
LOTT EM POÇOS DE CALDAS:

"Farei um govêrno alistaeDemocrdtíco"
o MARECHAL PROMETEU CONTINUAR O PROCESSO DE NOSSA EMANCIPAÇÃO ECONôMICA - O VICE.PRÉ�IDENTE DA REPÚBLICA PRO�
METEU PARA BREVE A REFORMA DA PREVIDENCIA E o PLANO DE RECLASSIFICAÇÃQ

poços DE CALDAS, 21
(V.A.) - o Marechal Tei
xeira Lott e seu compa
nheiro de chapa, Sr. João
Goulart, foram aclamados
por numerosa assistencia
que compareceu sábado úl
timo ao aeroporto para re
cebê-los e de onde todos
se dirigiram para o comício
que foi realizado na Praca
Major Luís Loiola. Nessa
ocasião, o candidato do P.
S. D. afirmou ao povo que,
se fôr eleito Presidente da
República, fará um govêr
no nacionalista e democrá
tico, continuando o preces-

so de emancipação econô
mica iniciado pelo Ex-Pre
sidente Getúlio Vargas e

que teve como continuador
o Sr. Juscelino Kubitschek.
Compareceram ao cormcio
os Srs. Tancredo Neves,
candidato ao Govêrno de
Minas, o Senador Benedito
Valadares, o Prefeito Davi
Benedito Otôni e os Depu
tados Ultimo de Carvalho,
San Tiago Dantas, Bento
Gonçalves e Nogueira da
Gama. Antes da concentra
ção política, o Marechal
Teixeira percorreu as ruas
da Cidade num jipe, provo-

cando maniféstacões de en-
tusiasmo.

.

O Ex-Ministro da Guerra
assistiu ainda às solenida
des do encerramento do
Congresso dos Diretórios
Municipais do P.S.D. do Sul
de Minas, ocasião em que
foi saudado pelo Sr. José
Afonso de Barros Colares,
presidente do. Diretório do
P.S.D. desta Cidade atra
vés de um discurso muito
aplaudido.

JANGO ACUSA
No discurso que, proferiu

o Sr. João Goulart afian�
çou que a vitória do Mare
chal Teixeira Lott nas pró-:
xírnas eleições significará a

exploração das nossas ri
quezas pelos brasileiros e
em beneficio de nossa Pá
tria, ao contrario do que
desejam aquêles que vivem
atacando o Govêrno. Acen
tuou também que foi gra
ças ao Marechal Lott Que o

Presidente Juscelino Kubi
tschek teve sua posse asse

'gurada, podendo assim le
var à frente o programa de
desenvolvimento nacional
que vem realizando, .sem
que o País mergulhasse na

ditadura.

A QUESTÃO DA

PREVID�NÇIA
Quanto às críticas que

vêm sendo feitas à Previ
dência Social, .

o Sr. João
Goulart afirmou que, quan
do o candidato que com

NACIONALISTA

tanta violência formula os

ataques foi prefeito da
maior cidade do nosso Pais,
nenhuma das emprêsas mu
nicipais ali existentes sob o

seu govêrno, e isto durante
4 anos, recolheu um .mês se

quer das contribuições que
devia à Previdência Social.
Só 'a Companhia Municipal
de Transportes ooletívos de
São Paulo deixou de reco

lher mais de 1 bilhão de
cruzeiros. Adiantou ainda o

Sr. João Goulart que aque
la e outras emprêsas muni
cipais do Govêrno Jânio
Quadros descontaram com

pulsõriamente essas- con

tribuições nas fôlhas de sa

lários
.

de seus empregados
e, ao invés de remeterem a

importância descontada pa
ra a Previdência Social, pu
seram no bôlso o dinheiro,
num saque afrontoso aos

trabalhadores: "Patrão que
não paga à Previdência a

contribuição que recolhe do
trabalhador não tem auto
ridade moral para nela fa
lar".
O MAIOR GOVERNADOR
Continuou o Sr. João Gou
.lart dizendo ter participado
de uma reunião, na sexta

't feira, durante a qual ficou

I' JUSCELINÓ7NAO
ALIMENTO PROPÓSITO CONTINUISTA

BRASILIA, 21 (V. A.) - Respon
dendo aos jornalistas que fizeram a co

bertura da 2.a Conferência de Governa
dores da Bacia do Paraná Uruguai,
o sr. Juscelino Kubitschek deixou claro
que não alimenta nenhum propósito con

tinuista, frisando que, com respeito à sua

meta, em 1965, somente o povo poderá
responder. O Presidente da República
respondeu, a dezenas 'de perguntas sôbre
diversos assuntos, em que predominava
a mudança da Capital para Brasília.

Na sessão de encerramento da Con
ferência, dezessete resoluções de interês
se da Bacia. dó Paraná - Uruguai foram
aprovadas, entre elas as que tratam da
criação do Banco do Desenvolvimento &0 DIRETOR: RUBENS DE ARRUDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINO
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Em setem�ro a reunião �e c�anceleres
americanos -lgra�ecimeDto ao Brasil

,
_, ' I

WASH)NGTON"
,

21· :iU' ,Pi). bro, nesta capital, uma reuntg o

-v= S�rá ,_convoc:!Ítlft, "J)\)J'� !étein_' de '()h�nCeleres americanos qu9'
•

r t

coincidirá com a
� Assenrbléia

Geral da ONU, a fm de discuti:'

partirá no próximo dia 24 a

MISSÃO COMERCIAL PARTIRÁ DIA 24
missão comercial brasrleh'a à

Venezuela, integrada por repre ,

sentnntes, do Govêrno, da ín.,

dústria e do comércio. Sua rí ,

naltdnde é promover a exporta.,
ção de produtos nossos para a.,

quere pais, com <.I qual temos

manttnc comércio praticamente
u.rtlateral : compramos à Vene.,
zuela, ancalmente, petróleo no

val'or de 120 milhões de dólares,
e quase nada lhe vendemos.
para tentar estabelecer o neces.,

sário equtltbrto, serão realizados
- além das conversações com

as autoridades do Gcvêrno ve.,

zuelano - contatos dirctos com

o 'comércio importador,
í lust.ra.;

dos por uma mostra de produ;
tos brasileiros (perto de cem

firmas dela participarão) a sei'

inaugurada em Caracas no p 'ó
xmo dia 5. '.� missão, que ,� ()

resultado de sugestão do presi_
dente da Federação das Indús_
trias do Estado de São Paulo,
será integradA. por representan�

tes do 1.ta'1laratí. das carteiras

de Comércio Exterior e de

Câmbio, daquela entidade pau.

lista, da Confedei'ação Nacional
elo Comercio da Federação das

jl,dústrias d� Distrito Federal,
dos institutos nacionais do Pi_
nho e do Mate e do LloydJ
Brasileiro; acompanha_la_ão, em

caráter extra..ortclal, represen ,

tantes de várias das nossas mA.!S

Importantes indústrias.

e aprovar medidas dertntttvas

com relação a OPA. TaiS med! ,

das serão =scoçadas na OrgA._
ntzaçgo dos Estados Amercanos,
em sessãp de 9 de junho, e re ,

comendadas na reunião de 21
de agôsto do Comitê que pre.,

parará os projetos de resoíucn q
a serem submetidos à Confe_
rência dos Chanceleres.
Agra.decimento ao

Brasil
O Ministro Horácio Lafer

jou hoje pela manhã para }3os_

EXPORTAÇÃO DE RUM BRASILEIRO
Estamos informados segui [I.

mente que o Brasil vai expor,

tar "Rum" para H,amburgo,
Alemanha Ocidental.

Dar várias demarches "'m

pesquisas para a escolha elo

produto, foi dada a preferên_
cia ao c>onhecido "Ron M"!l_
t:lIa", que obedecia às carac_

terisUcas exig�das pelos 1m_

portadores alemães. Com a3t,

encomenda, mais um merc'lOO

para os produtores nacionais.

AMPLIARÁ SUA COOPERAÇÃO CÔM
HAÇÕ�S ÁRABES

LONDRES, 21 (U. P.) - notícias TloS disse que dentro

M,:IsCOU revelou, que pretend,e em breve serão iniciadas con_

nmpliar ainda mais sua coope_ versações co'" ª' República Ara_
raçãO com as nações árabes no be Unida para a concessão de

estratégico Oriente _ Próxlffi0
Uma mformação ela agência d�'

enviem pela

TAC

t CRUZEIRO do SUL
LOJA DE CARGA;

R. Felipe Schmictt. 40

fOlilj!; �2·1() II �y.CJO

mais uma ajuda econômica e

técnica à Síria. Acrescento�

,que as conversações projeta_
das, a serem efetuadas em Da-

masco, darão como resultad'J

uma 'ista li'\fl1S completa do e_

quipam��'') .. tS�o que será en_

vi���to à f-iria, NC' passado. a

fjl1li"t) �')1.�{lti':.a forneceu à
c.:.ilíf� al'HUI.S, IC!1�8ive caças a

j a to e tanques, fábricas e téc_

nicos. Os observadores diplo_
máticos consideram significa_
tivo que :Moscou projete novas

medidas d� ajuda diretamente à

Siria, em lugar de canalizá_ia
por intermédio do Cairo. Ou
trossim a notícia coincide com

infJlmações de fonte soviética,

�êbre o increm�nto da ativida_

de de ajuda soviética ao Iraql1�
'''T�IlSCOU tem aumentado Sl(5te_

1'1ti tlcámente suas remessas óe

n.l'mal') assim como sua coo.) '_

1''\0,;0 técnica, tanto à RePúbli_
ca Arabc Unida como ao !la

r! 1". Ao mesmo tempo em (jue
constroem a reprêsa de AS,11ií,
no Egito, os soviéticos trab't.

Iham em uma obra para utili_

7.nr as águas dos rios F.ufmtes
e Tigre, a fim de que " 119_
que receba mais ruetricidade.

depois do sucesso dos vinhos

para a França, Que a 110,;':\

cota de açúcar parâ os Estadoa

Unidos, tenha o mesmo êxIto

ELEiÇÕES
TRANQUILAS
BOGOTÁ, 21 (U, P.)' - Cêr

ca d� cinco milhões de colom_

baianos acorreram ontem às UL

nas, pondo à prova sua fé no

govêrno de coalisão de dois par_

tidos com Que u presldente

Alberto Lleras.
Camargo dirige o país. AS oito

horas da manhã começaram as

eleições para a renovação de

152 cadeiras da Câmara de Re-

.presentantes, 358 das Assem_
bléias Legislativas Departa_
mentais e 7350 vereadores de

842 municípios colombianos. As

autoridades informaram que as

ele�ções se ini�iaram. norma�,_
mente em todo o paiS, sem se

ter noticia de que qualquer ln.
c;c Ente tenha impedido a aber_

tura dos trabalhos eleitorais em

qualquer lugar. Tropas do E

xército guarnecem diversos se_

tores da Capital, onde o bom

tempo e o grande entusiasmo

fazem predizer uma considerá_
vel afluência às urnas.

O pais se encontra sob um

estrito regime de recesso políti_
co, dentro do qual se inclui fi

proibição de venda e consumo

de bebidas alcoólicas, e chegou
às eleições em absoluta caim."

Os dois partidos tradicionaIS

(Lberal e Conservador) não
:Ltam entre si, porque cada um

óPÕ)C que tem direito à metade

dos lugares nas Câmaras, den_

tro do regime pl'ovisório imj)�_
J( nv há dois anos na Colo.•,.,
bia. porém as fações inter»",

de cada partido se acham em_

penhadas em renhida luta, pa ..

ra obter a maioria dentrQ
metade que corresponde a ''''1

partido, " nesta fOl'ma inte�'llr
nn direção do Estado em '.tUla

forma mais positiva.

ton cnde descansarji ;l?OJ" tres procurando promover um en ,

di'f.�' rumando em segtVda P1U:� tcndtmento .en1;re
.

aquele país �,

-Nov1t rorlC" Cletr'é'nllo "l'eg"ftlss.\t'-- O'I!t)?Jl't:-' au.a\o�s 'das msros- tl'Eldl.
ao Rio de Janeiro no fim da cí

í

naís do panc.amerlcaníafnn; O
semana, Em seu último dia ,em agredecámen to, endereçado ao

VI' asbí ngt.on, o sr. Horácio La- presidente Juscelino Kuoits_
fel' recebeu, ortcjaimente., do chek, afirma que a atitude do

sr. Christian Herter, Secretáno. Blasil contribuiu, para evitar o

de EnSIno, o agradecimento dos

E9tados Un�los pela atitude

amistosa e elevada do

hglF.vr.mento da situação encre

::,uba e Estados Unidos, sensi.,

lnltza.ndo os nortecamertcanos

assentada a votação em rs

gime de urgência, da refor
ma da Previdência Social, o
mesmo devendo acontecer
com o plano de reclassifica
ção. �crescentou esperar
que, antes da' mudança da
Capital para Brasília, am
bas as leis estejam aprova
das.
Encerrando seu discurso,

o Sr. João Goulart acentu
ou que o Sr. Juscelino Kubi
tschek está construindo
uma grande pátria, dsven
do o seu�lano de desenvol
vimento possibilitar aOS
trabalhadores um padrão de
salários mais digno. Citou a

propósito o Estado de São
Paulo, onde os investimen
tos fomentados pelo Govêr-

no Federal fizeram com qU8
atualmente nas indústrias
automobilísticas nenhum o

perário perceba salário-mí
nimo inferior a 14.000 cru

zeiros. Concluindo, disse o

Vice-Presidente da Repú
blica que, "diante de fatos
como êstes, chega-se à con

clusão de que, na realidade,
o maior governador do Es
tado de São Paulo se chama
Juscelino Kubitschek de
Oliveira".
ESPERADOS EM S. PAULO
S. PAULO - Para a inau

guração do Comitê Central
de propaganda dos Srs. Tei
xeira Lott e João Goul'att,
espera-se a vinda dos dois
candidatos a esta Capital,
no próximo dia 24.

CAPITÃNEA

A cidade apresentou, nêstes últimos três dias, um desu
sado movimento de marinheiros e oficiais de nossa Mal'i�
nha- de Guerra, aqu! estacionados com a Fôrça 'rareIa que
percórre atúa:lmente

-

a costa sul Clo"p'ttís. C'.S 'Ctrntrntm'p-e
deiros, em número de quatro, atracaram no pôrto, sendo
que o Capítânea, o cruzador "Barroso", f'ieou fora da 'bar
ra, nas proximidades da ilha de Anhato-Mirím. À ímpren
sa e às autoridades foi oferecida recepção à bordo da bc
lonave, ocasião em que a nossa reportagem tomou esta
foto do Barroso, notando-se em primeiro plano os canhões
de prôa dàquêle vaso de guerra.

Mais detalhes na última página.

A�n�es no �eará rom�i�os �elas á�uas
/ RETIRANTES BLOQUEADOS CRIAM TENSÃO EM FEIRA DE SANTANA

vía.;

FORTALEZA, 21 (V. A.) -

Começam a chegar a esta ca.,

prta l , as prrmeuas notícias de

inundações corridas no interior

do Estado, O prrmeíro alarmo

partiu da zona jaguartbann
onde chove desde o dia 5. O no

Jaguaribe transbordou, tendo

IOmpido cinco açudes <l mtef_

rompido r.s cc:nuricaçóes 1'0_

dovlál'ias �m ""I 'os p�ntos do

Estado, O c:stnto de Castanhal
está iso1a,l:) pelas águas.

Retirantes Exigem Alimentos

FEIRA DE SANTANA Esta
CIdade viveu momento de ten_

súo e expectativa quando m;_

lllal6s elo passageiros dos pau ..

de �(l! :J)'U e outros veículos, re_

�vlo.OS devido à interdiçã9 ela

Rio-Bahia concentraram_s.1

diante da
'

prefeitura exigindO

gêneros alimentícios. O �refei_
to adotou como providência
imediata a instalação dp um

restaurante provisório na antiga
Estação da Leste_Brasileiro, a_

menizando 9. situação dos ca_

minhões e ônibus, sem noticia

do dia em que poderão prosse_

guir viagem,
Sabe_se que a situação da

rodovia é precaríssima. Mais de

vinte qUilômetros foram des_

truidos pelas águas. para evitar

uma situação mais grave, o

DNER consentiu prossigam via_

gem, fato que provocou o pro_

testo dos motoristas de ôni bus

oe carrtinhões Ide carga,

Colaborando com a prefeitm a

no serviço d� distribuição (le

gêneros. aviões da FAB lanc?__

ram, on�em e hoje, fardos c'e

viveres ,2 medicamentos.

Em pernambuco
, RECIFE - Com a cessaçã'J
das chuvas nas nascentes elo

Capibaribe, as águas do rio es_

tão baixando, O problema, a_

gera, é de assistência aos de_

sabrigados, que perd<lram sua·

casas com todos os haveres. ue
trabalhos de socorro aos flaO)_

lados func'cnaram com a m<tl 'r

presteza. Ccrn a cOlaboração cio

Exército I' da Marinha, fora.lJ"

Instalados barracas em vár:',),
pontos da cidade, abrigando
centenas de pessoas. As que ti.

veram suas casas inundadas no

Brum, Santo Amaro, Espinheiro
e bairros próximos, foram reco ,

Ih idas ao armazem existente ne

Avenida Norte, próximo à p'J 1_

te de Limoeiro, para o parq le

JK
O

AUXILIA

da Produção Animal, no (;:J:_

deiro, foram transportados • p

desabrigados de Caxangá, [p 1_

tingá, COI deiro, Bomba Granno
e ZumbI. Na Cerâmica da Tor_
re ficaram os flagelados dêssE
tC'llrrO e mais os de Madal<lna.
A maior concentração de iia_

g�1ados é no parque da pro<l.'�_

�
acaba I,

:.
de receber do govêrno federat por in- �
iermédio do Ministério da Saúde, mo- <

derna e aparelhada ambulância desÍÍ- �
nada ao transporie àe �nfermos poria- �
dores de doenças infecto contagiosas. �

f Ess� moderna unidade foi doação �
do governo JK. �
('I'-------..� .....-_._,.."..,_....._-� .J"....._.._�••�w��""""-_,,,�"""_"..J1A_-."

I'Hospital Nerêu Ramos"

ç,;C' Animal, onde se encontr-am

Cerca de mil pessoas ínstalaâas
sob or galpões e as barracas dr,

IV Exército, que, montou, aín ,

da. dois conjuntos sanitários
com a dlstribui9ãO de aüme-i ,

tos. Duas cozinhas ,e campanha
vieram da Vila Militar, em So
corro, e d� Olinda, respectiva�
mente.

Destruída a Vila
No bairro de Iputinga 101

destruído pelas
-

águas um con_

junto de casebres, chamado pelo
povo "Vila do A pUlso", nome

derivado da resistência que s �l1S

moradores opuseram ao dono
das terras e a policia. Dezenas
de pessJas tomaram a iniciativa
de construir alí barracos l'l�l

terras de propriedades da firmo

Mendes Lima, ribeirinhas ao

Capibaribe. Os donos prote3t'l._
ram e chamaram 1J, Policia, que
ficou de tomar providências pu_
ra d�salojar 'os invasores. As en_

chentes substitu,ram a ação da

Polícia, destruindo todos o�

barracos.

Seria uma cilada?
GENEBRA, 21, (U.P.!.) - Fontes

diplomáticas ocidentais afirmaram on
tem que a última proposta soviética na
conferência sôbre a proscrição das pro
vas nucleares poderá constituir um ra
mo de oliveira ou uma cilada do "'Pre
mier" Khruchtchev. A complexa pro
posta soviética, apresentada na sessão
de ontem da conferência, contém fa
tôres positivos e negativos, que os diri
gentes ocidentais deverão confrontar.
Uma coisa pode-se afirmar, desde logo,
sem contestacão: a iniciativa dos so

viéticos deu nova vida às negociações,
que Se vêm arrastando em Genebra há
quase dezessete meses. Segundo o pla
no soviético, os Estados Unidos, a Grã
Bretanha e a União Soviética firma
riam um tratado de suspensáo parcial
da maioria dos tipos de provas atômi
cas, comprometendo-se, ao mesmo

tempo, à suspender as pequf;!nas explo
sões sllbterràneas, que escapassem às

condicões de inspeção previstas pelo
acôrdo.

Os soviéticos mostraram-se di�pos
tos a aceitar mesmo uma certa forma
de contrôle das pequenas explosõe�
subterrâneas, muito embora n6.o te
nham indicado, em pormenores, a 111[\

quinária de inspeção ,que têm em mente.
Se sua proposta, contudo, fôr passível
de negociações, seu plano poderá scr
visto sob um ângulo favorável. De Oll

tra forma, a ni.oratória sôbl'e as p"que
nas provas subterrâneas não se firma
rá em algo mais firme do que a simples
confiança que as três potências atômi
cas têm uma na outra. 1llste é o ponto
crítico da proposta soviética, qu� os go
vernos estadunidense e inglês preten
dem explorar cuidadosamente. No que
diz respeito a Washington, pelo menos,
um acôrdo baseado na boa-re apenas
não pode ser aceito como suficientp··
mente seguro,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA

MELO

PANORAMA - Florianópolis aparece nesta revista

seu número 94, última do mês corrente, trazendo uma far

ta reportagem sôbr,e nossa Capital.
l;'lagrantes colhidos em nossas praias, no mundo so

cial como tambem aspectos interessantes do carnaval na

ilha, colhido nas ruas e clubes.

Realmente, esplêndida' cobertura com texto do jorna
lista Ilmar de Carvalho, que assim muito contribuiu para

projetar lá fóra o que aqui possuimos como contribuição
ao nosso progresso.

'

Vale a pena ler Panorama, a revista do Paraná aqui
tão bem recebida e que por ser leitura escolhida vem me

recendo da gente catarinense a atenção que merecidamen

te lhe dispensa.
E AS CHUVAS CONTINUAM - Nunca se viu chover

tant�gora, passou para chover á noite.
I �\��:r!��. 'l_-SruDTõJURIDlCÕ a,.:

Chuva forte, torrencial, caindo em toda a ilha.
, , \ • '�

Alagando tudo.
'

�

; •
Advocacia em geral de Santa Catarina •

As estradas recem construidas e outras consertadas,
-

L
� '"

Mauricio dos Reis - advogado
desobstruidas da lamaceira voltam a seu estado lastimavel. tJ)� � 'L.:::." Norberto Brand - advogado •

Não ha como atender o constante e necessário servi-

� • •
I -:..._\. Correspondente,s: Rio de Janeiro II1II<';0 de reparos.

,. 1 IN C" f\\.� • �E não só nas estradas da ilha como nas propnas ruas

I'
í São Paulo

II1II
da cidade, pois, as que recebem as aguas que descem do.) • Buenos Aires "
mOl'rOS obrigam a permanente presença �e turma de tra-l______ '_---. Londres.
balhadores, sem que, entretanto, o serviço possa apa�e- ACORDEON II1II
cer, porque novas cargas dagua desmancham o que está • Man spricht Deutsch �

sendo reparada! VENDE-SE • English spoken _
Grande em verdade é a provação por que estamos On parle français JI

Marca RICOMELLI, novO. •todos passando. 80 baixos. 2 Registra8_; Vêr e •
Que Deus ponha fim a este lamentavel estado. de

tratar nesta R€daçao com • Ed. Sul América 5.0 andar - Tels. 2198-2681
_

..IVO Ventura. .� __ .._ lia""_

SSSSiSSSS)SSSSSSSSSiSSSSS'SSSSS*
� Para almoçar e jantar bem, depois de sua

casa, QUERÊNCIA PALACE, HOTEL

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE:
- sr. Waldemar Costa
- sr. Dorval José dos Reis
- sr. Hélcio Moritz
-sr. José do Livramento

Abreu

Borba
- sra. Marilene Vieira
- sr. Maurício Caldeira
- sr. Waldemar costa
- sr. Artur Duarte Silva

sr. Alberto Maia
� sr. Arnídío Limongi
- srta. Maria Carvalho
- sr. Luís Gastão Diniz
- sr, Ari Waknin
- sr, Tenente Nedy P.

Massolini

- sr. Daltro Halla
- sr. Nesnor Vieira
- sr .. dr. otto Schaeffer
- sr. Patrício Santana

MISSA, '( O N V I T E
D. Marina Pereira e família, ainda ;consternadas com

() passamento do seu inesquecível chefe' JOÃO ONOFRE

CUNHA, vêm por este meio convidar a todos os seus pa
rentes e pessoas de suas relações, para a Missa que em in

tenção de sua alma boníssima mandarão rezar hoje, às 7

horas, na Catedral Metropolitana, no Altar de São José.

A todos que comparecerem a este ato de fé cristã an

tecipam agradecimentos.

.-

T-ele-fônica Catarinense
disposição

Companhia
Documentos

,

a

DOCUMENTOS À DISPOSl'ÇÃO
Acham-se à disposição dos srs. acionistas em nossa se

de social, à Praça 15 de novembro, 8, os documentos a que

se refere o artigo 99, do decreto-lei nO 2.627, de 26 de se

tembro de 1940, relativos ao ano social, encerrado em 31 de

dezembro de 1959.

Florianópolis, 19 de março de 1960

João Carlos Ganzo Fernandez

Odilon Gomes da Silva

DgClilma Araujo

·
.._-_ ....__ .....__.,.-,

: Pintos :
• Àlta seleção, •
• Aceitamos encomendas aos �enror,es prêç�s... •
,

Solicite cotaçõe,S, sôbre ,pr:�It0r avw:as e veterínártos

.•

: Igrolandra/. :
• Rua da Quítanda, 30 C - Rio de Janeiro.

•........._......_---,.-,..
�- �

Cenlro dos Carteiros da D. R.' de
.

Sanla Calarina Florianópolis
De acõrdo 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:

1.0) - julgar as contas do Conselho Diretor e o pa-

, recer do Conselho Fiscal.

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

Florianópolis, 15 de março de 1960.

Humberto Machado - Presidente em Exercício.

coisas.
--"- ---

o jornalista P.C,R. circulou

na última semana de cachimbo

e tudo,

CLUBE SOCIAL PAINEIRAS
Sábado dia 26 acorrtecerg nos

Salões do Querência p:Ilace a

tão esperada festa do Clube So
cial Painelras. Um grupo de jo_

vens do Il>�SSO "Society" está
com a responsabilidade da- mes.,

ma. O díscutído Castelan e seu

conjunto de "bolte" abrttnanta.,

rá a noitada em que também

serão apresentados valores clh

nossa terra, para um movímen ..

tado show. Luiz Henrique, He

liane Lins, Enedino Ribeiro Fi

lho, Teresa Bcsh, MUI'1l0 pereira

e Saul Linhares.

As mesas poderão ser adquírt.,
das com êste Colunista ou pelo

Telefone 3707-,

Chapéus mais volumosos, cô_

res sutis, "tulle" e plisse é o

lançamento dos irrequietos Fi�

gurtntstas. A côr (Hosa) está n

preferência das mulheres ele,

gantes.

* * *

O Barão Udo von Wangenhelm

está com viagem marcada para

o Rio, mais para o fim de abril.

* * *

,A oficialidade das unidades da

nossa Marinha de Guerra, que
visitaram nossa Capital, foram

recepcíonadas nos salões do Lira

Tênis Clcbe,

O Contra Almirante Radema_

ker, comandante do 5,0 Distrito

Naval. Compareceu a elegante

reunião em companhia de seus

familiares,

Um moço noivo que conhece ,

mos está acontecendo nas not.,

tadas do Plaza.
*

Com' rodadas de uísque, o Sl',

Ubiratã Brandão recepcíonou
um grupo de amigos em seu

shhpático apartamento .

* * *

Também um môço muito nos;

so conhecido, completou 21 an is

el recebeu de seus pais a chave

Idá resídgncía Agora sím, o mo ,

ço podetá chegar à altas horas.

::: * *

No último sábado, Ribeiro

Martins opresentou no Automo_

vel (lubc do Rio, mais um doe

f'.'an: ados desfiles Bangú.
* ::: *

E I.cr falarmos ,em Bangú,

f ;r.f'!,hã apontarei as 15 conCOl'

:·:1j(,L 8>0 título "Miss Ba.��:,�

l·;·(Jjaí", que será realizado no

da ?� de abril, nos salõ)s d9

�,l'Ecl,ade Guarani.
* *

O Ilustre Catedl'J,tlco pai"':',,�

cnse Sr, Laertcs Munhoz da NO

cha, passou o week_end em nos_

f.PHS::l)�,\ 1:·�:d��;��3 IZ.\?I-
1':1\:"'1':::::;'1':-; EU�":A TUl'C.1:A

[l;�QUGL\ C(n{ O :2:;'10F�::;·

':CR l\m. EDWi\IW G:<�EE:,T

.\ EC.\ TmADr:::-JTT:::�, 2G. -
)

ATENDE DA3 ?,03 �...� 1�,�;�

IDTAIUA�.f:�nE 1B N!\ J 2.,t ,:U

5.'], FEI�:\S D:.3 13,'lO A3

10,30 nOTI .... ::'.

sa Cldad�, O prof. Múnho�z, nos

�a�é.fs do Querência pa.l,are d,:_

IH·e os dias que aqui permanc.,
cu foi muito cumprtmerrtado e

(.om��·ado pelos Irrumeros amtgns
o ae aqui tem,

:;; * *

Moacyr Silva e seu conjunto
no L,P. N,o 4 é realm.ente u,n

sucesso, Estou informado que

discoteca mais discutida da c:_

dade, ainda não adquiriu 'Ü ,!,"

de Moacyr,

Ligia M,oellmann e Mllene Le_

barbechon, já estão de volta :!e

sua viagem ao Rio. As noivas

elegantes voltaram com '1')'Jr

penteado e novidades Cari')", is,
* * *

o jornalista pauL) Costa Ra

mos está bastante atarefado. com

a organização de um programa

apresentado nas' prtncípaís emís.,

soras da cidade, em que apresen.,

tará personaltdades Ilustres ',0

Jpaís. * * *
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VISITA
É um [ôgo sujo, a guerra. Mas dos armamentos

com que é disputada, não haverá certamente algo
mais, belo do que um cruzador, como êste Barroso

que estêve nos visitando. A pessôa chega a sentir,
dentro dêle, uma vaga frustração de não participar
de sua tripulação, de não poder vê-lo em movimento
ou em ação, com seus canhões trovejando e cada um

dos seus 1.000 e tantos homens a movimentarem-se
como relógios dentro da imensa máquina que cons

titui.
,

Assim, parado e silencioso, com a maruja a jo
gar um jôgo chamado "aliado" - havia mais de qua
renta grupos dêsses - o cruzador é uma figura in

gênua e quase pacífica, tornando-se difícil imagi
nar que, em segundos, todos pudessem ser desperta
dos para o combate. Cada homem - explicaram-me
- sabe de cór a sua função específica, e o que pode
rá parecer uma enorme desordem, nada mais será
do que 'a mais perfeita metodização, fruto dos mais

repetidos e exaustivos 'ensaios. As escadas têm mão
e contra-mão - e por aí iá se avalia que em ques
tões de ordenação não se brinca no navio,

,Os nomes com qU� são denomínados os, varres

locais, da belonave soam 'em nossos ouvidos civis co

mo chinês. O que chamariamos de restaurante, êles
chamam de "praça d'armas"; parede não existe - o

que há é anteparo; se você perguntar o que signifi
cam aquelas bandeirolas coloridas, o oficial dirá que
não conhece nenhuma bandeirola - 'galhardete
;im é o nome. É como' que falassem uma nova lingua
na Marinha.

'

Uma coisa, apenas, me desagradou: ainda con

servam no restaurante - digo, praça d'armas - a

placa comemorativa do lançamento do cruzador, o

"U. S. S, PHILADELPHIA", fato êsse que, esfria um

pouco o nosso ufanismo militarista e nos devolve ao

nosso verdadeiro lugar, em têrmos bélicos.
Finalmente, a oficialidade foi de um cavalheiris

mo sem par, dando-nos explicações que já terão da
do mil vêzes a outras tantas visitas, e cumulando-nos
de gentilezas que a nossa pouca importância dispen
sava. E, se algum marujo olhou um pouco mais ar

dentemente para as senhoritas que compunham o

nosso grupo, todos compreendemos - faz parte da

tradição navaL Por último, uma .sugestão:
Por que não tiram a placa?

FORCA E lUZ D!E CRI(IUMA SIAI. ,_

, ,Idifal de (onvoeacão
•

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

Ordinária, a realizar-se no dia 19 de Abril do corrente ano,
1S 14 horas, na séde social, a fim de deliberarem a seguin
te ordem do dia:

a) leitura, exame, discussão e aprovação do relatório
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

=
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DO PROFESSORADO
A U,D,N. aprova o veto,
O professor se lamenta.
Mas o povo só aguenta,
Até Outubro ele 60.

Se o Estado é para o BANCO,
Não o BANCO para o Estado;
onne é que fica o dinheiro?
No BANCO, .. paralisado.

;;:l;!\I:S'ro�!::lCI'$�:sIt:í"'L;-'it;:t''''''li�'$'''$��Ei::,,�,!t....!:;���:O;::�1 � A�e :Ját....
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CELSO CONTINUA NO RIO
Em contacto com o Candidato nacional e altos,

próceres pessedista, ínclus íve o Presidente do Dire
tório Nacional, bem como os mais altos repres-en
tantes das direções petebístas, perrepistas e pes
sepístas, o senhor Celso Ramos permanece no Rio.

Coordenada a campanha nas altas esferas par
tidárias, o .candidato regressará a Santa Catarina
dando início a sua campanha no interior.
COORDENADOR QUE REGRESSA

Deverá regressar amanhã, da Capital da Repú
blica, o Dr, Renato Ramos da Silva, Coordenador da
propaganda. Aparelhando-se para suportar as soli
citações do Estado, na hora precisa, S.S. comprova a

eficiência e organização elo P,S.D. catarinense, cuja
evidente vitalidade é a maior garantia de uma vitória
segura.
AS GRAVES OCURRÉNCIAS DE LAGES

Até o sóbrio Correio do Povo notícia, em desta
que, as lamentáveis ocurrêncías de Lages, onde o

Major Delegado, protegído do ex-Secretário da Se

gurança, macomunou-se 'com o Comissário e estavam
transformando a Delegacia de Polícia no valhacouto
da quadrilha pior que se possa imaginar porque cons

títuída das, próprias autoridades que. deveriam ga
rantir as propriedades públicas e particulares.

IRMANDAD!E DO SENHOR JESUS DOS

PASSOS CONVITE
A Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor Je

sus dos Passos, convida os Irmãos e Irmãs, a visitarem a

exposição de' motivos folclóricos organizada pelo Professor
Franklin J. Cascaes, e referente à solenidade denomidada
"PROCISSÃO DA MUDANÇA". ,I

, r
A sua ipaugur�ção dalr-se-á às 1,6 h01JtR de 23 do

corrente no jS�lão do CIU?� \_�1' �e, I22v�{l)ro:" f· _

Fará o dj:$CU�SO inaugural \0 ,talentoso o.tador e dis-
tinto médico Dr. Oswaldo R. Cabr�l."

'- .

Florianópolis, 21 de março de Ú/60
,- José Tolentino de Souea

Secretário,

DR. BIASE FARACO
DOENÇAS DE SENHORAS: inflamações, distúrbios mens

truais, varizes, exame pre-nupcial, tratamento pre-natal.
Alergia. Afecções da pele.

Raios infra-vermelhos e ultra-violetas
Consultório: Rua Felipe Schmidt, n. 46, Sobrado.
Diáriamente, exceto aos sábados, das 14 às 18 horas.

Silveil'B UnZr·
QUEI,MAM JÂNIO',

Quando se pensava, inicialmente, que as mano

bras revisionistas para o esquema já ,Útnçado da
candidatura Jânio, fôsse mero golpe pUblicitário ou

alguma virada fértil, constatamos, que _há positiva
mente; um movimento para o retôrno

,
do nome do

.! Sr. Juraci Magalhães, ao quadro sucessário,

Nisto, estão empenhados, altQs escalões da polí
tica nacional. DentrQ da própria UDN, lançadora do

Sr. Jânio Quadros, articula-se e promove-se a nova.

composição.
Logicamente, existem fortes e poderosos fatôl'es,

que contrariam esta idéia. Seda difícil uma revisão
tão radical, para uma situação, já também dif{ciL O

Sr. Juraci, a 'princípio, não estava aceitando as ma

nobras em volta de nome" e, agora continua relu

tando para uma possível pacificação nos quadros
udenistas. O Sr. Jânio, apesar de mal querido el11

diversas secções estaduais, já se encontra em com

pleta campanha política. O te�po, corre célere, e

,esta desejada nova composição, roubaria preciosas
horas não descontáveis, pois além de tudo, para

uma �ova deliberação, haveria de ser convocada, a

Convencão Nacional udenista.

Assim, o desarvoramento no bloco heterogêneo
adenista é palpável. A candidatura Quadros, esvasia
se dia à dia, ouvindo-se-mesmo, as suas queixas pes

soais, pois o abandono e desamp�ro é, público e no

tório .

. . Esta reviravolta, não é somente prejudicaI ao

candidato lançad?, como também� as normas pohti
..:as brasileiras.

Coitado do Sr. Jânio, coitado da UDN e sua insó�

lita estrutura politica.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COLCHÃO DE MOLAS
j

I INO !iiJ!!!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 indeformáveis.

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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TERNO '�P'? >M BEL
(SOFÁ E DUAS POLTRONAS)

Molejo "Flexibel" de molas espirais. Esto
famento macio e resistente. Revestimento
em padrões exclusivos. Braços anatômica
mente desenhados.1 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.
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COLCHÃO DE MOLAS

IJ).".NO MOLA MÁGICA
·

· Tecido entrelaçado com fio metálico pra- /.
teado! Camada extra de estofamento na

parte central. Nova faixa lateral, com oito
ventiladores plásticos e 4 alças reforçadas.
5 anos de garantia!

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. Mcdêlo
com e sem braços.
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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.
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SOFÁ-CAMA LUXOBE-L
linha, de estilo 't'aoderno e sóbrio. Estofamento primoroso. Braços ana

, tôrnicos, ultra-modernos, de maior área de apoio. Espaçosa arca. Aberto,
'nlio tem vinco central. Para ambientes de menor espaço, há o tipo
com IJfUÇ'ü!3 Pícolíno. Revestírnento de alta qt.lªJjt;:1ªde, Tecidos il1édito�.
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ESTABELECIMENTOS
•

..

•

·

•

- numa oferta especial, oferece
facilidades sensacionais!

RU,A TRA,JANO, 1tl3 = FLORiA\NÓPObl�
� .."
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Guindado o Caixias à Lideranca do Certame E. de Futebol
1 '.

América autorl da Facanha ao derrotar o Paula Ramos - O clube rubro joinvillense fêz por merecer o triunfo -Inoperante a vanguarda
tricolor- Chiq'u.e e Euclides os autores dos tentos - Lutou muito o Paula Ramos mas nada de prático realizou -- A vitória americana resi-

diu no dominio do meio de campo Oulras nolas. CJI::,ladase:S�:ê�: ::I:tá�iaCI:b:a:i'�� :::ve::'en::�a:o:::s::. ru�::, �n::�
neste certame, e pela vêz prtmeí , ihor quadro do gramado e fazia

ra em seus dominios. perdeu o por merecer áquela vantagem. MLs,
Paula p'amos para o América; nu-, as coisas perigaram para os rapa.,

ma tarue em que sua vanguarda zes da Manchester, quando Lelêco,

insofismável, espelhJ

TORNEIO DE FU1EBOl DE SA,ÃO

O Doze venceu
_

na preliminar e Taubaté e
Allético empataram, noma chuva de lentos

Na tarde de sábado prosseguiu aos Dozistas a abertura da conta., respectivamente. Se pesarmos as placar que veio a conseguir por_ sendo aproveitadas, melhorando

o torneio de futebol de salão pro_! gem aos 30 segundos, permane , movimentações e o trabalho das tanto, foi dos mais justos o empa., então 'o panorama geral de partida
movldo pela Federação Catarinen_ cendo o placar inalterável até o duas esquadras, podemos consíde., te que se verificou na tarde de pois se o Taubaté técnicamente é

se de Futebol de Salão, com a tinal desta etapa. Na fase decísí., rar com injusto o resultado para sábado entre Taubateanos ,e Atle_ superior o Atlético. sempre supera

e tra.nqutltíade conseguiu o mar., etapa, marcaram para o Atlético: sentava em sua defesa, que por

cador de 4x2 a seu favor. pereira Actr. Rafael, Luiz e Acír, pt'la 0"_ sinal vinha sendo bem explorada
aos gm, China aos 9, Dilmo aos dem enquanto Osni e Luiz, golea., pelos atacantes americanos.

13 e Pereira aos 14m., enquanto ram para o Taubaté. Eliézar Gon_' Manuel na lateral víacse em

que Carlos e Luiz aos 13,30 e 14,10 çaíves da Silva foi o árbitro, com palpos de aranha, pais Chique era

diminuiram para o tricolor. lJôa !ltuação: Ta�baté: = eYPI�rado frequentemente, embar_
Na etapa final as cousas muds., Adalberto, Chma, DlImo (OS111) e ce.ndo ainda mais o sistema defen

ram, passando então os atletícanoa J. pereira (Eném). Atlético: - sivo paulaino que jogando errada.,

de dominados a dominadores, nas; Mesquita, Andrade (Rafael), Bar_ mente, causava apreençg es aos

cendo consequentemente as opor, l'iquéloo, Ertal (Acir) e Angelo seus torcedores. O América, apre ,

tunidades para gols que foram (Luiz). sentava maor volume de isso. sem

que uma providência fôsse tomada

!lo diferença !lIOS 13 minutos. Foram atuações de outras jornadas.

I'calização da sua segunda rodada,
constando de dois jógos. Na prelí.,
minar jogaram as equipes do Clu_
be Doze de Agôsto e Hocaluva.

,lôgo corrido e disputado, cabendo

va o clube da Rua João Pinto, os Boquenses, que Inegavelmente, ticanos. Na primeira etapa 00 Tau_
voltou a dilatar o marcador, ca., mereciam melhor sorte, pois além
bando então ao Bocaiuva encurtar de tudo o Doze não bsou suas

baté, atuando com mais firm'1sa

seus autores: Mareio e Antônio, João Batista Rodrigues Junio

foi o árbitro, tendo bom desem,

penha e as equipes formaram com:

DOZE: - Baracuí, Fllo:Jmeno (Hé

lio), Alberto (Maurilio), Maurlllo

(Marcia) e Valva (Alberto). O

BOCAIUVA: Marco, Lázaro,
César, paUlo (Antônio) e Flécha.

o CERTAM'E ESTADUAL O'E FUIEBOL
RESULTADOS DA RODADA Em segundo lugar: paUla Ra-
o campeonato

futebol, prosseguiu

catarlnense de mos 5 p.p.

na tarde de Em terceiro lugar:

Operár>o com 7 p.p.

Em quarto lugar:

AmériCa e

domingo com a eretuaçgo de qua.,

tro partdas constantes da segunda

rodada do retcrno, cujos resulta.,

dos foram os seguintes:

Em FLorianópolis
América 2 X paula Ramos O

Em Joinville -

Caxias 3 X Comercial 2

Em Brusque -

Carlos Renaux 4 X Hercilio Luz 3

Em Cricluma -

Operário 2 X Independente O

PRóXIMA RODADA

Em Tuparão:

HercUlo Luz X paula Ramos

Em ,Joinvllle:

América X Operário

EIJ! Joaçaba:

G:lmercial X Carlos Renaux

Em Cmitibanos:

[ndependente X Caxias

Carlos Re- Na partida de fundo estiveram

aparecia. Jor�e (H.

naux com 8 p.p, f,ente a frente as representações
Em quinto lugar: Hercilio Luz do AtlétioJ e do Taubaté. O Tau_

+im a.s SE.' encontrou, enquanto foi expulso do gramado por recra ;

sua defensiva, através de seus ho , mações, jicís vinha se constu.u.n ,

mens chaves de dominio de melo do numa das bôas peças do Clube

de campo, falhavam igualmente da Manchester. Reduzido a 10 ho ,

perturbando consequentemente os mens o Américo fêz recua!' Eucl'_
demais setores do quadro Ilhéu. Ao des, rortaiecendo a SU?, ,'pt'1guaJ'rl,l

ínícíar..se a peleja, notavac.ss �l·�e O Pauta Ramos, lutava des esperu.,

c .conjunto rubro, trabalhava Ij.):n mente, mas sem obj et ívo, mOB_

na meia cancha, obrigando NélL trandocse noperante em suá va n.,

nho, Valéria e Sombra a se desdo., guarda, p0i� apenas !",o'hb"a con ,

brarem na sua. míssg o, pois Vi:UD_ segutc alguzu destaque. O qututs ,

se constantemente superados '1.'1 to avançxcr- prst me esbarrava na

"miolo" do gramado, partindo dai muralha americana e se perdia t,,�
as avançadas dos "diabos", com talmente. Esperava_se a cada 1n9_

pontadas perigosas para o arco trt., tante que o paUla Ramos COnEc,_

colar. Zilton, preocupado em de., guisse empatar mas coube ainda

mc.sía co mo novato Haroldo, jo , ao América dilatar a contagem,
eava muito atrasado, abrindo con

, aos 27 minutos.
sequentemente um buraco no meio A bola foi chutada por Euc'l_
de campo, forçando o médio Né- des quase do meio de campo, "C1_

éssa deficiência, jogando a base falta cometida porlinho a recuar a fim de suprir
áquela falha enorme que se apre.,

brando uma

de um grande entusiasmo, Marréco, picando no terreno. En_

trou Didi, tentando a cabeçada,
sem consegutr desviar a sua tl',l ..

.11 tória qU3 ,C:ómente foi parar n..s

tundas rl9.. ',[de de Gainéte, �P6'3
cr-ocar.cse com o poste lateral ,�;:_

c_:rcrdo. sorte

partida. De.: em diante o paul�

desarv J1'1 ..

do Iançou c s « à frente, em b.LS·,�

do tento .! .ie lhe pcderta abril' no

VGS hortzon t vs. Mas, turtc en,

capital, e que presentemente '11_

contra_se com su contrato termi_

mente. uma· vitória por 2xO. Vi!í)-

pois qua ndo a muralha amertc i )I'

com 11 P.P.
Em sexto lugar:

çom 13 P.p.

Independente

baté nlcíou a porfia bem superior
ân seu oponente, para ao final ce_

der terreno à seu adversá�o que

sl'l'iu assustadoramente de produ_

Çf.'�, fazendo jús a igualdade no

Instântaneos �a �i�a�e
dos de3Je algum tempo, deverá' plomisso ocm o clube por mais

voltar brevemente aos treino, de urr:a temporada. O arqueiro apre_

MAIS DOIS REFORÇOS PARA

O CLUBE AZURRA
O colega Rui Lôbo, nosso col1_

Trabalha ativamente o Departa_
borador efetivo, esteve

recepCio_1 menta de Futebol do Avaí F. :J
n!llndo na tarde de sábado os tr:_

A_gora mais dois jogadores vem do
pulantes das quatros Destróiers da'

,

conquistar o team alvi celestel ,Ja_
Marinha de Guerra, que se enCOll_

ra a temporada que f.oi Iniciada e
tram e mpassagem pôr nossa

"""'I
.

que estará extreando na noite de
pita!. Representando naquela opor -

quinta f�ra próxima, contra o
tunidade a nossa págna esportiva , Guaraní Trata_se do ponteiro p.).
o reporter Rui Lôbo, saudou os .

naldo que se enoontra vinculado
lustres visitantes a bordo do "[,i.,

Em sétimo

com 18 p.p.

luga.r: Comercial

DANDA VOLTARÁ AOS

ENSAIOS

O z'1bueiro Danda; que se e�l

contra afastado de nossos gram:L_

s.t'4l' eqUipe o· Figlileirense, co�f(,.,·.
me ',Jal�"tra que mantivemos cem

o atléta. Acrescentou ainda Dan_

:Ia qu,� PI etende voltar a sua fÓl'-

América F.C. 10 X
Colorado 3

e -"de p':lra o clube.

sr. Coronel Rubens" Harm,

O atacante Almerindo que. de_

fendeu recentemente a seleção ca_

tra VlnCLL�Hio o jogador, não d,e_

seja abrir mão de seu j,ogador, sem
uma bôa compensação financeira.

ma ar.t:ga, devendo portanto eS+M,

presente úN' próximos ensaios do I
Fmacãf'.A COLOCAoÇÁO tarinense, assinou contrato com o

Eis como se apresenta a tã,bua
BÔlL Vista d� Criciuma, pelo pra_ * *'

O COLEGA RUI LôBO SAUDOUzo de um ano, na categoria de não Gilberto, a.vante do paUla Ra_ele claSSificação, após a realização
da segunda rodada do returno:

Em primeiro lugar: Caxias 4 p.p.

amad'or. Ressalte_se que Almerin_. mos, integrante da eqUipe de as_

do estava emprestado ao Atlético pirantes e reserva eventual de

OJ,.erál'io, onde conseguiu grande Zacki, foi sondado da pOSSibilidade

OS VISITANTES

projeção. de se transferir para o Avaí, con_

tUdo, seu clube o paUla Ramos
negou_se a dar sua transferênciaO mérlb Zé Gaúcho, vem deSobre a ,orientação técniCa dç

assinar compromisso com o prós_ pois Gilberto é de grande utíli_MAURO PIRES defrontaram_sf
p.�,.'a F.C. de Criciuma, por uma

sábado último no campo do FI

GUEIRA as equipes Infanto_Ju_ tempol'a'la, como profissional. :;:é

venls do América e do Colorad.o Gaucho "'Inh� sendo cobiçado paI

DepoIs dos 90 minutos de parti_
diversJs ",,,tf.s do interior do Rs.

ela o placard assinalava 10 tentos' t�do, mas a('sbou mesmo permlt_

O Atlético e o Paula. Ramos es_

tão cogitando

entre elementos

suas equipes.

efetuar umatroca

pertencentes às

Cesar d,o Atlético
ghitning" Tanga.rá, pertencente
aJ Iate Club� de Florianópolis.

contra 3 em favor

*

do América. ne próspera.
* * que se encintra IncompatlblizadoDesde ,os prin: eiras minutos de

partida a equipe do América éra

supel'lol' a do Colorado.

Marcaram pera o América: Mau_

1'0 4, Laude 2, Jabá 1. Aquiles 1,
Toninha 1 e Henrique 1. para o

CoLnrado
.

ma·rcaram: Gordo 1 e

A dreto'.·ia tI.O Avai está ViVol_ com o clube e vice versa, por Ja'lp
que também não se encontra sa_

CAUSOU SATISFA!ÇÃO O GES

TO DO CEL. RUBENS BARRA
men te lnteres.ada em contn,tur

um médio marcador e um cenrr:J

avante. Comenta_se que RoOdrl_
gues é o olen:ento indicado Pit'l
ocupar a posiçjjo de centro avallt.a

tisfeito no paUla Ramos. Talv('z
decorrer da semana tenhamos n':J_
vidades à respeito.

Tivemos a grata satisfação :Ie

verifiear que a notícia divulg'l.da

por esse diário, calou fundo 11m
* * *

Wilson 2. que vem preocupando a diretoria

com:
do clube azul e branoo.

Trata_se

A competição velística da se_
COl'�iÇÕt·S dos desportistas do Es-

gunda divisão, marcada para a

tarde de sábado na baia norte, não
(oi realizada em virtude de não

O América alinhou_se
da iniciativa dG

Cósta, Nino e Henrique; Adnei,
eXlno.

Marcia Pinto é o mais novo ele.Savo e Paulo; Laude, Mário, Mau

1'0, Adilson e Jabá.

Reservas: Luiz carlos, Tonirf!J.oo,
Aqui1es e Lulzinho.

O juiz da partias, foi o sr, AI.

tamlro Costa com boa atuação.

digno Comandanet do 14.0 Bata_

determinaI
menta que está treinando na ter a diretoria (nenhum mem_

Ihão de Caçadores em

€qttip • .' clp f,vai, estando o club� bn:» comparecido ao galpão do I a refórma compléta
vlvament<': interf'ssado em oontra_ 'elelros da Ilha. O que é que há

do Est,iJio

daquela unidad� mllltar, bem co_
,;enhores da v.ela?tal' os s�;:s �(f"lços. TOdavia, o Td

manda.ré efI1;:pe en.. que se enc,m.
moO, a organização de um cale'l.

dário esportivo. portanto, ao em!..

nente militar Cé!. Rubens Barra,

*

o Grêmio
declarou a que fará

Esportivo Olímpico

o INDEPENDENTE JOGARÁ EM LAJES imprensa
apresentamos nossas congratu!J._�ertas exigências para ceder o

atestado liberatório para o Avaí.
O clube azurra terá que reembol_

ções pelas suas atitudes que \'ir,io

beneficiar, em muito, os despo�t)s
ao Continente.

'Em virtude de várias recla.ma_ dirigida a F.C.F. faz sevéras acu_

Çôes vindas de Curitibanos, Inclu_

que vem dirlgind,o a equip!' do marcada uma data para que Pi_

sações o que levará o Sr. Osni Me_

elve do apitador Cid Castro, que lo a transferir os jógos do Inde_ sar a,o c:MlP� blumenauense o� gas_

dirigiu paula Ramos e Indlflen_ pendente para Lajes. tos quê Ronaldo causou ao clube.
elente, a Federação Catarinense de

Futebol irá determinar que cLora_

vante as partidas do Independente

AFASTADO CESAR DO

ATLÉTICO

o COMERCIÁRIO'PARAPIMENTEL O atacante César que vinha se'.'_

vindo ao Atlético, por questões de

indisciplina vem de ser colocaria

pimentel r.'da, ,oportunidade emHélioO conhecidosejam realizadas

Lajes.

cidade lle que foina

As denúncias recebidas pela en_ pdmeiras com relativo sucesso, mentel se apresentasse, pOis em A margem dos coletiv.os do clulJe

tldade catarinense depõem contra abandonou a cidade de Blumenau C('&O contrário, seu contrato ser',!, e mesmo dos exercícios indivi_

aquela cidade, cujos torcedores sem licença de seu clube. A dir3_ rescindido. pimentél dentro doO duais. A diretoria do Clube Atléti_

pj'ovocam situações de. perigo toria do tradicional clube alvi_ prazo estipulado se apresentOl!l à co Catarin�nse, que prima pela
contra as equipes visitantes. verde de Blumenau, sabedora da dretoria do palmeiras, que 'tomou disciplina, vem de tornar público

O árbitro Cid Castro, em carta �onflrmaç:io da notícia, esteve reu- conhecimento que pimentél havia que César é Ind.esejável ao plantel
estado em Criciuma, tratando tricolor razão porque cederá seu

junto ao Comercial de sua trans_ passe à qualquer clube, l)ledi'l":lte
ferência para o futebol criciu_ certa compensação financeira ou

O exeelente zagueir,o Ivo, per_ br�nco de Jonville, teria pedido mense, Ao que parece no decorrer então trocará seu jogador por ou_

tencente a equipe do Caxias. que demissão ao cargo, inconformado
I
desta semana, pimentél deixará tro, desde que lhe Interessa.

brilhou na nossa seleçãO, acaba de com a venda do passe do notável, Blumenau, trocando o palmeiras

ser v.endido ao Cruzeiro de pôrto craque. Esta foi a última notIcia pej.n Comerciário de Criciuma

IVO VEN'DIDO AO CRUZEIRO'

LÉLO PODERÁ INGRESSAR
EM OUTRO CLUBEAlegre, pela importância de 130 que tivemos extra_oficialmente d� que afirmam ter feito uma ótima

mil cruzeiros. O senhor Darci pe_ Manchester cata.rinense sôbre o proposta ao treinador. O conhecido arqueiro Lélo. \Ice

reira, prl!slãe.nte do clube preto e caso de Ivo. já defendeu di:v-erffOJl clu1J.ss 6ft,
,. '";1'

para sanar o grave erro que os

praianos incorriam, deixando em r.9, nel�lt.t'aJ_.:"_ h�� a� pontadas dos lo �

consequência, o j ôgo a transcorr.er

como queria seu adversário. A ca.

racterística desta etapa, foi inál_

teráve!. O clube americano supe_

rior nas ações de meio de campo

C9iS E C !!'I o América jOgR";()

flIme' na I l�€:�� e um rnHo c:'!

campo, dom'r ?c\o, poude SUst&I" ,"

o duélo '.; .... ', tra seu pCderoso i! �

conquistando brlll1an�e ,

e o Paula Ramos, errando cons_nado com o Avaí, foi sondado ela

p0ssibilidade de renovar seu com_.
ta!lteme!lte sua retaguarda,em ria qu� tornamos a repetir f .)i

conforme já fl:izamos e persistindo
em outro erro no ataque, com

lançamentos pelo alto. A defesa dJ

clube visitante era uma barreira,
com ora Béco ora Ceceu, na co_

lJertura da área, sendo seus traba_

lhos perfeitos, nada permitindo aos

dianteiros do clube da praia de

Fóra� Apenas Sombra, nest.a etapa

cla.ra e

do que fizeram as duas esqua(l�'a�
no gramado. Venceu indiscuti V.;,l_

mente o melhor. No América gos_

tamos de tôda a defesa, com um

trabalho notável enquanto o sel�

sentou sua ,�roposta que foi jul_

gada com� impossível de ser aten_

dida, pelos mentores avaianos :ttrlt

vés de seu Departamento de Fu-

d� Leléco, por recl'l.!l1.t.

!ttaque Leléco foi a scatebol. Assim sendo, o arque:!'o

Lélo d.everá mesmo mudar � clu_

be desde que suas pretensões se_

jam ·diminuidas,. o que duvidam 's.

figura, .embora os demais tiv�ssern

aparecida bem. No tricolor da Ca_
com jogadas pessoais, ocasionou -pital, lVlarréco, Zilton, Nélin!1O e

algumas situaçô-es de perigo poril

c arco de Jorge, que por sinal fo!

Sombra se destacaram dos de'n:ü"

cumprirem grande �3·.mas sem

formance,
AMERICA: - Jorge; Nilton, Bê.

co, Ceceu e Ibraiu; Clellson e Eu ...

dides; Chique, Leléco, Didi e V>.

pouco

pa.ra a �:\ gt:,nda etapa, o trelnn_

elor Hél'.e !{C53, deu ordens para

que So:nh!·[t Sllbisse, jogando com:)

p0uta �.,! l�]:ça e Zilton tambén' ranjinha.

fôsse para frente, melhorando \l:-_l� PAULA RAMOS: - Laiben'tz
de jôgo dos lo � 11s (Gainéte); Marréco, Haroldo fl

Manoel; Zilton e Nélinho; Hélio

Sombra, Oscar, Valéria e Za�k!

sofrendo por mais paradoxal qu'

pareça, o primeiro tento, de autoJ_

ria de Chique, de cabeça, aprovei_
tando um centro da esquerda de

Didi, numa falha imperdoável CIo

Bartolomeu com um trabalho acnt

tive!
-

embora advertisse os .ioga, ...

O árbitro foi o senhor Lázaro

ao Olímpico de BILimenau e Eri�o

que militava no clube mas que �s_

tava com seu compromisso' termi_
nado. Duas bôas contratações �Jis

Ronaldo e Erico são bJns Jogado_
res e pode rã o dar maior potên :ia

arqueiro Laibnitz. O paUla Ra_ dores • .- ln
. gestos demasiados,

a:gl:rf"a> oportunidades.

A I" I.·(a não foi fornccicla e co,

mos se pertuba, e começa a visar

o adversário em algumas oportu

nidades, o qúe lhe foi prejudicial
ainda mais. Com isso o América

jógava tranquilo seln se preOCUpCl.l

verificou_se a

ao clube azul e

por Nizeta.

branco dirigi<.lo
ção.

BRASil -vice-campeão
Pan-Americano

Vemos no clichê a seleção brasileira de futebol, representada
pelo futebol do -Rio Grande do Sul que depois de péssimo inicio,
conseguiu se firmar, culminapdo por conquistar o títulode Vice

Campeão �o Pan Americano, realizado em São José da Costa
Rica. A nossa seleção reabilitou-se completamente das más jor-

nadas do início do certame, abatendo na final a Argentina
por 1 x 0, gol de Milton.

�Y.'.�Y!�S'P'f$U-Q

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 I
: Em conversa com Ronald Stresser, prinpalmente transmissões em circuito Ique recentemente esteve em nossa Ca- fechado. Segundo nos informou o

: pital, fui informado que brevemente es- tele-repórter Hélcio José, dentro de 40 I
: tará no ar em Curitiba a TV-Para- dias a TV-Paranaense, deverá estar I
• naense, emissôra associada, que terá funcionando _ normalmente. I: sua direção. Aliás, Ronald Stresser é

I;;
também diretor-proprietário da Rádio A Companhia Wetzel . de Industrial

I
Colombo e Rádio Ouro Verde, ambas lancou recentemente um novo tipo :funcionando em Curitiba, sendo que a de sabá!,> em pÓ. Segunda nos (6dia:n�

I última irradia unicamente músicas, a tau o Sr. Geraldo Wetzel, diretor rre- I
• exemplo da Tamoio do Rio de Janeiro. sidente daquela indústria, o novo pro-. I: ---

...
--- duto teue ótimo aceitação e brevemen-

:• te SlW produção deverá ser çranâemen- ...• A Bm.prêsa Florianópolis SIA ini- mente ampliada. I: ciou uma campanha nos cinemas da
... •

-

I Capital, exibindo "slides" nos quais so- Santa Catarina produz produtos de "....licita aos passageiros que informem ao qualidade que encontram aceitação em

:•
seu esCritório irreçuuutãsuies que por qualquer mercado brasileiro. U exem- iacaso constatam no tráfego de seus plo ; Pudim Medeiros' (Blumenau) foi

• veículos: excesso de velocidade, Mstra- lançado. com grande sucesso em Pôrto e
Ciudad Trujil10 foi invadida por armazém em que, na últma sema- : cão do motorista, avanço de sinal lumi- Alegre e Belo Horizonte, aparecendo co- :um grupo de pessoas, que matou à na, foram detidos 33 negros por •• noso, porta aberta durante os percursos, mo concorrente às marcas ali tradícío- •
bala os dos agentes que prestavam se sentarem no restaurante. Em etc.. Uma bõa demonstração elo inte- nalmente consumidas. •

: rêsse que tem a emprêsa em bem servir : .

,. ao público, conuuuuiâo-o a auxiliar na Não somente as firmas comerciais •
médicos em vários países, tendo se um desconhecido. Informações de Baltimore, OhiO, o grande músico : ttscaueacõo de seus serviços, ou indústriais necesstuim de publicida- Imostrado eficaz e segura em tôdos San Juan de Pôrto Rico diziam de jazz Dúke EllIngton f,oi expulso S de. Os próprios orgãos de divulgação

8
em estado avançada. A nialamida,!

os testes a que foi submetída, que "dezessete jovens dominicanos de restaurante . perto da uni.�ersi_l:
Em Brusque prosseguem em rítmo rádio, jornal e tv precisam propagar

I1, d' t d" o se refugiaram na Embaixada do d d J h H kí C'"""'t ..
acerelado os preparativos para come- suas qualidades. Seguindo esta nova

fl em lSSO, mos roucse e gran..8 --00 -- a e . o n op ms e, em ._ -

.• moracão do seu centenário. Visando a mentalidade progressista a Rádio Glo-
eficiência no tratamento da de-I A Embaixada. do Brasil em Brasil em Ciudad Trujlllo, após tanooga., Tenessee, mais de dUas': divulgação dos festejos foi organizada bo do Rio de Janeiro confiou sua difu- Icerrado til'oelo com a políciã". mil pessoas travaram combate nas I. uma comissão presidida pelo sr. Ivocílio são a uma das grande agências de pu- •

Estudantes podera-o sal d Embalaxa'da -000- ruas por causas racistas. Tudo í: Oliveira e composta pelo radialista Wil- blicidade: a McCann-Ericlcson. :
- .. Ir a· Em Rlchmond, Vlrginla, estu ; isso está acontecendo num país II: ��� �:n��:n�n�d!�eS ����;g�n�:.sta�� Estive visitando em Criciuma as ICIUDAD TRUJILLO, 19 (UPI) - O go-

dantes universitários negros ínct , que se diz o mais. adiantado do : conversação com o sr. Ciro Gevaerd ti- novas instaleções da Rádio El-Dorado
" dR'bl D d d h

taram o boicote, com cartazes, do I mundo. • vemos uma rápida idéia do programa localizados em prédio 'próprio. Em pa- :
verno a epu ica ominicana eci iu 0- ••• organizado para os festejos de Agôsto lestra com os srs. Freitas, Diretor Su- I.

d t di
. .

V""O BUSCAR SEUS DIPLOMAS
próximo, dos quais consta uma grande perlntendente e Jacy Pereira, Gerente,

je, conce er- passapor e para mgir-se ao A -'

J
"

s. exposição do parque textil daquele mu- fui informado dos detalhes técnicos de IBrasil aos dezessete estudantes dominicanos nícípío. suas novas instalações, que a creden-
Solicita a Secretaria da Oliveira Mendes, Sonia Ser- • ciam como das melhores emtssôras do •

asilados na Embaixada Brasileira nesta ci- Academia de Comércio de ratine, Wilson Raimundo: Um fato pitoresco: O sr. Harald Estado. :
d d Santa Catarina comunicar K Z' S L' ••• Miers, gerente da Singer de Blumeruui

Ia e. arp e avirá ouza ima.
nos informou que foram trazidas à sua Simpática iniciativa a da Auto

Informes. publicados recentemente no
às pessôas abaixo relaciona- • loja várias máquinas de costura do V'iação Catarinense de orçanizar uma •
das que se acham à dispo-

TÉCNICO EM CO�TABILI- : Hospital Sagrada Família daquela loca- excursão a Brasília por ocastão da :exterior diziam que os diplomatas . temiam sícão das mesmas no horá-
DADE - Alba Jose Duarte,;. lidade. Trata-se de modêlos antiquís- transferência da Capital da República

Idominícar ri� das 18 a's 20 horas os se- ; Aldo Duríeux, Alcion.e Gon-I:. simos, dos primeiros chegados ao Bra- para o planalto centrai em 21 de Abril
-

.

que o govêrno ominicano negasse permis- I I P' d I d sil; que depois de aiçun» reparos volta- próximo. II d d N E guintes diplomas: ça ves ereira, A e ai e San- • mm a [umciotuir perfeitamente.são. aos asi a os para eixar o país. a' m- tos da Silva, Ary Silveira, : __
...
__ CORRESPONDÊNCIA •

baixada do Equador encontram-se sete pes-
AUXILIAR DE ESCRITó- Amadeu Jacó Scheidt, An-: Em dias da semana passada, assís- Recebemos e agradecemos telegra- •

RIO: - Antônio Anastácio tônío Stadler Filho, Antonio f! ti as transmições experimentais da ma do sr. Alan Toni (Meridional Pu- Isoas, entre elas crianças ,e mulheres, a quem Katcípis, Antenal' Manoel Mansueto de Almeida Coe- 1 i Tv-Paranaense, Canal 12, já funcio- blicidade Florianópolis) congratulan-

I"

d l: nando experimentalmente no período do-se conosco pela iniciação de "PU-
O governo se nega a eixar "sair.

I Víeíra,
Carlos Roberto Aman- lho, Dóris Terezinha da Sil-, das 20 às 22 horas. Esta emissôra da ca- BLICIDADE & PROGRESSO".

OS dezessete asilados da Embaixada te, Célio Camara da Silva, va Faria, Domingos José f: pital paranaense pertence a Organiza- • (Nosso enderêço: Walter Linhares
Dionisio Roberto Schmidt, Cardoso Darci Manoel Gon-I: cão Nagibe Chede, que aliás fOl.·.. o pio- Publicidade - Rua Fernando Macha- iBrasileira para ali foram, há poucas sema- Díl

.

.

'·t .

h
.

d. neíro da TV no Paraná - re'�lizando do, 6, 1° andar, Florianópolis.)
- I ma Silveira, Eunice Por- çalves, Edl e Pm eira e

•••,1 ., ., .

nas, após trocar tiros com policiais nas pro" tela Horn, Eleseario Matias Freitas, Helenice Medeiros

ximidades do prédio. Schmidt, Geraldo Pedro de sabino,. Idálio Aires d�. R�-:., !Eslá de parabens><o "�':

�

Lima, Hamilto:l João Con- cha, LUIZ Gonzaga Fana, LI-
O'"

O govêrno permitiu a saída dos asilados ceição, Irma Botticelli Pe- gia da Silva d'Avila, Leo AI-

Esporte do Estrelalono curso das negociações verificadas entre o reira, João de Oliveira, José berto Ramos Cruz, Mozart

embaixador brasileiro Jaime de Barros Go- Charnes�y Junior, José Car- José Duarte, Maria Tereza

los Domingos Carneiro, Leo- Amadei Silva, Maria Mada�
mes e o ministro das Relações Exteriores do- nel Carlos Anderman, Lenio lena Zomer Garcia, Marile:..

minicano Porfírio Herrera Baez. Depois de Machado, Maura Leal Men- n:e Machado, Nazario Tan

concluídas as negociações foram tornados des, Marnes Filgueira de credo Knabben, Ozinaldo

Carvalho Nalcir Salomé Sil- Carneiro de Mesquita, Rena
públicos os têrnios do documento, que é

va, Odai� Gercino da Silva, to Ner�to Sell, Roosevelt dos

longo. Procópio Martins, Pedro de Santos, Valdir Vieira, Val-

ii�iii=;:;:ES��ã:�rii;�'-iIii,;�iiii�iiii:i:iiii:i:�ã��i.iii:iãiii�:s::s�*'
mor Dutra e Wilson Corrêa.

�·I·G·n·R-l·="B"Mmrj
...

I·E·S
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Ê
..

I
..·

RI'O 'E. são paULO Conte sempre com a Real para a

sua viagem ao Rio ou a São Paulo.
Novíssimos e confortáveis Super
Convair estão à sua disposição,
para uma boa viagem.

Viagens diárias pelos
Supc!"..(o!1vair da Real

13:45
exceto aos domingos

Rua Felipe Schmidt, 34 - tel. 2370

o Mundo em Foco
Foi criada por cientistas

norte_I
pressão mental e de várias pertur

americanos uma nova droga, 8 bações mentais emoctonaís. A no

ntalamtda, de múltiplas aplicações. va substância química foi objeto
serviço na zona da embatxaada 'e

reduzir e, em alguns casos eltmí.,

nar as dores causadas pelo câncer

Um dos efeitos da nialamida é de de estudos de mais de cinquenta

/

f I

�1r?Z..!+a..
'I

I

Vários 'Modelos desd,e

!

,I
t7 pés.

Ultimo Upo retilíneo

CR$ 47.950.00

c:;L

NA ELETROLANDIA
EDIFíCIO IPASE - ANDAR TERREO - FONE 3316

I&�SS$$S$SSSS$iii$S$$S�$,$$S$$$S$$$$$$$S$$���

Desta forma, após tantos anos,
volta o 14.° Batalhão Caçadores

(�, e cooperar com o esporte barriga_

Vel'�3, mui principalmente e de

F':Ol'l�nvPG!is e Estreito, graças a

("ll!,l gic" il:iciativa do seu dignís ..

sima Comandante Coronel Rubens

��:t rr:\.

Vende-se

Gom a posse do novo Coman

dante do 14° Bata.lhão de Ca-

çadores, Exmo. Senhor Coronel

Uma casa de material com chá_

cara Cle A'rvores frutíferas acom_

panhando um' terreno com a area

de 95.215 metl'OS quadrados, situa_

I
do

Tl�:�:.ro �::o�in;::pr�e:::��·o�o
Estreito rUa Tereza Chl'istina N.o

334.

.,

míHOftES Of ESTEIRA

Mor/ema
tobusto

eficiente

• nlütor diesel de
4 cilindros, 42,5 SF�.

.. 5 velocidades

• partida elétrie,a,

• com cabina li:

tomada de fôrça
oi tipo de esteiraíl
revolucionária
.em elos e buci}Ils..

Rubens Barra, está de parabens

o esporte no Estreito, pois a pri�

meira atitude de sua .Excia. foi

d'eterminar, de início, uma refor�

ma completa no Estádio �aquele
Militar, mui

DisttibUldores:

Estllibelecimento

principalmente na restauração dM

traves. que há mlliis de quatro a

nos se :encontravam em completo
ttbandono.

Outra iniciativa do ilustl'e Co

mandante daquela Unidade, foi

determinar qu� fôsse, de lmscllato.

confeccionando um calendário

esportivo.

surge com sua

maior novidade!
o novo ângulo-ideal 130

.Ao.de ponta rígida
é mais claro que as penas

curvas convencionais

A caneta Pilot

assegura escrita

suave e bonita sempre!

PIIO..T"77"
exija também tinta Pilot

----,-- ----

Vende..se Casa
Vendo uma, perto do Grupo

Escolar no Saco dos Limões, toda

de alvenaria, construçãO nova,
com varanda, 3 quartos sala.

copa, cozinha e banheiro:
Informações à rua .JOão Mot,ta

Espezlm N.o 31n, Saco dos LI

mões, com o sr. Victor Martins

,Jnr.

;"-r�-:'��� '

.

,�.

TERRENO
Vendem_se lotes, em 10tearoeLüO

recentemente aprovado, a rua ue
.

sembargador pedro Silva, pr6xtmo

M"trll: Vol. da P"lrld, )31 • Porio AI..... ao prédio n. 860, na pra.la do

.

.,Meio em CoqueIros. Tratar pelo
flll .. !: Volunhírio., J20· P.lot••

.\ telefone 3447 ou à rua SR<'ltos

Dumont n. 12 ap. 3.

I

.

r .:,.�\ PILOT PEN DO BRASIL LTDA.
I I

R. Conde do Pinhal, 92 - 1.�O ando

/'"
Caixa Postal, 3986 - São Paulo

Faculdade de Direito. de Sta. Calarina
Bacharelandos de 1960

O r; (';:jdf'Dte da "Caixa Pl'ó-!Po·:mr, t,U1'8·
Turma de .'sec", no uso de suas atn!)uÍl�<Íes e

comiderando f) decisão tomada pela Assem

bléia Geral Ext,raordinária reali'llad':\ 'Jt1. �;31

HJ/]959,

, f

�/
ImSOi.VE:

1.0 -- E' fixada a data de 31 de março de 1960, como

prazo finai e improrrogável, para serem liqui'dad::J,.� ai-. men··

salidades devidas pelos sócios até o mês de de�embro de

1959, inc.lusive, a:cl:escidas da multa de mora de 20'10, de

acôrdo com o art. 16 dos Estatutos, na forma do item se ..

�llndo df8ta Resolução;
2.0 - A Tesouraria da "Caixa" levantará, em :jl':�;í1960,

a relação dos devedores em atraso superior. a trêf> mi!ses,
contados daquela data, promovendo a Diretoria :l ellmi

naçã.o dêsses devedores, na forma do citado art. 16 .

Publique-se.
Florianópolis, 10 de março de 1960.

Paulo Cesar Delpizzo - Presidente

Ho;uedo de Gouvêa Lins - Sect\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



conheça os novos veículos

CHEVROLET!

•
"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE. S. CATARINA

...
v_____________________________ � � �.n.___

---------------------------------�
_.

FLORIANóPOLlS, Têrça Feira, 22 d� Março de 1960

.' ASSEMBLÉIA GERAL
Na qualidade de Presidente do Sindicato dos Empre

íe. gados em Estabelecimentos Bancários, no Estado de San

Tubarão, 18 de março de ta Catarina, convoco os Srs. Assoclados para partlcíparem
1960 da Assembléia Geral que se realízará; no dia 22 do corren

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

sobrado, em primeira convocação às 19,30 hs. e em segun
da e última convocação às 20,00 horas e, com a seguinte,
ORDEM DO DIA:

1.0 - Aprovação do Balanço Financeiro de 1959

2. - Relatório da Diretoria, Parecer do Conselho

Fiscal
3.0 - Aprovação do Orçamento para 1960.

Florianópolis, 17 de março de 1960.
.. Aldo Hermelino Ribeiro - Presidente

Revogada a prisão preven
tiva de Osvaldo Westphall

ro que tambem o depoente
não recorda o nome bem co

mo uma pessôa mrluente de

Braço do Norte. Ora, tudo

indica nestes autos que ou

tro não foi por certo, o obje
tivo de envolver o requeren

te, única pessôa de certa ma

neira influente no vi?'mho

município de Braço do Nor

te, a figurar neste processo.
Finalmente, a devolução da

precatória, em cumprimento
da diligência, determinada
pelo então MM. Ju':.z de Di-

Eu Artur Teixeira Schlefler, Eu Artur Texeira Schiefler,
Escrivão do Crime da Comar- Escrivão do Crime da comar

ca de Tubarão, Estado de ca de Tubarão Bstaâo de

Santa Catarina, na forma da Santa Catarina, na forma
l�i etc... da lei etc ...

CERTIFICADO

nal, salvo nos casos do art.
312, poderá ser revogada a

prisão preventiva se no cur

so do processo verificar o

Juiz do seu engano em re

lação aos motivos que a or

denaram, podendo de novo

ser decretada se sobrevem

CERTIFICO
a pedido verbal que revendo

os autos de lnqueríto poli-
cial n. 482 em que são indí

a pedido verbal que revendo ciados José Silvano, Luiz
os autos de inquerito poli- Avelino, Pedro Nunes e Ou
cíal n, 482, em que são índí- tros e vítimas a Cia. Tele
cíados José Silvano, Luiz fônica Catarlnense Estr�.da
Avelino, Pedro Nunes e Ou- de Ferro Dna. Te;eza orts
tros e vítimas A Cia. Telefô- tina e o Departamento do
nica Catarinense, Estrada de Correios e Telegrafas, tercei
Ferro Dna. Tereza Cristina ros volume fls. 681 e verse,
e o Departamento de C01'- encontra-se o despacho do
reos e Telegrafos, terceiro seguinte teôr: Vistos etc ...
volume fls. 673 encontra-se Oswaldo Westhphal, por seu

o têrmo de compromisso c procurador (doc. fls. 367 -

perícia do seguinte teôr: 20 volume) requereu a revo

TERMO DE COMPROMISSO. gação da prisão preventiva
Aos quinze dias do mês de qUe lhe foi imposta pele en ..

março do ano de mil nove- tãe MM. Juiz de Direito da
centos e sessenta, às qua- 2a. Vara, em exercício. O
torze 'horas, na sala de au- mesmo magistrado receben
diência dêste Juizo onde se do. o pedido, determinou a

encontrava o doutor Eucly- deligencia constante do eles
des de Cerqueira Cintra, Juiz pacho de fls. 364. Baseou-se
de Direito da Segunda Va- S. Excia. O Dr. Juiz de Di
ra, com o Ajudante de Escri- reíto em exercício, no art.
vão abaixo declarado, pre- 313, do Código de Pro'�e�:3o
sente os doutores Helio Sa- Penal, para fundamentar sua
cilotti de Oliveira, segundo decisão. A documentação
Promotor Público, Wilmar juntada nestes autos pelo
Orlando Dias, defensor do requerente, faz ruir por ter
réu Oswaldo Westphal, pre- ras os 3 incisos que precedem
sentes ainda os senhores

o art. 313 do Cod. Proc. Pe
Euclides Lago e Décio Cou -

nal, únicos que podiam ser

to, a quem foi deferido o vir de base para fundamen
compromisso legal de bem e tal' a prisão preventiva na

fielmente procederem a exa- quele dispositivo legal. A
me nas notas constantes da

proxa examinada no Inqué
precatória e a responderem rito Policial, até a presente
ao seguinte quesito: 1° fase, vem ainda reforçar a
As notas fiscais constantes falta de amparo legal da
dos autos e de números medida decretada. Dinarte
44.141, 37,423,832299, e : Florentino, réu conresso no
382228 são autênticas? Pe -

crime de furto de fios, de
los peritos foi dado inicio ao pondo na policia 'em rein
exame das notas constantes quírícão fls. 363 _ 20 volu
de folhas três a seis, com os me) declarou textualmente
talonários da firma Carlos "que o depoente tem ainda
Hoepcke SIA., desta praça e a dizer, que em Florianõpo
que pela mesma foi deposi- Iís, José Silvano convidou ao
tado em Cartório, na forma depoente para envolver pes
do despacho de folhas sete.

soas de influência, para que
Feito o exame, pelos peritos assim descarregasse nos
de comum acordo foi. respon- grandes, ficando mais leve I)
dido que de fato as notas inquerito sôbre eles que
constantes de folhas t"ês a

eram pequenos"... "que as
seis, representando segunda pessôas que José Silvano
via, correspondem as quar- queria envolver eram os 3C
tas vias que se acham enca- nhores Artur Souza, um en
dernadas nos talonários genheiro da Estrada de Fer
apresentados pela firma
Hoepecke. Nada mais tendo

a tratar, digo, tendo sido

perguntado aos peritos pelas
partes, encerrou-se a au

diência com as formalidades

legais. Eu, (a) .Orlando Ni

colich Chaplin. Ajudante de

Escrivão do Crime, que la

vrei este têrmo e assino na

forma lei. (a) Euclides Cer

queira Cintra, (a) Euclides

Lago. (a) Hélio sacnotcí de

Oliveira. (a) Decio, Couto e

(a) Wilmar Dias. O referido

é verdade e dou fé. Tubarão
18 de março de 1960.

reíto em exercícío, velo por
ponto final na qUSJt::\0. (ve
de precatória fls. 663, 3L vo

lume), tirando por comp:e
to a consistência juridica
daquela prisão. Isto posto. O
art. 316 do Cod. de Proc. Pe-

razões que a justifiquem. No
presente feito, a continua

ção do requerente em cus

tódia, significa sem duvida

alguma um constrangimento
ilegal, que impõe na cons

ciencia do julgador a me

dida saneadora que venha
em toda a sua plenitude, re
parar o erro, e dar ao índí
ciado a liberdade de locomo
ção necessária para conca
tenação de melhores provas
para sua defesa. Nestas [:011-
díções. Na forma do art. 316
do Cad. de Proc. Penal, i1.E
VOGO o mandado de prisão
.preventíva decretada COD (,1'[<
Oswaldo Westhpal. determí
.nado ao Sr. Escrlvao que ex

peça incontinente o cornpe
tente alvará de soltura a fa
vor do mesmo se por al não
estiver preso, continuando o

presente processo seus tra
mites legais sem prejuízo de
ser novamente decretada
novamente a prisão do acu

sado se sobrevierem razões
.que a justifique. Intime-se.

Tubarão, 18 de março de
1.960. (a) Anizio Dutra. JLliz
de Direito da 2a. Vara. O
referido é verdade e dou

POEMA INTEGRAL,

.

Sou a indiferença que a Noite
modelou humildemente.
Trago a Palavra implàcável
dos deuses que assistiram
minha queda imprecisa.
Quando todos passarem
ficarei em -sílêncío,
na soberba paisagem,
esperando um olhar ...

Osmar Pissani

E 'D I T A L - CURSO D:E ADMISSÃO
COLEGIO ESTADUAL "DIAS VELHO"

Aulas de InglêS
APRENDA INGLÊS RAPI

DAMENTE NUMA TURMA

PEQUENA COM O PROFES

SOR MR. EDWARD GREEN

A RUA TIRADENTES, 36. -

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

5.a FEIRAS DAS 18,00 AS

19,30 HORAS.

CURSO DE ADMISSÃO
COLÉGIO ESTADUAL '''DIAS VELHO"

INSCRIÇÃO: Dias: 23, 24 e 25
./

LOCAL: Grupo Modêlo Dias Velho - Rua:
Ramos si nO

HORA: 9,00 às 12,00 e 14,00 às 17,00 Horas.

DOCUMENTOS: Certidão de nascimento
Certificado do Curso primário.

OBS. Haverá nos dias 28 e 29 Exames de Seleção, cons
tando das seguintes provas: Português e Arit
mética. Cada aluno será ,entrevistado. por pro
fessôras especializadas para avaliar o gráu de
maturidade.

VAGAS: 70 (setenta)

Nereu

Florianópolis, 19 de março de 1960.
Maria Carolina Gallotti Kehrig

Temos para pronta entrega em nossos viveiros o mais
variado STOCK de plantas frutíferas e ornamentais.
LOJA MERCADO PÚBLICO (em frente ao

frigorífico) ou

em nossos viveiros à Rua Martinho Callado, 3

NOTA D'E AGRADECIMENTO
ACORDEON
VENDE-SE

Marca RICOMELLI, novo.

80 baixos. 2 Registros.: Vêr e

tratar nesta Redaçao com

Ivo Ventura.

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 Paraiso as

sistiu ao seu muito querido marido, João Onofre da Cunha,
falecido na última segunda feira, desejando ao ilustre
médico as melhores felicidades.

.'.' �.

CAMINHÃO CliEVROLET 6.500

CAMIONUA CHeV�OLET 3.100

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 eficiêncio já alcançado' em regime
médio de operação. De fácil manutenção, re

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

.

,

j
'J
1

"

.<,

vendas· com facilidades e pronta entrega
�: \-

CARLOS HOEPCKE SaA. - Comércio e Indústria
Rua Cons. Mafra, 30 - Florianópolis - Sta. Catarina

..

Sindicato dos Empregados em Estalebecimen
tos Bancários, no Estado de Santa Catarina

E D I T A L

(oncurso para Engenheiros do I.A.P.B.
a ser Realizado pelo D.A.S.P.

• INSCRICõES DE 7 A 28 DE MARÇO - VAGAS 12

•••: VENCIMENTOS: CLASSE K MAIS 30%
: AS PRO\TAS SERÃO REALIZADAS NO DISTRITO :
: FEDERAL !.•

OUTRAS INFORMAÇÕES PODERÃO SER PRES-

E TADAS PELO POSTO DE INSCRIÇõES DO D. A. :
: S. P., A RUA ALMIRANTE ALVIM; N. 19 :• (ESCOLA INDUSTRIAL), DAS 9 AS 12 HORAS. ..
'!... " .

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

o diretório acadêmico "XII DE JANEIRO DA FACUL

DADE DE FARMÁCIA 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 ESTÊVES JUNIOR, 93.

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

Sociedade Carbonífera Próspera
Edital de (onvócacâo

•

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 relatórío
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 1959;

b) tomar conhecimento da renúncia do Diretor Presi-

dente e eleger o seu substituto; 1

c) eleíeão do Conselho Fiscal para o exercício de 1960;
d) re�uneração 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

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

instituto de Belas Artes do Rio Grande do SU,I entre oito

candidatos obteve o 1.0 lugar a srta. Maria Helena Batista

Ferraro, a única aprovada em todas as materias do con

curso.

Filha do Dr. Silvio Ferraro e

D. Maria Batista Ferrara.

Florianópolis, 12 de março de 1960

ELYSEU PELLENZ - 1.0 Secretário

GENOVÊNCIO MATTOS NETTO - Presidente

S/A
FORCA E LUZ DE CRIC'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

ARQUITETONICO
• TOPOQRAFICO
DE PROPAGANDA

• PERSPECTIVAS
TIMBRES.

1 I�

1"1'4,: ,1,
(d-' ;!í-:t

Sociedade (arboní�era Próspera
-AVISO-

S/A

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sé

de social, os documentos a que se refere o artigo 99, do de

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

orícíúma 8 de março de 1960.
'

,

Bnç;' Mário Balsini - Diretor Técnico

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN.4 7FLORIANÓPOLIS, Têrça Feira, 22 de Março de 1960
--------------------�------------------------

APEDITIVOS, ÁO.PlAN_g�
�USIC-ADOS" ,

CHARLES
DlAQtAM'ENTE �8 19AsP9Ns, HE.VAUEP

DELEGACIA FISCAL DO 'TtESOURO
Tabela de pagamento do mês de março
DIA 21 - MINISTÉRIO DA FAZENDA, MINISTÉRIO DA

JUSnçA, PODER JUDICIARIO, TRIBUNAL DE
CONTAS e CATEDRATICOS DA FACULDADE
DE DIREITO.

22 - MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA, TRABA-

LHO, VIA:ÇÃO e EDUCAQÃO.
23 - MINISTÉRIOS DA SAÚDE e ACõRDOS.
24 - APOSENTADOS DEFINITIVOS.
25 - APOSENTADOS PROVISóRIOS, SALARIO-

FAMILIA e ADICIONAL DOS APOSENTADOS

QUE RECEBEM PELO LP.A.S.E.
26 - PROCURADORES DE ATIVOS e INATIVOS.
28 - PENSIONISTAS MILITARES e PROVISóRIOS
29 - PENSIONISTAS CIVIS.

30 e 31 - PROCURADORES e TODOS OS QUE NÃO RE

CEBERAM NOS DIAS PRóPRIOS.
,ABRIL 4 a 9 - PAGAMENTO DE TODOS OS QUE NÃO

RECEBERAM NOS DIAS TABELADOS.

D.F. - Florianópolis, 17 de março de 1960.

Mário Salema Teixeira Coelho,
Delegado Fiscal

Faculdade de Direito de Sla� Calarina
Bacharelandos de 1960

Edital de Resolução da Assembléia Geral
A Diretoria da "Caixa Pró-Formatura dos
Bacharelandos em Direito Turma de

1960, na forma estatutária,
FAZ SABER

que, por resolução tomada em ASSEMBLÉIA GERAL

EXTRAORDINARIA, realizada aos 15 de março de 1960, na
sala do 50 ano da Faculdade de Direito, foi indicado e es

colhido por maioria de votos, o nome do EXCELENTÍS-
SIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DOUTOR
JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, para PATRONO

da
.

da Turma.

VENDE-SE
1 aparelho com 2 auto falante

1 microfone, toca disco e amplí.,
rcador.

Tratar com o motorista

A Modelar - Ary.
Faz público, ainda, que competirá a uma Comissão de

Bacharelandos, a ser composta, inclusive, por membros
da Diretoria da "Caixa", dar breve ciência ao Exmo. Sr.
Presidente da República desta resolução.

Florianópolis, 18 de março de 1960.
HOYEDO DE GOUVEA LINS - secretárío
PAULO CESAR DELPIZZO - Presidente

, TELHAS. nIOLOS �
h

CAL E AREIA
I R M AO S BITENCOURT
CAI� BAOARÓ • fONE lIO'

ANTIGO DEPÓSitO DAMIANI

PERDICiÂO SIA (OME'RCIO,:E INDU' IRIA
Relatório da Diretoria

Senhores acionistas:
Em cumprimento às disposições legais e estatu tarias, temos a satisiação de submeter à apreciação e consequente deliberação de VV.SS. o Balanço Geral e a

demonstração da conta Lucros e Perdas, bem como o parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 1.959. Outrossim colocamo-nos
ao inteiro dispor dos senhores Acionistas, para. quaisquer esclarecimentos ou informação que porventura julgarem necessários.

VIDEIRA, 5 DE MARÇO DE 1.960
A DIRETORIA

.'1.,., ....,

A T I V O
I - IMOBILIZADO

Imoveis
Novas Construções
Maquinismos
Veiculos e aviões
Equipamentos
Benfeitorias
Moveis e Utensílios
Cauções e Depositos

""''''''''''-'

. _�:., .::iJ.� ,1<

UI - DISPONIVEL
Caixas
Bancos

V - REALIZAVEL
A curto prazo:
Almoxarifado
Existencias

Compradores por Duplicatas
menos-descontadas.

'1it. .

Titulos a receber
Cheques a receber
Devedores diversos
Sinais de compras
Contas a receber

A longo prazo:
Depositos compulsórios
Investimentos em outras Sociedades
Devedores por compromissos de
venda e compra

;l;!
:;.. s."

,,-,,,AoVII - PENDENTE
Premíos de seguros a vencer

Imposto de consumo, vendas
consignações e taxas

Contas a regularizar
Despesas antecipadas

Soma

IX - OOMPENSAÇÃO
Ações Caucionadas
Apolices de seguros
Bancos cl eobrançaa
Bancos cl caução
Bancos cl desconto
Filiais cl mercadorias

Total do Ativo

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1959

(Compreendendo as operações da Matriz e suas Filiais)

16.231.483,60
5.441.638,8Q
16.348.816,10
22.782.873,40
2.209.035,80
2.941.235,30
3.282.674,90

13.300,00 69.251.057,90

473.608,30
1.371.777,30 1,845.385,60

PASSIVO
II - NÃO EXIGIVEL

Capital
Fundos de Reserva:
Legal
Estatutário
PI aumento capital
Lucros em suspenso

Provisões:
Fundo para depreciações
Fundo para devedores duvidosos

IV -, EXlmVEL
A curto prazo:

Fornecedores
Obrigações a pagar
Bancos CI Garantidas
Credores diversos
Contas a Pagar
Comissões a vencer

74.000.000,00

3.053.526,90
9.334.107,60
9.334.107,68
7.913.692,30 29.635.434,40

22.688.600,30
4.692.811,10 27.381.411,40 131.016.845,80

7.909.018,60
8.652.825,30
7.512.431,10
17.508.693,20
4.226.625,90
190.457,80 46.000.051,90

., .�--

'A'longó prazo:'
Acionistas
Credores diversos
Bancos cl empréstimos Industrlaís
Gratificação anual aos empregados

3.672.916,30
12.424.321,10
10.189.999,50
3.900.000,00 30.187.236,90 76.187,288,80

36.308.274,20
6 ..736.46Q,10 _29.571.8.l4,1.9 _

•.

1.116.474,70
137.580,00

9.348.327,60
27.600,00
48.403,40 123.861.078,70

83.610.878,90

3.863.442,10
13.204.000,00

75.760,00 17.143,202,10

1.028.248,80

85.579,20
1.858.531,90
1.748.327,40 4.720.687,30

216.821.411,60

VI - PENDENTE
Lucros e Perdas:

Saldo a disposição da Assembléia Geral

.·.·-�;;.>ii.�,�J.\��i" '.1. ..;.;,;
;\11"':"<

Soma

VIU -. COMPENSAÇÃO
Caucão da Diretoria
Segúros contratados
Endossos pi cobranças
Endossos pi caução
Endossos pi desconto
Mercadorias Transferidas

Total do Passivo

9.617.277,00

...

,':}.,
'

.

'f:·,�.. ;f1;�"'''I1!-'- ��
'_ ...J.:ii� .•.• .:... ..

450.000,00
85.537.420,00

357.452,60
9.682.815,20
6.736.460,10
16.956.036,80 119.720.184,70

336.541.59S,30

216.821.411,60

450.000,00
85.537.420,00

357.452,60
9.682.815,20
6.736.460,10
16.956.036,80 119.720.184,70

336.541.596,30

DEMONSTRAÇAO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.959

DÉBITO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Honorários da Diretoria, ordenados
Comissões, contribuições sociais e outras
contas de despesa

DESPESAS FINANCEIRAS

Juros, comissões e despesas bancarlas
IMPOSTOS

Impostos federais, estaduais, munící
pais, inclusive sobre a renda

GRATIFICA:CÃO ANUAL A EMPREGADOS
Verba dê fim de ano

FOMENTO AGRO-PECUARIO
Veterinarios, medicamentos, trans
portes

VARIA:ÇÕES PATRIMONIAIS
Diversas contas negativas

;

PROVISÕES
Fundo pi devedores duvidosos

DISTRIBUIÇÃO DO SALDO
Fundo de Reserva Legal'
Fundo de Reserva Estal,utário

.

Fundo ele Reserva pi V,tumento Capital
A disposição da Assembléia Geral

Soma

Saul Braruialise
Diretor Superintendente

I

',t •
Antonio Pasquali

Diretor Administrativo

._,
Pedro Ponzoni

Diretor Assistente

(Compreendendo

\.

3.808.697,80

5.428.481,60

5.241.835,20

3.900.000,00

Matriz e Filiais)
CRÉDITO

RESULTADO DAS OPER,AlÇõES SOCIAIS
Lucro bruto das vendas

RENDAS DIVERSAS
Juros, comissões, recuperações, etc.

PARTICIPAçõES EM OUTRAS
SOCIEDADES

Lucros e dividendos

-,,,,,,�.•..

38.056.392,00

3.531.647,70

1.483.891,90 43.071.931,60

PROVISõES
Reversão do fundo pi devedores du
vidosos

�
'��t.:..,.... _

Yi.""-'f?i;�
��

.

Soma
46.051.510,00

Videira, 31 de Dezembro de 1959.

André David Brandalise Achutes E. Ponzoni

Diretor Comercial Diretor Gerente

2.979.573,40

......'�_.

46.IJ51.51O,OO

Euclides A. Brandalise
Diretor Tesoureiro

Luiz Kellermani

Diretor Industrial

321.821,60

171.904,60 23.872.740,30

Angelo Leoni

Diretor
Silvio dos Passos

Técnico em Contabilidade CRC-SC-no 1319

L PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo 1ssinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da PERDIGÃO SIA OOMÉRCIO E INDÚSTRIA, tendo procedido ao devido �xame do Balanço Geral,
demonstração da coJtlta de Lucros e Perdas, e demais contas, bem como todos os documentos e livro� de escrituração da contabilidade, relativos 'ao- exercício findo em 31

de Dezembro de 1.95W, declaram ter encontrado tudo em. perfeita ordem, pelo que são de parecer que as mencionadas peças estão de pleno acordó com os registros da so

ciedade, devendo, po,4s, serem aprovados em Assembléia Geral dos Acionistas.

aiaemar Menegotto
Conselheiro ._�� 5 ii

.� ...... .\L.
{!f' .,'
___ .iI ....-..-.:...

Conselheiro

Videira, 25 de Fevereiro de 1960

Ewaldo Ernesto Reicher]: Ulisses José Luiz Bragaglia
Conselheiro

Rádio Guarujá
PROGRAMAÇÃO PARA o DIA

22 DE MARÇO DE 1960

TtmçA _ FEIRA

4.692.811,10

874.297,90
3.497.191,60
3.4,97.191,60
9.617.277,00 17.485.958,1'0

ÀS 6,35 -

Rancho Alegre
ÀS 7,05 -

Revista, Matinal

Às 7.55 -

A Vemag Informa

Às 8,35 -

Um Amigo Ao Seu Lado

Às 8.55 -

Repórter Alfred

ÀS 9,05 -

Sbow Musical R.G.E.

ÀS 10,05 -

.Musical- ·Copacabana.

Às 1030 -

Antarêtica Nos Esportes

Às 11,35 -

parada Musical Chantecler
Às 11,55 -

Rl'pórter Alfred

Às 12,25 _:_

A Vemag Informa

Às 12,30 -

Camet Social

ÀS 12,35 -

Enqua.nto Você Almoça
Às 12,40 -

CELSO Conversa Com Você

Às 13,35 -

Co�vite à Música

>..s 14.05 -

MUsical Copacabana

Giacomo Pasquali
Díretor

..... _-

As 16,00 -

A Vemag Informa

Às 16,55 -

Repórter Alfred

Às 17,45 -

MusiCal Loteria Do Estado
,\s 18,10 -

Resenha J-7

Às 18,55 -

A Vemal: Informa

Às 19,00 -

Momento Espllrtlvo Brahma
Ás 20,05 -

Fala lO Convidado

ÀS.20.35 -

Telefone para Ouvir

ÀS 21.00 -

Repórter Alfred

Às 21.05 -

No() Mundo do Cr1me
Às 21,30
A Vema.g Informa

.....s 22.05 -.

Grande Informativo GuaruJ(t
.is 22.35 -

Os Sucessos do Dia

,

CONFfCCIOIIA·!f OUlLOUf� llPO
Df CI!4Yf

IUi: franclsca 'otenfiM; n.o lt

�' MADEIRAS PARA ç,.

CONSTRUCÃO
.�

IRMÀOS BITENCOURT
( .. IS B;.!.·", .. ó lON( 180?
",IlICO DI �("\Iro OAMIÁNI
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WASHINGTON, 21 (U.P.) - O Brasil e os Estados

Unidos chegaram a completo acôrdo com respeito à Ope
ração Pan-Americana. A informação foi-nos transmitida

pelo Chanceler Horácio Láfer, que se mostra satisfeito

com os resultados das conversações que manteve com o

Presidente Eisenhower e o Secretário de Estado, Sr.

Christian Herter. Desmentiu o titular do Itamarati os

rumores de que o Brasil estivesse puetendendo substituir

Cuba na exportação de açúcar para os Estados Unidos,
acrescentando: "Desejamos aumentar nossas exporta
ções, mas não dessa maneira. Gostariamos de aumentar

as vendas dos nossos produtos, mas não estamos plaítean
do que nos sejam transferidas as cotas de outros países".

Rie'l:u;ões Cuba_Estados acusa, sem fundamento, ÕS

Unidos Estados Unidos por fatos com

Sôbre a tensão reinante os quais os nertecamerícanos

nas relações entre Cuba e os nada têm a ver. Quando a uma

Estados Unidos, Q sr. Hor!fcio possível e anunciada mediação

Later declarou: brasileira, disse o chanceler que

',O Brasil gostaria de ver

solvída a crise, por meio

conversações. Os ataques e a.,

cusacaes sómente agravam os

malcentendtdos, Fazemos votos

para que os dois países amert ,

canos voltem a manter ooas

relações, dentro do tradtcíonul

e;ntendimento e respeito múuu»

que são as iJt.Fes do panca.na;

l'lranlsmo'. E acrescentou que

o Secretário de Estado, sr.

C'h\ristlan Herter o havia rrtet.,

rado da si'u(>çú", dentro do

pontocdecvtstr, amercano, Isto

é de que o govêrno de Cubs

LÁZARO
Reportagem de:

BARTOLOMEU

O grupo FORÇA TAREFA,
composto de Um cruzador e

cinco contra; torpedeiros, dp,

nossa Marinha de Guerra os.,

teve nesta Capital, a Pós
Iongos dias de exercícío pela
costa sul do pais, preparando e

AUTORIDADES

o Brasil não tomou qualquer

DECLARAÇÕES

dia da chegada, onde as altas

autoridades CIvis c militares,

como também a imprensa, u;

i veram a portunidade de conne.,

cer o tão falado CRUZADOR
"BARROSO", que deixou em

todos os visitantes uma magní.,
f'ca ímprensão.

A lancha que conduziu as

de Iniciativa por não ter sido con ,

vídado, esclarecendo mais que
o fato de haver recebido em

conferência o Embaixador bra ,

sileiro em Cuoa, sr, Vasco Leí
tão da Cunha, não se prende
P êss€ assunto e que "O Em
baixador veio aos Estados Uni_
dos vtsitarcme e tratar comigo
de assuntos estritamente rotí ,

autortdades, atracou no portaló

neircs".

Qll,estão de Solidariedade

No flagrante, um grupo de oficiais do Barroso � '.diversas autoridades, quando da visita
oficial programada pelo 5.0 Distrito Naval.

Na entrevista que concedeu à
Imprensa nortecamerteana, sô.,
bre as conversações com o Se_

adestrando o pessoal, para qual ,
quer emergência possível.

O Cruzador "BARROSO" é
o Capltãnea desta Força, sob o

Comando do Oontra_Almlrante
ZlImar Campos Ararlpe de Ma

cedo, chegou nesta Capital sá_
bado p.p,

O Çomandante do 5.° �strl,
to Naval, programou a visita c ;

ficlal a bordo do Capitãnea. no

Atividades do 1.8.C.
A Embaixada do Bra:fiJ em

Oslo c:tomun�cou 303 Itamarati

que o Govêrno da Noruega d-e_

terminou uma cota mínima o_

brigatória de 75% do café 10

Brasil nas imp3rtações do prj_
duto que SQ fizerem naqu,·le

país,
A partir ci,� 1.0 de abril pl'rí_
xlmo todo importador de ca_é"
Só obterá licença de impOl t,,_

ção do produto n3 Mlnstél'!o
do ComÉrcio mediante a côn_

dlçáo de colocar em nOE'" pai",
':lei? meuos, 75% das enco.n ,n_

..las por ano_calendário. Os

extratos, essêncas e concentra_

cto", de cMf; serão Importados ll._

vremente, a partir de 1." ce

julho dêstp ano.

A Noruega vem_se abaste�� J_

do principalmente de café bl'a_

s1lelro, tendo comprado ao pos_

so pais, em 1957, cêrca de 82%
do v.olume que Importou. Em
1958. a cota brasileira de., !�'j

INV'EJANDO

para 71% e em 1959 subiu pa_
ra 86% (primeiros dez meses).
A delfberação do Govêrno n0_

!'"eguês apenas tem a flnalid9.o1e
.:t" estabelecer "chão legal" para
03 fcrnecimentos brasilelr,os.
HAITI
COTA

QUER EXPORTAR
.EXCEDENTE DE
CAFÉ

O Haltí deverá produzir, !la

corrente safra 650,000 sacas oe

café exportável ou seja, .

150.000 a mais que II cota :.:_

xada pelo acórdo Internamo_
nal.tI Notícias chegadas ao

Bras1l adiantam que aqúp.le
pais pretende pleitear autoriza_

Ção para exportar o exceden�e

alegandO a sua situação econô:
mica de armazenagem.

CAFÉ DO BRASIL PARA O
LIBANO E OUTROS PAISE�;

ASIÁTICOS
Segundo informa á Emb .•I_

os VIZINHOS .. ,

o surto de progresso que tem atingido o Paraná, des
de o ele 1930, não teve qualquer solucão de continuidade
no exercício de 1959.

"

Estado feliz,
., * *

Precisamos seguir quanto antes os exemplos dos
Estados do Paraná e Rio Grande do Sul, os quais nos (t?

rebataram, de há muito, aquele pôsto de liderança que
desfrutávamos entre os Estados que possuíam as mellw-
1'es estradas de rodagem do sul do Brasil,

E�t- - '---feliz,

xada do Brasil �m Beirute, ll.

a'..ltoridades alfan(,legárins d�

c1pite,1 IIba:1e_a inf)rm" ftlll

que no quarto trlmestro l'O

1!lG� o Llbano importou cer'�"

de l� ml! sacas de café oea.'

ficlaoo. das qUpi3 filais de �)O Irl
. procedentes de portos b!'a:i
lell'Os.

Revela ainda que contln�o" '

.::.cnlellla::.:te de café do Rl'à.3.1
compôs durante lc:êntlcJ pario_
do a quantidade do p.oJ'.l"
que tran�itou pelo porto li;C <_

nês, com destln() a vários 'JU.

tros países e que se elevou ,_

cima de 23 ml! sacas.

'CONVAIR"
si

TAC"�"
CRUZEIROdoSUl

tem sido i ur i.rado apenas sob

o prisma Jo auxilio rtnnnceiro

O que deS<Jjamos é unir os pai .

ses dêste nemisférlos sob uma

só bandeira, um só programa,

uma só Ideologia, que sígrurt ,

quem a liberdade ae pensam ''1

to e o respeito aos díreítos do

homem e da dignidade humana,

Trata_se de um plano de realL

zações sem prazo fixo, que não

pode ser executado em um ano,
nem, talvez, em cinquenta".
Frizou também o Ministro

Láfer que a Operação pall_A_
merlcana não pode ser custea.,

da por um Só pais mas que to.,

dos devem contrtbur para �ar

os padrões de vida dos povos
(j,' hemisfério.

SETE NOVOS "GINAStOS· PARA
SANTA CATARINA

do navio, desembarcando as

mesmas, que foram recebidas

com honras de estilo, com a

presença do Almirante Ztlrnai'

Campos. Araripe, Comandante
da Força Tarefa. Oficiais supe.,

T1JJres, d1strlbui&l.os em grc,os
mostraram as instalações do

navio, explicandO para que

servia cada aparelho,

A curiosidade por parte dos

viSitantes era grande, já que

foi a prrmeíra vez que um cru.,

zador deste tipo conseguiu rece ,

ber uma vlsrta do nosso Pú
blico.

Na oportunidade consegulmos

os seguintes
secundário;
Araranguá;

estava embar'i,ado o Comandan_
te do 2. Esquadrão, Capitão de

Mar e Guerra - Gastão Brasil

Carmo Junior.

A bordo deste navio fomos

Pelo Inspetor Seccional do Ministé
rio 'da Educação e Cultura, senhor Octávio
da Silveira Filho, foram autorizados a

funcionar, no corrente ano,
estabelecimentos de ensino
Ginásio Madre Regina, em

cretário ChristIan Herter, o

Chanceler Horácio Láfer assim Ginásio Peperí, em São Miguel d'Oeste;
respondeu a uma pergunta sôbre Ginásio Dom Orione, em Siderôpolis; Gi-
o montante de dólares necessá-

sários à execução do plano da násio Pio XII, em Rio d'Oeste; Ginásio
Operação pan_Amerlcana, d U
"A Operação pan_Amerlcana Municipal e Urussanga, em russan-

não é uma questão de dinheiro

I
ga; Ginásio Municipal de Orleães, em Or-

nem de empréstimos e sim de

mentalidade e de solidariedade. leães e Ginásio São João Batista, em am-
Ficamos tristes quando ve '11' 9 N
que ê.ste ph grama conttnent.ü

__p_o.s__.o..v_o..s_" • _

8ece��ão a Dor�o �o cruza�or Barroso e no Lira T. �.

anotar as seguintes autorldatl -s

que foram a bordo: Repres�.l_
tante do Governador do Estado,
dr. Laert Ramos Vieira; Co_
mandante do 5.° Distrito Naval
- Contra_Almirante Augusto

H. R. Grunewal; presidente do

Tribunal de Justiça, Desen!bar_

gador Severino N. 'A'lves Pegro_
sa;" presidente da Assemblél.l

Legislativa, Dep. Jo�lm Bm2

Alves; presidente do Trlbu!l:ll

Eleitoral, Desemb. Ivo Guilhol1
F. d e Mello; Presidente do T"L,
bunal de Contas, sr. N<3IJ,).l
Heitor Stoterau; Representan. 1

do Prefeito; presidente da Câ
mara Municipal, Vereador IP'r

Peixoto; Comandante da Glllt"
nlção Militar, Coronel Al�,�.'l
Veiga Lima; Comandante d')

14 B. C" Coronel Ruben"

Barra; Chefe do Estado M!lio!
do 5.° Distrito Naval, Capitão
de Fragata - Jorge da Cru

Soares; Comandante do Dest<\
camento de Base Aérea, Majo!
Aviador - Alberto B. Neto;
Comandante da pOlicia Militar
Coronel Euclides Simões -de AL

meida; Diretor do Hospital NA.,
vai de Florianópolis, Capitão d

Fragata - Almyr Gulmarã�>

Coelho; Capitão de Corveta _

Berg Maia; Capitão Tenente -

Amaury G. ao Nascimento; Ca
pitão Aviador - Amaro Bar_
beltas Ferreira; procurador Ge_
ral da República, dr, Abelardo
da Silva Gomes; dr, pa:.llo
Henrique Biasi; muitas outras

pei'sonalidades que não foi -00" •

sível registrar.
'.� bordo foi oferecido um

Cocktail pelo Almirante Arari_
pe, � mais, à tarde um almoço
para todos os visitantes.

Alo desembarcarmos do cru_

zador fomos conduzidos por umd

lancha até _() CT Baurú, onde

BAILE

até o cais da Rita Mana, onde
I

ficou atracado até u ala -íe 'I
..

ontem, à disposição ela vístta., ':I'

çã o pública. .zl
O Almirante Augusto H. Ra_

demaker Grunewald, trouxe pa ,

ra a nossa Capital o Cruzador.
Tamandaré. sendo que mfelii_

'

mente o tempo não permitiu
que os visitantes embarcassem.'

Destà vez o AlmIrante Rade_

maker, foi mais feliz, pediu a

vinda desta Fôrça, e conseguir

mostrar êstes navios para as

autoridades, representantes da

Imprensa e para o público
REC�PÇÃO ELEGANTE 'NO
LIRA T. C.
À noite. do mesmo dia, o LI

RA T. C., marcou um dos seus

dias mais elegantes do ano,

quando recebeu a oficir.lldade,
embarcada nos navios que com.,

põem a FORÇA TAREF'A:.
A recepção foi além da especta.,
tlva, 'comparecendo Ilustres per ,

sorialtdades, que prestaram uma

homenagem a pessaa do Almi_
rante ZlImar Campos Ararf1pé,
como também a todos os oncí ,

ais que compareceram ao tra.,

dicional Clube da Colina.
Os srs. dr. Walter wanderley

e dr. Percy Borba, presidente e

VI,�_Presldente do Clube, re ,

ceberarn todos os convidados e

homenageados até a chegada -

dos dois Ilustres oficiais ge ,

nerais da nossa Marinha de

Guerra. Almirante Augusto H.
R. Grunewald, Comandante do

5. D. N. e Almirante Zllmar C
A. Macedo.

Esta reunião social foi des_
,

lumbrante em tOdos os aspec_
. tos; a orquestra tocou IniciaI

mente o CISNE BRANCO, e_

mocionando a todos os presen_
tes. Nesta noite esta orquestr
n.Qstrou o alto valor, o que fez

\'1,1;1 ál o grande número de as_

�oclados, convidados e home_

ragfttcios. ganhando muitos a_

plausos principalmente dos vi_

sitantes. que elogiaram o famo_

so conjunto dirigido por �ntô_
nio Dutra,
Osvaldo Rubim, leu uma bo_

nita crõnlca de sua autoria, que

enalteceu os grandes vultos da

nos,;! T,!ainha de Guerra ten_

do multo aplaudido.

FLORIANóPOLIS, Têrça Feira, 22 de Março de 1960

Buscu-pés,

i

o presidente e Vice-Presidente do Lira T.C., respectiva
mente drs. Walter Wanderley e Percy Borba, quando re

cebiam o Comandante do 5.0 D. N., Alm. Augusto Radema-
ker, e o com. da Fôrça-Tarefa, Zilmar C. Al'al'ipe.

*

RIO DO RASTRO PASSA A SER UM OBJE:TI-
VO DA NOSSA OBJETIVA. MAS, ANT8.''1, ESPE

�EMOS PELO CANDIDATO, ..

*

NóS TAMBÉM VAMOS FAZER, OPORTUNA-

MENTE, UMA EXPOSIÇAO DE FOTOGRAFIAS DA

ESTRADA DO RIO DO RASTRO. UM POUCO DI

FERENTE DA QUE ESTÁ SENDO FEITA PELO
GOVÉRNO. COM OUTROS ASPECTOS. COM OU
TRos ANGULOS. PORQUE OS RETRATINHOS
,OFICIAIS NAO EXPLICAM:, SE A ESTRADÁ É A

QUE MOSTRAM, PORQUE O ENGENHEIRO SOT
TO MAIOR FOI SUMARIAMENTE DEMITIDO.
POR HAVER CONSTITUIDO AQUELA FORMI
DÁVEL AUTO ESTRADA? PORQUE REALIZOU
UMA OBRA QUE CONSAGRARIA UM ESTADISTA?

TEATRO
\
INFANTI L

QUE"A BRUXINHA ERA' BOA"
Entre muitas peças infantis da biblioteca do "Teatro

Infantil de Fpolis." foi escolhida pela direção "A Bruxí
nha que era Boa", para nova temporada no Teatro In
fantil.

Assim, dentro em breve os apreciadores do teatro, e

principalmente o nosso mundo infantil terão oportuni
dade de aplaudir a plêiade que compõe o "Teatro tnran
til" que desembaraçadamente orientada por Geni Gorgcs,
apresentará "A Bruxinha que éra Boa".

Apesar dos problemas que vem enfrentando Gl'ni

promete mais uma grande atração para o público 1111 an
til florianopolitano,

DIA 26 - Sábado - às 20,30 horas no Clube 12
de Agôsto

TEATRO DE ARENA - O Grêmio Embaixador
Edmundo da Luz Pinto, órgão dos Bacharelan
dos em Direito de 1963, apresenta

a peça de Bernard Shaw
'COMO ELE MENTIU AO IvIARIDO DELA"

E a pergunta veio assim, dosada de mel e fel:
- Compreendo sua campanha contra a Elffu!

Todo mundo reclama e se queixa dessa emprêsa l O

que não sei explicar é sua campanha contra o Inco!
Por que? Não é um grande estabelecimento?

- Não há campanha contra o Inco çranâe es

tabelecimento. Algum dia leu algum ataque, alguma
restrição ao sr. Genésio Miranda Lins? Não! Êle é o

banqueiro,' o administrador, o cérebro, a alma do
Inco. Se lhe perguntarem se êle concorda com a in

tromissão do Inco na vida e nas lutas partidárias,
creio que ninguém duvidará da resposta negativa.
Porque as lílossas restrições não foram, não são e

nunca serão\1.O banco como banco! Seriam absurdas
e inexPlicáve�' e até ingratas, porque o Inco tem
esmaltado rel�,vo na vida econômica do Estado. Er
rados estão os ,que o entrosam e vinculam a interes
ses estranhos �s suas finalidades específicas! Os

que usam o seu poder econômico contra adversários -

políticos. és que não lhe respeitam a tradição de
trabalho e o acoI'l1imento que teve da nossa gente,
áesviando-o Para atividades organicamente ligadas
à política e ao pa.rtidarismo. O Inco neutro, o Inco

banco, o Inco antes de meter-se nas lutas partidá
rias - nunca mereceu de nós senão aplausos. Os

que o estão carreando para a arena política, de mo

do cada vez mais agressivo, q'i!le metam a mão na

consciência e digam quem está errado: eles, os que

atacam, ou nós, que nos defendemos?
- Bem! Meter-se em política êle não devia!
- Mesmo porque o seu progresso não é devido

apenas aos que militam neste ou naquele partido
político. Ainda hoje lí uma, parte da sua história.
Por sinal encontrei nela um fato interessante. No

dia em que o Inco iniciou suas atividades bancárias,
entre outros, recebeu um ct;epósito da firma Bor

nhausen & Cia., no valor de Cr$ 10.000,00. E nesse:

mesmo dia, 18 de outubro de 1935, pagou um che

que emitido pelo mesmo correntista no valor exato

de Cr$ 10.000,00!!! Claro que êsse põe e mpa, quase
na mesma hora, não quer dizer nada, mas lembra fi;

passagem da manteiga pelo p�o em internato de

colégio ... Dá trabalho e não de\xa nem gõsto ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


