
Depois de se despe'dir, com lágrimas nos olhos, �os
seus companheiros de prisão, o ex-tenente Alberto Jorge
Franco Bomâeira deixou ontem a Penitenciária do Distrito
Fetieral, onde cumpriu sete anos e meio de uma pena de
15 anos. Uma pequena multidão, composta principalmen
te de senhoras e môças, aplaudiu calorosamente o ex-sen

tenciado quando êste, com o pé direito, pisou a calçada
em frente à Penitenciária. Trajando terno cinza,' gravata
verde e sapatos de verniz, Bandeira se dirigiu para o

apartamento ele sua mãe, no Leblon, onde o esperava a

galinha ao rmõltu» pardo que êle havia pedido para o

jantar.
SOLENIDADE

As 16 horas, na Peniten
ciária, de pé perante os

membros do Conselho Pe
nitenciário o ex-tenente
da Aeronáutica viveu a so

lenidade do livramento,
.

concedtdo a pedido de d.
Risoleida Franco Bandei
ra.
Estavam presentes um

tío de Bandeira, o sr. Ari
Franco, o deputado Tenó
rio Cavalcanti, a advogada

� Nícia Marianí, o promotor
Milton Barros e Vasconce
los e os coronéis Paim e

Mílton, diretores respecti
vamente da Penitenciária e

do Presídio.
O sr. Justino Carneiro,

presidente do Conselho Pe
nitenciário, disse:

- Sr. Alberto Jorge Fran
co Bandeira. O juiz Claudi
no de Oliveira e Cl'UZ con

cedeu-lhe o livramento con
dícíonal requerida por sua

genítora mediante as se

guintes cláusulas.
O sr. Justino Carneiro

enumerou as condicões do
livramento e em seguida,
no meio do silêncio e da

expectativa dos presentes,
perguntou se Bandeira acei
tava livremente essas con

dições.

- Aceito para não con
trariar minha mãe, que já
está cansada de sofrer
respondeu o condenado.
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DIRETOR: RUBENS DE A'a RUDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINO
1960

RIO, 19 (V. A.) A demissão de 100 funcionários da
Cruzeiro do Sul, ontem, e a ameaça de novas dispensas
estão ameaçando a eclosão de uma greve çertü dos aero

nautas, tendo O Sindicato dos Aeroviários entrado em

assembléia permanente para apreciar os últimos aconte

cimentos, ao mesmo tempo 'que foram convocadas reu

niões em vários Estados com o mesmo fim.
Tendo em vif�ta o siléncio do ministro da Aeronáutica

e do diretor da DAC ao oficio enviado pelos aeronautas,
respondendo aos esclarecimentos solicitados, os grevistas
estão dispostos a iT ao presidente da Repúblictt pedir a

sua mediação no caso.

Capitq,neados pelo "Cruzador Barroso", herai da Grande

Guen:a, encontram-se atracados no Pôrto desta Capital,
os vasos de guerra Bauru, Bocaina, Baependi e Beberipe,
intégrarÍtes da Fôrça Tarefa da . Marinha de Guerra do

Brasil, ora em exercícios na costa sul-brasileira

"

'RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Á ELFFA - perdoada a má palavra - sobram

verbas para pUblicidade escrita e falada.

Falta-Íhe, 'no entanto, dinheiro para proteger
seus transformadores coútra raios.

Quanto custa um pára-raios?
A emprêsa, que tanto se vangloria de estar apa

relhadissima, 'em vez -de fornecer argumentos cap
ciosos e 1'etcionamentos ao povo, devia cuidar da pro
teção das suas instalações.

x x x

Quanto cústa o kwh em Florianópolis? Dizem os

novelistas que, para os particulares, custa Cr$ 3,15.
Cobrara.m-me, anteontem, Cr$ 4,101
A emprêsa não poderia' empregar a diferença na

aquisição de um{.t ;'êde protetora das suas instala

ções?
Para evitar racionamentos? Pcp'a provar que es

- tá, de fato, aparelhada?
x x x

Pelos números oferecidos pela novela da ELFFA

com perdão da má palavra - a CELESC, sua p1'i
mà irmã, teve que pagar, em 1959, nada menos de
Cr$ 20.918,056,10 da energia elétrica que nos foi for
necida:

De fato: a emprêsa adquiriu, no ano p,assado,
Cr$ 33,518.056,10 de energia; pagou Cr$ 12.600.000;00;

. e recebeu, de g_raça, da CELESC, a diferença, ou se

jam, Cr$ 20.918,056,10.

DE MARÇO DE

. - Então - prosseguiu o

presidente do Conselho
Penítencíárío - queira as

sinar êste têrmo. Tem ca

neta? Pode usar a minha.
Antes, porém de entre

gar a Bandeira' a caderne
ta verde na 2385-20 de .lí
berado condicional, o sr.

Justino Carneiro pronun
ciou um pequeno discurso
sôbre o significado daque
la solenidade.

INOCÊ!NCIA
Bandeira falou, ligeira

mente aos jornalistas, acen
tuando sua condicão de
liberado condícíonal, não
podendo, assim, expandir
se muito em sua declara
cões. Reafirmou sua ino
cência quando o repórter
Ubiratan Lemos relembrou
lhe uma frase que êle pro
feriu antes de ser prêso:
"Êste processo não passa
de uma farsa". Bandeira
disse estar disposto a lutar
para provar sua inocência,
e aceitou o cgnvite do
deputado Tenóno Caval-

. cantí para trabalhar como

repórter em seu jornal,
com salário de Cr$ ..... ,

20.000,00.

Êsses 287 deputados, que re ,

presentam todos os grupos par.,

lll('mentares, dos ind�,_dente9
(conservadores) aos comunistas
- com exceção dos da UNR
(gaulistas) arvoramcse em

• ir,télpretes do "mal estar da po"
p:JaÇã'o agrícola". Sua soltctta.,

PINOTTI:
.

Trabalba

PROF. MARiO PINOTTI

O Departam�nto Nacional da

Criança tem u_ma secção encar.,

regada de projetar ínst.ítútções
Materno_Infantis e engenheiros
que operam sôbre a construção
de edifícios. No ano de 1959

êste serviço .elaborou, 23 proj e.,
tos. e foram feitas 7 viagens pa_

ra verificação das obras. Eesu_
midam.ente foram estas às

nossas atividades em 1959 tendo

a Dir.etoria Gera.!" por ordem do

l'IIim,tro Mario pinotti, interes_

sado no programa de Combate à

Mortalidade Infantil determi_

nando o auxilio e a crIação dos

postos de Rehidratação em todo

o país. No ano de 1960, conta_

mos pa,ra este fim com uma \7er_

b\t de 3 milhões de cru7.�iros.

Ora, êsses 20 milhões não cairam dos ceus, como

os raios que estãú partindo os transformadores da

emprêsa.
Sairam da fortuna pública. Do dinheiro dos im

postos. Da bolsa do povo.

Devem, pois ser computados no preço do kwh
que pagamos.

Feitos os cálculos, quanto custa um kwh elffiano?
Respondam lá!

xxx
E não se espantem se encontrarem, como resul- ,

tado, considerado o que pagamos diretarnente e o

que pagamos indiretamente, por intermédio da CE

LESe, UM DOS MAIS ELEVADOS PREÇOS DO BRA
SIL."

Nesse sentido, a entidade da

classe dirigiu oncto ao chefe de

Policia, pedindo para realizar

uma reunião no Catete, dia 21.
às 15 horas. Também fãi ende.,

recado telegrama ao sr. Juscelino
Kubitschek.

O deputado Aarão Steinbruck,
comparecendo ontem ao Sindi_
cato dos Aer.onautas, onde dís.,

•
'cursou que apresentará na Câ
ms.ra um projeto de lei, mpon ;

00 severas sanções para as em.,

pi'i)Far que não cumpram a re.,

gularnentaçgo da profissão dos

aeronautas, Na ocasião. arírmou

xxx
De diversos pontos da cidade chegam-nos recla-

mações quanto à falta de àgua.
Será que também houve incendio nós reservá

tórios. Não será muito raio.
xxx

Também ha grita quanto à escassez de leite.
xxx

Em,1951, quandp o PSD entr:egou o poder à UDN,
inexistiam os problemas de luz, água e leite. Por que
voltaram? Porque foram problemas abandonados pe
los govêrnos posteriores, que somente cuidaram de
pOliticagem.

que "sgmente assim ,estará �a_
rantida a segurança de vôo nes ,

te pals, 1Í·ltiqlaIl:lent� comnro.,
metiela com acidentas' fat�is".I.

t.. .

"SUBVENÇ_�O
-

SUSPENSA

o ministro do Trabalho ínror.,

mou aos aeronautas ter negado
o fornecimento das subvencacs
governamentais à Cruzeiro elo

Sul, enquanto perdurar o ímpas ,

se causador ela greve.

IRREGULARIDADES"

Os aeronautas denunciaram

ontem como irregularidaele ela

Cruzeiro do Sul o fato ele ter o

DC-3, prefixo PP":CGL, decola.,
do elo aeroporto Santos Dumont
na última "quarta feira à tarde,
pilotado pelo comandante .Araú.,
Jo. cnet- dos pilotos da .emprgsa,
sem que fôsse molestado. Decla_
ra: ara alnda os aeronautas que o

b:igacte:ro Mendes Silva, d�pois
de suas d€claraçõ,es, publfcadas
1'0 ·:l.J1al�G de Notícias", tOl'_

1lüu_�e omisso no presente r:aso

ela ;;!·eve. Acusam, flnalm�nte, o

1:;) ,gade'ro Melo e as autorql�3
'w. At'l'< H utica de não ter.em
tu::aado qualquer providênci<t
1'\('\'" r�ra

mpnio.
soluciona.r o mo·ri.

xxx
Mas. .. outubro está-se aproximando.

Inaugurada, em 10 de Novembro de 1937, quando no governo do E,St.Rdo
o saudoso Dr. Nereu Ramos.

Demolida seguramente 1J.á 10 mêses para reparos, acha-se como mostra n.

fotografia; nem a madeira para o devido reparo apareceu até a presente data,
Possivelmente, a madeira destinada à mesma, desapareceu nas clstérnaa"

abertas nas estradas do Estado que servem o Município de Orleães.
Foto oferecida por um leitor amigo.

à diferenca existente entre os

custo da Vida, isto é, o- aumen.,

to automgttco dos preços dos
. p:(JIlUtos agrícolas de acordoDemitidos 100 funcionários

daCruzeiro: Greve

De Gaulle não convocará
oparlamento ENFRENTA CRISES ANTES DE KRUCHEV
PARIS, 19 (UPI), - Numa ,;ão tendente à abertura de uma CHEGAR
carta dirigida ao presidente da �e&s·ão extraordinária do parla_ de trabalhadores e reclamam a
Assembléia Nacional, Sl· Jac_ mente foi feita a pedido do eon., linst:tuição de um sistema de fi_
ques Chaban_Delmas, o general gresso d;t F,ederação Nacional xação de preços com relação ao
de Gaulle negacse a fazel" a eon , dos Sindicatds e propriedades
vocação antecipada do patla_ Agrícolas, que se celebrou nesta

mento, solicitada por 287 depu., capital em fins de fevereiro

tados, maioria absoluta da Câ- último. C0m a evolução do índice geral
mara, para que se disc� CO!l1 As reívíndícaçges que os dí., dos demais produtos.
tôda, urgência os problemas agr] _ rigentes agrícolas querem apre.,
colas. sentar ao parlamento se referem

preços industriais e os agrícolas.
Os agricultores julgam que .0 que
lhes pagam não chega à ,metade
elo que recebem outras categorias

Salário Mínimo
Seria 8 Mil

Em defesa das suas reívíndí ,

c.lçÔes, os agricultores organíza.,
rarn, no princfpio do ano. espe ,

taculares comícios de protesto,
especialmente em Amiens, a 11
do rr-ês passado, onde se varlfí ;

c.iran. Choques eritre a polícía e

·os mantrestan tes e que tiveram

come, resultado um morto e vá
rias centenas de feridos.

ENGENHEI,RO ÀVILA FILHO ASSINA
O TÊRMO' DE POSSE

RIO, 19 (V.A,) - O sr. Au
ra de Moura Andrade, novo líder
do govêrno no Senado, decla.,
rou ontem aos jornalistas que
está preparando um substitutivo
ao plano de Classificação, que
deverá estar pronto têl·ça_felra.
Ccnrírmando a� st;}'t& _deélal'a_ ú'

çÕ�7.t�>t,� rJJt......",wp�,({.;:�" 1irí.: .. , ':�:'1:f,��,t;'1\'?�'0}ftJ??i�?\!�)lf )�;0'!fS10:\ •b'ttta, o- sr. Moti'ra À'l'ldrac1e afir__ >.
mau que vai adotar no seu tra.,
balho a tabela de :vencimentos
elo SUbstitutivo Jarbas Mara_
nhão.

Pretende, segundo, disse,
melhor distribuiçãQ de benefL
cios salariais, admitindo, Inclu.,
sive, a :elevação de 6 para 8 mil
cruzeiros o nlvel mínimo do sa.,

lário do funcionalismo, mas

sem ultrapassar o limite de
bilhões fsado pelo govgrno.

i:
Ultima Hora Esportival1 TI

INTERNACIONAL 4 X J�. PAISANDU' 3 I,
Na cidade de Brusque, na

tarde de ontem, no Está�io do '

Palsantiü: def'rorrtaramc.se, num

amtstos.. o Internacional (P3r�0
AlegTB) e o • .me que empresta o

l10tlle ao E.s1 t;.qio, verificando_6c.
ao final. a vitória do pl'lmain
sôhr,� o .5r�Gunào! pelo apert..9/JJ
e5(X'J'i! ele 4 a 3. Tentos de Gago,
Vi! n:tl'. 2",,0 e Geraldo,' para a

Tt;.4_el·113(;10r.L�tl le Nilo, Gilda e

Godoberto, para o time catarl_

nense.

LÁFER NOS EUA.
AVISTA�SE COM
EISENHOWER

WASHINGTON, 19 (U.
P.) - O ministro do Exte
rior do Brasil, sr. Horácio
Láfer, �onferencio1:l hOje
durante 30 minutos com o

presidente Eisenhower. Ap.ós
a entrevista o chanceler
brasileiro declarou que as
relações entre o Brasil os
Estados Unidos "atingiram
um novo nível de cordiali
dade; acrescentando que
sua vi�ita à Casa Branca
fôra de cortesia.

No flagrante acima vemos o instante em que' o engenheiro
I' dr. João Vitorino Avila Filho assinava, perante o sr. Mál'io

Salema, o têrmo de posse de Diretor da Estrada de Ferro
Santa Catarina. A nomeação do conhecido engenheiro é
urna velha aspiração de todo o Vale de Itajaí, sómeri.te
agora concretizada. Mais detalhes na última página.

D. HElLDER CAMARA, EM MAGNÍFICA PA
LESTRA SõBRE O ENSINO, NESTA CAPITAL,
FEZ VEEMENTE APELO AO GOVERNADOR HERI
BERTO HULSE, DE CORPO PRESENTE. PEDIU
LHE QUE, NA COMPOSIÇAO DO CONSELHO ES
TADUAL DE ENSINO, APROVEITASSE OS ELE
MENTOS NJ;AIS CAPAZES, RECRUTANDO-OS ONDE
ESTIVESSEM, SEM A MENOR INTERFERENCIA
DA POLiTICA OU DOS PARTIDOS.

SANTA CATARINA - DISSE O EMINENTE
APóSTOLO - POSSUI ÊSSES VALORES EM
QUANTIDADE. VÁ BUSCÁ-LOS ONDE ESTIVE
REM. DEIXE A POLíTICA E OS PARTIDOS DE
LADO. PENSE NO ENSINO.

x x x

E. D. HELDER NÃO ESTAVA 'INFORMADO
DO QUE OCORRE COM O NOSSO ENSINO, -QUE
PASSOU DOS MAIS ADIANTADOS DO BRASIL A
UM DOS MAIS ATRASADOS DO MUNDO, POR

.

OBRA E GRAÇA DA POLITICAGEM.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As mUlta� homenagens de que'

for alvo, juntamos as de O ES�

TADO, formulamto�lhe e à sua

dlgnísslma familla votos de cres;

centes fellcdades.

sr, Rubens Lange

Inéslo Llberato Laus

sr. Luis Barbl

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS HO.JE

sr. Ar! Marra
- sr. Darci Lopes

sr. Guldo A'mél'lco Garcia
sr . .José Newton Spoganicz
srta. Ilda Filomeno Simone

jovem Maria Souza

srta. Rosell_Terezlnha da Silva sr. Ney Ferrari
- srtn, Eponlna Soares Mendonça. - sr. Carlos klberto Engels_g
- sr, ,José Dias Figueiredo srtn, Nesí Nilda Boabaid
- sr. Walmlr Gil sr, Valéria Grams
- sr, Carlos Alberto Ch.,ren

FARÃO ANOS AMANHÃ
Sr. Egidio Amorim

srta. Marly Mauro. Meira
sra. Hélla Pacheco Zanin'

- srta. Helenice Malty
Transcorrerá na data de amanhã SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS,..

maís um natalício do nosso emí., I
.

nente conterrâneo sr. Egídio Amo_

rim alto funcionário do- Acôrdo
IFlo;'estal nesta Capital e pessoa

Imulto relacionada em os nOSSOB

melas sccía.ts e culturais.

---- - -
- -

.G4t;.
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DO PESCADOR
Baleeira rêde, espínhel,
Vou progredir num arranco.

Se o BANCO fôr do ESTADO
E não o Estado do BANCO.

DIRETOR DA E.F.S.C.
Com toda reprovação apresentada pelo Diretó

rio Nacional da U.D.N., tomou posse ontem para a
direcão da Estrada de Ferro Santa Catarina, o Eng.
João' Vitorino Avila Filho, candidato do sr. Celso
Ramos, àquela função.

A "VICE" ESTADUAL
Na U.D.N., a espectativa reina em tõrno aos

prováveis candidatos a "vice" um dos quais pode�á
ser ao supremo põeto, já que o supremo, segundo dz-
zem, anda meio assustado.

.

Depois do Deputado Aroldo Carvalho, o primeiro
"provável", surgiu Esperidião Amim que entusias
mou-se, tomou conta da propaganda e desandou a

distribuir faixas e cartazes antes de qualquer reso

lucão dos órgãos competentes do Partido.
.

Veio depois Afonso Ghizzo, chefão incontestável
lá no Sul. Nessas alturas o senhor H. H. franziu a

testa evidenciando' a sua contrariedade. Afonso faz
sombra ao prestígio do senhor Heriberio que acha
melhor coloca?' em evidência o próprio filho. A ine
gável influência do correligionário pode se?' nociva
à clan dos "H".

Tudo havia parado por aí quando, ultimamente,
sucessivos rum&res têm trazido à evidência o depu
tado Konder Reis que veio tirar a segurança do até
açora "favorito" o depdtado Arolâo Carvalho.

Boatos de café, comentários de rua, intrigas de
bastidores, nada disso teve·a contirmaçõo dos t"rtran
eles"; mas o "Zé Povo" insiste em ficar tauuuio,

DO CONDUTOR
Santo Deus! Que buraqueira!
Meu caminhão se arrebenta.
Mas o povo só aguenta,
Até Outubro de 60.

:rs:Dc�S'�"�$iI::$i:S%:'ij;�5i::55:1$;;:$E:SS:S$::!$C, ,,-:- A�e JIá" ..
�:SSS$SSSSSSSSSSS$SS$$$S$

OSVALDO MELO
ANÚNCIOS: ALUGAM-SE E VENDEM-SE - Quem lê

jornal, não se atêm somente aos artigos de qualquer na

tureza que êles publicam.
Correm também os olhos sôbre os anúncios que não

deixam de ser um flagrante da vida social e econômica da
cidade.

Elza Boas Schmidt Lambem foi fotografada no dia de seu

aniversá1'io, em pose especial para esta coluna

Nas últimas reuniões temos

notado a srta. Maria Helena Pa-,

van, acempanhada do jovem SI'

Antônio Gonzaga.

C jovem Sr. JOão Eduardo

Morltz voltou a circular em

nossa cirlade.

Como a data de 28 de maio

será um grande acontecimento

No próximo Sábado, teremos a

festa do Clube Paí neíras. O Sr.

presidente o Diretores Sociais,

.estão em francas atividades para

o brilhantismo do acontecimento.

pelo Convalr Real Aerovías

viajou para o Rio de Janeiro. o

Exmo. Sr. Governador Heriberto

BUlse acompanhado dos srs.: Dr.
Victor Peluso, n�putado Sebas_
tão Neves, Dr. Hercillo Deeck e

Dr. José Huíse, que na próxima
semana estarão em Brasilla para
a r:união dos Governadores.

O vestido mais fabuloso do

ano passado foi o traje de casa.,

mento ostentado por Farah Diba
ao se tornar imperatriz da Pêr_
sía, DesenhaçI_o por Yves Saint

Laurent, foi confeccionado e

bordado por 52 costureiras

bordadeiras que trabalharam
durante 3 semanas sem descan ;

so, em 40 metros d� gabardine
eranco de cetim (cauda de 5

metros). Os motivos bordados
em pérolas no vestido, baseíam ,

se em desenhos de uma mima,

tura persa do século XVIII.

o Consórcio TA'C-Cruzeiro do

Sul inaugurou sua linha direta

Rio Brasília, com apenas 2 hs,
de vôo.

Estamos com a visita de uma

.midade de nossa Marinha' de
Guerra, Almirante Barroso, cuja
oficlalidaçle está sendo recepcto ,

nada pela nossa Sociedade.

(Festa de 15 anos), transferi o está apresentando uma balissí.,

O Teatro Alvaro de Carvalho

"Desfile Bangú", para o pri ...
meiro sábado de junho.

O Ten:nte Amarilio de Aien ,

car Arraes do 5.° Distrito Naval,
reoentemente chegado em nossa

cidade e completamente desem.,

pedido, fará brevemente seu

"Debú" em nossa socl.edade.

ma Exposição do Curso de Artes

Industriais, que foi tambem rea.,

lizada na' capitàl da Repúbllc'a,
pelas professôras: Bernadete de

Lourdes Berka, Beatriz E. OIL
veira, Inês Cicato, Solange Pie_

czarka, Mdria Bernadete Cardoso,
Maria d·, Lourdes Schn;tdt e

Ivon e Felipe.

NOTA D'E AGRADECIMENJO
solange. di Bernarde· festejou. sua
aniversário com uma bonita
festa em sua residência. A srta,
em questão, já esta com alían ;

'ças d.e compromisso com o sr.

.Juan Ganz.o Fernandes f'11::'J.

Por êsse intermédio, a sra. Marina Pereira e família
vem agradecer de todo o coração a dedicação com que o
eminente facultativo, dr. Henrique de Prisco Paraíso as
sistiu ao seu muito querido marido, João Onofre da Cunha,
falecido na última segunda feira, desejando ao ilustre
médico as melhores felicidades.

poderá ser adiado o grande baile

para o segundo sábado de mala

e, possivelmente, o mesmo acon_

tecerá no salão nobre do palG�
cio das Laranj eiras.

Fest�jou anivel'sário no dis

O VESTIDO DO ANO FOI DE

FARAH DIBA

O Sr. Ubiratan Brandão está

festejandO seu aniversário. A

Coluna Social, assocíandocse ao

acon1Jecimento, cumprimenta
com votos de felicidades.

Na luxuosa e confortável resí ,

dência do casal Sr. e sra. Dr.
Newton D'Avila, aconteceu, na

noite de 4.a feirá, um elegante

FACULDADE
HI!:BCJLI]CAO N.o 2/59
O r. c;,jdf·nte da "Caixa

'é'urma de 'sec", no uso de suas atrrbuicóes E

cons íderundo fi decisão tomada pelu Assem,
blera Ueral Ext.raordinária realiz'\d'\ ';n, �,3;
10:] 859,

Nêsses anúncios há de tudo e para todos os gostos e

Interêsses do leitor. Até emprêgos.
Agora por exemplo, os jornais vivem repletos de

«v�n-Idem-se" e "alugam-se". .

Isto, sôbre prédios, apartamentos e salas para lojas de I
casas comerciais.

Não tenho recordação de ter lido antes tantos anún
cios a respeito como 'agora.

Alegar que existe falta de casas residenciais em Flo
rianópolis ou mesmo de apartamentos e salas para mon

tagem de lojas etc., e faltar com a verdade, pois, os refe
ridos e continuados anúncios provam o contrário. São mos

tras de uma situação.
O fenômeno como efeito de uma causa, explica-se.
E a explicação está no exageradíssimo pl'êço dos al'G-

g'ueres.
Cada ano que passa, sobem de maneira assustadora.
Daí, casas, apartamentos, etc., sobrando sempre.
Um grande número fecha_do.
E pedindo limpezas, pinturas, consêrtos, grandes re-

paros em instalações elétricas e sanitárias.
Tudo, já se vê, por conta do inquilino, se quizer alugar

a casa!
A vida caríssima como está, exigindo economias e

cortes nos orçamentos domésticos, ainda agravadíssima
com pesados prêços nos alugueres de casa e pagamentos
de luz e fôrça, além do exagêro em tôdas as coisas, deter
mina essas providências. O retraimento e até o exodo de
parte da população para lugares onde a vida seja menos

dispendiosa.
Até agora era a corrida da periferia para o centro e

no momento do centro para a periferia.
Aíuguel'es de casa mais em conta e... lampeão de

APEf"'IlTI' AOS LO,PlA�querozene! ·E um radiosinho de bateria.

J
H' V' �:Jl PI

Por -tudo isso, leitor amigo, exPI�ca-se a quantidade de I 0,' SOALHO �U�/C'A DOS CHARLES
"alugam-se" e "vendem-se" que vemos enxameados por /(J a HEVirl\LIEQ'.' IRMÃOS BITENCOURT . DAS/.1ASd3NS,tôdas as páginas dos jornais destaCapltal., lllE���::::;;�=��=���=;;:;=;;�iIlCAI'

BADAPÓ �ON! 1909

fConclusões erradas?
�(,I) c lI' o \ , r O o A " , A ,.. j

Então, mostrem as certas. . ��'�

_.
_

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

ICEi,SOi�'·jE:
1 o -- E' fixada a data de 31 de março de 1960. como

prazo rína. e improrrogável, para serem Iíquídadas a.� mcn ..

salidades devidas pelos sócios até o mês de dezembro de)
1959, inclusive, acrescidas da multa de mora de '20'10, de
acôrdo com o art. 16 dos Estatutos, na forma do íteir se ..

,?undo df�ta Resolução;
2.0 - A Tesouraria da "Caixa" levantará, em :-'1 :;3: l!J50,

a relação dos devedores em atraso superior a trê5 J1lPses.

contados daquela. data, promovendo a Diretoria 1, elimi

nação dêsses devedores, na forma do citado art. 16.

Publique-se.
Florianópolis, 10

jantar. Entre. os convidados, des;
tacou..se o exmo, sr. e sra. Dr.

pelo Convair Real Aerovias,

de março de 1960.
Paulo Cesar Delpizzo - Presidente

Hoyedo de Gouvêa Lins - SecL·.

chegou 6.a feira a nossa Capital
(' SEnador lrlneu Bornhausen

José Rodolfo Câmara, o moç�

1responsável pela grande festa das

Debutantes a se realizar no Rio
-

dia 30, comunicou a êste Colu_
nista que em entendimentos com

a primeira Dama do País Sra.
Sara Kubitschek de Oliveira,

17 a bonita e elegante Margot

S%%%P:;:�i��;�;�%r:�;;;b�:�d��ois de sua

casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL
•••·•· •• ····•·· •• ·.·4· •• ·.�+ft.�.��%%\�,�\��

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-

--
-
-

-
-

-
-
-

.:.. .:.. .l.. � ..::::=:

lil;l fi

T,liZ. c.ue irá, dentro d� alguns
dia.; nc R;o, representar a bele_

za e �ltgância da mocidad.e ca.

tarinense, no s'?u "Debu", no

baile das Debutant,=s. Desejamos
a Mal'got os melhores votos de
sucesso e tambem f"!lIcidades.
----------, ---

INCOERÊN(IA
É um primor de incoerência êsse senhor Jânio

Quadros. O que afirma aqui desdiz ali, e a sua mais

arraigada convicção de hoje poderá ser revogada
amanhã em favor de uma que melhor lhe diga em

termos eleitorais, sem o menor escrúpulo e o míni
mo enrubescimento, tal a sua flexí.nlidade ideoló
gica.

Ouvindo-o, estertórico, na convenção do PDC,
colhi alguns exemplos dessa incoerência sistemáti
ca, que, a continuar assim, confundirá a êle pró
prio, deixando-o na terrível dúvida de descobrir em
si mesmo a personalidade verdadeira, misturada no

cipoal daquelas outras, eventuais e eleitoreiras.
"Para mudar isso que aí está, precisamos, tão

logo chegados ao poder, trabalhar incessantemen
te e com fé", etc ... Êsse é um dos trechos do dis
curso janista. Que me desculpe o nobre patrício,
mas falta de trabalho é que não há, atualmente, no
Brasil. No máximo, êle poderia dizer que o trnba
lho está sendo mal feito - nunca que não existe. E,
com vistas ao deputado Arolde Carvalho, um dos
lidimos representantes da "bossa-nova" udenísta,
sinceramente, acho que seguindo essa trilha o can

didato oposicionista acaba no mato sem cachorro,
- se é que já não está.

As duas palavras mais empregadas no festival
de lugares-comuns em que se constituiu o discurso
de Jãnio, foram exatamente "disciplina" e "mora

lidade". A mesma disciplina e moralidade que o

moveu no sentido de não tocar uma vêz sequer no

nome de Leandro Maciel, ao mesmo tempo em que
glorificava "êsse môço honesto que é Fernando Fer

rari". Por outro lado, a Petrobrás para êle já é in

tocável, e os seus propósitos nacionalistas se exa

cerbaram a tal ponto que Fidel Castro é ° protótipo
ideal do Chefe de Estado - afirmação essa que lhe

poderá trazer sérios aborrecimentos com o grupo

Rockfeller, senão uns puxões de orelha.
É pena, mas é bom - perderá ela, ganhará

o Brasil.
Mas o que admira não é isto; o que admira é que

a UDN, um partido de tantas e tão valorosas tra

dições, se entregue nos braços dêsse homem, de ara
ca. Sabe de antemão que se perder - o que é quase
certo - se acaba, e se ganhar, não ganha nada. E

é pena que isto aconteça com um partido que pos
sue tão val�o�os para ..

0 p.�ü�. ..$!ue l1'.:e· ppillarl1 pres-
tar imensos servíçõs. '

Silvei"a Lenzi

J. K. P'ERIGO'E M
A crise nos transportes aéreos, irrompida recen

temente pelo pessoal de bordo da companhia "'Cru

zeiro do Sul", trás em seu bojo, um amontoado de

êrros e imprudências da aéronáutica cívíl brasileira.
Não se pode dizer, e não estamos querendo

dizer, que a "Cruzeiro do Sul", seja a umca res

ponsável pelas irregularidades e pela desproteção
aos vôos das aéreonaves. Isto é culpa do D.A.C.,
(Departamento de Aéreonáutica Civil) e Ministério
da Aéreonáutica juntinhos. Isto porque:

a) não há urna completa e eficiente fiscaliza

ção dos regulamentos;
b) por falta destas fiscalizações, as compa

nhias aéreas, deixam de cumprir certas normas

indispensáveis para o eficiente desempenho das

funcões dos aéroviários;
,

-c) pelo não cumprimento de certos dispositivos
do Regulamento da Profissão dos Aéronautas, tais

como, a falta de fixação da escala de vôo, falta de

concessão de uniformes completos, falta de paga
mento dos dias feriados, falta de pagamento de adi

cional de 25%, em .caso de transferência, falta de

pagamento de quilometragem-hora, falta de obser

vância do limite de 175 horas de vôo, falta das 24

horas de descanço, após 24 horas de vôo, e outras

;'1.observâncias de limites, estabelezidas em outro:,

artigos do Regulamento.
Tudo isto e mais alguma coisa, alimen.ta a gra

ve crise na aéreonáutica civil, e que já nestas últi
mas horas promete alastrar-se entre as outras

companhias, podendo se traduzir numa paralização
completa dos transportes aéreos nacionais.

, Não som�s incentivadores de gréves, ou movi

mentos espúrios que dificultem o bom andamento

da vida brasileira. Somos sim, propugnadores das

reivlndicacões sãs como esta, que se desenvolve en

tre o pess�al de bordo das companhias aéreas, jus
tas e totalmente identificadas com a segurança
das pessoas que usam o aVlao como transporte.

Um dos problemas cruciantes dêstes homens

que conduzem pelo céu, valiosas vidas humanas, G

o da "estafa profissional". Com avião não se brin

ca, e muito menos com aquilo que de mais precioso
possuimos, as nossas vidas,

Não tocaremos nos recentes casos de abalroa

mentos aéreos, ocorridos na Capital da República,
dacs, e das autoridades competentes.

Afinal de contas, se isto continuar assim, nem
por possíveiS e quase provaveis faltas técnicas dos
o JK terá mais segurança de vôo: o que será de nós,
� que será de Brasília!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TERNO "p". BEL
(SOFÁ E DUAS POLTRONAS)

Molejo "Flexibel" de molas espirais. Esto
famento macio' e resistente. Revestimento
em padrões exclusivos. Braços anatômica
mente desenhados. Elegante moldura em

madeira preta. Pés desmontáveis, com

pontas de metal e deslizadores. Removen-'
do-se o encôsto, o sofá transforma-se ràpi
damente em confortável cama de solteiro.

•

0\0';' ,: •• t.�·

POLTRONA-CAMA

BELMATIC
Elegante, de confôrto excep
cional. No mesmo belíssimo
estilo e com os mesmos re

vestimentos do Sofá-Cama
Belmatic, forma com êle um

finíssimo conjunto de grande
utilidade. Transforma-se fàcil
mente em confortável cama de
solteiro, com molejo NO-SAG
nas três almofadas. Modêlo
com e sem braços.

">-
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COLCHÃO' DE MOLAS J

••IVINO !iL!!!!J
Um colchão de alta classe! Revestimento de luxo, estampado em 8 côres. Padrões
de absoluta originalidade. Faixa lateral estofada e bordada em 2 côres - uma exclu
sividade Probel! Nova armação com moldura dupla e molas de canto indeforrnáveis.
Alças plásticas super-resistentes. Faces para calor e frio. Molejo ligado por molas
helicoidais de diâmetro estreito, absolutamente silencioso. Garantido por 10 anos.
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"."."0 MOLA MÁGICA

,>,

Tecido entrelaçado com fio metálico pra- I
teado! Camada extra de estofamento na !
parte central. Nova faixa lateral, com oito
ventiladores plásticos e 4 alças reforçadas.

-:_,

5 anos de garantia! > e:
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COLCHÃO DE MOLAS

DIVINO SUPER
Acabamento finíssimo, com frisos de rayon
combinando com o padrão do tecido.
Faixa lateral estofada e super-ventilada.
Faces para calor e frio. Estofamento extra
na parte central. Molejo absolutamente
silencioso. Garantido por 7 anos.lO
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SOFÁ-CAMA LUXOBEL
linhas de f!tstilo ti'oderno e sóbrio. Estofamento primoroso. Braços ana

, tôrnicos.: ultra-modernos, de maior área de apoio. Espaçosa arca. Aberto,
não tem vinco cetitrai. Para ambientes' de menor espaço, há o tipo
,�um

_

br:l(.'o::; PienliilO, Revestimento de alta qualidade. Tecidos inéditos.
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ESTABELECIMENTOS
•

·
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·

...,
- numa oferta especial, oferece
facilidades sensacionais!
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E�trc;tõr··removêrÓ,
....

.
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ecenõmlccrnente,
seus problemas:'de: i

t.rrap;:ge��-----
- ---- --�--

-----

I���

/'A,oder(lO
Robusto

Eficie!il(!

LEIA
Panorama-
A REVISTA DO PARANA

em tôdas as -bancas
/j}f$iI'''

��i' •
• destocamento ,. "r-�",,-."';"-

• conservação e abertura d.
estradas

VENDE-SE
1 aparelho com 2 auto falante

1 microfone, toca disco e amplí., • guincho e arraste d. toros

.. lovração l�",���a,1dii\!.
• movimento a. t.�rCl (construção

.de açudes) e muitas outras tarefas.

z: I
....� l""",,����o& .. :.;�4' >�

"ti�' '"
"·"' .....i.'· W''''

, \. Assistência técnica �: .. _

\ Peças gtnuinas Jt fábrica

fcador.

Tratar com o motorista da

A Modelar - Ary.

. LE1YANTADAS
NàTUltNAS
Para combater rapídamem.e (iOfe�

,las costas, dores r�ürnáli('as. levan
t.adas noturnas.• ervcxtsmo, pe-s m
enados, tonteíras. dores de cabeça,
l'eslPtad05 e perda de ener�1a causa-

40S por CSlsturbtos dos rins " na ue ·

:..-iga, adquira CYSTEX na sua r8l'
máeta, atnda noje. CYSTI;;X rem au

lIdJ1ado mUbôes de pes"',,as há 'mal's
de 88 .nOll. NOSSA g.ranta é a au.
1Ut0r prot�o.

Aulas de Inglês
APRENDA INGUS RAPI

DAMENTE
.

NUMA TURMA

PEQUENA COM o PROFES
SOR MR. EDWARD GREEN
A RUA TIRADENTBS, 36. -

ATENDE DAS 9,00 AS 11,30
DIARIAMENTE E NAS 2.11 E

5.a. FEIRAS DAS 18,00 AS

19,30 HORAS.

Distri6uiJores exclusivos
p". o 'Rio GroJnJe fio Sul
�;"'. S.nt. ',tuilJ.:

�Cm;'

MatriI: Vol. da Pãtria, 338 - P. Alegre
Filial: Rua Voluntários, 32.0 - Pelotas
) Aceitam-s. pedidos para agentes,

..

------------,_ ------------,--�----------------------------- -----------------

SOCIEDADE CARBONIFERA PRÓSPERA S. A.
RELATÓRIO DA DIRETORIA

:,:ir'·· Senhores Acionistas:
De acôrdo com o q�,e estabelecem a Lei.e os Estatutos da ernprêsa, vimos apresentar à Assembléia Geral Ordinária o Relatório de nossas atividades durante o exer

cício de 1959.
ATIVIDADES INDUSTRIAIS - Durante o ano de 1!)59 as minerações da emprêsa, produziram 272.848 tons. de carvão bruto resultando uma "produção líquida de

181.409 tons..
-

No exercício de 1959 entraram em operação regular os conjuntos de equipamentos adquiridos para a mecanízação das minas, o que vêm exigindo melhoria nas

instalações de manutenção e serviços auxiliares.
Isto vêm sendo feito num ritmo desejável tendo sido concluídas as novas instalações para a oficina mecânica e em vias de conclusão encontram-se as novas íns

calações para manutenção de veículos.
ATIVIDADES COMERCIAIS - As vendas' de carvão realizadas durante o exercício atingiram a 194 milhões de cruzeiros.

SERVIÇOS SOCIAIS - Merece especial desta que nêste setôr de atividades as casas residenciais construídas nêste exercício o que veio elevar consideràvelmente o

padrão de habitação dos seus servidores,
SITUAÇAO ECONOMICO-FINANCEIRA - Melhores índices econômico financeiros foram alcançados no exercício de 1959, superando os realizados em 1958, permi

tindo assim a distribuição de dividendos aos senhores acíonistas,
A diretoria agradece a todos os seus colaboradores e se congratula com os senhores acionistas pelo êxí to alcançado.
Criciúma, 31 de dezembro de-1959.

João Kubitschek Figueiredo Presiden.te em exercício Mário Balsini Diretor Técnico
João Kubitschek Figueiredo Vice-Presidente Lírio Burigo Diretor Comercial

,r BALANÇO GERAL -EM 31 DE DEZEMBRO DE 1959

ATIVO PASSIVO
F I X O NÃO EXIGIVEL

IIGONIA DA aSMA
A taque. de asma • DH>nqutte ar
rumam lua "aOde e ellfraqueeem o

coraçl.o. ManoQço doaún. ràpldll'
mente a. crtlea,.relUl&rizando a
relpir.çlo e caranUAdo um .ono
tr.nqullo de.de o primeiro dia.
I:ompre MendQco a1Itda hoje. Naul
'&r.nUa _é a .u. matCot' _�rot.".

TERRENO
Vendem_se lotes, em loteamento

recentemente aprovado, a rua De

sembargador pedro Silva, próxlrn:>
110 prédio n. 860, na praia do

Mejo em Coqueiros. Tratar pelo
te!.etone 3447 ou à rua SA-'ltos

Dumont n. 12 ap, 3.

105.000.000,00
17.023,894,10
6.5.33.332,80
6.314.481<60

. 21.369.732,20

Capita-l
Fundo Id'e Depreciação
Fundo de Reserva
Reservas Diversas
Luc-ros, Suspensos

EXIGIVEL A PRAZO CURTO
Contas Correntes
Contas a Pagar
Dividendos d'e Açõ,e:s
Salários a Pagar

RESULTADOS PENDENTES

Contas Suspensas a Classificar
Salários Não Raclamados

COMPE!NSAÇÃ�
Caução da Diretoria
Títulos iCl'e Terceiros

Imóveis
-,., Eqttip'âmientos e .Instnlações

Pesquisas de Carvão
MÓVieÍ,s e Utensüíos
Veículos
Hôrto Ftorestal
Dire-itos de Lavra de Carvão

REALIZÁVEL A PRAZO LONGO

36.549·813,00
49.941.340,30
16.510.512·60

1.943.957,60
12.726.075,00
2.397.069,10 -

8'.070.845,00 128.139.612,60

ECZEMA.
Não permita que eca-ruas. erupções.
micoses, manchas vermelhas. trteí
(li., acne ou ''p1lO�1UI1s'' eavaguem
sua pele. Peça 10111011.,. ao seu ear
macêutlco boje me_. Veja c_
tilxode"n acaba com a coceira e.. 1
minutos e ràpldAmenle torna _
pele macia, clara • av.ludad.. A
nosaa g.�•• tI. é a .a ......
.....o�

156.241. 440,70

81.612.919,40
10.529.162,50
6.349.927,70
3.927.020·70

Particípação no Capttal de Emprêsas
Títulos da Dívida Pública

Caução ,

Govêrno Federal- C/Empréstimo Compulsôr io
Lei ·1.474

\ Petróleo Brasjleiro SIA C/Contribuição Com

pulsória Lei 2.004
REALIZÁVEL A PRAZO CURTO

Almoxarifado e Depósitog
Carvão

7.426.82'4,40
202.512,40

1.500·00
10:2.419.030,30ACORDEON

VENDE-SE 80.380,80·
28.141,50522 . OOO,\�o 108.522,30

Marca RICOMELLI, novo.

80 baixos. 2 Registros. Vêr e

tratar nesta Redação com

Ivo Ventura.
41.600,00 8.194.436,80 180.000,00

,32.700,00 212.700,00
36.217.898,70
3.732.741,80
7. 355 . 004·90

68.287,70
40.520.696,80

10.196.865·80 98.091:495,70

_'

(asaVende-se
- ..

Contas Correnteis '"'t
Contas e Títulos a Receber
Depósito Para Ágio Cambíaq ,

i .i"

Materiais de Importação em Trânsito
DISPONIVEL

Caixa
Bancos

RESULTADOS PENDENTE.s
Co-nta,� Su'spensas a, Cbassíftcar
Depósitos Judiciais
Despesas, Com' Importação

COMPENSAÇÃO
Ações em Caução
Obrigações' doe Guerra f

, �'P'f'

VeIl'do uma, perto, do Grupo

]�scolar no Saco dos Limões. toda

<le alvenaria, construção nova.

com varanda, 3 quartos sala,

copa, cozinha e banheiro:

Informações à rua João Motta

Espezlm N.o 310, Saco dos Ll

mões, com o sr. Victor
-

Martins

,Tnr.

922.848,70
6.485.366·10 7,408.214,80

16.735.187,70
177.930,40
22.115,30 16.935.233,40

*!!Wms: 'E?

180.000,00
32.700,00 212.700,00TRITORES Df ESTEIRA

MI\ZUR 258.981.693,30'258 . 91H . 693,30.�

F-

ENG.O JOÃO K. DE FIGUEIREDO
Presidente em Exercício
ENG.o M;ÁRIO BALSINI

ENG.o roxo K. DE FIGUEIREDO
Vice Presidente

ENG.o LYRIO BúRIGOCÉLIO GRIJó
: .,

Diretor Técnico' Contador CRC - SC· 12018 Diretor Comercial
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 10.000 - LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1959

T O C R É D I T OD É IB
194.2'53.869,10

1· 342.336,50
321.330,29

5.892.438,70
420.393,00
359.070,90

1.752.007·20

Fllndo de Reserva Legal
F-undo de Res-erva E-special
Fundo de Duvidosos
Fundia qe 'Depreciação
Gl;atif�cação
Fundo Para Exaustão de Jaztdas
Dividendos
Lucro Suspenso
Assistencia Social

311stos Gerais
Despesas Fínanceiras
Despesaj, do Custeio Industrial
Desmonte Empreitado

Rem:l'as de Carvão
Rendas F'inanceiras
Receitas Diversas
Previsão, PIReserva de' Depreciação
Funcln de Duvidosos
Gratif icação
Encargos Sociais

1,513.600,10
1. 513.600,10
742.329,20

7.733.744,70
3.027.200,30
2.458.135,70
6.300·000,00

15.459.467,00
2 .448.860·40
20.001.546,,10
1.623.146,20

118.749.579,30
22.770.236,50

Moderno
-

. robusta
c

•

eficiente'
, ��,.

-

r. motor diesel da

i
4 cilindros. 42,5 BHP

... 5' velocidades "

.. partida elétrica

• com cabina e

tomada de fôrça.
• tipo de esteir.S< ..•.

revolucionário
.em elos e bucha...

"

204.341.445,60204. 341 .445,60"'"

r
s

ENG.o JOÃO .K. DE FIGUEIRE'DO ENG.o JOÃo' .K. DE FIGUEIREDODistribUIdores:
V ice Presiden te

ENG:o LYRIO BúRIGO
Presidente em Exercício
ENG:o :!\URIO BALSINI

�

C. TORRES S.A. ,
CÉLIO GRIJó

Contador'CRC - SC 12018
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Na qualidade de membros do Conseiho Fiscal da Sociedade Carbonífer� Próspera S/A ... eX3:minamos de tidamente as. contas de Bal�n�o, L�cros e Perd�s e os in

ventários: relativos ao exercício de 1959. 'A vista dos da cios apresentados e demaIS elementos eluCldatlvos que nos foram fornecldos pela admmlstraçao da . empresa, somos

de parec!er Que os referidos documentos _ Balanço, Demo nstração de Lucros e Perdas e Inventários - estão em or dem e se recomendam à aprovaçã,o dos $enhores Acionistas.

Criciúma, 8 de março de 1960.

b._;_:lf. � Hermí1JiO Corrê't de Miranda, preS�dente

r ,_..".

Dir,etor Técni.co

I Met,k I Vel. ti. Pát,la, JH • Pi" .......�.,

� fllI. (; V.lv,,'.rlel,
'\

120· 'ele'.. t
_--

'"
_---

Francisco Bernardo CorbeUaAlvaro Sampaio Corrêa
t... _..2.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO BIARIO DE S. CATARIN.d FLORIANÓPOLIS, DOMINGO, 20 de Março de 1960

ACQ,NTECEUI
Por WALTER LANGE

N.o 146
'Uma Companhia teatral
foi obrigada a suspender o
seu espetáculo na cidade in
glêsa Blackpool, 110 decorrer
do segundo ato, porque um

temporal levantou o teto do
teatro. A peça que estava
sendo lavada era a tragédia
de Shakespeare: "Tempesta
de"..

uma partida. Como defesa
Wuerz alegou que "não era

mais possível assistir :1. por-:
caria que o outro estava apl
taido".

Em Paris um homem en

trou num bar, tapando o

rosto com um lenço. O pro
prietário levantou imediata
menta as duas mãos ao alto,
enquanto a sua mulher foi
ao telefone chamar a polícia.

Na penitenciária de Worm- Minutos depois esta chegou,
wood (Inglaterra) um prí- Cercou o bar e déz homens
síoneíro era sempre motivo entraram de pistola em pu
Je risos, porque tinha a ma- nho a procura do assaltante
nia de recolher meias velhas mascarado. Este estava sen

e guardá-las. Agora os guar- tado pacíficamente numa

das não se riem mais dêíe, mesa olhando para o chão.
porque e "maníaco" acaba Acabava de vir do dentista
de conseguir uma fuga espe- que lhe havia arrancado al
tacular pelo muro da prisão, guns dentes, razão porque
com o auxílio de dezenas de tapava o rosto Inchado.
pares de meias velhas que êle -- :: --

coseu, uma na outra, fa.zendo J John Luttner foi chamado
uma "corda". à presença do juiz de Lon-

dres, porque um pássaro de
sua propriedade, um "meina
indiano", espécie ele papa
gaio, pronunciava fras�s in
decentes. Acusam o passare
de assobiar para as moças,
quando passam, assim como

de assustar pessôas de idade,
fazendo um ruído semelhan
te ao brecar de um automó
vel. Como não era possível
fazer com que o papagaio
"desaprendesse" o que sabia,
o seu dono' prometeu ensiná
lo a pedir desculpas.

A "Societá Dante Alíghle
ri", sociedade de cultura ita
liana, de Nurenberg, recebeu
a seguinte carta de um cída
dão: ,"Prezado Senhor Ali
'ghieri! Quer ter a bondade
de traduzir a carta anexa

para o italiano?". Da referi
da Sociedade foi-lhe entre
gue um envelope, contendo a

tradução e a seguinte respos
ta: "A tradução foi feita por
outra pessoa, pois o Sr. Dan
te Alighieri já morreu há 637
anos", Conforme estatística le

vantada por um instituto de
investigações de Londres, pa
ra problemas internacionais,
é na América que existem as
mulheres menos alegres. Es
ta é assim consíderada a

mais insatisfeita, a que maís
gosta de brigar, a mais ner

vosa e a mais ambiciosa.

o Parlamento Inglês apro
vou uma lei que exige das
mulheres, julgadas culpadas
por um divórcio, o pagamen
to de uma pensão aOS seus
ex-martdos.

O Tribunal de Justica Es
portiva de Ptorzheím, Ale
manha, eliminou do quadro
dos seus juizes de root-ball
Karl Wuerz, porque êle agre
diu, como simples espectador,
um seu colega que apitava

Um escritório de turismo
em Nova York, distribui aos

viajantes para a Europa 'um
folhêto com os seguintes di
zêres: 8e você quer ser bem

Maria Helena Balista Ferraro
No concurso de habiiltação ao 7:° ano (Piano) no

instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul entre oito
candidatos obteve o 1.0 lugar a srta. Maria Helena Batista

Ferrara, a única aprovada em todas as materias do con

curso.

Filha do Dr. Silvio Ferrara e

D. Maria Batista Ferrara.

D'R. BIASE FARACOp
DOENÇAS DE SENHORAS: inflamações, distúrbios mens

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

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

••pedais para:
Açougues, Casas d. carne,

·Hotei., Restaurantes, Paste
larias,Colégios,Hospitais,.tc.

Prestam excelentes serviç...
Aproveitamento integral. d1l

rabilidade, economia. Peçam
pros'peclos elucidativo ••

Facilitamol _ pa,amento.

·Cia. LlLLA de Má.quinas INIJVs11UA •�
Fundado .,.. t9JI

aUA PIRATININGA, 1037 - Ca. POlfal, 230. S. PAULO
OFICINAS E FUNDiÇÃO EM GUARULHO S • S. PAULO
TEMOS TAMBItM: Máquinas para picar carne para ln
:ll1strlas. Torradores e moinhos para café. Engenhos par.
eana. Motores elétricos e outras máquinas para fina co

lIlerciais. industriais e agrícotas,
- �--------------------

Sindicato dos Empregados em Estalebecimen-

tos'Bàncários, no Estado de Santa Catarina

E D I T A L
ASSEMBLÉIA GERAL

Na qualidade de Presidente do Sindicato dos Empre

gados em Estabelecimentos Bancários, no Estado .d� San

ta 0atarina. convoco ()S 81'S. Associ'tdó).� para partlelparem
da Assembléia Geral que se realizará no dia 22 jo corren

te, terça-feira, na Séde da entidade, à rua dos Ihéus, 13 -

soblado, em primeira convocação às 19,30 hs. e cm seg.un
da e última convocação. às 20,00 horas e, com a segumte
ORDEM DO DIA:

1.0 - Aprovação do Balanço Financeiro de 1959

2. - Rela�ório da Diretoria, Parecer do Conselho

Fiscal
3.0 - Aprovação do Orçamento para 1960.

Florianópolis, 17 de marçe de 1960.

Aldo Hermelino Ribeiro - Presidente

• • • SIM

e um poderoso
analgésico

'. , .-

AZIA, MA DIGES,rAO?
SONRISAL tem maior velocidade de açao

visto na E1,lropa, então elogie
bem alto: as mulheres. rran
cêsas, a elegância das aus

tríacas, os homens na Espa
nha e na Itália, a maravüha
da economia alemã, as estra
das de ferro da Suiça e a po
lícia inglêsa.

Nada une' duas pessôas I (Upton Sinclairl.
tanto como os sintomas de A vida é uma sequéncía
uma doença igual. (Louis, ininterrupta. de situações fal
Ferdinand Célina). sas. (Thorntón Wildel').
O prazer parle se basear Mais difícil a,' seguir s;'o os

numa ilusão, mas a relícída- conselhos que a gente da a

de se baseia somente na ver- si mesmo. (Sean O'Casey) .

àade. (Ohamfort) . Na juventude a gente pro-
Com as esperanças e os re-

!
cura a relleidade no íncspe

ceias dos homens pode se fa- , rado, na· velhice no hábito.
ler os melhores negócios. :-(P. c.ourty).

. '",

é O único que conte�• j
j,i
'I
,

não apenas um mos, �"i
, ;�,,:-t�

(dois) , 1;�antiácidos ��
Alguns pensamentos:

COMPANHIA MELHORAMENTOS � DE
.

VIDEIRA
RELATóRIO DA DIRETORI�

Senhores Acionistas:
Submetemos à apreciação dos interessados, os documentos relativos ao Ba

lanço Geral de 1959, que traduz, em cifras, a attvídaderda Emprêsa, durante o

exercício findo e expressa o aspecto econômico financeiro que a reveste atual
mente.

iS/M,: OIS

-

Quanto aos gastos na construção do Hotel, nosso principal objetivo, consi-
déramo-los satisfatórios, em que pese ter havido regular aumento no valôr da
mão d� obra e dos materiais, depois de iniciada a obrá'.:l' : "

Comunicamos com prazer, que ate h.oje não houve paralízação dos trapa
lhos na obra, embora em algumas o:c��s:ige�: :t,e.ntíàmo!Yt.1utd'clo. com. dífíeuldades,
para o recebimento das cotas de. alguns acionistas. l\O� acionistas que nos àuxí
Iíaram, quando da aquisição do -terreno 'e casa do Sr. Mário Lopes (agora incor

porado ao nosso patrimônio), aos quê pagàràm adiantado suas cotas e aos que pa-
garam em dia, consignamos os riQs's'Ós. agràdecÚnelltos.

. . ..

.

.

Estando agora, a obra do Hotel quase em sua fase final, quando ná neces

sídade de maiores recursos financeiros, fazemos um apêlo aos acionistas que se

acham em atraso com suas cotas. no sentido de as integralizarem totalmente.
Os demais documentos e elementos que necessitarem os Senhores acionis

tas, para a correta Interpretação dos resultados, serão propiciados pela Diretoria,
na séde da Companhia. . .... , .....

Videira, 12 de janeiro de 1960.
I , René Frey - Diretor

. .. :Ewaldo .E,. R.eichert - Diretor

.' '�*' I

.�T Sorrio feliz
�" com a alegre

" efervescência
de

I'

saul Brandalise - Diretor o QUE FAZ UM B'ElO PASSARO
SÃO SÓM'ENTE AS PENASBALANÇO GERAL EiNlCE'RRADO EM,,31 DE

A T I V O
DISPONIVEL

Caixa
Bancos

REALIZÁVEL

Alcionils'tas
Devedores e Credores

iMOBILIZADO
Imóveis,
Móveis e Utensflioj,
Obra em Andamento - Edifício'
Grande Ho'uel Videira

PENDENTE
Lucros e Perdas

DEZEMBRO DE 195!l

267.693,80
5'1. 946,40 319.640,2Q

Medite seriamente sôbre esta expressão e faça uma

comparação com o homem moderno.
Que adiantaria um alto nível de educação, uma privi

legiada posição social, sem uma apresentação caprichosa �
e decente!

Com estas poucas palavras pode-se avaliar o valor da

bôa apresentação nos tempos que correm.

Em qualquer que seja a atividade intelectual humana,
a indumentária é de primordial importância.

Não chegamos aos extremos de afirm.ar que ela é tu

do, pois também pouco adiantaria um corpo elegantemen
te vestido, tendo por dentro uma pessôa sem educação o

sem princípios.
Achamos que êstes dois fatôres se completam e para

você leitor que certamente é um homem educado recomen

damos roupas Sparta, calçados Scatamacchia, camisas

'ranhauser e outros artigos de primeiríssima ordem que

lhe oferece A Modelar. '. , .:
.._ ... ,.. ....._ .._ ......_--._._�'". .

• .' - =

.

�.,...."��

:
..

Pintos
.

:
• Alta seleção. .

. •
Aceitamos encomendas aos melhores preços. "• Solicite cotações sôbre produtos avícolas e veterinários.•

•

•� Igrolândia •
• '

Rua da Quitanda, 30 C - Rio de Janeiro. . !
......__ ... .... 'Il'& .....� ... ' •
4

3.665.779,00
543.961·70 4.209.740,70

1.86<'1.968,60
54.232.00

8.665.l(i2,30 10.584.362,90

242.417,60

15.356.161,40
.
-,

�

PASSIVO
INEXIGIVEL

<,

Capital,
EXIGIVEL

Acionistas
Devedores e Credores
Fornecedores

,

15.000.000·00

5.850,00
104.000,00
246.311,40 356.161,40

,� f'

15.356.161,40

Videira, 12 !d!e janeiro
RENÉ FREY
EWALDO E. REI-CHERT
SAUL BRANDALLSE
Assinatura Hegível

BANCA CONTABIL LTDA.
Reg. no C.R.C. sob TI. 0051 - se

DEMONSTRATIVO DA CONTA LUCROS E

de 1960
Diretor
Diretor
Diretor

'PERDAS

D É BIT O
Saldo exercício, de 1958
Despesas Bancârias
'Despesas Díversa,
Fretes e Ca,r,retos
Força e Luz
Juros e Des,c,ontQs'
Orid'enados
Portes ,e' 'I'elegramas
Impostos e T.axa!SI
Material de Expediente

.-
"

102.20r,90
17.208·50
5,267,80

96,80
2.628,50
18.683;10
107.900,00

773·60
13.920,00
13.383,30

..
-

.. -; ..-. ,

282.063,50

CRÉDITO
Resultado negativo exercício de 1958
A'luguéis
Desconto , e Juros Ativos
Resultado negativo do exercícío

102.201,90
35.000,00
4.645·90

140.215,70

282 . 063,50 I

VideirH, 12 Id!e janeiro de
RENÉ FREY
EWALDO E. REICHERT
SAUL BRANDALllSE
Assinatura irlegív.eI:

BANCA CONTÁBIL LT'DA.
R.eg. no C.R.C. sob TI. 0051 - SC

1960
Diretor
Diretor
Diretor

Já está a venda na Livraria e Papelaria Recorde Ltdu>,
à rua Felipe Schmidt, 14, o novo catálogo da Casa Ao

ro-Braz, conhecido como Revista de Aeromodelismo.

Compre já. Prêço: Cr$ 10,00.
.�_ ..�� ... ��""_la .._

• S T U D I O J U R I 'D I ( o- .�
• Mauricio dos Reis _ advogaqo

JJ

• Norberto Brand - advogado •
• Correspondentes: Rio de Janeiro :.• São Paulo

II1IIBuenos Aires III., Londres.·
".• Man spricht Deutsch

II1IIEnglish spoken III• On parle français .•
: Ed. Sul América 5.0 andar - TeIs. 21H8-2681 •
._ .... WA,. ._�,

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da Companhia Melhora
mentos de Videira, reunidos na séde social à rua D. Pedro II S/N.D, dando cum

primento às disposições legais e estatutárias, procederam exame ao Balanço Ge�
ral, Demonstrativo da Conta Lucros ,e Perdas e demais documentos relativos à�

operações encerradas em 31 de dezembro de 1959, encontrando tudo em perfeita
ordem e ,exatidão são de parecer que devem ser aprovados pelos sen,hores acion'is
tas, por ocasião da Assempléia Geral Ordinária, a ser oportunamente realizada.

Videira, 12 de janeiro de 1960.
. ,.

,
.

Severino Pasqual
Hettore Andreazza
João Prigol

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA• FLORIANÓPOLIS, DOMINGO, 20 de Março de 1960

É1ST O UM F A , O

de BILL WILSON
Esta é uma' das perguntas que mais se fazer sôbre os

Estados. Unidos
PERGUNTA: Qual é a renda média anual de uma família

nos EUA?
RESPOSTA: 6.220 dólares, de acôrdo com os últimos

levantamentos.
Todos os norte-americanos pagam impostos _ e a

maior parte possui investimentos que produzem juros,
como contas bancárias .ações, bônus, etc.

Além de sua renda em dinheiro à vista, a maior parte
das famílias norte-americanas tem benefícios em forma
de seguros de vida, pensões, etc.

FORÇA E LUZ' DiE CRICIUMA S/A
Edilal de Conyocacão

,

Pelo presente, ficam convidados os Senhores Acionis
tas desta Sociedade a comparecerem à Assembléia Geral

Ordinária, a realizar-se no dia 19 de Abril do corrente ano,
às 14 horas, na séde social, a fim de deliberarem a seguin
te ordem do dia:

a) Jeítura, exame, discussão e aprovação do relatórto

.

da Diretoria, balanço geral, demonstração da con

ta Lucros e Perdas, parecer do Conselho Fiscal e

documentos que acompanharam o balanço geral,
realizado em 31 de Dezembro de 1959;

b) eleição da Diretoria e dos membros do Conselho
Fiscal para o exercício de 1960, cabendo a Assem
bléia fixar-lhes os honorários;

c) outros assuntos de interêsse social.

Criciúma, 7 de Março de 1960.
.

Eng,o Mário Balsini _. Diretor Gerente

Sociedade Carbonífera Próspera S/A
Edital de Convocação

Pelo presente ficam convidados os senhores acionis
tas desta Sociedade a comparecerem à Assembléia Geral

Ordinária, a realizar-se no dia 19 de abril de 1960, às 9 ho

ras, na séde social, a fim de deliberarem sôbre a seguinte
ordem do dia:

a) leitura, exame, discussão e aprovação do relatório
da Diretoria, balanço geral, demonstração da conta
lucros e perdas, parecer do Conselho Fiscal e docu
mentos que acompanham o balanço geral, realiza�
do em 31 de Dezembro de 195�; •

b) tomar conhecimento da renúncia do Diretor Presi
dente e eleger oseu substituto;

c) eleíção do Conselho Fiscal para o exercício de 1960;
d) remuneração da Diretoria e dos membros do Con

selho Fiscal;
e) exame, discussão e aprovação da proposta da Dire

toria, de doação de áreas de terra;
f) outros assuntos de interêsse da Sociedade.

Criciúma, 8 de Março de 1960.
João Kubitschek Figueiredo - Vice-Presidente

Sociedade Carbonífera Próspera S/A
.

-AVISO.;_
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na Sé-Ide social, os documentos a que se refere o artigo 99, do de-

creto-lei N.o 2.627, de 26 de setembro de 1940.
.

JCriciúma, 8 de março de 1960.

Eng." Mário Balsini _ Diretor Técnico
---,_ --

FORÇA E LUZ DE (RIC'IUMA S/A
-AVISO-

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sé
de social, os documentos a que se refere o artigo 99, do de

cretolei N.o 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Criciúma, 7 de março de 1960.

Eng.o Mario Balsini _ Diretor Gerente

Cenlro dos Carteiros da D. R. de
Sanla (alarina Flori�nópolis
De acôrdo com o artigo 95 dos Estatutos, convoco os

Membros do Conselho Deliberativo do Figueirense Futebol

Clube, para comparecerem a reunião que se 'realizará no

dia 19 do corrente, às 20 horas, em sua séde administrati

va, à rua Trajano 33 sob., com a seguinte ordem do dia:

Lo) _ julgar as contas do Conselho Diretor e o pa-
recer do Conselho Fiscal.

b) - aprecíar o relatório geral do Presidente;
c) - assuntos diversos.

Florianópolis, 15 de março de 1960.
Humberto Machado - Presidente em Exercício.

'.

FORÇA E LUZ DE CRESCIUMA S. A.
RELATóRIO DA DIRETORIA

Senhores acionistas:

Submetemos à consíderação de VV.SS. o relatório das nossas atividades

no decorrer do ano de 1959, bem como o Balanço Geral, Demonstrativo da Con

ta de Lucros e Perdas e demais documentos exigidos por lei.

Os serviços se desenvolveram normalmente, de conformidade com a si

tuação economica da Emprêsa.
Continuamos o programa já estabelecido de melhorar e ampliar a rêde

de distribuição, continuando a substituição dos postes de madeira por concreto.

O consumo de energia elétrica passou de 2.583.485 kwh em 1958 para

2.887.822 em 1959.
.

O exercício de 1959 apresentou um lucro líquido de Cr$ 299.984,40, per

mitindo distribuir dividendo na base de 10% do capital, de acõrdo com os

estatutos.
Sãó estas, Senhores Acionistas, as considerações que tínhamos a apre

sentar-lhes, juntamente com os documentos anexos.

Criciúma, 31 de dezembro de 1959.

En(f>. Mario Balsini
Diretor Ger,ente

FORÇA E LUZ DE CRICIUMA SIA.

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1959

AT I V O

2 - IMOBILIZADO
20 - BENS E INSTALAçõES
20.50 - Terrenos e Servidões .

20.58 - Transformadores de Linha .

20.63 - Aparelhos em Aluguel dentro Cons. . .

20.64 - Rede de Iluminação Pública .

20.72 - Mobiliário ·e Equip. Escritório .

20.73 - Veículos .

20.78 - Fer�mentas e Equip. de Serviços .

4 - DISPONIVEL
40 - Caixa

;> - PENDENTES
52.00 - Construção de Postes de Cimentos .

.) _ REALIZAVEL
60 - Contas a Receber .

67 - Obrigações ,e Empréstimos a Receber .

51.867,50
1.641.945,00
1.997.325,40'
2.270.080,20

22.063,70
574.740,00
65.795,30

l.227.933,20
9.215,60

-, .

.,.,���

-"'\_
1.663.537,40

96.678,50
30.974,50
21.782,00
27.285,10

100.000,00

45.000,00
25.170,00
40.940,10

3.039.824,30
2.980.839,60

18.251,60
447,80
895,70

1.791,30

...r !

I· :

6.603.817,10

78.770,30

1.384.750,20

1.237.148,80

30.000,00c) - COMPENSAÇÃO
00 - Ações Caucionadas ..........................

TOTAL DO ATIVO ........................•...... Cr$ 9.334.846,40

PASSIVO

1 - INEXIGíVEL
10 - Capital
10.0 - Ações Ordinárias .

11 - RESERVAS
11.0 - Reserva pi Depreciação Instalação .

11.1 _ Reserva pi Reversão .

11.4 _ Reserva pi Equipamentos .

11.5 _ Reserva pj Duvidosos .

11.6 _ Fundo de Reserva Legal - .

1l.7 _ Gratificações .

3 _ EXIGIVEL
34 _ Dividendos .............................•

37.1 - Impostos Federal Arrecadados .

37.2 _ Quota de Previdência - .

37.5 - Sociedade Carbonifera Próspera SIA .

37.6 - Cia. Siderurgica Nacional .

37.00 _ CAP. Servo Públicos Paraná - Sta. Catarina
37.01 - Legião Brasíleíra de Assístêncía .

37.02 - Serviço Nac. Aprend. Industrial .

37.03 _ Serviço Social da Indústria .

5 - PENDENTES
55 - Depósitos de oonsumídores .

O _ COMPENSAÇÃO
01 Caução da. Diretoria ,.......

l �<
90 _ LUCROS E PERDAS

90.1 _ Resultados de Exercícios .

QUINTA ZONA AÉREA

450.000,00
DESTACAMENTO DE BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS

"SECÇãO DE RELAÇõ'l:S PÚBLICAS"

l.940.257,50

6.153.160,40

482.276,10

30.000,00

278.792,40

Criciúma, 31"de Dezembro de 1959.

EngP. Mario'Balsini .

Wilson Barata - Contador

Diretor Gerente REG. CRC.SC. - 0066

FORÇA. E LUZ DE CRICIUMA SIA.

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "90 - LUCROS E PERDAS" DO BALANÇO GERAL

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1959.

DEBITO

PÔRTO
LE

.

(
����

.

pelo Super-Convair

lr

5.418.011,30
212.160,00
713.582,20
57.365,00
19.122,00
127.583,40
28.090,30
322.172,90
18.000,00
54.468,90
45.113,20
166.460,00
l.500,00
6.771,10
46.321,60
9.941,60
13.493,00
35.670,00
3.839,80
7.866,00
13.987,40
8.364,00

305.863,70
524.756,00
29.998,40
14.999,20
14.999,20
100.000,00
45.000,00
94.987,60

crs 8.460.487,80

Diàriamenfe *

9:30
• ezceio aos domiruios

3.096.653,80
1.188.176,20
3.303.710,80
415.307,10
78.966,90

331.463,00
46.210,00

Em Florianópolis:
Rua Felipe Schmidt, 34 - Tel. 2377

MINIST'ÉRIO DA AERONÁUTICA

A V I S O
RADIOTELEGRAFISTAS, CONTROLADORES DE VõO E

M;ETEOROLOGISTAS
No período de l.0 a 20 de abril de 1960, estarão abertas

no DESTACAMENTO DE BASE AÉREA DE LORIANóPO
LIS e nas demais Unidades da FÕRCA AÉREA BRASILEI
RA, as inscrições para os exames de�habilitacão à VOLUN
TÁRIOS ESPECIAIS, para RADIOTELEGRAFISTAS CON
TROLADORES DE VõO E METEREOLOGISTAS.

'

SãO AS SEGUINTES, AS CONDIÇÕES BÁSICAS PA
RA A INSCRl'ÇãO:

1 _ Ser reservista de l.a ou 2.a Categoria de uma das
Fôrças Armadas;

2 _ Ter bôa conduta civil, conforme fôlha corrida
"passada peta autoridade policial;

3 _ Ter no máximo 28 anos de idade na ocasião da
incorporação;

4 _ Apresentar comprovante de que foi licenciado no

"BOM COMPORTAMENTO;
5 _ Possuir licença de Circunscrição ou bapitania a

que estiver subordinado, quando não for reser

vista da FAB;
6 _ Ser solteiro, ou viúvo sem filhos;
7 - Possuir curso ginasial ou equivalente para os

candidatos a CONTROLADORES DE VõO ou ME
TEREOLOGISTAS.

8 � O candidato no ato da inscrição deverá entregar
a Comissão de Inscrição uma fotografia 3x4 a

fim de ser anexada no cartão de inscrição.
PARA MELHORES INFORMAÇõES, INSCRIÇõES E FOR
MULÁRIOS NO DESTACAMENTO DE BASE AÉREA DE
FLORIANóPOLIS OU NAS DEMAIS UNIDADES DA FõR
ÇA AÉREA BRASILEIRA.

AMARO BARBETAS FERREIRA

TOTAL DO PASSIVO , .. Cr$ 9.334.486,40

Concurso para Engenheiros do I.A.P.8.
a ser Realizado pelo D.A.S.P.

: INSCRIÇÕES DE 7 A 28 DE MARÇO _ VAGAS 12 :• VENCIMENTOS: CLASSE K MAIS 30%

I AS PROVAS SERÃO REALIZADAS NO DISTRITO II• FEDERAL

: OUTRAS INFORMAÇÕES PODERÃO SER PRES- .

: TADAS PELO POSTO DE INSCRI'ÇÕES DO D. A. :: S. P., À RUA ALMIRANTE ALVIM N. 19

I: (ESCOLA INDUSTRIAL), DAS 9 ÀS 12 HORAS.
...•• IHI ....

80.30 _ Energia Comprada .

80.51.00 - Inspeção e Direção> Técnica .

80.51.01 - Conservação Rede - Pessoal .

80.51.10 - Combustivel pi Veículos .

80.51.11 - Conservação de Veículos - .

80.51.13 - Conservação Rede - Material .

80.52.10 _ Seguros de Acidentes
80.71. O - Escritório Central Diversos Serviços .

80.72. O _ Aluguéis ..........•..........................

80.72. 2 _ Impostos e Ta.xas .•..........................

80.72. 4 - Férias o·_ ···················,·····

20.72. 5 - Contrib. da Emprêsa. pi Inst. Previdência .. - .

80.72. 6 - Salário Doença ....• _
.

�0.72.50 - oorreío.. Telegrafo e Telefone .

80.72.51 _ Material Escritório e Expediente ., .

80.72.52 - Fretes � Carretos .. 4······ -
- .

80.72.53,- Publícações _
.

80.72.54 - Selos e; Estampilhas • -
-

.

80.72.55 _ subst, ou Inut. de Fetrramentas .

80.72.56 _ Donativos .........• o ••••••••••••••••••••••••

80.72.57 - Baixa Bens PatrimonLais .

80.7,2.59 - Despesas Gerais _ -
- .

81.01 - Juros Dividas à oías, Associadas .

11.0 _ Reserva pi Deprecia.ção Instalações .

11.1· - Reserva pi Reversã,o .

11.4 - Reserva pi Equipamentos .

11.6 _ Fundo Reserva. Legal .

11.7 - Gratificações .. , -
.

34 _ Dividendos ,

.

90.1 - Resultados de Exercieios .

TOTAL DO DEBITO ,. NOTA D'E AGRADECIMENTO
,p.I 4

�� i
A família de João Onofre da Cunha, agradece à Direto

ria do Clube Doze de Agôsto, aos Músicos do Clube Doze
de Agôsto, ao Cmte. da Polícia Mílítar, à Banda da Polí
cia Militar, à Banda e Praças do 140 Batalhão de Caçado
res, às Irmãs, Enfermeiras e Enfermeiros do' Hospital de

Caridade, às Famílias da Rua Duarte Schutel e aos Ami

gos e Familiares, que prestaram auxílio durante sua en

fermidade e manifestaram pezar pelo seu falecimento, bem
como convida a todos, para a Missa de 7° dia, a realizar
se têrça feira, dia 22, às 7 horas, na Catedral Metropoli-'
tana.r

'TOTAL DO CRl!:DITO .,
,., .........•........ Cr$ 8.460.487,80

Diretório Acadêmico 'XXII de Janeiro'
A V I S O

O diretório acadêmico "XII DE JANEIRO DA FACUL

DADE DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE SANTA CA

TARINA", tem a grata satisfação de tornar público à todos

os interessados que a partir do dia 16 do mês corrente abri-
'

rá a clínica odontológica, cita à rua ESTítvES JUNIOR, 93.

Funcionará todos os dias úteis da semana no seguinte
horário: das 7 às 12 horas.

Florianópolis, 12 de março de 1960

ELYSEU PELLENZ - l.0 Secretário

GENOVtNCIO MATTOS NETTO Presidente

Wilson Barata - Contador
REG. CRC.SC. - 0066

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Na. qualidade de membros do Conselho Fiscal da Companhia Força e Luz

de Cresciuma SIA., examinamos detidamente as contas de Balanço, Lucros e Per

das e os inventários: relativos ao exercício de 1959. À vista dos dados apresentados
e demais elementos: elucidativos que nos foram fornecidos pela administração da

ep!prêsa, somos de parecer que ()S referidos documentos _ Balanço, Demonstra

ção de Lucros e Perdas e Invenúários estão em ordem e se recomendam à apro

vação dos Senhores Acionistas.
crielúma, 10 de março de 1960

Her71J-ínio Corrêa de Miranda _ Presidente

Alvaro Sampaio Corrêa

'",;,,:\�_ Nelson Alexandrino

'.,. . CRÉDITO

70.0
:10.1
70.2
70.4
71.06
71.09
71.11

_ Residencial .......•...........................

- Comercial ;•........ � ..........•...............

- Industrial - " .

_ Poderes Pú'blicos .. , �_ "
.

_ Outras Rec.leitas _
, - - .

- Aluguel M,ledidores . o> .•..•...................•

_ Pequenos Serviços . 0:_ .•••••.••.•..•..•••••••••

Oríeíúma, :!l de Dezembro de 1959.

EngD. Mario Baz.sini
Diretor Gerente

..

�-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTAt)O" o MAIS ANTIGO DIâRlO DE S. CATARIN.4 7

estará o paula Ramos se apresen ,

-

tunda ante o olhar exígent e de certame, posto que vêm manten. mo J"fs5da ai a chave para a ob.,

nossa torcida, em busca de doís do com tôda justiça, desde o tenção do título, embora este-

FLORIANÓPOLIS, DOMINGO, 20 de Março de 1960

o Pauia Ramos. em ritmo �e "Bossa Nova" enfrentará o América.
tOM EXCEÇÃO D'E GAINETEf OS DEMAIS CRAQUES QUE ATUARAM NA SELEÇÃO, �STARÃO PRESENTES, AO' ENCONTR O D'E LOGO MAIS À

, lARD'E - DESFILE DE ASTROS - DUELO PARA O LlDER - AGUARDA-SE ÓTIMA ARRECADAÇÃO - LÁZARO BARTOLOM,EU NA ARBI-
TRAGEM -- A. PRELIMINAR OUTRAS NOTAS.
Dentro de mais algumas horas preciosos pontos que lhe garan ,

tirão continuar na, liderança do romisso será dificil, talvez mes;

inicio do campeonato. Seu
\ jamos

distante de seu epilogo.

Logo mais o trícol or necessí tarú

eom., do aplauso do Público metropolí ;

tano, para cumprir uma jornada

brilhante, pais, nestes confrontos

o q�li rEO produz uma parcela do

,nve"Jt.ivo íncalculâvel, sôbre o O desportísta vibra com um 1an-1 V,eremos também o hérculeo

iop;aoül. tornando.,o mais agrestvo ce de clase, com uma jogada pe, Béco. Os clássicos Cleuson e

O craque sente-se prestigiada, rigosa para o arco adversgrto, Em-I Ceceu, militantes de nossas illti

procurando de uma fórma e de fim, tudo é motivo para vibração t mas seleções, la ainda Clllque,

outra coresponder, apresentando desde que o clube pelo qual torce, I Nllton, octacilio, Laranjinha e

uma atuação devéras magnjfíca atua bem, dentro d s um padrão t outros,.

Logo mais, teremos pelo certa , Em Fpol!s: paula Ramos x A-
me estadual d� futebol, a realíza ; mérica

ç,;o da segunda rodada do retur.,

no, constante de quatro cotejos; Em Criciuma: Operário X jn ,

assim descrtmmados ;
, dependente

Em Prélio Malinal O Figueirense Joga
"Hoje Conlra A Flotilha De Deslroiers
Hoje pela manhã, estarão se! de nossa MRlrinha de Guerra que

defrontando no estádio da FCF' estarão visitando nossa Capital
RS equipes principais do FigUei_' Cinco destroiers da Armada d�

.

,
rense e da Flotilha de Destroler� nossa Marinha de Guerra que es.,

para

Em ,Joinvm�: Caxias x Comer_

cíal

Em Brusque: Carlos Renaux x

[fercílio Luz

NO TURNO FOI ASSIM

paula TIamos 2 x América 2

Operário 1 x Independente 1

Caxias 2 Comercial 1

Caries

Lt'z 6.

Renaux 2 x Hercílio

pelo Torneio Carlos de paula.

Seára Jogarão em Blumenau as

esquadras do V"sto Verde e pai.,

tão atracadas no caís
meiras, agora na sua última ro�

da Cia. dada. O Vasto Verde encontracse

c:m 5 p.P. e o palmeiras com 6.

convidaram o Figueirense

Florestal da Rita Maria, tendo

chegada ontem,
nossa capital

devendo deixar

amanhã .• Aprov,ei_
tando essa estada- curta as au to

rtdades navais sediadas em Fpolis

WILSON, o veloz

uma partida amistosa para a ma.,

nhã de hoje, o que roí aceito. es.,

tando o inicio previsto para às

19 horas, com os portões abertos ao

I público. A equipe do Figueirense
I deverá atuar completa enquanto
I que a equrpe formada pelos ma.,
I

pon , rujas dos d�stror2rs, apresentay ,

teiro alvícnegro que hoje se-à com Uma b<)a equipe, forma'::
pela manhã formará no da por Jogadores de

-

reconhecida
onze do Figueirense. qualídades.

Tipi O
�::ss"'nro;;:�\::"';:\�\;::"';:i::l':;:t�";S""';::!\;:t;.;::%�i;;;S::!i:;:iCi:::S:;\CS::SSO Departamento Esportivo da Rádio Guarujá,

I
está iniciando os trabalhos para a l'ealização da
Segunda Volta ao Morro que movimentou no ano
passado mais de uma centena de atlétas, com prê
mios valiosos aos ve:'tcedores. A corrida que será
realizada a 26 de julho na capital, deverá contar
com as participações indispensáveis dos categori
sados ciolistas de JOinville, Blumenau, Lajes, prin
cipalmente, dando assim um aspécto de competi-
ção estadual. Realmente, é uma bôa medida do
Departamento Especializado da Mais Popular, pois
é com antecedência que se organiza com precisão
uma prova desta natureza. Nunca esquecer que o
êxito tqtal da maratona de São Silvestre, reside
justamente nos trabalhos iniciados com antece
dência que levam mêses para a sua concretização.

do D�

---
...
---

Logo mais teremos um embate futebolíf'tico de
grandes proporções. Serão protagonistas as es

quadras do Paula Ramos e América, em disputa
de dois preciosos pontos.
O Paula Ramos é o líder do estadual com 3 pontos
perdidos enquanto que o América encontra-se em

terceiro lugar com 7 pontos perdidos, juntamente
com o Operário.
Duélb dos mais acirrados, deverão travar os clubes
da metrópole e da Manchester. Ambas as equipes
são formadas por grandes ases, devendo portanto,
atrair um bom número de torcedores ao estádio
da pniia de Fóra.

O Campeonato Catarinense de Natação que
estava marcado para Joinville na piscina do Tênis
Clube Bôa Vista, não mais será realizada na Man
chester Catarinense, isto porque alegou a Entidade
local, que a piscina encontra-se em reformas sen·,

d,;> imposível a realização naquele local. Em vista
disso, a FAC deverá apontar a Piscina da Escola
de Aprendizes Marinheiros, para o desenrolar do
certame que promete ter um transcurso dos mais
movimentados e com os atlétas a alJresentarem
novos records.

A Revista "Pelota", que tem como diretor o co -

.

nhecido radialista e jornalista Ciro Marques N::·
nes, estava para circular no dia de hoje, apresen
tando farto material de clicheria e dotado de óti
mas reportagens. A Revista "Pelota", está com seu

sucesso assegurado, isto porque o material empre
gado na sua confecção é dos melhores, conta :·,d.ü
ainda com um corpo de redatores dos mais desta
cados o que garantirá por certo, o seu êxito total.
Aguardemos a circulação de Pelota, para hoje, pa
ra opinarmos com maiores conhecimento de causa.

·i'SSSSSS'SSSSSSSSSSssSSg$*j$$iS1i'tjS!�

Caso o Vasto Verde vença

proclamado vice-campeão.

,Amistosamen te jogarão

Marcílio Dias e Internacional. - percussão, serão travados pelo

Outros cotejos sem maiores re_1 interior do Estado.

será

Blumenau Olimpico x Floresta,

NOSSA HOMENAGEM
Mauro Melo nossa capital, como propa- tido é o zagueiro central Haroldo

Na data de hoje, com- gador e incentivador do es-
1ue vem se saindo satisfatoria-.

pleta seu 8.0 ano de exís- porte amador de Florianó-
mente, nos cotej-os em que foi

tência O GRUPO BOLONIS- polis e por que não dizer de
lançado, principalmente em Curi

TA DA, ILHA, que congrega Santa Catarina. tibanos quando efetuou sua prove,
OS mais dedicados esportis- P?� tão auspiciosa data, re-

1
de fogo, saindo-se bem. O

ata..j
Zacki, o discutido pontetro es

tas nesta modalidade de gístramos estas notas le-
que, além dos "scratchmam" querõo do trícolor, portador, de

esporte. vando, desta forma, aos co-
Hélio e Valério, veremos o con-, um -chute poderoso. Foi autor de

Formado com grande sa- rações dos que trabalham em
sagrado Sombra. jogador que já I diversos tentos que signjfficaram

crirícío, O referido Grupo, pról dêste Grupo, um pouco vesttu a camisa do FI
.

d't'
'

.' ummense gran es VI <irIas.
hoje desponta como uma das mais de incentivo. Que suas

Futebol Clube Oscar que figurou
esperanças no círculo bolo- realizações sejam coroadas entre os convocados para {JS tes., Como se observa será um nu-,

nístico da capital. de êxito, servindo de exem- tes iniciais do selecionado barrt., têntico desfile de astros elo nosso

Traz em sua linha de plo aos demais clubes da cí-
d Sga-verde e Zacld, o canhão, dís-, futebol, o prélio desta tal' e. e

frente, um Bráulio dos San- dade. A vocês todos, amigos cutido e comentado, por todos. o paula Ramos contar com sua

tos, Moacir Schmidt (Môa) , bolonistas do Grupo Bolonís-
O clube rubro apresentará para torcida entusiástica e jogando em

Alfredo Machado, Adoacir ta .Unídos da Ilha, o' abraço
Schmidt (Dôa) e muitos ou- de' todos os desportistas cata-
tros. rinenses pelo modo de como rani da Capital, causador de ca; ao crítico com uma leve dose ele
Grandes são os seus fei- vêm trabalhando em pról do

tOS. Inúmeras são as suas esporte amadorista catari

realizações, quer no âmbito nense. 'A vocês, aqui deixa
esportivo, quer no âmbito mos a NOSSA HOMENAGEIA.

em

Braulio do::Presidente -

Santos.
Vice-Presidente - Ari João

Silva.
'

1.0 Vice-Presidente - Mér-
cio Figueiredo.

1.0 Secretário
Schmidt.
2.0 Secretário - Pedro Jo-

Adoacir

nas da Silva.
1.0 Tesoureiro

Schmidt.
2.0 Tesoureiro -'

Machado.

Moacir

Alfredo

Guarda Esporte - Modes-
- - x X x -- to MPreira.

O c)nsagrado atléta Torrado. Capitão - Aldo Galdino.
um dos mais completos do bas- Orador - Zigomar Fer-

quetebol e voleibol da capital, que nandes.

esquematizado, com lances boní.,

tos e objetivados. Tudo isso, o

metropolitano certamente

tirá na tarde

da Federaçã::>

seus valores que rormaram o se- .'" , .

lecionado cntarmense no último
::".:""",'"

brasi�ei'ro. Marréco, Zilton, N él�

nho, Hélia, Valéria. Gainéte, será
fi, única figura que estará ausente_
isto porque o arqu eíro Laibenitz,
vem mantendo um nível de atua.,

cão firme e segura, forçando ao

treinador a opinar pela sua con.,

servacj o em defesa da meta trt,

color,

Outro elemento que será man.,

a torcida florianópolitana o co-,

nhecido Dídí, nascido no Gua-

seus domínios pOderá tirar par

�ido destes detalhes para aparecei'

estará recepcíonando em Blume� social. A diretoria atual do Grupo
nau a esquadra do TUPy de Asim sendo, o Grupo Bo- Bolonista Unidos da Ilha é C-

Gaspar. Amistosamente e num I lonista Unidos da Ilha, po- seguinte:
jogo mterestaduat, batcr_se-ã-o. em I de perfeitamente se integrar Presidente de Honra: Sal-
Juta -sta tarde as agremiações do

I
junto aos grandes clubes de vador Di Bernardi.

na revanche concedida pelo clube

da Baixada, ppis no cotejo ere ,

tuado entr : ambos, recentemente,
o Olimpico venceu por 4xO. Esse

prélio será travado na localidade

rla pomerode.

Também a equipe do Amazonas

--xXx--

As inscrições para -o campeona...

Hoje,
nicando que os associados dev,erão estadual de Veja, com a realização
p1"Jcurar suas carteiras sociais, de outra etapa destinada à classe

pois sómente com ela é que po_ sharpe e Lightining
derão gozar dos direitos concedl- locais as baías Sul e Norte, l·eS-.

tas e clubes, para concorr.erem ao

campeonato regional de basque
tebol juvenil e infantil de. 1960

deverão ser encerradas n-o próximo
dia 24.

A dir�toria do Avai está comu�

dos pelo club�. Nos dias em que pectivamente.

Estri marcado para maio, na durante longos anos defendeu às
:id1.de r!t Itajai, o campeonato I côres do Lira, defenderá nesta Rádio GuaruJ·á,��:wual dQ basquetebol e volei_ temp)rada o Doze de Agôsto.

.PROGRAM.A!ÇÁO PARA O DIA

20 DE MARÇO DE 1960

) -Ayaí fôr o mandatário, o asso

ciado para tel' previlégio, ter{i
que

c'<\l.

apresentar sua carteira so-

--xXx--

O Torneio de Futebol de Sa-

Ião que t.ve início sábado da úl-

-.---------

DOMINGO

Às 8,05 -

BOM DIA PARA VOCÊ

Às 9,05 -

MELODIAS FAVORITAS
Às 10,35 -

ESCALA MUSICAL COLUMRIA
Às 12,30 -

CARNET SOCIAL

Às 14,05 -

ENCONTRO COM O SUCESSO
Às 15,05 -

TARDE ESPORTIVA
Às 18,00

HORA LUTERANA
Às 18,45 -

A VOZ EVANGÉLICA
Às 19,30 - "'<1

além de �uitas outras que, �o I MOMENTO ESP. BRAHMA
devido tempo e com a necessa-_ . Às 20,05 _

I��a antec1pação'l deverão pr�v'-' SUCESSOS EM LP.
denciar instruçõ,es respectivas

to regional de voleibol, destinada tima semana com dois jogos entre

-aos clubes da cidade continuam eles Taubaté x Atlético, vencid-o

I ,bertas até o dia 24 próximo, pelo Taubaté, foi anulado pela
observando-se qu� sõmente pode� Diretoria da FCFS por ter a

i rã) disputar clubes que estejam -equipe taubateana incluído um 1\-0'

I quites com a tesouraria, tléta sem condições ,de jogo.
---xXx-- --xXx--

I Também as inscrições dos atlé-

, Às 22,05 '-

INSTANTÂNEOS DA AMÉRICA
Às 22,35 -

MúSICA DE BOITE

sos, mas que quando em campo,
é sempre uma atração. Ibralm, o

supertortdade, mas o América vem

devdamente preparado e certa

--xXx--

--xXx- ..

Ontem prosseguiU -O torneio de

futebol de salão com a efetuação Às 13,05 -

de mais dois encontros qUI:! .tl..,
'�'í - VEM O SUCESSO

Às 13,3515,00 'e 17 ho�
CONVITE À MUSICA

próXima edição

vel'am inícios às

raso nossa

daremos- detalhes das

l�jas.
duas pe.,.

PELA

veterano médio, cartaz perma
nente da esquadra rubra. Bossa
o gigante do arco.

mente se constituirá num sério

obstáculos às pretensões tricolores.

Analisando_se os detalhes é ele

Várias Serão As Cidades Que Parlici-
parão d� rrSegunda, Volta ao Morro"

Muitas serãO as cidades que

lnscriçõ es.

Outrossim, tudo faz prever que

de CUI'itiba \deverão vir alguns

ciclistas, uma vez qt)oe, provav,el�
mente, a 2.a Prova Cicljstica
"VOLTA AO MORRO", será pa�

troctnada pela conceituada, fábri
ca de blJcicletas "MONAR1{":
Mas, esse é assunto parar outra

crônica.

I =, pI'ev_er, <;l.ue 1�l1h�mo.s ul!l!L bôa
t renda .ma partida de logo mais

pois o torcedor ilhéu exigente por

excelência, encontrará fortes ra

zões para afluir ao estádio da

FCF. Na dir-eção do encontro es...

tará o categorizado, árbitro Láza l'O

Bartolomeu, uma gamnt.ia para. o

�everão participar da Segunda

'VOLTA

sucessél do cotejo.

PROVA CICLISTICA
AO MORRO, segundo soHcitações
que foram feitas, e provenientes
de diversas cidades catarinenses.

Asim é qu� deverão partiCipai'
da 2.a Volta ao Morro, as cida-.

clpo de Lajes, que foi muito bem

representada no ano passado,

Eis formarão provfwcl_

,Toinville, campeã individual e por

equipe na 1.a Volta ao Morro,

'Blumenau, !taja-í, -Rio do Sul,
Flcrial.ópolis, 'São José e Palhoça,

como

mente os quadrqs: América,_

Bosse; Milton, Béco e Ibl'Pilm,
Cleuson e Ceceu; Chique (Otnci�
lia), Leléco, Didi, Euclides e La-

ranjinha_ paula Ramos - Lal�

benitz; Marréco, Haroldo e Ma

noel; Ziolton e Nelinho, Hélio,
Sombra, Oscar, Valéria e Zacki.
Na pr�liminal' estarão joogando

amistosamente postal 8elegráficoOsca.r, uma das bôas peças d,o

conjunto praiano que hoje en_ x Tamandaré,
frentará o América. M. Borges.

Vemos no clichê os craques paulaínos, titulares.
catarinense. Destes, apenas Gainéte deixará de

onze líder, na jornada desta tarde.

da seleção
integrar o

GAINETE Não Jogará
o consagrado arqueiro Gainéte I paula Ramos, razão porque acha

que esteve para se transferir pa� o trein:ltdor da. equipe SI'. Hélio
ra o futebol gaúcho nã'o partici-I

-

pará, do cotejo de hoje, a nãp Rosa, que o lI:rqueiro deverá ser

ser que Laibenitz, venha. a se I mantido. uma v,ez que se saiu

contundir. Laib,eonitz tem .se mos- mnit,o bem nos' jogos frente ao

trado firme na dl'fesa do(l areo (lO! Roca -uva e Independente,
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Foi dada posse anteontem, no alio cargo de Diretor da Estradã de Ferro Santa Catarina, ao engenheiro dr.
João Vitorino Avila Filho, em solenidade que contou com a presença das mais destacadas personalidades do

V.ale do Itajaí, região que é percorrida pela referida Estrada. O sr. Mário siüema, Delegado Fiscal, em nome do

Ministro da Fazendà, foi quem deu posse ao ençenh.eiro Avila Filho, numa solenidade simples, tendo êste agra
decido na ocasião a honra que lhe era conferida, em palavras emocionadas. Declarou o enqeniieiro Avila Fi

lho que era muito grato aos srs. Presidente da RepúbUca, Ministro da Viação e Obras Públicas, e aos compa
nheiros deste Estado, pela confiança nêle depositada, ao atender com a sua nomeação velha Teinvindicação
do Vale do Itaiaí. No clichê acima, notamos o recém empossado Diretor da Estrada de Ferro Santa Catarina, dr.
Avila Filho, ladeado pelos srs. Orlando Beriolli, dr. Luiz Stotz, vereaãor Abel dos Santos, dr. Paulo Bauer Filho,
Hélio Mello e Alberto Alencastro. Também estiveram presentes à solenidade, os srs. Vidal Ramos Filho, repre
sentando o sr. Celso Ramos, deputado Ivo Montenegro, representando o dr. AdeTbal Ramos da Silva, Darcy Li
ntuires da Silva, Diretor do DCT, e dr. Carlos Krebs diretor do Departamento de Endemias Rurais.I

�I�osi�ao Folclórica �a lI�a: �ia· 2J
dia vinte e três do corrente mês,

às quatro horas· da tarde. Está
patrocinl'-da pela Irmandade do

s.enh.or dos passos e Diretoria de

Cultura, e terá como orador o

professor Osvaldo Rodrigues
Cabral.
Convido ao povo para visitá_

O conhecido folclorista Fran_

klin cascaes abrirá na próXima
terça..teira uma exposição em

homenagem à imprensa às 11

horas, nos salões do Clube 'XV
ele Novembno, Sôbre o assunto,
foi distribuida à imprenea a se.,

guinte nota:

Montarei no salão do Clube 15
de Novembr.O (antigo Democra_

ta,), a minha IX Exposição de

Motivos Folclóricos.

CATARINENSES SE DISTINGUEM
Tivemos a grata satisfação de

saber que foram aprovados nos

exames vestibulares da politéc_
nica e Faculdade de Medicina do

de relação em nosso meio. Aos
dois jov.ens que se distinguiram
nos exames, os nossos parabéns.

Ia e contribuir com uma esmola

para auxiliar aos doentes pobres
elo 1l0SSO Hospital de Caridade
e, trmbsm, para assístírem a

procissão na realidade no pró_
x.n, o dia dois de abril às 7,30
h'J"&8 da manhã, que part.lndo
da c9pel? do Menino Deus, passa
peras l'UªS, Bulcão Viana, T;l'a_
d�'110;; .

e praça 15 de Novem))r€)
em d,reçâo a Catedral Metropo_
!it1'::lh.

Distrito Federal os jovens Mario
e Fernando Wendhausen portel_
la, filhos do casal 'engenheiro
Márcio Machado pórtella e dna.
Alda Wendhausen portella.

SERVICO DE DIVULGACÃO' DO SETOR
t . •

DE ORIENTACÃO E EDUCACÃO SOCIAL
. t t

Focalizei a mudança do Se
nhor Jesus dos passos, procissão
tradicional, que se realiza, anual.,

mente, no sábado às 7,30 horas

da manhã.

O motivo está composto com

53 figuras de escultura, estüíza.,
.

das do barrôco, com trinta e

oito centímetros de altura, con_

c.1,;�11l<10 cada uma um OQjê$o
nec.esl>ário para a �pon�!e
procissã o' do

.

sen11'61' Jesus dos

passos.
Sua inauguração dar_se_á no

O engenheiro Márcio Machado
portella . é funcionário catego_
rizado da Gia. Siderurgica Na

cional, nh Distrito Federal, 'e

.oasado.com,,-dn:a.'·'Alda Wendhau_
sen, filha do Sr. André Wen_
dhausen e sra. pessôas de gran_

Tendo como local a Séde do

Clube Doze de .Agôsto, gentil_
mente cedida pela sua diretoria.
dar_se_á hoje a tarde o ·encer_

ramento do Curso de Ornamen_

RE'.L\L1zl\(Ão Do
_60 vÊ" NC

IR'JVEU

tação do lar, aqui ministrado

pela competente edu'cadora so

cial sra. Hiltiete Luz, da Divisão
de Intercâmbio " Assistência
Técnica. do Departamento Nacio_
nal do SESI. sob o patrocínio do

Departamento Regional de Sant01
Catarina. J.

<O Curso que contou com avul

tado númer.� de alunas tanto da

Capital como de diverias cidad3s

do Interior, d!espertou o mais

,"vo interêsse apresentanda alto

i: rl'Cf de aproveitamento.
,; solenidade de encerramento,

[-ara a qual o povo em gerai é

convidad,o, têm seu início mar_

(:"<::0 para às 15 horas.

Inlcialm�nte será feita a en_

j'. eg� dos respectivos dip"fomas
(: 10gC' a seguir aberta a Expo_
siçiio dos Trabalhos.

PADRINHO DE MEG

LONDRES, 19 CU. P.)
() sr.. Jeremy Fry, amigo do
sr ...Anthony Amstrong-Jo
nes; será o padrinho dêste
último em seu casamento
çom a princesa Margar.et
(clichê), a 6 de maio pró
ximo, anuncia-se de fonte
U'1!lt6rizada.

bmão Joaquim: 200·

Pergunta _ Acredita justa a

deliberação da Assembléia Le

gislativa em manter os vetos de

Governo aos projetos que nene,

ficíavam o prof<;ssorado?
Resposta - Foi injusta e

equivoca .. A's. razões que ínstrut.,

ram os vetos nada acrescentaram'
ao que havia sido examtnado

pela Assembléia quando os pro.,
jetos foram discutidos. Nenhum
elemento novo de convicção 'foi

apresentado que pudesse modírt ,

car a opíntão. dos deputados que
am ovaram os projetas. poréI:1·.
Ir. UQllran, .. '.

pergunta - Qual a sua opí.,
n.ião com respeito às pretensões
dos professores catarinenses?
Resposta - Justas, justlssimas

teivindicações. Birla até mesmo

de sobrevivencla matertal dessa

nobre classe mal remunerada.

(Entrevista de Silveira Lenzi)
INTERPELADO À QUEIMA ROUPA,

I ASSIM MANIFESTOU-SE O DEPU':

I 'fADO EVILÁSIO CAON ÀS NOSSAS
PERGUNTAS:

pOr isso as acothí e as defendi

através das emendas apresentacla�
pela representação de meu Par ;
tido. Duas destas, pelo menos.
-i am de grande nlcance : n que
mandava contar os avanços trte,
nats de venetmentos desde fi

posse no cargo ·a R que ríxava
os vencimentos com equtparacg o

ao salário mínimo conferido ao

operário.
pei'gunta - O eomportamentn

da bancada tra'balhista contrL
bum para a. derrota das dít.ns

pretensões d,o magistério eatarí ,

nense j
Resposta - Na votação cios

projetos não, Na vdtaçã9 de ve ,

tos o escruttnío foi secreto. Só
posso attrmar, sem temer castigo
de Deus, é que votei de acordo

C0m a deliberação do PTB. dí.,

vulgada em. nota pública, isto é,
com os justos anseios do prores.,

Mesa la !.sscmbléia Lpgislativa?
Respostfl. - Apenas que não

sou candidato a qualquer posto
e que votarei de acordo com que
o determinar o PTB
pergullt.a - pOd ..rta expor sua

opinião snhr.. o projeto de Dir .. _
trizes e Bases da Educa.ção Na_
ciol'.al?
Resposta - Em dtscurso que

proferi na Assemblélfl. expus o

meu ponto de vista, obtendo

apoio ',,�a a expedição de apato
aos �nL( (l'PS Catnrtncnses no

s=nttdo de acolherem o rnovi.,
frI'"'' o cs tudantü tendende fi re.,

i.�;�5 u de alguns arttgos do pro.,
j',�o �.pIO'. ado pela Câmara Fe_
de cal Aliás, não mantresteí pró_
p,·'<.;o"!.le uma opinião. 'Del
cumprimento a um dos Itens do

programa do partido Trabalhis_
ta Brastleíro que nos ensina tu;
tarmos pela escoln gratuita em

sarado. todos os seus grátis, visendõ à
pergunta - O, que. nos poderá cooperação e fi solidariedade

dizer sobre a formaçíj,o da nova social.

Infante e ficou livre) declrra te;'

sido em _6.a 1eira da I'.,i xii o,
que foi a 20 de março.
Assim, no dia de hoje, o Ir�nao

Joaquim estaria completando
200 anos de vida.

. A data é por demais sígntrtca.,
tiva, porque, o que esse humIda

operário do Bem praticou na

sua passagem pelo mundo 1)l'C_

clamam os hospitais que ;.eVil-'ü_
tau para amparo' e socorro d: S

humildes e miseros desprot azinos
ela fortuna.
Falar do Irmão Joaquim é ra.,

lar na Caridade, porque f,sFe
grande sentimento que constt ,
tuiu a -parte mais subltme da

existência material de Cristo
e3�,á tã c vinculada RO no.ae c�e
tso .:.�ustre catarinense, #.J.l1e é
i'lljJ. ssível separá_los.
Pedia- com humildade e com

humildade dava. recebendo come

uma esmola a aceitação da es.,

mola que lhe saia das mãos.
Nasceu pobre, viveu como :)()_

bre e morreu pobre, _mas o pl!'vo
ctêle não se esquece, e a ore, .no
dia de hoje, rende suas graças.

aniversario
Coihemos, na Irmandade do

Senhor dos passos, um dos mais

preciosos documentos sôbre a

vida do Irmão Joaquim, símbolo

da Caridade, Herol do Cristia_
nismo, tendo Q Brasil sentido

orgulho .em ser Pátria dêle, as.,

sim como a Itália sentiu de ser

a Pátria de Francisco de Assis,
a França de São Vlcehte de

paulo.

O D-ocum>ento, firmado em

1917, traz o seguinte assinado

pelo dr. Joaquim de Macedo,
sôbre a personalidade do Irmão
joaquím : "O Irmão Joaquim, em

menino, foi anjo; em jovem, sa.,

cerdote da Caridad3; em tôd'l
9. sua vida, o exemplo do amor

ao próximo".
Damos.� a seg'ull', 111�L!.lS eSI �_

b",leclmentOl; iundados r;Jlc jm·�r

tal sacerdote: Hospi��!..l de �R_

ridade,. inaugurado em 1'. R�;
Santa Casa de MlsJu::f,l'dia, em

pôrto Alegre; A Casa pia e Cc
légio dos Orfãos d:) São Jell __

qu�m, em Salvador, Ba�'\·.f\; Sê

minário de Itú, em São paulc, e

mais uma Infinidade ;:ie obr9s

que desafiam os anos e a/mia

continuam a servir a todos,

Não é conhecida, com exati_

dãO, a data de nascimD\11,Q �o
Irmão Joaquim, mas, a t.t'a.d�ç;l.o

(bem pronunciada e firm',da pe_
la notablldade do dia e 9; �::._

cunstancias d·� dispor_se " l\1üe,

para ver passar a procls",�o do

r:ntUro, sentir incômodo l' ter

tie recolher_se para os tr ·.balhas

àe próximo parto, em que ,f�steve

� t.é que, ao passar_lhe em �:�nto

da casa o Esquife com a lD�!tgpm
do Senhor morto, deu à luz o

E'MPR'ÉSTIMO DO.
BND!E À SOTELCA

A Sociedade Termo_Elétrica
de Capivari foi ontem, autorizfl._

da, pelo presidente da Repúbli_
ca, � constituir hipoteca de· bens

a favor do Banco Nacionai de

Desenvolvimento Econômico.
O empréstimo daí decorrente

visa à construção de uma usina

fi" vapor, com capacidade de 100
mil quilowatts, na regiã,o ca.1'bo_

nífe1'a do Estado de Santa Cata_
1'ina.
A garantia é constltuida por

hipoteca de primeiro gráu, da

álf:a de 170 mil metros quádra_
dos, localizada em Caplva1'Í de

Baixo, no MunicípLo catarlnense
de Tubarão. Ela Inclui tôdas as

bent�ito1'ias, acessões e melhora_

mentos, quer 0,!l existentes, quer
os futuros, bem como os conjun_
tos de SUbestações l'etlflcadoras
de Val'e do Itajai e Florianópolis
e, ainda, a linha de transmissão
de 130 mil volts, dupLo circuito,
com 200 quilômetros de exten_

são .

FLORIANÓPOLIS, DOMINGO, 20 -de -Março de 1960

REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA
DE OSWAtDO W:ESTPHALL

Conforme apurou nossa reportagem, foi revogada a

prisão preventiva que estava decretada contra o sr. Oswal
do Westphall, tido como um dos envolvidos nos crimino
sos roubos de fio no sul do Estado.

De acôrdo com confissão feita pelo réu Dinarte Flo
rentino, a acusação ao sr, Oswaldo Westphall foi insufla
da pelo individuo José Silvano, que disse que no caso de
ser acusado o sr. Westphall, os outros indiciados não so

freriam nada.
Em nossa próxima edição daremos maiores detalhes.

Aquele clichê está certo. Certissimo. Como can

didato de última hora, sem tempo para percorrer to
dos os municipios, quando concorreu ao Senado, Cel
so deu muita dor de cabeça.

Agora, lançado vitoriosamente para o govêrno,
vai dar, e já está dando, muita dor de barriga,

Eles mesmos já reconhecem e proclamam isso.
Valha a sinceridade.

Console-os a previdência do seu candidato, que é
dono de uml'\, fábrica de papel específico, em rôlos -

- o conhecido papel PAPAGÁIO, por sinal bem ordJ
nariozinho, ..

SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO
CURSO DE ORNAMENTAÇÃO DO LAR -
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�
Sempre acompanhei de perto todo o movi-

D E S'· �'p E D I D A
ocupam altos cargos e ganham muito, mas têm a �menta e, porque não dizer, os anseios da classe a sua consciência cauterizada. ti

qu,� pert�nço .. compareci� diàriamente
.

à Asse�- .

Na certeza do dever cumprido e em perfeita ':
biela .Leglslatlva n.a espel ança de que Vlesse ata0 "

paz com Deus, despeço-me dos meus colegas de :.

�
almeJada. melhona para o pr?fessorad?..: L�mbro- sistido. Diante de tamanha decepçij,o comecei a a frieza que se apoderaram de todo o meu sêr. luta, deixando a todos o meu cordial abraço, fa- ::
me perfeItamente da51�ela tnste re:?mao a qual pensar seriamente 'no oéórrido e cheguei à conclu- Sou forte e disposta e reconheço mesmo que o meu zendo unicamente um apêlo: que continuem a cl
compareceu o S.ecret.arlO d� �ducaç�o e Cultura, são de que segundo Machado de Assis, hêsses vin- espirita não envelheceu.' trabalhar

co.
m santa disposição e que náo olhem ::qual'l:do d.�r!amel coplOsas lagnmas diante de tan- te e seis anos de magistério primário tenho servi- Penso seriamente nos quarenta e tantos alu- para trás a fim de que nf.io esmoreçam como eu, .'

ta hlpocnsla. do de agulha a, .. Esmoreci por completo. nêsses nos que estão sob a minha responsabilidade. Irão Certa de que desempenhei fi.elmente o meu papel �
Vieram as sessÕes extraordinárias. Felizmente longos anos de trabalho já fiz tudo o que. devia êles pagar pai' um crime que não cometeram? E de mestra, preciso recolher-me ao meu lar gozan� .:

nãto PIUd� cOIDdParecer à� dmesmdaSt edm Dv�rtudfel.de ftazber·lhNada m�is me ret�ta paraI que contlnuadr a? 0fs pais? Irão ser lengatn�,dos clomb? .foram dOS pro- do
f
somente o aC�nChêgOt dosdmeust fame,islieUsrelsOPnag.lo':1s ;.�es ar eClOnan o no peno o a ar e., IgO e lZ- ra a ar malS e ser ao ma recompensa a, essores por aque es res "ce e ernmos" eputa- re azer as energIas gas as uran e s

mente porque quando tive conhecimento da infe- Quero que todos saibam que o professor não tem dos? Por certo que não. O melhor mesmo é deixar anos, esperando ansiosa pelo mês de outubro que
Iii notícia e que tinha sido surrada com o meu sequer, um lugar ao sol e que apenas de adjeti- o meu cargo (o que realmente já o fiz através do caminha a passos largos..

I.�próprio chicote tive uma crise de nervos tão gran- vos bonitos êle não vive. Professor é muito lindo meu pedido de aposentadoria). Irei para a casa,
de que com palavras não posso descrevê-la. Im;t- mais somente o título. Poderia, sim, trabalhar sim ganhando pouco é verdade mas com honradez Nem tudo está perdido!
ginem se eu lá estivesse! Por certo não teria re- mais alguns anos se pudesse vencer o desânimo e e consciência tranqüila, a despeito daqueJes que HILDA DUTRA DOS ANJOS
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