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mA�m DllG80NOMI�I: �é�e �a rresi�êDcia �a 8e�ú�lica �or três �ial
Governador Celso Ramos e secretariado ,examinarão conclusões dos grup os de trabalho -

•As Delegações - Hos Ipedagens - Outras
.. . 1

Notas g�;���a����oml�:ag:bgr�� dr�s �f;:��en�o J:��c1�U:� ���:�e�::r��uc��sa %���� �: ��:nO�oS�S �����rf:; �:u�ãV: as resoluções da

�

fia que fará as cópias ne- Agronômica, Que nêstes três eficiência. providências a fim de pro- Damos abaixo uma êíste-
Todos os setores do govêrno estão em grande ce;slirlas. dias será a sede da Presí- Uma palavra cabe aqui porcionar as maiores rací- mátka Geral bem como um

atividade, preparando-se para a próxima reunião Enquanto isto, o serviço dêncw da República. aos técnicos que pronta- IIdades para uma completa Documento de Santa Cata-

(dias 23, 24 e 25 do corrente) dos governadores d�) do Cerimonial do Palácio Um outro problema que, mente acolheram o convi- cobertura do aconteclmen- rlna que mostra Q. volume

extremo sul e que contará com a presença do Pra- �!;:r�:ldt����Ua: hriii:::. i:��ã�er�e��� ����:�; lt.:O�� ��;:�t�:ct;:r��t��:!� :0p��;,�i����o���/�f:= �1!:��J�ã��ia :u::o s��!
sidente da República, quando serão tratados proble- cões, que ficarão Instaladas trabalho on�e �rão se íns- dos Grupos de Trabalho de r�m,. as condições indlspen- dias 23, 24 e 25:

mas de grande importância para esta região. no Lux Hotel, Querêncla talar as cormssoes e grupos Santa Catarina, trazendo, saveis para o bom cumpri- Cont. na última pág.)
Até ontem foram entregues, ao gover-nador, os Palace Hotel e Oscar Pala- de trabalho. A Casa Civil, com suas experiências, uma mente da missão de levar

trabalhos dos grupos encarregados dos setores de ceoHg�e;�rnador Leonel Bri ��e de�f::,er e�:���r�e�:;� f��s����e�: Á':m,d:�� .-",- _

Energia, Assuntos Municipais, Política Social e Casa zola, do Rio Grande do Sul, lhadamente a toceneaçêo, estado apresentará um tra- I b'Popular, devendo os demais Grupos de Trabalhos fi�ara hospedado na resi- 'no sentido de um �elhor b�lho de.exc�pclonal rale- rrom OU:�!:iz:a��; :t�Oa!�:�;od{:z;;��o� ei�::�goa g::ê:� ::��!ad�t�l�is�r�toC��:�� f:�dd�;��e�a :��ao�s��: ��n�I���o��ç�� p:�a �r����= •

do Estado estará apto a apresentar ao levantamento d��I�:�nt�l:e;��e��tad! ����m��:ee��aiuc�:'i����OI; ��sc��� ���g��mp��!p�� RUBENS-;EI�RRUDA RAMOS

���!�:: tea s����â!O f�I� ES�����o�as d�eC;������a. :�o�oN����:i�, �o�:�!: �����Oi t!:����a;;�� {r��le����o:a�ufl�n;:ns aos
.Eis mais algumas das "notáveis realf�ações" do

Ta, o Governador Celso Ra- minará as conclusões dos ná, ficará na residência Casa Civil, a parte ouro- O Gabinete de Relações go,:_erno Hulse, segundo MANCHETE anunciou em alto

mos, assistido por seus co- Grupos de Trabalho, sendo oficial do Chefe do Estado crãuce da Conferência, a Públicas do Palácio do Go- relevo:

ordenadores, Que são os Se logo em seguida estas con- Malar do V Distrito Navai fim de que tudo seja reei- vêmo, por sua vez, através Apenas 46% do orçamento são àestlnados ao fundo.
nalismo! O próprio Governador Hulse sustentou que
essa percentagem era de 48,46% - "Diário OficIal" de
6·12-60, suplemento. Mas a verdade é outra: excluída
do orçamento a consignação vlneulada do Plàno de
Obras, a receita livre é de Cr$ 2.959.500.000,00 e a

despesa com o pessoal soma Cr$ 1.980.068.136,0fl. o que
_

corresponde a 66,9%.

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

Reunião doMinistério assinala os
•

que segUIra o governo
Cortes nas verbas não atingirão o Nor deste '- Escolas € cursos de agronomia - Ministro do
Exterior irá em maio a Moscou - China Comunista na ONU - rQ assassinato de Lumumba
"- Visitas de Tito ao Brasil

rumos

BRASíLIA, 10 (V.A.) -

A Presidência da República_
drstr-ibutu, a seguinte nota
oficiai: "O Ministério este
"e reunido, ontem, das 9,30
às 11,35 horas, sob a presi
dência do Chefe da Nação.
Foram examinados assun
tos gerais e a seguir os pia

Aparelhamento da
Eseola de Eilucação

Física
Para <1 Escola de Edu

cação Física da Policia
Militar de Santa Cata.
rina, que <;erá instalada
dEntro de breves dias" o

CeJ. Ruy Stockler de
S::>usa, '!'la oportunidade
da sua ida a São Pa" 1

onde particioou do Pri
meiro Congresso das
Federações Desportivas
do Brasil, estudou diver
sos aspectos do problema.
Por delegacão do CeI.
Lara Ribas. Comandante
-da PM, entabolou conver

sações ('om o Comando
da Fôrca Pública de
São Paulo, no sentido de
vir uma Missão Instru ..

tora para a Escola de E··
ducação Física, composta
de professôres de judô,
ginástica de chão, de a ...

parêlhos e ginástica sui•.
ça.

nos de trabalho doe vários
setores do uovêmo, tendo
em vista as prioridades
aconselháveis e as medidas
de economia impostas pe
las condições do pais. Sua

exa. o ministro da Fazenda
foi encarregado de coorde
nar êsses planos de traba
lho e emprestar-lhes uní

dade, o que será feito em
caráter de urgência. O Pre
s:idente da República con-

�:o�o:�r�����i-���a�
às dej>horas". .

A principal recomenda

ção do Presidente da Re

pública na reunião Minis
t.erial de ontem foi a redu
ção das despesas, em todos
os órgãos oficiais, de 30 por
cento,
Não compareceu à reu�

nlão o titular da Pasta da
Educação, sr. Brígida Tino
co. Além dos demais minIs
tros. compareceram aChe-

fe· do Estado Malar das
Fôrças Armadas, gen. Cor
deiro de Farias: Celso Fur
tado, superintendente da
SUDENE; Leopoldo Figuei
redo, presidente do Banco
do Brasil, e os chefes das
casas civil e m111tar.
Segundo se informou apôs
a reunião, o presidente Jã
nlo Quadros concordou em

Que a redução de despesas,
no Ministério da .ágr-íeultu
ra, fosse apenas de 28,5 por
cento, atendendo a solici
tação feita pelo ti,tular da

c(}NDECQRADQS .

-OFICIAJS'DA P �.
Pela Escola de Educa

ção Física da Fôrça PÚ
blica de São - Paulo, fo
ram condecorados os C()o<o
roneis Lara Ribas e Ruy
Stockler de Sousa e Te
nente Coronel Teseu MlI"
niz.

,

Pasta. A ,diferença entre
tal percentagem e a fixada
será destinada à criação de
vârias escolas e cursos de
agronomia e agricultura no

país.
O sr. Afonso Arinos, ta

lando à imprensa após a

���n��o f�:�i������dOdl��
sunto de política exterior,
esta manhã, mas assuntos
ca política interna.
Relativamente ao assas

sinato de paraguaios em
território naciorial, adían
tau que o relatório apresen
tado pelo governador s'er
nando or-êe' da Costa de

:�;aaz�r ��::al���gl��-'
curar c gi_f outros dados
,para-5 e tar um protes
to ao ovêrno paraguaio. O
Minis o das Relações Ex.
teriores confirmóu sua via·

fe�me:::is:�iOcc:,�Óe:i%�;
adiantando que antes disso
em outra irá aos paises da
árblta soviética da Europa.

Atuacão do Secretàrlo
l

da Agricultura
Encontra-se no Sul do

Estado o Deputado Attíllo
Fontana, titular da Pasta
da Agricultura, verificando
"in loco" as necessidades e

reivindicações dos colonos
da região, bem como entrar

o sr. Laerte Vieira, quando Secretãrio da Fa_
z:nda, con,s�guiu retirar do competente órgão a aferi�

�;:it�� d:e;��m��:o�ervidores da Fiscalização, para

O juiz desse mérito passou a ser êle mesmo!
Não adiantava mais fé de ofício, Ser diligente,

capaz, honesto - nada disso valia.
O .direito de promoção - o summum jus - era

atribuição dêle Secretál·io, que decretava, proclamava
e julgava em primeira e última instância o MERECI
MENTO ABSOLUTO.

E foi assim que promoveu funcionãrio envolvido
em alcance� Funcionário que está repondo 16 mil
cruzeiros mensais aos cofres públicos para taoar o

rombo que nli!les dera!
Peculatário nromovido Dor Laerte pelo cri tério

do MERECIMENTO ABSOLUTO!!!
Eis aí o moralista' ,.' .

O dever do Secretãrio era abrir inauErito,:ap��
rar o desfalque e entregar o concussionârio à jusfiça,

de�:d�ê:x���d{::;t:e;;!;;o������r MERECI�

MENTO ABSOLUTO!
Logo, segundo o() moralista, a. desonestidade

'Virtude!
. I

E êssEl é o catão que dià.riamente insulta o

governador do Estado!
Naturalmente que se julga com autoridade mo ...

a't' ABSOLUTA. para ferir a dignidade alheia e

.•campal' de virtuoso - na sua concepção!'

'.

.em contacto com as dlver·

sa� repartições. subordina
das à Secretaria que dirige.
Estão sendo visitadas as lo
calidades de Tubarão, Ara·
ranguá, Criciuma, Urus
sanga, Orleães, Braço do
Norte, Maraca.lá, Turvo,
Jacinto Machado, Praia
Grande. Sombrio, Melelro
e Forquilhinha.
A seguir, dois despachos

que demonstram claramen
te a atuação do Secretário
da Agricultura e a maneira
como está sendo recebida a

visita que o Dep. Attílio
Fontana vem realizando
Pelo Sul do Estado:

Governador Celso Ramos
- de Araranguá - 11·3-61
Acompanhando senhQr Se·
t'retário Agricultura lavra
Gores munlcipios Araran·
guá vg Turvo vg Jacinto
Machado vg Praia Grande
vg Sombrio com grande en·

t.usiasmo manifestaram sua

satisfação e confiança go·
verno Vossencla entregando
agricultura homem profun
damente conhecedor pro
b!emas agro pecuários pt
Saudações ':':ordlais

Deputado
Lectan Slowfnski

Professor de Judô na

Polícia Militar
O Cei. Ruy Stockler de

Sousa manteve entendi_
mentos com a Fôrca PÚ
blica de São Paulo, no

sentido da vinda de um

"faiXa -preta"; que ensi
narA judô na Esêola de
'Educação Física da Poli_
ela MilHar .

Governador Celso Ramos _

Oe Araranguá - 11·.3 61

Satisfação comunicar Vos
sénci::l. que visitei munici
pios Araranguá vg Turvo vg
Jacinto Machado vg Praia
Grande tendo realizado vâ
rias reuniões com técnicos
c agricultores pt Constatei
excelentes terras e seguin
do diretrizes recomendadas
Vossência de amparo ho.
mem rural vg existe gran
des possibilidades desenvol.
ver e fomentar nesta pro
missora região produção
agro·pecuária pt

Saudações
Attília Fontana
Secretário Agrl·
cultura

Sôbre a posição do Bra-
sil em relaçã.o ao Ingresso
da China comunista na

ONU, afirmou o sr. Afonso
Arinos que o nosso oovêr
no pretende marchar com
a ONU. Disse ainda que o
sr. Jânlo Quadros pensa
não tomar qualquer prcst
dêncía bilateral com Pe- �

quimo Tôdas serão através
da ONU. E sôbre o assassll"
nato do líder conguês, diSSe
que a culpa da morte de
Lumnmba cabe a ambas as

partes, o Secretário Geral
da ONU e o próprio Lu
mumoa. Depois de dizer
Que su�eriu a visita de Tito

�Braàl.l,
em julho ou agôs

àti:uando o clima aqui é

1��;t::f:::�eE�
também dévera ser convi
dado para uma visita ao
Brasil, nessa mesma época.

O Ministro da Viação e
Obras Públicas, Clovis Pes
tana, disse ao sair da reu
nião ministerial que não
incluiria as obras que se
rearizam no Nordeste· no
plano de economia de 30
por cento, determinado pelo
presidente. Tal decisão toi
tomada de acôrdo com o
Chefe da Nação. A econo.
mia na Pas.ta da Viação, se

, concentrara em setores co.
mo portos, rios e canais.

l{OMENAGEM 'A
POLICIA MILITAR

Significativa homena
gem foi prestada à Polí�
cia Militar do Estado
Santa Catarina, Dela Fôr_
ça Pública de são Paulo,
ao ser agraciada ('om a

medalha qcmemor",Uva
do cincoentenãrio da
mais antiga escola de e

ducação física do País r

da América do Sul, a

Escola de Educação Fí
sica da Fôrça Pública
de Sã:) Paulo.

Pasta
Baltazar Buschle ,Visita Titular da

de Educação
o Secretário de Edu· Estado, no <;etor oouca_

cação e CultUl1'a, jorna.. donal ao lugar que lhe é
lista Martinho Callado devido. COl1gratulava.-ee
Jr., recebeu em seu gabi-. com o Governador C"el
nete a vi$ita do ilustre so Ramos nela 'feliz escô.
homem público Sr. Balta_ lha, pois que o novo Se-
zar Buschle, ex....,�re- cretár�o d.. Past'a de E-
feito de Joinvil!e. ducação e Cultura é um

auxiliar direto que di�
nificará a sua gestão e o

governo.

Durante a ('onversa,

que transcorreu na maior
cordiàlidade, o Sr. Bus
chIe declarou que re

tornava satisfeito à sua

terra, porquanto havia
encon"trado, frente à Pas·
ta· il.e Educacão e Cultu
ra, um home'm Q_isposto a

levar avante um pla.o
'Nlpa?l r!�·e-l"ond\l7.1r o

Acentuou ainda aquele
líder político da manches,
ter catarinense que sua

visi ta ao secretario ilão
tinha outra finalidade se-

_

não <I de cumprimentar o

no ....o titular.

Afirma a publicidade que o sr. Hulse
"Criou um Plano de Obras e Eq1tfpamen�
tos, uma espécie de super-secretaria ..• "

Em 30 de janeiro de 1958, o então Governador Jrt
neu Bornhausen, num discurso de análise de sua edmt
ntsteecêo. referia-se ao Plano de Obras e EQuipamen.
tos como criação do seu govêrno. E todo mundo sabe

que foi mesmo.

Usinas que MANCHETE credita ao govêrno Hulse:
Xapecozinho, Itaiópolis, Garcia I e Garcia II. O povo
que ria. Uma não foram feitas sImplesmente. Outras
têm construidas suas obras civis, de' barragem, reallzà ....

das pelo ... governo federal.

A manchete de MANCHETE inform·a qne D gover
nador Hulse "deixou o govérno aplaudido 'Pelo povo."

Se a váia é o aplauso dos que nio gostam.:... como
filosofou I,) Presidente weshínetcn Luis ._ a. revista
terá razão.

-

Quetn asststru a saída 'do sr. Hulse do Palâc10 -

vários mllhare,trde testemunhas _ ouviram o estrondo
da. váia, que DJ,Qguem poude evIw, na espontaneidade'
com trae�lulu. .

Para 'que não se diga que estamoa a exaprar, SUB-

peitos de p8:rtldarLsmo, transcrevemos aba� êsse. epl�
sódio, visto por um órgão integralmente apolitled,
-Iôlha oficial da Diocese de Joinville, que tem por Di

retor",oeral S_ Exa. Revma. D. Gregório Warmellng,
eminente S'tspo. Eis, sem tirar uma virgula, como o

LUZEIRO MARIANO - é êsse o jornal - registrou os

fatos, em seu n.o 162, relativo à primeira quinzena de
fevereiro de 1961, à primeira página:

"Nossa reportagem deslocou-se até a formo

sa capital catarinense, onde observou a trans
missão do Govêrno Estadual. Grande massa po.

pular postou-se na Praça XV de Novembro. Es·
cadarias da Catedral e adjacênCias .. O foguetório
espoucou num metralhar alegre, repetindo-se
com intervalos, até o dia seguinte, Pencas de co·

loridos balões, deram nota original aos festejos,
enQuanto numerosos pombos esvoaçavam medro
sos com o retumbar dos rojões. Tudo toi festas,
exceto a saida do ex-Governador e de seu secre

tariado, que se constituiu em espetáculo triste
c acabrunhador. A nota negra que registramos,
não movidos por sentimento de despeito, e sim,
como colaboração aos governantes que entrarem,
porque, se tomarem boa nota da tremenda lição,
�udo farão para evitarem que com êles tal coisa
renha a acontecer.

Uma vala slntonisada, recebeu o ex·Gover
nadar Heriberto Hulse ao deixar o Palácio Ro·

sado, aumentando na proporção em que iam

Saindo os seus auxiliares Imediatos. Gritos de
"Panamá"! entremeavam-se à estrondosa vaia.

No dia seguinte, enquanto aguardavamos a posse
do bem escolhido Secretariado do Governador

Celso Ramos, ouvimos os comentárIos dos pre·
sentes:

"O povo vingou·se cruelmente. O Heriberoo

poderia ter saido sob aplausos da multidão, se

não tivesse perdidO a cabeça a título de vingan
ça". Fim doloroso para um govêrno austero, in
flexível e econômico. Fim doloroso para um po.
lítico que tinha. pretensões futuras e que poderia,
sem favor algum, ter saido carregado triunfal
mente pelas ruas da capital.

Registramos a ocorrência. Os Que entraram,
que estejam atentos, para que se por ventura
forem derrotados nas urnas, que não O sejam no

brio e na honra, e possam deixar os seus postos
de cabeça erguida, conscientes de que fizeram o

melhor. Não se iludam com o povo, que sempre
encontra motivo para apedrejar. E que desta Vez,

encontrou motivos justos e numerosos".

A reportagem de MANCHETE foi isso que analisa

mos: potaca sôbre potoca. Valeu como humorismo. Mas

não concorreu para prestigiar a grande revista cari�a,
agora acusada de aceitar tudo à base comercIal, mes·
mo e atê os aplausos ao governador que saiu do poder
nas mais vexatórias e humIlhantes condições.

O record de mentiras terá compensado?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FlorfnnópoIi8, Domingo, 12 de Março <te 1961

Noturno I
PéTicles Luiz Medeiros Prade.
(para o Rodrigo de Haroj

Me despetaleI num horizonte de vertigens
Quando fui flor de abismos.

Minhas pétalas
desabrocharam outras pétatas.
'rüdas escuras na fantasia da dor.

(quis ser noite e rosa

neste corpo que cal)

FuI somente flor
num símbolo escuro

de vampiros e fantasmas.

Fpolis. 1961
ANIVERSARIOS 'l••IIII....
SR. OSVALDO MEIRA �iamos. formulando-lhe e à
Com satísfacão registra. sua família os mais arden-

mos no dia dê hoje. mais tes votos de felicidades.
um aniversário natalício do

FAZEM ANOS HOJE:nosso prezado amigo e con

terrâneo cr. Osvaldo Mleira,
Administrador do Mercado
Municipal e pessoa muito
relacionada em os nossos

- srta. 'I'ereainha de Jesus
Carvalho Couto

- srta- Rose-Marie Mà.,
chado

- sr. Oscar de Morais Cos ...

ta
- sr. João do Sacramente

Alves
- sr. Antonio Salum

PAULO FRANCISCO - sr. Ilmar Faria Diniz
Transcorre no dia de � - sr. Antonio Carlos Spin-

Ie, mais um aniversário t;ta.. doia
talício do jovem Paulo - sra. Natália Moreira
Francisco Sch1emner, filho Leite
do nosso orezedo amigo e - sr-ta. Hilda Brites do Li
conterrâne-o sr. Bruno Scb-. vramento

lemper e de sua exma. es-- - sra· Antonia do Lagt
posa d. Iracema Bruno Alves
Schlemper. elementos des- - sra. Clotilde Moreira
tacadas em os nossos meios - era. Ju1ieta Gonçalves
sociais e culturais. - srta. Maria Emília Freí-
O "Ifãtãliciante, que é a- tas Noronha

plicado aluno do Colégio - nta. Maria de Lourde�
Cat'armense, atualmêhte' Machado
cursando o 3.° ano do Cur..

50 Cientifico, .s_oza em a so-

ciedade local de geral es-I ...--------.
tima e admiração, rooaro
porque, na oportunidade ed

tão grata efeméride será
alvo das mais carinhosall. -'

demonstrações de apreço e

estima, as quais nos asso-
_+-� _

meios sociais.
'As muitas homenagens

de oue fôr alvo juntamo!'
as de o ESTADO, com vo

tos de perenes felicidades.

(AMP!ttHA - Pró-Ginasio - Oficial
de Joinville

Manifesto da União Joinvi!ense

de fstudante
AO POVO DE SANTA CATARINA

A ignominiosa discriminação q.ue norteia os atos da

direQão do Co:égl0 "Bom Jesus" de Joinville, resultou no

lmpe\::limento drástico e categórico da matrícula de Poli

bio A. Braga, para o ano de 1961.
t um fato consumado.
Ê um ,atentado ao direito de instruir-se, ma�, acima

de t1ldo, é uma atitude 'lU, indigna de homens a Quem

possamos aceitar como educadores. Entretanto. Polbio A.

Braga não lidera uma massa de invertebrados, que acei

tem ,passivamente êsse ato discriminatórIo. A sua luta
nio ttem caráter pessoal, não é acomodadiça, não busca

ialsltS glórias, é uma sintese da luta do povo JOinvillense,
do povo catarinense, do povo brasileir?, de todos os povm
que -inconformados com a ignorãncl!:t, obstãculo-maior d

progresso; lutam por sobrepujá-la.
Do outro lado, como seus mais ferrenhos adversários,

encontI;amos retrógados da espécie dos diretores do Co'

légio "Bom Jesus" que, por covardes, não aceitam a va

lentÜi., por submissos, não aceitam a altaneira manifesta·

ção tia vontade dos estudantes de Joinvllle, que através
de seu lideI' Polibl0 A. :Braga, presidente da União Join·
villense Estudantil pleiteava medidas justas e reclamadas
por todo o povo de Joh'lville.

É mais cômodo aos senhores diretores, aUjar Políbio
A. Braga do melo estudantil de Joinvllle, mas, nem sem

pre o mais cômodo é realizáveJ. Nem sempre a razão, 2,

verdade, os bons propósitos, terão que submeter-se a fac'

ciosidade abjeta e covarde de mesquinhos sub-homens.
Desta vêz não.

Os estudantes de Jolnvllle, convIdam tôdas as organi·
z:tções de classe, operárias, ..recreativas, estudantis, etc.,
para' protestarem veementemente, contra a indigna deter

miIi�ção, um; diretores do Colégio "Bom Jesus", no sen

tido de que seja reformada a referida determinação d'
meroadores do ensino Joinvlllense, que aviltam a nobre

•nissão de educar, Impedindo que o autêntico lideI' da
classe estudantil, Políbio A. Braga, clame em nome do
estudantes de Joinvllle, pelo atendimento da lei n. 88, que
determina a criação de um Ginásio Estadual em JolnviUe,
:tspt�:lção máxima do estudante pobre.

Todo o povo Catarinense com Políbio A. Braga para
:l vitórIa das futuras gerações de nossa terra.

Jolnvl�le, 9 de março de 1961.
UJE

CRONICA

...�e �entes

v conlecimenlos Sociais

Nada como sentar e bater ii máquina, estando
possuid., de uma tremenda dôr de dente. A genr.�
pensa que se distraindo assim, batucando os pensa
mentqs que saem, desconexas, a dik vni aliviar, VIIi
parar.

Levantar um pouquluhc, dar uma vult inhn,
também não faz bem.\) lIior é al)l1,r a gelndeh-a, em
busca de nada; sim é Ilior. ACluÍ'le nrzinhn frio,
arrepia a pele, .reüettndo sensivelmente no sistema
nervoso. Ir ii janela, olhar a .beteaa da noite, OI orva
lho nas fôlhas feito estrelinhas que se confundem
com as próprias, também não faz bem. A aragem é
amena e cheirosa, pois existem f1ôres no jardim, mas

essa mesma aeagem, se converte em venttnho, e dr
nnite, qualquer verrttnho arrep!a o dorso nú o nlil.f(ro
de (Iualqu('r jovem. Por conseguinte, I\contece o UlI'.';

mil caso dll geladeira, ui-repto, eh'.. etc.
vu'tar à máquina é em parte ntelhor remédio.

Falando nêle, lembro-me que lIiio possuo nenhum
contra dôre;J de dente. Sempre fui menos relaxado
com o d,�n�i,;tll do que agora. E!'Il'uso-me na falta d('
te-mpo, nos compromissos inadiáveis. no acúmulo de
�(>n fco, e Vou levando.

Bem (pito. Dôr de dente só tem quem é relaxado
mesmo. Não custa ir ao facultativo, que é amigo e

faz u serviço sem anestesia, já flue aprendeu mélo
Jus psicológicos de tratamento 110 estrangeiro. Diz
êle QU" cenvej-sar com o nacfente. é o melhor unes
tésío. Porque a tal de .niecãcztnhn é de morte. dú
uma rcssnca danada, e faz ti vitima de bôho com'3
impressão de estar com II rnru mntilada do t�nHlnho
.lc um bonde.

Também não adianta tomar O 1<11 de 1\Ielhoral.
(',mo dizem os entendídoa. :1 baguiuha demora mais
de quinze minufos para fn:t.er efeito, e este que bntu
ca, errando como nUI1":lI. sendo ohl'igado a rebater
uma porção de xis nas ,Jlllavrus mal dis1ribuidns,
não é e nunca foi .lú, pOI·tanto é impaciente. E mais,
li dHEI bagulnha no cntr no esrômuao. antes de Iazer
tpassar fi dôr, inicia os pI'Omis'IOI·CS sfntcmas de uma

i furteA;e;:�:Il�e1!:�i;;'nl com II mün esquerda e contd.

nuur batendo ii máquina, tamhém não li uma boa

; solucão: dôr e erros se mist.urnru, c ücn-se mais
irascível do que cachorro acm-rentudo.

I PI.('g�n�����Cohl:1 �:�I'�I��(':m(l�a�IJ�'��� receita a em-

I Obedeci. Foi tiro e queda. Não controlei as "bo
che hadas" e engoli duas delas. Fu! amolecendo, aos

pnuquinhos. cai na cama ao lado, sem observar o

costume de afofar o travesseiro, apaguei a luz da ca-

beceira, (fe:i um estalfuho na rtogua . e dormi.

DONA IVONE�-VOLTA' A�-- -o�� 1 18) Viajou ontem para o

CANTAR _ A BONITA' 17) Procedente de

portOj
Rio o acadêmico de mrct-

SRA. CLEA WBATO VI� Alegre encontra-Se em to sr. Pedro Guilhon. ,O

SITA NOVA YORK. nossa' cidade o casal sr. e discutido moço tambem

_ 0.- sra. Miguel Comninos. vlsl1.n.n't fi cidade de Vitó-

1) A exma. sra. Ivone B. -0- ria.

Leal atendendo ao convite
da sra. Maria Madalena
Moura Ferro, dará um

recitai no Educandário
Santa Catarina - Multo
ronvever e aprecíadc gesto
de d. Ivone.

-0-
2) Marilla Peluso ex-Mlss

Elegante Bangú tambem
tomará parte no festival

de mocas em prol dos ne

cessttados, uma promoção
do Clube SOroptlmlsta.
-0-

3) Continua em prepara
tlvos o cerimonial do Pa
lacio do 'Governo para r>

recepção, do Presidente
Jânio Quad'i-os, úoverna .

dores Leonel Brlsoia e Ney
Braga.
-0-

4) Está de parabéns o ca

sal sr'. e sra. Dr. Paulo
(Ste!a) Medeiros pelo nas

cimento de sua !Ilhinha
Lldlce.

'

·-0·-
5) A srte. Irene Lacerda
tem sido vista pela cidade
dirigindo um bonito carro.

-0-
6) Fe,.nejou "nlver" a gra
ciosa menina LUla, filha
do casal sr. e era. Dr. Rui
(Lourdes) nürse. Lllla re

cepcIonou suas amigui
nhas, com uma bonita e

movimentada festa.
-0·-

7) Fomos informados de
que o casal sr. e sra. Dr.
Isaac (Clela) Lobato, es

tão em preparativos para
uma temporada nos Esta
dos Unidos.

�O-
8) Continua bastante mo

vimentado o restaurante
do Lira T. Clube.
-0-

9) A cronista de "A Gaze
ta", Jacqueline, Já regres
sou de São Paulo.

-0_
10) Assumiu ontem o co

mando da Escola de

Apl'endlzes de Marinha, o

Capitão de Fragata Nelson
Riete Corrêa.

:

-0-
11) No Rio, vai marcar

casamento a bonita srtjl..
Olga Maria Ramos de

--------- - -- SILVEIRA LENZI .--

Móveis \ Cimo de Florianópolis S. A.
Assembléia ,Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas de Móveis Ci
I mo de Florianópolis S/A., na forma do artigo 88, *§ l0 e

I ��:�b�é��reg�;�eiol��n�:�:' n:edl�94i4 �Q�:�;��ir�� a:��
de 1961, às 16 (dezesseis) horas, na séde social, à rua
Jerônimo Coelho, 5, nesta cidade, pé'lra tomarem conhe
�imento e deliberarem sôbre a segu:nte Ordem do Dia:

1 - Relatório da Diretoria, Balanço, Conta de Lucros
e Perdas e Parecer do COllselhQ" Fiscal, refe
rentes ao exercício findo em 31 de dezembro
de 1961;

2 - Eleição da Diretoria;
3 - Eleição dos membros e suplentes do Conselho

Fiscal;
4 - Assuntos de interesse sociaL.

A V I S O
Arham-se ii. disposição dos senhores acionistas os

jocumentos a Que se refere o artigo 99 do Decret(l�Lei
nO 2.627, de 26 de Setembro de 1940.

MOVEIS CIMO DE FLORIANóPOLIS S/A.

Irmandade do Senhor Jesus dos
Passo� e Hospital de Caridade
De ordem do Irmão Provedor, convido todos os Irmãos

e Irmãs para, às 19 �. horas dos dias 15, 16 e 17 do co�
rente mês, tomarem parte no triduo que será celebrado
�elo R. Padre Andreolli S.J., na Igreja do Menino Deus
em preparação para a Comunhão Geral do domingo. dia
19 à.s 8 horas, na Catedral MetropolUana.

Florianópolis. 2 de março de 1961
José TolellU7!0 de Souza

Secretário

Paula.

COM O

TORRADOR DE CAFÉ

modê'o"DE CAMPANHA"

Roberto Bessa - Direto!' Comercial
Impermea biliza ntes

-0-
12) A Princesa Margaret
�deverá ser desegnada para
o põsto de Governador Oe·
ral da Ausiria, vago com
a morte do Visconde de
Dunsossil, ocorrido recen
temente.
-0-

131 Encontra-se em nossa

cidade em visita a seus

famUlares, a Simpática
senhora Altinha Gonçalves
Saraiva.

Depois de grandes sucessos pela America Centt'al
regressa ao Brasil, onde iniciarii 11m giro pOr estp
E,,_tadf'. Para mais informações car�s I) e�l(! jor
nal li Eduardo Garcio.

ORQUESTR.·' ESP.4.NHOLA DE ESP"�'I'.ACULO

"CASINO DE SEVILLA"

-Q-
14) Circula em nossa cI
dade o manequim da ca

pital paranaense srta.
Jurity Bastos. A srta. em
foco jantava no restau·
rante do Querêncla Pala ..

ce, acompanhada do sr.

Ubiratan Brandão e a
morena bonita Neuza
Campos.

-O-
IS) A srta. Leda Llno,
marcou encontro no altar
mór da Capela Divino Es�

.

pirita Santo, com o Dr.
João Augusto Saraiva.
próximo dia 15 .

-0-
16) Comemorando o rt

sultado do vestibular pa
ra 11 Faculdade de MedlcI- ,na, o acadêmico Claudio
Oi Vicenzl Filho, recebeu I
ontem em sua luxuosa re

sidência.

Sim I Com ° nOl4vel aumento " c;oru�mo de ca16. V. pode Inida, i6

·lu:�,�arld':oí�O'!.'b!�"::'���(tl�:!��e.q:':f::i;�I�gr�n:t�� .

Mon""f, de 'imple, monelO, functono 00 o, livro..... (hOml",._
mlndo lenha ou carv�o, cam rendimento de 30 quilos de cof61* '-&
PO$lui,e"e.llmentolnl"nodeomlonlo"etendoocolo,seml�
O To,rodo, de Co" modtlo "Oe Componho" torro lomb�m. eoH eoftI
oçOcar, amendoim, castanho de colO, ""0 ele.

Vendas a prestações - Solicite folhetos.

CID. "LlLLD" DE MáqUINaS 1.:2!!��.E.�O��;ID AI:, I
RuoPI,otlnlnllo, 103l- COlllOPOIIOI230 - Slo Paulo -C....Oficinal' Fundlçeo emlGI>Orulhol _ S!lo Paulo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ISTO SIM�
É·OPORTUNIDaDE!

.r

s o ( i e d a d e Pró Desenvo!vimento do Estreito
Reunião da Diretoria de novamente com o Sr. Secre-

28-2-61 (74a.). i tárto da Saú.de, para reíte-

Nesta reunião foram de- rar a necessidade da cons

batidos e aprovados, os se- trução urgente da vala de

guíntes assuntos: I escoamento das águas plu
_ Foi designada uma co- viais no Bêco Caramurú, de

missão a fim de se avistar vez que muitos moradores

já estão abandonando seus - Em lace do estado de

lares e outros, irritados, I
abandono em Que, digo, a

ameaçam represálias contra qu.e foi relegado o Estreito,
o muro do Estádip do Fi- roí aprovada a indicação de

guetrense, para eles consi-j um c.,n.
sócio no sentido de

derado como a causa de ser oficiado ao Sr. Prefeito

suas atuais aflições; MUnicipal solicitando ore·

torno, para obras no Estrei

to, de pelo menos, um ter

ço da arrecadação munici

pal neste Sub-Distrito;
- Foi aprovado o envio

de expediente ao Sr. Pre

feito Municipal e Diretor

do Departamento de Saúde Sr. Prefeito Municipal, tam
Pública do Estado no senti- bem deverá ser reiterada 'a
do de suas providencias soncttação já feita no sen

para o seguinte caso: _ na tido de serem- levantados os

rua Ar ...cy Vaz eaUado, qua- leitos das ruas, ao envés de
se em cima do Posto de Ar- passarem tão continuada
recadacâo da Prefeitura, mente a motoniveladora, a

existe uma sanga atulhada qual já está demolindo o

de lixo, o que, além dos recto-no de' tanto afundar o
malificios oriundos do mau Jeito das ruas, como por
cheiro e pronreracão de

I
(;�:emJJlo nas ruas José oên

moscas e mosquitos, muito rllto da Silva e Aracy ,"az
depõe contra as autoridades Callado.
responsáveis acima enume- Fpolla (Estreito), em 10
radas, considerando-se ser

I
ele março de 19st.

aquela, talvês a principal Celino Camargo Pires _

zona resídencíat do Estrei· Diretor do Dep. de Pesquisa
to; no mesmo expediente ao e Publicidade.

�·� �am..�mm�� __""""""�
t.****************************************************************************j

diàriamente a:

Ocasião
INCUBADORAS "ALBAR"

Vendem-se (2) duas, elétricas com 2 motôres de
1/3 ele Hp cada, corrente 220 volts. capacidade total de
5.000 ovos cada, totalmente equipadas e em perfeito es,
tado de conservação. IDEAIS PARA GRANJAS PEQUE.
NAS. Motivo da venda: Pequenas para o nosso sistema'
incuba tório.

* com tarifas reduzidas

,.-

tURITI8A-SãO raUlO-RIO PREÇO DE OCASIÃO

j saída às 9 horas da. manhã y".''',
\

sal.da às 18 horas I

.1. Ver e tratar nas Granjas "PERDIGÃO" - Caixa
Postal, 20 - VIDEIRA - STA. CATARINA.

Ingressem na F.A.B. e ganhem
Cr$ 23.000,00 à Cr$ 30.000,00
Jovens de 16 à 22 anos, a Escola de Especialistas de

I Aec,.n.
áutica, fará de vocês sargentos especialistas da

Pôrca Aérea Brasileira.
Matriculem-se no curso preparatório noturno, que

Iuncicnará com início no dia 10 de março, agora em nos.

! sa capital.
jnscrícôes abertas para matrículas e ínrormecõee, na

rno l�':��!�'an!oe Alvim. 19, nos dias úteis das 19,30 ás
:": .cu ncr-rs.

_. --------- .. _- -----

VENDE-SE
Três CRIl:lIl. sendo uma de mater-ial e duas de ma;

dcirn ú Rua Major Costa (Servidão Cello Veiga n. 50),
'Irnt nr- a RU:l Mnjnr Costa 68 com Acacío Lemos .

.�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A VEMDA MAS

BANCAS Dl JORNAIS

E REVISTAS

Florianópolis, Domingo. 12 de Março de 196]
--------- ------------_

-

-xXx_

Há iu't'n�'�::' �:�U:�a Informaça-O L.-tera"rtaanos, Jorge Amado lançava
I) seu primeiro livro, "O d u É" t Jt d
Pais do Carnaval", i?iCian- CO���!�. Amado deverá per-! m:n�t��u��:�n:equee :e�� ����ito I�S e,,�u��S� ��h��
�� a��::::oum:e t���:��= ���! correr o país, num l�nça- pre encontra novos leitores escritor brasileiro de todos

_ xxx _

mais significativas das nos- �:�,toe d�á"���OSm�����ne:� �e "�o��u::a�:��ca�, Cl����� ��i��:P��'?5 �:7!�i;;S ��=
Os Festivais da Paixão ::8 s!���:m, O�lt���o;o����: tentando fazer com que -O numa reedição na coleção locados: Machado de Assis,

:��:�b:;'�:;:::��;:';�:�::�,: ;�c�n!:t':�:'1����:��i:' ���i;�:p:��,���:���:En; ��:::�. '::d.:':, :��:::� ;;�� J1?�:��r���;'H�:
pessôas. Como se sabe os um dos nossos raros escrt- tos já foram iniciados nêste de Federico Garcia torce e car que um escritor consíde-

festivais se realizam de dea tores que podem dizer que �:�tii�l'g: p����� i���:�:� �e:���lll�o�:r:��m:a c����. ��d�Ú��ii:��i1��!�r�r�cft�:��
::s!e:s anf���li::�lP:afsel�� �!::�a.da sua atividade li

com simpatia a idéia de au- O grande poeta assassinado Ramos, se encontra em nono

150.000 estrangeiros estive- Comemorando a data, a tografar, entre nós, não só o pelos Iranquístaa atinge lugar.

ram oreaentes, entre êies. Editora Martins anuncia as novo, mas todos os seus li- aqui talvez o seu ponto mais Livro mais lido nos três

1.400 -Jornalistas de todo o "Obras de Jorge Amado", vros, para os que admiram a. alto, num clima de verda- ultimas anos: "Gabriela,
mundo. em edição ilustrada, ao

sua obra literária. deira tragedta, com perso- Cravo e Canela", de Jorge
_ xxx _ mesmo tempo em que um

ÚLTIMAS nagens talhados com vigor e Amado. Capa mais bonita:
Slogan para JK: Em novo livro será lançado, em 1 _ Para próximo lança- autenticidade, chegando ao vcuerto de Despejo", de

octante apareceram carta- abril próximo. Trata-se de menta de dA Mudança", universal pelo regional. To- Carolina M. de Jeseus. Li

zes de propaganda da can- "Velhos Marinheiros", duas segundo volume de ;'0 nspe- mando de um tema simples vro que gostaria de ver,
didatura de Juscelino para novelas, uma já divulgada lho Partldo", de Marques e aparentemente comum,
senador por Goiás. com os em primeira mão por inter- Rebelo. zdtção da Martins. baseada num fato autêntico,
seguintes dizeres: "Gcianr- media da revista "SR". As 2 _ Moacyr C. Lopes, o êle recria, com poder, a hls
e bom pagador; J.K. para ilustrações para os livros escrttor marinheiro, que sur- tona, realizando um teatro
senador", Aludindo. certa -erão .de alguns dos nomes preendeu a critica e púbüco poético do mais aIto níval.
mente, aos beneficios por mais representativos dos com sua primeira obra "Ma- 6 - De grande interêsse o A. SCH:Mlf'T
'}le prestados àquele Estadc npsaos artistas plásticos: ria de cada põrto'', anuncia, resultado final da primeira Florianópolis, cujas tradi- neiro de 1765 na matriz de
durante o seu quinquênío. Darci Penteado, Santa Rosa, numa edição da Francisco bolsa do livro brasileiro, ções católicas já ultrapas Nossa Senhora do Desterro,

- xxx - Mario Cravo, Caribé, osvet- Alves, o seu segundo ro- promovido pelas livrarias I
saram as fronteiras do Esta' nome de nossa capital na-

Contam que, certa vez, o do noetor, Poti, Iberê Ca- mance "Crônica dos míní- Francisc� Alves e Brasilien-! do, para comu.ngar dos mes quele tempo e tem ainda a

'umoso boêmio Afrodisius. margo, Clovis Graciano, mos amantes". �e '. Por ele se podem colher
j mos ideais �nstãos de todo seu cargo o movirúentado

tendo desacatado um üdet- Frank Schaeffer, Manuel 3 _ Como sempre, com mumeros elementos para o povo brasileiro, dentro de Hospital de Caridade.

go. foi por êste desafiado Martins, Flávio Damm, Ana colaborações variadas e de -rm estudo da situação do mais alguns dias assistirá - 0-
cara um duelo. Na manhf Letícia, Carlos acuar, Ragt- bastante ínterêsee, a Revista Uno no mercado crasnetrc na:a uma resta religiosa: No dia 4 último no Palácio
seguinte l\frodisius dormia na Ratz, DI Cavalcanti e Brasileira de Estudos Pclí- e das suas tendências. Dare- .rata-se da Procissão do Se- Branco;

tranquilamente, quando o Glauco Rodrigues, o que ucos, da Universidade de mos, aqui, apenas algun- .ibcr dos Passos, aconteci OS SRS. ARCEBISPOS RE
foram chamar, dizendo: certamente virá dar um Minas Gerais, que atinge o dados que poderão mostrar "lento dos mais importan- CEBERAM A VISITA De

"Levanta-te; já estão a tue ainda maior :lbterêsse a esta seu numero 10 (juo. 1961) ao leitor a posição do nesse 0.<; e que polariza as aten- SR. GOVERNADOR

espera para o duelo". "Ah. -cos gerais. Nesta procissão Num gesto de cordialida-

�!:b::��oodeuDiZ::� p:/ � ��imad:r::���:ãodO�a P�:�� ��i�s ��. da:c����rad. r��:�
ceíro que vá começando' amorle.cedores em mãu estado )ft[3. a Catedral Metropcli- beu em seu petecío arenco a

eu irei depois _ ..

"
e contt .ana e no dia seguinte, de- visita do governador Celso

nuou dormindo. níngo (a Procissão começa Ramos ao retribuir sua vt-
- xxx - 10 sábado), há o retorno

I
sita anterior. Onde os

Hailê seressté é descen mra a sua Capela na Igreja rnandat . nos de nosso zsta-
dente da mais antiga li lo Menino Deus, na Prai- do e igreja mantiveram uma

nhagem real que SE' conn« nua. animada palestra, e mais
ce e que a história registra Desde 1846, quando em tarde o sr. governador se-

da. Dinastia fundada po- -ru-ço realizou-se a primeira
I
gutu para a igreja Santo

vrene'tk I. filho do Rei Sa »ocrssãc solaníssima em Antônio, para cumprir sua
lomão e da Rainha Sabá, i ue tomaram parte o Oo-

-

segunda visita desta vez o
êíe o 255,0 monarca od me; emecor da Provincía. altas arcebispo coadjutor d. Fe'Ú-
ma dinastia. O seu nome> rrtorroades civis e mntte- cio C. da Cunha V;sconcel-
oficial é: Hailé aerassté 1 c., o Arcipreste, o Clero e o los onde conversara-o pro-
Leão da Tribo de Judá, Elei )0\"0. E assim vem suceden. longadamente. No (

to de Deus, Imperador d, .\9 há 115 anos, Sempre com mos OS gestos de arruzade
Etiópia. Agora foi a segun' mais brilho. entres o governador e os
da vêz que reconquistou' A Irmandade do Senhor arcebispos demonstrando
trono, entrando triunfal 'los Passos está. aLualmente que o governo é a igreja C.j-
mente em Adis-Abeba, ea �1-:1 196 anos de existência tão de mãos dada para o

pital da Etiôpia, pois já f !lois, foi criada a 1° de ja bem de nossa terra.
havia perdido uma vêz eu-

1935, quando as fôrças d

Mussolini invadiram o pai<
anexando-o ao ImpériO Cc

lonial Italiano e exilando (

então rei Negus Negusta.
Em Genebra Selasslé de

l"endeu na Liga das Nªções
a causa da independêncif
(le seu pais e em 1941 pro

clamou·se Rei da Etiôpia,
em sub�tltuição do Negus.

reeditado: "Olhai os lírios
do campo", de Érico Veris.
simo.

Como vemos, além dos
leitores e estudiosos, o in
quente Interessa também
ias editores.

por Walter Lange
Jorge BIdault, de 61 anos,

ex-primeiro Ministro da
F r a n ç a, referindo-se ao

atual "premiar", General de

Gaulle, fez a seguinte de

cierecão. "Eu creio Que o

General de Gaulle superou
a idéia fixa de querer ser a

"Donzela de Orleãns", está
convencido agora de ser o

próprio Deus."

-xXx-
Harold Macmlllan, o pre

míer inglês do partido Con

servador, mostra um admi
rável eeptnto familiar, con

seguindo e nomeando pa
rentes seus e de sua espôsa
Dorothy Macmillan. O seu

primo é secretário da Com

monwealth; seu genro, o de
putado Julian Amery, foi
nomeado Ministro da avia
ção; o. irmão de sua nora.

David Ormsby Gore Mi
nistro de Estado; Lord John

Hope, um parente chegada
seu, é Ministro das Obras
Públicas. Também outro pa
rente de premier, Cameron
Cobbold, é o diretor do
Banco da Inglaterra.

-xXx-
Julio Lobo, um milionário

cubano e um dos maiores
industriais açucareiros, do
mundo, tem uma grande e

célebre variedade de "cole

ções". Conseguiu agora au

mental' a sua "colecão de

Napoleão", com mats 2
custosos troféus: "Um den
te de Napoleão e uma escô
va de dentes com cabo de

(Parn remessa de publica_
ções e informações: SM _

C. Postal, 384 - Florianópo_
lis - Santa Catarina).

�SINO
-
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prata".

Norma Rojas, de 34 anos,
uma teimosa. e valente co
na de rasa da Califórnia,
depois de resistir durante
horas á policia, foi subju
gada e prêsa. Qual o seu

crime'? Assassinou a faca
das o seu marido, Victor
escutar no rádio um progra·
esutar no rádio um progra�
ma e ela teimou em querer
ouvir a parte social que es·

tava ser.do irradiada.
__:__X:Xx-

Charly Taylor, de 62
anos, um homem sem

-

tra�
balho, agragece aos eleito
res de Kem;J.edy não estar
;}reso. No dia 2 de novem

bro, 6 dias antes das elei·
ç&t.>, est.ava sendo julgado
em Detroit por "vagabun·
dagem". Ele alegou estar
sem trabalho. O juiz Gillis
citou então o candidaw

Nixon, por ter o meslJ10 de
clarado em seus discursos
de propaganda, que haviam
muitas vagas abertas, en

quanto Kennedy alegava
ser difícil encontrar traba·
lho nos Estados Unidos, En·
tão o juiz deu esta senten

ça: "Taylor seria conde·
nado a 30 dias de prisão se

Nixon fôr eleito e ficará
sôlto se o eleito fór Kenne
dy," Um dia depois de co·

nhecido oficialmente o re

sultado da vitória dêste úl·
timo, Charly Taylor foi sôl·
to!

Horário de Missas aos Domingos

S. Fl'8.ncisco - 7 - 9 - 11
horas

'

Monte Serrat - 19 horas
Prainha - 19 horas

Horário de Missa do Es.
treito

os pneus

S.Antônio - 7 - 8,30 -

L9 horas. 6,00 horas; Capela Bom
Colégio Catarinense - Jeslls
4,30 - 5 - 5,45 - 6,30 - 7,30 horas: Igreja N.a Sra. a

7,30 - 8,30 - 18 horas. de Fátima
Rosário - às 19 horas. 8,30 hora�; Igreja N.a Sl'a.a
S. Sebastião - 6,30 horas de Fátima
S. L�iz - 6 - 8 - 10 ho.. 19,00 horas' Igreja N.a
raso Sra·a de Fátima
Conceição - 18,'�0 horas 16,00 horas Capela de Ce
Asilo de Mendicidade - 6 queiros.
- 8,30 horas 10,00 horas: 1.0 e 30. dc ..

�I: mingos do mês:
Asílo de Orfãos - 6,30 - Capela de' Serraria
a horas 10,00 horas: 20. e 40. do-
Nossa Senhora do Parto - mingo do mês
8 horas Capela de Capoeiras "'\

saco.
d::ls J/iLmões -

7'3°119'°0
horas: 10. e 20. de ..

horas mingas do mes·

J os·� Mendes - 8 h0ras Capela de Itagüaçú
Menlllo Deus - 5,iW - 8 19,00 horas· 20. e 40. de ..

hOI'as mingo. do n;es:

Bons amortecedores mantêm
os pneus ajustados ao solo,
evitando assim o desgaste
.provocado pela trepidação.

CONTRIBUICÀO DOS AMORTECEDORES

. t:fl/iZ'lll:Z)WI;.

COFAP - COMPaNHIA FaBRicaDORA DE PEças
um produto da

P�ra a boa dona de casa nada mai�
útil que um fogAo à gás para

fa,cilitar sua tarefa de cozinhar

Fogões à

liquigás. com
instalaçAo
completa
ent..ega de gjs
automática
à domidlio.

- ---.-_.__ ,

�
_""---- 1._
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AS PUGNAS DE HOJE PELO CERTAME ESTADUAL (SETOR SUL) - A rodada de hoje, a terceira do certame catari nense (fase semi-li
nal,da parte sul) é das mais empolgantes, prometendo levar publicos numerosos aos locais das lulas que são Itajaí e_ Tubarão. MarcJ-
Iio Dias e Paula Ramos bafer-se-ão 111' cidade portuária, onde, na rodada anterior o Hercílio Luz sofreu goleada de cinco tenlos. Mas
o nosso Campeão está bem animado e certo de que saberá impôr sua categoria de campeão ,estadual ao pelotão colorado •. No sul jo
garão Hercílio Luz e Melropol, pugnaessa ,de difícil prognóstico, muilo embora o quadro de Criciuma, líder absô luto, tenha triunfado

aqui e seu adversário perdido em Itajaí. Sem dúvida, dois espetáculos magnlficos que deverão proporcionar grandes arrecadações.
Aimoré ,Foi o Escolhido

�����rn[ffi]��
REGIII IllMilGAO

Sete ,pár�9s olímpicos serão corridos na manhã de hoje, quando será efetua da a segunda compe
lição remística da le mpora,da promovida pela FASC - Silveira x Orildo, o duelo que mais em-

polga s.kmifbfo:'aOls',.o.,,'a,Dn"aS,eS,jP"spá'ue,OaSs' "A Entidade, visando aos 5) Não haverá contagem preendído obrigatóriamen ....

•
_ preparativos para o Cam- de Dantas para os atlétas.

t
te a das duas últimas Re.,

Bem certa andou a Fe- de quatro com e o oito peonato Braslleh-o de Re . 6) A r-aia só terá baliza- galas, a Entidade confirá

deraçêo Aquática de San- sempre uma atração, o que mo, instituiu as "Regates menta de saída e chegada. medalhas alusivas ao feito.
ta Catarina instituindo a maior interesse desperta é de Animação", a serem 'cUs., 7) Quando o estado da I As medalhas coi-responde
"Regata Animação", desu- a prova de skiff, com o ern- putadas entre os meses de caia ou outro motivo pon- rãc à quant.idade de atlé-

;:�:t;:o�n�::!fi�arC��n�:� ��!f���e �r���a�nt�:�ri��� �����'e�l�o p�.in�:�I�:�����·;� ;re�'á�:ll:��, c:��:r�:���ii�.rbi� 1,\��ã:�c�S!:·��ü�Ul�ae�i��:
nato Brasileiro de Remo. grou-se campeão cetert- de cada mês, excluidos os realização da Regata, fica-, se-á pelo maior número de
Serão efetuadas regatas no nense do ano passado, mas de setembro e novembro, rá ela automáticamente a� f vitórias nas tres últimas

primeiro domingo de cada que jamais conseguiu su- com o programa olímpico. dtada para o domingo se_ Regatas, recuando.. .se à an ..

mês, exceção aos meses de plantar seu adversário de em classe aberta. obede- gu inte. ; ter-ior enquanto perdurar o

setembro e novembro quan hoje nas disputas pelo tt-, cendo o Código de Regatas 8) A Entidade poderá re- €mpate.
do 2 entidade presidida pe- lula. Silveira, corno se sabe, da Entidade com as se-. duzir o número de juizes n 11) Será considerado

10 dr. Ad Pereira Oliveira não correu em Novembro, guintes alteracôes- 1) Nãc autoridades de r-ada Rega-. I vencedor das "Regatas de
efetuará a Pré-Campecne- deixando assim de bater-se haverá cobranca 'de taxas (a. I Animação", o Clube que
to Catarinense e Campeo- com Orildo. Desta vez, po- ou emolumento. 9) A "dobra" só será I participante de todas as

nato Catarinense de Re- rém, o grande campeão do 2) Os clubes da C;pital permitida na ordem se- competições, se tornar ví ,

mo. MarlinelJi treinou com uma serão tnscrttos "ex-oficio' guinte: I toríoso em maior numere

Hoje pela manhã, na intensidade jamais vista,

e91
em todos as Regatas. 3) A a) "Quatro Com", "Dois i de provas, ao qual se con-

:;�essuJ�se�t:;s:� �:esg�r��. �.���a:ms:�n:���; d;i��l: ;:;�:�!� s: :.:��n���;: ��:;�,,, "Doi, Com' 9"'" ° �:;:g °�Q��;;��E�Ai
bes de remo ,tentando ( Orildo porém, acha que anterior a cada Regata, na a) "Quatro Com" e "Dois SANTA CATARINA". C

possível e o impossível To-. Silveira jamais o baterá Secretaria da Entidade. A Sem" - conjuntes comple- empate resolver-ce-á pelos
dos querem ver sues.guar- e hoie irá à baía sul para primeira ínscrição valerá tos - nara o "Q(!IIIJ:ll'O primeiros lugares na últi

nlções alcançar as pr-imei- isso demonstrar. Os dois para as Regútás seguintes, Sem". ma regata, fazendo-se o re

ras colocações. Todos que- ..ustentarão hoje dois due- a não ser que seja inscrito a) "Stngle-Scull" para o cúo ii Regata anterior en

rem (e por que não?) re ... los, pois também competi- novo conjunto em aubsü-. "Double". quanto perdurar o empale
presentar Santa Catarina rão no dcuble-skiff. tuicãc ou, no mesmo pm, 10) Aos atlétas que ob.. -Becretarte da Entidade

na disputa máxima do es- O oâreo inicia! terá co- ":0, comunícndas as altera- tiverem maior número de 6 'ae dezembro de 1960.

porte nacional. meço-às 8,30 horas. ções ínu-oduvídas na guar- vitórias em cada orova. Dr. Al'i Pe'l'eim Ol1veirtl
São sete páreos clímpt-. Abaixo damos a nota of .. nicão. 4) Poderão ser ins- desde que dela hajam par- Presidente

cos, pela ordem de dispu... cial da FASC sôbre a Re- cr-itus guarnições "A" e

I
ticipado pelo meno,[ sei::>� A11(!JJl1J'O F. da C1I.l!/W

ta a saber: 4 com, 2 sem, gala Animação. "B·'.
I __ �S, nêste n�o com- ::_�r(>tá�

_,_

, VOC/lONCEMMAIS!
-------------�----------------------

-�
..
�-�-- - - - .....

com as emocionantes transmissões de

'FIRESTONE

Em ltajaí:
Paula Ramos J ,Marcílio Dias

PEI.A

____BAº19_§J��BY}A
ondas médias: 1,420 kc - :5 kw
ondas curtas: ::;,97::; kc - 10 kw \

Ó,
Com o maior e melhor equipe de locutores e comentaristas !
de Santa Calarino: Nazareno Coelho, Fernando Unhares, Rui

,

lôbo, Luiz Coelho, Gonzaga Lamego, Mauri Borges, Osnildo
MortineUi, Rouget Carrifl

RIDE CATAR'NENSE DOS ESPORTES
Rádio Nereu Ramos _ Blumenau e Rádio Herval D'Oeste e

Rádio Difusora - laguna e Rádio Difusora _ Jainville e Rádio
- Clube de lajes e Rádio Cultura _ Jainville

-- -- - - ----_----- -

""�_-_-
--_-_--

UMA GENTILEZA DOS REveNDEDORES

FIRESTONE

lliembrand((iJ

Ronaldo
Ingressou no

Grêmio
. .n Pôrto Alegre chega ..

nos n notícia de (!ue o pon.
leiro Ronaldo, valor por
�xcelência do Coritiba,
lendo inclusive aoui bri ..
lhado contra o Paula Ra�

,110S, em jogo nela Taça
Brasil, .�o::sinol! vantajoso
:::ontrato C0m o Grêmio
Porto Alegl'ense, devendo
ser lançado hoje contra o

'farroupilha, de Pelotas.

No dia 12 de março de

1953, portanto há oito anos,
a seleção do Brasil atuav'a
no estádio Nacional de Li..

ma, Perú. frente à repi�
sentação do Equador, el'll

disputa do Campeonato Su..,
lamericano de Futebol.
Venceu o Brasil Dor 2xO,
com prbitragem do inglês
RicHard Madison. Marca.
ram para o Brasil: Clál.!-dic.
e Ademir e o onze do Bra ...

sil formou com: Barbosa:

I Pinheiro e Alfredo; Djal�.
ma Santos, Brlmdãozinho
e E1Y; Claudio, Didi, Bal
tazar, Ademir e Rodrigues.
Tres anos depois, voltav)l,

a representacão do Bran,
um dia após; isto é em 13
de maio de 1956. :! jogar
agora frente a seleção da
Costa Rica, em disputa do
Campeonato Panamericano
de Futebol Nesta aportO.
nidade o Brasil foi repre-.
sentado pelo escrete ga(l
cho. O Brasil venceu por
7xl e o cotejo desenvolveu_

"
•

--Nizeta Vãi Deixar ,o Avaí

Notícias chegadas do Rio
revelam que a diretoria da
Confederação Brasileira de

Desportos, reunida terça
feira sob a orestdêncta de
João Havell�nge, tomou as

seguintes resoluções:
Durante a reunião foram

tomadas as seguintes reso

luções . primeiro - Indicet

para écnico da seleção bra
sileíra de futebol o sr. Ai ..

maré Moreira, depois de

exposição feita pelo vice

presidente da entidade: se ..

gundo - aprovar as provi
dências tomadas em r-eu-:

nião anterior com relação
ao certame mundial, modi
ficando a data de apresen ..

tação dos jogadores, de 1.0
de abril de 1962, para logo
após a realização do torneio
Ríc-Sãc Paulo, que será
efetivado nos meses de fe
vereiro e março, daquele
ano; terceiro - homologar
a indicação do sr. Paulo Ma
chado de Carvalho, para
chefe da delegação que par ..

ticipará dos jogos prepara
tãrios do corrente ano e

Campeonato Mundial que
será realizado no Chile.

Osni GOl�çalves vai dei

xar o Avaí.
O conhecido treinador

sr. Presidente da Repúbli
ca.

Nizeta adiantou ainda
que deixa o Avaí mas que
talvez em outra oportuní
dado volte BoO conjunto
"azzurre", pois gosta, além
de ludo, das surpresas do
futebol.

Afirmou ainda que o O treinador, quando Ia ...

motivo m-ende-ae única e lou à reportagem, estava

exclusiv�mente aos seus de posse de um ofício em

afazeres funcionais, com a que solicitava a rescisão de

alteração do horário pelo :_on_'_'"_to_' _

[alando à reuort agem na

tarde de ontem, teve 'a /).

portunidade de declar-ar

que a notícia divulgada
tem fundamento.

do Usati, de São João Ba

tista, nela contagem de 2x1.
após noventa minutos em

que o clube bugrino da ca

pital foi amplamente supe ..

rior. Caprichos do fute
bol ..

-x-

A diretoria do Postal
Telegráfico aguarda que as

faixas de campeão, manda
das confeccionar, fiquem
prontas, a fim de que p<;;-sa
realizar a grande festa, pe-o

- x..,-- la conquista do título de
A diretoria do Av'aí SQoo. Bi-campeão.

licitou permissão ao Gtlà
fany para levar em st:-J

delegação o atacante Heli ..
nho �utra revelação do clu
be bugrino. A solicitação
foi aceita.

Sómente na próxima se

gunda feira é que tere1110E

a primeira rodada do Cam .

peonato de futebol de sa

Ião patrocinado pela FCFS,
uma vez que os jogos mar ..
cados para a noite de se .

gunda feira última foram
transferidos em vista do
mau tempo. Jogarão os

quintetos de- Fabiano x DÚ'"
ze e Bocaiuva x Doze A.
O Fabiano' é o líder.

-x-

As equipes amadoristas,
com exceção do Postal'"Tele
gráfico (!ue atuou ainda

domingo, pennanecem com"

pletamente paradas.
-x-

Sôbre o Bocaiuva é'. re-·

portagem, enlb.�a tentar....
não conseguiu qualquer in�

formação a respeito do'"
ze canarinho aue êste ano

deverá participar do certa

me regional com uma equi
do- pe bastante modesta.

mingo ,oora fi representação

O nonteiro direito Hélio
que pertencia ao Paula Ra
mos foi negociado com o

Almirante Barroso pela
im.portância de> ,cr$
30.000,00.
-x-

O GuaranY !)erdeu
-x-

O Campeonato Comei""
ciário de Futebol deverá

atingir grande interesse do

público na presente tempo...

rada pois contará com a

participação de oito clubes,
aproximadamente, além ãe

.ser .regulamentada a pre�

senca de craques do nosso

futébol profissional em suas

equipes.

;e no estádio Municoal dc:
México tendo como

-

árbi,
..1'0 o chileno Vicunã. Larry
3, Chinezinho 3 e Bodinhe·
foram os goleadores e o se·,

lecionado formou com:

Waldir; Floriano e DlIarte;
')l'éco, Odorico e Enio Ro·
drigues (Figueiró); Luizi·,
aho, Bódinho, Larry, Enio
I\.ndrade e Chinezinho. "Um

Jofre x Rollo,
Dia 25

ano depois, nesta mesmll RIO, 11 tV. A.) - Vem
data, o Brasil voltava a sensacionaHzando o mundo
atuar no Estádio Nacional esportivo f.'arioca a luta do
de Lima n":> Perú, agora dia 25 do corrente, no Es-

para enfrentar a seleção tádio do Botafogo, {!ue reu
chilena, em disputa do nirá, pela decisão mundial
campeonato suLamericano do título dos "galos", o bra
de futebol. Venceu oBra ... sileiro Eder Jane e o ita ..

si! p:rI' oU2, goleando para !iano Piero Ro1lo.
os brwdleIros: Didi 2, Zi- O pegador italiano anun..

zinho e Pepe. ciou que deverá estar dia
O árbitro foi o ing1ês 14 do corrente no Rio,�

BertleY Cross, fonnando o jando em avião da AlitM
onze do Brasil asim: lia. Em sua companhia, vi..
Gilmar; Bjalma Santos, rão "" tnanager Branchlni e
Edson e Nilton Sant«;ls; Zó- o jornalista AI_o Fer'ati,
zimo e Roberto; Joel, Eva- êste secretário da Associa...

risto, Zizinho, Didi e pepe'l �!� ::sIt����istas Esporti..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



VENDE-SE

-1-

-x-

REMoçA0 DE RESTOS MORTAIS

I
E' bem provável que a

De conformidade com a resolução da Mêsa Adminis- equipe do Ipiranga volte a.

C trativa desta Irmandade e Hospital de CarIdade, levo ao partiipar do certame .all'1a.,

a S a conhecImento dos interessados que, a partir desta data, I odirsta de 1961, [untamene
com o prazo de 15 dias, deve Ser providênc1ada a remoção te com I) Colegial, que as ..

I
dos restos mortais cujo prazo de 5 anos Já expirou, se-I sim abrilhantariam o cam ...

vende-se uma casa situada à Rua Felipe Schmldt., gundo avisos pessoais em cartas por várias vezes

e:xpe-I
peonato da segundono.

DIA 14y3/61 - FERAS HUMANAS - Randolph Scott e 8.5 com terreno de 35 metros de tundo.

I
didos. -x-

DIA 21/3/61 _ �ci�e;I��r�O �AR _ E I FI no (
Informações pelo telefone 6250 no período das 9 às

.

O atacante Nilsonencon...

os Irmãos Mauch
rrc y 11 horas. Findo. esse prazo, os restos mortais qu�e se encontram trá-se em Tubarão, onde

DIA 28/3/61 _ DOIS CONTRA UMA CIDADE INTEIR�
na Necrópole_desta Ir�andade nas ccncicões acima men foi reer parentes e amigos.

DIA 8 DE ABRIL _ SABADO _ SüIREE E SHOW COM CURSO GRATUITO DE TAQUIGRAFIA cronades, se�rao removidos para o o.ssuario comum. Noticia-se que o destacado

A ORQUESTRA DE TO- _

A relaçao dos nomes será Pubhc�da oportunamente. aante foi ccnídadc para

BIAS TROISI POR CORRESPONDENCIA info���,I��en�, r:p���ena d;e;::t��� ��e-�:Spft:�st�: treinar no Ferroiário.

Me,�a8 na Secretaria
O INSTITUTO NACIONAL DE TAQUIGRAFIA, Caridade.

empenhado na campanha de difusão da taquigrafia
brasileira, abriu inscrições ao seu curso oor cor
respondêncín, ntravés de 12 lições. Escreva hoje
mesmo, dando nome e enderêço, para fi Oalxe
Postal n.v 2fiOO ou 11.° S600, São P'lulo.

Irmandade do Senhor Jesus .dós .

Passos e Hospital de CaridadeUma casa situada à rua Anita Garibaldi, 44 fazendo

fundos com a Av. Hereillo Luz e um terreno na rua Gal
Bitteneourt (antiga casa nc 82). Tratar pelo tetero,

ne,2376. EDITAL'

.

PROGRAMA DO MÊS
PROGRAMA DE CINEMA M:E:S

DE

MARÇO

�

Para almoçar e jantar bem, depois de sua 1
cau, QUERtNCIA PALACE HOTEL I

consratôrtc em Florianópolis, 10 de março de 1961

crton A. Platt
Mordomo do Culto'Divino

\

concorra v. também ao :���

�RANDE. -

CONCURSO
-..

Vf:�;'''' -, ��.JJ--

PROCURE HOJE MESMO O REvENoeOOR OI! e VE.JA

COM QUE FACILIDADe. V. PODE ADQUIRIRAGO".

oCI. GELADEIRA MA'S INDICADA PARA o SEU CONFORTO

�&R$ 3.100,00 '

..
I' ..__

._ -- ��.:
DESDE MENSAIS

'_", ."'.
.---.

RETILINU MÁGNiTIC,,- Gf, 11,7 pt5
Nova porto com fechomento Magnéfico
em dois modêlos de cêres Internos'
Roso e AlUi.

ganhe inteiramente grátis
um maravilhoso conjunto
estereofônico e mais 4

prêmios de real valôr!
Ródio trCllIsifor

CARAVAN GE

._; '�-�':J \ '

�_____ _ .t...a... _
.,._�, •. :�::;::"i'. GE

. >\t .� \ '

�
E' íócil participar do GRANDE CONCURSO GOlOEN UNE GE 1 �61.: 'No ato d� c�mpr.a V: recebe um .cu�ào., com o qual �oncor�er�

ao sorteio dos maravilhosos prêmios. E lernbre-se . Prêmios GE, preml95 inteiramente dlstrlbuldos nesta CIdade.

MACHADO· 6. CIA. S/A. =-R.SALDANHA MARINHO, 2 ED. OSVALDO
MACHADO .i' tt, ) :. P, ii 111I J

o.ientoç60 do ,"omoçÔCI: Norton , ...blielllocll S. A..

,
•

�OTÍ[IAI
.14.

Comenta-se que o meia

esquerda Vadinho, um dos
bons atacantes de nosso

futebol, está com seu eon

trato terminado com o

Avat.
-x-

O Internacional, de La..

[es, voltou suas vistas para

jogadores do futebol flo
rianópolitano. O clube ser...

rano deseja o concurso do
zagueiro Trilha, do atacao-

I te Alair e de wn médio

;�r�' não conseguimos apu ..

-x-

O atacante Telê, que es ...

tava sendo pretendido pele
clube laje'ano, deixou de
interessar, pois o jogador,
após acertar dételhes, de
sistiu de ingressar no fu
tebol serrano.
-x-

A equipe do Leão da Ilha
estará jogando na manhã
de hoje contra o Pind�:,
ma, do Abrigo de Meneres,
no estádio daquele estabe
lecimento educacional.
-x-

,

O médio Loló, que sofreu
uma intervenção cirúrgica
no joelho, já voltou a cem ...

po, mantendo (1'<; primeiros
contactos com a pelota, na �

da sentindo.
-x-

A equipe de futebol de
"A Sedutora" participará
pela primeira vez do cam ...

pecnetc comerciário de Iu
bol, com uma equipe eapaz
de brilhar.

SABOROSO 1

SÓ CAFE ZITO

Rá�io Guaruujá
As 8.00-
Bom Dia Para Você
As 8,35-
Desfile de Boletos
As 9,05_

A Música de Ontem e

de Hoje
As 10,05-
Shaw Musical RGE
As 10,35-
Sucessos em LP
As 11,05-

Música Para Todos
A� 11,35-

Uma Voz e Seus Sucessos
As 12,05_
armocando com Música
As 12,30-

Carnet Social

As 13,05-
Vozes Brasileiras
As 13,35-
Melodias de Paris
As 14,05-

As Doze. Mais
As 15,05_

Flrestone Nos Esportes
As 18,00 -

Horas Luterana
As 18,15-
Sucessos de Portugal
As 18,45-
A Voz Evangélica
As 19,05-
Sua Majestade o Cartaz
As 19,30 -

Momento Esport. aranme

As 20,05-
Instantâneos da América
As 211,35 -

Músicas Para Dancar
As 21,30 -

-

Novas de Salvação
As 22,85-

Músic e Romnce
As 22,35 -

Música de Boite

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SantalCatarina vai primeiro superar
seus problemas para tentar progre-
d·

.

d \
em ritmo acelerado da ex- destino nos vinculou. No

Ir em seguI a pansão - continuou o sr." panorama que se criou nos

"';,. Celso Ramos. Achamos, pois, ultimas anos, mê,do ou ínér-

_ vencend'; com dlficul- c�sso brasileiro em forma- q:eerl:::��osco:s:�:�:�a co:; ��� s��la: ;b�;�iv��Ci:e�::
dades os óbices decorrent�s çae, onde Santa oatartna

vontade, êste dado que seria crava _ finalizou o sr. cet
da. disparidade �e �eios fi- deverá ter u� lugar de des-l altamente desencorajador se so Ramos.
!lanceiros e técnicos e a taque, a noçao da pe�ada e

I
não estivéssemos possuidos

J]lagnltude do probl�ma d? honrosa responsablhda�e da convicção de que ê neces- aGONIA. OI ISMAdesenvolvimento - disse a que deve caber ao setor m- sârlo criar a partir de nos-
i111prensa o sr. Celso Ramos, dustrial, a convocação de

I so próprio sacrifício as �";,�'.�: :.-::_: =w:.._r�gOverna,dor do Es�ado de. que a revolução profunda I' condições necessàrtas à es- �!:_f!",.:.i=-.�::.�::;�z�;�t�a ;e�ui�;:� ��t:l:a o::�aCO?n;êmn�:: :;:! �:��I�da:\ ds�Sbr!:��:���a f�� f�Pnlr:�To - d=-���tro-::
programa de profU?�ldad:, ve conter vlo�encla ao eSP1-! unidade da nação a que o :'�::!1"'.".:'�-=::=--=
lançado pelo Seminano Só- rito democrático que a cen-

do_Econômico concluído em ne e exalta, estavam a

F1orianôpolls, no mês pas- apontar o caminho certo do

sado. A acentuação da ten nosso dever: o exame ente- ;'
dencia politica de transror- ríoso, determinado e stste

J]lação do regime de convt- manco nas características,
véncia da estrutura brasi- contradições e dificuldade,
!tira, a partir da rutura que marcam e definem o �
energica dos anos trinta, vai atual projeto de vida bra

crescentemente revelando allelro, explicou o sr. Celso

potencialidade antes insus- Ramos.

peitadas e que permitiram SÔ assim, eliminados os

ao gênio inspirado do pre- preconceitos negativistas e

sidente Juscelino Kubitschek afastados os otimismos emc

baseS ideologicamente sóli- clonais, num exame stste
das à grande arrancada mátlco, despretensioso e

erunômico-cultural dos anos descomprometido, de can

se senta, que, na sua orl- ctuões antecipadas, acre

ginalidadc ousada, certa- ditamos poder estar corres

mente, marcará não a nossa, pendendo à. expertativa de
.

mas na cultura da Histôrla povo e cumprindo o nosso

Oridental, quando da des- dever para com o país.
crição dos historiadores ru-

Ituros, um modélo novo, rér- i NEM REPOUSO NEM

Itil e inédito, acrescentou o
_

Meno

industrial Celso Ramos.

I - No incremento rápido
PESADA RESPONSABILI - de nossa população está a

DADE base mesma do estabeleci-
mento de um mercado inter

_ A consciência do pro- no e um poder de consumo
------------------

'111 t1�' ffi
PARA TÔCAS
FINALICACES

Malares �8jculare!o poro comi.
nhões _ 6 cilindros olé 170 HP

OIST.=;r:IBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O R, G. 00 SUL E STA-:--CATARINA

c. TORRES S.A.
Voluntários da Pátria, 338 - Fone "'7144 _ POrto Alegre

FILIAL, VOLUNTÁRIOS, 320 - PELOTAS

Sonrisal é o único que contém 2
antiácidos. Um dêles dá o alívio
imediato que V. deseja. O outro

prolonga seu bem-estar pelo tempo
que V. precisa!ECervescente,' crista

lino e refrescante,
Sonrisal é a dose
certa para V_ ficar
bom de modo mais

rápido e agradável.

,.,

·s�
[nsino �rimário �cve ficar a car�o �os municí
�ios em certas re�iões �o �aís a título �e

• 1\ �. � h t
rio, se assim for organlzadc,

. ex�emncla. uCUa es �::'�:�;to � �:�!;:/:lf�:
A munícrpaüaeçêc do en- decídtram-éprover uma re-

concretizado com mil e
sino primaria em certas re- comendação que ficou assim

quatrocentas novas salas de
gtões do país, pelo menos a redigida:_ "municipalização

.

utuío experimental, está do ensino, entendida como aulas E' a implantação do
� entre a lI_uestões que uma a transferência ao municl- sistema de tempo integral

equipe oe educadores e pes- pio da execução do plano para o magisterio-; O Seml
quisadores recomendou ao edueacíonal da escola prl- nario accío-zconõmtcc de
Seminârio Súcia-Econômico marta, com a asststencía Santa Catarina, organizado
de Santa Catarina como um financeira e técnica o Es- pela ONI e a Federação das
dos passos mais seguros tedo e a supervisão deste

I
Industrias do Estado, serviu

para dar a esta moda- quanto ao cumprimento das' assim para abrir o debate
lídade de educação unt- clausulas do coreverüo''. Vê em torno de tão momentosa
versai categoria bastante e se, assim, que os peritos questão.
rendimento pleno. Somente ainda percebem a Iragill- ----------
com o ensino elementar pas- dade do organismo municio
sado á alçada do poder mu- pai em materia educacional REUMA·', ISMOnlcipal, com seus lideres in- c resguarda a iniciativa da

.

teressados nas soluções se

guras, poderá o Biãsil con

seguir alfabetizar mais de
vinte milhões de pessoas. O
assunto em tela foi alvo de
acalorados debates no Se
minaria sõcto-aconômtco,
na cidade de Florianópolis,
110S primeiros dias do cor. -

rente mês. Mais de setecen
tos participantes ouviram os

prós e contras â teoria da 1

municipalização do ensino

Iprimario. A maioria dos pe
ritos e observadores foi Ia
vcravet a questão, ainda que
se aplicasse a mesma em I
caráter experimental e com

II
perlodo pré-determtnado, Os
Industriais são os mais in-

I ����:�dO�ul�:ra�selh��I���� I

pois somente assIm -eie es-
r

tará em condições reais de
participar do esforço em

prol do desenvolvimento
economtco e social do país.

.Me.hora.
a.ivia

:<�.
���-�{,:�.'
�r--"'",,'''.

)

aca .....a
ASSISTtNCIA :p'INANCEI

RA

reanin"la.Como a maioria absoluta

Idas municipalidades não po
deria arcar com a totalida
de das despesas oriundas da
execução de um plano tão
ousado, os participantes do ISemlnârlo, que foi presidido
pelo Industrial Celso Ramos. I
ECZEMA I
�of:'r.m��c:�P==

I

tu. .cM ... "peeriMII" ..-..u-

=�f::=:'7�.:':
=u��.�"':='.-:
_ ••n.U••• __ .I"
-

"
•

Melhorai taz você voltar
logo ao seu natural, sen
tindoum novo ammo cara
suas atividades diárias.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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pROGRAMA DO MÊS
PROGRAMA DE CINEMA M.ll:S

DE

VENDE-SE

�------------- -------_------

Uma casa de material, recém construída, com 11 pe

ças, e chácara. situada no Bairro da Agronômica, próximo
da Vida do 5° Distrito Naval.

Tratar com Cláudio Stlva na Modelar de Móveis.

Precisa-se casa, pequena, para casal, ou 2 quartos
em residência particular.

Interessados poderão deixar enderêço nesta Reda

ção (Fone 3022).
--- -- ---------------1

VENDE-SE OU ALUGA-SE

-Procura-se cãsa Para Alugar
MARÇO

DIA 14y3j61 - FERAS HUMANAS _ Randolph Scott E

Dolores Dorn
DIA 21/3/61 - O GAVIAQ DO MAR _ Errai Flynn e

os Irmãos Mauch
DIA 28/3/61 - DOIS CONTRA LIMA CIDADE INTEIRA
DIA 8 DE ABRIL - BABADO _ SOIREE E SHOW COM

A ORQUESTRA DE TO
BIAS TROISI
Mesas na Secretaria

Precisa-se alugar urgente casa, com três ou mais

quartos que tenha quintal e que seja próxima ao centro,

Cartas menclQ.nando rua e aluguel, a caixa Postal 407,

VENDE-SE OU TROCA-SE

Casa
Por automóvel ou Caminhoneta Jeep, um terreno na

praia do Abraão \Bom Abrigo) com 18 mts. de frente por

946 mts. (ao lado do loteamento C. Aquino. Tratar na

Rua santos Dumont, 14 ou tel. 2363.

PRECISAM·SE URGENTE
1.<> - 11t·"tl"c de bordudc paru máquinas de pantógra

Io e automaílcaa, que desenhe e crte artigos.
2,° - HOI"I.la<lOI"(::< t operadores pantógrafos) com bllo,;

umtc práticn c caparidade.
'I'ratur ii rua Trajano, 9 (Galeria das Sedas) no

horârio comercial.

Associação Evangelica Beneficiente
de Assisiência, Social
(Hospital Evangelico)

Ficam convocados todos os Sócios erettvcos da As

sociação Evangélica Benencíente. de Assistencla Social a

fim de tomarem parte na Assembléia Geral Ordinária, a

reausar-se a 22 de março, às 18h 30m, ii. rua Vitor Meire

les, 42, em primeira convocação.
Não havendo numero legal tecé lugar, meia hora

após, a reunião em segunda convocação, tudo de acôrdo
-orn o que estabelecem os art. 22 e 23 dos Estatutos Social

Florianópolis, 8 de março de 1961

GUSTAVO ZIMMER

Presidente

Colégio Estadual Dias Velho - EDITAL

Curso de Admissão ao Ginásio

�S�����;;:çA�I:A I�E�;;DÃO NASCli'!ENTO I E

CERTIFICADO CURSO PRIMARIO
HORÁRIO DAS 9,00 AS 12,00 DAS 14,00 AS 17,00

HORAS

Vende-se uma casa situada ii. Rua Felipe Schmtdt,
com terreno de 35 metros de fundo.

Informaçôes pelo telefone 6250 no período das 9 às
11 horas.

Uma casa situada a rua Anita Garlbaidt. 44 fazendo
fundos com a Av. trerctuc Luz e um terreno na rua Oal
Bittencourt (antiga casa nv 82). Tratar pelo eerero,
ne,2376.

---��-���-------�
.. O SR. QUER COMPRAR SU,\ CASA?
• O SR. QUER VENDER SUA CASA? •
• DE ;����I:'Rci;URE O ESCRITóRIO DE VENDAS.
• OTTO JULIO MOLINA, lWA FELlPR SCHI-,:
• MIDJÉ�E-T!��:���;;s)<���i�!:� ESC�LAR DE'
'BARREIROS, LOTEAMENTO "BAIRRO IPIRANGA"._
�---------------�

Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridade

EDITAL

REMOÇA0 DE RESTOS MORTAIS
.•

De conformidade com a resolução da Mêsa AdminiS
trativa desta Irmandade e Hospital de- Caridade, levo ao

conhecimento dos interessados que, a partir desta data,
com o prazo de 15 dias, deve ser provldênotada a remoção
dos restos mortais cujo prazo de 5 unos Já expirou, se

gundo avisos pessoais ern curtas por várias vezes expe
dldos.

Findo êsse prazo, os cestos mortais que se encontram
na Necrópole desta Irmandade nas concrcões acima men

clonadas, serão removidos para o Ossuárfo comum.

A relação dos nomes será publicada oportunamente
Diariamente, na parte da manhã, pode-se prestar

informações â respeito, na Secretaria do Hospital dr
Caridade.

Consistório em Florianópolis, 10 de março de 1961

orion. A. Platt
Mordomo do Culto Divino

PROVAS _ SELEÇAO
PORTUOUi!:S - DIA 17

������TI��U-;ODI���ELO DIAS VEI;HO _ RUA

:\'EREU RAMOS.

Florianópolis, 4 de março de 1'961
..

ALDO JOAO NUNES

!"�"""""""""""""""""
-------------------------------------'------------

: Casa - Precisa-se
Diretor

Precisa- se casa pequena,
para casal. sem !ilhos.
Tratar com o sr, Paulo

Oliveira, telefone 3476 ou

rua Monsenhor Topp, 52A.
, ;;;�;�7����---1:DrTAL' --�����i�1�1�

NóPOLIS
.

va - Escrevente Juramen-
va. que lhe move JOAO JO· edital, que será afixado

nOI
tada, o' subscrevo. (AssJ

EdUca de praça com o prazo VINO DA SILVA: Uma ca- lugar de costume e pubuca- Waldemiro Cascaes _ Juiz
de vinte (20) dias sa situada nestn cidade â do, na forma da lei. �ado e de Direito.

ru� Nova Trento, hoje rua passado nesta Cidade de Confere com o original.
O Doutor WALDEMI- Joao Carvalho, nO 60, cons- Florianópolis, Santa oatart-: Maria Juraci da Silva

RO CASCAES, te Juiz ���:��a�: �Z���as,e��;erl: na, aos três dias do mês de 1 Escrevente Juramentada
Substituto, da 1" ou- "

de telhas, forrada, ,assoa-\Ihada e envidraçada, com

diversos compartimentos, em
regular estado de conserva

ção e seu respectivo terreno.
com a área de 200 metros
quadrados, tendo 10 metros
de frente por 20 metros dr
fundos, até terras de Nilton

FAZ SABER aos que o Machado, confrontando por

presente edital de praça
um lado com propriedade

com o prazo de vinte (20) de Pedro Alexandre Ramos
e pelo outro com dita de
Dionísla Francisco Deodora.
Dito imóvel acaa-se regis
trado às fls. 166 t!o llw
VI'O 3/H. E, para que chegue
ao conhecimento de todos
mandou expedir o presénte

dias, virem, ou dele conne
cimen to tiverem, que no dia
12 de abril próximo, as 15
horas, o porteiro dos audi
tórios dêste Juízo, trará a

publico, pregão de venda c

arrematação, a quem mais
der e o malar lanço oferecer �------

sôbre a avaliação de Cr$ ..

150.000,00, do imóvel abaixo
cescrtto. penhorado a MA
RIA EMILIA DOS SANTOS

�oO�io�oV�:' AÇ��s Exe����� '---------'

MOTORES ELÉTRICOS

��;: ARNO- ,

Funcionomento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovadn..

* Eis os 'rês falares de garantia que os Matares Arno representam poro o

consumidor,

* O� Motores Arno são rigorosamente controlados pelo Sistema C, I. Q., Ccn
trêle

.

Integral de Qualidade, o único que asseguro perfeição máxima no

•

produção em série.

�tl
, J .J

J
,'<;

®
ARNOSA.

* Mofores monofásicos olé I V2 H P

* Mofares trifásicos ofé 300 H P

* Mofares poro máquinas do costuro

* Molares e speelcls INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

,y\EYER & elA.
Ruo Felipe Schmidt, 33

Precisa .. se de casa para
casal sem filho.
Tratar nesta Redação

com FLA'VIO.

Casa Residencial

cunscneâo Judiciário do

Estado, no exercício do

cargo de Juiz de Direito
da la Vara Cível da Co-
marca de Florianópolis,
Capital do Estado de
Santa Catarina, na for
ma da lei,

#
•

Par 8 que nesta páscoa
você tenha oportunidade
de presentear ou

adquirir os artigos
que faltam em seu lar

Lerq

_.
� II A PARTIR DE

�$11It
MENSAIS

�, MENSAIS

Várias marcas.

Vários modêícs ,

todos com ampla
assistência

técnica

A PARTIR DE

.'8t

MATRIZ: Rua Conselheiro Mafra, 6 _ Floflanópoli.
FILIAL: Rua Trajano, 23 _ Florianópolis

Rua 15 de Novembro. 1405 - BlumenauFILIAL:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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que nesta páscoa
você tenha oportunidade
de presentear ou

adquirir os artigos
que faltam em seu lar

fAOUEIROS
,

HERCULES

�

$78'r
MENSAIS

s;

o bonito brõtinho Mar,'!;t Após a cerimônia o Co
El�zabeth Medeiros, com- mandante do 5.° Distrito
pietou 15 anos há poucos Naval - CMG - Ernesto
dip.s e será uma das de

L de Sá Mourão, convidou
bntantes do Colunista de as mesmas para um Co-.
1961, 11-0. Lira. T. C. 'I quitei.

Muito simoética a srta.
O COLUNISTA 'A CON- Terezinha d� Silva des
VITE APRESENTARA I

tacada funcionári� da
UMA CANDIDATA AO I Western.
T-tTT"'1...Q_ DE "EMBAl-, � - -

XATRIZ DO -T,�RISMO I O j::allst:
......

J a im e
CATARINENSE Mendes, Diretor do jor-

-x-x-
.

nal "O Município" de
Na Escola de Aprendi- Brusque está acontecendo

:: �asr�����:�� :�o��: rla Lindacap.

sagem de Comando, 'na' A beb i:liia��
sexta- feira p.p., à" 15,45

�:. r2ur��P���to�eJa��.:;::. I
passou o cargo ao Capitão
de Fragata Nelson Riet
Corrêa. Altas autoridades

�ii;�:, ::���::� ep:;��t::�

"INOX"

Tay..

ler, melhorou, voltou a si
e continua avançando na

luta contra a pneumonia
dupla, que a levou quasi
à morte.

-x-x-

A "Negra", circulou cri

tem, pela Cidade muio
feliz. Acredito que está a ..

contecendo algo de bom

para ela. O "Radar" a .

guarda para divulgar
Ok?
Os dínamerquêses, fes..

tejaram ontem, a Data
Nacional do seu país.

Um Festival Musical da Juventude
HANOVER _ (Por Walter música da Rádio do Norte 1956 em Nova York, uma mantos breves e

concentra-,
receu, porém, aplausos ge

WUdhagell) -.,. Na Repúbli- da Alemanha, em Hanover, peça para dez instrumentos dos Que reunem num todo rais, a estreia absoluta da

ta Federal da Alemanha já participou na realização de solo, demonstraram as harmonioso um sem-número peça de Klaus Hashagen

não constituem novidade deste autêntico festival. I tentativas dos compositores de ritmos e de tonalidades "construção do Templo". A

eumrestacõee e festivais de O
•

número surpreendeu- de coadunarem a tonalidade altamente diferenciadas. Es-
L

instrU!l1entação preve uma

-=tisica Nova. Ao contrário: temente elevado de Interes-
I
com a técnica dodecafónica. ta composição atinge quase voz acompanhada ?or um

nâo é possível eliminar por sados que acorreram aos I Rene Leibowitz, de Paris, o âmbito da música expert- plano e uma bateria e, em

( R d
.

Idiscussões a impressão que vários concertos e bom ln . dirigiu um concerto síntô- mental complemento, sons eletrô- asa esi enela
esta espécie de musica e dicío de que muitos jovens 1 nico da Orquestra da Rádio t.aNbea'lthe.do�oinmiO'c"nn� q,Uleatl.o�e_ ��cr��e:!�ra�':e d�lm�:sti���, Precisa-se casa pequena,
apresentada ao público gra- procuram contacto com a de Hanover durante o qual. ...,.... ., • 1 f Ih
t:as a atividade de pequenos

-

música moderna, desde que' se estreou na Alemanha nicas, se misturam grava- ��ai��:ict:n��n��e�a�,ín�:: pa��a�:S�o:mo �r.ospaulo
Irllpos empenhados sobre- estejam convencidos da

'

uma obra até então desce- cões magnetofônícaa com

tUdo em pôr em evidência função dos concertos de I nhecida de Debussy: a mú- uma orquestra, executaram quadros abstratos e vice" Oliveira, telefone 34762ou
.una novidade. Merecem lhes transmlt.ir uma visão síce do ballet. "Khamma", se estudos, entre eles um

rua Monsenhor Topp, 5 A.

tanto mais atenção os Dias do trabalho de composição de 1912. O concerto de vio- de Oottfrled Michael Konlg

::cc�����t:oveam r���:::: no�ono;:�;r�:�: figUrav:m I ��:' eux�:uta:�m��si;:�Uldd: �Ia:l���e a��d�o::� n����� QUA'L DAS DUAS!
Atingiu_se assim um obje- compositores já Idosos ao I próprio Lelbowitz, que res- mente um caráter de tanta- Eis a pergunta que 'muita gente anda fazendo, agora
tifo que a Juventude Musi- lado de outros muito

jovens.,
clnou o auditório pelas suas tivas experimentais. Mere-

que estamos prestes a ver o inicio da estação fria dêste

� da Alemanha, agregada Arnold Schonberg. o cria- llnhas nitldas e pela ex-
ano: _ qual das duas estações mais se presta para real-

.!J:������ezaçmãUO"I�natlee,�n�eCiOp�oa� :o� �:utéC:I��Od����Ón!�� ga7�:��ár!�Oli��:ssii;::��:a

6-d
çar a elegãncla feminina, o verão ou o inverno?

� " .. ." As respostas são contraditórias e a nosso ver a ques-
Pôs: A juventude deve-se Webern, considerados

am-I
Ivry 0ltlls, que se estreou . tão se prende muito mais ao bom gõsto dos confeccionls-

�upar dos problemas do bos os "pais" da múeíca na Alemanha cem este con- tas, das firmas comerciais e do púbüco consumidor de
futuro da música. A impor- jovem, representaram com certo, deve ser designado, maneira geral. Podemos garantir, por exemplo, que para
Ilncla deste!:tto não pode as suas obras, por assim com raeêo. de grande des- ,

o Inverno que se aproxima, só não se vestirâ com a mé-

exagerada, poiS virá O dizer, a estrutura básica I coberta. xlma elegância quem não qulaer. Senão vejamos. A Mo

em que a juventude mu- dos demais concertos de or- I
Dos compositores mais • � � 1 delar, conhecidissima firma comercial da praça, pelas

�al terá. de encarar e re- questra e de câmara. Execu- jovens, cujas obras foram � vantagens e preços que apresenta ao público rtortanopo-
IOlver estes problemas. taram-se a Passacaglia executadas nos Dias de óculos lItano, irá receber das mais famosas confecções do Rio t

Durante quatro dias a Cpus 1 e os Lteder baseados Música Nova, figuram os São Paulo, tôdas as novidades que lá serão lançadas

:Ia cidade de Hanover es- em poesias de Rilke de We- italianos Niccolo Castiglio-
. �t5ra dentro de poucos dias.

'te SOb o signo de música bem; o jovem Pianis�al
m, com a sua obra "Tropi" Dentre essas confecções destaca-se a Finostll que

blOderna, "concreta", "ab Bernhard Ebert executou as e o alemão Dieter Schon- apresentará grande e variada coleção, com o retôrno f

����' p:r:!:tr::i��tÚ�iOin�� �:ç�sc:a�r:er:�a��. �:r�:ç::� �:�:�d:o�aaç:;ç������ �i
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:�:�eer\�do���ura�!a c:�:er, aC�����:l�n��a f:!���lnoe
ln
flsica Nova, em Hanover, para orquestra Opus 43 b de balar, de Elisabeth Borchers, Ô"(\C,pr.. ,

Inspirada em Cardin, a coleção apresenta casacos es-

l
tegrado no movimento da Schonberg, assillJ çonw

01
escrita para um' mezzo- port1vos em tecidos rústicos, tipo tweed, em preto e

,::ntude Musicai Alemã ':actus· trágicus" El.é f!rich soprano e instrumentos. .'A.' ..�.4i. branco. As golas não chamam a atenção nesta coleção

�
estúdio está sob a di- Itor Kahn, falec'idó em �:��II:��n�on�����e:t:Uan�:' _ I havendo vários modelos se:n gola, e ainda ou�ros, com

lIIa
o de Klaus Bernbacher, golas de pele - astrakan. O mohair bouclé é o tecido

utv
Jovem extremamente

�...

mais utilizado na coleção, além do nycril, lã em tecido

Ge
o. Como dirIgente dispõe

I
. Procura se (a"a Para Alugar sintético, que e a novidade da estaçào.

'to
,",a O'ques'" de "..en- GOST' DE CAFE211

-) A Model". exclu,i,l,ta nessa Pcaça da Fln"'M1.

",1ll6sICos, na maioria estu- .

.

vende â vista e

pel.o
sistema crediário! Neste caso, a

per_,tea de Instttutos sUPe'-- ENTÃO PECA CAPE ZITO Prec1sa-se alugar urgente casa, com três ou mais gunta da cliente deve ser outra: Qual das duas modall

de música do norte quartos que tenha. quintal e que seja próxima ao centro. :Indts mais correspondem aos meus interesses? Pois, a

.\Iernanh�. A secção da Cartas mencionando rua e aluguel, fi. caixa Postal 407. "onfrN'1\o elegante Já está gamntld:t .

-x-x-

No próximo dia quinze

•

haverá as solenidades de
posse do novo Comandan...

te do Destacamento de
Base Aérea, Tenente CeI.
Marcelo Bandeira Maia.

-x-x-

A Coluna felicita o Sr.
Osvaldo Mleira nelo ani
versário que �anscorre
hoje. Vai acontecer mui-,
tas ..

-x-x-

O Sr. Charles Egard
Moritz, Presidente da
L.B.A., encontra-se em

Brasília, onde será rece

bido nele Presidente Ja
nio Q�adros.

-x-x-

O dr. Jucélio Costa,
assumiu as uncôes de De
legado da Ordem Política
e Social, na sexta...afira
p-p. O ato oi presidido pe
lo Secretário de Segu
l'ança Pública, dr. Jadl

Magalhães.,
-x-x-

Circula na Lindacap,
procedente de Porto Ale,
are, o conhecido escritor;
FRANlQLIN DE OLlVEI,
RA, autor de "A Fan1asia
Exata" - volumes de
Ensaio; e do livro, Rio
Grande do Sul "Novo
Nordeste". Atualmente (!
o assessor do Governador
Leonel Brizo!a, que veio

tratar de ssuntos Iígadoe
a próxima conferência doto
dias: 23, 24 e 25.

-x-x-

Recebi um ofício da
"Tribuna Cl3tarinense

"

com a eredentilrl-para- -G-.... ..
Colunista apresentar uma
candidata pela Capital"
no Festival de Florian6-

polis, que será realizado
em maio próximo! Uma

grande promoção do jor
nalista Teofilo Prado.

-x-x-

No prQ«imo dia oito,
será realizada a cerimônia
matrimonial do Duque de

Kent, c o m Catheri.:'S'
Worsley, na Catedral de

York, obra de arquttem ,

ra gótica na Grã·Ereta,
nha.

-x-x-

A cronista social Lily
Atcbtnger, de "O Municí

pio", de Brusque vai ca

sar com um engenheiro
alemão, que chegou re

centemente para � Brastl,

procedente da Alemanhã.
Com êste aeontecímeneo
"LI" deixará a crônica
sceiaI. Os nossos votos de
felicidades ...

-x-x-

Procedente de Brasüía.
chegará na próxima ter

ça�eira, o Vice Governa
dor Doutel de Andrade.

-x-x

Felicito o jovem David
Ferreira Lima, pelo ani
versário que hoje trans..

corre.

_-x-x-

No próximo dia cinco
na Cidade de ltajai, a

contecerá um Coquitel no
Guaraní, oferecido aos

cronistas sociais convida
dos nelo Diretor dos Diâ
rios .Assoctedos em Sant-t
Catarina, jornalista Mau
rício Xavier. Na oportu...

nidade, será conhecida a

moça que representará
Santa Catarina, no Con
curso Miss Brasil. O "Ra
dar" apoiará a bela mo

rena de Videira, srta.

Neusa Carmem Formigie-
ri, apresenada pelo cra

nisa Se\tasião Reis.
-x-x-

A simpática Janete de
Oliveira, aniversariou on.,

tem. O "Radar" envia iI's
felicitações peo aconteci"
mento.

-x-x-

Doris Ramos Gomes.
wn bonit-o broto da nossa

jove guarda .
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Comerciais
Desde alguns dias vimos

puhllcando uma série de
artigos sobre a propaganda
comercial nos cinemas, que
achamos deva ser proibida,
como o foi nos ctnsmes da
Guanabara.
Abaixo, mais uma carta

neste sentido:
limo. Snr.
M. D. Diretor-Gerente de
"O ESTADO"

'NESTA.
Não quero e nem devo a

brlr polêmica com a em

prêse WALI PUBLICIDA
DE, de Florianópolis, em
tôrno do assunto de minha
carta publicada nesse jor
nal do dia 5 do corrente,
protestando contra a exi
bição de anúncios nas ses
sões dos cinemas desta Ca
pital.
Não quero e mesmo não

me assiste o direito de abu
sar da condescendência da
redação dêsse brtlhante ma

tutlno para tratar de as

suntos que não estão na

pauta de sua programação
rotineira.'
Entretanto, se me fosse

concedido acolhimento em

em
suas paginas para reaer al
gumas considerações em

torno das declarações fei
tas pelo chefe daquela em

presa, publíeadas em "O
ESTADO" do dia 9 ultimo,
eu desejaria dizer a S. Sa.
que, ao contrario do que
nos afirma em sua carta, o
sistema de anuncias comer
ciais nos cinemas não tem
tido "boa aceitação por
parte dos espectadores",
tanto assim que a manu

tenção desse sistema de
propaganda só tem sido as

segurada em muitas capi
tais do Brasil, a custa de
mandados de segurança,
conforme é o próprio missi
vista quem nos conta em

sua carta.
Se há mandados de segu

rança, é claro, claríssimo,
que existe reação por parte
do publico espectador que,
nem somente em Recife,
Belo Horizonte, Curitiba
como em qualquer parte,
reage contra êsses anuncias
compulsórios que lhe são
Irnptagtdos no inicio das
sessões cinematogrâficas.
Não pretendo, aqui, dts

-
-

FMi'
o depubado menor, quer dizer, pertencente à

minO'TiaJ ROme!L Sebastião Neves, deitou fa:�ção,
sábado, às p!'Ímeiras horas da tarde, cml'!. respeito a

S1� viagem - e a do, deputado, também menor, Fer
nundc Viégas - reclcrrnftção, Florian6polis, São Pcuto,
Rio e. BrasUia. Tudo lia base do longo cwrso, 'ds cus

tas do vilipendiado Legislativo.
Como oposicionistas foram reclamar, 110S maMes

exarados ontem, nesfl. colu.na ... Só por reclamar.
Em lá. chegando, procuraram o �Ministro da Jwr

tiça.. que fê� jtlstiço, em não lhes atender. Despistando
sôbre o ''foraM que leva.ralfl, disse o deptLtt.do em

questão; "Não foi. preciso sermos ,atenl::Iidos, pois o

deputado Volney telefonou daquí e certificO'Ú.-nos
que a crise já havia. passado".

A crise, que étes, da minoria criaram, var,� .�r1I
_.,.JJ.fl.T....G-Q.Umo�to� •

seus ven�imentos,. fof :��lme�te,
,__ muito bem d·efendia..l-�ela atitude tarbttrana � díre

ção da. Mesa. E êíes cr�a.ra,)7l.._'"1laJl!t.l1s�ndfl e-a-st.e 0!'),2
funcionários apa71iguados com o vergonhoso p�nama.
Na onda tôda, êíes quizeram foi salvar O deles, o

dinheirinlw do aumento, medida que- sangrou. 1llf1S

finanças do Estado.
_

!,fas.. como ninguém, perde por esperar, ��e:e
mos até meados de abril, quando o Poder Le.gtslatwo
deverá entrar em nova ordem, e quando fic:arem��
mais sabedores i�lS sit.uações dos '.'pa� das crumças �
quer dizer, 'dos autores, dir,etos, indiretos e ma.nda

dos, do inescrupuloso pamama.

TABElINHA
_0_

Um dos desumanos e

graves atos de perseguiJão.
promovido pelo Govem?
HulSe foi endereçado a

'Uesso� do Prof. Agostinho
da Silva, então na epoca,
ocupandO a 'Diretoria de

Cultura da Secretaria da

Educação. O renomado e

ilustre '!1testre, foi obrigado
a sair da terra catarinense,
devido a má vontade do c�
tado governador. Aprove!
tando a grande capacidade
e cultura do' Prof. Agosti
nho o Keitor da Universi
dadé da Bahia, convidou-o
para dirigir o Instituto de

Estudos Africanos e Orie�
tais, criado por aquela rei

toria. Agora, após prolon
gados estudos no sentido
da reaproximação dos po
vos atro-asiáticos, o Prof·
Agostinho vê-se 1es.te:jado,
justamente quando o Bra

sU procura O fortalecimlm
to das nações neutras,' q!l:e
compreendem as necesS1-

dades dos irmãos habitan
tes dos doiS grandes conti-
1�entes, incrementan.do o

p1-Cznejamento clenttttcO.
1)ara o desenvolvimento de
lLma polítlca humana e sa

dia.

o ex-Governador era as

sim: quem fõsse culto e

não entendesse de "po.na
más" e "testamentos", e

não quizesse colaborar, era

perseguido, ln tinis, per
secula, seculoruml

, _0_

O também ex-Governador
"testamenteiro", Dlnarte
Mariz, do mesmo partidO do
sr. Hulse, procurou o grande
catedrático de Direito,
Prof. Nehemias Gueiros.

para defender os seus atos

lesivos, praticados contra o

Tesouro Público dos rlo

grand,inos do norte, e que
toi anulado pelo atual Go
vernador Aloisio Alves. O
Prof. Gueiros, não aceitou
a encomenda, taxando-a
de fria como pena da cau

da de pinguim!
·-0-

Os udenistas daqui, acuo

so.m o Governo do Estado

de -cuetcrtet'' e ou�ras coi
sas referentes ao termo, se

esquecendO propositalmen
te. do respeito cons�it�ciO
nal ii. interdependenCla e

harmonia dos poderes, ou

servadas pelo primeiro man

datárto catarinense.
Não olham para cima -

depois do 3 de outubro,
êles andam de cabeça bal
xa -r-, para os atos do Pre
sidente Jânlo Quadr_os, que
menospreza os seus minis
tros ('! Congresso Nacional
o J�dICiárlo, e até os Go
vêrnos estaduais, com a

;nstalação de "gabinetes da
presidência", adotando uma

administração de "bilhe
tlnhos, como se as autori
dades constituídas fôssem
guriS de recado.

-0-
As desamparadas pensio

nistas militares - velhas e

pobres na maioria, - vêem
c' cust.o de vida aumentar,
vêm as dificuldades sur

gir, sem que disponham
de alguns politicos para de-
fender os seus justos inte
resses. Existem viuvas per
cebendo menos de 4 mil
cruzeiros mensais, tendo de
alimentar filhos e outras
despesas - e viúvas de ofi
ciais-generais! Houve um

reajustamento votado pelo
Congresso, mas até agora
não foi cumprido. A alta
burocracia do País, engave
tar solas de sapato e pa
senhoras, fazendo-as gas
tarem solas de sapato e pa
dêncla em frente às repar
tições competentes. Muitas
estão passando até .fome. O
govêrno não dá Jeito, os

políticos não se interessam,
pois as coitadas, na maio
tia. não são eleitoras, e

neste País de polítlcos
profissionais, quem não é
f.leitor, está mesmo fadado
a morrer de lome.
Algum deputado' da nos

ba Assembléia Já abordou o

caso? Já pediU a expedição
de telegrama para a Presi
dência da Republica ou pa
ra os escalões competentes?
Não. Aqui, só falam em au

mento de subsidios e em

pt'êgos para os afilhados.

cinemas
cutlr o aspecto jurtctcc do

caso, senão reafirma!' que,
nquí ou alhures, o citado
sistema de anúncios não
tem acenecêc pacífica,
mas, ao contrário, é recebi
do com expreesívas demons

trações de molestamento.
Por ultimo, desejo lem

brar ao chefe da WALI pu
BLICIDADE que, se de fato
"é utilizada no mundo to
do" a propaganda comer

ctat nos cinemas, a verdade
é que sua exibição vem de
ser abollda nos cinemas do
Rio de Janeiro, por atenta
tória ao bem-estar da pla
téia.
Se 13 empresa cinemato

gráfica de Florianópolis de
sete importar costumes de
outras partes do mundo,
melhor andaria se seguisse
o exemplo do Rio de Janei
ro, cujas medidas tomadas
em pról do púbüco especta
dor poderiam até servir de
modêlo aos outros países.
Com os meus melhores

agradecimentos,
o leitor at.v e Adr.
Sebastião M. de Araújo

Preços mínimos
para a safra de
61 - 62

Confederação do Comércio alerta o

fude ._ Nova Política Cafeeira
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Reforma cam�ial' seria o �róximo ato
�e re�ercussão do�sr.iJâDio Guauros

Govêrno 'sôbre os reflexos de tal ati
nião as sugestões para a Segundo fontes do Banco
nova politica cafe�ira, a do Brasil. 42 milhões de sa,
ser adotada pelo pars. Es- cas de café, ainda não pro
pera-se q�e seja proposta duzidas, foram financiadas
a suspensao do financla- pelo nosso estabelecimento
mente do Banco do Brasil. oficl",,1 de crédito.

RIO, 11 (V.A.) - Os cl:
culos financeiros e econo

micos desta cidade estão Il

preensívos com relação às
noticias de bastidores se

gundo as quais o próxímc
ato de maior repercussao
nacional e internacional do
presidente da Repúhlfna se

rá a reforma cambial. Em
bora nada possa ser afirma
do como certo, sabe-se que
medidas neste sentido es

tariam sendo tomadas para
execucão dentro de poucos
dias.

-

Paralelamente aos ru

mores que circulam nesta
Capital, de que o presiden
te da República, dentro de
poucos dias, tomaria medi
da da maior importância e

de repercussão mundial
nos setores econômico e

Amplo Sucesso da Operação
Matrícula

Tomou posse o Dr.
Jucelio Costa

No cargo de Delegado
da Ordem Política e So
cial para o qual havia
sido convidado. tomou

posse o Dr- Jucélio Costa.
Ao ato, estiveram pre

sentes, além do Secreta
rio de Segurança Públi

ca, Dr. Jade Magalhães.
grande número de funcio
nários e amigos do novo

delegado do DOPS.

financeiro, promovendo a

reforma cambial, a Conte
de tação Nacional do Co
mércio enviou telegrama ao

sr. Jânio Quadros solicltan
do ao govêrno que conside
re os sérios reflexos que
uma pretendida alteração
no câmbio de custo traria
sôbre o custo de vida no

pais.
RIO, 11 (V. A.) -

O er. Jânlo Quadros esta
I eunido desde às 7 horas da
manhã. a portas fechadas,
no Palãclo do Planalto, se
gundo noticias chegadas
esta manhã de Brasvlla.
com o ministro da Fazen
da e c ministro da Indús
tria e Comércio, o presi
dente do Instituto Brasl
retro do Café e o presidente
do Banco do Brasil. Estão
sendo estudadas na

SABOROSO!
SO CAFE ZlTO

Já se encontra em ----------1
pleno funcionamento, com
mais de 100 alunos, uma

das "classes de emergên .

da", e localizada na A ..

caderrna de Comércio de
Santa Catarina.

Assim, coroa-se de am ...

plo sucesso fl iniciativa
do governador Celso Ra
mos. através da Secre
taria de Educação e Cul ...

tura, com a "operação
matrícula", visando não

deixar nenhuma criança
da capital sem escola.

IJÔ� uom;
PAGUE OEPOl9
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INTERCÂMBIO COME'RCIAL COM A
AFRICA

RIO. 1 (V. A.) - A
fim de estudar as possi
bilidades de intercâmbio
comercial com o Brasil.
chegou hoie ao Rio, via
jando pela BOAC, uma

missão comercial da Afri
ca do Sul, que aqui ini
cia uma excursão oficial
por todos os países ame

ricanos. O segundo !1ah'

Faculdade de Serviço Social- Convite
la da Biblioteca de Fa
culdade.

A Diretoria da Facul
dade de Serviço Social
de Santa Catarina. convi
da os senhores Profes .

sôres e alunos desta Fa-.
culdade, para assistirem
à AULA INAUGURAL
do corrente ano letivo,
que será prcferide, dia

14 do corrente. às 20 ho-.
ras, pelo Professôr Osmar
Nelson Schroeder, na sa-

*_

Outrossim, tem (I pra-.
zer de convidar para a

Santa Missa de Abertura
do ano letivo. cue será
celebrada na Capela da
Faculdade, às 7 horas do
dia 15 de corrente, 'êelo
Revmo. Pe. Antônio
Loebmann SJ.
Florianópolis,

1M1"ÇO de 1961
Olma Aaumo Cascaes

DIretor(!

a ser visitado será a A
gentina, para onde
guirá dia 18.

A União-Sul-Africana,
compra muito .pcuco a�
Brasil e o Brasil aindâ
menos daquele país. Os
planos de expansão co.

mercial daquele país, que
serã� expostos às auto,
rtdedes do Itamaraü, e

da Cacex, incluem o au ..

menta das importações de
café, algodão cêra de car,

naúba, madeiras 'finas e

outras mercadorias bras»
letras. Por outro lado os

sul-africanos acreditam
que poderão aumentar
suas vendas de diversos
minerais necessários à
indústria brasileira.

Para' o deputado Albino Zeni ludo o .que
o atual govêrno faz é odioso.

Que tal um decreto assim:
;'Considerando que a Constituição do Estado

não permite, senão por antiguidade, a promoção
de funcionário investido. de função legislativa;

Considerando que o Estatuto dos Funcionã..

rios - Lei N. 2.172. de 23 de novembro de .'

1959, no seu art. 65. es�abelece: "Só por anti ..

guidade poderá ser promovido o funcíonáL'io em

exercício de mandato legislativo"; .

Considerando que o dr. Albino Zerli, médi-
00 do quadro de funcionários do Estado, foi pro�
movido por merecimento, quando deputado es

tadual:
Considerando que essa promoção ilegal leia

direito alheio, do funcionário que devia ter sido
promovido em .�eu lugar -:

Tornar sem efeito a promoção do dr. Albino

ZIDI, feito pelo decreto. . .. ':' .

Seria ODIOSO ou seria r.EGAL? Seria INJUS
TO?

RESOLVE ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


