
'rraia-ee de uma infor
mação publicada no "oba,
ntam Time", o-gão dc �J'
tido do governo da Gana
segundo II.- qua (Ps Estado�
Unidos estarliaOl pj-epa,
ran "poderosa Intervenção
militar no CO:lgo". Q des..
mentido do Departamento
de Estado afirma que o
Governo de wa!'ihington ao
opõe a qualquer interve�
ção .ll'""\_i1atel'.�1 no Congo"
e reitera sua ajuda e seu

aP'lo ;�o esforço da ONU

- faleceu O Rei Mohamed do Marrocos
RABAT, }.Ilarrocos, ur,p.) A operação foI .â'ec'fdiã;:t :r:E0 :p0Htieos de djv\3l"Sa�:'i tàUral!les.;te 9s�éit' O� ��

...

_ O Rei Mohmmerl _V' f:l._ pelo.<: medicas após um t.ep.a:ência� para �overn�l' , tL'a.baln:o fr(.J"ra 'paralha�o
leceu aOs-52.'(\n8$ ge Idade, exame re-almauo-pelo PrO- o Mal"rocof.! Duando a p.lls hOle. tanto no seta:· .

pr1_1
'rlurante' uh:', interve'nção fe<!sor .suiço Jean Pierre se fOrr�ou lndependente dB v�do como '!"'f\ adnunlstra_ I

c:rúrgica nasal, e seu fi.. Taillens. Duas horas !JPÓS F1'.mça, em mal'ço de TI56
lho maiE.: velho, o Príncipe a morte de Mohrr:med, o RABAT, (F.P.) - As exe

Mulay Hassan, foi Procl<l� Governo marroquino reu- quias do rei Mohammed V
mado novo mon'.'Irca do niu�se em sessâo de emo::r_ fOra!!.: realizadas em Ra

MarrOCOs, com o nome de gl',,:cia '1 prOclamou Mulay bato as 16.30 horas GMT
Hassa', II. O prÔPrio Prln_ Rei rlo Marrocos. Um luto ete sete dias foi
cipe herdeirO anunciou pe� MOl'mmed V. cujo nome decrerJdo em todo o Mar_
Io rádio a mOrte -do pai. completo era 6idi Moham� rOco�. DUrante este peric�
meia hOra apôs o d·esen.. med Ben Youseff, 10gl�ra do, não funcionarão as CB

lace. unir certo númerO de lide_ sas de espetáculos. o� res-

�_��_�� �__ a �y

,"ola da Chefia do Gabinele Civil do Governador
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1
J

HUBENS DE AIUWDA HAMOS

nmE1'OR

DOMINGOS F, DE AQUINO

GER�NTE

Crime horripilante
em l\ova Yorlí

� cadáver da peque?a Edith Kíeceuríus, de quatro anos de idade, cesapare-,
ctde desde quar-ta feira passada, foi encontrado: pela POIÍ"cia; completamente "

deformado e em adiantado estado de putrefação, num apartamento do bair ..
ro �ovai:>r4üino de Chelsea a duas quadras do local de onde desapareceu
quando brincava em frente à casa de seu. tio. Segundo a Polícia, a menina foi
violentada e espancada dos pés à cabeça, accedítandc-se 'que qla já estivesse
morta desde f! noite de quarta-feira. A menina foi procurada por mai.'>j de
setecentos policiais, que, numa das maiores batidas de todos os tempos, re
vistaram todo o bairro, casa por casa. Até béltcõpteros a Polícia empregou
para examinar os telhados dos edifícios. O principal suspeito, um homem lou
rO e desdemado, chamado Fred Thompson, está sendo procurado por todo o

país. A mãe da menina, sra. Kiecourius, que aparec� na foto à direita ladea_
da pelo méJico legista e um policial, era viúva e sustentava o casal de filhos
- Edith, de quatro anos, e Albion, de dez, que aparece na foto à, esquerda,
ao lado da ll'mãzinha selvagemente assassinada - 'com a pensão que rece-

bia do ffi<},;do. (Radiofotos da u.p.r.)

Tendo chegado ao conhecimentll do Gabinete do Excelentíssimo Senha!"
Govet'nador que a determinação reguladora do pagamento do pessoal c;�il e
militar baixada em 10 de fevereiro próximo passado está sofrendo inte':pre
tação outra que não a que emerge clara e insofismàvelmente do seu texto,
Sua Excelência mandou à Chefia do Gabinete Civil que expedisse nota es-

clarecedoru sôbre o assunto.
A Chefia da Casa Civil, esclarece. o seguinte Iquanto ao que nela se con-

tém: .

1.°) --As Fôlhas de pagamento do pessoal civil e militar a partir de
Íevereiro e até ordem ao contrário, serão elabortldas como se fossem um

"fac�similE'"" das fôlhas de pagamento do mês de agosto de 1960, quer 'luan
tn aos nomes, quer quanto as importâncias, excluidos, claramente, aqueles a

condiç.ão dE'" servidOr público, ou os comissionamentos.

2.°) - Em fôlhas especiais serão lançados:
a) -_ us alterações de vencimentos, vantagens ou salários airibuidos ao

pessoal civil e militar, a partir de L° de setembro de 1960. Esias' alteracões
de vencjm�ntos, de vantagens, e de salários dizem respeito aos servidores
que ·:inham esta condição em; agosto de 1960, e que figuram nas fôlhas nor

mais de pagamento, mencionadas no item 1.°;
b) -- os nomes dos servidores gue adquiriram a condição da servidor

após LO de setembro de 1960, com as Tespectiyas remunerações.
3.°) - As fôlhas especiais serão liquidadas conforme os recursos orçamen ...

tários e à medida que se verificarem os excessos de arrecadação. A expres
são "CONFORME OS RECURSOS ORÇAMENTARIOS" constante da De

terminação significa que os provimentos legílt'.nlOs para cargos existentes
com dotação orçamentária, as promoçõesfigítimas, as ampliações salariais,

��:s��t:��s::c���'h:��� ����i�er:; ;:��:i��q�i�:�7�:i�:�:0 ;: ���:eu�:�
das si ktaqôes. .(

4.0) - D�}Jendem, para a liquidaçiJo, de recursos decorrentes de excesso

de <,rrecadação, as fôlhas especiais jnde estiverem lançados os vfllôres que
S2 constituem em despesas sem

iO
értura orçamentária. -

5.°) - Em conclusão: J
•

•

a) - no mês de fevereiro! lOS seguintes até que a normalidade seja
possível, os servidores

Públi10
ivis e militares que tinham esta condição

em agosto de 1960, ou que a o iveram posteriormente a 31
.

de janeirO de
1961 receberão, TODOS, os pectivos vencimentos, no mínimo, em igual
às r�munerações atribuidas cargos e funções em agosto de 1960

b) - a triagem que se.( r realizando nas fôlhas especrai!J, resultará

que, em pouco, nelas passar figurar, apenas, aquelas situações para cujo
pagamento não haja cobertu orçamentária.

c) __ o fi Determinação i realizar, 'em proveito dos que tinham ��
DO o direito de perceber a s Iremuneração, de recebê-Ia, nos li�ites da ca

pacidade do Tesouro· Só o "tema de pagamento tal como mandado exe

cutar pelo Govêrno, importa \�a poss!bilid�de de pagar aos que, têo1 legít.i_
mo direito de haver aquilo que. lhes e deVldo. Ent":-e pagar aos qud benefi

ciavam de uma situação ilegítirha com o sacrifício dos que gozflvam regtti�
mamente o govêrno O?tou ,Dor stes últimos.

,

Flort ópolis, 27 de fevereirO de 1961 ,

--------- ----------�-_.

•
•
•
•
•
•

[m �o�er �e GilCn�a �uase a metaDe �o Con�o
LEOPOLDvrLLE, 27 (A P.) _ ProS!tguindo sua ofensiva, as fôrças p!l-ra p<lclficar a Jovem na..

iumumbistas do regime de Antine Gizeng" que ontem se apoderaram de ça� �h·I�:�:\ �cre_:��t:
Luluaburgo chegaram à fronteira da província de Leopoldville. Segundo ��tad�nlden�es ereallv�
tnformacõcs do serviço secreto, os soldados de Gizenga, 'comandados pelo um Cruzeiro de amiz�d6
General Victor Lundula, avançam tranquilamente, �em encont:'�l" resístên- hl�ad��fd��t�ai:e�U�ad�
era por parte de tropas C}O .Gcneral Mobutu e c�llqUlstand� adesões pelo. ca- deles ro-am utllizad01 re-
minlto. As tropas houurnbistas, compostas de cerca de quinhentos soldados, centem,nte p'ara evae.rar

se encontram em, Pôrto Francqui, na Província de Casai, a uns 530 qu ilê- Guiné, Que se retiraram do

metros desta capital. �om a tO�11ada .de. Luluaburgo as fôrças de Gízenge ���� :eroe�i� ��t�oi�ag::
passaram :01 ocupar ires das seis capitais de prOVLnCJaS congolesas e OI con- 1/..( o Congo dentro do pro-
trolar quase ii metade_ do país.

_ g�ama �e �jud!l eümen;

O Presidente do !_!:bve ..-o ao nel':u�dJr o gover-no tlc1a a eate país.

central do Congo, Joseph centj-al '.! não empreender O t ,,�AI
"

Casavubu, '.:pós reunuvse ecõa, militares para. lo-- or�amen O e escom o ptmeíra.Mtntqro go em segutdn, cruzar Os

Joseph nee, acusou, em braços orante de uma o;

carta publicada hoje" as fensh'J rebelde. Ao 1"€- U�====== ,,===="'"
fOrças da ONU de ignoI'�-, pelir o ultimato, o coman- nUBENS DE ARRUDA HAMOS
rem os renetidos cedidos do da ONU disse que não

para Que impedissem as estava autorizado a em;

tropas de Gizenga de o- Pregar fõrça senão di'Jntc
cupar Luluaourg. Ao mes; de um ch()flue armado, o

mo tempo, acusou I\.r..: jee., que não se verificou em

hwar Dayal reresentante Luluabujcgo. A guarnição
e�pecial ue Hammarpkjoe� dessa cidade, composta de

de acta- � operações rru-, dois mil nome-e, aderiu
tne-es dos rebeldes tu, ".oa tumuo-etstas e seu co_

mumtnstas. Em sua carta, mandante, Coronel Njoko.
dirigidB a Da)':! e datada partidáriO de Moburu pe
de sábado. disse casavu., diu a Proteção da ONU.
bu: «gnouacjo pej-duj-a r O Departamento de Es�

este estado de coisas, não radc deemenuu que cinco

podemos. deposit:r nenhu-, navios de guerra
.

no-te;
ma confiança nem no re� erne-ice-ios, ctm mü Iuzl-,

l'es€"::ttante esecial nem na� leiro� navais, tivessem re,

fÔrças da ONU". ACreS., cebido ordem de estai'
cenrou nue seria impossivel Preparados cara intervi;:
cooperar com Da'yal a fim no Congo, numa ope-acãc"
de cumprir a resolução do da qu'dl participo riam 90C
conselho de Segurança. aviões e 80 mIl homens.
ouo r-revê o emc-êao da

fôrça. se necessário. para

impoj- a paz no oongo

c�;�:m l�erg'�e o ��.r���i�
ro..Ministro Joseph neo

ameaçou adotar medidas

unilaterais se '..: ONU não

eXpUl!(MSe o� soldados lu_

mumbistas (i.c Luluaburl!;O
em- seis haras, fi Dartlr ...(30.
meio dia. Dco 'ZCUSOu a

oJ·ganização
.

internacional
de agir com duplic!dad('_..

Desapnrecoe deixandQ mi
!h�jeR de t>údilos chol"all([�

ção publica.
nUltGUJBA EMOCIONADO

ZUÍUQUE, "Estou ema
ciona.díssimo. . .. Era um
homem ao qual muito a_

Precl<l\�.l" declarOU Ha�lb
BUr&:uiba. oua'':ldo lhe CD-'
mUlllCarRm a marte do rci
do Marrocos. Mohammec

HOu"""""i<GUiBA. que se en

contra de.';'de ontem confe
renCHllldo coro DE GAUL
LE, f'ofr·eu com a morte

1\I0HAMED V.

V. O presidente da Repú�
blica r:..'J Tunisl.. err:pali ..
deccu. e, interrompendo a

conversação que celebrava
nesse momento com {l mi_
risti'O tunisiano da In�

fOrmação, Mohammed Mas
mudi, entrou em st.!a resi ..
dencla, permanecendo ca_
lado sem poder dizer mais
palaVras.

Buscá�pés
-.

Durante 10 anos, de 1951 a 1961, nem sequer um

(l) grupo eseol�r foi construido na Ilha de Santa Ca·

tm'ina pelos gm'êrnos udenistas.
Também nem sequer um curso primád,) foi criado.
Mais ainda: nem sequer' uma carteira escolar foi

�trescida nos estabelecimentos existentes.
Êsse o 'sa1do negativo de dez longos anos fie go'

vêrnos udenistas.

As consequências aí estão: filas enormes de pais
j:ostulando \·agas.

x x X

. Pro"idênci{ls imediatas foram tomadas. Todos Lerão
mat .. íClI.las nos cursos primários.

Enquanto isso, os responsáveis por isso. autores
(le iestamentos e "panaron!'!, vociferam por aí ... furio'

so:> \Jorqll(' li lJPVO Ilão o.'! agllentoll mais.

o MAIS ANTiGU IHAH.\U Uh

SANTA CATARINA

ANO XLVII - N.o 1 <I 1 1 i

EDIÇÁO DE HOJE - 8 PAGINAS

Do orçamento elaborado pelo govêrno passado
constaram dotações para a Peocuradorte-Ooaaçêc,
criada especialmente para (J ar. votneí Oliveira, den,
tro do sadio principio bcrnhauseano de "HOMENS
PARA OS CARGOS e NÃO CARGOS PARA OS
HOMENS!"

Essas dotações foram as únicas fi 'FURAREM fi

proposta orçamentária e nela se instalarem, muito
embora a tal Procuradoria nascesse depois de fi pro
posta estar na Assembléia.

Por que, pelo mesmo processo, não foram Inclui
das no orçamento verbas suficientes pum o paga'
monto do funcinnnlismo aumentudoj Por que não
fizeram constar dele, pelo mesmo modo. recursos

para o pagamento do snlario família aumentado? E
também dos adicionais? E do resto, que ínflaclona ,

ram?
A resposta está nos e-esultados da eleição!
Há, no tocante fi vencimentos, um despacho do

Presidente do Poder Judiciário, senhor Desembar

gador Alves Pedrosa, que vem sendo tartamenie-es
piorado pelos denrotados da oposição.

O que eles não referem, contudo, é que nesse

despacho se lê que ° orçamento consigna verba in
suficiente até ao pagamf'nto dos senhores Deo;em
bargadores. Pelas dotações, esses pagamentos pode·
rão ser feitos até novembro restando o último mês
sem recursOs suficientes.

•

No mesmo despacho se. obl:ierva que os senhores
Juizes, pela execução orçamenfâria, poderão ser pa
g'C'S até outubro, ,restando inS\lficiência. de recursos

para novembro e det;emb'ro.
Ainda n'o meE:mo documento, publtca.do no "DiA

rig o.n(,'ial'�.de 21 do (%lrranU!_ a..lW'Da PU'" fi -grati�
fi'taçãõ aa'i'tlonâT aos nia.gisl.i:ãdõ·s "Só COMPORTA
NO CORRENTE ANO, O PAGAMENTO RELATIVO
� QUATRO (4) MESES."

o testemunho do P.resídenie do Poder Legisla·
tivo, senhor Deputado Ruy Hulse, é mais impressio
nante ainda. Os empenhos que visou oferecem exem

plos dignos de atenção.
Para pagamento da representação aos senhor�

DeputadQS, no mês de fe\'ereiro, ° empenho é de ..

Cr$ 2.790.00,00, o que indica uma despesa anual de
CrS 33.480.000,00. A dotação Qrçamentária é de ape
nas CrS 18,720,000,00, Resta, dai, uma insuficiência
orçamentária de Cr$ 12.200.000,oo!

Para o pagamento do salário família dos servi·
dor2s kgislalivos o empenho para o mês de feve
re�ro foi de Cr$ 409.000,00. tsse duod�imo exige a

dotação ânua de Cr$ 4.908.000.ou. A consignada no

orçamento é de apenas Cr$ 1.602,000,00,

restandOI
uma insuficiência superior no dôbro da própria
consignação, ou seja de Cr$ 3.306.000,00.

Para os adicionais, o empenho de fevereiro foi
de CrS 235,356,80, corresl>onder:te ao total ânuo de
CrS 2.820.000,00, em números redondos, A dotaçãc
o.rçamentária � de CrS 973.860,00. A insuficiência
aproxima-se ao dôbl"O da consignação orçada, pois
vai a Cr$ 2.820.000,00.

Para o pagamento do funcionalismo legjslativ�
n� clÕ-rrente mês o empenho solicitou CrS . . .

4.994.000,00. O QUANTUM anua""! seria, portanto
de Cr$ 59.328.000,00, quando o orçamento consigna
apenas a inlportância de Cr$ 33.198,480,00. A insufi
ciênda eleva-se a mais de Cr$ 26.130.009,00.

Assim, em apenas em quatro exemplos, colhi
dos nos emp�nhos visados pelo Presidente do Podei
Legislativo, encontramos ept quatro consignações

. c,rçamentárias insuficiências que s�bem a 45 milhõe:
de cruzeiros!

Nas verbas do Judiciário, segundo seu eminen
te Chefe, haverá necessidade de suplementações dp

alguns milhões.
E, note-se, tudo isso acontece apenas com ver·

bas destinadas ao PESSOAL.
Verifiquem-se os cálculOs relativos às insufi

ciências nas repartições públicRs e ° panorama será
aquele de CALAMIDADE PÚBLICA, aludido pelo
governador Celso Ramos, Podemos adiantar que no

Se[\'iç� de Fiscalização de Fazenda a insuficiência
é de mais de 14 milhões! De quanto será na Peni
tenciaria, nas Colonias, nas Obras Públicas, na Po
licia .Militar, onae houve aumento de vencimentos,
de contingentes e consignações relativamente dimi-

�:5���;:��Ú;;'::,�;����d�;;:inc;;;;;��;�'I"Desobrigado de ouvi-los, O Governador Cels(
Ramos, trabalhando até alta madrugada com seus

a�x�liare�, redobra esforços para

venC,er
o caos

ad-I
mmlstraÍlvo herdado; pa,ra restaurar a ordem fi
nanceira do Estado; para pagar ao funcionalismo _

,
tirante Os panamenhos - os v�ncimentos completos,
alento a que o aumento, ora suspenso;. está exigindo
grandes sacriííeios dos pequenos, dos "barnabés",

a
que não foranl e não serão esquecidos; para fazer

r, ",8",.n",',,"",c","","'";n",'".",n",d","","",".,""',,v,,,",,"=====;a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NESTE MES A IGREJA CAlOUCA
o casal Sr. e S,. Bubi (Ecaudira) _ PERDEU 4 DE SEUS FILHOS

MJS��� H����Q� Á����lR�"b� Riggemback. • No dia 13 do mês COI" Irmão Reinaldo aprovei_

=: :tfv;��:I���·:�:�;i�,�es �&�T��E����V�:����I��� (Sôn�a)-W�ff�::��a fo�����'·ale'�;;����: :i�:::��:e:�:i:��fl'i�� ;:;::\,�:�i;i��::�::��: ��
- ara. Ana Mar-ia Dtgia somo Pranzoní de veraneio. • dois padres em consequên- dois quilômetros aoós a ca-

= :�:�·R�;�:r!:�sdâ Silva e� SãoO p��l;�U�o?::�e!�on!�ô:� 7 - As Elegantes da cidade estão' ci;,�:a:lfo;:::��.:s Tedes .. �e���:n��e "������_�d���
- SI', Valéria Konder audiência especial no Salão de Despe- de parabéns. "Capri" Será o novo. co que era o diretor do lentamente com um camí-,
- sr. Alcides Coelho cho, pelo Gove::nador Celso Ramos, a_ g:n�n���s�ue aparecerá dentro de al_. Ginásio "N. S. dos Ho- nhão carregado de toros,
- srtn. Alzira de Andrade Coelho companhado de suas Casas Civil e Mí.,

• mens", e o outro foi seu O motorista, Rebechi,
= ;�':�mH;�:s���::c�POganiC2 �::r'S;. �;;!:mT�ix:7;!e N:one;erimc.. 8 _ A Sra. Dib (Mara) Cher�m... ���li�o��i�n:�:�0�o7:��' aluno da 4.a série d� "Con_

_ sr-a, Antonieta Freyaleben Mortta deu nota de beleza na noite de sábado" ceição", leve morte ins-

_ srta. Sylvia Oouvêe 2 _ CASAMENTO: Na, Capela do num jantar do Lux Hotel, • opo!�;;f����nt:ata��e���:· i;:��n::I:te �a���:ntu::�:
= ��;��i��:?��:��::::

de Demaria ���:�o Sá�:��in:n:�la::a:��=oni:f, leo�o� ��mSi��: j�nol���m;:s\��� �:�: ��hf:le�=e:��á�J� t�:tí�:' �:r;�!o�R����r��r��g��· g::
_ jovem Antônio Rogério Evangelista.

da Srta. Joicy Dlpetri com o Sr. Na-
"Níver". ... nl-ecido Cônego Tomaz, na násio "Sana Cruz", de Ca ,

zareno Amim - O acontecimento ,. casa de saúde em Blumc- noinhas. O professor Rena;
B A TIS A D O tL'������rer�c:�e;:�O!�;��)����t�:' �: 10 _ Volta a residir no RIO o (}a... naCuANOINHAS 27 _ IDo

to Fuchr, gravemente fer-i-
MENINA DULCEMAR ISS C d t H á. rrf

I
do na ocasião, faleceu mo,

Capela e na residência da Sra. Adélia sa r e ra oman an e arai o,. COI r-espondente) _ Agór a mentos após no. Hospitalsacr�;c���e��a�a�i:��P�i:��el\i'ig:�]tt:m:n�:�l����U�c;���� Amim, roi oferecido um almôço para os (Miryam) Cas1telo Branc� Na noite de, com maiores detalhes sô- "São Vicente.:"

filhinha dileta do lH'SS� est.ímndo companheiro de tra-
familiares, A coluna social deseja ao sabad,?' o casa em questão, tentava no

.. ln-e o desastre automolnlls- O padre capuchinho que

bnlho, :<L'. Amilton Schmidt e de sua exmn. esposa d. nu- �t�:�:�e��sal, os melhores votos de fe..._ �ue:e��: :;�Ia�;ln���l (����<t��.sdO,., uco que vitimou o Irmão os acompanhava \ ferido,
ma Schmidt, elementos destacados nos nossos meios. • i Reinaldo, disetoi do Giná deu ainda a absolvição, aos

Foram padrinho,'! de Dutcemar, o nosso particular. 3 _ O Dr. Paulo Guimarães gerente 11 _ Muito bem acompanhada a.1 SIO "Santa Cruz" de Ca- ��:i:�n��n��ll �������, �e�:amigo ucadêmico de Direito Carlos Alberto Silveira
da Companhia de Seguros Sul An..... Srta. Maria do Céu Tolenf.ino. na

•. no�ha�t' e o�:t�� �:��ôi�: rros passageiros da camío-Luiz! e d. Ladialawn .Mllsf:.i, • rica Marítimos Terrestres e Acidentes, noite de sábado. I vr !rna. , �'I
d P o nete sinistr-ada ficaram s,'"Após à certrnônte os país de Dulcemar ofereceram

, '1 �:':d�, ��n;t�r�raendeas�oaos seus amigos e parentes lauta mesn de doces e be- • ��l:�:!O��U inc:�;:�::�� Je :u::�:e;� 12 _ Numa festa amencana onde a. "s I d d l"ia���:� f�i��REJA CA-bidas, • instalacões no Edifício Cidade Florianó- brotolândia circulou dando nota al�a, 1 ist�o �;l dee �;��:�s eO ;::: TOLICA PERDE MAISA Dulcemar e seus pais nossos parabene e votos d€
iii' polis Úm fine coquitel circulou entre foi muito notada a oresença da boruta': I �

p
4 DE SEUS FILHOS; QUEfelicidades, r. os convidados sendo o esmerado ser- Heloisa Helena Zaníclc Carvalho. .• e��:��anhado de irmãos, DEUS HA' DE RECOM�• ViÇO de I esponsabihdade do restauran- ... f' t d t PENSA-LOS NO Cll:U.

• te do Lira Tenis Clube. 13 - Esta circulando em nossa ci-,. pro ess�::::_::�s .. _� �

�/}/7( ..A .... dade o oficial de marinha Sr. Djauro, � cccccccccr-:

�rí I' 4 - O menino Ricardo' José, filho Ramos de Oliveira, •
Para almoçar e jantar bem, depois de sua

IA./ _'''_,rlL � 'odosec:s��i��i;O S:�iv�r�:�iO�rig. festejou 14 _ O colunista �ocial, Sebasti�o, casa, QUERtNCIA PALACE HOTEL
,. A

O 6.. '

_. Reis, marcou para o dia se:s �e maiO.,
.

" 5 _ No restaurante do Q'terêncla próximo a parada de elegan('ra Ban-

AINDA E SEMPUE O "MIRAl\'JAR" _ Para que o� • Palace jantava na noite de domingo- gú na cidade de Itajaí. ,
leitores que vêm acompanhando d�sde anos ti fio minha! _�_ ....- -.,.- - - _ ..... ta."_1-_ ..- - ....... -

,

campanha sôbl'e o "Miramal''', pl'ovr.do fica que eu sem- Carta.;, da Alemanha t I
�:: �;:,:,:��'�:�����Oq;'��';7::�'0�, ".'� �, d::'j�;:;':i;��;� E�TA-O MELHORANDO AS RELArÕES TE ilTO-SÓVIÉTlCj'S !
sado éra o muco responsavel pela contmuaçao daqnú!e .. .,.
monstrengo achar-l<e no estado deplorável em que se PROFESSOR DR. HER.!dOU "cordiais saudaçoes" ao �omum no sentidO da co:]·
enconh'a. MANN H. GOERGEN, Depu� Chs.nceler Adenauer. Foi re sei vação .da paz e solut;»o

Agora veiu ii público o dO:::llmellto que voz, afinal. tado Federal pela União pet-ido êsse gesto por ocasião do!' problemas pendentes.
os pontos nos i i ., Crlstiif.Democrata.

-

do Ano�ovo e do 85.0 ani� Dêste modo devem ser

Vale a pena transcrevel�llma das cláusulas do con� versário do chanceler. vistos também os contatos
trato fi.rn;ül,do pela Prefeitura Municipal e o er.tilQ (,o·

-

Quando, em dezembro do Quando os jornalistas fo. informais com o Primeirc,
vêrno do Estado, ano p,assado, por ocaSião ram chamados para assisti, ,Ministro polonês que Ad�-

A letra C diz textualmente o seguinte: da ''Semana da Africa" em rem ii a"sinatura do novo nauer ini.ciou, por interme-

RECONSTRUÇÃO DO TRAPICHE MIRAMAR, DE Bonn, o ministro Brhard a- tratado comercial entre a diQ do procurador geral d"<
ACORDO COM O PROJll:TO E PLANTAS

APROVA-I
tacou Perante uma assls- União Soviética e a Repú- Casa l{rupp, Senhor Beitz, Í,))

DAS PELA PREFEITURA". tecia de hóspedeS africanos bli.ca Federal da. Alemanha, Trata�se da primeira tenta-

E, outras .coisas mais também constam do referido a politica soviética para com os soviéticos recusaram a liva alemã de após-guerra
,I.ôrdo. os paises em desenvolvlmen. assinah.ra por terem OS ale- da l'egulal'Ízação dos proble.

Nada absolutament.e, POI' parte daquele govêrno. me-nto, o Embaixador sovié� m5.es pedido o reconheci· mas t.euto·polonêses, onel'a� di ,)utro;; aSRuntos (Ie inltt'cRse I,o_ial,
foi cumprido, i Uco presente, senhor Smir- menta de uma carta do go� do!'. pela questão da frontei·

Depois. quando nesta coluna eu afirmava exata- now, se levantou e a gritos vérno alemào que exigia fi 1'3 Oder.Neisse cujo reco-

mente isso, era contestado. i e avanços protestou vee� int.'lusão formal de Berlim nhedmento oficial pela Re-
Com a publicação do contrato, a coisa ficou claro.. mente contm as palavras do dentro da. vigência territo- pública Fedcral da Alema'
Tão clBro, tão clAro mesmo, que dispensa comentaria, millistro da Economia, Sur- rial do tratado. Todo mundo nha é cOllsicler'ado pelo go,

giram rf'celOS a respeito das tel'ia que desta véz as I'ela- Vêl'110 pC'lonês "conditio sinr
• SINALEITtAS MEnECENDO A'fENÇAO - Duas ou consequências do. Incidente �ões teuto�soviétict1s sofre. qua nOI1" Pfll'll o reatnmen.

trés sirtalcil'as do serviço de hãnl<ito estão fun ionandü. dlplomát,ico, Qual não foi dam um "l'esfri)\mento" to de rehlções oficiais, Nâc
AS1iim mesmo, muito mal. , a surprcsa geral, quando o

grave, Passaram�se O� dias �et'ã. possivel conceSl<ão de
'J'ódR" lIS demais e em pontol< onde o trânsito é mai., chanceler Adenil.uer, na au- e foi o Chanceler que maio tantas Iconsequêncins, pois

intenso. ap:lxsdu!I., .séncia do seu minlstro do ,Ima vêz tomou a iniciativa, é o n5.o reconhecimento da
1:: ik :-e. esoerrlr' (lUC dt!lllro e:i1 hreve .esteja sanada Exterior, mandou o ministro ..::onvcl'SOU com o Senhor fl'llnteira Oder-Neb:l�e um

eS$:l grnnde falta.
.

\'Ol',l Merkatz à Embaixada 3mirno\' encontrou uma for (('ont. na 7,11 pág.)
Soviética para comunicar nwla m�is flexível (dizen

C.\Lç'_\n!\S ES'I'H.\GAIMS - Voltamos no Msun· qUe êle - O chanceler -

lo que' li vigência do tra'
lo ;l<'.l'í) Iro\'O apêlo, que somamo!> a muitos ouh'os aqui "lamentou p�ofundamente" lado se estendel'Ía .às zonas
feitos. o incidente. Ficou encerrado de costume) e mandou al<!'i

Urge o consêrto, �I'S. proprietários faltosos. o assunto, não voltando tam. mIl' o tratado. A!::;\rrrIMOS UMA FL'X('IO,\IÁR1A COM PRÁTICA
li b d lo â 1 t d bém os soviéticos ao caso '- • DE DATILOGRA-FIA - TRATAR: SAT11A - rU.Ieneolltl;�:t��ó::,rel�:''lmp::::iO:: q�ev:li:: �eop:�sel�::� Quando de uma recepc;ão deP:���SI: e:�;o�.�!���aca;�; I i Arcipre�te Pnil'íl !l.<) 1:} _ 1.0 � 2,0 nndnl'e!'\,

tem o nome. em Moscou o Embaixador indicam insofismávelmente .."""'=================""'===:S:=
Nessas�colldições de desleixo i! de fRita de colabo� alemão E:ncontrou�se com o

que existe atualmente um

r�ção a Cidade está cheiRo I Sr: Kruschev, o mesmo mano 'sfôr'ço dos dois lados para

"C'C O N SUL TE·NOS SOB R E I M Ó V E I S ";,���::,:,.��;:��,�Õ��t;:";::
:orços?

CaD! Kennedy no poder
...omeçoll uma nova época da
políti' a mUlldial, sobretudo
da:; rela�ões entl'e as duas
;·naiores potências do mUIl

do, Apesar de declarações e

discursos durante a campa�
n11a eleitoral, não se sabe
exatamente e para cada ca·

l!M qual será a atitude dos

famel':.:anos,
Não quer o

Chan".!eler Adenauer forne·
cer pretextos aquêles (IUe
constantemente acuílam a

,Repú.blica Federal da Ale-

I
manha cora0 pel'turbudol'a
da p.oz que nâo deseja di�
minuir as tensões no que diz
reflpeito à sua política "ori

I ental", Estão o chanceler
'di.'1posto a melhorar as rela·
'ç-ões tenio-soviéticos como

contribui_ção alemii Para os

jibn"", de ·!{enefl.\' de flllnl'

���r�������;�;'-�;i:�;;;�;�'�""�"'���::::':';-:� S�':�;;';"��.. �"'�..
"

....="""==,.L���"..
"'.''''.. ''''''J._''�'X;�'''_''''''''''''.'�'''i'C,:.._''.�'O.�'''....

"'

.. "'��".,;sN... \jj. ..0;;....��IlIíi.iíiílE2.:,;__

ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS H O J E

1
menina HOSIMARY FERREIRA !

t para nós motivo de satisfação registrar em data J

de' hoje o primeiro aninho da robusta garotinha Roai,
mary, dileta filha do SI', Manoel Ferreira e de SUIl exma.

espôsa ara. Edenilda Ferreira.
A aniversariante e seus dignos pais as felicitações ..

de "O ESTADO"

� AGÊNCIA INTERMEDIÁRIA DE

IMÓVEIS

ALUGA ADMINISTRA - CQMPRA
SERIEDADE - SIGILO -

VENDE

RELAÇÃO DE IMOVEIS EM NOSSO ESCRITóRIO E :-l'A

AGeNCIA DE REVISTAS BECK - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

Direção: ARNO BECK
Af<, Jul'Ídi n: DR, ACACIO S. THIAGO

·0 .STAI�I" () MAIS ANTIGO IIIAr<IO IJI HANT.4. ('ATAiUN'

COLUNA
CATÓLICA

Sociais

RENE FREY & IRMÃO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ASSE}IBL1�IA GEltAL OHDlNARlA
, Situ ·doll\·idado,; os S<:lllwrc,; At:io',if:.ta� da Rene

Fl'ey & lI:f(lão S/A - Jlldú�tl'ia c Comércio, a se l'euni�
rem em AssenibJéia Cenll Ordinill ia. a reali:l1ll'·se no

dia 18 (dezoito) do més de Abril, às 1'1 (quatol'ze) ho·

ras, em sua séde social, rra lc,(:alidude de Fraiburgo,
Di.strito de Liberata, Muni ipio e ('omar.a de Curiti
hanos, dêste Estado, ii fim til' dcl:benlrern Mbre ,I se�

guinte ordEm do dia:
Discussão e api'ov;IÇUO do Relntôr'io da Dil'etoria,
BalallCO Geral e ('ont" de l.r.rcl'o;:, e Perdas. bem
como do Par'ecer do ('onselho Fiscal. relativos ac

exer:ício encermdo E'm :H de Dezembro de 1!)60,
Eleiçáo dos rnembi'Os do C'o,l!'\elho Fiscal para o

exercício de 1961 e fix1IçilO da sua r·ernunenlçilo.
Fixação dos no\'o" hO!loról'ios da Diretoria, pal'H o

i:xcrckio de 1961.

A.\'i�amo'<:, uutrOl'sim. qu·..! na ,.:éde :<ocia!, f:.e acham
fl disposição dos ;:.enho!'ef:. At'ionislns todos os documen
tos de que trata o Artigo !)�I cio Dc. reto Lei 2.íi27 ele 2G
t:e Setembro de IlHO,

Ji'r:libu!'J!o.21 de F'\'!;reiro de 1961.
A OmgTOHIA

HF.:l'\F. FREY & IHl\L\O S, A. - lndusll'Íll e Comércio
Uenê Cnr'Jo� Frl'y - Direlor - Cümcj·. ia!

.:'tlel-oa em bom estadO) ompl'll-st'.
Ofe!t:::-; pelO leleioll_ :l129.

CO�10 E GOSTOSO 1

O CAFÉ ZlTO
DATILIlGRAFA

"

�
AUXILIAR DE E\SCRITÓRIO

.

.

'\IMt'ORTAN'TE FlRMA DESTA PRAÇA P�E(,ISA DliAS MOÇAS
, , t, i

PARA AUXILIARES DE ESCRITóRIO. I}t) 15. 17 A"OS. COM

�"a !rQp-
PRÁTICA DE DATILOGRAFIA. AS CANt�f?AS DEVEM APRE-

SE:TAR'SE PESSOALMENTE ., RUA CON7t:LHE�RO MAFRA, 6,

PROCURANDO O SR, ÉDSON.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, (Terça.felra, 28 de Fl;lverelro de 1961

Proletários"
Na sua coleção "Mundo Japão e Yugoslávia rnum que são a Yugoslávia e c 'I'ito Batini, "Entre sem ba- dos livros mais vendidos,

de goje", a. "A�" acaba livTo de HumbeTto D�ntas Japão de �oje; .os próximos ter", de Marcos Rey, ''Fi� 1"Café na cama", de Mar�
d par nas hvra:la.s o ex-) luwos serao, "A Reforrnl lhos do povo", "Entre o ; cos Rey, "A bola de luz',
c�lente livro :ronlcas de A

_ "�R" inaugura sua I �grária no Brasil", de Cou_' chão e as estrêlas "e! de CId Franco e "O apito
..,iageJll a� �apao e" a Yu.. �ol�ao .

Mundo de

HOje"j
t�nh(l. Cav.:-Icanti, "Mi�� I "A lua, do outro lado", de I do trem', de Arruda Casta-

g��á�iap:�I�:��.7:s�" Samu- -;;:t:s l�'�:m��a�u:;���� ���c�ed;�fon::ui����; ���ss::t:oble�aas" co!e�:� I
nho

raseu autor, Humberto JdtárIOS", focalizando dOIS e "HIStória do Judalsm� per-ado "A reforma' Agrá_ I

Dantas, secretário da F€- país€s _oala cujas trens- Anhgo", de Cvro de Mo- na no Brastl'", de COub_I..-------.....,
deração e do c_e.ntro das formaçoes estão voltados os raes Campos nho Calvacenn, em

"Te-I
C A F fi Z I N H O I N Â O !

Indústrias de Sao Paulo. olhos do mundo: Japão e mas Universais", "História
C. F E Z I TO!Escreveu "amur-ais e Pro- Yugoslávia. "AR" 1960 e 1961 do Judaísmo antigo", de "

letários" em re�ente �ia- Os anos do após-guerra Cyro de Moraes Campos,
gem àqueles dOIS países, - todos o sentimos - trou- O ano de 1959 mar-cou a em "Têmas brasileiros",

..

ode precisamente se rea- xeram profundas transfor_ fundação de Edições Au- "A história sincera da Re- I

E D I T A L�izarn exper.iê.ncias econô- n�ções a ê.�'le pequeno e tores Reunidos, pelos escrt- pública", em três tômos, de 1
]llicas e SOCiaIS de grande agitado mundo em que vi ... tores, Artur Neves Mário Leôncio rBasbaum e Histó.l JUIZO DE DIREITO DA P',
interesse. v�mos. Novas nações sur., Donato, Marcos Rey, Tito ria das lutas sociais", de VARA .clVEL DE FLORIA-
possuidor de autêntica giram, algumas transfor_ Batini e Hernâni Donato. Everardo Dias, etc... I NóPOLI8

sensibilidade de. ·'glob. maram radicalmente seu .MladoS',.m19D600r't�fnirtemou,.nO,.",.ea"xt,ivt� A "AR" iniciara'; ainda
tratter", não viajou como modo de vida. Povos outro-Lv« _" ..... a coleção "Vultos que fize� Edital de praça com o prazo

:nJ�:�Vi���i��;,,;�md;o:� :�q��;::e:����iê�!�:a��� ���r�a f���eaC:!�tri��id::a� ;:�oo d�r���c��bB:%.!�::1 de vinte (20) dias I�iOS. Não p�derí� �eixar .:ional:. lu.tam pela sua in-I já hoje co� representan- com "João �alho", de O Doutor Dal�o Ide ver. nos países vls,lta��s dependência e pelo seu de- tes em quinze estados do I
Afonso Schmidt, "Navarro Bastos Silva, 20 JUIZ

algo mais do que fábricas 3envolvimento. Brasil, Portugal e colônias. de Andrade", de Haddock Substituto. da la.
i mercadOs. Que estará acontecendo

.

A "AR" lançou-se vito ... Lôbo, "Plácido de Castro", Circunscrição Judi-
para melhor compreender ao velho globo? Que vida rtosamente à tarefa de tra- de Hernâni Donato, "Dom dária do Estado, no

e sentir as nações que vi- nova está surgindo em zer a lume obras de au- Pedro ll", de João Cemí- exercido pleno do

sitou, despojou-sP. da sua outros países e outros con-, tôres nacionais, com o ob- Ir!, de Oliveira Tôrres e cargo de Juiz de Di-

personalidade de economts- tinentes? jetivo de colaborar na a- durante o mesmo ano', reito da la. Vara Cí-
ta e industrial, para trens- Os aviões a [áto e os firmação da cultura própria cêrca de 30 biografias da vel da Comarca de

íonnar.. .:;e no homem co- Ioguêtes intercontinentais do País, o levantamento da mesma coleção, devidas a I Florianópolis. Capi-
mum das ruas. Foi assim aproximam e entrelaçam os ficção em tôdas as íaíchas Santos Moraes, Ricardo Ra-, tal do Estado de

que soube captar não ape- povos, mais e mais. Somos de nosso territóric através mas, Jamil Almassur Had- Santa Catarina, na

nas o pitoresco e o exóti- todos vísínhos. O mundo é da coleção "Brasil em Ro- dad, Leôncio Basbaum Ti_ forma da lei,
CO, mas o que há de carac- cada vez mais

..
um mundo mance", dos assuntos em to Batíni, Antônio D'Elia,

terístico e profundo nos há- só. E já ninguém pode ig_ debate- através de "Nossos Edison Carneiro, Arruda FAZ SABER aos que o

bitos e na alma daqueles norar ninguém. problemas", "Temas Bre- Castanho, Mário da Silva presente edital de praça

;o��s'não basta sentir: é H�J�e��a :����e�t! :�;!�s'� ���;�I�s "á�setóI�:� �:i��a�ri�a�;��: �:��� ��:, :i�;��oO�e.d�;;t:O����
predso saber transmitir. Ai isso: editar obras de can- Viva", �tc., além de'LIu-, nha de Lacerda, Que nos

cimento tiverem, que, no

e justamente, onde Hum- dente atualidade, de auto- ventude e Futuro", "Poe .. proporcionam, "Anchieta" dia 21 de março próximo,
b�rto Dantas se revela um res credenciados,

naciO-I
sia" e "Poesia - Novlssi- "Castro Alves;', "De1mir� às �5, �oras,_ o por�iro dos

escrito!' incomum, alian�o nais ou estrangeiros, que mos". I Gouveia", "Tavares Bas- a�dltórl?S .deste JU1Z_O, trn
à profundidade de pesqui- tragam ao ccnhecimento do Assim, o livro de HUJllIo tos", "Joaquim Nebuco", ra a pubhco, prega� de

zadcr e homem de negá- público ledor brasileiro o berto Dantas, "Samurais e
I "Q u i n t i n o Bocayúva", venda e. arremataçao. a

cios, a vivacidade de repôr- que está acontecendo aos Proletários" marca o últi-I ,"Zu,mbi dos Palmares", "O quem mais der e o maior

���st�c��P:!�:�:1 �� ��: �����so�i���o:� ::st�u:r:� �;;; l�:�,Ç�:�it: d�a ,,��:! �f�������ta '��IS�,� :�anç�oo o::r��r l�����O�O�v��
ral de 'uma nação devas- outro lado do mundo. Santa", de Jamil Almansurl"João 'Alberto", "José d� imóvel abaixo descrito, pe

tada pela guerra - o Ja· Sem "parti-pris" político, Haddad, "Inácio, pastor de Patrocínio" e todos os gran..
nhorado a CARLOS ZAI�,

pão _, Onde oarece - inter.essa-nos únicamente nuvens,". de Tito Batini, des vultos de nossa Histá- nos au�os nO 480-60 de Açao

surgir um novo capitalis� por ao alcance do leitor 1
"O apito do trem", de Ar- ria.

I
Executiva, que DORALÉ'

mO; os contrastes entre a brasileiro, ::>.s experiências' ruda Castanho� "Café na CIO SOARES move contra

fortuna e a miséria. de de outros povos. as gran_ cama", de Marcos Rey, "Ai Estas biografias são es--
CARLOS ZAIA e CARLI- ? professor Mr. Green. co�uni.ca que está aberta a

Hong_KOng, centro asiáti- des transfonnações econô ... bola de luz', de Cid Franco, critas com o maior crire..., TO ZAI�:. matrl�ula para aulas de mgle!\ em. pequenas t!"rmas.
co da espionagem interna· micas, Dolíticas e SOciais "Selva Trágica", de Henâni, rio, em eatilus novelesco, I

.

Um teIleno Situado nesta Se�do pou.as a� vagas, con;em a,os mtere58a�os .mscre
danai' o extraordinário que estão processando pOr Donato, "Presença de Ani� de maneira a interessar àlcld8de, �o p.rolon_gamento \,Plem-s:_.,o mau; cedo posslv�l. li .l'U� 'f'te. �llv_elra, 42.

desen�oJv.imentO da Yu- tôda oarte e das quais no.�� t'l" e ·"Madrugada sem
�
juventude, representando, da rua ,RIO ;r�ng;2 do �Ul,

t

_

goslávia, oue cOnstrói um sa geração é testemunha. Deus", de Mãrlo Donato. I uma coI�ão cOmpleta e C;OOld li �re8. �.' d ;;,e ros
I

novo tipo' \de socialismo, MUNDO DE HOJE é, Em 1961, a "AR" lança- cada obra de Der sÍ o me-· {IIII �a �s, � ln �'t me', A L U G A S Eris alguns dos temas. inte- P?iS, u�a. co_1_eç�o atual e rá.os_ romanc�,s, "Mistérios: lhor repo�itório de 'ensin�":l���a:en�:� peora�051 �e�;��1 -

ligenternente focalizados Vlva mdls�ensavel para de S�o P,�ulo!, de Afonso
I
mentos sobr� a

fonnaçaOjde fundos pelo lado que A]ug:l.-se em edifício recem-constl'uido. um escri-
pejo autor. quem deseja estar a par Sch�l�t, A vl�va e o ba... �e n_?sso PaiS, de grande extrema com as vencedoras, I tório c/ 2 salas e instalações sanitárias.
Essa obra interessa não do que se passa no mundo. �harel,' de Itahno peruff,?,) mteresse, por�to, para. os pelo outro lado mede 112! Tratar à Praça Getulio Vargas, 20 ou Fone 22.16.apenas aos comerciantes 'Boc�mas do ve.nt(j, ,�ul, nossos prof;s�or:s, �s�d2O- metrOs e extrema .com ter'! _. _�

e industriais oue desejam LANÇAMENTO DA "AR" de Iblapaba Martins, Fer- sos da matena, mstttUlÇoes�renos da. Sociedade dos
I

ampliar seus negócios, mas radura da'"sorte.?�� de 'Mar-. culurais, e:C' �tc.. I Atirndores, nos fundos me� jtambém a todos aqueles - Os últimos lançamentos cos Rey, O f:llao e o Na co1eçao Juventude elde 19 metros e extrema
curiosos e interessados - de Edições Autores Reuni� sonhd'. de Orlgenes .Le�� Futuro", teremos o livro de també111 com os vendedo' Vende�se uma loja no Canto ótimo ponto e com

que desejam lançar os o- dos são, "Noite Santa", an- �"" "Os ratos':: de DlOm-1 ��rônymo Monteir?,' "Oslres. Dito imóvel acha-se bom movimento, explic2,'se ao interessado o motivo dfl
lhos sôbre o nOvo mundo tologia de poemas realiza_ lio Machado, Certos ca.. vISitantes do espaço, a... registrado às fls. 188 do

venda. Tratar tel. 6365.
do após guerra, do Capita. da por Jamil Almansur minhos do mundo":., - de lém de obras de João Riz-Ilivro 3/E do Cartório do
lismo de Kishi, ao Sacia .. Haddad. "Samurais e Pro- A�guar Basto�, '.'Chao bru- zini, ��io Donato e Ti-111o Ofício' de Registro de
IÍ$no de Tito. letários", de Humberto �o, d� Hernanl D?�.natdo, to Bat�l.. ,. ....

Imóveis desta Comarca. No
Dantas, contando..nos o E agora que fazer., e. Em Hlstorla Vlva, lá refel'idu terreno existe, 4

I :�é:c�;t���r�fz::a:d�� j �:::s d�e S�.a�����s s;:��
p{!rsonalidades. de nossa .é-! uma do Sr. Carlito Zaia e

paea, os depOImentos de. outra }Iertencente à filha
I Astrojildo Pereira, JOãO! do executado.
Mangabeira, Agildo Bara� E, P:1.I·(l. que chegue ao

ta, Paulo Duarte, Café Fi.. I conhecitnento de todo);,
lho, Carlos de Lima CavaI_I m�ndOt1 expedir o pre�ellte
canti, etc.. editai, ([ue será afixado no
Com um tal programa, iugar de costume e publi

Edições Autores Reunidos cnda na forma da lei. DRdo
·�onfirmará seus êxitos de e passado nesta cidade de
1960. Florianópolis, Capital do

Estndo ele Santa Catarina.
:)S MAIS VENDIDOS

I
nos dezoito dia!! do mês de

'fevereiro. do ano de mil
Durante cinco.-ses de no\ eeento se seSRenta e um

t���a����:s ���:asE::: l:i\;�a(�')E;r;:\�:n::r��lr��
�anizou sua rêde de di:;.. I mentadn, o Suhllcrevo.
tribuição no País e no

�-l (A!l-s.). Dalmo. �astos Silva

to.'!rior, três das suas 001- - JUIZ de DireIto.

cões ocuparam constante- Confere com o original.
[;,ente os primeiros luga"l Maria Juraci da Silva

Ires no inquérf.to semanal. Escl'c,'ente Juramentada

INSTITUTO- DE CULTURA GERMÂNICA

"Somurcrís e

- Comunicação
O instituto reiniciará os seus cursos de Lingua Alemã,
no dia 15 de março próximo vindouro, à Rua Vitor

l\-1eirelles 38 - 20 - aptO 3, edificio São João, nos se

guintes horários:
4a<; e 638 das 8,30 às 10 ho-

(UI'SOS pal'a principiantes: �a��: ;;: ;56:: �;�8�9�;�a:�
21 horas.

TELEFONE PARA à!\ 3as e 5as das 8,30 às 10
Cm');os ;>nra adiantados: huras e na); 4ns das l!),30 às

22.30 hs.
As matrículas poderão ser feitas com,

Dr. F. Franzl,e, eflcl'itól'io dE.' advogacia,
Rua Deodoro 11
Dr. E. Moennich,
cOn!!ultório, Rua DI'. Antônio Musal, 5

LUIZ HENRIQUE
11 HORAS

mas que diferença!
A qUlnti<hde i pequ�n3, mn 3 qualidade ; lr..�dr! � Fer
m�n[o e'n P6 Roy.l - o �ueno segTêdo dos gnndes exitoS n.

["(Url de bolos, biscoito•. piz..., c um. infinidadedeoucros pratos.
hrJll�"tu em ró Roy.l toma a mnu ma;" leve e m�c� ... propor'
,',.:>", um a�K''''�OtO uniforme ..• valoriza o sabor n:rtu"l dos de·
r,.,i. i,,�red'ence.! Preferido em todo o mundo hi qune um kCU!O.
" re.":lO�"tL' �m PÓ Ro)·.l é muito melhor e moais eeQnÔmlco.

VEJA A DIFERENÇA ROYAL:

,tuçoJol""·"',O!Ilt,I··J'>/"'I·'"
p<>rMrmu'''oer,.,,·'

FLilMHITO EM PÓ

Royal
r;RiT1S, Pa", recebo, • �Cutilh> RO]'2I". com dounu 01.
r,«i"" il ....",oI.. de boi... e p,..... J>lg.d.... escn••• D.M....
Sik.ir>-o..pro.RS-) - C.ix.I'OIJ>I "79,RiolkJ.o.iro

Aviso

VENDE-SE
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'fELEFONES DE El'IlEkG�NCIA

íiüÜiiadôrPrüiissIõiiài!.
• -_ .. ---- '6----- ...--- --lft..'l-�_ ..1
UR. HKNJlIQU. PRISCO'Olhos - Ouvidos - NarIZ e uarganta-
lo�,..,- _.::,::� .. ,..... DR. GUERREIROrDA FONSECA

<, C.IIDLoo a • .4d1l)_ TRATAMENTO das SINUSITES sem operação por1; lU 11-4'111.• I GLTRASO.:i e lONISAÇAO. EXAMES aos olhos e
I}/)OL,n,,,. 1<'"nll,':1ll.. " •.'\�ullo

g; I'AKAI�O
I �����:�Aded�U�J��sS, ��Rl:�Ud��G:N�U:���O�fg�

K.UA'rOB·.S .11�.�-:OIQI ::::::'.:.0&:0110:::; DER!'\O· EQUIPO RHENOL (único na Capital) OPE-
Ou.ldo M.(lp - Flhlj) Albe.rt,o de. Amorim _.- AD"""

(Servlço Q� prof.•oaraDa G. Ali .. RAÇÃO de AMIGD�\LAS _ DESVIOS de SEPTO e
SiJ() Tada'l":... - !'t!�lro 1�8uln M!I('"haol) -- lur, Madlf�'" ">14.). Couultu: p.l. m.nb1 110 Sl::-.'t.:SITES pelos mais modernos processes. Opera em
cio - Paulo dI! �o�ta RamM·- Cariol !\. SilveIra t.eeer nOlplta, di C.tldadl 'A ,..,dl d .. ('lOOS os HOSPI'l'AIlS de Florianópolis.
Prof. Hbr.r�!t"a Filho - Dr. O.w.ldo Rodrl,uea CabrLJ ts.sn botA. 1m tola!!tI Da 1100.,.11. CONSULTÓRIO _ RUA JOÃO PINTO 35 (em
- Dr. Alcides �,b�t>;' � :�O!. ;�;��aHd:;O'la Per�ira·_ :��;a! !:.T�r::!t.O�..s� {rl'!1�E;I����I�ni� ���a�d�LrPE �CI-lMIDT 99
?rqf. (}1 hf'<l ,n;�a � Major I!defon,o JUVE'n8j � PrO< !::!\:�<I�;;:: :c �,��!-.;:; FONE - 3560.
Mànoelito .'1(' Ory'f'I1I1. - Dr. Mi!toIl Leite da ('��ta.:_ "10

.

Dr. Ruben COlt.ÉI - flrof. A. Setx8! Netto - ,WalW!r
LaDie - Or, .\i',yr "intJ) da Luz - A��y Cabral 'relve _

DoraJkio_�Tlare; - Dr. Fontoura ReY - flrnar CarvaltuG
- Rui Lobo - Rozendo V. Lima - Maury Borges
Lázaro B'artolomeu. �

FO�OGRAFJA - AMILTON VIEIRA

/. Repol"·,?ge�s: Reuniões Sociais - Casarnent(,b;
- Políticas - Coquiteis - Esportiva! I
Atende a qualquer hora do dia c da noit,

.

seFiço rápido e perfeito , Dr. Helio Freüas 1Jornal "O ESTADO" Conselheiro !'iIafn DOENÇAS DE

SENBO",,"\160 - fone 30-22. PARTOS - .CIBUBOU _

CLlNICA QUAL
COllaultórlo: Rua Cei Pt'!- i

i
ADguatia - Complexoa - AtaqueI! - Manlll.� -

dto Demoro UI27 _ E.,tW I t'n�blerrlli.t"c.o Afetiva e sexual
.
� Tratamento pejo Eletrochoque com anestesia -

to, daa le àa tQ boru fl!l::J la

I
"

do da F�--mAcla do CA.mo, II1:<ullnaterapla - Cardlozoforapla - Sonoterapia e

Bel.: ,.;auto! SaralvlI. p Psicoterapia
nlrpç:io do.� Pslqulé.tru -

;'7��reIW .
- '"001'.. 2:\2:'"

• DR. PERCY JOAO DE BORBA
.J

DR. JOSt: TAVARES IRACEMA
! DR. IV4N BASTOS DE ANDRADB

DR. LAURO VALi" • (.·ONSULTAS�Das 15 às 18 bor8.ll

! e:nde;;eco: AVen1d� Mauro Ramos. 2Se

�����a�:.!:�;��:�:.�7;:S ......

COm, :eraode tacWdade de palamenw, 'e.Q4e�le lO"
a longo prÀio seUl luro!. sitos á rua Lauro Unhares; prto
:limo a,'Penlt.enclálla. Podendo o comprador const,·ulr ...
casa, �edJ.atamente

Vebd".: Ed1Ilelo Mrmteplo 3 o andar - safa soa
Fone 2391"

286� E R DE. S E I
Dr. Hélio Pei�olo

1 Um, Bar e Restaurante cito à rua Canse· 1 "",,,,:VO��•. ,,11••

I lh�o Mafra, 139 por prêço de ocasião, : Scbmld* nO 37 - :tO Andar _

I Tratar.no meSffi? local ou no, 5.0 Distrito I ,I· 8��dênC1' _ &Jam.Q.
.

Naval no expedIente d"l12 as 18 horas. ! Adol!o Kond" o. rr
------------:--�, Cmapolial411

Telefone - 2m

•......,........ _.1..
f.l..foo.,.I022 -e- Ca:a. Po.....l 181
••••rk4, T•.,.ráUt. IiTADQ

III K'.:xU H

t'UBl.IClo ... n.
OLilftl,&1" A. Scblbufweim - V irgilio Dias

-

IC H."'.NT'JIITI

-...r.... ta( A. g, Laa'. LI".
.fH�._ s...,..r o..lu ... _ ...... ,

roL_"
I .....I. ai .. ""ria 16'1 - �... l II -

Tel. U-8'U
�r"1t;. T�I..r'fJe. •• UNITJIJ) PIl&t58 tV-f")

,
.'\.(;INT.s • CORRa�O�D.aNTR

•• TII4.....uJdp'" '" "'ANTA. CA·U.1UNA
..... C. J'

•••11..... t-e_Hal., iii. u'.rtll. 1:••• "''''',••• ...rI,.••

ASSll\ATURA ANUAL - CR$ 1.000,00

i\·.<Íl,·."a" IUIv .., .·""jJ<,usabiluG Pelo>
coJtf'eJ,� PIDlUri08 r mia0' assinadQ!l.

PJNTURAS? Simplu, jubileu e Esmaltada,
só na RAINHA DAS BICICLETAS, '

Rua : Conselheiro 1IoIa.f·ra, 154.

REPORTER fOTOGRÁfiCO
AMILTO M

,� A RAINHA DAS BIClCLETAS possui peças e

acessórios 'para as principais -marcas de bici_
cletas, e tem tamb6m a sua disposição AR f

GRATIS. Rua: Con"elheiro Mafra, 154.

LUstRA-SE - LAQUEIA-SE - e

ijtGRADA-SE MOVEIS
Senito·· .rapido e perfeito, tratar com Rodrili:uc� ,

Freitas·".i rua Conselheiro Mafra. 164 fundos

l O T E S

J���e�La�::!.;;�9:'���:� ���u�nio, I
em bom e!;ltado;

1Uma chacara em Ita.corobí, com casa e agua abun
dante, terra fertil, com pomar, piscina iniciada,. . ..

r..860m2.
J)"i" lotes, 9:-:16, a 1'\10. Antonio Ca.l'los Ferreira

(Pedr .. r.rande). ,
O.� imovei� poderão ser \·endidús enl suave� prest·a· 1

,'(.e.,,-, a longo prazo. sem entrada. Tratar à rua Antô-nio
·Matos Al"Ii'.ial" - 364 - Estreito. Primeira rua à direita
l'.pÓ� fl Sohf'r:lna.
�-

VERDE·SE
Po)· moti\·o de mudança para outro Estado, vende-�e

uma hoa . af'.a c(,m 2 pavimentos, garagem indepelldente,
i';itllada em bairro residencial central - Chácara do Es·
flflnha. - Vêr f' tratar à rua Melo Ah'irn, 11 011 pel"
leJeront'.274ft

�.l.Dllrno PU OIlACIUWCI .....kI_ F.J.aolt.'1I do Estõma,o _ "e"lcula BUlar _ Rio. _

\ oaL4adl�a.ool. (Sln1OO ao

PrOI·llofaJ
_ 05508 _ Intestino, ete.

'I
.Oct'VlD

R.�.......L!mIoJ.
113- IlJ�If.nlsall)IDG"ogra'ia _ RadloJralJa Obsté'rlu

.

::��tolJ aOI !��g.� �" �: :: tGr:jvldéz) _ Radiologia Ptuliátrlca. i\ I.nl!ro )UClla� ao HOUlMJ.. plHPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
r.r!dadl 'd. • ."f1liaadl Dr SIEMBNS RECENTEMENTE ADQumrno I

I Cario. Cou". IND.SRl:ÇQ: Rua Irmã Benwarda I/n, Onlbm • por�

,��:�g�s �. o:::':çOO-:S8 =: la (AJmle. Lamego).
..,================

I PARTO �!!�p��:a,:o "toOo

CODIUI�rlo, .Rll. JOiO pLnw>. Ln
!lU 11'1,00 •• 18.011 bar.. ","nd.
oom bor..

·

maroad.. "Í'lldOllo'
*014 - !I:"ICI'DcI.: ... Q-IJI.. OI.l
81\1lUooun a. 111

�t3:n�imS;";'
.

(OI!f(UlOIII-JOIIU0Uf2Tft
DrC!4VI

R... hMcIKtl.....••

Bicicletas BEKSTAR, II ultima palavra em bi- II
II vicletas. encontram-se a venda na RAINHA Il
II DAS BICICLETAS, em todos 03 tamanhos e pelo I!
II menor preço da cidade. Rua Ooneelhelro Mafra II
II ",.

.
II

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MA TERNIDADE ('ARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

1{>ldl","\lllllll,.: uns. A. ,I. NóBREGA DE OLIVEIRA
IWALDO J. R. BCHAEFEB

DR. WALMOJl· ZÓM.I�
GAI!CIA

[llpLoDlldO PII. ,.acnya1>4. NNlo�
... L 11•• edlel.o, d. OIlI�.,.4W.

dO Br..u.

L i\1ADEIRÃS" PARA "-,

CONSTRUCAO
IRMAOS BtTENCOURT
(A'� 8" COA VÓ '0'''' ,gOl'
A,",L'GO o,�6'i,IO O"''''IAIoII'

CLINJC.A " •• .41

1'P-KLtll�'t 'II) <Dal"'I.. •• ,,�
l.bDru. 'lu u.rIAitu. Curo r ...

ue.1 .... LIIIICO�" '1(UIl" I ar,_
<l.1� ... do ..poar'l.bo ..D.lto_W'l.o.Ulo
OIU ambot OI MZOI. no.n... dO

'PoarêI.bODL"u"'OldO�.
0."'0"0. 90r'rto; lO"," .li 11 •

2� �I O boru - CoUlll'6I1O:
RUI 'I'\rlO(l,,,,,,". II _ 1.11 ...Cloar
- FDAI '1l4B RH1G'lIm� I".·
LwrCl. c.ounD..II.o. II ICIII,,,.,...
IIP$DII. - 1'011......

DENTADURAS INFERIORES
M&TODO PROPRIO
"X .... ÇAO OARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CLRURQIAtJ DENTISTA

'JII't.:OM.ADO PELA.. UNIVERSIDADE DO f'A.RANA
RAIOS X - PONTES _ PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

HURARlO .:.._ das 8 às 12 e das 18 às 20 bora..

HORA� MARCADAS ._ das 14 às 18 hora..
RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

, (uNI,CA SANTA CAIARN�
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais -

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIAO . DENTISTA

Clinica - Prótese - Cirurllia 8u('.&'
Raio X - Inf,·a Vermelho

I'reparo de cavidades pela alta velocidatle
nORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Consultório e Residência:
1 crônimo Coelbo 16 - 1.0 andar - Fone 2226

.

EIcI�h·araenle com horas marcadafl
1(1111

A P .R' E N D A I N G L E S
com o Prof. Mr. Edwald Green

à rua Tenente Silveira, 42

IMPRESSORA,.!
IDlohilo IC*bA\

------@.---
,..

CARIMBOS, ENCADERNAÇOES E
SERViÇO DE CLlCHERIA

COM PERFTIÇAo E RAPIDEZ.
�.____...

RUA CONSELHEIRO MAFRA. 125.
FLOR1ANÚPOLlS SANTA CATARINA

Aeroporto Hercíllo Luz
Casa de Saúde S. Sebastião
COAr
Corpo de Bombeiros
Estação Rodoviária
Hospital de Caridade
Hospital Nerêu Ramos
Hospital Naval
Hospital Militar
Hospital Sagrada. Família
Juizado de Menores
Polícia
Polícia (Estreito)
SAMDÚ

2619
3153
3540
3313
3507
2036
3831
2222
3157
6325
3733
2594
6233
6282
3023
2088

09
2404

HUDIO JURíDICO
Mauricio dos Reis - advogaõo
Norberto Brand - advogado

Advocacia em geral no

Santa Catarina
Estado de

ccrrespcnaentee :

INOLATERRA BRAS1LIA
• ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO

: ARGENTINA SAO PAULO

! ' se. S��n�:� ���dar
-

: ·····�·:··!··········i
C. E. VIE'GAS ORLE

Advogado
EU lAWs. zv ANDAH TELEFONE, 2248

CUNICA DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

Segundo a evolução moderna Odontotóstce, V. S.
poderá dispor de uma Clínica Dentária capaa de lhe 'pro'
porctonar um tratamento inteiramente indolor e efi
ciente,

Preparo de cavidades pela Alta Velocidade, 300.000
rotações por minuto,

Dr. Nildo W. SeU - Consultól·io Iillodernamente ins
talado à Rua Vitor Meirelles n. 24 - térreo - Fone -

2;:>45. -- Atende diariamente eom horas marcadas.

Curso ParliéulanSão José
Professora: MARIA MADALENA DE MOURA FERRO

Curso correspondente aos Grupos Escolares, com

as o;eguintes classes:

Pré·pl'imál'io, 1.0, 2.0 3.0 e 4.° ariOs e Curso Médio.
Prepara alunos paL·a o exame de admissão ao Gi.

násio .

A matricula acha-se aberta à rua Saldanha Mari.
nho, 34, de 9 às 12 horas diàriamente.

MOTOCICLlS1'AS
* A RAINHA DAS BIC1CLET_<\S, avisa que

está apta a executar o serviço de pintura em

Motocicletas (! LambL·etfls. Rua: Conselheiro
Mafra, 154.

V E N DE-SE
rENDE_SE uma máquina nO\'3 dt> imprimir "CATt"" ..

flama 22x33, - e uma máquina de cortar Pardo
TRATAR nesta Redação com OSMAR

--vE N DE-SE
--

Um ôtimo lote, situado nas proximidades do
Canto no Estreito. - Detalhes pelo _telefone 2832.

,

Negócio urgente

".
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segundo notas fiscais, "sulfa
to dupio de terras rasas e so

dium" e que deverão, de a,

côrdo com as informações
ser embarcados para os Es

tados Unidos, estão chegan
do a êste pôrto, por melo de
caminhões procedentes cc

Sã�t:01uo�es estão sendo de ,Major L. Gama
�eor��a��s ��a�:::�d�I�:�- D'Eça
tos, sob rigorosa fiscalização Regressou ao Rio de Janeí
cujas instruções determinam ro, acompanhado de sua se

cdldadc no manuseio dos tam nbora dra. zun Luz da Ga
cores. a fim de se evitar c ma Lobo d'Eça e de seu filho

esmagamento da chapa de Eduardo, o major Luiz Felipe
aço, rrtccões, danos superü- da Gama Lobo d'Eça, servln
ctaís e contacto com umtda, do atualmente no Quartel
de General, DiretorIa Geral do
Os tambores estão sendo Material Bélico do Exército,

remetidos pela Companhia no Ministério da Guerra.
.

Armazéns Gerais Prado Cha- O major Luiz Felipe está
ves S.A., à ordem da Comissão cursando o quinto ano de Ar
Nacional de Energia Nuclear. qultetura, na Universidade
As unidades têm inscrições do BrasiL

Terras raras estão sendo exportadas
para os EE.UU.

SANTOS, 26 (V.A.) - Mais em Idioma inglês, registran
de 13.500 volumes contendo, do o pêso em média de 356 e

378 quilos, característico em

branco da Bandeira Nacional

a palavra "Orqulma" e tarja
verce.amareía, que revela a

origem do produto.

I_*, *' *' .... "* .... " ,. I( 'III •• *"* Ir. * ••• ,..,., li; '" * * •.•• 'III)Ir * 'III. '* * '* *. *,)Ir *,)Ir * *' * * * .. *' *' * *' * * .. .., ......... w � .. .- ....... � ,__ .-; '(;��* �

FACULDADE DE SERViÇO SOCIAL DE
SANTA CATARINA

.... ;� 'ª' �. :;" � ao .a ft1I
"

.

•

G.L��,-�,jf/AiA__....:6�__

::::;::z1:.�,'�t�::::�::� Inleresse�e Jânio �elal�ramática
l�:��;�;i�i�;� ;!!i���;d��5��,��:t�l,mensanem �o J"ornalistalnortUDUesFILHO( JUIZ de Direito da 9 P 9
1 a Vara cível da Comarca �en"talda'To subscrevo. �As)', BRASILIA, 26 (V.A.) _ A gabinete militar da presídên- teúdo da reportagem e ga,

de Florianópolis, Capital do
I �ge;lI� ron;p?w�kyO' a�'1 reportagem

da Companhia cta, no sentido de colaborar I rannu AUe serão tomadas

�:t��;m�e<i:.a�i� acjertne, :a1Sda l.� -;aI�13cíV�I: �rel., ���d:� ����:c��e:�a��i�;:= ;:ú���a����r!:t��Pc;::::: ���;'�:çõ::n:::r�so �uo��:�
FAZ SABER aos que o pre-

Confere com o orJgI�aL! srcente Jânío Quadros,. por leitores do "Correio" e da

I
achado ocorrido ne praia de

sente edital de praça êom Esll.l,do de Santa Catar �� intermédio do seu secretário "Fôlha' o fato sensacional. O Capão da Canoa e relatado

o prazo de vinte (20) 'diãs, MARIA JUItACI DA SIL de Imprensa, sr. Carlos oes, sr oestenc Branco Imediata- minuciosamente pelos jor-

virem, ou dele connecímen- Escrevente Juramentada tello Branco, o fato divulga- mente levou ao conhecimen- nuís da' Companhia Caldas

to tiverem, Que', no dia 28
--- ---

do pela "Fõlha da Tarde" e to do gabinete militar o con- Júnior.

de fevereiro próximo, às "Correio do Povo' relaciona-v - _-_. -------

��d�:';��'s dOês��rj:��, t:� S A B O R O S O 1 �: :�n���;:od�:::;i:og::;- INSTITUTO DE CULTURA GERMÂNICA
rá a público, pregão de S O C � F E Z I T O do de socorro de um joma-

;:�!a m:lsa�:�m:�Çã;:;aio� ,

\
��!:/�rt�::� d�u�avei�ta��� - Comunicação -

lan� oferecer sobre a aVB- panhol Castello Branco, 10- O Instítuto rernrciara os seus cursos de Língua Alemã,

haçaOde cr$ 6000,00, do Vende-se (arro go apos encaminhar o assun- no dia 15 de março próximo vindouro, à Rua VItOl

objeto abaíxc descrito, to ao presidente da Repubh- JVIeuelles 38 - 2° - npt? 3, edlflclo São João, nos se-

penhorado a JOAO APO R It d P
. ca disse a reportagem que o zurntes horários

LONIO ABREU, nos autos enau e asseio
I
oresldente não se furtou de

I
eas e Bns das 8,30 às 10 ho-

n 9-60 de Ação Executiva, oümo prece a Vista, ou
colaborar no sentido de exa, Cu-aos pala pr-incipiantea las, e das 15 as 16,30 horas, !

cue lhe move a 'SACOPEL' pag-amento a longo prazo I min�r a veracidade da afir e nas 3as e 6as das 19,30 às \
FABRICA DE SACOS DI!. Tratai a R Felipe Schmidt. maçao contida na mensa- 21 horna IPAPEL LTDA 34

gem do desconhecido rema,

umr.1 máquina de costura __
lista. às 3tH! e 5as das 8,30 às 10 '

��r��et��S��!R::�;� g� VENDE-SE m�o�'aJ:;�Os!�:::�i� �:t�: Cursos para adiantados: 2h�:��s hcs.nas 4ns dns HI,30 às

vetas, usada, em bom es, U'A MAQUINA DE IMPRl- prensa providências junto ao As matrículas poder-ão ser feitas com,

tado de conserv'ação e fun \\'IIR (NOVA) MARCA "CA- Dr. F. Prunzke, escritório de ndvogncia.

ctcnamento. TU" RAMA 22 x 33 e U'A Rua Deodoro 11

E para Que chegue ao co, MAQUINA DE CORTAR PA-

6d
Dr. E. Moennich,

nheclmento de tOdos, man PEL.
consultório, Rua Dr. Antônio Mussi, 5

dou expedir o presente TRTAR NESTA REDAÇÃO

edital, cue ,,,-á afixado no _COM O....R. AULAS DE INGLES
Instituto Brasil-Estados Unidos

EDITAL O)� INSCRIÇÃO AO SEGUNDO CONCURSO
DE HARlLlTAÇAO DO ANO LETIVO DE 1961
De acôrdo com fi Portaria n? 14, de janeiro de 1957,

do Ministér-Io de Educação e Cultura.
De ordem da senhor-a Diretora, Otme Aquino Oes

ses. e de conformidade com o Regimento da Faculdade,
acham-se ancrtag na Becretm-iu, no período ·de 27 de
revcreíro a 5 de março de 1961, das 15 às 18 horas, as

ínscrições ao 2° Concurso de Habilitação à matrícula
iuicial do Curso de Serviço goetat da Fa.culdade de Ser
viço Social de Santa Catarina sita à rua Vitor Kon-
der nv 53.

'

O requerimento de inscrição será aceito quando
acompanhado dos seguintes documentos:

a) Prova de conclusão de curao secundário
pleto (2 vias);

b) Carteira de Identidade;
c) Atestado de idoneidade moral;
d ) Atestado de sanidade rtetca e mental;
el Certidão de nascimento passada par oficial de

registro civil que comprove a idade mínima de
18 anos;

fI Prova de pagamento da taxa de inscríção;
gl Fi-cha modêlo 1.8 e 19 que- comprove a ·vida es-

colar anterior (2 vias);
, h) Prova de quitação com o Serviço Militar.

1 A exigência da letra "a" poderá ser suprida pela
"apresentaoãc de diploma do curso superior, registrado
na Diretoria do Ensino Superior.

I O Concurso que constará de prova escrita e oral de

Português, História da Civilização, História do Brasil,

j !;'a����o�u Inglês, será realizado na }'I-. quinzena do mês

Todos os documentos acima relacionados, com ex

I ecão dos diplomas devem estar com as firmas reconhe
cidas em 'I'abellâo de Florianópolis.

Outros esclarecimentos poderão ser prestados pela
Secretar-la da Faculdade, todos os dias úteis, das 15 às
18 horas.

Vanira varasstn - Secretária
Visto: - OIma Aquino Casses - Diretora
Visto: - Abelardo da Silva Gomes - Inspetor Federal

VÕI; UO�,
PIIGUE OEPOIt

,Fábrica de Rendas
Hoepcke

Assembléia Geral Ordinária'
CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital são convidados os senhores

:l.Cionistas da "Fábrica de Rendas e Bordados Hcep
{ke S.A." a se reunirem em assembléia geral ordinária,
{!Ue será realizada no dia 30 de março, às 14 horas, na

Bede social, à rua Felipe Schmidt, nesta Capital, para
deliberarem sobre a seguinte .: V d P

. Três casas sendo uma de mat�rial e duas de ma_

ORDEM DO DIA en e-se roprle- deira à Rua M�jol' Costa (Sel'vidão Celio Veiga n. 50).

1°) - ��:��ni;:C�.!f:�v:sap:��vae�ãe�'cf:iob�1:nf;60� da,de no Centro
Tratl'u' a Rua Maj�osta

68 com Acacio Lemos.

pUl'e..:er elo conselho fiscal e relatório da
•

diretoria.
'endo terreno de 10 x 30,

2°) _ Eleição dos membros efetivos do conselRo com 'asa modesta, à Ru.a I P A R T I ( I P A ç Ã O
����:id: �����ctivos suplentes P�l'a

o exer- �:�3e)!1�01u���:�e�c�'d:ro� ALFREDO LIBERATO MEYER e SENHORA par-

30) _ Outros assuntos de in.terêsse da sociedade. SAPS. Fil.cilit�. pagamento. ticipam aos parentes e pessoas de suas relações o nas-

FIQ.Tjllnópo!is, 21 di! fevereiro de 1961 Tratar na Oflcma C. Ra-I cimonto de seu filho ER��TO MEYER FILHO, oco,-

Rudolfo Scheidemantel - Diretor-presidente mos, com Cados Teixeira. Il'ido, a 10 de fevereiro na cidnde de Joaçaba.
AVISO

.. VENDE f E _J
Acham-se à disposição do� senhores aCl.onlstas, na - J

-- ---- ----

:::e�:::a!, :u:us� �:i��: �C;I�.I�t9, nde:t�e�::tl��i�i o�Q d�� VENDE-SE 2 LOTES à V E N O E _
r E

2.627, de 26 de setembro de 1940. r';1a Servid� Barreto pró- J

Florianópolis, 21 de fevereiro de 1961 Xlmo ao 1� B. C._ 11 loles de terreno 12x25, em Íl'ente no Stnnd de 'l'j)·o

Rudolfo S�heidem{lntel -.Dil·etor-R�·esi. ente 21�r�a�sfre7t:. Sao JOsé! da P;l����. �ri��:rSi��;i'���:i�:'-89,

e Bordados
S.A.

�
fi::ll.....d.,..,...4.4.��'.1

A direção do IBEU comunica que se acham aber-

:��c�: ::t�i��I�a���ap;Ó�il��� de Inglês. As aulas terão

I
Aulas diurnas e noturnas. I
Cursos especíats para crianças. IInformações diariamente nn secretnr!a do

���fi�:li�����fl'��\��ar. I .

Fone 2390.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�o ISTAlXr' U ""IS ANTIGO IHANIO O. �ANTA CATAIUN.

------ �----------------------,�------ a_a'

: JÚLIO CESARINO DA ROSA VOLTA 'A PRESIDENCIA IDO DEPARTAMENTO D E F U TE B O L -- Com a saída de Abel Capella que •
: vem de ser nomeado pelo governador: Celso Ramos para ocupar a,s funções de diretor da Diretoria de Caça e Pesca, o presidente :
_ da F,C.F" sr. Osni Mello, convidou pa ra substituí-lo na presidência do Departamento de Futebol da Capital Q sr. Júlio Cesarino da _

: Rosa, que já ocupou o mesmo cargo anos atráz, tendo sé destacado sobremaneira por seu esfôrço e idealismo que lhe valeram :
� os aplausos dos: que fazem futebol e m nossa terra, Júlio Cesari�o da Rosa aceitou o convite e· já entrou emi atividade, �-_- _ _ _ .._ .. _� _ JP.\" w. __ _ .. la. 'UI."Ct. "Cl.

�'
�

PALMEIRAS2X MARCllIODIAS 1

o,
.

'

"

.

'

���,OO�mTI�� o outro préüc da

p,"mo''"I
focam protagonistas Palmei-

rodada da fase semi�final do i-as, local, e Marcílio Dias, de
Estadual de 60 teve por lu- Itajaí, vencendo o campeão
cal a cidade de Brusqua e do Centenário por 2xl.

·-l----aiance---;avoreceü---õ----Metropor
Vitória do campeão da região mineira sôbre o campeão do Estado, anteontem, nesta Capital - Invesliu maiso tricolor praiano,

porém seu adversário teve menos falhas e soube aproveitar bem as oportunidades surgidas - Waldir (2) e Nilzo para os vito
Ramos, -riosos e Hélio (penalty) e Sombra, para os locais, os marcadores - "oleada dos juvenis do Avaí sôbre os do Paula

Renda de C'R'S 50 290 00 muit.o longe de apresentar
I
tau bastante, demonstrando

. , • tudo o que sabe e p6de. Lu- que a forma nsíca de seus

Do mesmo modo como o mente está muito-bem supri- Intensamente foi o zagueiro
Padla Ramos poderia ter do, acreditando-se que com Flajio, um portento no centro

vencido, o Metropol, de Cri. um adestramento mais pro., da zaga, im�atível nas bol�s
ciuma, levou a melhor no Iongadc o time "milionário" altas. Ajmenndo ainda nao

préno que antacnt am teve possa render o máximo que' encontra rtvarque possa ar;

por palco o "stedíum" da rua permitem as possibilidades. rancar-Iha a camiseta n.

111Bocatuva e marcou o início fos seus valores. A defesa é' da seleção Catarinense. Os

da fase semi-final do Cam- bôa, não deixando, porém, de I
demais atuaram satisfatória"

paonato Estadual de Futebol vez por outra, apresentar mente.
_

de 1960. A partida foi decí., brechas gn-itantas. Tivesse o Perdeu o oempeao do Es.

dída por uma questão de Paula Ramos jogado o fino

I
tado seu primeiro compro

chance. Teve-a o "onze" do seu futebol, acreditamos misso �o Estadual. Para Ser

campeão da região mineira, que o .resultado teria sido mos exatos, o quadro orienl

sem no entretanto apresen- outro. Na linha de frente pa-I tado por Hélio Rosa esteve

tal' maior volume de jogo. rece residir a rôrca do time,
Foi, tão somente, menos ta, pois não pudamos acusar ne- t Juarêz no futebol
lho que o advarsãno. Em en- nhum ponto fraco, muito

trosamento e ação deixou e.mbora o ex�rema direita não I erqeníinomuito a desejar, �ão estando, tivesse randidc tanto quanto i mesmo Waldir, recebendo As 6,35 _

por assim dlzel, em condi- os demais. W�dir foi a sua Chegou ao seu final a no- passe magistral de Nilzo. Aivorecsr em Nossa Terra
ções de realizar algo que o figura reaícada. Marcou dois vela Juarez - orêmto - Antes desse gol, o Paula Ra; As 7,05 _

recomende à conquista do tentos de bela feitura, serviu Newell';; Boys, com a contra- "'f';.� mos perdeu oportunidade Grande Matutino Guarujá
título máximo do Estado. I SeUS companheiros com pas- tação do famoso jogador bar; ; preciosa para obter o empate AS 8,00 _

Foi preciso que o Paula, SeS maravilhosos e ainda so- ríga-verda pelo clube argen- ,
dado o estado escorregadio COrrespondente Guarujá

Ramos �tuasse mal para que I brou_lhe fôlego para apoiar tino. O "tank" negro já dei:-: ,IE��===�===:==;:;:_;;:;ljl
do gramado; passe de neuc As 8,05 -

os crtcíúmenses Se vissem

Vi_j
os da retaguarda. O guarda- xou Porto Alegre rumo a, '. a. Zacky e queda deste quan- Trio Brejeir-o

�����s��toã���j:�ct���:n� ::l:u:���r��-�' ::e:���n��� �0�n��1t�!r�s. ie�:l-�� n:n�! 1 �:ri;Ud�rr�n��c::�e�ue ·'�eet:�·� RE;O���R-ALFRED
��l��O c��:r��O:. �������a�= ����:� eo��r� c��:g��lh�� ��;:�os n:u������s� sexta- INSTITUTO NACIONAL DO PINHO ����rq�: sc::�t!!::�ê�C�:Z!� Q)Ck�:il9,�: -;OCk

Delegacia Regional de Santa Catarina fubabnl, apesar do " t", os .A' 10,30 -

I
cabelos brancos. Aos 11 mt, Firestone Nos EsportesE D I T A L nutos, hOUVe um passe de As 10,55 _

Pelo presente Edita.l, faço saber aos Senhores ln- ��iQ para ;acky ��. é a;in- Informativo Casa Brusquo
tcreeeados que, de acôrdo com a legislação vigente o

I �l °d nOt rosdo �or �co l�e As 11,05 -

prazo para renovação de raglstro de �XP.ORTADOR 'de'I cO�br=n;�iO ae �rez��'o :�b;: Música Para Todos
madeiras �ara os �ercados lJIter�a.clOnaJS, nest� exer-

Aos 30 minutos, quando mais
A� 11,35 -

ctcio, termina no dia 28 de fevereiro des_te ano,

lI?pre-,
assediava o Paula Ramos

Par-s da Musical cbnntecter

ter-ívetmente ; e que (1 prazo para rencvaçao de registros

N,'l b dAi' d' 11,55
de serrarias de pinho, e de lei e qualidade, encerrar-se-é e.1 ��r;:��i�O dee p;:�I�O� Repí�trY;,�51f�d
�o�\.:"ep��;vç:.<; �'��'i�����_l"O, sob pena de cancelamento

Nary, em ,feliZ �anobra con- Almoçando com Música

Joinville, 20 de fevereiro de J961
segue €xe�utar t:lUte poder�_ 12,25-

INSTITUTO NACIONAL DO PINHO
so �ue Wilson nao conseguiu CorrX!I'fr.�:I�e Ounruj.i

DEI.Ef:ACIA.REGIONAL EM SA�'l'A _CAT:'-RINA df'!�: 38 minutos Sombra ccrnee Social
Heitor de AI�Ce�:c:�o('i�rngi����S Filho

servido por Qs�ar: desvenci' As 12,40 -

g ha se do assodto de Tenent:,. Na Linha de Frente
� erro-nata com violência à� As 13,05 --

-coee. eonsoguindn o gol que Telefone Pedindo ni.�·
.arta o último da refrega As 14,05 -

vtnat: Metropol 3 x Paula Shaw Mu�lcal RGE

Rar::os 2 As 14,3!i-
Atendendo Q Ouvinte

As 15,05_
Encontro das Tr';,

A c;:ll"go do blum ..nauensc As 16,00 -

�ranclsco Otto Boehn, auxL 1 COl"respor.dente GU8.ruj:i.
lwdo pOI" José. �llva e Itamar I As 16,05 -

T:'nbalho [lCeltavel.

I
Nas ASaS da ,s.,ludaele
As 16,:)5..._

OS QUADROS REPORTER ALFRED

17,35 �

Os Vocalistas Modernos
18,00 -

O InstanLe da prece
, As 18,10 -

Resenha J .. 7
As 18,55-

COrrespondente Guarujá
As 19,00-

Momento Esport. Bt"'llhms.·
As 20,05-

O Mundo em Mnrcha
As 20,35 -

Telefone para Ouvir
As 21,00-

REPORTER ALFRED

playara é estupenda. Técni
�amente deixou a desejar,
mas conseguiu suplantar o

adversário em ctasss e com

batibilidade. A sorte, todavia,
não o ajudou e o resultado
ioí o que se viu: derrota pelo
escore de 3x2. Sombra, veié
rio, Nery, Hamilton e Néli-

OS TENTOS

nho foram os que melhor se

conduziram.

o tento inaugural surgiu
aos 23 minutos. e teve como

autor o meia waldir, falhan
do no lance o guarda-valas
wüson. O segundo gol nasceu
7 minutos da fase compla
mental' e foi seu autor o

A foto acima foi batida há' dora. Riachuelo e Martinell.1. tura, ::!hega�se a duvidar

mais de qUl).renta anos, qUan-ldvais no remo, eram tam· que tenha deixado pas
do ainda não havia o futebol bém_. acérrimos

-

adversários sal' só uma bola). e GÚino.

oficial e fazia-se o espofte- em terra firme e ao que pa�! Ajoelhados, na mesma ar.

rei com�sacr1fício. pois o j�-Il'ece f�ram os primeiros ClU-,. dem,
estão Daniei (també�

;i�d��d:r! ����r�:� e������� ��s �a:�t���uzi��nc�p����� i ����i�ar:��::�r� , ca:�l�: I
contribuindo ainda para a' foto que encima esta nota time) e Gevaerd Sentados,

Icompra da bola. Mas, ,jogava-
, fomos encontrá-la no arquivo

I

n.
a extrema direita está

.,e com algum traquejo técni-) elo Avaí Futebol Clube e foi. Octaviano (pai dos craques
co, com vontade e amor à 'nos cedido por empréstimo Fausto Nilton e Fernando).
camisa OHe vestiam. Os fotô- pela diretoria do <;'ampeão da José Joaquim é o meia di

glrafos raramente se davam ddade. É o time do Riachue- rei ta, Aparício o "cente\''' e I
'lO trabalho de ir até os lo. 10 que ltvOU a melhor sôbre Elt'sbão o meia esquerda. O

cais dos jogos para colher as o do Martinelli

,pela
escore extrema esquerda não é ou-Ifotos dos quadros, o que for- de cinco a um. Um quadro de tro senão s. excia o GOVer_

....ava todo o time '(natural- I respeito, cujas façanhas mui- nadar Celso Ramos, que

mente o que vencia) a ir até tos dos vovôs de hoje devem) mais tarde vi-rla a integrar

Io fotógrafo, como o qUe aci. ainda se recordar.. Temos, 'o Flamengo, do Rio e pas
ma procedeu. Naquele tempo � em pé, da esquerda para a teriormente como presiden-

���i heav��;�eir:���:dO :!�d:; ��c�:, ca�.�::eir�our��;:ie�� !�v��c�:s�� :O���:�is�aChl�� f
�:;��Cr� ��c��!��O�ran:n�::: � ����g:x'iare;��;�:ep��a A����� �:�ra-campeonato catarincn-l �--------------__,

ARBITRAGEM

LEIA
Panorama
A REVISTA 00 PARANA

em tôdas as bancas
..

As 21,05-
Rádio Teatro

As 21,30-
COrrespondente Ouarujá

21,35 _

O Dia do Oovernadom
As 22,05 -

Grande Informat. Guarujã
As 22,35-

Música e Roman.oe
AI123,05 _

Música de Boite

METROPOL - Dorly; Te
l1(:nte. Flazio c Walter; Ca
manga e Chagas; Márcio,
Waldih, Nilzo, Chico Prelo
e Almcrindo.

f'AULA RAMOS _ Wilson;
MaI'réco, Nery e Hamilton:

�;;��,nc�c::l����r::li��c���
Preliinmar (juvenis):

Avaí 6 x Paula Ramos 2
Rcnda: Cr$ 50.290,00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,lSf,wO" o WAl8 AlI'l'lOO DlABlO D. e. O.TAAm.&

I

! O· RADAR' FOI SOLICITADO
, PELO SECRETARIO DE EDUCA_
I çÁO E CÚLTURA JORNALIST.'.
I �:�ii;::OUc;.�LL��3M��f� ��
BENEF1CIO DA CASA DO PEQUE.
NO JORNALEIRO DO QUAL E'

I PRESIDENTE.

, No confOl;tável restaurante do Lux

, Hotel, foi realizado um elegantíssimo

, ��,�' �a����noav��oP�:rE:!�:r:���n��::
, nn sábado o.p. em desoedtda à uma das

, mais lindes môça da nossa jovem guar-

• �Ol;t��esi�n�ncci�m:;n�:r;��a�e��Á�l;�
I NA LIGOCKI).

, O "Radar" anotou a elegância com

I destaque das convidadas presentes:
I Marina Ligbcki a homenageada _

I com um bonito vestido de algodão e; ...

I tampado, sapatos e 'bolsa côr de gêlo

I
e colar de cristal.

, Marflia Peluzo - Um bonito vesti

• da de linho, côr de vinha, sapatos e

I bôlsa preta. colar branco.

I Sandra Ribas - Vestido estampado

, ama: elo, sapatos e bôlsc branca,

I Suzana Modesto - Vestido de SL' ...

• rah estampado, saoetos e bôlsa côr de

,
gêl:l, colar de pérolas.

• Vera Moritz - Vestido vosnil azul,
• sapatos e bôlsa cenbú, colar de oedras
• amarelas.

-

•
•

Tânia Araújo - Vestido" "casca
de arvore" branco, sana tos e bôlsa côr

• de gêlo.

• Marília Machado - Vestido de al-
• godão azul, sapatos e bôlsa branca, co ...

• lar' de pedras brancas.

�.

Na próxima
viagem

leve também

o seu garoto

HISTO'RIAS VERDADEIRAS-

Florianópolis, {Terça�felra, 28 de Fevereiro de 1961

LUTHER BURBANK foi uma

criança pobre. Era filho de lavradores
de Newlingland, EUA, e veio a ser um

dos maiores horticuladores de que o

mundo já teve notícia. Tinha partlcu lar
amor a tôdas as olantas e animava-o
um grande de culnvé-Ies de ajudar a

aumentar as reservas de alimentacãO do
mundo. A humanidade deve a Bu'rbank
contribuinões de importância vital.

PIONEIRO - Antes de Burbank

pouca gente se preocupara em nrote

gel' as plantas, torná-Ias mais resisten ...

tes às pragas, capazes de suportar as

condições variantes de clima. Os milha-

res de melhoramentos que Burban ..
introduziu preservaram as safras eco
tra as doenças e as adversidades do
meio. A morte o surpreendeu em

1926, quando trabalhava em mais de
3. 000 experiências. !

A FAMILIA - Luther Burbank
nasceu perto de Lancaster, EUA., em;
1849. Seus pais tiveram quinze filhos.
Ele era o décimo terceiro. Seu pai era:
lavrador e também fazia tijólos e cerê-

����;aE�:n�;�a�:a���aa�:oq:o:'�:�ia�O:;
tudo fez para dar a família mais do que
o necessário para a vida. j

I

Aniversariou ontem, a Sra. Dr. Ari'
Kardeck de Melo. A coluna lhe feliCita'
pelo acontecimento.

,
"Miss Mulata" é uma interessante'

����(�t?;i��a��?a�a�ida!�áde .!l:o��:j
com um baile de gala. ..

Muito simpática a nova decoração�
da LOja "O Az de Ouro" ,.

"Miss Minério" -Uma promoç::.o'
dêste colunista a ser realizada na ti..'
dade de Criciúma. Dentro de nouco-,",

PliÇ�J:aes����:�;:, �p��:li:obôtasS��: ��asf!�:I�!r���-::t���à��ãIA���:'
de gêlo, colar vermelho. •

Liana Peluzo _ Vestido COutOIl mo,�sc�lh�n�: '���n�����tri�a dOT�b���'
Bangú verde, sapatos e bôlsa verde. Catarinense organizada pelo jornalista'

Teófilo Prado. Os meus parabéns pela'
tad�a���:t�:n�o�ôls'a���i�� ����il Iís- idéia.

•
Mozart Regia, o conhecido "Pituca" •

ra:a�:a ,,����;; �:r:i�noona:ai:a cl:; artista de grande cartaz nacional, cil'�,
presentes na inesqueciv�l tarde dJ e- ���o�o��n��n���a�o;::t� d�:f:;;�ei:�.
legante chá, no Lux Hotel. "Radar" que só voltará a esta CapitaJ.

As môcas reunidas c')m o coluni,;-
no Carnaval de 1962.

•
ta, trocaram idéias para a realização d Exmo Sr. Governador Celso Ra._
:e:, u��c:�:o o�a��n 0IU�ft7;�1�Ôd��sb:�o n:�ç� ��Õ�:��p��or�Tud:;:��ii:nc�:r:spoe�:l_:.
cada mês. No próximo més de março, raná, Santa Catarina e 'Rio Grande'
será an,tes em virtude da Semana San- do Sul, Sr. Pietr Glowascki. •
��--------�--------------�

,A Sra. Maria Conceição Machado,'
esta de parabens pela bonita apresenta-'
ç�o do n�sso chá Como também d�,dia 23, qumta�feira pp.

• lLll2S"-====c..J

.

Enlace Matrimonial da Srta. Rosa.�
h Kiruniker, com o Sr. Carlos Alberto"
Prata, será no próximo dia quatro, j�,
17 horas, na Igreja de Santo Antônio.'

O "Radar" teve a satisfação de to�'
mcr narte de um simpático bate-papo'
no Restaurante no Querência Palacee
Hotel,. domingo pp. com os Srs. e S!·as."
�r. Hrl�ebrando (Terezinha) Miarqlle,;;'aldemir-o (Neusa) Tonelli e Manuel'(Carmínha) Martins.

•
Sch����nftt1�Pdoa Jr�r:ti��: �����o�,
Schmidt, foi batizado na Catedral M€_�
�:�is��t��f�ei�: l:��:n;O�r!�ra;;;�a.J��,
A. Mussi. f

GErson Neves, classificou_se em
f

primeiro lugar no vestibular na Fac.
de Filosofia. Os meus parabéns. f

A simpática Neusa Camoos. foi a_a
provada no vestibular de tifosofia. F�'
Jtcídades ..

� ----�

EDUCAÇÃO - A educação de
Burbank foi deficiente. Frequentou
uma pequena escola de New England,
durante pouco tempo, e mais tarde

uma academia de uma pequena cidade.
Seus precários estudos, entretanto, a..,

Iíados a uma sêde incontida de cohhe
cimentos, ao amor aos livros, conduzi ..

ram .seus passos "para os estudos que
mais tarde haveria de fazer no campo

da biologia, da vida da natureza, da
vida vegetal, particularmente. Com o

amor à terra, que trouxera do berço,
lançou -se à vista com rumo certo.

ças a seu espírito inventivo, para o

aperfeiçoamento de várias técincas de
fabricação, não se sentia feliz. Sua as.

piração era trabalhar com a terra, fa
zer as plantas crescerem, criar novas

variedades na flóra.

HORTICULTOR - Por volta de
1870, Burbank abandonou o emprego
e "Com h ajuda=de pequenas economias
que havia feito, conseguiu comprar
uma horta. Aí pôde .imediaamente dar
provas de sua �apacidade de criação,
fazendo com que suas plantações fos
sem mais fedeis do Que tôdas as d�
mais da região. A sorte estava a seu

favor. Burbank, enretantc, ainda que
ria dedicar o seu tempo a experiências
que jpuriessem proporcíonart maiores

progressos no ramo da ·agricultura. \CONTINUA

TRABALHO - Deixando os ban ..

cos da escola, Burbank arranjou em-.

prego em uma fábrica de arados. Em
bora dedicando-se de corpo e alma as

suas tarefas procurando mesmo COn ..

tribuir com inovações apreciáveis, gra�

Carla da Alemanha
(Cont. dn 2";" pág.)

dos pomos básicos da polí
tica exterior alemã. Entre
tanto é preciso, que pclonê.,
ses e alemães comecem t\

falar um com outro para
que, o esquema da propa
ganda oue está perturbando
o ambiente psicológico, fi
que retificado.
Ninguém está alimentan

do esperanças, como se a

União Soviética tivesse mu

dado em seus objetivos poli
ticos na Europa Central, es

pecialmente na Alemanha.
Ao ccntrérto: quanto a Ber
lim .continuam os soviéticos
e seus satélites a. exigir a

transformação da antiga
capital do Reich em "Dida
de Livre", separada da Re
pública Federal e despida
da. proteção dos seus Alia
dos Ocidentais. Eis mais
uma razão porque o Chance
ler Adenauer procura ali.
viar a tensão internacional,
das consequências se fa

zem sentir em primeiro lu
gar em Berlim, ponto ne

vrálgico da politica alemã
e europeia. Por enquanto
não há sinais de possíveis
cntendrmento, entre Ale,
mães e Soviéticos e entre
Smerteanos e Soviéticos. O
preparo pstcotõstco faz Par
te da atividade política e

dtotomútícn. Assim devem
ser compreendidas as atívi
dndes diplomáticas surpre
endentes de Alemães, Sovté
üccs e Americanos. Pois
provam elas que todos os

respcnsãvets sentem a gra
vidade da hora, a responsa
bilidade para o a-erto dos
nevoa passos a serem feitos
no cenário da politica inter
nacional. Não é a Alemanha
o impedimento no caminho
da paz: é êste o sentido das
atitudes recentes de Ade
nau er Para com a União So
vtétícn.

Vende-se Proprie
dade no (entro
rendo terreno de 10 x 30,

com 'asa modesta, à Rua
Monsenhor 'I'opp 52-A, pró
ximo ao Super-Mercado e

SAPS. Facilito pagamento.
T'rn tnr na Oficiua C. Ra
rnos. com Carlos. Teixeira.

SABOROSO? JsO CHE ZITO
.

S. A. AGRADECIMENTOPERDIGÃO
o (asaI Sr. Amadeu das Chagtls Dutrn e d. Ursula

Goula!"t Dutra, vêm por êste meio, agradecer a todos ôs
parentes e amigos que compareceram à sua resid�ncia
por ocasião de suas bodas de OUI'O.

Agradecem tôdas as homenagens prestadas e as

lembranças recebidas pela pns�agem dêsse dia.
Outrossim agradecem às pessõns amigas que mani�

fe�tflram sua .e;ntisfação enviando telegramas de fe'i
citações.

Indúslria e Comércio
ASSEl\JBLÉIA GERAL OHDINÁRJA

C.ONVOCAÇAO
Siío convidados os senhores acionistas da PERDI·

GÃO S/A COMÉRCIO E INDúSTRIA à se reunirem em!
Assembléia Geral Ordinária, à realizar-se ns 14 (qua.

I

torzel hOI'flS do din 1.0 (primeiro) (Ie Abril do -corrente!
cidade ele Videira, F>;tr:do de Santa Cntarina. a fim de �
t idade de Videira., Estado deSanta Catarinn fi fim oe \
delibel'ar sobre a seguinte

'

ORDEM DO' DIA
li) Discussão e aprovação do relatório dn Diretoria,

brrlanço geral, demonstração dr, .conta de lucros €

perdas e parecer do Conselho Fiscal, relnth'as ar

exercicio ei1�errado em 31 de dezembro de 1960;
ui eleição dos membros do Con.�elho Fiscal para o

exerCído de 1961 e fixação de sua l'emuneraçãG
anual;

d I outros assuntos de lnterêsse social.
A V I S O

AVlsnmos aos senhores acionistas desta socieae,
(jue se encontram a sua disposição IH\ séde social, todos

IO!; documento!;. de que tl'ata o RI·tigo 99 do decreto-lei
2 _ 627. de 26 de Setembro de 1940.

Videira, 17 de Fevereiro de 1961.
A DIRETORIA

JUIZO DE DIREITO DA l.a

VARA CIVIL DE FLORIA-

I
Edital de proça com '0 pra_

zo -de vinte (20) dias 1
O Doutor EUGENIO

TROMPOWSKY TAULOIS
FILHO( Juiz de Direito da'
1.a lyr;;ra Civel da Comarca:

�:t!�:i�:Ó�:��� c:g����n�� I
na forma .0.13. lei,

IFAZ SABER aos qUe o pre-
sente edital de praça com
o prazo de vinte (20) 'diÃ.s,
virem, ou dele conhecimen ...

tO tiverem, Que, no dia 28

de fevereiro próximo, as
I

15 horas, o porteiro dos'
auditóriOs deste JuVro, tI'a-'
rá <1 público, pregão de,
venda e arrematação, a

�u:;� ::;:I�:c:;I�oebroe ama�Z: I
\'ell,!e-:;e uma loja no Canto ót imo ponto e tom' liaçãode cr$ 6.000,00, do

I

hom movime.u.to, explita-f'.e ao inter(!ssado o motivo dr. objeto abaixo descrito, I

�t�_tel. 6365.

I
penhorado a JOAQ APO
LONlO ABREU, nos autos

VENDE-SE V d ( ��I:-;:: !:�ç�o ,:���;I��:
V'A ".'QUINA D.E IMPRI. en e-se arro I FABRIC4 DE SACOS Di

��� �:�:�\)22 �A:3CA ,"��� Qenault de Passeio P�:',7 :,'!'���" d, co,tu,"
MAQUINA DF. CORTAR PA- Otimo preço à vista. ou

I
marca "SHIBRAVA", d.

PEL. pagnmento n longo prazo. côr preta, com Quatro ga..
TRTAR NESTA REDAÇAO Tmtnr h R. Felipe S("hmiclt. vetas, usada, em bom es_

COM OSI\IAR. :14. .....-
I tad"o de con�erv,,\Ção {' Jur

NOPOLIS

A L U G A-SE
Alugn-,;e em edifício recem_confltl'uido, llm ellrl'i�

I
U'j"io ri 2 lIalafl e imltalnções fHtnitál"Ínfl.

Trat<lt· ti Pl"<Iç<l Getlllio Val'gas, 20 011 Fone 2216.

VENDE-SE

EDITAL
cionamento.
E para Que chegue ao co..

nheclmento de todos, malJ
dou expedir o presentt
edital, que será afixado n�

lugar de costume e publl ..
cado nf3. forma da lei. Dado)
e passadO nesta cidade d!

FlortanóPolls, Capital d)
aos vinte três do roes cl,
j:tnelro do ano de mil no_

vecentos e sessenta e ti\..

Eu, (ass., Maria Juraci dt
Silva - Escrevente Jura.

mentada, o subscrevo. (As)
Eugênio Trompowslcy Tau.
lois Filho - JuIz de Direi.
to do l.a Varl", Civel,

Contere com o original.
Es1!3.do de Santa Catarln,
MARIA JURACI DA SJLV'&
Escrevente JUNmentada

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Matricula �ara to�os
o govêrno do Estado determinou medi

das imediatas no sentido de assegurar ma
trícula a todos que a solicitarem 110 ensino

primário, no município da Capital.
Essas medidas, segundo podemos adian

tar, já estão sendo executadas i sob a direta

orientação do Prof. Martinho CaIlado Junior,
Secretário de Educação e Cultura.

Partido de Represelltitção Popular
Ao Povo de Silnla Calarina

o Diretório do Partido de pepreeentação Popu
, lar. reunido ontem em sessão ordinária, tomando co

'nhecimento das Declarações do Deputado Querino
I Flach, resolveu uso as responder, par falta de idonei
I dade do declarante e em virtude da Convenção Re-

gional, Orgão Máximo de Deliberação Partidária,
, realizada nos dias 4 e 5 de fevereiro corrente, julgan
, do a atitude do rerertdc Deputado, haver recomenda
i do por unanimidade. que se iniciasse processo regu-

lar e exclusão do nosso Partido.
ÉRICO MULLER - Presidente P.R.P.

,o Clube Doze de Agosto Teve a Sua Grande Data Este Ano
Conseguindo o Empréstimo Para Construção da ,Nova Séde

"Radar" promoveu lanche

Doze ganhou dinheiro e sede va i eatr logo. No flagran
te acima, nenado por ocasião da assinatura do contrato
com a Caixa Econômica, vemos, rla esquerda para a di
reítu : Edson da Stlva Jardim.,Jauro Linhares, ex-presi
dente do Doze, Osm Gama D Eça, Presidente da Caixa
Ecunêmlea Federal de Santa Catarina, Paulo Bauer,
D'(retor da Caixa Econômica, General Vieira da Rosa
Hui Cost.a, da Diretoria do Doze, Zeferino Carvalho'
Hiran Livramento e Engenheiro Rui Soares, ladeando �
dr. EUg'ênio 'I'rumpowsky Taulnls, Presidente do

veterano da João Pinto
Jubilosa. está a erei �o� it"�c!Jrregado (!�1 sua cons-,

zE}.. na, POlS, a 30 de ra-, uucâc.
.

neiro,...na Cai�a zconômt,
.

Batalha de cinco anos
ca .Federal. fOI .l-Jvrador e liderada. pelo grupo acima
assa-ado o comrejo de um mas apo_'.�da par muitos ou
empresumc de cr$,' .... tros dedicados dQzeano�
12.UOO.ooO,GO

_
para termino quízerncs destaca�lQs aQUI'

rla const!uçao da m�a nova para dal'_lhe� rusuça e fa�'
sede, cujas fun?açocs es� remos através de um rela ...

tao ,quae concluídas.
..

to do general vtet-a da
La estava, para assina- Rosa,

lo o; dr. E�genio 'r-ompe, �ão poden�os. parem
wsky 'r'auíots Filho, atual deb.. 'Jr para maiS! tarde a'
Presidente do. �lube; ge- c�peração da Caixa acc,
r erat paulo. Vlell'_'. ela Ro... nõrmca Federal onde o
aa. resI?o��avel pelas obras D_oze enconu-ou compreW_
e seu ml�lador; dr- aauro sao e lnestlmaveI aoôro
Denrícs Línhaj-es, eX-Pre� Principalmente par parte
stdeme e pe-manante lu., de seu Preslrlente, um no,
tadOr eh nova sede; dr. mem à '�ltura sem a me;

Ruy 9arlos BapU.sta. te- nor dúvida. SU<l excelência

t1�1:":��:�0 .���r�;K��t.t� ��l�rloca��a'���o ��SUI��:
da uma equipe-de luta ás; do notórios soube compre...

pera ml3.s �ltOrlOsa. _. q-der que ser-via cidade a.,

�ela Caixa gconõmíca potando o Doze,
'

a&'mar�m o sr. Osny Ga-, E agora. com êsse fi_

��. Z�f��:nO Pb�SI��:fht� .: Qfe���a�!n�OS<l �od:l:re::�
dr. Paulo neue- Filho, dl_ tu'al' uouela placa dos
retores. "TRES, TRINTA OU TRE.,.
Assistiu ,ao ato, cuja Ia., SENTOS ANOS", emboj-a o

vratul'.l j-àptda e eem ns aconeethamos conservar a

���1PtJ�rob�t���!�e J!��C; �elirpd�E'?O "TEIMANDO

dedciêlção do Tabelião Ed- Cert8m.�nte o seU Líl,bilo
;:"on. Silva �ar�jm. o enge... a euforia do DOZe e IJ ale":
nhell'O �U! Ram,?s Soares: grla da. Capital tem a no��
que PrOjetou a sede e fOi sa �Incera P8rtICi:r:.'Jçâo.

:Na Policia Militar
Em 27 de revererro de 1961

Do Gabinete do Coronel Comte. Geral

(NOTA)
Tendo sido divulgado POr órgãos da imprensa fa.,

lada e escrita desta Capital e de outros Estados, no

tí.cias sôbre ci+ee que ocorre na Polícia Militar do Es

tado, -cu.mpro, perante a c.ulta sociedade catarinense, o

inalienável de\'er de prestar os esclarecimentos se

gui·nte!l:
1 - A existência de mais de ,10 vagas de oficiais,

para um efetivo no quadro dt! 112. estâ a sa�rifical' os

interesses administrativos da Polícia Militar a tal

ponto que em me-nos de mn mês iii. passaram três ofi

ciais pela Fiscalização Administrativa e dois pela Che

fia do Estado Maior,
2 _ Dos três Batalhõe!l apenas um está sob o Co

mando de Major.
.

II _ Não existe atualmente nenhum ofidal de

educação física que para a Corporação é indispensável,
considerando.se o seu efetivo e mais a criação de uma

escola para a formação dos elementos técnicos que

possam assegurar à tropa e seu desenvolvimento neste

sentido.
4 _ A rádio_patrulha, por sua vez, reclamará or

ganização complexa e o serviço de radiocomunicações
estl a braços com o pl'oblema de vagas no seu Quadro,
sendo, urgente a criação de escola para a formação

,

rle técni.cos (lõsse ramo de atividades.

5 _ A in�tl'ução policial especializada em sellS vã.

rios ;etoreSl está, também, a exigir a criação de ór

gãos espe:::ializados que possam corresponder à pl'es
, ta<;ão de serviços realmente úteis, sendo que para su

I primento dêsses órgiios faz-se mister o aproveitamento
, não só de elemento" da Reserva ('orno também de ou-

tras Corpora.ções.
I G _ A administração da Polícia Militar é outro se

I tal' que passa por momentos difí�eis face ao reduz)do
número de elementos que possui, ('I1contrando-se como

,
ge encontra o seu quadro especial desfalcado de oito

,

oficiais, consequência de pRssagen3 para a Reserva.

7 _ Convém assinalar que as vagas existentes não

poderão ser preenchidas, em todos os quadros de ofi
.

dais antes de quatro anos, ou tah'e7 mais, já que se da

Irão passagens para. a reserva e mesmo porque para um

efetivo de 58 alunos, apenas 15 estão cursando os 10 e

20 anos,

B _ Muitos outros problemas de superior impor
tância �existem na valorosa Polícia Militar que exigem

, tarefas extraordinádas, daí porque, 110 plano geral de

açã'o, ,consta o concurso de oficiais da reserva, de

outrn.g. corporações e de civis, com a ressalva de que'
I
êsse concurso deverá ser pI'estado sem nenhum pl'e.

, juizo para os onciais da a.tiva, Essa particularidade
está consignada no próprio Decreto de Convocação,

9 _ As convocações são legítimas, não há dúvida.

10 - Os oficiais da ativa continuarão o.cupando
,

os seus cargos e nem se poderia interpl'etar o fato de

outra maneirn, já que está expl'ess(\ que não terão ne

nhum prejuizo, quer de ordem material. quer de ol'dem

moral.
11 _ Jamais passou pela nossa mente prejudicar

ou desprestigiar oficiais da atinl sob quaisquer pre"

textos ou a!tpectos da questão, O que se deseja, isso

sim, é ajudar a Corporação a progredir e a se recu

perar.
Sil.o êsses OI; es.clarecimentos que devia prestar ao

nobre povo catnrinense através dê>l!le importante órgão
de divl1!gaçflO.

-;'}

Antônio de Lara Ribas

CeI. Comte, Geral

no Lux Hotel. Que se vai

repet ir em cada mês. no

ulfimn sábado. Muila me-

ca bonita e muita eleaàn-

da, Detalhes em outro

10cIII

DAS REI\LlZAÇÓES "I

MgI'
te, na da educação e aprimoramento
dos menores alí intel'llados, difícis são
as persp�ctjvas de pt'ogresso, dado ao

desaten?lmento e a omissão contratuaJ
do ?o.verno passado ..

'A aplicação pe-,
dagoglCa, carece de lllstrumental não
humano, mas o material, que po;sibil.:...
�a�tst!:�balhos dos abnegados Irmãos I
Neli: vendo os quase trezentos m(.... 1

nos necessitados, oriundos de lares po-
1

bres desajustados, de falta de recursos
os EX-::v.rANDOES tiveram um geSl�
de bondade, de sensibilidade. Promet�!
ram, . . prometeram, e nada realiza... I

ramo ....... .

1
Agora, aos poucos é que se vai obser....

v�ndo que na órbita da assistência so�

C'lal, os nossos BILIOSOS oposicionis_
tas nada fizeram, mormente quando se
tratava de obras construidas ou insti�
tuidas pelo eminente e saudoso catari�

n.ense Ner�u Ramos, Além das já aquí
Citadas, veja-se a Colonia Santana o

Leprosário, o HOspital Nerêu RaU-:os,
grupos escolares no interior da ilha C

municípios vizinhos,

Dentro dos molJe.. p"lílicos Je "ter
ra arrazada", ina'lg'lr;:t .\n,'; pelc, go\'êr�
n� que se apagou no jatl',;'il'() passadú,
veyn os novos mall,lalá\'i')s, clep'll'tmdo
nas escombros do p,Üri1l1ôni,) nühlieú
aquilo que se pode afil'mar, categori�
camente,

.

de ATfJS CRI�INOSOS
COlüra o mterêsse r;O!t>!:vo,
Há pouros dias, rnos',t'<ivamos, em re

portagem, como foi €':wontrad<l a ex

modêlo PenitenCió;-ja dr; EsLaJo. Do
estabelecimento eX<:'lTlpJar Qut:! fei, vi_
rou para um organbm.J desorganizado,
falhando nos setores vitais, .descontre ...

lado, n50 oferecendo condicões de
t.rabalho aos funcionál'io'l, e- n�m .con

dições de habilitabilic!cld,� aes Imcarc(>-o

rados.

.

A Imprensa Oficial, está naquela
oase que todo mundo sabe. Parece um

navio do século XVII, com os seus pc ..

rões abarrOtados de funcionarios_ es

cravos. E se continuar .. naveg2I',
ssossobrará, mesmo sem temfestade.
Na semana passada, aCOlüeceu a vi_

sita no Abrigo de Menores, As autori_

dades, olharem�;lO com ós ma:ol'l"s e� ...

tupefamentos. Se não fôsse a pl'esen�.

ça, a orientacão dos Irmãos Madstas

cremos, a "e�-sala de visitas
.

do 'Go� Eles se �eelica!'am mais a constrú§ão
vêrno Nerêu Ramos" estari� nas.l11es- de suntuosldades, onde seriam posterior
mas e pl'ecárias condições ela Pzniten- menie colocados os nOmes dos autores,
ciária. Não queremos dizer com iss", em grandes placas de bronze, Ou então

que o conjunto de edificações que em edifícios feéricamente ilumindaso _:
formam o Abrigo, estejam 100 por cen... data venia, como o big TESTAMEN...

to. Não, logo à primeira vista, nota-se TO -, para os quais, o fatal' psicolôgi_
-a falta de conse:-vação, de assistênêtà. co da atração publica, faria notar m�
material dos ex_governadores. Os pa- lhor, e que consequentemente, aea..rre.

dres pediam providências, que' eram taria e mvantagens eleitoreiras, ..

Pl'ometidas, mas nunca executadas. Há "Piano, . piano si vá 10ntano", co-..

oito anos que as paredes não veem tin- mo diz o italiano; devagarinho, irão a ..

ta que o material esu'agado não sofre parecendo as REALIZAÇOES do atra

re'paros, que não existe sombra de a- biliário govêrno udenista ... , e deva
tualizacão, tão necessária a um estabe-o garinho, nós iremos cOntando aos le1�
lecime�to como ° Abrigo de Menores, tores. iNnguém perde por esperar.
Na narte técnica, mais nropriamen- ninguém!

------------ ..:

.�.

Florianópolis, 'I'erça�relra, 28 de F<;!vereil'o de 1961

PALÁCIO DO GOVÊRNO

Suspeitando que um alemão, sempre visto nos bares
da Via Dutra, seria o ex-medtco-chere do campo de

;:;�e��j:ç!�iS�� :�::�:\�:z�I�:�e:�f�:�:e�:co�:�:s�
de um milhão, elementos da Policia Rodovíaria pau
lista iniciaram uma serie de diligencias, O pretenso
Mengele, Quando estava embriagado. falava já ter
pertencido à GestapCl; e seus traços üstonomíccs ceín.
cidem com os das fotografias diatribuldag pela promo
toria de Prankfort. Há J5dias, ele sumiu dos locaís

que rrequentnva.

DESPACHOS - Deapaohnrnm com o gover
nador, sôbre assuntos re éerent ea à, suas investi
duras, os Srs.. Martinho Ca llurtu Jr., Secretario de

Educação e Cultura, A.ca:io G, Santiago, Secretario
do Inter-ior e Juatiç a. Ccí. A. Lara Ribas, Comnn
dente da Policia Militar, \Valdil' Macuco, Diretor
do Tesouro, Jade Magalhi'ies, respondendo pela Se
creta-ta de Viacflu, e Geraldo Wctzel. Secretario da
Fazenda.

DEPUTADOS - Est.ívernm com o governador,
na manhã de ontem, os deputados Estivu let Pires,
Antonio Gomes de Almelrlu, Augusto Bj-ezzola, Pe;
dro Zimermann e o Deu. Federul Lenoir Vfll'gas

I Ferr���H::NCIAS _ O governndoj- recebeu, em

audiências ns seguintes pessoas: lrmã Maria Ceies"
t�, diretora da Escola Pal'ticlllnl' N. S. de Fâtima,
do Estreito, Irmã Clotilde, ue Tub:l1'iio, Irmã Mal'ilze,
de Joinville, o Sr. Direto!' (Ie Cultura Germânica de
Florianópolis, o Dr, Nilton OliageL Prefeito de Ti
jllcas, Sr. Querino FelTari, Prefeito de Pouso Re-

I
dando, ê;;te acompanhado dos Srs. Antonio Carla;;
Thiesen, Pl'esidente do PSD, vereador Alfredo

���:e���tni, ep�:r:i�:dO deO�����s ����O�!: ���;;��
nhado do Dep. Augusto Brezzola e os Srs, Presiden"
tes dos Sindicatos dos Met.nlúl'�ico!-l, da Construção
Civil, d\l Fiaçno e Tecelagem, do Trigo, Milho e

)[andiocâ, da Cerveja e Bebida" em :;reral, IIcomp",
l!hados pelo SccretlÍl'io do Tl'3balho Dep, Walter
ROllssenq.

VISITAS - Visitar<lm o :;rovel'nadOI', o Sr. De
sembargador Amo Hoeschl, convidando_o 11 assistir
n instnlaçilO dos Trabalhos do Tl'ibunal de Justiça
do corrente ano, Desembal'gador Osmtllldo Wander"
ley da Nóbrega, DI's. Adel'bal Alcântara, A,belardo
Arantes e Jflymor Colaço, Juizes de Dire�to e Mar
tinho Canloso da Veiga c n(1001'a!o 1om�lin, de
Blumenau,

Xum Pôsto de Sllúde, algures, quando o mo

reno· rebolado entrou, o médico-chefe superci
liou-se e laJ'gdu a. instintiVa mú vontade contra o

visitante de reconhecido mnu procedimento pú
hlico:

- Que é que você quer por aqui, "siô"?
O moçoilo fechou fi mão direita sôbre fi es�

querda fechacla, levou-as ao peito, uengueou o

pescoço para um lado, I'ebolou as ancas para o

outro, descerrou artisticamente as púlpebras, sus

pirou fundo e largou a bomba:
- Vim possuir o calgo de sei vente (IUe o pa

drinho Helibelto me nomeou!!! O título está
nqui!

O médi.co-chefe contOll até dez cinco vezes e

explicou:
- Essa não! Já· estão esculhambando até o

panamá!!! Volte amanhã, que eu estou em fé
rias! Suma-se!!!

.

- Credo, doutor, nflO faça assim comigo! Eu
sou de boa presença, �abe? Delicadeza é tudo,
sabe?

O médico-chefe fiumil'n pela porta doa,fan�
�. ._j

��.
_(l.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


