do ramó.
Uma experiência convencerá as disthtas donas cí'e casa e demais cODsumidore� que

o "SABÃO DE JOINVILLE" (em pó) não sàmente LAVA l't'IELHOR E LIMPA COM
lVIAiS FACILIDADE, como também É MAIS ECONÔMICO.

.

Os fabricantes desde já agradecem à pr.eferência que merecerem, e estão à dispo
sição de sua clientela com a solicitude de sempre.

ela. Wetzel InrJ strial
REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS;

ERICH EIMER
Rua Conselheiro Mafra, 21, 1.0 andar

Ten_efones: 23w3, 2667'

, Para comba el I"'I-)_·.ú.n� II..: I(.r·e�
nas cost&,�. rlores :.�e\ió.lt;;.l('af. 't-'I/ -,0-
tadas notu!"l1�S. n��:f;h!�,I:)�.'. i) 5 n

chados, tonttlras. rt� n···: ..iI:? �:<; .. r._::·"\.
resfliados e perda (:te en<,,!.'::;'ü, (., � j!-:�i'"

dc.ls por .düilurbios ÔI)S r!',� " d;;, JJf.�

�lga. adquira CYSTJ':�� n:.! "'L.:� .:U'_

mácia, ainda hoje. ey::, l'r;:.... l,pn) a;j"

xiliado lnilhôes (h� pes-", i :"I : 1;;: ( �.}.s
de 30 anos. Nassa aarau � Ia e " � dl
lDaior prot�ãn.gação em terras pertencentes

à Castela. Qualquer que haja
sido o passado dessa vasta

Psaltério.
Ao lado dêle, um menino

índio, de 12 anos apenas, tan
gia a harpa. Certa vez, um

visitante, ao ouvir o pequeno
discípulo, murmurou: "Padre
Sepp trouxe um anjo do céu,
na aparência singulah qe um

111enino índio".
Reuniu j'Ovens nativos, de

ambos os sexos e formou um

coral, Hío ,harmonioso e tão

Aulas de Inq'ê�
APRENDA INGLl!:S 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 FEIRA� DAS 18;00 AS.
19,30 HORÀS.

.'.

I ve;;.!� 1.1 Il:1 t'.,;z.��[has. tn.. lp(:.�le:"
ILI}H·�. rn&tncha�.; ve!rou:J.hsb. ín�l·

l!� a;'r;t' t'l. ··Jl!o.,,� ..t,.,b·· e5tr'SC�':"n1
HI r�le. ,P't"t;.a HU.QlI.'. WJ eI"'U t"aI'"
't,,,·': ,�tp) �)':IJt' m""'j.IUfJ \'Ie'JiII COtnO
,Jixõrt.ffn ItC ..bk eoc" a coceira em 1
1��lil.i('1:!o � ra..,�.l.J.nefl.\a torr•• sua
pt-te- macia. �·tal'. e '_v.l'-ld.ada. A
jJlJbti:i s.,'.r..tl. ê • -...a CIlilla;
'

....�úü....;J:t..·.

",
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-

Lobão da Sil_

Firme no P. S. D.

veíra, ao deesmbarcar em

Belém, procedente do Rio de
'.1aneíro declarou:

- "Pertenço ao PSD e con

tinuo no PSD. Até agora, ne

nhuma atitude tomei pa-ra
deixar o partido, do qual sou
um dos seus fundadores".

Ouatro mi!�ões �ara �es�uisas com' café
OUAI�O M�l�'�9[j PARA PESOU!SAS COM tAfE'
ImpOri�ide COrà\fênio assinado enb'6 o �B( e a E�toli Luiz de Queiroz de Pi ..
fadcaba .... Marudençio e inlé���fitação da$ pesquisas tét!1icas
Em cerimônia realizada no

I'
Economia e Assistência à Ca

gabinete do Presidente do feicultura, foi assinado im,
Instituto Brasileiro rlo Café, portante convênio entre a
Sr. Renato da Costa Lima, I autarquia e a Escoh Supe
com a .presença dos direto- I ríor de Agricultura Luiz de
res Luiz Fortunato Moreira

I
Queiroz, sediada em Piraci

FC1'rei'_'u, Newton Ferreira de caba no Estado de São' Paulo
Paiva, Lineu Carlos de Sousa O Professor J-osé Benedito d�
I'i1s. e do Sr. José Berredo, Camargo, diretor tia Escola

:-hefe do Departamento de que se fazia acompanhar pe-

em face dos rumores de que
várias forças políticas o in

dicariam como candidato ao

govêrno paraense. O fato é

que o senador Lobão da Sil

veira, em virtude de um ma

nifesto da colonia paarense
radicada no Rio de Janeiro,
está sendo apontado como

candidato' do PSD à substi

tuição do governador Moura
Carvalho,

10 Sr. Benedito Ferreira de

1-
incentivar e intensificar os

Ama�al, tesoureiro, falou P.. , tral?alhos d_e pesquisas e ,e�
ocasião enal.ecendo a cola- ,pel'lmentaçao com o cafeeí
baração que o IBC vem dan- :'.', num período de 18 mêses,
do àquele estabelecimento do " obrigando-se, outrossim a

ensino técnico e o incansável. ú".'necer ao Instituto Brasí

esfôrço do sr. Renato da Cos- i .eíro- do Café informações
ta Lima em proporcionar sobre o andamento dos tra

meios para o aprimoramento .oalhos de pesquisas.
técnico das pesquisas com o I Pelo acôrdo, o !BC aplica
café. rá naouela Escola Superior
MANUTENÇAO E INTENSI-I do Ensino Técnico, a quantia
l"ICA'ÇAO DOS TRABALHOS de quatro milhões de cruzei-

DE PESQUISAS f ros destmados a fomentar
Por êsse convênio, a Esco-j tôda espécie de pesquisas

la Superior de Agricultura técnico-científicas relaciona
.Luíz de Queiroz, se obriga a das com a cultura do café.

afirmativa foi feita

PARTICIPAÇÃO
Ariovaldo Alves Assumpção e Duartina T. Goss

Assumpção, participam aos parentes e pessoas de

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

Corrêa,

SINDICATO DOS (ONTABIUSIAS DE
FLORIANÓPOLIS

EDITAL
-----,-----------_._-,'_-----------

Pelo presente edital e, em cumprimento ao disposto no

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

Apenas vinte e cinco por cados os associados dêste Sindicato para as eleições da Di

cento dos funcionários do Se- retoría, Conselho Fiscal, Representantes no Conselho da

nado apresentaram motivos Federação e respectivos suplentes que serão realizadas no

de recusa para serem trans- dia 7 do corrente, em sua séde social; à rua Trajano n.O 14,
feridos para Brasília, res- 2.0 andar - sala n.o 5, onde funcionará a única mesa co

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

zado pela Comissão Diretora às 20 horas,

daquela Casa. I Somente terão 'direito a voto os associados que aten-

I
derem todos os requisitos legais e estatutários, sendo con-

As alegações dos funcioná- , díçâo para validade do pleito o comparecimento de, no mí

rios serão examinadas pela l nimo 2/3 dos que preencheram aqueles requisitos.
Comissão Diretora e, uma Ao se apresentarem para a votação deverão os asso-

vêz comprovado o'motivo de ciados, exibir documento hábil de identificação,
fôrça maior, o servidor será Para outros quaisquer esclarecimentos poderão os as

agregado ao Serviço de In- saciados se dirigir à Séde do Sindicato, ou à "Organizações
formações e Pesquisas, que Mercúrio, à rua Ten. Silveira n.? 24 - Sobrado _ fone' 2016.

Ifuncionará no Monroe por Florianópolis, 3 de março de 1960.
mais dois anos, I Eloy João Losso - Presidente

75% quer
A Liquigás do Paraná-Sta. Catarina e as Lojas Pereira

Oliveira levam ao conhecimento dos usuários de Liquigás
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.
Floriant>polis, 4 de março de 1960.

DOR DE CABEÇA? .

SONRISAL tem maior velocidade de ação
, ,. ,

- e o unlco que contem

um poderoso
analgésico

".( 1
'i
�
Iativado por

>',_
-i

(dois)
antiácidos

Mais r6pido
•

Mais eficaz

Mais efervescente

Sorria feliz
com a alegre
efervescência

de

CASA NO 'ESTREITO
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.

-
.

, .Ciovêrno de açã ,equili
e ro utividade

por Walter Lange

N.o 144

Sam Hallay de Klingsborn (Te-

(
:� ... f
conteceu, sim ...

xas), foi condenado a pagar uma Em uma cidade províncíal ín., dES dificuldades financeiras, a,

multa de 75 dólares, por of.ensas glêsa, a sra. Emery foi multada meaçada ue falência. para evita
a, El'a sogra. Quanto .esta ter. 50 em 25 libras 'Esterlinas, porque o colapso, organizou uma "corri_
anos de idade, êl,e havia presen., foi à Escola local, onde deu uma da de tuoros». O resurtado rínan,
t eado rc-:r. um aparelho "lé_ SU!':a em regra no profesor de seu celro foi tão bom que conseguiu
trtcc J e barbear, filho de 8 anos, que tinha sido recomeçar as suas atividades

"

por êle advertido.

Murlllo, com l1ô
anos de idade, pelo qual depois de porque a freguesia Só pedia be.

t 3" vivida 100 anos

"Qual é a sua ocupação?" "Es,
em vtuvaz. bidas alcoólicas. Teve uma idéia: tau negociando com pombos Cor_

Aos 16 anos casou com um jo, M",ndclU que as bebidas alcoóli_ reyo." "Mas isto dá lucro? "Na...
ve: moficial, pelo qual se tinha a, cas fossem servidas por emprega, turalmente; os pombos que eu

paíxonado, ELe morreu algumas se., dos já de certa idade, enquanto vendo de manhã, estão de volta

rio

Em pari of Sapin (Ti'inidac!J' _

mina de moedas de ouro e prata,
nc valor de 17.000 marcos. Em Barcelona a Soci,edade pro,

tetora de AnimaiS estava em gran.,

Trabalho fecundo e Organização Exemplar conquistam para.a administra
ção Municipal ii confiança e o aplauso dos JOin,Ulenses

A publicação, que tízemos 'hêstes últimos dias, 'do re- plexas solicitações de uma ooletívídade âl'h 'f-ebtil moví

latório apresentado pelo sr. Prefeito Munícípal à Càmara I mentação de trabalho e. produção, em crescímento é evolu

de Vereadores, relativo às atividades admínístratívas de- ção ininterruptas,
senvolvidas no exercício de 1959, veio dar ao povo joinvil- No panorama geral, grato e lisongeiro, da gestão ad

lense o conhecimento amplo e detalhado do que foi realí- ministrativa do sr. Baltasar Buschle ressalta ainda a com"

sado em favor do p-rogresso do Município naquele período .pl8ta e feliz reorganização que se efetivou na engrenagem

administrativo. admínlstrativa, que custou centenas de horas de trabalho

roubadas ao repouso do cidadão mas cujo exemplar fun
A leitura do documento, em referência causou a todos cíonamento constitui hoje mais um título de honra do ad

mínístrador.

faleceu a Senh�ra Annunciata <ü

San Chiarry )'

"Touradas'� foi u!r-a das .coísas
que a Sociedade sempre comba,

o proprietário de uma sorveteria tia.

e leiteria suíça ficou aborrecido

manas dspoís do casamento n'um que o leite era servido por gar.,

desastre. l),esesperada ela mandou çonetes jovens e bonitas. Teve um

ao meu pombal à noite".

O·espírito de organização, a firmeza de caráter, a pro-
Inscrever as seguintes palavras no reaultado surpreendente. Enquan,

funda compreensão do seu dever cívico, a absoluta auste- seu túmulo: "Não posso sobre, to o consumo de leite aumentava,

ridade no trato da coisa pública, a completa dedicação à viver. Eu te seguíreí ". Tentou suL

I
as bebidas alcoólicas diminuiam.

função administrativa, com o total alheíamento dos in- cídan.se, d,esistindo por m;otivos

cerêsses pessoais e das cogitações políticas, o seu trato li- relígí osor. E só agora, depois de Nos E3t�dos Unidos vivem haja

beral e democrático que dispensa o mesmo cordial acolhi- um pequeno atrazo de 100 anos, 114 milhões de homens de côr, dos

Mantidos em 'perfeita regularidade os serviços públi, mento a tôdas as pessoas, sem quaisquer distinções, desde ela cumpuíu a sua palavra. "

se_I
quais quast 10 mi:�lões nos Estados

cos de rotina, que em sua quase totalidade se beneficiaram há muito abriram à figura de Baltasar Buschle, um gran- gumdo ao seu marIdo. do Sul. A metade pertence à Igre_

de melhoras consideráveis, deu-se maior impulso a um vas- de crédito nos sentimentos de compreensão e de confiança ja BatHa e qU'1si todo o restan_

to programa de obras pÚblicas nos mais diversos se'tôres, do povo. Quando o cãozinho Fax de um I te à Igreja Metodista. Todas as

como os da pavimentação das ruas da cidade, melhoria e E os magníficos resultados de sua administração, que médico de Rotterd"m foi caçar ra'l Comunidades t"abalham I'IÍl uma

construção de estradas, reparos e edificações de pontes, 'agora se expõem com a fôrça e o impacto dos fatos irre- tü3 no quintal, càvou um buraco: grande obra missionária na AfrL

ampliação da rêde distribuidora de água, construção Li::- wrríveis, consolidam aquele crédito e confirmam no povo

!
� de lá tirou, não um rato, mas ca, onde mantêm div,ersas estações

escolas, melhoria do aparelhamento hospitalar, mais so- I �\ convicção de que estava certo e bem inspirado ao indicar uma moeda de ouro. O seu dono de missõ·es, 5 escolas de ensino

.�lcita assitência à lavoura e a pecuária, o atendimento, I Baltasar Buschle como o homem realmente talhado para ';o:lti:1UOU o 8e:'7iço d� cavação da I s,-:oclor, 1 Seminário TeOlógico e

enfim, pleno e satisfatório, de todas as múltiplas e com- 10 cargo que tem sabido dignificar. I terra e encontrou uma verdadei-ra I escolas bíblica�.

a melhor impressão, pois veio testemunhar que, sem em

bargo das dificuldades próprias da época e de outros em

baraços gerados por fatôres alheios à vontade c à previsão
do administrador, foi possível manter, numa continuidade

oenétíca, o ritmo das realizações reclamadas pelo cresci

mento e progresso constantes da comuna.

O falscificador de cheques Tom

Ravmorid estava sendo .levado pre.,
so para a penitenciária de Was

hington, pelo capitão de polícia
Jack BlomeL Em caminho conse,

guru fugir e com a carteira do seu

guarda, Com um cheque raisrrlca.,
do tir'Ju 1.700 dólares do Capi.
tão, que se achavam depitados em

um banco locaL E, como ,era dio

de pagamento _na Força Policial,
conseguiu, também, com ,.um recibo

talso" apoderar_se dos vencimen_

tos do Capitão .

Alguns pensamentos: A desgra_
Ça d') homem provém por t:r êle
esqu :cldo que o floresces d� �!ll!l
rosa é um milagre muito maior do

que a destruição atômica. (Berta
Karllk).

Só um p:'azer que também na

l-emprança é um praz·er, é na ver_

dade �m prazer,
Se cada um procurasse melho_

rar a si mesmo, em vez de querelo
meloha� ,os outros, o mundo se

ria muito m-elhor.

O cacete que a gente usa para

pasar pela vida, não se deveria ter
na mão e sim na cabe,ça.

O acertado para viver é dividir
toclas as pesoas em duas classes:
os a,mig'Js e ps estranhos. Dos a_

migos gostamos demais para fala�'

Êste Moderno
Robusto

Ef;ciénte

trator

seus

• terraplenagem_____

• destocamento

• conservação e abertura de
estradas

• guincho e arraste d. toras

• ,Iavração
• movimento de terra (consf�ução

,de açudes) e muitas outras tarefas,

, \. Ássistência técnica

tl�' \ Peças genuinas Je Fábrica

,��;�,\,��;'ly-'Ji;4 .4_,'
' ....� '.�,,'

.. 1rI."",1

Distribuic/oreJ exclusivos
p.r. o -Rio Granele cio Sul

e Santa Cat<t";,,.:,
���� .,�._,

Matriz: Vol. da Pátria, 338 - P. Alegre
Filio!: Rua Voluntários, 320 - Pelotas

Aceitam-58 pedidos para agentes.

estranhos não os co.

bastante. (Heywood

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



e FLORIANÓPOLIS, DOMINGO, 6 DE MARÇO DE 1960
----�-----"..,.__.

Carnaval no Lira Te is (lu
Láza.:'o Bartolomeu Sabado, às 23,4G hs., a i orques., senhoras Deput. Fernando Viegas, tra em luxo. Tôdos aplaudiram a poderia ser um aviso de carater

Antes de falar do carnaval do tra, dirigida pelo sr. Antoninho Dep. Uui Hulse, José Lemos e "VEDETE" devido a sua ortgtna, urgente.

Lira T. C .. vou primeiramente fazer Dutra, dá írrícío ao baile de aber. srta, Nice Faria das "BAIANAS" lidade. Enquanto que a "JAPO-' O serviço de restaurante e bar,

algumas considerações dignas de tura, no carnaval de 1960. Duas com as senhoras Dr. Abelardo:> da NESA'" apresentou luxo e arte.' podemos afirmar que foi barato

registro na Imprensa em geral, dea, senhoras ou moças fantasiadas do Silva Gomes, Dr. Nereu Ramos Nestes concursos deve haver dois durante o carnaval. Citamos exem,

ta Co.pltal. "Espantalhos". inauguraram o sa., Filho. Dl'. Claudio Di Vicenzi, D.'. pr.meíros lugares, para ambos os
I
pios: Cuba·Libre CrS 35,00; Gin_

Há poucos meses, foi eleita a Iüo, dai por cllante R Iolia "es I Gucrl'eiro
dn Fonsec� e DI', 'r·ml. esrulos : Luxo e Originalidade. va.. ! Tônica, Cr$ 3fi,00; Vodka·Laran_

atual Dlretol'lo. do Lira T.C., com- quentou ". Observamos díversos 110 Tavares. EKlstll'am outras mos ver se para o ano.s a coisa se' jinha, Cr$ 35,00; Cerveja, Cr$ ..

posta dos seguintes membros: pre_ grupos de senhoras fantasiadas de, fantasias e blocos durante o car, mcdifical'á. 135,00; Whisky; Cr$ 110,00; Um

sldente, dr. 'Walter wanderley; -VI. "Baianrts" estilizadas. Bloco das! naval no Lira Tenis Cluhe que No Concurso de rantaeres para \ jantar com prato mdívídual Cr$ ..

ce.presldente, dr. Percy Borba 1.0 "Feiticeiras". Bloco das "Col.om" não foi possível identificar em senhoras, houve muita organiza. '120,00. Atualmente estão vígoran.,

Vlce_prcsldente, dr, Ari pe,�,elra btnns= que roram as mais aníma , virtude do grande movimento dos ção. Os cinco juizes foram, esco , do êstes preços.

Oliveira; Secretlj,ri:> Geral, sr .•Toão das, razenoo um grande sucesso foliões. Os S:'s. Manu�l Marques Ihidos pelo D:'. Walter WRnderley, A orquestra muito bem dirigida

Neves; Tesoureiro Ger:1l, sr, New- durante os três clias de bailes no Brandão, DJrval José dos Reis sendo os seguintes: sra. Dr. wai, pelo Sr. Ant"nlnho Dutra durante

ton Bruggmanl}; 1.0 Secretát:io, Li a. Haviam fantasia em diversos e José Candido Lenzi, estavam ter wanderley, Sra. Dr. Percy os dias de carnaval do clube da

sr. Luis Carlos Brasil; Orador, estilos, com bastante ortgínaltda- fantasiados de "MARÂJÁS" ra, Borba, crcnísta Ari Ayl'es Melo, e, colina. A música mais tocada foi

dr. Abelardo da Silva Gomes; de e perfeiçãO. Com muito custo, zendo um grande sucesso na noite êste reporter. a mcrchínha "ME DÁ Ul\I DI-

.Bibllotecári:>, s,'. Milton Campos; auxtundo pelJ. sr. Luis Cm'los de t:"0.l. fE.l"i\. NHEIHO AI".

Diretor Social, sr. José Mussl o Bl'aSil, conssgut anotar as ranta, Os Concursos de Fantasias: No Resultado do Concurso: venceu Desta forma o LIRA T.C., por

Diretor de Esportes sr. (jsní Bar. aias ele grandes destaques apresen., Baile Infantil: 1.° lugar R mentnn a Sra. Comandante Castelo Branco

bato. tadas no tradicional baile cama, Claudia Gerri, com a fantasia de (Mirlam) por três votos contra

Inicialmente, traram d� melho., valesco de segunda feira. Ai es, ;'VEDETE"; em 2.° Irene Carnel_ dois da senhora Ivone D'Avtla, A

rar o clube, contratando o S',', tão as qu s mereciam registro por rJ, com a riquíssima fantasia de primeira com a fa.ntasia de INDIA associados, turistas e a imprensa.

J'Jsé pereira" sendo êste um de. parte elo representante de "O II "JAPONESA", em terceiro o me, BRANC.\. DE BRASILIA e a se, Antes de finalizarmos queremos

corador d� primeira, que foi o ESTADO": Sra.. dr. Newton D'. nino Carlos Daubi, de 'PIERROT', gunda de "ESPANHOLA". agradecer tôdus as gentilezas com

Idealizador do melhoramento das AVil:l., com a originalíssima "ES.! em 4.° lugar, Lilia Maria Hulse Quando o Dr. Wa.lter Wa.nder_ que tiveram com o repras in. Ante

intermédio da sua ellnftmica Dire'jtorra, apresentou um carnaval

excelente que agradou aos seus

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

novas Instalações, que já foram

Inauguradas há poucos dias, no

tradicional Clube da Colina. To.

dos os sócios senttrarn..se sattsret.

tlsslmos com o conrart.o propor.

cionado pelas modificações, coisa

B.U'fHOLA" , que fez um granc ] de "PRINCIPE" e em 5.° lugar ley quis anunciar a vencedora, de "O EST..A.'DO", durante o caro
I

de sucesso nesta noite, com as I Elizabete Amim, de "PREDILETA êste foi ao microfone e pediu si. naval, � 'JS nossos sinceros para.,

suas castanholas; sra, Darcy Gou_
.

DO FAR,A'o". lêr:cio e os foliões não deram ím, bens pela brilhante organização e

Dr. Walter Wanderley, Presidente do Lira T. C. acompa-
lart, d1 "BAIANA" estilizada, Entre a "VEDETE" e a "JA· portâ ncta, fazendo aquüo que não esperamos que para outras festas

sra. dr. Walter wanderl,ey, de PONESA". havia dois estilos dí , deviam. Assim, corno ia se anun , tudo corra bem e desde já podem nhado da sua digníssima espõsa, fantasiada de "MERCA-

"MERCADOU CHINES"; sra ferentes, Uma bem original, a ou. cíar um resultado de um concurso I contar com a nonsa COlaboração. DOR CHINÊS"

a bonita fantasia de "INDIA

o carnaval DO 12 de Agosto
Lázaro Bartolomeu preocupar com as 'mágoas jantar. Em época de cama-

merecem ser lembradas por tôdofl de "BAIANA"; sra. Luis Carlos Assisti ao baile de carnaval da vida. val a cousa poderia ser mais
nós. Brasil, de "CIGANA"; s-a. Ca.pi de domingo no 12 de Agôsto, Conforme me informou o cara, mas a' verdade é qUe há
Vamos agora raia- do carnaval. tão Borges {valdéia) de ",AlRLE- onde encontrei muita anima- sr. Iran Livramento, as mê- um contrato da pessôa que

Não:> posso testemunhar, porque QUIM"; sra. João Nevps de "IN, ção e muita gente, superlo. sas se esgotaram ràpidarnen, explora o restaurante com a

não acompanhei o carnaval nos DIA"; sra. Neusa Evangelista" de

I' tando tôdas as dependências te, dando um enorme traba- Diretoria do Clube. Nêste ca

anos anteriores no I;lra T. C. "AULEQ�IM"; Sra. clr. Strav':>s dêste simpático clube da nos- lho devido a grande procura so a Diretoria está dando aos

Mesmo assim, convercei com va. Kotizias de "HUNGARA"; sra,
sa elite. Tenho a impressão por parte dos associados e seus sócios o bom e barato

rios ass:>ciados e êstes ine disse_ Newton Szpoganicz também de
que êste ano, foi muito maior turistas. serviço de bar e restaurante.

ram que o Lira viveu no seus "HUNGARA"; s.rta. T e r e sa
O número de foliões do que Lá encontrei o nosso Ge- Fomos para o salão, ali a

melhores dias de festas carnava_ Amim, de "MADAM'E BUTEH· nos anos anteriores; não afir rente com a sua digníssima folia estava "do outro mEn

lescas, não Só pela organização FLY", venceu com grande suces_ I
mo porque não estive presen- espôsa, sentados no restau- do", havendo fantasias de

como também pela coope:'açã':> dos I so o Concurso de Fantasias para 1 te em todos os bailes. rante em companhia de um tôdas as qualidades, humo
seus associados. � decoração na Senhoritas; S:ta. Rosa Amélia I O Dr. Eugênio T. Taulois, turista. Após o término dês- rísticas, ol'iginais e de luxo.
minha opinif\o estava muita bôa, Althef (Bela), de "PIEUROT" I digno preside.nte desta socie- te, o garçon cobrou a despê- Achei interessante uma 1').10.

foi feita pelo Sr. Ari N,eves, que Srta, N�usa Mafra, com a 'Jrigina. dade estêve muito ocupado, sa que importava a quantia ça fantasiada de presidiária
apl'eselltou um sistema de deco. lisslma fantasia d,e "CAMPONE" devido a multidão que pulava de trezentos e cineoenta cru- imitando o "CHESSMANN"
ração moderna, usada em bailes SA ESLAVA", O Bloco das "CO- i cantava, festejando o gosto- zeiros, acompanhado com be- e outra de "RONALDO". O
de carnaval nos cluhes da elite LOMBINAS", composta das se-

I
so carnaval de salão, sem se l bidas., Achei baratíssimo'. o Hamilton Platt, foi o suces

so máximo nêste clube, apre
sentou-se com uma bélíssima
fantasia de "PIERROT", ga
nhando um prêmiO da comis
são julgadora, encarregada
dos julgamentos de fanta

sias, na qual fazia parte o

nosso companheiro Zuri Ma
chado. A srta.· Neusa Mafra,
foi outro sucesso no 12, en

cantou a todos os foliões com

a sua bem confeccionada
Dr. Eugênio T. Taulois, Presidente do Clube 12 de Agôsto,

fantasia de "CAMPONESA
no momento em que se divertia com sua digníssima espôsa.

ESLAVA", ganhando tam-

feit"a há Comandante Castelo Branco, comque já deyla ter sido

multo tempo.

Atualmente o Lira T. C .. en, BRANCA DE BRASILIA", quo

contracse em perfeitas condições venceu o CancurS'J para Senhoras

para apresentar. aos associados a, sra. DOI'val José dos Reis, de

quilo que é de util e agradável. "PRINCESA INDU" (MARADI.

Estas foram as considerações que NA); sra, dr. Espiros Di Mattos,

r
I

conheça-os novos veículos

CHEVROLET!
'

_8-••

CAMIONETA CHeVROLET 3.•100

. .

-custo' �.mípo�mo ':por �ton',elada/quilômetro!
Poderoso motor Chevrolet - 6 cilindros _
142 H. P. - é o mais simples, seguro e efi
ciente que se conhece. Fruto de anos e anos

de constantes aperfeiçoamentos, oferece o má
ximo de eficiência já alcançado em regime
médio de operação. De fácil manutenção, re

duzindo o custo de operação e o desgaste
das peças. vitais, êste poderoso motor Chevrolet
é econômico em todos os sentidos

"

.�'1

j�'
i ;'!'�

;,�
"h]

facilidades e pronta entregavendas com

,�..,.."���.caRLOS HOEPCKE S. I. Comércio e Indústria
,

L

Rua Cons. Mafra; 30 .. Florianópolis Sta. Catarina

Mais tarde, foi escolhida e

coroada a Rainha do Cama.
vaI dêste clube, a srta. Yara
Pedrosa, que teve méritos.
para isto.
O Baile Infanto-Juvenil,

também foi animadíssimo,
não havendo concurso de
fantasias. Observamos o

grande número de fantasiae
. das crianças, aparecendo em

I
muitos tipos diferentes, tan
to na originalidade como

também no luxo. Se houves-
se um concurso, seria muitc
difícil para apontar um ven

cedor, uma vêz qUe o grandr
número de meninos e meni·
nas encontraYam_se com ri·
quíssimas fantasias.
O Presidente, Dr. Eugenio

T. Taulois, sempre atento no

transcor�er das festas, trans
formou-se até em fiscal de
salão reprimindo tudo o que
fôsse necessário. Estive pre- b) Eleição do Conselho Fiscal e fixação dos seus ho-
sente no momento eni que o norários;
Presidente do Lira T. C. Dr. c} Outros assuntos de intere,ste social.
Walter Wanderley,

conver-"
Avisamos, outrossim, que se a�am a disposição dos

�ava c.om
o Presi�eI.lte do .12, senh.ores

acionistas os docum.'entos de

...

que.
trata o artigo 99

estes trocaram vanas idéias' do Decréto·lei 2.627 de 26 de setembro de ,1940.
em. caráter partícula.\', em Tangará; 18 de Fevereiro de, 1960

.

P:. DIHETORIA

bém um prêmio, com muita

justiça. A Sra. Francisco
Grillo (Anita), exibiu uma

lindíssima fantasia çle "BAIA
NA", estilizada, sendo pre
miada pela Comissão Julga.
dora, merecidamente. O Bló
co das "BAIANAS", compôs
to das senhoras Maria Leo
nida Vieira, Eliime Cherem,
Teresinha Nóbrega e Miriam
Nóbrega Bauer, estêve des

lumbrante, bem animado e

despertandO a atenção dos
foliões presentes, dando um

colorido todo especial no sa

lão do clube da Rua João
Pinto.

orquestra, que alegrou todos
os foliões durante 03 festêjo..;
de Momo.

benefício das duas sociedades

da nossa elite. Numa oportu
nidade, perguntei ao Dl'

Taulois, se para o próximo As músicas mais tocadas

ano não era interessante os toram: as Marchinhas "Car�

dois Clubes fazerem os qua- naval de JK" e '''Me dá um

tro bailes, sem interrupção. dinheiro aí".

Este me afirmou que fará

todo o possível juntamente
ao Presidente do Lira T, C.,

A decoração
Ari Neves, foi
tando sistema

feita pelo sr.

bôa, apresen
moderno em

alegando que a nossa Capital artes carnavalescas.
já tem sociedade para isto.

Não resta a menor. dúvida .

D t f D' t
.

d
d.

es a orma a Ire ona o
que será uma gran e cOisa "

em benefício dos fans de 1 Clube .,12 de Agosto, esta. de
parabens por ter ofereCIdo

Momo.
aos seus associados e aos tu

ristas, bons bailes carnavu

lescos, quando todos festeja
ram as datas de Momo. Agra
decemos as gentilezas COl').1

que tiveram conosco, e colo
camo-nos sempre à disposi
ção desta simpática socieda
de.

Interessante que' o prêço
das bebidas do 12 de Agôstc
era idêntico ao do Lira, ou

seja: whisky Cr$ 12I),�O;
Cuba-Libre CrS 35,00 e Vod

ka-Laranjinha CrS 35,00,
Castelan, se apresentou

muito bem, com a S1:la bôa

GERAL
O C A

ORDINÁRIA

ç Ã O
ASSEMBLéIA

b O N V

São convocados os senhores acionistas da Imaribo S.A.

Cndústria e Comércio, a se reunirem em Assembléia Geral

Ordinária a I'ealizar-se às 14 (catorze) horas, do dia 29

(vinte'e nove) do próximo mês de Março, em sua séde so

�ial, 'nesta cidade de Tangará, Estado de Santa Catarina,
l fim de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

a} Relatório da Diretoria, Balanço Geral, conta de

Lucros e Perdas e Parecer do, Conselho Fiscal, rela
tivos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de

1959;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Avai, Figueirense, paula Ra.··mo poderão se apresentar as equí , abertura do campeonato da cída;

mos, Atlético, Guarani, Bocaiuva pes - A tabela dos jogos _ ou_I de, com a realização do T,orneio
e Tamandaré na luta pelo primeiro tras .Notas. P Início. Tôdos os sete clubes da ca.,

título de 60 - Maiores possíbíh , Na tarde d� hoje, o públio:) es, i píta! estarão presttgíarido o Tor.

dades para o paula Ramos _ Co. portivo flo:ianópolitano assistirá �, neto, pr.rticipando com sua f-ol'ça

FLORIANóPOLIS, DOMINGO, 6 DE MARÇO DE 1960
------- o

P�TOLA NÃO.
,

ACERTOU. I mostra.a-r tnta-essado pela rena.

O atacante pItola que se en, i ,'ag" o r:e seu contrato, devendo

contra com passe livre, ainda não ambas ".5 partes chegarem a um a.

acertou detalhes para ingressar no
I

côrdo,
r-lube dirigido técnicamente pelo.!
prof. Libório Silva. I BETINHO 'PEDIU MUITO

Vadtnho, ,está com seu contrato

terminado com o clube, O Avaj

Edifício Eduardo Em conserva com a reportagem

o pr�sidente' do Avaí sr, Ju]j.� Ce.

sarino afirmou que ada Rasa

- -_._-._--�--------

DR. AYRTON RAMALHO

O dr, Ayrton Ramalho que fol 30 minutos, com mudança de lado até 16,40

6,0 jogo _ l.a tempo _ 16,10

Precisa�se
DE UM COSINHEIRO QUE JÁ TENiIA PRATICA DE

Vários Modelos desde

7 pés.

Ultimo tipo retilíneo .. ,�.

CR$ 47.950,00

NA ELETROLAHDIA

j�iense,

máx:m�� .em busca do título con, título e suas possíveis atrações. O diante o treínocpreparatívo, para O Guraní de NoL\yton José Gl\rcêz,

sagrocor, que será o primeiro de I Avaí, oncíaimenne dirigido por esta temporada o conhecido treí, se apresentará com uma gurtzada,
1960, Num rápido retrospecto va., (j srrí Gonçalves não pederá fazer nador, deverá' mandar para com.J cheta 'de entusíasmo que deseja. a

mcs aqui apresentas as posstbtlí , I mtlagres pai sencontra.se em pe., po a sua maior formação, Apesal' todo C',IStO aparecer no futebol.
'\

Idades dos clubes na obtenção do
I
ríodo de recuperação, Todavia., me. de �ãG poder contar. com yadinho, vamo.s

destacar aqui a figura de

_________________________________________ ----- B�nh� L�� q�.o '����' �m�Hq��m���éa"v�
elo clube, pois estão com seus con., Jete" do clube,

tratos terminados, Nízeta espera i O clube bugrtno tem treinado

'!lC:,1" para campo uma equipe qUJ assieluamente, tudo fazendo crer

pcwa. pelo men:)s, cumprir seu" que está em condições de aparecer

���[[JmTI��
��;;;___-------------=._j .

Instantâneos da Cidade
tléta d·� cr$ 5,000,00 de luvas e I aliv n.egro Does·eja asim o ítustro atuando pela Atlético €m carater

ordenado mensal de cr� 10,000,00" facultativo, pôr em prática aqui
I
de �mp"éstimo, retornou ao seu

foi considerada exagerada, lo que é e.cecutado no clube dH I clube de origem, '0 paula Ramos.

REUNIÃO DO SESC IO,trêla solitária" numa demons i Caso seja necessário, Jóquinha

Na noite de segunda feira, a dí, �ração de qr erer bem servir Ai ,3stará €m condições de ser lan,

:etoria elo departamento esportívc clube trad'çiio do Estado. I' gado no conjunto do paula R a..

O ponteiro esquerdo Betnh'J que
Tudo ép.ntusiasmo, animação e de êxito, O Tamandaré, 'lue "f'm

do SESC ,estará reunida. junta. CRAQUES NO CARNAVAL mos, na abertura do Torneio Iní t b Ih
"AnINHO COM CONTRATO ':nia ala com aVdtnho ,está com

Ta a .0 no seio do clube alvi_ne. lutando com sérios proble.aas de.
m.ente com os representantes dos Os jogadores Roberto e IdésiC)

I cío,
quando o clube enfrentará ao

O p
TERMINADO seu contrato expírado a algumas

gro. . aula Ramos que foi ta, v', c',l'a' se apresentar um tanto me;!'
. , . . -- ..

clubes Interessados em
-

participar integrantes do selecionado cata. oBcaiuva, vcrecído pela transfergneía da 1'0.O jovem meia esquerda do Avar, cemanas. O clube t em interesse I -

do campeonato de fl1tebol. A reu .Inense, estiveram participando .j� ESPORTE NAUTICO dada inicial do reurno do certa;
em conservar o jogador em suas Inião está fixada para às 19,30. carnaval nortansnontano, junta, Na manhã de hoje dev:el'á pras. mo do Estad t· t

.

fileiras todavia a propsta do a. I
.. o, es ara presen e com

r:ESOLVIDA A SITUAoÇÃO DE mente; com Vépa, Jorge e Dêco .seauír o campeonato catarinense
sua força máxima. Desfilarão to,

.
RUY todos militantes no futebol tta , de sharpíe c "leignitings". tendo I

dos os astros do conjunto da es,
po . local a baía norte, O certame

r.ompromíssos sem sofrer goleada. CJm reate nesta temporada
O arqueí.;o RUy poderá estrear en, se inicia hOj,e.
quanto Cláudio' deverá ser o único

que

cartaz que 'o clube mandará para O Bocaiuva, ao que se comenta,

campo, nesta oportunidade o Fi. se apresentará com uma equipe
gueírense, deverá se aprccantar

I tormada, únicamente por elemen ,

co msua força má�ima podando
I
tos pertencentes à nossa Marinha,

jogar ent-e êJ.es: Domi, Djalma, O clube Canarinho, depois que

Tl'ilha, Walmor, To:lmo. CéUo', I encerrou seus compromissos da

Wilson, Oládio Edmir, Danda. ! temporada de 59, não mais voltou

(jsnt, Gastão( Aniel e' outros, I a se movimentar constf tu.rrdo.,«

O 'F·ligUeiren�e pretende realizar J p n-tanto em uma incógn:.�::t DR:'a o

lhorado, nesta jornada, poís 020_

menta.se que contratou 3,1511["S
elementos reforçando em muto

o seu onze titular. O seu t1'e1nl,((01'

André Ví larn , afirma que 1<1 l' ' .. :1.

intensos preparativos durante as Pút,ico e para a Imprensa,
di'sputas do .attame. da cidade, Mas, ao que tudo indica ceve.

'prevendo o Estadual por oZnas. 'L'á se apresentar sem posiiJ,\id1'.cles

.JÓQUINHA RETORNOU llavia sofrido paralização �m vi •.

O ponteiro Jóquinha que vinha I tude dos f.estejos momísticos.

trPla solitária que tão brilhante_ um atacante alcunhado por l'E'lé,
mente vêm se< mantendo na Iide_ que será uma a1.1êntica l'�v'lq.

l'ança do campeonato estadual. ção,

Gainéte, Marréco, Valéria. ZUton,

d!vididos em dois meios tempos' doe

<is. 8,05 _

Bom Dia para Você

i,.s 9,05 _

Estes São Os Sucessos

<is 11,05 _

Sucessos Em LP

\S 12,25 _

Carnet Social

À.s 13.05 _

Aí Vem o Sucesso

is 13,35 -

Convite à Música

, \, 1·1.05 _

Enc,�ntro Com O Sucesso

\S 15,05 _

Tarde EsportiVa

As 18,00 _

fIara Luterana

Às 19,30 _

Momento Esportivo Brahma

Às 20,05 _

Sucessos Em Lo.nga Duração

�ÀS
21,35

�ovas De Salvação

AS 22,05 _

Tllstantânens Da América

l AGONIA DI ASMA
A.taque. de asma e bronquite ar·

ruinam lua saúde e enfraquecem o

coroç�o. Mendo,o domina ràplàa·
mente .1 cri.e.,�re�!lndo a

..".,plraçlo e earanttrido um lono

lranqullo de.de o 'prlmell'o diA'
lompre Mondaco aiadil hoje. No:u
""rant... é • sua mat6l"· �nrot..c:io

TERR,ENO

CONVOCAÇAO DE CONDOMINOS
Pelo presente edital são convidados os condôminos do situação do arqnei,o Ruy, está

�,rOTA Ofl(1 j R �I ii 960"Edifício Eduardo" para a' Assembléia Geral Extraordiná-
oraticamente resolvida, podendo ��.'" � �L·�1.0 4"

ria, a realizar-se no mesmo Edifício (Rua Visconde de ser lançado no T,orneio Início, caso

Ouro Preto, 93), no próximo dia 15 de março, às 19 horas lo tr,einador assim desejar. tleparlamenlo de ful.ebol da federaçãoem primeira convocação e, meia hora após, em segunda e I NILSON TREINARA NO INTER·

última convocação, qualquer que seja o número de CQ-
NACIONAL Catarinense de Futebol

proprietários presentes, a fim de deliberarem sôbre a se- O arqu�iro Nilson. reserva (lo a levantar o 'rorneio, contudo, em Às 13 horas

g'lll'nte ordem do dl·a·. [elecionado catarinense que dis. por falta de número, mais uma 15 minutos ferindo, assim. dispo ..

f t bit d '
u e o u '3 pode acontecer." O

j
Bocaluva

a) eleiç.ão para o cargo vago de Síndico; putou o brasHei:o de futebol, €S;3 'vez não foi possív�l realizar a sitivo do regulamento, Atlético ,�stará Sl,l apresentando

�
Às 14,20

b) I 't d'
.-

d ··end'J· espeI'ado em poArto Ale,,}'" I reunião do' CONSELHO AÉÍlI- Sendo assim, fica det:erminado sem d t d •

!l ura e lscussao o parecer da Comissão de'- � -
� o concurso o seu es \1pen o dare

Obra Nova, e consequente decisão da matéria; onde dever{: fttuar txtes no ln. TRAL, marcada para o dia 2 p. noV':) horário para os jogos do zagueiro Waldo que viajou para, Às 15 00 � Figueirense x 'n�.

C) assuntos de int.erêsse geral. ternacional. A imprensa gaúcha passado, torneio início, opedecendo a

se_I ,JoinviUe, Entrará ,em seu lugar I cedor d� 2,0

.

Os trabalhos da Assembléia. serão orientados e regula- vem noticiando o fato com desta. Deixaram de compar,ecer os pre. :wmte tabela:
. Acácio que pe:tencia a:) Guaraní.! Às 15,40'- V,encedor do 2.0 )(

dos pela Convenção de 26 .de abril de 1957, r,ue afirmando que o 'clube ,envid,. sid,entes d:)s seguintes clubes: C 1,° jogo _ 13.30 até 13,50 �

I Góia, a mais nova aqUisição do Vencedor do 3,0

FlorianópOlis, 5 de março de 1960 ." a V'ff2.�e:n para o jovem gUd' A. Gua"aní, Bccaiuva E, C" Av�í Bocaiuva x paula Ramos clube tricolor, que militava no São \ Às 16.30 _ Vencedor do 3.� x

F. MENDES FILHO Bocaiuva, F, C· e Figueirense F, C. ,0 jogo _ 14.00 até 14,20 paulo, amador, deverá estrear: Li. I Vencedor d,o 4.0

Síndico, em exercício OSVALDO MEIRA PARA Df· TORNEIO INICIO: O pará- Atlético Il( Tamandaré bório Silva, deverá mandar para A duração dos jogos será de 30

RETOR grafo 3.0 do artigo 203, do regu_ 3.° jogo _ 14.30 até 14,50

P- A R J I ( I P IA ( li O O desportistas Osvaldo Meil'a, lamEllto da FCF. determina o �e Av:" y Guarani

_�.� ....__� ...�"""' �. �' :......_;.,._,,:..... .:;,.. _' .� _. deve'á seL canvidado pelos meu. guinte: '.'Cada jOgo terá a dura. 4,{) jogo _ 15,00 até 15,20

REINALDO WENDHAUSEN e SENHORA, participam .���' ':CI�� azurras,' ;;;;;�;upa;<:' ;,:. '�ã;; de�in�-;í�;rt�iciidÕ; em 'Figueirense x
-

Véhc'�dôr do' 1.°

parentes e pessoas de suas relações o nascimento de sua s',,:o de D!retor do Departamt'n I dois tempes de 10 minutos cadá

I
jogo

filha ELEONORA, ocorrido na Maternidade Dr, Carlos to de Futebol, COffi'3 bom a'/�:a_ um com mudança de lado sem 5,0 jogo _ 15,30 até 15,50

Corrêa, dia 26 de Fevereiro de 1960. 110, (I,v?ldo Meira deverá ace,.! dJscanso, ·exceto o último jO,o Venced�r 2.a jogo x Vencedor 1.0

ta". cuja duração s'erá de 60 minutos, jogo

convidado para funcionar no De e com o �escanço de 10 minutos". 2.R tempo _ 16,50 até 16,20

! partam.ento MédicJ do clube, ten_ p�r um lapso do Departamento, VENCEDOR 4,0 JOGO x Ven-

I do aceitado, Já providenciou junto quando a tabela foi elaborada, cEdor 5.R jogo
" , di! ctoria elo Botafogo do Rio de cad� jogo foi pr:evisto com a du_

Lembramos aos presidentes dos

COSINHA E CO�HEÇA TODOS OS PRATOS, TRATAR I Janeir,�, ') er,"io de fixas, cOll_1 raÇa3 de 30 minutos, com mu_
Clubes, para evitar reclamações faculdade "de Dh1eilo de Santa (-alarinaNO BAR E CAFE ALVORADA. I forme siste.lU adotado pelo 'clube dança d� lado depois de jogados f t fu uras, que dev,erão in armar a

-
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R·�'''�pn������i:bU!�DlA ��i�;�!ªg:��� I ��i;���:t���fuI�:�;�i�;;��:�f,::��;�:;
dos partidas pelo Campeonato da nda d� JO do corrente as 17 horas, pelo prof. Ivo d Aqumo,
Cidade. ou qualquer .outra compe.!sôbre O tema "DO CRIME MILITAR EM TEMPO DE PAZ".

tição oficial. IGaso não satisfaçam estas exL

EDIFíCIO IPASE - ANDAR TERREO - FONE 3316
.'4%SS'gssssssssssssssssS nSS;SSSSj4SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS\ ,%%SSSSSSssssssssl)umont n. 12 ap. 3.

Vendem_se lotes, em' loteamento
recentemente aprovado a rua 1)e-

�
,

sembargador pedro Silva, próxImo
aó prédio n, 860, na praia do

Meio em CoqueIros. Tratar pelo
telefone 3447 ou à rua S"''ltos

g�nci:l.s, as citadas autJoridades não Ipoderão permanecer dentro do a..
I •

I O Comodoro .em exercício, do Veleiros da Ilha, no uso das
atenciosamente atribuições que lhe são conferidas pelo disposto no item

Abel CapeUa - presidente de do Artigo 38 _ dos Estatutos em VIgor e de acôrdo com o

aprovado pelo Conselho Deliberativo em sessão de 21 de

novembro de 1.959
RESOLVE FIXAR:

lambrado,

Futebol da FCF

ACORDEON

VENDE-SE
Marca RICOMELLI, novo,

80 baixos. 2 Registros. Vêr e

tratar nesta Redacão com

Ivo Ventura.
"

8Jmbra, Hélio e Nelinho, "scha.

tchams" de Santa Catarina ,esta_

torcer para queVamos o

cO'.'1'a b,;m e que o público

rão atraindo pa,'a sí as atenções tigie mais esta f,esta esportiva. Eis

do público, O paUla Ramos( evi. como está organizada a tabela do

dentemente, é o ma·is capaCitado tJrneio:

paula Ram "5 x

Atlético x Ta.na"l_

campo um cJnjunto formado ex_ minutos com tempos de 15 mlnu

clusivam:;nte por valores jovens: top, para cada lado, sem descanço

,\lami'o, Ciro, Roberto, Hamilton, "send') que o último jogo terá � _

1\.1a1r: Bez�rra."·ce;a� São algun� d�S' dnação de' 60 ininutos com dois

logadores que estarão sob o olhar tempos de 30 e d€scanço de 10
,jos torceoderes. minutos,

CURSO PRIMÁRIO (SÓ PARA MENINOS)
DIRIGIDO PELAS FREIRAS FRANCISCANAS,

RUA VITOR KONDER, 4 (antiga rua Blumenau)

Veleiros da Ilha de Santa Calarina
RESOLUÇAO N.o 3

O praso de sessenta (60) 'dias a contar de 17 de feve

reiro de 1.960, a?s sócios contribuintes do Veleiros da Ilha

em data de 21 de novembro de 1.959, para optarem pela
vantagem de adquirir uma (1) ação no valôr de Cr$ 5,000,00
(cinco mil cruzeiros) respectivamente:

Por Cr$ 1.000,00 (um inil cruzeiros) para SOClOS com

mais que cinco (5) anos de contrUmição efetiva;
Por Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) para sócios com

menos que cinco (5) anos de contribuição efetiva.

Comunique-se e Públique-se
Veleiros da Ilha, 15 de fevereiro de 1.960.

.... , .. , Eng,O OTTO H. ENTRES
Comodoro em exercício

EM CAIXA DE AÇO
CORDA PARA 8 DIAS

5 ANOS DE GARANTIA

fÁBRICA S. PAULO' ell P 11.106 _ Esc,ito,io em Cu,itiDo:À. Rio B,oheo.• 41. 8.,2anda,·805/806·Tel.4·5287

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Â chegada deEdna lottem FI.orianópolis
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VISITAS

Segunda-feira, a ilustre
dama visitará as sédes par
tidárias do PSD e do PTB e

também de órgãos classistas,
retornando à tarde, via Curi
tiba.

Recebida entusiaslicam�nle - "omenagens - Hoje, com os partidos polilicos e com as classes operárias.
Constituiu acontecimento marcante na vida poli tíca da Capital, a chegada, ontem, da exma. sra. Edna disposição dos estudantes,

Lott, filha do eminente Marechal Teixeira Lott, candidato das fôrças nacionalistas à Presidência da República. para ouvi-los nas suas jus-

Cêrca de 12,15 horas de ontem, à chegada do avi ão da "Cruzeiro do Sul", a ilustre dama foi recepcionada tas pretensões. Essa reunião,

no aeropôrto "Hercílio Luz", por incontável número de pes soas, entre as quais a maioria integrada por exmas. sras. 'por outro lado, terá cunho

e senhoritas da nossa sociedade. Os partidos políticos que apoiam a candidatura do Marechal Lott estavam presen- popular com entrada franca.

tes: pelo PSD seu presidente, sr. Celso Ramos, sua Mê sa Diretora, membros do Diretório Regional, deputados fe-'
.

derais e estaduais e elevado número de correligionários; pelo PTB, membros da sua executiva regional, deputados à ENTREVISTA

Assembléia e numeroso grupo de correligionários; pelo PSP, o deputado Waldemar Borini e o sr. Newton Borges 'As 20 horas, dona Edna

dos Reis, presidente do diretório blumenauense, além de di versos vereadores e correligionários. Presentes ainda se concederá entrevista cole-

achavam no aeropôrto delegações operárias da Capital e d os municípios vizinhos, chefes de serviços federais adeptos tiva à imprensa falada e es-

do Marechal Lott e populares em crescido número. crita.

Ao descer do Convair da Cruzeiro, a sra. Edna Lott foi recebida com vibrantes aclamações.
i Foram igualmente muito los partidos políticos. Fala

cumprimentados, na ocasião,' rão, na ocasião, vários ora

os srs. senador Saulo Ramos, dores.

do PTB, e deputado Osmar REUNIÃO COM AS CLAS-

Cunha, do PSD, que viaja- SES OPERÁRIAS
vam no mesmo avião ..
O sr. Celso Ramos, presi

dente do·PSD, fêz em segui
da, apresentações à distinta

visitante, que, em seguida,
foi saudada, em vibrante

alocução, pela. Srta. Profa.
Olga Brasil, que lhe ofereceu

flôres em nome da mulher
catarinense. Serenados os

aplausos dessa eloquente
saudação, a sra. Edna Lott,
agradeceu-a em palavras
também aplaudidas com de

moradas palmas.
Em extenso cortejo de au

tomóveis, Dona Edna ocu

pando ,o carro do Presidente

pessedista, em companhia da
sra. Celso Ramos e membros
da sua comitiva, dirigiu-se à
cidade, ficando hospedada
no LUX HOTEL.
HOMENAGEM DA MULHER

CATARINENSE
'As 17 horas, no Lux Hotel,

senhoras e senhoritas da
nossa sociedade homenagea
ram a sra. Edna Lott com

concorrido coquetel, que de
correu num ambiente da
mais alta cordialidade.

PEIXADA HOJE

Ij;oje, ao meio dia, no Co

queiros Praia Clube, dona
Edna será obsequiada com

um prato típico da Ilha -

um caldo de peixe. Essa ho
menagem, com caráter po
pular, ser-Ihe-á.prestada pe-

'As 16 horas, no IAPC, a

sra. Edna Lott, em reumao

apolitica, atenderá solicita-

Jção das classes operárias, CAFÉZITO.
com as quais manterá pro- AGORA C0M NOVA
longado contato. Nessa opor- EMBALAGEM
tunidade estará também à .._ _

As Soroptimislas ajudarão as popula
ções assoladas' pelas enchenles

para prestarem auxílio aos

que tiveram os seus lares e

seus pertences estragados
pelo furor das águas.
Assim, estarão estas se

nhoras, de nossa sociedade,
contribuindo para uma cau

sa de alto e relevante valor
social, em benefício dos po
bres e dos desamparados.
As Soroptimistas, aceitarão

quaisquer donativos, sejam i
em roupas ou em dinheiro. 1

O Clube Soroptimista de
Florianópolis, estará empe
nhados nêstes próximos dias,
em mais uma nóbre e meritó
ria campanha.
A fim de minorar um pou

co o sofrimento dos flagela
dos das recentes enchentes
nos municípios de Palhoça,
Bíguaçú, Santo Amaro e a lo
calidade de Aririú, as bene
méritas Soroptimistas, con
citarão as almas dadivosas

No coquetel realizado no Lux Hotel, foi tomado o flagrante
acima, no qual são vistas a sra. Edna Lott ladeada pelas

sras, Celso Ramos e Ivo D'Aquino

FLORIANÓPOLIS, DOMINGO, 6 DE MARÇO DE 1960

Sra. Celso Ramos e sra. Dib Cheren conduzem a sra Edna
LOtt através das dependências do Aeroporto Hercilío Luz.

HERrER EM WASHINGTON�

Decla!!�!!�oD!!��á!?�!��!���ôbre a I
visita de Ike à América Latina, 'IWashington, 5 (UP) - O se. Uruguai ainda mais estreitaménte,

aos Estados Unidos. A acolhida

Quando, há tempos, no início da novela - O di

reito de dar a luz - os defensores da ELFFA - com

perdão da má palavra, aludiram a uma outra emprê
sa do Pará, como realização pessedista, eu desconfiei

que estavam sacando a descoberto contra a verdade.

Resolvi colher algumas informações a respeito,
que agora me chegam em carta do meu prezado ami

go, deputado Vargas Ferreira
A Fôrça e Luz Pará S.A. foi criada no govêrno

udenista do General Zacarias de Assunção. E em

Belém é tão querida do povo, quanto a sua co-irmã
de Florianópolis - para evitarmos a má palavra.

As condições de produção de energia, no entanto,
são por lá muito diversas. A emprêsa paraense, mui
to embora, venda, mais caro sua energia, não tem
lucros.

.

Para evitar a elevação dos prêços, o govêrno fe
deral incluiu-a entre" as entidades subvencionadas

pelo Plano de Valorízação da Amazônia.
Enquanto isso, a daqui com 12 milhões de ener

gia comprada e revendida, obtem mais de 26 milhões
de renda ...

E ainda continua a piscapiscarl!!

cretá�io de Estado, Christian Her
ter elogiou hoje, a viagem do pre

sidente à América ,Latina, consL

derarido.a "extl'aorqinário suces

sO". Herter, que 'acompanhou o

presidente na visita a 4 naçõee
sul.,americanas, formulou sua opí.,
nião ao voltar, hoje, de avião. O

secretário comentou que' foram

tnstgntrtcantes as manifestações
contra Eisenh'owe1', no Uruguai �

uma vaia ocr.síonal, na Argentina.

",A; recepção ao presíderrte, na

opinião los chefes de govêrno dos

países visítados, foi a maior Já
tributada a. qualquer pessoa rn,

dJ.vidualmente" - afirmou Rer.

ter. O secretário de Estado pre.,

disse que a viagem de Eisenhower
eontl'ibuirá para vincular os po,

vos do Brasil, Argentina. Chile e

dispensada a Eisenhower foi um

tributo dos povos à sua amizade I

para com os Estados Unidos
:l'�'l1cluiu Rertl'l'.

O candidato do PSD ao governo do Estado, sr. Celso Ra

mos, e sra. Edna Lott, ainda no Aeropôrto, momentos an

tes de rumar para Florianópolis Marques Rebêlo
Encontra-se em nossa Ca

pital o conhecido escritor
patrício, Marques Rebêlo. O
autor de diversos romances,
obras que ficaram indeléveis
em nossa literatura, perma
necerá, infelizmente, poucos
dias em nosso convívio.
A fim de podermos levar

aos leitores, uma impressão
mais viva do autor de "A
Estrêla Sobe", procuraremos
entrevistá-lo, pois acredita= :
mos muito da arte literária I
e mesmo de política, podere- Imos colher do "mestre" Mar-
ques, iVôos especiais pa

ra Criciuma: Hoje
Em virtude das inundações

catastróficas ocorridas em

vários municípios vizinhos,
que tornaram impossível o

tráfego, tanto para o sul co
mo para o norte, ficamos in

. teiramente isolados.
Para a cidade de Criciuma,

110 entanto, dado o grande
número de passageiros, a

Real Aerovias resolveu efe
tuar dois (2) vôos especiais,
no período da manha. A me

dida tomada foi recebida com

grande alegria por aqueles
que necessitam demandar
aquela cidade.

Celso Ramos, Presidente do PSD Regional e sra., conversam animadamente com

a sra. Edna Lott, sendo vistas, ainda, no flagrante, várias outras destacadas se
. nhoras de nossa sociedade
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