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CLUBE DOZE DE AGÕSTO - SÁBADO DIA 8 - SOIRÉE E SHOW APRESENTANDO A OROUESTRA DE TOBIAS TROISI- MESAS A VENDA

NA SECRETARIA DO CLUBE - CR$ 400.00. ,
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1'�J'a almoçar t:' Jantar bem, depois de sua

c...... i)l ElltNClA ",\LACE 1I0TRL

ELEGIA

Pêricles Luiz Medeiros Prade.
(para o Pacheco)

ascuta a cencêodc poeta morto.
DO poeta que tentou chorar poemas sôbre O mundo

e faleceu entre as murchas nõres do pecado.
_-

'Escuta a canção do poeta morto.

Do poeta que reflete a côr dos azulejos
na parede das almas condenadas.

Escuta. a poesia do poeta angustiada.
Do poeta que falece duas vêzes cada dlà :

No amanhecer, com a garganta descarnada sem poder
(cantar os segrêdos do sol;

No crepÍ!<;culo, com os olhos cerrados, sem poder olhar

Io vermelho das tardes multíeõres.

e sua mudez fala inspirações em forma de lírios.

Morrt, e valeu a pena morrer, meu amigo':'

nsoero te. Seremos deuses descalços
sujando os pés na podridão do mundo.

Fpol1s, HJ61.

ANIVERSÁRIO S

FAZEM A NOS HOJE

Sra. Leonor Velanti de Oliveira

Sr. Waldemar Hermann

Sr. Aquiles Garcia
Sr. Hugo Grams Novak

Srta. Dulce Maria Unhares
Srta. Ida PolU

Sra. Maria Gallotti Peixoto
Srta. Celina Cabral Teive

Srta. Zulmira Machado Dias

Sr. Joel Carlos Lamarque
Sr. Carlos Alberto da Luz Silva

Sra. Veron1ca Nurberg

menino AIRTON HERON

Transcorrerá na data de amanh·ú mais um aniversário

natalício do galante menino Airton Heron Cardoso, filho

do sr. Allton Fermino Cardoso, funcionário do S.A.M.D.U.

nesta Caplt,al e de sua exma. esposa, d. Janete Cardoso.

"0 Estado', na oportunidade fellclta ao aniversariante

e seus dignos genitores.

Florinn6poJis, Domfngo, 2 de Abril de 1961
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FRAGMENTOS

'Logo mais o Clabe Doze de Agôslo receberá a brololaadia ,

'para ama movimenlada lesla. -

'. 1 Marcou casamento com a srta. 11 Na lista de hóspedes do Querência'
Lourdinha Bastos o dr. Osvaldo Pálnce o casal Sr, e Sra. Dr. Leo ...�

, �o����v� eD�f;!1��10f�ml\�!��itações c ârdto Antunes. •
• 1;� O el-r�lista social Nagel de Niello'
, Está marcada oa .... a dia 19 próxl_ está acontecendo em nossa cidadCl.

•
mo, a exposição de fotografias do _ Parabéns a srta Heloísa Hem. IJIII

renomado artista Jorge Leucht. .,
• que já conquistou vários prê- 1::\ A convite da sra. Maria Madoalena.
•

mios em exocsicões internacionais ��Ie����o �e;'�a p�:����!� �os!',
• 3 Pelo Convair da Real Aerovias J vone B. Leal deu Illovimen(ado.

���a !�o� :���v�ó�:uo=:��:m:�indar�te. • ;l�:!��:��� ����si.alllo R elegante �;��i��ILOrie .:_�n�;ti�:;{��!e :;!::I���;,
porque as carnes doloridas que anunciavam vida •

. 1dI' 1

desapareceram na viuvez dos séculos. 4 RIO _ CheWJlI curem a Belacap
nutork u es e o munr o SOCla. •

Olha para mim. Procura um rosto nas formas esquelética,;.' com seu movirnentsdc "show". pa- 14 O NL''-! Sérgio (Tereziut-a) Nó-'
-�- �ueto ressuscitar na p[:c:=�t:�: :.�r:e:ia�e�::�;:lrres. • r-a �st �ar anbanhú pl1I goldeT Rc.. b�cg�, ostá dando

. show" de ele..'
Olha para mim. Não bebo. não ando, não falo. • Rev °An�����'.

una a ace. o amoso gnncta. num novo car-ro. ,
Meu pensamento percorre estradas de sêda e avenidas de • 15 'I'helme Elita e Luiz Henrique com'

flua. O Sayonara
.

Hi � Fi". na noite de violão e voz bonita mcvímentererr a

urna n itada no Querência Pá1ace.ii'
, (;��r� f�ran������el:lc�����:�� il�� , �

• às 4,30 da manhã. III �'���lne�fod�i� d7sI'U�ild:�liioove;�rIJ�'
• G Festejou ontem. idade nova o jovem "Society" da capital gaúcha estão_
• Sr. Zoélio Valente _ A coluna acontecendo em nossa cidade. �

;
social felicita- o pelo acontecimern o.

_7 Mário Coelho estreá seu o!"ogram&11
•

7 Na próxima auart- 'eira t-mará "Aconteceu na Semam'" len,a .. !:"
posse do Deoartêlt':1e:l�o de E;lrad<.l Rf'.21d·',.O PG,·ou·xa�nu.,'••.

à:;:. 23.35 hnra�. naf.r,, Rodagem o Dr. Themistodes For� �. .

migre.
IR O Clube 14 de Julho na cidade de'

Lages hoje estará numa elegante'

�7J�e n��o ���'r;i�t�nC:iO�esta prome ..

;
J

O Festival de Mod.as do próximo!
���t � ��v�::;tra.:�� ��oC;��:()g�:-
ze de Agôsto. Srtas. bonita" ef

��:���::�ill��d�aJes��t�o��ade�l�.
gãncia e caridade está a cargo dpJ
��a··'b:����t�e'��b���l�t1":P�i�\���:1
SoropHmi;ta. •

Conversa é o bonit.o Samha Canc[II..

�

que tem deixado muita gente comI
água na bôca. f

I' comecsremos Sociais

).,

O sr. Jos� Lemos também festejou
idade nova na última quaria�feira.

8 Hoje as 10 horas, êlcontecedl. no

Teatro Alvaro de Carvalho, a mo·.

vimentada festa de Páscoa, que
reunirá tôda a garotada da Cidade
-A responsabilidade desta alegre 19

;�j�" ees.� {o����� �1z������ ��:._,
lho.

O casal Sr. e SI"<l. Fernando (Bel"
nadete) Viégas, recebenam em sua

simpática e confortável residência,
um gruU::J de amigo." para um. jar_
tal' americano.

hETAOJNSI-lRDLUCMFàee
20
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(urso de Âvallação em

f.A/_�1L Extensão Rural
OVOS DE OURO - Então, sra. dona galinha.

Q_u,em. -havia de dizer que aquela história de galinha

que deitava ovos de ouro, viesse mesmo a "acontecer"?

_ Admira-se? Disse cacarejando a gorda poedeira.
Não estamos na época do ouro?

E o dotar? Pois sim. Uma óve ..

E O RESTO VEIO EM CORO - Amigo, vai apertando
a fivelinha, bem aí no ultimo ilhó.

Era a manteiga, o queijo, o arroz, o feijão, a cenoura,

o aiplm, o nabo, o pão, o biscoito, o amendoim, a banha,

num vozerio Infernal. Berravam num esterlsmo alucinante:

Cuide-se, cuide�se, não reclame não.

Não temos culpa nenhuma.

A culpa é do dolar. Vê ln se eu sou o cl"lIzelrinho, coi-

tado.
Se não quer não compre e dê o f61'a. IVai tomar fresco no Miramar., .

_ E eu: pois sim, pois sim, está certo e fui saindo para

não d" carta,.

IELES ESTAVAM .4LI, AMOITADOS - Rindo, rindo do

doer a barriga cheia.
_ Quem são'? - pergunteI.

Nós'? G-ra essa e você diz que é jornalista.
Nós somos os ,·tais".
E podem nos chamar de tudo. De exploradores, apro

\"cit.::ldores. pant.agrueludos, Inimigos do povo, o que queira.
Pa r:t nós, basta somente que se fale em "vai aumen

""I"" f' já estamos aumentando.

ReaHzou .. .;e de ] 3 a 29 de março, to do Curso e entrega de diplomas,
em nossa Ca:pital o Curso de Avalia. tendo comparecido dr. Neil, Or. GI,au ..

ção em Extensão RUl'al patrocinado. pe-., cou Olinger representando a Acaresc,
la ABCAR. Mr. I. Neil Raudabaugh e outros convidados.
do Ministério da AgricuHura dos E'sta.. O flagrante acima é do jantar de

dos Unidos ministrtu o Curso, tendo Encerramento do Curso nos salões do

dêle participado 36 ·alunos viq.dos de "OSCAR PALACE HOTEL" que te-

12 Estados, da Argentina e do Uruguai. ve a honra de hospedar as diversas de..

jRnt�: ��n�'��C�9 :Ar:C�e���t�� �:e;ã;��PÊ�!��:o�u��1 ��reSt?p�:
, .

.

vê é realizado na América

crônica

Um domingo. ou
í ertadu, é um dln assim,

neutro, sem sol e sem chuva, cinzento, Inavegável.
Sem fazer muito calor nem muito frit>, a gente es

pera Que as coisas venham ao encontro, mnnsas.

lTm domingo ou feriado. é um dia assim que
"Ol'(> pode sair para fazer nada, ou ficar em casa,
sem suarí Voei! pode sentir o scssêsn tios outros
na longa e interminável tarde; nas árvores que
parecera descansar do>; ventes e das chuvas de
ontem.

Agora, não tente fazer fôrça num domingo ou

fi'r:�ado, Não invente arrumar coisas velhas, mu

dar a disposição dos livros na estante. Não tente,
porque você começa, pensa que vai arranjar uma

só prateleira e acaba arrumando tôdas; acaba
sentado no chão, cheio de pó, descabelado. suado,
com a cabeça cheia de tantos nomes, livros que vo

cê está necessitando comprar ou adquirir. Verá que
a, sua biblioteca não é tão boa como você pensava,
que lhe falta tanta eotsa para us seus rudimenta
res conhedmentos. E S� você topar com velhos
arquivos, onde estão também Os escritos velhos
então será pior; vêem as recordações - não pela
forma do escrito, que merece lotai reilaração _

dos bom; momentos regi�trados, das coisas que se

poderia ter feito. das atitudes, ela" !wltl.ç.les, {IUe
no geral, foram as er-radas.

.

Não faça_nada disto, meu bem nmigc, e pr-ln
cipalmente, nau sente 116 chão, porque depols VOC\!
retorna à infância, começa a relembrar os tempos
idos. a iufânria, no chão .. Mas ir-to .iá é ou

trn l'onversa ..

x

Um dia. os mortos sairão de sUIIS tumbas. sem

�cs�usdtc.rem. E as mulheres parm-ân de chorar,
....::' usar luto. Os homens não serão mais r rtstes
pelos seus mortes. e nem acusarão Ou dcrenderno
'-lS outros homens,

Um dia. os homens não matarão os seus se

melhantes. Serão contidos pela SOLUÇÃO DF.)"I
NITIVA nA CONTENÇAO; mio haverá guerras,
nem p�rseglli�õe!'O ractats, e os t'ontint'ntes serão
dbér-r-hnos,

Um dia, 0>1 homens se amal·ão lISS nos outros,
('I In amor humano e não {·elestial ... (' terão b .. i
jos nas face>! dos outro;.:; irmão,,:. sem gargalhadas
e a in('om,lreensão dos sexualista".

COfil'('I:'I:II:i::r�� i:p�:���:r;:, �!::, �mi���ã�d�;��
Ia.;;, sua "e.;!, lindas, lôdas, porque são mulheres e

nasceram para serem amadas.

�m �iR, os homens se amarão uns aos outros,
e �elxarao o convencionalismo. Serão êles llró�
l/riOS, ('orno natureza, pura, repudiando flS deh,r
paç(leg da;;; genialidade""

Um dia, .. uh se houvesse êste dia, todos os
homem; "morreriain!

X

Doi!'! galos I)lantados IIOS morros das casi�
nhas, como signos de uma gl'ande procissão

Sinos batendo, lentos, grossos, comO se �sti
vessem comunicando morte ou pai..�ão. As badala

d�s sã� os .a�seios dos ('orações mo.rtos e fias pai
xoes nao .... n·ulaFC.

Paixão!
Pelos morros, pelas sinos. Paixão dos homens

contra os próprios nomens, que alternam en

tre espaços as malditas vinditas, que st'�ui'� em

procissão, irremediàvelmente.
Paixão!

---------- silveira ler..zi

VENDEDOR-VIAJANTE
Companhia Internacional fabricante de perfumarias

necessita de elemento solteiro, bõa aparênCia, idade d�
21 à 35 anos, curso ginasial, para ocupar o cargo de ven�

dedor viajante na zona litoral de Santa Catarina.
Condições: - salário, comissões, diárias e despesas de

viagens pagas.
Os candidatos deverão a.prcsentar�se ao Sr. Areias no

OSCAR PALACE I'!OTEL" no horário comercial, 2.B e 3.B
feira

.

I
Ten. CeI. NELSON ASDRUBAL CARPES 1

O Comandante do Destacamento de Base Aérea de

Florianópolis convida os parentes e amigos do tenente
Coronel NELSON ASDRUBAL CARPES para assistirem

a Missa de 7.Q Dia mandada celebrar no altar-mór da Ca

tedral Met.ropolitana na próxima terça feira, dia 4, às
- !'! :.'hor,â. �ntençrio ti alma do lnesC[ueet

,�r�'
.

'

..
't

k"'� ?:;:...
_--
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"SEMPRE NO MEU CORAÇÃO"
horas - HAVERÁ SORTEIOS DE

'0 U'l'AlJO" o WiI6 .... TlOO UlULO OI" 0&1'....... Plortanôpulis, Domingo. 2 de Ahril de 1961
--_ .... _----

CLUBE DOZE - DIA 2 DE ABRIL - DOMINGO DE PÁSCOA-MATINADA COM INíCIO AS 10HORAS-FILME
_ Após � matinada haverá distribuição de Ovos aos filhos de sócios - "ENCONTRO DOS BROTINHOS" -Início às 20

BOMBONS AS SENHORITAS;
--�_ ...._-------_.

N.o 197 conhece de vista",

por Walter Lange
D:'. Donáld A. otaeer, de

:>4 anos, detentor do premio
Nobel de física de 19CO, S:)U

II. oe como se gm-anttr do. aju
i da d;âr;a nos seus estudos e

suas pesquisas, casando-se

cem out.o gêniO em mate

méucn, a Dra. Ruth Loi: ('

'rnomson. Haviam estudad .

juntos na üntverstdade etc

Berkeley, onde se conhece-

NUll1J. revista estrangeira
li a seguinte notícia espor
ttva: "Ern R:::cile, Pernam

cuco, Brasil, a justiça ea

pO!:;�iv� suspendeu um golei
ro e o juiz de uma parbida
de root-bcu. Motivo: O go

leiro, durante a partida,
mandou buscar uma mest

_'Ih:1, urna cadeira e uma

h:can de caré e começou a

lazer o seu Iunch. porque o

tôgo estava sendo todo dis

putado no antro lado, com

domíruo absoluto' do seu

quadro. "E' antiesportivu ri

dlculaiis ar o seu adversário
po.rmte a assistência", deci

díu a josucc. condenando o

goleiro e o juiz por ter con

xer.tído essa brincadeira.

De onde veio a denomina

cêo "Tio Sam"? (em inglês:
trnc:e Sam). De Washington
esclarecem oficialmente a

ena origem: Em 1812 um

fornecedor de carne para o

Exército americano, chama

do Samuel wnscn, costuma

va ruarcnr os pae6tes com

as teu-as "U.S:', abreviação
de untdet Stntes. ras.acos
ün'õosr. Os soldados davam

u-; duas letras, aludindo ao

nome do fornecedor, a deno

mlnac.io de -üncte Sam"
r tio S;11111. E ela ficou até

hoje! nossa terra ficaria diminui-
�_ '1,0 de um".

Quando um deputada

ca-I
--

nadense discursou sôbre Jim Cleveland de DaIlar,
questões de lavoura, um co- de 74 anos de idade, ganhou
lega o aparteou dlzendc Que '.:"':1 p_rê�io num concurso.

��' :n��ns:i:dO �:vrac:���� I �i!�:m�oe a���:��;an: ::_
p r o 11 t a !TI c n t e respon- ,visão "-G lado de Marilyn

���: S��ell:vra�:�o'T��!�� I ;��:�e�u�ã�nr:e�:��� q;!�l
nunca pus um ovo, mas sei era Marilyn Monroe e que

prcpar.n' uma omeleta, coisa preferi.i ganhar uma garra-

que a galinha não faz." "a de Whisky."

Dr. rranow ghapley, dtre
cor do Observatório de Har

>A nrd, respondendo a uma

pergunta de um jornalista,
) que significaria para a

humanidade II chegada á
lua de um homem disse:
"O número dos ioucos na

cerca de um P. meio mí- Manuel: "João a que. ho-

mões de cantores e cantoras ras costumava descansar?"
fazem parle da aeoúbnce .roão: "Depois de almoçar
s'ederat Alemã. Foi apresen- minha mulher costuma 'dor

tudo há 'pouco tempo pele. -ntr durante uma hora",

Presidente da Pederaeác renuet: "Quem está falan

4-'Ge-ral dos Cantores Alemães do' de tua mulher? Eu per
Heinrich Boeel, em Frank- untei quando tu descan

furto E�e acentuou que se as." João: "Então não com

faz notar na juventude um preendes? Eu de s c a n s o

aumento considerável pela uando ela dorme!"

música coral, mas êsse in

terêsse não devia ser In-

vattvos.

As pulgas e a arca de

nuencreoo por uma manu Noé: ljoé, como todo o rnun .

tenção de costumes conser- do sabe, colocou, por ordem

.vlna, na sua barca duran
te o grande dilúvio, um ca

Certe automobilista íta- sal de tôdas as' espécíes de

nano possuiu um minúsculo animais, Isto é: um macho
a u to IT'. Ó v e I superutilltá- e uma fêmea. Por ocasião
rio. Seguindo por uma auto- 'o embarque, feito com tô
esr.rada à velocidade de 40 da a urdem, casal por casal.,
quilômetros à hora, um fêmea do casal de pulgas
enorme carro com linhas (dizerm que foi "e'a�), deu

nérootonmtcas, o ultrapas
sou à velocidade de uns 200
;.. hora, peto menos. Embora
o outro carro não o tivesse
orado, estava convencido

Ú que o seu havia parado
o desceu e.. partiu a ea

beca! acrescentou que foi {l

único acidente que sotreu
c.té hoje.

rm pulinho maior, e vtran
io-se para trás, indignada
ítsse para o casal de ele

antes, que vinha em segui
Ja: "Não empurrem, seus

iru'os". Mais tarde, quando
todos já haviam embarcado.
Noé notou que a sua mulher
e COça\'R muito e indagou

do rocuvo. Ela, em resposta,
.serguntou a Noé: "Diga-me
.nnu coisa: tens certeza que
is duas pulgas estão na

Entre céeos: "Quem é
;,'"!Uel:t senhora que te deu
� inca' cruzeiros?" "Apenas abarca?".

CONSULTE-NOS SOBRElMÓVEIS
Agência Intermediária de Imóveis

r
.,

_�I�
• ALUGA�!,nMIN[STRA

I r·,-.J i:::: - COMPRA - VENDE
.-';_ == I

\D4 ;')1(.11.0

�_�1�--f=""' _

- �ERIEnADE -

RELAÇAO DE IMóVEIS EM NOSSO ESCRITóRIO E
NA AOf:NCIA De: HEvrSTA$ BEClí --

PRAÇA 15 os NOVEMBRO
rnrccão : ARNO BECl(
As. Juridica: DR. ACACIO S. THI.4GO
RUA ANITA GARIBALDI, Esq. RUA DOS ILHeus

MOÇA PRECISA·SE
É INDISPENSAVEL QUE. TENHA GRANDE
PRATICA DE DATILOGRAFIA E CORRES!.
POND�NCrA. IDADE EN1'RE, 18 E ·30 ANOS.
APRESENTAR43E 'A RUA DEODORO.23, NO
I-IORAnrO DAS 9, O O 'A S 11 HORAS·

CONSELHO ÚTIL

Sempre na liderança da qualidade,'
TODDY destaca-se agora, mais ain
da. com a sua útil. in via lavei e mo

derna embalagem de vidro. De fe
chamento hermético, absolutamente
refrataria aos efeitos da umidade e

da luz. a nova embalagem de vidro
que é apresentada em dois tama
nhos para a sua comodidade e

eccnôrnia. e o resultado de minu
croses pesquisas para conservar o

seu TODDY indefinidamente- sal
tinho, agradâvelmente aromá
tico e deliciosamente saboroso.

.'

�

!�"'"
,....

iiJ-mm·-"./
1.-

-1'-1':p>-y
.'

��-=��

Escolha, ago,a, dentre as trãs O novo vidro TODOY oi �IO'
embalagens TODDY. a m1is legida por um sela de segu·
certa para e sua fam,l!a:v,dlos :Jnca paraflnadQ. que o to,
de 227 e 454 g,amas e laias na invIQlavel.ga,anlindo ina�
defõlha de tJandres de 2.270 terada a comprovada qual!
gramas. dade do ptOdulO

REPRESENTANTE TODDY PARA O ESTADO DE SANTA CATARINA
G, DA COSTA PEREIRA & CIA, S, A. - Rua Felipe Schmidt, 36 FlORIAr;ÓPJUS

CONSELHOS' DE BELEZA

_ l; 'J!;
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nlefone 8022 - Cu. POIla]. III
"'tr�. Telecrifie. ET....OO

HIU.TOH

li & K Il·N T.
il,,'1'1 I,� .,. �·"I·[lJi.núe_ d.. IIoqul.o

f).,.• .t,

"IVA'!'ORIIS
1,'lfl\'i" Alber-to de Amorim -- And • ..;;

1· ... ur o Paulo MachaClo -- ZtU'y Macbw-
.\\ � 1'0

", .. .,1" ,1<1 Costa Ramo! _ canoe II. anveíra Lenz!

COLAÜUH" DOM lti
H''''n'!f''� Fllbo .- Dr. D!WJl.ldo Rotlrliu(.'.� Call1'õ

_ Dr. Al,'lde� Abreu - PIaI. Carlos da Co'sta Pereira
",,,! '1111''', <J'Eç. _ ·Major üoetoneo Juven8i - 'pr,"

.....; ,!, .. �'d" de Onella. _ Dr, Mi'rtoD Leite .da Coete '

1('jI"'1] Costa _ Prof. A Setxa, Netto::-"" Walw...

j ::rlll'." [Ir. Al'lyr PInto da LUI _ Acy Cabral 'l'elve.
"I}lire� - II, I,'·'nl."" _ ft,·� lltnu r ('III'VRi"'_,

.

-- 1:lIi !.l'ho - Roz cndo \' Lima -

àí

aurv Borges ._1
L:í�:II'(l uartolomen.

(o'O'l'O(;IL-\I1IA'- ..\l\lIlfI'ON VIEIRA

PllHl.lCID • .9.
ljllrnAr A. Schlfndweim _ virgflio- Dias

1l."K.�."·!'"'. 'rI
..." .. r .... I.ç... .l, 8, LarII LUla
Wlfl!.- Ro. 8eaa'.r o..taa oi. _ 1#1 , ••• , •
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RUA 'RAJANO (Prédio do Rancho d<l Ilha) _ Dr, 2a.:l 6f1. feira _ Da:; 7 ils 113 horas
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Aos sabados - das 7 às 13 horas
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Uma "jóia" para sua cozinha...

110)" apenas s
.

mensais

Tão maravilhoso, que V. gostará de mostrá-lo a todas.

Tão lindo, que suas amigas vão adorar.

Tão prótico, que' V. poderá fazer tudo em muito menos tempo.

Tão completo, para tôdos e quaisquer habilidades culinárias.

Tão eficiente, que os pratos que V_preparar vão receber os maiores elogias. _

ADQUIRA-O AiNDA HOJEI

IMPORTANTE!

Quota d'e HE1IOGÁS - garantia de for

n e cl m en to permanen.� o mt!_lhor preço

- já incllJloa no custo e �as mensolidade�

RUA FRANCISCO fOlENTING, t

.

REVENDEDORES AUTORIZADOS EM FLORIANÓPOLIS
CASA UETRONICA

I
LOJAS UUIO TÉCNICA

Rua Felipe Schmidt, 38 COM'.CIAl S. A�

cgr.t:��or.s+��,ú:.r:�A I

Ruo Tenente Silyeira, 2./28

Rua Cons. Mafra, .7 l'OUViU'A
fllH:) S. A... C.",.rdcal

EST"IELltlMENT05
Rua Deodoro, 15

liA MODELAR" S. -a ... C.""'relo REGO & SILVA
Ruo Troiano, 7 LOJAS RADIOMACK

IIMÃOS DAUX s. A ... Com., 'Ial
RUQ Coronel Pedro Demoro. 1.609

Ruo Arciprete Pctve, �/n.·. Ed. IPASE

IIMÃOS GlAVAM
R"Q JOQO Pinto, 6

'II
.

IIMAo5 MENDES & CIA.

�
Rija Maio., Uvr9,!,,,,irto, 11

aJ�L.JAçU

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IRTE, MEIO E· CULIdRa
.

Jr)(i,i EOimgelista contemplação está demcns- pretensamente objeto úníco dos modernos rüõsoros da ram a afirmativa já que não européia sôbre os Estados porção de eentêlhns lançadaNC.o ILC2.alll�S que seja o
.

t rudn na sua arte. de uma história que seria su- história: gpengler, 'rombee, ;6 os Judeus como antes dê umcos, cm-regada de pré-no . pelos deuses do seu mundo
seuc nn:u .faLx� estreita de.!. pra-hlstórla, ela deixa de Sorokln, etc.) tes. os ntcsos, nem pelo con- cões especialmente endereça Infinito e formava o patrimôterra Iértil, nao negamos wo-nngcr «estaca. 11':> existir, pois dela podemos ter tacto secular com a ctvíüsa- jadas ao nlatertatísmo. De nlo adquirido. De uma certa
que !>�>\ inteligente c quê a curso de sua exposíeão, um consciência, embora esta Logo, em wcntnger. não -êo egípcia, nada perderam uma forma mais genérica, os forma, pois, a cultura egíp-rcrunrrccc do solo se deva à ditado medieval árabe, por nonsctêncta não multo agu se trata de uma significação 'a sua tetcâo e das suas ori- fatos se estabelecem de acõr era está voltada para o uns-

�t��r:����i�:ce·s��: b����r��� '���:I���::�:r::l�a �e ��7,1t�� -�:mp����:e ��::sini�er:�a� �������;I���!�:e;:I���a: -;�l �e�:q�:;����' o paralelo en- ��S,C��l ����z:ç:� tu��di�� :1��.o'M�:i h�e�I��:�e�;:dbo:��,
co. Kc'{.".unos.- Isto sim, ser do Egito. "O extrangeíro que equívocldade de sinais. Dois \·i117a�.5.o só será possível se tre o Egito c a contempcrâ- comunicáveis com a dos egfp cas no própria campo sócio
esta c,;�ru.tlú·a social arãü- bebe agua do Nilo esquece dos primeiros sentidos de :lo ultima não Incluir patrl iea Mesopotâmia, em vez cios. Não' é um Egito QuC econômico:
ciosa, ler �ido aquela dlsci·' seu nals natal". (l) Ou cul· cultura certamente não tra- mente espiritual, pois se u disto wcmnger tnststc várias vimos nascer, mas uma com 1) Na moderna cívüreecêcpllna produzida anti-natural! tura se entenderá no seu res- ta Worringer ao falar do Egl- incluir, será difícil, no cas� vezes, e com espectal fnterês trução worringeriana _e un:a norteamerfcana, que herdou

��eann\�,D: �::r=���� �o:.l ���';O!l�:���e :���:� �el�e��� ��r���::::�:�onc�e��:���;ee :;I!��to�on�I!:��Sd�en���� :��tI;: ���p�:a,�ão�e��o�g��� ��tf�rr� ��:t:::��r�tãoO,e:;�- �:tné���tl�gdê�:;'��l p:��o����zarmos dela como em alguns caso será, convenctonalmen- secundárlamente o segundo uzacãc egipcia. E, se naquel- tados Unidos. Diga se de nas cercada sóbre um despreze nos exteriormente
_

"a unida
etuos- niracrstacos, ou então te. qualquer grupo 011 povo -omrireensêes objetivas. F plano linear, a cultura 112.0 sagem, a comparação os!a- da mateneusta Europa para de tiplca de potencia passou
para domá-Ia. Mas, em ambos

I que ainda não tivesse atingi- universais: 'I'ôdo grupo "re \)pde ultrapassar a nncr r beleetda entre ambas as c! com a materialista América do homem e do animal 11 rnú
os cnsos. gozemos a natureza do o estádio da escrita Ou cuado" entender-se-á, como egtpela já que ambas estão víüzaçôea, para êle artificiais, do Norte. Se o homem entígr quina, alimentada com com
ou t-abanas contra ela. o indicará aquilo que nós an- uma cultura no primeiro zen- confundidas no mesmo ümt não poderia manter-se vâ.lid� Unha uma atitude pslcológl bustível" (7), No Egito ficou
contacte é natural. cheio de tes subentendemos: patrtmô- tido. Todo povo, urImitu-o 01' (se não são unívocas são co- 'se tomassemos por base pos ca inteiramente d.vergene no homem e no animal (era
participação direta No se- nío esotrttuat de uma sacie, não, há de configurar uma .nensjjrávetsj , como separa- sívets anulogías geográrícas. da nossa em relação aos pro- enorme a impcrtâncln do
gundo caso, via de regra cace. eívnteação espiritual. cultura no segunda pois não ontolégícamente, mesmo qur Mas, estranhamente. podere cessas que observava, se ti- anhnal no vale do Nilol uoe
mesmo, há mais contingente No primeiro caso, também. o há aquele que não tenha pe no oíano lógico o possamos servir se concluíssemos que, nha uma concepção da vcr. sal' do tecnismo. 2) No muncriador. Deva-se readverttf componente espiritual está lo menos uma. Incipiente vida fazer, nação, civilização { uma vez assentada a arttrt- dade, dos fenômenos, e do do moder-no a vida passou da
que as civilizações pOde,m a- i11}plicito mas vem ligado aos espiritual c cr-iadora. Será cultura'! Vê-se que também eíostdade da ctvníeecêo nor- unive.rso cal"a�tel"Ísti:amente substância agricola no co
parecer como resposta a ln- patrimônios material e social,' 'I)bte a ter-c'ra acf'UCSO flue não é êste o sentido empre- 'e-americana. dentro dela, sua, Isto modrnce nao só 1\ merda urbano. O Egito percitação dQ.. meio hostil. Mui- (" é ma;� próprio, como de- I incide o crttérto de WOJ";in. <;ado pcp., worrlnger; em ré por misteriosa reação, produ organízaçêo social e econô menecou

"

fiel à terra. Não
tas contingenclas registra- 'iignação etnológica. das soo ger ? Citando Probe-ttus flF recão ao Egito êle nega C'- �iu-se arte da mais orgâ.nlca. mica. &. política, mas roda (\ emos o direito de afirmar,da� na. historiograr�a.' l�vam- ciedadt;s primitivas, que, pas_1 cs,'rrove: "A rultura é ateI' tura onde vê clviUzação. Nós A músIca ponu'ar. a Iitera vida,. condlclonand? � arte. womo Worringcr, aplicando
nos a Julgar que nao sao as ,am a chamar se sOcledad('s ra que o homem torna orgã. ':lntes usamos a palavra cul tura (espeCialmente a, dra- Worrmger está longlsslmo de a frase dc Frobenius: "A cul
.::ondlções . fáceis de vida, as 1ç. ("ultura recuada. Fora dia I )-:ica··. E conclui: "O Egito !ura entendendo por ela uma maturgla). fi. pintura e a aT- Ignorá-lo. No seu llvro sôbre turn e a terra que o homem
p:'emlssa� físicas propiCias e to; há ainda o sentido hJst�. 1 11este �entld'J. não tem eul das .Qualidades da clvlllzat;:.ã:o. '1ui'('tura. dão·nos razão. A o gútico levanta·se vivamente faz orgânica") que, sob êst.e
comodas. a fonte de onde se riO'óglco, que escapa a uma tura alguma. Mas tem uma E quando dissemos que o pc. musica popular, até que sur- contra o realismo histÓr:co. ponto de vista, o Egito é
origin:lm as �ivllizações. O ?eflnlção preciosa certamen.1 (·ivili�ação". Ora, SE: e pela� \'0 adqqirta cultura no !TIo, -g.tsse o estúp.ldO roc�'�roll, No entanto, aqui qu�e nos in t.OtU71� carente de cultura.
fato d'Õ! que os grand.es rios c pOJ'Que. como

.
adverte A'I "Organicas propensões" (Or- mento c-m que ultrapassava tmha uma torça meló(hcll. e Induz a uma corhparaçao, em Nmgcem pensou em nega:·

n�"e,:, prOj.)ici3r rlvlllzações Waismann (2). se trata au- tC;;:1 y Oa<;set), . pela alma, a utilização dos esforços em lm'entlva avassaladora, a plano linear, entre os dois :;ultura aos feniç:ios mesmo
nao {> ur�ive!"sal ..

ma� n fato cs d!! ullla representação' que se r,assa da civilização fi proveito material para criar fazer dela, talvez a mais rica mundo� desenrolad�s e:n es- ';endo êles mais dedicados ao
de que -sao os mcltamentos ":'(11 (lHe e formação mental tulLura. o· conteúdo degia algo .et.erno não podiamos, música popular do mundo. A fer�s dIVersas. O Egito e um� ,�omél"do e menos a term que

�����:�: ê ��:nt� o�J�'���h� I :J��;t�:;�.d� ���:�U�' ���!:I�:�- ��rm�;��el�UI��;:I�iZ:�ã�r: ����e:a:; �:��Og::ía:I�:� ����u��J osd:�:e:o�':����� ��c�:�a:en:�V�I��:d: ��::r:L :tVé:!::���s'de N�o�;:�at;,u:té("nico pode desenvolver_se nentc elaborado no cC'ns- <"'u1tura aqui não se e;tende mente cronológicl). a partir ve uma qualidade difícil de da�e de nenhuma outra. Não povo remoto com um moder
� rr:e_�\l1O e�tratlncar-"e sem, dente. E�ta rulLnrn. (> o pr? üo sentido linear da hlsb _ do qual deixasse de haver disfarçar-se, e lírica. Difi"ll aSSlm os Estados Unidos, no, aquele seria o fenicio.
'1ue conLanune, absorvendo-. "'ndid'l objeto histórico dos ;'inO'ogid, dentro do qual .�i" uma coisa. para haver outra. deixar de perceber, também. pai cela portadora da nossa Acresce a tudo isto a dlficul
as, a,. reservas contemplatl-. "lIós,,!.")s da História. mas ,rira um âmbito social cu,ia Cultura p!)dia dar-se a todo a inqUietude humana atra- "r,ul�u�a" ocidental. Jacques. dade. ou melhor a imprat�vaso EIS a gr_a�de dualidade :_cm ,ar .�er. _qualiflcadJ. por p:lsiçào ê m�dll\ta entre na. o momento, podia nascer a ves da preocupação com (Mantam salie�tou _

muito
I ca�ilidade - de resto inútIl

eglpcla. c- atiVIsmo está com·. um proto'conceito, uma re. ":_ln e humanidade. (Esta pelo ql'.alquer hora, nos momen- a'ém e o desconhedd.:J. an bem, no seu livro sobre os
I

- de se estabelecer p�a os

prov�d� pe�a dll.lgcncia de presen�ação geral, nem por menos, segundo se infere da �os !;Ie criação _ fato do es..seio que se percebe' na lI�e ,Estados Unidos 15), u� ca Estados Unidos uma "alma",fornllg:l com. a qual fizeram. er uma realidade Que se ',I)l'a dêles (3) e segundo pirlto _ e quando dizíamos ratura dramática norteame· rát�r fundamenta.1 da CIVill'llsto é. um tipo unico, Ineren'
os s�us can�lS (' cuidaram da: .:>resta 11 diversos sentldo.'l, V,raismanu (4) põe tão a c'a ·'(ue pode haver civilização [·icam. Ainda nas letras, en zaç�o norteamencana.: elp r.e e sempinterno. Há sub·

�raçao. das cont:Js: a.lem .?���t���_ �.�_�Ios é a posição �::I��lt�:�:oo �S:i��t:Sn�� �:ro��r:�c�:� :o:::� ��� �:aeg7;���,ap���, �o�:Ut':� ���:en:e�u�ue ;�d:�:e��:n;
R.... �

(t:i
'"'ade e da extensão e não da Poe e Walt Whltman. Quanto agudamente observa John A temporàriamente o caráter

eVls"". a� ir1. /,�� �8arjores '�;ubstância. Sim, porque. não ii. arqultetura. basta lembrar Wilson. (61. não percebiam de uma

.civilização.. ,,- � 't.4 � � , '!)odemos tranquilamente pro que o pai da a"qlllt.(>.tu�" )S fenomenos como fazendo --

,. 1-. -
_ -�.';al', q.ue o:;..esfôr�esplritual- orgánica moderna à Fra:1k parte de uma ca�e.ia COllli- I) WOl"rmger. op. clt., pág. '!I.

SUMA'RIO' I �_,<. b" G' }'., .� (�.. . 1",0 hOf-wru dqun:JfI c.J..'ylllzação r�Lm'd Wrl[!"ht, um ame:-ica- nuada maA.-C,OfiO vIviam num.;lt WEISMANN, A. - El His·
A infb,ão favorú(;c as' �:�""d��\� -qv�dZ:o.a R�u ���� t:��:�s. �1��mPn�nn�!�eex- �)lclplente (esteja aonde es- �o. -Existe uma I:i do� con- munqlj: priêkmoi .dizer, ,teo- lorfr:tsmo. lrolltemporálLeo,

�rande,; e;n."rl!s<I'3 em dr_ :::i!o dn c��radt3 em hases de Min' C d'
_

�

ste dver n�, cronologia !lbsoluta1 ,rastes que convem nao e'l_IIÓglco, c.ompreendl�m-no� co Buenos Aires INova), 1960
trimenlo dos .pequen�s prc-. -e:.::)nL}!Ilica,;. Sec ão Jud" aproveit��� °i70 IÇOes m�\ é menos digno que o de uma luerer. Mas Worrine:er fe a· I

mo � fossem centelhas II�S pág. 19.
dutores de leite. Urgente e :!i('.3 _ Aciàenl: em 11';'_ :,a:c:�ns d ·C

S s e al-
.::Ivllização altamente desen 'Jega a um rac1ocinl.o dual: tantaneas de um m��do ln- 3) A decadência do Ocidente

Inadiável o estudo da ex- bdho rural. Pela A. P. C. a, !'ara- me'd�ta :�emcJ'r P.�usa volvida. Um bronze do Den;!"' o�!: uma rolsa. ou e outra, ,�emporal que era o [e!no dos (Spcnglerl. Um Estudo de

poriaçâo de carnes. Centro
I
_ Trinta e cinco anos de fal" d

ç
'�I � ne. a í\este caso, equivale a uma nao deixando camp� Ideal euses, se_nhores de todas as llist6Ha (Toynbee)

::Ie nut:'ição animal em São '-atividade. Criadores' ue ('�sacl� o co�tro e e !Ee. �státua de Miguel Angelo e para outras posslbllldades jmtetven_çoes E aceItavam a ,1,1 WEISMANN A, ed clt
P3ulo. 'I_'é.cnicos e <lutor:_I,nantêm seus plantéis :Cm (hr' os r�b�\�ho�a�:asü:fl�::s..

1
hoblzonte �e Altamira a um Pode :'I arte transfigurar o

IClvlhzaçao
do passado era a 5) MARI:AlN, Jacques. -

da�es VISitaram as nbvas produção leiteira controla c\ I -

d b' 1" painel de PIcasso' um caldei- real, transpondo as contlO Re/lexoes sobre os Estados
obras de Nova Odessa. A :1a nela A. P. C. B. EcO: �m s��aopaul0zeS� �!el�� cão da Tene pod� ser muito gênclas soelo economlcas Por � Umdos, RIO de Janeuo
alta poten_clalldade do 110m la _ Volta ao bom ourmhos VIsando o�elho-.Isuperlor ao mll� belo prato 'lua ve". a <\l)toxlmacão entre (Fundo de Cultural, 1959
Estado de_ Sao Paulo para senso Aumento da produ .. 13mento do gado de côrte de Bernard Pallssy A forma; Egito e os Estados UIJIdos COMO É 60S TOSO !i) WILSON, John A - La
« Dlodu�M de nlantas for_ hv!dade lettelra em Mmas iistudo Dre1iminar sôbre/ elementatlSSlma que um ln ,onslderamo-la sob todos os cu/tUla egtpci,a, Mexlco

• pl'('va de OL'ogênie de ou ..
digena dâ a sua acha de de- aspcct.os arriscada e impro O ' C A F É Z I TO (FCE), 1958, pago 15.

�,.cs 7.ebl!� (II). O gado/.resa_ou
de caça é uma co�s-

ducente. Perigosamente se es_ 71 WILSON, John A -

pardo da Sui�a ou gado truça� que ultrapassa a Sllll- ��b�e.��: �:sfa���. c:!�eàpçl�� I Idem. pág. 17.
Schv:vz. A introducão da$ pies fmalldade prática. Sen-

ri·
rar;:?s' indianas determínou!dO aSSim, resta-nos pensar
mudança no panorama da I

que Worrínger qulz restrin

���::t: ��:�'�;:��Z�búcr:�! ��n:roS�� :�;:Z d�: '?:I�:���'
fazenda de criação de São1cas propensões", pondo-a em

Carlos. PJrasitas ln�ernos I têrmos de "naturalidade" já
d:l gado. Texel _ uma ra .. que não bastam, como pensa,

;;rtíc�a�lad�ê��o d�r����n�� I �:s i�!:�:���:O�:;ca�:s�:�
Sul. A mecanização agríco-Iantropológlcas, nem IInguís

I1" E" a conS€rvação do solo. ticas para se fazer a histórIa
Continúa a expansão daj"natural" do Egito, HI�tt)ria

, I I f
In:dúst.ria nacional.

Respon-I
"natural" J através da qU<l1

dendo sôbre cootecnia� conclulríanfos que lá est:tva
i

r;>"�3S P. miúdos - Inâus- uma cultura, além de uma

trlalização da carne Micro- clvUização. Mas de qualquer
n.,tíÓas. Calendário de cer... forma seriam os fatos os

hmes e �C'llcentl'ações do pressupostos para aqucla no

D. p. A. Atualiaades leitei. ção: como de acôrdo com o

r,'l.S - "coisas à vaca alia. !Seu pensamento os fatos de
(1as" Suinocultura _ PrO>o- lllonstram, no Egito, uma

-l_,llos de Leitcria na a1i .. existência antl-natural, esta
· ...... "ntaçf..o dos suínos. Notag é a base para se inferir da
.... T1 o criador. Avicultura não�cultura egípcia. Mas
- Sanidad€s como fato e-. aqui exatamente não pode
conômico nos aviári,ios in- mos concordar com Worrin
dustriais. Leucose ocular gel': Voltemos ao ditado ára
das aves. Trocando em be medieval, ao qual dava
miudos - Ultimas da tanta Importância o hlsto
ciência. Você sabe? - In... riólogo. "O extranjeiro que
formações Ílteis para avi .. bebe água do Nilo esquece
cultores. Ciscando notícias seu pais natal". A interpre
- Informativo de interê� tação worringeriana ê ,ten
avicula. Mercados de lati- denciosa. Afirma êle que não
cíni�s. caTnes, aves, ovos e "e deve Interpretar o refrão
LLÇÕeS. Relatório N. 193 do como se o Egito "fôsse uma

Serviço de Cont-r&1e "Lé_ Cápua, que, ao modo orlen
teiro da A. P. C. B. ,tal, narcotizasse tõda a fa-

culdade recordativa" mns

. que os povos "perdiam tõda

�_
............_ 'sua raiz natural assim que

r:; '3: ,.S'm entravam na atmosfera da

� fln-$ .,i;::;;;:J �i��l��Ç��ee�i:;:�:. c:��:�
� IONHHI!IIU I( CI,).IIO\c '" a. sua "naturalidade" de tipo

Df 01.1." oriental teve um fraquissimo
�.. t,__ 1"'__. I' I I papel criador na história, {JS

fatos me!m"lO"l n§.o COlTOOO-
_

Arte

'"

-_;..X:_;..,����. ....&;<

TELEFONE PARA

LUIZ HENRIQUE
11 HORAS

� ·9
��Ti
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� Em nova linha, a mesma qualidade d. Renn." boa

�rollpap<:lnlopofponlo.3vendanaexttrlsa,idtdeo
Revendedores Renner em Iodo o Bruil.

" "O _TI.DO·' O M..J.18 ""TlUO UlAH.ltI II. 1"1 CIOI'h-.lwa

A TO, PELA B'OM CHEGA AcfsRASIL
A NOTICIA:

1_ A JNGLATERR
�

CONSAGROU
r _A QUALIDADE E T'F'DOS

)
, ,

/

Mr. Reginald Armstrong, celebre alfaiate
da Côrte de SI. James e Presidente da
British Tailoring Federatíon criou a NO
VA ROUPA RENNER para o Sr. ves
tir-se com a sóbría distinção de um

gentle�man_ Casimiras e tropicais de
pura Ia foram os tecidos escolhidos pa
ra, em padronagens exclusivas Renner
traze�em ao Brasil as caracteristjca�
da Linha Britânica - tradicional; mas
cuia e confortavel: paletós pouco mais
loogos e levemente cinturados; linh.
natural para a lapela, mais larga e
mais baix�, sem .qualquer exagêro; pou
cos e�chlmentos: ombros modelados
no corpo, perfeitamente equilibrados;

. dOIs ou três botões, mais baixos e
mais distanciados, além de outros de

talhe.s originais; calças no modêlo
clásslco.

THE
BRITISH
LOOK '

NA NOVA ROUPA .

RENNEH

A polida romana desentoca "1 viUla conlinua

um homem que ficou 10 anos ",""��O_���_n�,� situados �
M,,<m', vruva do "rei de;P,galle, ao, ouars dh-ige

-em rec1usa-o voluntarl·a X�:��u::T.:�r�;:�f,,!il:;:�'::�::��::�o:�e�I'F,:�, �; continuara a ocupar o pOS-, res rque pertenceram ao

� . to de

"r.a,
inha do gás neon'

I
marido, para controlar

� �.�: v���:�r�n;roco":so 3�i: despesas e lucros. T�as
,.

'. . _
.

cunhados. irmã::s do fale- .s noites. pode sei' �Ist:l,
ROMA, marc� (IB�A Oi �cliciais O obrigaram r. �untarla da. re�lusao dOlse

completamente no quar- doloroso' e aluncinante que cido marido. Inuma das suas proprtedae
SAl - Um caso_ lmpressl�" vcstu-, Mai ceüo gritava: ,ov�m. Jamal� sal� de c,asa (l) �o apartamento e ,nc_ l'omo\'� ,os romanos. Os dois i:mãos do deíun; ., 125. Por outro lado, e ela

nante de reclusão voluntá ..
_ "Nilo ouero S;Ül'· Não e teclas as noites, as 22 no- janoo-se sequer a CUidar Inqui.linoa dos cutrcs c'

to rei di fa ale '11uem escolhe os numeres

ria Ioí. descoberto pela pc-. quero rer visto. Mande essa [ras, fechava o filho no seu Ie sua higiene pessoal. Era .partamentos informaram
fi. l� si;� If:m C1���t: do�', de espetáculos que todas ali

licla romana no aparta '11:'11e ernbcra!' Parecia ter q ia rtc lambem" miséria, a falta a oolicia aue frequênt€. ...

lbens
do morto para a espo�lnoltes são apresentados

mente sttuado no segundo saído ele um sepulcro Ime- DEBEIS MENTAIS de roupas, Que agravou o mente ouviam a 'JaZ de
sa e o restante cara a I (IBRASA)

,ndal da rua Giovani Bat -ltatamente rOI conduzido a !'- debilidade mental da estado mental de �arcello Mar:dl0, que litigava com
sua \famíha, ísto é, para _

usta Bodoni De la saru un-a clínica, onde os medi. "'�p e do filho eram eVI Por estes dias ele se-a a mae Mas esta raramente êles) Mas segundo a lell ' __ .

.... ompletamente nu- trazid ct"-; n exammaram, para dentes Fala propN_o Mar... subrr::etH�:: a um exame dirigia a p,alavra a,os vlzl�1 u-ancesa, auando um e�..
- <��.&!-.tlr....::'"'_�

pelos policiais um se' quo II a�'l -ttcerern extreme cello que decidiu nao mars pstquíàtrtco que esclarccr ; nhcs, nas rápidas saídas, ra.
t d d Fran

Ija quase não apresentava debilidade uma perturbo, sair de casa, encerrando. roÍ completamente o caso ras também' I ;JJ:;�� � :e��l eden:eu paí�
tl'ÇOS luma�os branc� �.30 cai diáca e completo

--�----- - -

-_ iatal nâo � aplicável para

:o�':Cb�ml���;:�:'�I�:I�� e'�':'i"::'��:�'iv" interr-ogá
O CAFE' NA ITALIA a mu, I� er Perfeita �1,��:"S��"�iÇ�!� h��,';::' "CA('@."

n�rL:l1es. EH\ arce o ua
1,), mas suas niSi.ória foi ROMA, março _ Em

. _. ':. •

mentárias. 1 ;t>, �
111nt, de 2� anos, a�le em

sendo conhe,ciaa, à medida 1960 os italianos beberam Qmlls S<1O as qualidades faces; três curtas: os de�� Hélêne Martini, a viúva 'ftj �::,
dez anos semente .<:aLU de,

que a policia recolhia ín- nada menos de 20 bilhões '�e 1':�'H1. mull.e.r perfeita? tes, as orelhas e os pes, �(>b regime de comunidade

�-apar'amertto . um� V:�:l tcrmações junto a seus pais. de xícaras de café. Segun-. ,UI�1 costureiro pauisiense três largas: o peito, a Iron- de bens ...Jlerdou, assim, tu_ S �
mcsm? ass_tm a ".01te, p ,

Estes vivem nl) mesmo 0.- do estatísticas recenteS sa. ;tZ I) elenco c:;mpleto de� .. te f' Q espaço entre os o ... In o I) Que foi 'coofirmado (j)
que n�g,uem o vl�se. parlamento de.õde 1920.� �re o consumo da rubiáce� 3�:S q'�2lidades. M.as e.l�� lhos;, três estreitas: a bôc""-. "el..,s tribuanis ag'.'ra, Aos �

� .:::!
Os vlzmhos ou,::r<lrn sua O !'lai vcndedor amu:_ la ltâlia, cada italiano bE'_ :1."0 ��o novas, n2sse dlfl". a, cmtl!,ra � a ponta dos 40 anos de idade, tornou-se � I

voz, lament�sa e l�nploran�. lante, tem 59 anêS e mae �eu 384 xícaras durante

0ICil
terreno onde llUn=� pes: tre!: fm?<;: ,o� ded�.!', 1 n'"imeira mulher inQU� ..

,

�� , �
te, <;. por vezes viam suas 57, A esta alribu:-�e a res�· ,no passado. houve nada de novo. Ja os cabelos e cs lablos; tres trial da vida noturna par!�' �N f' p...
,nãos abrindo a janela para ppnsabilidade talvz irivc� Em 1959 fo;am �impor- hav.iam .!'ido anunciadas há p(.q.uenas: ('s to��ozelos,. o siense. Tomou conta de'
que entrasse um pouco de _.________ tadas 1.254.324 sacas de cõ_ O1Ult<'S anos, oell) abade nariz e a cabeça O esha�· 'lma shie ce locais n�:llI"'

luz no quarto em que se

I
fé, enquanto que nos pri ..

·

Bratôrrc. autor do famoso nho 6 que o costureiro pr_ -- ---- ---'

mantinha encerrado. Alguns meiros 11meses de 1961}, allivl'u "As

MUlh,.�res Ga�an_ risiense tenh� se apresen�

( O l! V I T E ._ U. I r S Avizinhos lembravam-.3e .rle cifra aumentou

1.504'58°1186'"
f;ue data de há qua� ':Ido como na) dessa formu· n ITl� J

��;'�n�;st��i;)�;dv�v:rae a��� ::�::�iml:P�':s��ta�:ro ce��� Ir�i=é�u���� dl}_ta o abade !��ãdeq�da�e; �����t:éc�: A família 'de NELSON ASDRUBAL CARPES,

mum. Outro:; 0 vi��m ao.!' Prevê-3e que par"ã 1961 o íJ":ltÚI'�t:; ",As mu�lher_es .d(- �\lm !emp? depois é que �s agradece, sen'sibilizada, a todos os que a confortararr,

18 anos, quand: Ja apre--. : consumo aumentará ainda! vem !)O!'�Ulr tres COisas JornaiS, dlScr;ta�en�, f... �:n!�l�r�:igt�:nps:�aP�;si;�::e!a.�S�is:a cd;;��lIdi�� :l��
sentava anorm8lidades no

I mais o que transforma.. br1'lncas: a nele os dentes e :!;'r:'lPl a demmcla so?re a

compOl,tamcnto,!
ril a Itália num dos grandes as mão!>: trê,s ne'tra"· os verdadei�a. l!!l(terOloade fará celebrar terço.�feira dia 4 (quatro) de ::.bril os

HISTÓRljI. mercados consumidores de olhos, as sobrancelhas e as dessa c1assJÍlcaçao das qua· 9 Il";;r :a��e�f"!a�t�e�:o��l����' e amizade. tmtcc'_

/.',0 sair do fi 1\1'1:1\11('n(0. "N'lf",. ! pal�b.ras; três vermelhrls:
1 li

.

des de uma mulher pcr-

cohert� com llmPca;:�c'l (}UL (IBRASi\), 05 \"blos,:1s unhas ü ::IS fe113. • (mRA..;_'SA) pndl'lme.nte agrade!!&'

�L:_;
,

�.����;f;�L �
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-, FlorianÓI)f)!i;;, Domingo, 2 de Abril de 1961

t--------�------�---------------�------�-��--�---------�------

• 5.a FEIRA, À NOITE: .',. ;

i. r R I C I X I V A I' i
•

•

• (1.0 Campeio da ....ara) (1.°,Campeão Catarinense) ,

: VIBRARÃO' OS CA S COM O MAIOR ESPETACULO DESTES OUIMOS ANOS! :
-----�--.._.....� --._._..._--� -�------�-�----"--'-----�----"'--"'''---.���-�'.

o lateral Pedrinho. que
.u.cu pelo Guarany no últi
.0 campeonato regional e qUE' esteve treinando no Ta

aue se encontrava em Cu ri

lua, já regressou à nossa

capital. Em conversa com a

eportagem disse que prova
etmente permanecerá no

rugre.

o médio atacante 'rete,

-�-����wmm�\·
Inicia- e o Returno

Oltimas do esporte Barriga-Verde
o zaguctro central 'I'rllha, aparece em terceiro lugar,

a landu à reportagem afir- com 5 p.p .. Em quarto sur

.cu q .... e está afastada prà ge o América, com 7 p.p., em

.camente a posslblldíade de quinto esta classificado o

c- u-ansrertr para o futebol Olimpico, com 9 em últtmc

.l�ean(,. em vista das di fl- o Paisandú, com 12 p.p ..

-utdades de transferência de
cu emorêgo. c- arqueiro Tatu estuda

preposta do Aval, bem co

mo do Atlético que deseja
contar com seu concurso pa
ra a prúxíma temporada.
Ainda esta semana sua res-

INFORMA:

HA POSSIBILIDADE DO BOCAIUVA
DISPUTAR O CAMPEONATO

} a r.oite de ontem a

re-I'J�lar"lI
que tc' e conhe-I

pJ tagem manteve agrada nento que .se os dnetor;s
vel palestro. com elemento jo Bo�alu"a E:ptl!"te Clube

g�ado ao Bocanrva Esporte �onsegullem seus intentos
l:lbe Aquele desPOltLSta lflnçalão lima equipe pos'in armou em carater extra- mnte capaz (Je brilhar In

....

oLclal que dIretores do elu- .etlsamente Nest
bc da Maunha estão plane da '11 rCQUisltadose 1iC::l�S s;

--

Ja'ldo disputar o csmpeona_ gadOtes que militam na M
o

OS NO'VOS MEMBROS Dto regIOnal, marcado para 'lllha :servindo no RIO da� O (N D
pr nClploS de abril Sabem Janeiro e que lOSS em BRASILIA, 1 (VA) O _

• I •

d7 antemão que encontrarão lU:1l!dades con:o �uteb����s presIdente Jâlllo Quadr� as �:::: ��Icao, ; g�neral Lau, �

:a��::,�od��i�:��a�esd:�i:m� n��lc�:,n���l �!ulaldar se ; ��no�e!:�:tO\:lsp��sando, Rihl0 cor�:i� P��h��O.o����
,leona/.., Ja foram

confeCCiO-I�:1:nento para �::�tet fun-
Nacional de DeSpot�:el�� �r� Lins e Silva e o general I

;�:�:��_i�rem, esperam 50 nos conslderações maISec:�� srs Gl'raldo Starllng So�rel .Jh� on .) Pil es de Castro Fi-

O no�5O mfO! mante ainda
talhadas oportunamente �:�;� �:�1�ns :a�r:� �[g�Ael Por outros decret.os apre

nlo Eusébio da Costa �d0.- .�Idcnte da Republica desig_ t

tles Gastã S
rI- nou preSidente e vlce-pres!

'a Filho P
o

J
oares de Mau dente �o referido Conselho

;arvalh� ea��lt�:aChado de respç_ct.lvamente, os srs. Joâ�

.Aenescs; e, deSig�nd��s:;� �:�.��n�: :a��:oF�lh�astão
..

s �esmas funções, o sr. virtude da dispensa do' sr

�a: a; �:���s dde ��ura Fi- Geraldo Starling Soares �
,

.

a o oao. Men Manuel Maria Paula Ramos.

DOIS JOGOS QUE EMPOlGAM: METRO POl X ,!)AULA RAMOS, EM CRICIUMA, E MARCILlO DIAS X
.

PAMElRAS, EM ,ITAJAI ��
Bm continuação ao Carn- jue é o líder Invicto e o neíras. Fa"orlto o esquadrão _ .. _ cunc.cões dc vingar o' -------

peonat-i Estadual r par-te sul) conseguiu vencer nesta Ca- .nnrcnísta que vem eurnprtn ·�\-f� q�e: em Blumenau, Torrado Regressou
::tâ:e �:recaddo� ;:::d:S ��� �!t�l.C�;:�I�ã:�� E��f!�I� ::�

do grandes atuações, estando he llnpos o alvl-verde.

1 O conhecido e destacado

centros, constantes da i.a cr-upa a penúltima coloca-
ntléta Torrado, lima das.

rodada do returno. r-âo.

� _.
grandes expressões de nos-

Em Cricluma, o Paula na- Em Itajai serão adversá- ;...
..

sos esportes amadoristas. re

mos enfrentará o Me-rupol, nos Marcillo Dias e Palmei ." .. r", \ r ' gressou à nossa éapltal, por

I
Os Quadros do Amazonas

PREPARATIVOS PARA A rRECEPÇA-O _.1....." ;��raaê�·:a ;:c�����e1r� ca�� �:·Js:oXP::S:it���s d�d:���n�� 11�ÜI;é��0 Fi��:�;e�se,a�����
_

Sul. Falando à reportagem .o.no.o
. M,OlstI"O Luiz Gal- a desejoso de voltar ao

_ ..

na tarde de ontem, o atléta . otn", com 5 p.p .. Em segui- }uaraJly. CaD udo, a dite-

AO CAMPEAO CARIOCA· Continuam os clubes náu via Ih-mado compromisso teve a oportunidade de

ma-,
ia aparece o Floresta, com .orta do alvi-negro não de-

tlcos de nossa Ilha em In- C·OE; o V.asto Verde o que foi nlfestar o êxito da operação J P:JIltOS no passivo, se eja perder o jogador. Agora

A Diretoria do Aval Fute- Por-ante, todos os esror- tensos preparativos para us desmentido pelo craque. bem como esclarecer outros .u:ndo.se o União, com 12 surge o Tamandarê que se

boi Clube [à esta em prepa C'Ol1 serâo desenvotvtdoe para r
próximas competições pro A'?�r:l, o Olímpíco acaba de detalhes quais sejam que o

I "upy com 14 e Vasto Verde: mostra Interessado no seu

'pa,hdvOO"\:n)".I,��:e�e.bc" c�;pq�� �I�ld: �;�cg�aplt�la bem re I, ��aanmh�'c:as, oA,PnmtaV�d't,acn,�o af�
vmrur no pareo "Cara a con- seu médico operador dr. ( om IG pontos perdidos. Es-

o , ...". .u .... " ,.... u-atnçâo do jogador. i Newton Pais Barreto. reco- cs os cinco primeiros colo

crrncca do ano passado I ü leigo entre América do voràvet a prática do rem', -000-- [meneou-me que deverá ere . artes. O -tunk' Rodrigues per-

....
O AnéllCft, o famoso es InC' x Aval, da Capital sera as guamtcões aparecem n- ]\,·Iul:.'J embora os clubes.tuar treinamentos especiais

1

_::_ uaneee sem clube. Esteve c

quadràc de c.ampo�,. Sal e�: :c ,nOlt� no estadia Adolfo rala em puxados ensaios I �.'�';to �'erde e Olimplco eS-!antes de retornar ii prátlcu T:·ilha. zagueiro dó Fi- cuttnna a estar na mira de

atendendo ao c�n.lte fOi. I.
cnde..

1
---000-- . .etam Interessados em Te!- dos esportes. zxerctcíos de .uci..ense, afirmou ao repor .ártos clubes da ilha, mas

.mulad) �elo Aval, da caot-
, .

Os prêmios para a sensa- .. :eÍr.Jl�:.l o oar.os R��ux I
física,

andar,
de bicicléta. I er que deverá fica!" afastado

I até o momento nada de po-

tal, .estalá prella.n_�o em nos

I F tebol V
11·lOnaI terceira

_

VG-LTA AO ce-era -chegur .ao máximo sâo en�'e outros os aponta- .to nossos gramados na pró atuvc existe.

sa clda�e,.n� proxlmo. dia 6. U arzeano .1'.IORRD deverão ultrapassar para �1a.nter o Jogador em dos ..
Torrado. deverá rnan :ima temporada, pais pre-]. _::_

Os e�folço;:; dos dingentes c:ualquer expectativa, cons- suas metras. O contrato de Ler-se afastado dos eepor- .ende descansar. Sorrindo O méotc Erico, que se en-

do AV'!l.F. C. em trazendo
".

!\'tuind')-se mesmo em atra- TeJxci!"inha est.á prestes a tes durante 60 dias aproxima omp!e�u: ·'Faz 10 anos 'contra desligado do Aval,

lima eql\lpe de tamanha en-I. Segundo a no�a le�rta- �;\O. A co_rl"lda destinada ao :ermlnat· havendo portanto I damente quando então ini- :ue jO:Jo futebol inlterrup.· acertou deflntlvamente �

�a..du!a, como sóe ser a gem apurou, as d��onas do ;·e':o femmino devera atin·· u il1t·erêsse dos três clubes. ciarâ o contacto dlrêto com amelll.c·. Por�anto. Lenho ú IHCll ingresso na esquadra do

a�lO. ,
tlnguir os dois Grêmios elotAleg:n�ta Jentamen- :ireito de descansar um ano.

J FI�llej:'ense Futebol Clube.

A:I'erica, segundo in-I fl.Ulda:1do o Aliança E C Â O atacante Teixeirinha .ln:), contar com a cola'bora_
. Dl o na certe_ O Clube AtI't· -I- ---

ro"maçecs colhidas pela re- no\·o. agremiaçâo dent�·· ontlnU:::l sendo pretendido ç50 da FAC, que inclu;;;ive
1a de que a recuperação de lenaux é o ·te ICO

.

Carlo� Ao Que se comenta, o ve

po�ta�em, virá. com tôcta ti I br6ve iniciará suas at�vl�� elv Vasto Verde e Olimplco. nelu;u ln seu calendário D.
rorrado sera râplda, poden- 'orneio Hexaa ual, !J.�er �o terano mêdio Adão Nogueira

�ua f01"(,'a m�xlma, ou seja, I des, esperando merecer, c�. !t9JOlI-se ln�luslve a faiAr rC:!"ldlfj� prova.
lo assim .0 nosso basquet.e 'ente EdZardgon�chn pres�: de\'ení. I"�sponder este ano

a meS'11a �eqmpe que sagl'Ou- i mo aqueles, os aplausos dO.!'
\le o ,'etcfano jogador ha.

lOl e v?lelboJ, contar com o �om 3 P.P., seguido
elder. pc a equ�pe de profissionais

,se ca�pea da Guanabara, esportistas varzeanos locais
eu valioso concurso. ·erde, com 4 p �o Va�to do Figueirense Futebol C1u-

no ano passado.·
.

-õepartamento d� Tênis \do Lira
Ir••••••E•••••·PI··.clalxl<aI'I�I��I·I;:1·2sl·'�c:;e:;O;t;;:;jns;:d;":I;;en-i.

tem novo diretor -

.

Da ,��c:·etarla Geral do nião realizada no dia 2-1 dt
Ira le�ls Clube,

.

recebe- corrente, foi indicado, pel
mos o oficio que segue: Sr. DlreÚlr Geral dos De,

··FlorianóPOlis, 27 de mar� portos dêste Clube o nome
� de 1961. do Sr. Júlio Mour� Camar
Ilmo. Sr. Diretor Esportl go, para exercer as funçõe�

o de "O ESTADO" _ Nesta de Diretor de Tênis. tendo·:
Prezado Senhor: Dil'eto:da acolhido o parE'

1i:a��n�s :: prazer de comu- ce� com unanimidade.
. S. que, em reu- l!;sperando merccer de V

" no fut.uro ,1$ me ,ma<

ltençõ�s que lIas tem sldf
l!tda� até II presente data •

, nar"O Il!)S cordialmente
MILTON CAMPOS
Secreta �Io Geral'

Den tro em breve será reu

.zada cutr a regata VOLTA
� ILHA, sendo os barcos
Yara' e -san Pernando', O!

.notagonístas. posta será enviada

evatenos e tncorçres.

mandare e que- domingo úl

timo excursíonou com o

euéuco, dificilmente acer

tará o seu irigresso no 'Da
ré pots as pretencões do

jogado" estão alem das pos
ses do .clube do Estreito.

CAfEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO!

MOTORES ELÉTRICOS

,4(�' ARNO
FunCionamento perfeito, durabilidade excepcional qu "d dcomprovada... ' a I a e

REGISTRO DE RÁDIO'''';'1:'''�
.

A Diretoria Regional dos Correios e TeJ'

��Isa aos :enhores 90Ssuidores de receptores ��a��
�.�7h r:e�inç�: 2�e 3� p;azo pal'a o registro dêstes apa:
abril. E"rl'�O l"egiSlrado: �:�e�t�ll1�a p�:ti��; �5�ote

COfiSELHO Ú T I i-
A Rtti�ll�fl d18 Bicicletas aCOllSêl1Hl niio andar

com 8'1(1 bU'lclei"a pOl' cima dos passeios

�C��ELHEIRO MAFRA, 154
..

V E N D E-S E
VENnF� -jE UMA CASA SITUADA à RUA
B�RBOSA, DEFRONTE O ABRIGO DE ME�gI
REST��T_���: lI��S�� 350.000,00.

,�

. VENDE-SE
tar �O�l l�r�;n��!�� no �air�·o BUTIA, lote nO 143. Tra

no -borario ��s 12,00 I� S;i,��lr�o:. Prefeitura Municipal

* Motores monof6slcos até 1 Vl H P

* Motores trif65kos até 300 H P

* Motores poro m6quinos de costura

* Mofores especiais

@
ARNOSA.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

* Eis os .'rês falôres de goran'io que os 'Motores Arno representam para o
consum�dor.

* ��'eM�:�:e;a�rno são r.jgorosame�t� controlados pelo Sistema C, I. Q., Con-
g de Qual,dode, o unlCO que asseguro perfeição máximo na

_�----:- produção em série,

REPRESENf ANTE EM FLORIANÓPOLIS I � \
ALUGA-SE MEYER & elA. I

DA i;���Sl��S�::A�iLR�OMPLETAMENTE MOBILIA_ � Rua Felipe Schmidl, 33
.J

DUARTE SC!lUTEL N.o 34.
. FOOAO A GAZ, 'A RUA II ��!!�!�!��!����� I.\.--..._.

. �,�---------

-.

•
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Florianópolis,

DIA 3
LANÇAMENTO DAS VENDAS DO

Mais belo,. SORTIMENTO· de INVEBNOO
(de Iodos os lempos)

PARA SENHORAS H�MENS e CBIANÇAS

Também a popular e barateira
I 'GRUTINHA" estará superlotada
de bens artigos para a estação
E os preços - não obstante as

últimas altas - serão C(WHlTadtTs.

Preços mesmo de servir o povo!

'Nova droga (ura bebedeira em duas horas J

WOP.CESTER, Massachus-
I
um hospital local. O que eles O que a l-trtlodottronína IVluiÚ,s vezes, porem, há ra- i rentemente, agir coordena-

seus. março (lBRASA) via estão usando, com bons re- faz é acelerar o processo me- eões pessoais, sociais, econo- damente.

Varig) _ Curar bebedeira � sultadus, é um harmonia .cbonco de "queimar" o et- micas e morais para desejar /' A intervalos regulares, du
com café forte e amargo e

.

-n-cduatdo pela tireoide, a .:aDI contido em alta concen- se' um efeito mais rúpíd rente os 120 minutos, os mé
;)ura superstição. Pelo menos

I t-tüocotiromne, capaz de ar- tração no sangue. Sem esse se um efeito mais rápido. dicas tiraram sangue dos

7v!�1'����1 di�:7dbe��, dO�:��.� ;��c::�o��:o Pees:�a d�:Se��� �;�x�:��:moe�:oc:�o t�l� e!���� i ga��ldberg, Hehir e Hurowftz 1 ;��:���s eq�e�:ali::��:����
'cehtr e. Marc Hurowitz, de ':as pô-Ia em estado normal. Que varia de 3 a 12 horas. utilizaram "corno cabais 14 do teor alcoolico. Ao cabo do

•• ,�:��l�;�a eP�li�;�lh::S e����� : !�a��:�sto�h�!r:::�d�Seb�:'LIRA T. C. SDIREE DE PASCOA, d�mmgo dia 2

II
de quase coma aicoonca, " I Mo comprovado por dezenas

A Infantil iniciará às 15,30 horas. Haverá distribuições. de ��r��rl�� I�J:�es d�easI-����s '��e;����m;�r�O:Pl��:lõPS em

bombons e sorleios de Itonitos brindes. ,
podiam cammhac, fala< coo

�-DÊPARrÀM"�NTtDÊSÀ'i'-DE-p'jBLm�1 Sindroatu dos Condutores Autonomos de

e P L À N TÃO D E F À R M Á C I À ,I Veículos Bodoviários
e MÊS D E A B B I L , I E D I 'r A L DE CONVOCAÇÃO• 1 - Sábado (Lnrdc) Farmúciu NOTURNA Rua Trajano 'i
• 2 - Domingo Farmácia NOTURNA Hua. Trajano ,! GADOS NA .JUNTA DE JULGAMENTO E REVI-
• � = ���l�:gO(tnrde) ���::�:�:: �i�g:�1 �:::��: �; �: :��::���::� •. � F�EIÇ_40 DE REPRESENTANTE DOS EMPRE-

:::::: �:����;;(::'�r:,;ado, �;::m; ;�T�?�JEJ�E :;�:� ��\\�: ������: :' �1� i��1�fr��sIJff!i;��i�T:i:írifgZI
_ 22 _ Sábado (tarde) Farmácia NOTURNA' ���� :::��;��� • P Sindicato dos Condutores Autonomos de Ve·...

If 23 - Domingo Farmácia NOTURNA ��,�r�aT�.�j��ONovembro -I ���l�:, ���:'V:�'i��n��r��;à�n���li��stl"���e:ebai���S��
_ ;6 = ����i��O(tarde) ;�;:�;�:� ��:::g�:� Pl"a<?�l 15 de Novembro 'pelo Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, CONVOCAR

'0 lJ'antão 1� efetlt ulo pelas farmácias Sto. Antônio, Noturna e Vitõ,.ia. ,���,s (�:O�:��t��i���a ;� e�:�1��ad��s���P�:;:���ad�teE�f�';
'0 )Jlantão cnúrnt) c0111wee1ull'.io entre 12 e 12,30 hs. será ejpt,w.do pela tarm: Vitória. empregadores na Junta de .Iulgarrronro e Revisão
• E S T R E I T O I _ ��Pi?alle,f�c�,t:�o rci: Ps;��;cC:;:'in;:lo;:i':'I�\;��' �:,�, 2 - Lrcmtngn Parmácin DO CANTO �.�:� �:d�� �:��oro "terá a duração de 6 (seis) horas, sérá reahznda no

• 1� = :::�;� ;:�.����:� �:;:::NENSE Rua Pedro Demoro • próximo dia 30 do corrente na séde do Sindicato; à

_ 21 - Sexta feira (ferindo) Farmácia DO CANTO Rua Pedro Demoro _ ��� ��s 1���ltul�o!s,2 C��:l a;�:;s:��al)r��l��ro co:�:��as� C O If S E L-BtO Ú T I L

: :� = ��::�!� �:::::��:� '�:;��:NENSE ��: !�d�� �:�o" � �;:�,::e;ç��m(2���lq�:: ��,:�:"ó';:,TI :��,:�:d:����c�� i
su" t:':l�;::a p:�;o!:c:�::: ��:n��: :'::� ":;;7,:

o. p!Olltiill not1t�no será efet1utdo pelas [anuicías do Canto, Indiana e catarineuse.. ��o r�<: 15.0(\ horas na me�ma date c sccel.

I
bem montada. oftcma.

alA »reeente tabela não poderá ser aiterada S8m prévia autori.'wção deste Departamento � Vllobno Alexa,nd1'e Per€I.TtT . Rua CONSELHEIRO MAFRA, 154
â ... _'4__ ..__ ... _._ .... _ ......... w. ....... _ .... � PRESIDENTE .

tLuBEDoZE�"'DiA'2 iiÊÃilRIi.·�DOMmComi PÁSCôr�MÀTiiiÃDÃ'êoMmTcióAS iiliíi.!: ritlf"sEM"IÜ:1ÔMEÜêoRÃi;rO�'
Após a matinada haverá dislribuição de Ovos aos IlIhos de sócios - "ENCONfRO nos BROTIHHOS!' -lníéie,às-20 horas - HAVElÁ SORTEIOS DE

" BOMBONS AS SENHORITAS;
,

r----------_--_ II
CLuBE RECREATIVO· li"

D�E 5 �R� T� E I R O II6

Ex.ibk5:o de Vi1mnr E'

"rí�!"1o� em novo estno.
seu conjunto de

I
I'

j PROGRAJI,IA PARA O lI.ms DE ABRIL

D!A 22 _ Domingo _

arotcrandta - Início às 20 horas
DIA 29 - Sábado _ .

REABERTURA

DIA � - Domingo de Páscoa __

Sctrée Chie com "Eleição da: Embai
xatnz do Turismo" - InícIo às 21 hs.

DIA D - DomIngo _

Brotclandla - "Escolha da Miss Bro
tolandtn" - Início às 20 horas
oranruosa sorrée - "apresentaeno de
Ma nlqulns da Provínctn'' - Iní�-io às
22 noras.

onSERVAçõES: _

Chamamos a atenção dos senhores'
assocíados, que, será exigida na
porta para ingresso no CII.! be a
Cm-telrn soctat e. o talão do mê.�.

.';l'

lL
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CONlJOMINIO lUlI emuncü
Florian6110lis, Domingo, 2 de Abril de 1961

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

�o IATAOU' () .AI,. ANTIGO IIIAKIO ". 1!t"l'TA l"A'TARIN'"
( 10
-----------;-------_.-_-

Av. Rio Branco 31/33
construcêo adiantada já na cobertura e revestimento

CONS�RUCÃO SÕBRE PllOTIS

RESIDA no CEnTRO EM APARTAMEnTO FUNCIONAL
3 EDIFlclOS SEPARADOS E INDEPENDENTES

APARTAMENTOS de 2 c 3 quartos demais dependênctss - Garagem amplo
Play Ground

Vendas com -nrauos ele pagamentos Iacilír.adcs tncorporador Admur GOHlar:;\
- ------_._-----'\---------- ------"-

Lideres Sindicais visitan:
o Secrelàrio do Trabalho

o Exmo. Sr. Secretário do

Trabalho, Deputada Walter

Roussenq, recebeu em seu

Gabin?te, fi. visita de diver
sos líderes sindicais do oc3te

catarinense, os quais duran

te longo tempo, palestraram
com o Titular da Pasta do

Trabalho, sôllre os proble
mas a�istenclais que devem
receber considerações dos
P{'dercs Públicos.

cn. t'tscat da s'ecereeão nas

I
"(..)",\ v Secretario ·tValtm

Indústrias de E'torianópolls, Roussenq, os Senhores Jo

J final da conversa que
I
nas R:1mos Martins. Presi

lantl-..eram com o Exmo. 'dente do Sindicat.o dos Con
r. Sp'retariO do Tmbalho, I dutores de Veicuios de Fio

'_�:�:��i���ar���s�a v�Xa::i�;� ! l·�;�IÓ�lj���tde�1teVI��n�n�����
ue Ih � foi feita, pelo Titu- 'dos Mecânicos, Metalúrgicos
\.' da Pasta. sõbre a nova e Material Elétrico de Laje:;
ripntaç�_o OUI:! aquela Se· êste último formulando ao

"({a;i:!. \e:r. re�ebendo do Deputado Walter Roussenq,
ú,utadJ �Valter Romsenq convite para estar presente
sua frente. la) 1.0 Em'ontro Sindical a

XXXX Ise rea'lzar na prll:lelra quI
Nesta mesma - ocaslâo, ain zena. de maio, na cidade dE

'\1: man' \\'eram en'trevista Lajes:

Os senhores Werno Hel
fenstein, Sevaldo Syberek,
Reyna'dn Francisco Andres,
do Slndlcaw dos Trabalhu' ----------------

dores n<lS IndúsLl'lns Meta·
lúrgicas e Material ElétrIco
de Joaçaba, Abrão FelTetti,
Presidente do Sindicato dos
Tl'abaJladores nas lndú�·
trias de Carnes e Dt::l'lvll.do,�
de Joa':l.ba c An!1:clo p!Jvc

SERVIÇO
Esclarecimento aos convocados da classe
de 1942 e anteriores ainda em débno com

o Serviço Militar - "Alteração
da dãta de incorporação"

AVISO No. 3-61
_CAÇADORES ATENÇÃO Tendo em vista a Portaria N. 554, de li de:! Marcr

de 1961, inform�_�e aos interessados que a Época de
A Dü'etoria do Servico IlIcorpDraçãa-Grupamento B _ foi alterada de 7 a

de Fiscalização de Armas� e 15 de Maio, para 7 a 15 de julho de 1961.
Munições, lendo em vista Em consequência, .os designados para a incofl?Q-
a abertura da temporada

\

racão na 16.a CRM, HGuF e 14,0 BC, deverâo se

de caça no pró",imo dia 1.0, ap�estntar de 7 a 15 de julho de 1961 e os canA

de Maio, convida os se-- vocad:s destinados aos Contingentes l!speciais
nhores caçadores a pr.oce-! (Batalhões de Guardas de Brasília e Rio de Janeiro)
derem a legalização de suas \

deverão se apresentar de 28 de junho a 3 de jUUlO
licencas de trânsito com de 1961. nos locais antericrmente desigt"lados,
a1111a� de caça no decorrer ----

do mês de abril vindouro, ·-Mo.-;-'·-t-'--:- d
_.

I h I h
�;7.���,:.';d�" ,�aOCi;;���,e'J� tlUlS erlo uO falJa nO
Estado, as fiscalizações re�·

� I�f';·��' '�:I:;:��:' �I:';�;;: rrcvi�fncia .locia
I

Comunica outrossim, que E(litnl de CONVOCACAO dos Empregados em Trans-

a narLr do dia 1.0 de Maio,
'

portes e Cargas no Estaôo

.:;e�'á exercida rigorósa fh:' O Delegado Rigional do f'!.c Santa Catarina � serem

calização em todo ter' it&. Trabalho de Santa Catari-o ""hlizadas no prórimo dia

rio esta�u�1 e os infratc_
na, pelo presmte Edital, 10 de abril de 1961, às 9

I

horas, na séde da referida

I
'

;r�sen�i�� :;���l ��n:a�un; �� �ó:�:rá�'�afoe:�ce�e�� Delegacia, sita à Praça P('-

e processo na forma da leI.
artigo 10 da portaria 216, ri:!�'a Oliveira, Edifício I_,
de 6 de outubro de 1960, pa!"c. 3.° andaI',

convoca os Dele�a�os Elei�
Florianópolis, 27 de Marco

���erses�:tesel�l�oe:a���� de 1?�1.
-

ria econômica, membro c.. Helio dos S�ntos. ,

fetivo fi! suplente, da Jun_ Delegado RegIonal do 11'� ..

--------, ta de Julgamento e Revisão balho

LEILÃO DE UMA AREA
-

DE TERRAS DE PRO-)PRIEDADE DO MUNl-
ClPIO I

A Prefeitura Mupicipal \de Florianópolis, trará a

·público pregão de venda
c arrematação, a quem
l"ais der e maior lance o..

r-"oõC"T sôbre a avaliação
Ile CRS 100.000,00 (cem
",n ('l'uzeiros), de uma

:'!, '1 de terras de forma

il're�IiIH, ('om 272 metros

o\l�dTado<:, medindo 134,30
,.:, 'ros. ;1 Avenida Osmar

(;"nh_"l, 3.80 mek�s à A

'?litla Rio Bt-anca, 34 m....

1 n" f 'dremando com pro.
"11'ipclade dl' Domingos Trin

d .. dc (' 1220 metros com

propriedade da Alvaro Luz,
�nrm

.,
��al publ@do

,-�-í Di{q·i'ç) .... Oficial N, 1�55,
e 27-0:'.0-'3..1.. página A. �,

l�i31!�olis, 29,;.�le março

rlo :L\'IIH: fI!IJo ,,'

Florianópolis, 28 de Março
de 1961
Alcides Bastos de Araújo
Diretor do S. F. A, M,

'0',0.

o . Projeto "Saturno"
PARTE III

-

o mesmo. tipo de motores do 'cm u.n empuxo de pelo me- equipamento e abastecimen

Pela Dr. Wernher segundo. estágio do C-I, ou lOS 5.400.000 quilogramas 00. A realização do projeto
vo» Braun. seja, peças com capactdade oJ sejam, 12 milhões de li 'Saturno" C-2 requer sotu-

Em an.ectpacão ao pleno de 7.875 quilogramas 117.500 ras. Seremos obrigados. cões para os problemas que

�mpl'e'S:J das explorações es- Ituras i de empuxo por um .ortanto. a estudar os meio _;e apresentam nesses três

!m' iats para fins pacificas, onde. C, quarto estágio d � reabn aecer os Ioguete campos.

)..; Estados Unidos estão C-2 te �, os mesmos motores _1 plano espace. Pc-a a�i: O C-2 devera ter, portnn.

aperfeiçoando um glgantes- do terceiro estágio cio C·i êste objetivo, deve se 00, 0$ melas prôpulsores ne

�u Iogue ;e. u SATUR.'>lO, cu- III eea:u. peças de 1::1.50L J",r;'e;çoada; uma técn:c. cessá nos à sua missão, os

,H'; de tran.sporta.r enormes tlli".p�:na,� '3:J mil lIb;-as) .e promover o encontro en equipamentos que tornarão

urnas �,O) espaço e de servir ,<":, l'�l1\)�IXO jJUI" unidade -u.tn uu foguete com o vel passivei o cumprimento til.

cm» vcrcuto espacíul. .A versão do C-I do "Ba )10 que transporta o com mesma e os recursos de rea-

coa.c.me definimos e� ,UI no" LClÓ, capncidadeipar. ,sU·,'.-d para reabastecê lo uastecímentc em pleno vôo

estão sendo colocar 9 toneladas de caro untrr.ente, tem de ser p"
- seja por meio de reservas

1:�oJ ,_
.. ;l:! .. .e.ç ....ades no cen- c ":,('1 orbltn, ou transpor- à 1:9.�1,) .Q treinamento da foguete, ou por meio de re .

J Ju 1/,,(>:; Espaciais Geor- Lua um volume de 450 a 90l 1;tl!JC:S de técnicos que rea. servas adicionais de COl'I

..: c. xrar-hau. da Adminls- quilos. A capacidade hlpote 'verão esta notável opera ousttvet transportadas pelo
,;w2.o ;';acional de Aeronáu- '1. a d..l C-2, no entanto. se -âo e:S'.ll!Cial. prôpr-ío foguete.
, -, c Espaço (NASA I, em .. ia de apz-çxtnutdamente 20 O cstagto CUI que sr- cn De acôrdo com o que está
.cn.s il:e, Alabama, doIs touoradax de carga colocada contra presentemente o de sendo presentemente plane
.'·_1'; de foguetes "Saturno" em órbita. Quanto às suas senvctvímento das récntcai jado, o "Saturno" C·2 terá

.) C·l e o C-2. lO;<,,\lJil'dades rio rapacidade espaciais é um sub-produto como terceiro estágio uma

U ç ! terá uma altura de ;1" transporte de carga ate a dos aperfeiçoamentos de m.. cápSula de 6.750 quilos, onde
6 metros,

.uma fõr�a de em.: .:..�a, estas �[trapa5Sanam ao tn�mentos nos satéU�es ar I serão instalados: a) moto
l',:�O de 522 quüogramas • jubl·o do peso de carga cal- unctets e dos esrorccs Inl res de locomoção de cmer-

;l_]�O.(){)I) horas) e uma ca-J alada pura o C-I, : dais para a construção de gêncía e de retômc: b) equí
ncirlade de combustível de

( _,
.

"cápsulas" que sirvam de pamento para contrô'e de
_O :o":l.eladas de querosene ,,�<;{'� rátculos snu baseá- '·CiCUJO a astronaums. ApJ.

.

vôo e operações; c) acamo.

-oxtdt-er" E oxigênio H- cio.'; no" vôos diretos do rc- rctuen.emc. o estudo oee dações para jrês tripulantes.
uu.c. desde () seu. tnucn- oossnimdades rte rogue.e. AparLe de acêmooacêo

'_O ? c o tipo C·1 amplia raento da Terra ate os seus

I
cspacíals tripulados será U1'T, dos tripulantes constara de

O segundo e terceiro

se ,}))jctlvo.s. fixados, Entretan� desenvolvimento lóglco en. "camas de ccntôrno''. espe
da c-t formam o se t?, se fOi considerada a pos .equencia dos atuais plane. ctatrneute desenhadas para

onuo estágio do C-2. A ea stbntdadc de um sistema de jamentos. exigir o menor esrôrcc do

;\:,d'� do C·2 c, portanto, reabastecimento do foguete Três setôros de estudo corpo humano, mesmo em

ror r-ue o seu antecessor. "�' I"J(\ (o "Sa+unno" poderia .presentam-so aos cient.lstas condições de Imobilidade to-
r.e "�:1undo tipo do "Sa- se demorar e.u uma deter ue estudam estes proble tal; equipamento elétrico, c

,,'·110" possui 69 metros de ··tlin:1.d,l crbltn. enquanto) meios propulsores, depósitos de oxigênio, água,
lt).ll"a, füsse reabastecido per out.ro

-______ ,lllmentos e recursos de emer ..

O p.·imei'ro estágiO do C·2 fOõ;lletcl as sua,� missões gênCla, O compartimento de
� igual ao do C·I, já definido Interplanetâ,rias )J<..Ideriam

-60 I
'"��� �." ��

,,o segundo artigo desta sé- vir a ser substancialme:1tf" parLar ainda o equipamento
ie. Seu segundo estágio, ampliadas, \ecessárlo 3 observações e

porem, é mais possante, mo O sistema mais rapido E' 'xperiênclas a serem reaH.
�'ido p,)r quatro motores com menos complexo para o mdas durante o võo.
'aji:trjdadc de 90 mil quilo· transporte de três homens O "Saturno" C-2 poderá
ramas 200 mil liras) de até a superfíCie ja Lua, com �er usado, desta forma, co-

'F..p"Uxo. cada um. O terrei-I capacidade assegurada de �_ ---
mo veículO de colocação de

, esta�io dO C-2 clev<!�à tel ·"'�."rnl). req\\('r l\m rogm·te �argas em órbita, veículo de

óculos transporte de combusítvel

:,
paeítruara

I-O
.,-_.." ....

lei 'ros foguetes do mesmo tipo,
)u como meio de colocação

- rie uma capsula tripulada
(três homens) em uma ôr-

�
blta lunar, antes de seu re·

Ó"t\Cp..
,

tõmo à Terra.
Estas são algumas das

fiSJZ2f4Jj �ousa"'s que o "Saturno" C-2
pOderá realizar. E esperamos
que venha a realizar.

e

VENDAS DE VEíCULOS
EDITAL

EDITAL para Concorrência Pública de venda
veículo s do Departamento Regional do Servico

Social da Injústria de Santa Catarina,
�

.

Pelo presente, levamos ao conhecimento de quem
mteressal', possa, que sc encontram à venda me...
diante concorrência Pública os veículos abai�o es-

pecificados e de propriedade do Departamento Re..

gional do Serviço Social da Indústria de Santa
Catarina:

l.0 - Uma camionete marca VOLK,SWAGE:M
(Ki0MBI) ane 1958 - motor N,· 2102616 - côr
creme, pelo valôr mínimo de CRS 150.000,00 _

Cento e cinqüênta mil Cruzeiros.
2.0 - Um Jee!) marca WILLYS - ano 1950 -

motor N. 3J84467 - côr Marron�claro - 4 cilindros
- H. p, 45, pelo valor mínimo de CRS 150.000,00
- Cento e einqiiênla mil Cruzeiros,

4.° - Um Jeep mal'ca WILLYS - ano 1059
motor N.B.823.018 - côr Azul��ropic<ll - G dJin ...

dros, pelo nrêço mínimu de CRS 300.000,00 - '10.1'("
Ze!1tos mil Cruzeiros.

Os interes�adcs na compra dos Veículos acima

espeeializacL-s, deverão trazer suas propost�s ao

Deportamento Regional do Serviço Social da lndils·

tria, sito no EdifíCio Sul América 6.° Andar, nesta

Capital. no �ia 12 (DOZE) de abril próximo viu ...

douro. às.9 ·(NOVE) horas para à devida apreciação
que -se verificará. no mesmo dia 12 (DOZE) às 10

(DEZ) noras.
_

As oropostas deverão vir em envelope: fechados,
/com o máximo de sigilo, frazel,do, com fada <I ela·,

rê'L;a e precisão, o iVeíclll-c que interessa ao PI'Ol)(>-;
nente com o l'cspecti\'o valôl' de oferta que sera

defil�ti��ispensávf'l as atsin:llura� do interessado ou

interessados na respectiva proposta.
As propostas serãc abertas na presença de todo::.

os concorl'enies, cabendo o direito de aquisição do
Veiculo ao que maior prêço oferecer

Os prêços de ofe_rta serão, absolulamente, para

pJgamento à vista, nao sendo apreCiadas propos�a!:
que contiverem a Cláusula de pagament·o à pl'azo,

Os pagamentos deverão ser efeluados em moeda
corrente do Paío;.

Vencida a concorrência, no mesmo dia 12(DO
ZE) de abril próximo vindouro o Veicule será er

tl'egue ao comprador, no ato da maior oferta, me-.

,,!jante o pagamento integral ?O orêço oferecido pl'lo
mesll1'O, -.

,

Em hipótese alguma, se dilal<l:-á o !l!·azo para
pagamento do Veículo compr�do:

Os Veículos de que trata o presente EDITAL
se encontram à disposiç�o dos interessados, para
exâme e verificação, à Rua Almirante Lamêgo N.o
12 e das 14 às 17 lroras.

D. R. do Serviço Social da Indústria de Santa
Catarina, em 2443.1961,

A C01J1is,wO clll COllCorrência

DARTlDA DIARIAMENH Á� g,?
TAC - CRUl[!Rô Dô.3�lt

A RAINHA DAS BICICLETAS
Necessita de I Mecânico Especializado

em Bicicletas

PROCURA·SE
Casal >:em filhos procura casa ou apartamento,

('f'1,! rn. Informações nesta Reda!;ão com OSMAR.

CONSELHO ÚTIL

. '!IIo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COLUNA
CATÓLICA

A Iodos os amigos e colaboradores deseja a

COLUNA CATÓLICA as Bôas Festas
de Páscoa!

't'ransmtttndo, diariamente, PO!' 1 ano já, os s?fri
mentes, as alegrias, as lutas e as vitórias de Jesus cn�to,
prolongado na Igreja Católica, tine-se a C. C. ao Cnsto

acssuscttuco )):\,1'0. Impetrar luzes, bênçãos e graças para

todos Quantos se dedicam a esta nobre causa!

MENSAGEM PASCAL 00- /lRCEBI.$PO. 'AS 19 HO-
PAPA ROS MISSA VE!SPERTI..

NA. ALOCUÇÃO Coroe
cão da- 1l11agem\ de Nossa

ISelz}IOTa, NA CATEDRAL

MF;TROFlOLlTANA.
MONSENHOR FREDE
'RICO HOBOLD

Sua Santidade o Papa
João XXIII se dirigirá pela
Rá.iic Vaticano aos fiéis
do mundo inteiro, na pró-

���), n��n�,�O d�o h�j:aSi\:��1
término da Missa Pontifle
cal que o Soberano Pcn_1
tífice celebrará na Basílica Ide São Pedro. Sua êanüda-

. , ,

de concederá depois a Bens, Embora cm.n. ínvoluntá;

�:âa "�I��!'n�t d�r���íl�:a.sa� ���íc��a�oo n�!��:�d�s ��:
senhor Frederico Hobeld,

HOJE DOMINGO DA vigário geral da Cúria da

RESSURREIÇAO OU PAS Md.tropolitana e �essoa
COA _ 'AS 10 HORAS, muito rel�cionada e'_l1 os

Solene Missa Pontifical - nossos meios c,7lltura�s.. •

ALOCUÇÃO AO EVAN_ N ossos votos de felicida-,

GELHO, PELO EXMO. SR. des.

C.-\TóLlCOS CONTHA O RE.'\TAMENTO

RIO - A Federação das'

Congregações Marianas da

Guanabara enviou um oficio
:l:l Presidente Jânlo Quadros
duende que considera "um
desdouro e uma ofensa aos

sentimentos católicos da
n.atorta do povo brasileiro"
o reatamento de relações
diplomáticas com a U.R.S.S
c países satélites.

"Em nome de cinco mil

congregados do Estado da
Guanabara, que a Federa
cão das CC.MM. tem a hon
ra de orientar" - diz o ofi
CIO - "vimos solicitar a

Vossa Excelência queira re

considerar o propósito de

reatar relações diplomá ti

cas cem a Rússia e paise,
satélites. Sem entrar nc

mérito da questão quanto
aos seus aspectos nonuco,
social e econômico. sobram'

nos razões para vermos

com tnqutetação um ato
que consideramos um des
douro c uma' ofensa aos

sentimentos católicos da
rr.aloria do povo brasileiro.

,

Deste mesmo povo que tão I

esperançosa e sientncauva-
•

n.ente lhe deu um grande
voto de confiança".

Horário de Missas aos Domingos
Catedml - 6 - 7 - 8,30 Monte Serrai - 19 horas
- 9.15 - 10 - 19 horas Prainha _ 19 horas
S. Fnncisco - 7 - 9 _ 11
ilo)·<ls·
S.AntÔnio - 7 - 8,30 _

19 horas.
Cd&gio Catarinense _

4.��O - 5 - 5,45 - 6,30 _

7,30 - 8,30 - 18 horas.
Bos:írio - às ]9 horas.
S. Scb<l�ii;io - 6,30 horas
S. Luiz - G - R-lO ho-

Hodl in de Missa do Es
trcito

ti,OO horas: Capela BOI'
.Jesús
7,30 horas: Igreja N.a Sl'a.a
de Fátima
8,30 hora�'; Igreja N.8 Sra.a
;](' Fátima
19,no horas: Igreja N.a
3L1.n de Fátima
16.00 horas CCipela de Co
queil'os.
10,00 horas: 1.0 e 30.

mingos do mês:
Capela dE' Serraria

10,00 hOl'a�: 20. e 40, do

mingo do mês -

CapdFl de Capoeiras
lfl,OO horas: 10. e 20.

rningos do mes:
Cnpela de Itaguaçú
19,00 horas· 20. e 40. dc

mingo do mes:

Conceição - J8,30 horas
Asilo de Menclícidflde - fi

,

- 8,30 horas

A:.ílo dt:> Olfiío� - 6,30 _

R horas
Nos,>a Senhol'll do Parto _

8 horas
SCiCO dos LiLmões - 7,30
horas
José Mendes - 8 h'lras
Menino Deus - 5,30 - 8
horas

CONS'ELHO Ú T I L
A Rnhllra das Bicicletas aCOlIsêlha 11iío anda1'

('DIlI .�1trt bú'iclc(n por cima dos passeios.
Rua CONSELHEIRO MAFRA, 154

A RAINHA DAS BICICLETAS

.. I ..

A RAINHA do Hipismo Ca

tarinense, será escolhida
pelo colunista no próximo
sábado, na Cidade de Tu"
barão. Q Dr. nnes Gualber
to, Secretario de V.Q.P., se
rá convidado. para colocar
a faixa ..

':lOJE, no Clube "7 de Ju
lho", de Tubarão, será ea
colhida a representante da
quele Município, para a
festa do Carvão. O Clube da
Lady, da mesma cidade es'é
patrocinando ..

O CASAL Roberto (Marie
ner Telles, está de para
bens pelo nascimento da
herdeira, Nadla Irene, ocor
rido na Maternidade Carla.':
Corrêa, dia 28 p. p.

O "RADAR", deseja aos
uma Felía Páscoa.

Florianópolis, Domingo, 2 de Abril de 1961

SRA. DR. JOSÉ (Zaira) Hulse, a segunda senhora Incluida
na lista das TREZE MAIS ELEGANTES de 1961, organi
zada pelo colunista.

leitores
VANA MORITZ, está inscrita na

lista das bebutantes do Lira TC, deOs cavaleiros componentes do Raid 1961.
Ccronel Antônio de Lara Ribas leva-
rão uma mensagem do Governador Helena Martins, apresentará o prCelso Ramos, ao Município de Tuba .. grama "nADAR" na Sociedade, na prórâo. Na oportunidade serão' distribuídas xima nutnta- feira, na Rádio Guarujáflâmulas do Raid. às l8,3Ó horas.

De vestido mousseline vermelho le; A bonita Maria Helena Pavan, está.
ranjado e complemento gêlo, Thelrna dirigindo um Dauphine, CÔt' verde.
Elita, acontecerá bote. na Soirée do "show" ccmpleto .

Lira T.. C. _ __ _

MARTA ROCHA, a mais bela miss
Grandes eu-ações acontecerão no que o Brasil já escolheu, case-se no dia

COPA. No próximo dia 19, Catarina dezoito de maio oróximc, com indus-
Vale nte, marcou a estréia. Em junho, tr-ial Ronaldo Xavier de Lima. O Enla 12,05_dia 10, vai acontecer o "Jaoonese Spe- ce acontecerá na Igreja da Cendelé; Almoçando com músicatacular", � "show" mais caro' do ria, no RJ. 09 pedrmhce da noiva serãc 12,30 _

mundo, ooe reune o maior número de o SR. e SRA. Governador Juracy Ma- Camet Socialatrações, com trezentos atos. galhêes, Do noivo _ Pt Incipe Dom 12,40 _

O sr. Manoel Silveira, Diretor Ge_ João e a Princesa Dona Fáfíma. Sucessos columbia
��� d:o Sc;i���·�e a���:��:�ch��!�n:; Bôas reuniões sociais estão aconte ��!c;-para todosarsociados do Lira T. C" um bonito cendc no "Sayonara Hi .. Fi" 14,05 _

nvo de Páscoa, com dois metros e meio As 12 maisde altura, ,_<;te será a deo-racêo do Movimenta-se o Avaí F. C., para 15,00 _

clube da Colina. O sr. Eurico Hosterno. jogar com o Amérír-n F. C. Campeão Firestone nos esportesPresidente da Sociedade C. ,T. D. idea .. Carioca de H160. O jôgo acontecerá no: 18,00 _

lizcu próximo dia seis.
, Hora LuterenaO Enlace matrirncnial da Srta He_ I

1815 _A I eoresentanr c da Cidade, na e�7 loisa Helena de Carvalho com o Sr J� ..

'

C�tJgas de rodacôlha da Embaixatriz do tur-ismo sra ckson Khrerten, sela realizado no

prÜ'"1
1905 _

L ,.,-dhlc\n hoje, no Lua T C e a sua XIIl10 dte seis de maio na Igreja de Sãr s IM o cartazprcsentecão, está marcada cara Co ala Francisco, as 18 horas, e a recepção a
19,30 _

onze de m:110 oroxuno no mesmo clu- contecera no Lira TC, f'''''n um jan Momento esport brahmsbe tal' americano, após a cerimônia rel
2005 _

giosa 07,00 - l�lantâneos d'R Américalnlciat a i'l11'::mhã as aulas do Curso de Bom dia para você 2130 _P�',,,Õ"(, Humanas no Trabalho, pf"_ FUI ma' cada o carcmento da Srta 08,35 - Novas de salvaçãoti -c r d0 'elo DR c10 �F.SI A profes- Suma Mana de Cal v:llho com o Sr An Sucessos em LP 2205 _"nr" li'llr drce F eltas do D N do SESI, tônlO Pedr() CherC?'m, p::ll a o dia 22 de
0905 _ MÓslca e romancena Belacap, vai Immstlar as aulas Julho plÓXlnlO

__ �' .... _ A 'mús de ontem e de hOJe 22,30 _======"", ...--�-_ - �.'

1000 - MúslOa de balte
F:sta infantil de PáscoaMADAME Grés criou êste vestido de baile de

grande elegância, com uma nota dramâtlca em-

-11_

���
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�ROGRAMA DO MÊS
Programa do Mês de Abril

DIA 2 - Domingo - Matinada _ Inicto 10 horas, filme
"Sempre no Meu Coração", haverá distribuição de
bombons após o cinema.
"Encontro dos Brotinhos" _ Inicio às 20 horas,
haverá sorteio de bombons as Senhoritas.

DIA 4 - Terça Feira - Cinema _ "Um Salto no Infer
no" - Jack Sernas, KUl't Kazsnar e Pat Blake

DIA 8 - Sábado - Sotrée e Shaw _ Orquestra de Tal
bias Trolsi - Mesas - Cr$ 400,00.

DIA II - Terça Feira - Cinema "O Homem Errado" _

Henry Fonda e vsra Miles.
DIA 15 - Soirée - Sociedade Soroptimista.
DIA 18 - Cinema - Terça Feira _ "Sangue da Terra"

- Gary Cooper, Barbara Stanwyck, Ruth Roman.
DL'\. 23 - Domingo - Encontro d05 Brotinhos.
DIA 25 - Cinema - "Sete Homens sem Destino" _ Ran

dolph Scott e GaU Russel.
DIA 30 - Domingo - Encontro dos Brotinhos.

CALDAS DA IMPERATRIZ -

Comércio e Indúslria S. A.
A V I S O

Acham-se à disposição dos 81'S. acionistas, na sede so
cial desta emprêsa, os documentos a que se resere o art.
99, do decreto lei n.c 2627, de 26 de setembro de 1940, rela
tivos ae exercício de 1960.

Florianópolis, 23 de março de 1961
Ney Rosa. Brasil - dtre'zir-presldenta
Ntleu Assis Machado _ dlretor-Ind.

HOJE NO LIRA T. C. - "SOIRÉES" de PÁSCOA - A

INFANTIL AS 15.30 HORAS - Á NOITE AS ZZ.3D HORAS
o LIONS CLUBE, homena-

geará amanhã. com um

jantar dançante no Que
rêncla Palace Hotel, o Sr. e

Srá. Dr. Olavo Ferreira da
Silva, Governador da Zona
S-L2, de Londrina.

HOJE, no Clube da Colina:
acontecerão duas "Soírée ,'
de Pôscoa. A Infantil inicia
rá às 15,30 horas, com dIs
tribuição de bombons e

sorteios de bonitos brindes.
A noite, às 22,30 horas.

AUMENTE SEUS VENCIMENTOS
O "CIRCULO DE BOA LEITURA" _ Maior Clube de

Livros do Brasil ampliando suas atividades, necessita de

agente nesta praça.

,..
Excelente oportunidade para elementos que dispa-

nham de melo período diário.

ótima remuneração e farta cobertura de propaganda.

Escrever para: "CIRCULO DA BOA LEITURA"

Caixa Postal n.c 738 - São Paulo

prestada pela volumosa sala de nylon "point

d'esprit" branco com drapendo assimétrico. A parte

superior do corpete em renda de nylon preto des·

ce nas costas, até abaixo da linha da cintura. 1\

saia de linha estreita e ajustada na frente, se

amplia em volumosa causa. Modelo E.scluslvo -

reproduçâo proibida. Serviço dt) Informações da

Dl! Pont - Delaware - U.S.A.,

o enlace Matrimonial da Sr!a. Sonia Maria de Carvalho
acontecerá no dia 22 de julho.

V I STT.-l---
SAYONARA em HI· FI

o melhor ambiente com a melhor m(lsica,
RUA .T0M PlN'l'O '1'�RP,.B0Jl9f

•
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Secretário Determina Abertura de
InquérHo Administrativo Ril

Delegacia Regional de Polícia
de )oinville

A pedido do próprio de- lieia já se encontram em

legado local, o Dr. Jade JoinvUle, o Dr. Jucélio
Magalhães, Secretário de Costa, Delegado da Ordem
Segurança, mandou abrir Politica e Social; Dr. Má
inquérito administrativo, rio Laurtneo. consultor ju
para n apuração de Irregu-
Inrldades, que an se te- ndíco da Secretaria de Se
riam verirtcado envolven- guranca, para sob a pre
do funcionários da reren- aídêncta do primeiro e se
da Delegacia. Em compa- r-retartada pelo segundo
nhia do CeI. Olavo Rech, ser aberto o referido in
Delegado Especial de Pc- ouénto.

Florianópolls:-Do�ingo, 2 d(' .\bril de 1961

,�l!tm·SJII
. .

)Iuito de propéalto, durante e depois da Reunião
dos GOl'el'Dadores evitamos toda e qualquer notícia de
caráter político e;" têeno dela.

Prefer-imos atitude dtscreta, sem entrosar ínteres

ses catartnenses com interesses partidários.
Os grandes órgãos da imprensa brasileira, no en·

tanto, ficaram dentro dos seus hábitos: registraram
ludo que se relacionasse com politica.

Tudo isso está em nceeoa arquivos. Recortado,
principalmente. a órgãos Iradicionalmene udentstas,
como o DIÁRIO DE NOTICIAS e \) CORREIO DA MA·
NHÃ.

x x x

Furiosos com tais divulgações e com a decisão do
Presidente de não ceder minuto algum a conversas po

liticas, os udentetas locais querem que a culpa seja do
Go\'(�rnador Celso Unmos e nossa!!!

O Impacto foi tão grande que chegaram a iniciar
um movimento de desagrave!

Depois recuaram .. que era confessar!

E decidiram atacar os que nada tiveram com os Ia
tos e maní iveram absoluta cerreeão em iodos os mo·

mentes.

RESULTADO DA EXTRAÇÃO DE ONTEM:

1.344 CRt 500.000,00 Caçador
2.012 CR$ 50.000,00 Lajes
1.417 CRS 30.000,00 Florianópolis
2.462 CR$ 20.000,00 Jolnvllle

2 '14-'7 cm 10.000,00 Blwnena�upm'lllil"'iiií�:"

Porto de Anhato-Mirim
dos interessej\ nacionais
Quer os do momento, Que
sabem apenas a desejos de
Pr.ogredlr, de viver em paz.
Quer Os de amanhã. cujo
sentido não nos é db.�o
defírríj-."

Com estas d' laVras o

Diretor Re:>:lor_al do De...

partamento de Porjos, Rios

�re����is, {!��ce����ede�l ep;;
nossa l'epOr�dgem.

Deixamos � companhia de
dr. Colombo Sales rem a
dr. Colombo Sales com n.t.;;;1"'lI.......;;::,.....;::;;;
do 1.'hatO--j\1irim, 1Jspira_
cão das .mals justas do oc- O Dr. Colombo Sales, em
vc barrIga ver-te, estará seu gabinete de trabalhO
dentro em breve n':!. ordem quando falava n report:l.":
elo dia. gem.-

José de Diniz

A .reportagem de "O Estado", compareceu ontem
ao gabinete de trabalho do dr. Colombo Mach.ado Sa
les, dir7tor regional do Departamento de Portos, Rios
e �anals, onde TL� oportunidade, entrevistou-o, a res

perto da construçao do pôrto do Anhato.-Mirim. cujo
pr-ojeto, como sabemos, é de autoria do ilustre enge
nh.eir? I�icialmente declar-ou-nos o dr. Colombo, que
a indicação da construção, em Santa Catarina de um

pôrto para navios de grande calado, independente de
barra, com o duplo proveito de servir de pôrto comei ...

dai e Base Naval para a nossa gloriosa Mar-inha de
Guerra, foi definitivamente resolvida, pelo grupo de
trabalho do qual fazia parte. Disse ainda que no tc.,
cante ao assunto S. Excia. o sr. Ministro da Viação.
demonstrou grande interesse pelos estudos e preme
teu posterior atendimento.

VERDE, registro de acon

tecímentos de alta mun

danidade e cultura.
Deixou Inéditos: Maria

da Paixão, novela; Dois
Perfis; João do Rio e Coe
lho Neto, critica; A Hora
co Correio, cronicas; José
aotteux e a minha terra,
npcíogta e o Romance do
Male.

Publicou: Unidade Ame
rícann. Isabel e a Lei
Coração, Laguna e seus

aspectos. Bilhetes Verdes e .

Homens de JolnvilJe.
Como se vê, o academíco

desaparecido projetou lar
gamente a sua vida no pla
no da cultura, atingindo
os mais altos e variados
cumes.

Trabalhou. semeiou ás
mancheias o seu trabalho
c, apesar de tudo, viveu
umu vida de orovíncta. a
um canto da literatura bra
'<li eira, como um artífice
entre as quatro paredes da
sua oficina.

-0-
José de Dlmz, como poé

ta, tinha um vago colorido
simbolista: os seus versos
revelam uma sonoridade
elelicada e Iéve : são eles
dum colorido manso e sua
ve como essas nuvens mui
to altas em que se esba
tem; silenciosos e mlsticos,
os restos de um crepúsculo
outonal.

Como prosador foi, mui
tas vezes, o paisagista des
lumbrado pelos rumorejas
alégrea das arvores, as va
rladas tintas das folha
gens, os gorgélos dos paa
sares, os cantos resinosos
das cígur-ras, os arômas das
J'lórcs que se escondem
entre as maltas e oferecem
ao sol as carolas amorosas
é úmtdas.

_Se o homem de prosa
nao desmereceu o poéta �

o jornalista se exprimiu
por qualidades singulares e
incomuns que o colocaram
entre os nossos melhores e
mais intensos trabalhado
ras da imprensa, num pla
no de reíêvos fortes e in
deleveis.

A ACADEMIA CATARI
NENSE DE LETRAS fi
xando aqui alguns traços
proeminentes de José de
Dlnlz, presta a um dos
seus membros mais desta
cados, a sua homenagem
ele saudade c de respeito.

I
Velho amigo e também adversárto sem meias

medIdas, mal me apertava a mão, ontem. já metia a

bomba:
� Vocês estão gozando a UDN porque o Presi

dente não lhe deu a minima bola ..

- Mas não estamos! O Presidente afastou fes
tas, afastou passeios e afastou política da sua esta
ela! O erro foi de vocês, que quiseram forçá-lo, por
todos os meios, a reconsiderar sua decisão.

- É, mas a viradu jé. velo. O deputado Dario Sa
les, que é major, foi convidado pnra chefiar o gabi
nete militar da Presidência neste Estado. Para chefe
do gabinete civil foi convidado o Laer.t. Tudo por
indicação comum do rrmeu e do Hertbcrto ..

-i?
- Não acredita?
� Não disse nada! Você e que estã dizendo! O

Presidente tem o direito de nomear os auxiliares que
hem entenda! Apenas estranho a escolha. pois anun
ciou que os nomeados seriam pessoas sem vincula
ções partidárias no Estado.

Meu velho amigo deu boa gargalhada e se foI.
Já na redação recebi pelo telefone a gozação:

- Se você quiser a confirmação do que eu lhe
disse, olhe bem para a tclhtnnhn!

Olhei: 10 de abril!!!

.a'
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