
RUBENS DE AURUDA RAMOS

IlIRETOR

DOMI�GOS F. DE AQUINO

GERENTE

Jânio interessa-se pelo destino
do Comércio e da L B A_

Charles Edgard Moritz, Presidente Dessas Entidades; Entrevista-se Com o

Chefe da Nação, Colocando-o ao Par dos Mais Importantes Assuntos - Co
mércio de Acordo Com Reatamento das 'Relações Comerciais Com os Pai
ses da Cortina de 'ferro, Aplaudindo Primeiras Medidas Governamentais
-'Recuperaçãó da L.B.A. Satisfaz Jênio Ouadros.
gegressou sexta..feira úl., e, ainciu, Já pagoU do' üc_ os relativos ao mê'l de

��:t'o:ec�a�í1Iapr��r��n_�: �;�ze1:0�' �I!�:oo dee ��Óom�� ��ii�s P:�tl,_(l��rs. as

}ãnio Quadros para tra_ lhões de cruzeiros. Todos
tRr de assuntos ligados aos OS compromissos estão Ao têrmino da er'!trevlf:.
imPOrta'�tcs ô-gãos que sendo saldados inclusive' ta, que foi benéfica e que

gr:�?e� Ed�a�ra��rit�. Sr.

O ilustre cetermense.
chegando sábado último a

esta Capital em visita a

lJmigos manteve Com re-,

presentante dêste jo,j�al,
rãpida palestra ocasião em

Que Prestou d�claraçõcf:.
sôbre O· encontro com o

������i�adedaemRo�g:�I:�:
Charles Edgard Moritz rO_
locou o Chefe da Nacao ao

par das medidas oue está
levando a efeito na con;
federação M'.cional do Co
mércio e na Legião Brasl.
lelra de Assistência, com
o fim de assegurar ao Co
mé-cto Brasileiro um clima
de t1hbalho e Produçao,. e
ao Povo brasileiro an-a;
vés da Legião, uma essís-,
jêncía social "êêosemãnea
com 2. ssuas necess1dades.
Inicialmente, o Presiden ...

le Charles Ed,?ard MOritz
fez questão de salie>"1tar ao
repórter '.::o. cordialiõade
cem Que foi recebido pelo
Presidente Jãnio QuadroS,

I o qual no deCOrrer da en;

trevista demonstrou Pro
fundo interêsse nelas ati ...
vidades presididas pelo
--.r� .Uu'�re abor_
dlndo aspectOs -do COmeI''''
cio interno e externo. Da
entrevista resUltoU efltar n

Presidente da RePubiica
Preocu}>'ado eml face do
conhecimento da po.o:icão
do Comercio pelas medida>;
governamentais Prl,cipal_
mente as que dizem reRpel
to f.. politica internacional
ou seja o reatamroto das
relações com:crclais com os
ILíses -da Cortina de Fer.

ro, com OS quai sestão as
cla.o:ses Produtoras de 9_

côrt!o; divida <:.>xterna e

recuperação financeira;
reforma cambial; cambio
de custo; cantrôlIP' de orê_
COR Que f:.ãO pontos I:lltps
da atual �.dmlnlstraçao
federal.
Qua"lto à Legião Brasl",

1eira de Assistência, o Pre_
sidente mbnifestou_se 1!4a.
tlsfelto com a recuperaçao
mOral e financeira da J;ln_

�tidade pois, a ntuâl PrP'"
�Idência e>;!á difipi'dendo
CêrU.l de 800 funCionáriO""

Presidente do

IMP Comunica

Posse ao Gover

nador do Istado
o Governador Celso

'Ramos recebeu comuni..
cacão do novo Presiden...

te -do Institua. Nacional
o Pinho, dr. Paulo Kon..
der Bonrnhausen, nos se.

guintes termos:

Urgente - Governador
Celso Ramos - Florianó
POlis
Tenho honra comuni..

car Vossência distinguido
desvanecedora confiança
senhor Presidente Repú..
blica acabo assumir car

gO Presidente Instituto
lol'acional do Pinho em

CUjo exercício estou certo
COntar valiosa colaboração
\'ossência a cujo disPOr
JIonho desde já todos
ll!�s préstimOS

Respeitosas Saudações
Paulo K<>nder
B'?5l1hausen

�'A Agricultura brasileira precisa de fundamental
reorganização. Esta reorganização não deve ser pretexto
para a intervenção onipotente do Estado na economia
agrícola, nem deve ser feita para alterar o regime [uri
di co da posse da terra e emascular o direito de proprie-
dade, mas sim dentro do espirlto de respeito e confiança
na Iniciativa Particular e com o objetivo de promover a

Industrialização da Agricultura, e conseqüêntemente
elevar o nivel de vida do Homem do Campo".

Com esta conclusão, inicia o Centro Agropecuârio
de Santa Catarina, órgão que congrega as classes ru-aís

daquele Estado, o relatôrio que apresentou em uma das
reuniões do Conselho Superior das Classes Produtoras
- CONCLAP - e que sistematiza os pontos de vista da

entidade rural catarinense sõbre os problemas de meca

nização da lavoura, assistência ao homem do campo e

tratamento e utilização da terra no Brasll.
INDUSTRIALIZAÇAO tado deve incentivar as

A agricultura é mais indústrias que contribuem
sérto problema industrial mais diretamente para a

do Brasil, pois ainda está Agricult.ura e as que uti-
presa a métodos rotineiros IIzam os produtos agrtco-
de procucâo, InadeelQádos fas. Assiil1, é preciso eh-
para suprir as necess1da- ('oraJa!' a industria de má-
des da nação. A agricul� Quim:s agríCOlas, de adu-
lura moderna deixou de bos e fertlllzantes, de
ser agricultura meramen- arame e materias para
te familiar, ou individual, construções rurais e outras
para se transformar em similares: e favorecer
Agricultura de capital e igualmente a Industriali_
tecnologia. zação da carne e deriva-
A fim de promover a dos, de lã, do couro, do

Industrialização da Agri4 trigo, do açucar, do arroz,
('.ultura, o Estado deve da borracha, do cacau, do
adotar política agrária que cnfê, etc.
favoreça os investimentos Além de incentivar o

particulares no campo. fluxo do capItal particu-
Para isso e indispensãvel, lar para a Agricultura e
desde logo, eliminar o c1i4 industrias correlatas, deve
ma de desconfiança e o Estado crIar um clima
alarme criado pela propa- favorável a expansão da
ganda de EsQuerda em fa- Tecnologia, através do
"or de uma Reforma Agrá- triângulo Pesquisa, Ensino
ria Expropriativa e as· e Extensão.
negurar condições de esta- Finalmente, pal,"a pr04
bilidade e de garantia movp.- a Industrialização
contra confiscos de qual- àa Agricultura, deve o ES4
quer ordem a fim de favo- tado proceder a imediata
recer o fluxo de capital e extensa refOl'ma do sls-
particular para a Agricul- t.ema de crédito público
tura. agricola, com dois objeti-
Simultâneamente, o ES4 vo: al torná-lo mais bU4

'Concórdia Ajuda a Alimentar o Brasil
(Do COrrespondente)
ConCôrdia será palco ãEl

mais WT.Q brilhat:''te festa.
Como exemplO dos anos

'Jnterlores, no setOI- �xpo_
slções, Concôrçlla terá or

gulho em mais uma vez.
abrir os pOrtões de reu

grande Par(!ue Municipal
de Exposiçaes, nos dias
19, 20 e 21 de maio v�·_
douro quando então. 'atraI
rá grande numero de
CUriosos e visitantes, para
verem bem de perto o que
é Concórdia no setlr sui_
nocultura.

sociação RUral de Concór_
dia.
A Feira tem POr fh,1ali ...

dade, reunir os lndices de
desenvolvimento ete PrD
dlfÇâo anlmol, e..rn seus
varias setores p.speclaItza_

f�: ���:t��dºaOs fiitd�;
aquilatar o Progresso verI_
ficado.

Proporcionando mais con_

�:�}Rtaernt!e h�ca ��a?��aSs
e opiniões, faVorecendo Ia.
compra e venda de reprO_
dutores finos.

Querendo o prezado lei_
tor, sabcr -al!ro sobre sunl_
nocultura., venha até Con_
córdia nos dias acima, e

ficará enca'�1:ado.
Dentro em breve, trore_

mos o PrOgrama completo.

durou cê-cá de 40 mlnu.,
tos, o PrêSidenfê Jântc
Quedros marcou novo en.,

��i:'� ��t� ��'e �eh����ã
dentrO em breve.

Reiniciadas as apura
ç-ões, f(lram proclamados
eleitos, os seguintes depu4
tado:;: Sergio Magalhâes,
para 1.0 vice-presidente,
com 222 votos: Clêlio Le4
mos, do PSD de Pernam-

SANTA CATARINA

EDIÇÃO DE HOJE - 10 PÁGINAS

ANO XLVII - N,o I" 1 2 !I

JQ em Florianópolis
GOVERNO PREPARA DOCUMENTO A �����ã�O d;;St;����:��:lf�:

nal.

SER APRESENTADO NA 'REUNIÃO "Rii��;��ad�:t' C�l��'��l:
mos, assistido por seus Se
creeériçs de Estado, exa
minará detidamente o tra
balho, elaborando então o
documento definitivo, o

-quát, "Contendo também um
sumário do programa de
trabalho do atual govêrno
para os próxlrnos cinco
erros, será apresentado ao
Presidente :Jânio Quadros.

Santa Catarina, por to
dos os seus set-ores, se

prepara ativamente para a

prôxlma reunião dos go
vernadores do extremo
sul, que contara com a

presença dos governadores
Ney Braga, Celso Ramos e
Leonel Brlzola.
É esta reunião a pri

meira de uma série, pro
gramada pelo Presidente
da Repúbllea. com a nna
Ildade de entrar em con
tacto direto com os pro
blemas especírtcos de cada
Estado da Federação, en
globados em regiões e

através encontros de ca

i-ater puramente adminis
trativo. O Presidente,

o presidente marcou n04
va eleição, desde que na
de hoje seria necessária a
metade mais um dos pre
sentes. Para o novo escru4

tinio, a eleição se proce
derá com qualquer mai04
ria de um candidato sôbre
o outro.

Para suplentes da Mesa
foram eleitos os srs. Theo
baldo Neumann, do PTB
do Rio Grande do Sul,
('om 129 votos, Vasco Filho,
da UON da Bahia, com 125

��to;sb v��rit�/;1���hãe:e
Rio Branco, com 173 clas4
sUicando-se êste último
como suplente. O sr. Wil
son Calmon, do PSP do
Amazonas, com 74 votos,
não alcançou o minimo
neeessárln.

acompanhado de Mlnls
tros e técnicos, estará pre
sente.
Tão logo tomou conhe

cimento de que a primei
ra destas reuniões seria
realizada em stonenõco
lís, com data marcada pa
ra 23, 24 e 25 do corrente,
o Governador Celso Ra4
mos escolheu coordenado
res e técnicos, para o ep
tudo e análise, em pro
fundidade, dos nossos pro
blemas. Isto foi feito nos
mais diferentes setores,
sendo que coordenadores"
técnicos já apresentaram
suas conclusões, com o
resultado de seus traba
lhos encaminhado ao gu-

Homem ao

Espaço Ainda
Este Ano •

Washington, 14
I

(FP) _

O envio pelos Estados trní;
dos de um homem ao cos
mos terá lugar • talvez no
fim deste ano",' reamres.,
tou uma comunicação ofi_
ciai da Ariministração Na.,
clonai do Espaço e dia. Ae ..

ronáutica (NASAl, publl.,
cada '!J.1 sexta .. feira à tar_
de, ccerca da Prova que
será efetuada dentro de
alguns (lias com a cápsula
Mel'Cur_y.

Reorganiza�ão da Produ�ão Agricola
Pontos de Vista Apresentados ao cmtLAP Pelo Centro Agropecuário de Senta Catarina

r��o;n�i: fs�C;�r�isfo���� ����n��:r êl� �����i:c\��� !:�: \1� �:ian�;iã�d�;�
de forma a evitar que o aos que com êle trabalham até ser um bem, pois }i4
crédito possa servir, como nível de vida adequado, bera maior numero de bra-
110 pasado, para romen- criando condições que ter- ços para a Indústría. Nos
tar a lavoura redatórfa, nam isso possível desde a paiaes mais adiantados é
feita sem técnica e conse- construção de hospitais e cada vez menor a popula-
qüentamente geradora de escolas ate a de estradas. cão rural e cada vez maior
Erosão. armazéns e rêdes de trans- a produção do campo;
O HOMEM DO CAMPO portes que permitam o d) O Estado além das
A fim de elevar o nívet aumento da rentabilidade medidas acima: deve ore- Com satisfação assinala-àe vida do homem do da prcpríedads, ao lado de recer assistência direta à mos na data de hoje, maisCampo, o Estado deve ccn- um sistema de prêmios população rural, refcr- um aniversário natalíciosiderar os problemas do para os que cooperem e de mando e melhorando as do nosso eminente amigo��rí����a���ei�� r:;lrJ� PUb�IÇã�st����ecO:r o�tr;dta. �:��t.ai��r�COI!, rêi�n�: e conterrâneo Desembar-

ete, nacional. Tal hlerar- tuto legal para ?S arren- portes, assistência médica ����:�o���rk���o��n��s�qura mostra que os pro- damaetos, parcerias e to- e sanitária, etc. lítica e Diretor da Facul-

�e�:" ��r��e�r:md��a:4 �� ��r�f;ntratos de traba-

No qu: s;Er��e à Ter- �:��o a1�dtiI����� ��r�;
gU!�t�a�::;m�) Educação: �) dar às Ind4ústrias do ra, o principal problema funçôes nos mais variados

e) Preparo 'récntco: d) pars as condlçoes neces- brasileiro é o da Erosão. A setores de atividades cai-

Crédito. Sa�la.'l para que absorva a fim de soíucíonã-io, o turaís.
Para oferecer sotucão �ao de obra que abando- =�deJ! m�d�::S, �� d/�u����salv��j.��t����;;��a���:::S a) a��r;;l' � (I:nd� ��P�' êi��P�:�I� tre as quais as principais 'as deste jornal, extensivas

. com ser inevitável e ten4 são as seguintes: aos seus familiares.

Novo DireiormdooSer'�ico de
Agua e Esgôfo do EstadoCom a Presença do Eng. dio Valente Ferreira d

, ���:s deG�f���o, e �;��; :;'�t��á�i0(l �g�:, F���Publica:;, do Enlj:. T>omII'C... tal, do jOrOllIlsta I1ma

����;r�:�f�às��ro� En�� g:r;��r�n���� g� S;�
�on�on�n��ctovir�:pe�� feito. Osv�ldo Ma�ad?,
Eng. Felíy Schmiegelow demal'" aml�os e funclona_
respD'ê.dendo pela dirt!ç:à rios da Repartição, assu
do DER, do dr. Gastão de miu!) cargo de Direto:· dos
Assis. representando ó dr. Serv1çoc; �e A�ua e EslZo_
Aderbal Ramos da Silva tI) do T<;stado o En�. Anita
do dr. Renato Ramos da Zeno Petry.
SIlva, do dr. Fulvio L. Viei.. Radicado há quator anos
rtJ. chefe do Gabinete de entre nós, onde veio cola...

Relações Públicas do "'Pa... bOrar com o dr. Aderbal
láclo, do Eng. Alvaro Lobo RfJ)nos da Silva nn 1m..,
deputadOs Ivo Silveira e bi!lária Jurerê, como dire9
D!b Cherc,m e Eng. Clau.. tOr técnico de!lsfl empresa,

Pela 4' vez Ranieri Mazzili foi eleito �resi�entr,m�àe °êarn'ávra
Alcancou Mais de 90% do eleitorado o representante paulistaBRASíLIA, 14 (V. A.) - cio o sr. Ranler! Mal:zill por CONSTlTUIÇAO DA MESA buco, para 2.0 vice, comCom o "quorum" de 248 228 votos, havendo 16 em O resultado foi aclamado 213 votos; Jose Bonifácio,deput'ldos e sob a presi4 branco, três nulos e um pelo Plenário, e, convida4 da UDN de Minas, comdênc1a do sr. Nestor Jost, ao sr. Leite Neto. Recon4 do a assumir a presiden4 229 votos, para }.o secre-secretariado pelo sr. Nei- auzldo assim pela quarta eia, o sr. Ranieri MazziJi, tário; Alfredo Nasser, do

va Moreira, procedeu4se à vez ii presidéncla da Cã- ('om os deputados de pé, PSP de Golas, para 2.0
t>leição da nova mesa da mara dos Deputados, o sr_ recebc.u demorada ovação. secretário, com 132 votos,Câmara dos Deputados. Ranieri Mazzlli alcançou Agradecendo sua eleição havendo ainda 107 votosAs 15,35 foi conhecido o sua maior votação, dentre para aquele pôst-o, assinu4 para o sr. Silvio Braga,resultado da eleição para as vêzes que diSputou o 101l que não tinha progra- também do PSP, do Pará,J)'l'esidente. sendo escolhi- pôsto. ma a apresentar, desde I'; que disputava o mesmo

que sua atenção sempre se põsto.
baseara na colaboração de
todos no cumprimento da
magna missão de repre-

sentar o povo brasileiro e

trabalhar pelo fortaleci4
mento do regime, e o en

grandecimento da Pátria.
Ante:; de reiniciar a apu-
1 ação, para os demais

cargos, leu o presidente
um oficIo do vice4presi-

dente do Senado, senador
Aura Moura Andrade,
-convocando o Congresso
para solene instalação, às
15 horas do dia 15 no Pie
nario da Câmara dos
Deputados.

Será levada o eleit<> nos
dias 19, 20 e 21 de maio
Próximo, '.l I,a Feira Anual
de Suinos, organizada pe_
la Associação cal!J.rinense
doS CrIadOres de Suinos,
Prefeitura. Mumlclpal, e As-

Oes. H. fontes

o Eng. Annes Gualberto, Secretario de Viação e Obras
Publicas e o Eng. ,Anita Pary, quando era feita a leitura
do térmo de posse pelo diretor de Administração do Ser4

viço de Agua e Esgoto, Sr. Haroldo Pessi. Com aquéle ato,
o Dr. Anito Petry assumiu o cargo de Diretor dos Serviços
de Agua e Esgoto, para O qual havia sido convidado.

tornou figura conhecida
em nossos meios sociais,
mercê da sua capacidade e
lhanem. <!e trato.
Nascido em Carasinho,

no R. G. do Sul, fez seus
estudos Primários em Pas_
so Fundo, .s-ecundários no

Ginásio Est1adual -de Santa
Maria e superiOres :r.a Es ..
'cola de Engenharia da

y�I��r��rde do Rio Gra�

Concluido o cUrso, foi
exercer seu Primeiro car_
go na direção de Obl1alS e

Viação da PrefeitUra de
Caraslnho, onde esteve
cCrca de 10 anos.

Posteriormente dedicou...
se ao ramo <:!e Construções
na região serrl_cna do R:
G. c!o Sul, tendo, além de
icumeras obras particula_
res sido empreiteiro de di_
versas repartições e cdlfí_
cio� das Prefeituras ele
Canoas, Carasinho ':! Sole�
dade, edificios para a Se ..

cretaria -de Obras Públicas

1i�i!ioe�f:r�; ��S��p��:
cire{l�n, Irai, Erechln, So
ledade e Passo Fundo, es ..

tações de Carasb'lho e Beli ..
�ário para a Viação Férrea
do Rio Grande do Sul,

ObI�S no Quartel do 8.0
R. I., em Passo Fundo, pa ..

ra. o Serviço de Engenha_
ria da 3.11. Região Militar
edlficios dos Correios e
Telégrafos em Passo Fun.,.
do, Carasinho, Soledoade e
São Luis Gonzaga� para o

MinIstério da Vlaçao, eSCo_
la. profIssional em CarIas&...
nho, para o SENAI, ha_
vendo sempre, no exercí ..
cio de sua função, demoOns_
tr�do seus amplos co'Flheci ..
mentos.
O dr. Petry está liglado ii.

nossa terra' não SÔ pelo
trabalho qUe aqui vc.in de_
senvolvendo, mas ainda
pOr laços afetivos, da ia ..

mma, já que seu paI, o sr.
Jose Pstry foi pessoa mui_
to conhecida, como C<lloní ..
zador no oeste catarinen_
se podendo mesmo SCr
considerado um dos fun..,
dadores das cidades de
Videira, 1L>':1gará. e Itã.
'A frente de ãIfieil carllo

para o qual foi escolhido
o dr. Anita Petry terâ umà
tarefa complexa e árdua.
mias confiamos em que
dela saberá contribuir CClm
sua parcela para o maior
engrandecimento do E,s;..
tado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sociais

No dia de hoje, temos certeza, será alvo das mais ca
rinhosas demonstrações de apreço e estima por parte de,
seus amigos e admiradores, as quais nos associamos. for
mulando lhe os melhores votos de felicidades.

MINISTRO VASCO D'AVILA
'rranseorre no dia de hoje, mais um nata licio do sr

Mlntstro Vasco D'Avila, do Tribunal Federal de Recursos.
As homenagens que lhe serão prestadas, juntamos as

de 'O ESTADO."

- sr. Arony Natividade da Costa
- srn. Maria Stelin do Amaral
- jovem Janir de Oliveira Dominoni
- 51". p'ranctsco Lindolfo
- menino Luis Henrique, filhinho do sr. Naldy SII-

vetra. provecto advogado nesta Capital e de sua

exmn. espôsa d. Dalila Melin Silveira

PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO
SEcçAO DE SANTA CATARINA

DIRETóRIO REGIONAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CARIMBOS, ENC ADERNAÇÔ�S E
SERViÇO DE CLICHERIA

COM PERFEiÇÃO E RAPI DEZ.!�.__.-- .

Ruo CONSELHCIPO �lAFRA. 123.
FtOR!:\.\'Ol'OUS

. ���' 1'1\ I.:�"--! "HlN.·\ I

MOTOCICUSTAS
A RAINHA DAS BICIGLETAS, avisa que
está apta fi executar o serviço de pintura em

Motocicletas e Lambretas. Rua: Conselheiro
Mafra, 164.

Casa
vende-se uma casa situada à �ua Felipe schw1dl>

85 com terreno de 35 metros de fundo..
Informações pelo teterone 625Õ no per!odo das 9 àS

11 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ISTO SIM�
É

.

OPORTUNIDaDE!

4��,.""t�lORIANOPOlIS
___ o _.____ ._. ,�_

Abastecimento FarinhaCrise no
midores do Estado. É de se

lamentar, todavia, que ape
sar das providências toma
das não só pela rndus-na
moagatra, como também pe
las próprias autoridades oa

termenses. que interferiram
na solução do problema jun
-to aos orgãos competentes
até êste momento, não s.c

confirmaram os embarqus:
do produto estrangeiro.
Assim sendo, diante da ctr

cunstãncta da farinha de

trigo e rações balaneenrta
do Estado se constituírem co

mo consumo exclusivo di

produto nacional em Sau!t
Ca tarma, estamos diante de
um colapso total no abaste
cimento de trigo para

tOd:""1as populações.
Segundo nos informou a

direção das empresas moa

geiras, tem-se como tnevttã
ver êsse

-

colapso, pois, 0'<:

________'
embarques de trigo nmort

CONSÓRCIO DE JilESENVOLVIMENTO
ECONOMICO S. A. - BANQUEIROS

de INVESTIMENTOS
A V I S O

Acham-se à disposição dos senhores actcntstas
na séde desta sociedade, à rua Conselheiro Mafra
72 - 10. andar, nesta Capital, os documentos a que
se refere o ar,t. 99, do decreto - Lei N. 2627, de 2f
de setembro de 1!140.
F'lorianópolts, 13 de marco de 1960
OSVALDO MACHADO, Diretor-c-Presidente

te .rctnvtne, de 8 do corren

.e. publica o seguinte:
AINDA NãO FOI EMBARCA
9C' O TRIGO AMERICANC

OU ARGENTINO PARA C
PORTO DE SAQ FRA�

CISCO DO SUL
Consoante a entrevístr

jue puhlirarnes em meado!
1e Fevereiro último, com o

eerente dos Moinhos Sul Rio
wrandenses, nésta cidade

abordando o problema d.

________�I trigo que até então vinha

preocupando a população lo-

cal, a crise que se esbocavs
ficou, transitortam snta,

-

su

perada, face a liberacão d:
moagem do trigo em grãc
nacional que os moinho"
.nantmham em estoque.
Néssn ocasião ficou escra

-ectõo que, si não fosse pro
/rcenctacto o embarque dr
;ri�o estrangeiro para o por
.o de São Francisco do Sul
ocorre-ta nova crise no su

cnmento de farinha e ra

iões balanceadas no merca
10 consumidor catartnense
Convêm satantar que, efe

tivamente, os estoques de
�r;go nacional foram índus
trraueados e a farinha cUs
tríbuída aos centros consu

A escassêz de farinha de

�i�'O no mercado braeneíro

que vem preocupando, séria
aente, os panificadores, tem
sua razão na falta de impor
tação do produto americano
e argentino.
Eõbre o assunto, o Jornal

SABOROSO '1

SÓ I:�H ZITO

/10, MAnEIRAS PARA õ<

I
CONSTRUCÃO

!KMAO� BIrENCOURT
("" ",",Co ".ó 'o •., ,�el
"""I! () :'>"'(,111 o O"M'AHJ

/ / /,
r6:�
L.�------------------�

:\lOTOCir.LlSTA�
..\ RAtl'\ll.\ DAS BICICLETAS, nvfs» que
está ap!a a executar o serviço de pinturn em

:'I/o!o tetetns e Lambretns. 1111/1: Conselhr-iro
Mafl'lI,154.

\

Casa
vende-se uma casa. situada à Rua Felipe gr-hmldt,

85 com terreno de 35 metros de fundo,

Informações pelo telefone 6250 no período das 9 às

11 horas.

Trigo
�v�:�C�,rel�:��� n�u;0��a�1�! :�'!��ad�Jecon::n�t���r�: a�j� I ���ê��i�ig:r:��t7�:0 �:r�'O�
providenciados os próximos

I
menta bâsico�s populacf e- pôrto de São Pranctsco do

tuas, não chegarão num pra i Oatarmenses, ,torna-se mts. Sul, tornando-se, assim, mais
'<:0 aproxi�ladO de 40 dias,: tór, e mesmo llnprescindiv�l, I rápida

o transporte do pro-

�)���� r�:I::���O �:��el�a;l:�s j ��lad�ã�o��:::a��:li���i��. dU���'ia ésse uma sorucvo
cedência atê o vizinho pnrtc ; Est.ado, no sentido de ate- vtável para evitar as conse

deA���S�:�a��:':��c��v��I�om ! ��a�� aa ��:�:bi�:����ã�'q���� ��e����sqt;:�e���:t:�n.adVir

de de

PATROeíl>l'o DE

MÓVE/� CIMO DE FLORIANÓPOL/� 'ii§J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Quem é o novo crcompcnhonte de Soraya
LOS ANGELES, março liu para a Europa, onde ugh Q'Bbrien nasceu em ceado certo fascínio mas- sér-ie de filmes para a tele- nos Estados Unidos. Tem Um formidável se

-- Desde que se separou também foi ter Q'Bbrien. 1925 e é solteiro. Quando cullno, pensou em ser ator., visão, sobre o famoso e

le-/
Não pode ser consíde .. lido de publicidade, o q:;-

do xá, Sarava percorre o ainda estudante, f�� con- Teve pouca sorte, entre- gendário rerife Wyatt Earp, rado com') um milionário lhe permite ganhar dinh/
mundo, tendo semore ao ... I vocado para o Exército, tanto, até 1950, quando foi e Hugh foi então escolhido mas, sem dúvida, ganha TO no ramo utilizando su

..

lado alguém que os mun-i

�. r.. 1.ltornall.do-se logo. � mais, notado pela atriz e produ-.' como o intérpr:_te., � uma fortuna. Vi�'e en�, Hol- popularidade para anunci�
danos se apressam em a-, �.t:Ur lavem instrutor militar dE., tora Ida Lupino, que lhe A transnussao dos pn-Ilywood e tem cmcc press produtos. Por isso, há
pontar corno seu último ENSINO t?da a histÔ.'

..

ia norte ...

ame-j
abriu as portas da televt-. metros

filme.s
da série teve, egent". Vêz. por

ou.
tra, per-. quem acredite Que su

"Hirt". ricana.
_

_

são. um sucesso estrondoso, tm", corre o pais, em. viagens a?rOximftção com Saray:
Nunca se sabe, entretnto P'"� ... ..;

�. Durante anos, fez traba .. nando-se um dos progra- de promoçao, trajando- seja outro golpe.

�n��=:sd:r��!���a!a�o:: A VENDA NAS cas�u:���a v�l�u tr�b��ho� ���d��s������ ��s, es�rr��� mas de maior audiência I
como o legendánf) xer�[e. (BRASA)

_

��nh�m��s n���s� sempre
BANCAS DE JORNAIS Mas, corno era alto, ofere- Estava-se preparando uma

de°S:'�'�:O e��;e';'.":t��a:�� E REVISTAS Irmandade do Senhor Jesus dos
�,,�:����:;:��n�'p�:;;o�: - ---- Passos e Hospilal de Car'idade
:,I,rcidn no exterior. Che- SiJiFii'fi&"l!':::':"'\%�� De ordem do Irmão Provedor. convido todos oa J'

'·:a·Oy'a< ctornUlg,·;l�euO�Bone·emn. HSo"i-llal8S - Frente mães e Irmãs para, as 19 Y2 hora" dos dias 15, 16 e 1',
... do corrente mês, tomarem parte no triduo, cuja pràtt·

lywood, na sua última via- ALUGAM-SE 2 SALAS ca será feita pelo R. Pe. Frei Osório Stoffcl, O.F.M .. ne

_;;em aos Estados Unid'os.! DE FRENTE. PRÓPRIAS igreja do Menino Deus em preparação para a Comunhâ
Logo depois dos primeiros

I
PARA ESCRITÓRIO OU Geral do domingo, dia 19 as 8 horas. na Catedral Mel

encontros, foram vistos CONSULTÓRIO MÉDICO tropolitana.
juntos num hotel de Las - Rua Fernando Machado I

Josê Tolentino de soee«
Vegas. Depois, Sorava.per- 16 'I Secretário

ASSUMIR,1 HOJE O COMANDO DO DES "i'AC.4lJ-1ENTO DE BASE AtREA O TENEN�
TE CORONEL AVIADOR - MARCELO B.1NDEIRA .HAIA.

concorra v. também ao :�".':·�'1

�RANDE
CONCURSO

� ........
-

\t;.�'1,'.·
rI.·'

�o::tOCURE HOJE MESMO O REVENDEDOR GE f. VEJA

COM QUe. FACILlOAOI! v, POOB ADQUIRIR'AGO�A

Ao GELADEIRA MA'S INDICADA PARA o SEU CONFÔRTO

MENSAIS

r,éTIUNEA MAGN(TlCA GE, 11,7 pts
I leva parla com fechamento Magnetico
'·ul dois madêlos de côres inlernos
Rose e A�u1.

9 ::rnhe inteiramente grátis

r- um maravilhoso conjunto

I estereofônico e mais 4
, prêmios de real valôr!

Uma u!iliuima
enuradeira GE

Rádio hansito'

c:abec:eira GE

CARAVAN GE

d. 1 faixas -

�

�
" s.... "-

;A�:�� ':":IA' ';.;'� �".�:' ;�::��"���;�H::':":. :;��:o
,

'

� :.�'III·'!i.,�I:c�_,�,_,.c .. __ ._,�.'-��A�� I:
; '!

• dn !>,omoçào. Norton Publicidade S. A. r �

E'�:�"jfi"'Wm_
Cm .. �,�" o' 22'." "dO, ''';'''d;ií�:1;'L :_�:'_

...

: __-:'''::-:'.:_''-�·::::'::-:::'��:-�''h·'_._

"'1110 perfeição SOllora.

Um rádio d.

SI",,"
.,.". Clutomótic:o GE

PROCEDENTE de Jolnvll!e, chegou a
esta Capital a Srta. Teima Elita, Miss
Aeronáutica de 1960. A bela moça teve o
seu nome indicado para disputar o titulo
de MIss Santa Catarina, conforme suas

dec�araçôes, ainda não deu uma resposta
deCISiva il respeito. Qualquer dúvida ela
está hcspedadn no Lux Hotel.

A COLUNA felicita o Des. Victor Fon
tcs. pelo nntversano Que hoje transcorre.

o PRESIDENTE Jânto Quadros, ficará
hospedado no Palácio Agronômica: Os
Governudores • Leonel Brízoja e Ney Bra
g a. flr-aràn nas residências, do Coman
oanto e do C.E.M. do 5.0 Distrito Naval.

o MAJOR Aviador _ Alberto Bins

I�:��'ti::� servir no Estado Maior da Ae

A BONITA Maria Isabel Ollvetra (lave)
Aderbnt Mcn"zes. Bons acontecimentos até
I finl co ano

o DR. RJ:NATO Ramos, aniversariou
ontem. os meus cumprimentos pela
rta-n ...

� O JORNALISTA Enio Laua, de "O Munl-

1 r-ip.o" de nruscue. está acon�ecendo na
Llndacap

Ij O ENGENHEIRO, Dr. Annito ZeZno Pe�
rrv, assumiu ontem, as runcões d'e Diretor
r..J Agua 1 e E.sgotos, na Secretaria de Via
r:f<o c obras Públicas.

o rolunlsta escolherá a candidata cü
:·iJ.1 ct.\ Oíctnde, para o dearue da "Embai
xab-iz do Turtsmo"

o :SR. F, SRA:. Dr. Spírcs raevartu Di
.r.1a'.�.o.';. homenagearam ontem, com um
'untar, o SI". e Sra. Major Aviador _ Al
cc:: 'I u.curdest Bill" Netto. Participaram
1.) mesmo. o Sr. e sre. Dr. Percy (Virgi.
nta I Borba

ONTEM. na confortável residência do
Sr. e Sra. Dr. Zulmar (Esmel':lld:1) Llns,
., -ontcreu o Iunch Inicial das dezoito Se
nhoras. A senhora Ivone Leal, foi nome
nageada.

i��·
VQ r�s��:��RAr����c��n��ce�dnate�� ��� �
rupn de senhoras.

:'�
NA próxima cuínte-retra, acontece.á

na residência da Senhora Marli Lobo, o

Innch lmclnl dos Llons Clube.

O DR. RUBENS de Arruda Ramos,
Diretor dêste MatutIno, viajou para a ct
eaoe de Blumenau,

HOJE. no níst, de Base Aêrea de Flo
rianópolis, acontecerá às solenidades de
passagem de Comando do Major Aviador
Ir'bcrto Bins Netto. ao Ten. CeI. Marcelo
Bandojrn Mnfa.

o PALACIO Rosado, esta em prepara
Uvas para recepcionar o Presidente Jânio
Quadros. Pinturas c decorações estão
acon tecendo.

PELA VARIG, viajara hoje, para Curi
tiba, o jornalista AltaIr Peixoto, Diretor
da Standard Propaganda S;A na Belacap.
Bôa víasem ..

=

(asa Residencial
Precise-se casa pequena,

para casal, sem filhos.
Tratar com o sr, Paulo

Oliveira, telefone 3476 ou

rua Monsenhor Topp, 52A.

GOSTA DE WEI
ENTÃO PEÇ� mE ZITO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANóPOLIS, Quart� rcun. l� dt' M�I'('O ele 196\

�eDDião �os GoYerna�ores �a Re�ião Sul
DOCUMfNlO Df SANralCaraftlNA

Coordenação Geral: Governador Celso Ramos Capitão do Pôrto de Florianópolis
Assistentes do Coordenador Geral: Secretários do Alberto Muller
Estado Ubírajara Timm
Grupos de Trabalho: TremI
I - NOTA INTRODUTÓRIA XIV - INTEGRAÇÃO d' OESTE
Governador Celso Ramos Wilmar Dallanhol _ Coordenador
Professor Alcides Abreu Paulo Macarini
II - O PLANO DE METAS DO GOVtRNO DE Nelson Pedrini

SANTA CATARINA Jacó Nacul
Alcides Abreu - Coordenador João Muxfeld
Glauco Olinger José Edgard Eckert
Ivo Silveira Elgídio Lunardi
III - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO Olavo Rigon

ESTADO DE SANTA CATARINA XV - POLITICA SOCIAL. PREVlDtNCIA. S/N-Alcides Abreu -' Coordenador DICALISMO. CASA POPULAR.
João José de Cupertino Medeiros Renato Ramos da Silva _ Coordenador
César Bastos Gomes Raul Caldas
IV - POLiTICA DE CRÉDITO Lauro Luis Linhares
C rme lc Mário Faraco Osni da Oerue Lobo d'Eca
Helvídic de Castro Velloso Filho Evilásio Caon

-

Guilherrr:e Renaux Delegado do Ministro do Trabalho
Glauco Olinger ,. "Ministério do Trabalho
Aroldo Soares Clavan .. IAPI
João José de Cupertino Medeiros .. IAPM
Paulo Bauer Filho 4 -,

" IAPB
V - EDUCAÇÃO " IAPC
Aderbal Ramos da Silva - Coordenador " IAPFESP

Sub-Gntpo de cdu,t çiio p7i11lfÍl;a SASSE
Lídia Marunho Callado - Coordenador " IPASE
Paulo Preiss IAPTEC
Oswaldo Ferreira de Mello Diretor do SESI

g���d�.!�::�ira de Mello
� .- ; Presidente da �Sf

NOTA: Éste grupo tratará inclusive da forma- WALMY Bittencourt
ção e aperfeiçoamento de professores. XVI - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
Sub-grupo de educação média. João Maria de Oliveira - Coordenador
Octávio da Silveira Filho - Coordenador Wittich Freitag
José Carlos Cubert Heinz Héring
Alexandre Evangelista Curt von Her-twig
Walmy Bittencourt Ernesto Stodieck Júnior
Mtlsíedes de Sá Freire Dittriech von Wangenheim
Glauco Olinger Fundição Tupi
Joaquim Carneiro Filho Adernar Garcia
Leonor de Barros Aroldo Caldeira
Sub-grupo de educação super-ior Nerêu do Vale Pereira
João David Ferreira Lima - Coordenador XVII - COOPERATIVISMO e ASSOCIATIVIS/.rO
Henrique da Silva Fonte_s .

Afonso Maria Cardoso da Veiga _ Coordenador
Nicolau Seveelano de Olíveíra

# Clodorico Moreira

���dai�oC���:npora ;. lO �:�f�q�: ::e����a�:��o
Irmã alma Casses Vitor Fontana
VI - ENERGIA Hoyedo de Gouveia Lins
Júlio Horst Zadronsny - Coordenador XVIII - POLlTKA ECONóMICA. FINANÇAS IS
CarlosNatividade' ORÇAMENTO,
Paulo de Freitas Melro João Batista Bonassis - Coordenador
Udo Deeke

"..'

Mario Salema

��\�ZB�:l ,
,-

-

\;:"1!.�) ��:sfc:r�:�t�: ����erau
Baltasar Buschle

....--- _ '"""IIIfI Antônio Mirosky

���v�Rt��ICULTURA (incluindo os temas.: Assis"! �:::=�:c�����ê�atrianova
tência ao Homem do Campo, Armazene e Silos, Alcides Abreu
Colonização) XIX - POLITICA MUNICIPALISTA. NECESSI-
Glauco Olinger - Coordenador DADES COMUNAIS
Vitor Fontana Dib Cherem - Coordenador
Pedro Zímmerruann Guilherme Renaux
Clodortco Moreira Plínio de Nez
Elcías Machado Lima ., �

.

, Nery Jêsüfnó da Rosa

g;Eai2;,,":no Bessa
� 't j '\ ����. :�:�������lv�,;:;�::ai' Conselho Muni,ipaI

Afonso Maria Cardoso da Veiga XX - REGULARIZAÇAO DO RIO ITAJAtDurval Henriques da Silva Carlos Krebbs Filho - Coordenado-
J,osé Malta Martinho Cardoso da Veiga

-

NOTA, �nfase sôbre os principais produtos e pro- João Car ....preso
·blemas referentes ao: trigo, milho, arroz' Frederico Carlos Alende
mandioca, suinocultura, pecuária em geral, Ingo Hering
fruticultura, feijão, etc. Reinaldo Schmithausen

VIII - TRANSPORTES e COMUNICAÇÕES Erico Mlueller
Sub-gn�po de Transportes Walter Mueller
Elpídio Costa de Souza - Coordenador Alfredo João Kn-icek
João Maria de Oliveira XXI - PROBLEMAS COMUNS DA REGIAO SULColombo Salles ,_ Sub-grupu 1 - Problemas comuns aos 3 Estados.

i���rF����á�;anem Sobrinho Sub-grlLpo 2 - Problemas comum aos Estados Pe- (asa _ Precisa-se
Sub-gmpo de Comunicações Sub-fIT1Lpo 3 - ;:Xle:"�tacoc;:::n:n:os Estados �o

t
Precisa-se de casa paraDarci Linhares - Coordenador Rio Grande do S1d _ Santa <+1.- casal sem filho,wtlmar Dallanhol tariM, Tratar nesta RedaçãoDjalma Araújo XXII - COOPERAÇAO DA UNIÃO FEDERAL com FLA'VIO.IV - SAúDE POBLICA (Endemias, Serviços rtosl,:'·i· COM O ESTADO DE SANTA CATARINA NAtalares, Agua e Esgôtc, Saneamento cm gerar) ORDEM ADMINISTRATrvAAgripa de Castro Faria - Coordenador (Rodovias, Educação, Agricultura, Estradas de Ferro

I

José Almeida de Ml'.'rais Polícia de Fronteiras, Alfândegas, Coletorias, FundosCarlos Moritz Federais)
Mário Ferreira XXIII - ALGUNS INDICES DE SANTA CATARI-LineuBonatto NA (população, renda territorial, participacão nagfJ:��;i:e��z�sarmo "

-.. -: :e��aB�t��).al, investimentos federais, orçamê"ntárj.os
X - CARVAO (inclusive Xisto Betuminoso, PelJ'O... Aroldo Caldeira
leo e outros recursos naturais). Nerêu do Vale Pereira
Napoleão de Oliveira - Coordenador Carlos Angelo Fedrigo
Sebastião Toledo dos Santos

�

Harro Stamm Associação Calarinense de���� ��::;�al de Produção Mineral
ENeri Jesuíno da Rosa ngenheirosXI - MATE '<PW" EDITAL DE CONVOCACÃOAntônio Comes de Almeida - Coordenador ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORnINÁRIAPedro K'Uss ,_o Ficam convidados os membros da AssociacãoManoel Pedro da Silveira .Calarinensa de Engenheiros para se reunirem

�

emXII - MADEIRA Assembléia Geral Extraordinária no dia 27 de marco
de 196!, às 20 (vinte) horas, na sua séde 9CciaI,"à
rua Trajano, 1 - Edifício Montepio -, nesta Capital,
para deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
10. - Eleição do .representante da Associação junto
ao Conselho Rodoviário do Estado.
20, - Outros assuntos de interêsse social.

Florian6polis, 9 de março de 1961
EngO. José Corrêa Rulse - Presidente • '\

Heitor de Alencar Guimarães Filho _ Coordenador
Milton Fett
Henrique José Bastos
José Elias
Orlando Becker
Ari Waltrick da Silva
Nicácio Seára Heusi
XIII - PESCA
Abel zapeta - Coordenador

Para que nesta páscoa
você tenha oportunidade
de presentear 'ou
adquirir os artigos
que faltam em seu lar

A PARTIR DE

MENSAIS

$789.
f"'� MENSAIS

.

Várias marcas.

Vários modêlcs ,

todos com ampla
'assistência

técnica

A PARTIR DE

MATRIZ: Rua Conselheiro Mafra, 6 _ Florianópolis
FILIAL; Rua Trajano, 23 _ Florianópolis
FILIAL; Rua 15 de Novembro. 1405 - Blurnenau

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

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

São convidados os senhores acionistas de Móveis Ci
mo de Florianópolis S/A., na forma do artigo 88, �� rv e

20 do Decreto-Lei nv 2.627, de 1940, a se reunirem em

assembléia geral ordinâria, no dia 14 (quatorze) de abril
de 1961, as 16 «íeeessets) horas, na séde social, à rua

Jerônimo coelho, 5, nesta cidade, para tomarem conhe
cimento e deliberarem sôbre a seguinte Ordem do Dia:

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

2 - Eleição da Dlretotia;
3 - Eleição dos membros

Fiscal;
e suplentes do Conselho

4 - Assuntos de interesse social.
A V I S O

Acham-se a disposição dos senhores acionistas
íocumentos a que se refere o artigo 99 do necretc-r.ci
nc 2.627, de 26 de Setembro de 1940.

MóVEIS CIMO DE FLORIANóPOLIS S/A
Roberto Bessa - Diretor Comerciai

Casa Residencial
Precisa-se casa pequena,

para casal, sem filhos,
Tratar com o sr. Paulo

Oliveira, telefone 3476 ou

rua Monsenh.or Topp, 52A. xXx

PINTl:RAS '! Simpl"",, j ubilau e Esmnltndn,
>;ó n:l !L�I:\'IJ.� DAS BICICLETAS.
Rua: Cou selheiro !\.fafral 15.1.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CUNICA DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

FLORIANóPOLIS, QU;HTn 1','ir'l, l!i n,' Marco ele 1061

Angustia - Complexos _ Ataques _ Manla..�

-I
lU 16,00 t_ 18,00 bon..

,
J.\e1Uh

I "Toblf'maUco ACt'tlva e sexual
'III hotu lII.rc-.1... T'l.to....

Trat9.rnt!oto p"lo Eletrochoque ('0/11 Ane:;�es!a _ ,::�.ooourl • 111

, •• G*1I.rlll

f
In.<U]lJ\tl!l!rapIA - CanHozolorapl8 - Sonoterapia e

P.<lrott'rapla

rllr"('Â;:.U;���l�l���� -DE BORBA 1 '.

UR JOs< TAVARES IRACEMA I
Dr, Hebo Frelias

: DR lVoI.N BASTOS DE ANDRADK : i'H�DlCO DI\ M.\TERNI-
: l'Ut\'SLiLTAS-:--Oas 15 as 18 borll.!J : DADE CARMELA OUTRA

: E"ndf'rrco: Avenida Mauro Ramos, 288 i DOENÇAS DE SENHORAS

: (Praça Etelvina tuz) _ Fone 37-53 !
- PARTOS - CIRURGIA -

""·"-�.--•••��.�� _ ct _. CL.íNICA GERAL
Ondas curtas....:... Eletrocoa

gulação.
ConSllltôrio: - Rua Vitor

Meireles, 24 - das 4 às 6 hs.
R.esidê-ncla: - Rua Santos

':;.:.m'v:1 4iO - Est!'elto.
Fones: 23-22 e 63-67.

Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta
DR. GUERREIRO DA FONSECA
TRATAl\JENTO das SINUSITES sem operação por

t..:LTHASO:\ e IOXISAÇAO. EXAMES dos olhos e
I:F.("[':JT.<\ dl' óculos cem EQUIPO BRUSII.LOMB
EXAi\lI!: de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO_
UER:\O I�QUIPO RIfENOL (único na Capital) OPE
J:A(ÃU de A:'IIIGDALAS - DEsnoS de SEPTO l.

SJ::\t"SITES pejos mil is modernos prcv essos. Opera em
tnrlns os IIOSPI1'AIlS de Florianópolis.

CO:'\SULTORIO - RUA JOÃO PINTO 35 (em
[rente n Rnd!o Anila Garibaldi ) .

1:l':SIDCi'\CIA - IlUA F'ELI/'I': SCII.\IIIlT �I�I _

FO:'\E - 35(l0.

ATENDENDO DIARIAMENTE SA

MA TERNIDADE CARMHA OU�
SERViÇO DE RA.IOS X

HI1,II"�''l:j>,li'� URSo A. J. SÚBREGA Dr: UJ.i\"l·.!I;.�
EWALDO J. R. SCHAf!:FRR

t::umtolO do t:lIlõmUlo _ ve ... lrula Rillllr _ HJIl�
TOrlu - q.!>liUIO - roteeunc. ete.

Ili�I,'ru.(al/lUlgOl:raftll - Radhsgrafla Ub�lttrlrl

,(.iI'"H'h.l{>l) - K:ldiolo,la rt:"dlatrira
1'l!:H'OE DE APAHELHAGEM MODERNA MARC'"

SJU1!":o.iS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
I!:NUERtCO: RUIl Irmã Benwarda 'In OnlbUJI' por.

�a (Almte. Lamêgo).

DENTADURAS INFERIORES
:\1tTODQ PROPRIO

"IX.-\ÇAO GARANTIU ...

DR, MOORRlj SOfWEIDSON
CIRUROlhU UENTISTA

DII'(.f)f,.IAI'O PELA UNIVERSIDADE 00 '·AIi ...."'A
RAIOS X .:.... PONTES _ PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

BORARIO - das 8 As 12 e das 18 U 20 tlora.o
HORAS MARCADAS _ das 14 às 18 noras
RUA TRAJANO, 29 _ 1.0 andar
._

(UNICA SANTA CATARINA
Clinica Gera!

Doencas Nervosas e Mentais -

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Pl'eparo dl! cavidades pela alta velocidade.
OORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Radiologia Dentária
CIRURGI.4. E PRó'rESE BUCO"FACIAL

Conw]tól"io: RlIa .JNônimo Coelho 16 _ 10 :"tndar _

Fone 2225
Exclusivamente com horas mal'cndas.

DR. L A U R O DA U R A
Avisa à seus amigos e clientes, que mu

dou seu consultório para a Rua Saldanha
Marinho, 2, esquina com a Rua João Pinto,
Marinho, 2, 1.0 andar - Esq. com a Rua
João Pinto,

APRENDA ,INGLES
com o Prol. Mr. Edwald Green

à rua Tenente Silveira. 42

BORDEN AIROTOR S.S. WHITE
RADIOLOGIA DENTARIA

C;no'(jiiio e Prótese B11CO - Facial. - Consultório;
Rua Jerônimo Coelho 16 - 1.0 andar - Fone 2225

A fUJ;\IIA DAS BICICLETAS possui peças e

a('j'''�lÍI"ios pHa as principais marcas de bici

dela!':. e tem também a sua disposição AR
(;r..\T!�. r:nil: COMelheiro Mafra. 15·1.

OR IIEl\UIor·.

"e.r�lç' .H 1"<:,' \I.rI .... " oH \0.

.lr-..l.). ron.ult.. 1'.1. ",."l.� "n

tOlpJt .. ' .,� ,,..In.,,. • ,.,(1' <lu

6.1I0 I>nr�o .m <,I.n'. n(l "On'''1

Hill. Ó II'" "'" .... Y.eb.do. ,1.
'Qulno 'I. "flr.o.D'" T'I".

Dr, Lauro Daura
CLíNICA GERAL

sspecreueta em moléstia
de Senhoras e vias urínã,
rias. Cura radical das ínfee
cões .agudas e crônicas, dô
aparelho senítc.urtnãno em
ambcc os sexos. Doenças do
aparêlho Digestivo e do sts,
tema nervoso. Horário: das
10,30 às 12,00 e 14,30 às 17,00
horas - Consultório: Rua
Saldanha Marinho, 2 _1.0
andar. eSQ. da Rua João
Pinto - Fone 3248.
Residência: Rua Lacerda
Coutinho, 12 I Chácara do
Espanha _ Fone 3245.

DR. W.\LMOH /0\1).1,

GAIU""

I{IJ)A "OHI�

"",,,,,,<ii=<ii==<iiiii<ii:m=:m=Ciii;ã:,;,IOllva!dv a et.c - FI{lI'la A'I;"ltu dI' .-',m"rlm -. -',00 t

Nil o Tadaeeo - Pedro Pauto ,'dWhIlCl(, - 'lury '\'h!eb
10 - Paulo da coere RRmo� _ Cnrlo.� A anvetra Lenar

f' () I, .... II LI H " II o U II S
•

Prot. BarreIro, Pllhn - [j r OswAldo Ro,lr1lluel\ Catn ....
- Dr. Aldd('� AbrPll - Prt>( CBrl(l� d" C08la Pereira
")rof. Ojboc ,l"EÇA - Mlljor Ilde(IJnau JuveDsI - Pr",
Manoelito Ite OTllelllu - Dr M;�toD Leite da Coere

====="'l="'O="T="'E==,=====1 �;���u�el:Jr�O�:.Ryr --;'1J::�0�1\ �,u;����,.�,p���r� T:;:�-'
J ücretscto Soa r e , - f"lr F'M"nu�� Rt>" - limar rarv"l�

- Rui Lobo - Hozendo V. Lima - Maury Borges ....

Lázaro Bartolomeu.
FOTOGRAFIA - AMILTON \'IEInA

"1(1"':111

I
SC!!,IIllUO a evolução moderna Odontológica, Y. S ..

i'",]t'I":1. dispnr de uma Clínica Dentária rapaz de lhe pro,
1'''J"clonflr um tratamento inteiramente indolor e efí
.-if'I1tP

Pr'·I.ar" de cavidartes pela "ll:1 veroctdnde. :WO.OOO
pu!" miuuln
\ilrlo w. Se!1 - Ecnsultór-Io sroder-nnmonfs- ina

:ill.,,'�, il uun \'itor :o..reil"elJes n. 24 - térreo - Fone
'!..�-I-, .. - At ende diartamente com horAs mercndas.

DIPlomadO \>.1. "U·'UI1.". ,._.�

• .! d. ,,,"Irl". d' "" .• �....�.

[1_IOt.. DO IXI .....OCllnOU ..... _

,ldAdl.J;lcolA (S.�.IOO 40 prOl

Oct,.lo R('Qflf\l" LImA) .,.
meruo dO S.,.IOo O. C'n.t,�. dO

�lo.�IUI I.A e .•.r.c 00 11.10 ,h

rlDelro. M�O,e(> 00 BOIpa.! ".

,,'d.o•• o. .".rOlO ..1O IH

'.,101 ContA
JOENÇAS o. nNJ;l.O&A! _

'A.RTOS - OPIIAQOIS -

I
�ARTO !�!.I)��':'l�:.!O l,m'k>dO
;oruoul:.{lrto: RUI JOIO PIO"'. U.

------- ----------,------------

I·; VIE'(;i\S ORLE

:\dvogado
TELEFONE. 2248

Dr. Hélio Peixolo

(.;om jo;[IlIl(lt recuroeoe ele pagamento. vence-se JOl>
� lungo prazo sem Juros, sues a rua Lauro taeneree, p ....
<Imo a Penuenctat te Podendo o' comprador construir I.
asa. imesüatarneme

Vendas: EdiIlrlo M()nteplo a.v anISar _ Sal. 306 _

Fone 23!)l e 2867.

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

Aeronáutica, fará de vocês sargentos espccteüstes da
rõrr;a Aérea Brasileira.

Matriculem-se no curso preparatório noturno, que
ruucíonará com início no dia 10 de março, agora em nos.

sn capital
rnscrtcões abertas para matriculas e informações, na

t us ,\':-:';ran!f' Alvim. 19. nos dtas úteis das 19,30 àf
:" . ..:.1I11 .... r:;·

-----�---------�-

I. g ::.. �::V�����A:U:��SCA�SA) ,
I, >.JE ����;�I:Rg�URE O ESCRITORIO DE VZhTDX"

, OTTO ./1'1.10 "'OLlN.\. ltU.' FF:LlI'l� Sei! •

I' .'Ili.liir-.;;E--;'�������;;s"��'�i�� ESCOLAR DF'
I' BARREIROS, LOTEAMENTO "BAIRRO IPIRANGA".'
...��--�� 'ti

PARTICIPAÇÃO
ENIO ANDRADE e EDMA HORN ANDRADE

participam o nascimento, d� seu filhinho João Alber
to, no dia 11 do correnle na Malernidade Carias
Corrêa

LUSTRA-SE - LAOUEIA-SE -- e

ENGRADA-SE MOVEIS
SUl"il;(1 rapido e perfpito, traLu ("om Rorlri�urs

F'rl'jJtl:< ii rUll Con�elheiro Mafra. IG4 rundo�

r=::::�1
�12DEA�

u

pROGRAMA DO MÊS
PROGRAMA DE CINEMA MtS

DE

MARÇO

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MtS DE MARÇO
4 - Sábado (tarde)
5 - Domingo

11 - Sábado (tarde)
12 - Domingo
18 - Sábado (tarde)
19 - Domingo
25 - Sábado (tarde)
26 - Domingo

31 - Scxta Celra (dia santo)

Farmácia Catarinense

Farmácia Catarinense

Farmácia Noturna

Farmácia Noturna

Farmácia Vitória

'Farmácia Vitôria

Farmácia Sth. Antônio

Farmácia Bto. António
Fàrmácla Catarinense

TrajanoRua
Rua Trajano
alia Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro

Praça 15 de Novembro
Rua Felipe Schmldt
Rua Felipe SchmIdt
Rua Trajano

O plantão noturno será efe tuado pelas famácias Bta.

E S TREITO

O Pla;t.ã;-diú�lPr-;;;dj do entre 12 e 12,30 h�. será ef etuado pela farmácia Vitória.

5 - Domingo
12 - Domingo
19 - Domingo
26 - Domingo

31 - Sexta feira (dia santo)

Antônio, Noturna e Vitória.

Farmácia Indiana

Farmácia CatariDense

Farmácia do Canto

Farmácia Indiana

Farmãcia Catarinense

Rlia 24 de Mãlo
Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

O plantão noturno será ete tuado pelas farmâcias do Ca nto, Indiana e Catarlnense.

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia aut orlzação dêste Departamento

----- - --.-------------------

u I Jj I r li H

1(1/."." ,h Ar-r .. lh 1'.lf",.

f, I n &.1\ r ,

ll";!\lnll". 1'1'[0 .. ::',1 •• -te AquI .. "

PVBlle.D.!}.
O'raAr A. SePl1mdwelm - Virgilio Dias

WI.'H.'iINT\(ilITI
u.,rt••• t.ç'" A. 8. 1...,.. L\4.
tuo:·- Rua 8•••••• O•• , .. tio _ •• "." ....

To1. W,,.
II. r.. l. Nu VIt,rt. '" _ e.. I ,. _

Tel. 'i-BtU

IJ4rTtt. Tele,r.tte. o.a UNIT.l.I PR.a8S lt)·r,
AO.NT.S • CO.HR.SllOi<lD.NT.�

'.1'1041.. ,,'.uDidptOll" oIANT..- CA"fAKi"'4
.6.1II."C.JI

••• '''11, "".lr.I •. di arlrtl. 1:1•• 1... 1••• '1,.,

ASSINATURA ANUAL - CR$ 1.000,00
A direção Dão se respcusabilize. Pelo.

conceitos emitidos r ,rtii((l, It$SlJ1ado�

TELEFONES DF; EMEHG�NCIA.

Aeroporto Hercllin Luz
Casa de Saúde S. Sebas tiâo .

COAP

Corpo de Bombeiros
Estação Rodoviária
Hospital de Caridade
Hospital Nerêu Ramos
Hospital Naval
llospita l Militar
Ho�pital Sagrada Fllmilia

Juizado de Menores
Polí.citl
Policia (Estreito)
SAl\1Dú

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

09
2404

CAMPANHA - Pró-Ginásio Oficial
de Joinville

Manifeslo da União Joinvilense
de Esludante

AO POVO DE SANTA CATARINA
A ígnominlosa discrlnl1nação que norteia os atos da

iíreção do Co:égio "Bom Jesus" de Jolnville, resultou no

m:pedimento drástico e categórico dá matrícula de Poli·
bio A. Braga, para o ano de 1961.

f: um fato consumado.

E \Im alentado ao direito de InstruIr·se, mas, acima
Je tudo, ê uma atitude vil, Indigna de homens 'a quem
possamos aceitar como educadores. Entretanto, Polblo A.

Braga não lidera uma massa de lnvt:"rtebrados, que acei
tem pas::üvamente êsse ato discriminatório. A sua luta
não tem caráter pessoal, não é acomodadiça, não busca
{alsas glÓl"ias, ê uma sintese da luta do povo Jolnvillense,
do povo catarinense, do povo braslJelro, de todos os povos
que inconformados com a ignorância, obstáculo maior do
progresso, lutam por sobrepujá-la.

Do outro lado, como seus maIs ferrenhos adversários,
encontramos retrógados da espécie dos diretores do Co'

légio "Bom ,'esus" que. por covardes, não aCeitam a va

lentia, por :submissos, não aceltan: 11 altaneira manifesta·
ção da vontade dos estudantes de Jolnville, que através
oe seu lider Polibio A. Braga, presidente da União Join
\'iIlense Estudantil"pleiteava medidas justas e reclamadas
por todo o povo de Jolnvllle.

É mais cômodo aos senhores diretores, alijar Políbio
A Braga do meío estudantil de JolnvUJe, mas, nem sem

pre o mais cõmodo é reaHzável. Nem sempre a razão, a

\'erdade, os bons propósitos, lerão que submeter-se a fac
ciosidade abjeta e covarde de mesquinhos sub-homens.
Desta véz não.

Os estudantes de Joinvl!le, convidam tôdas as organi
zações de classe, operárias, recreativas, estudantis, etC.,
para protestarem veementemente, contra a indigna deter·
minação, dos diretores do Colégio "Bom Jesus", no sen

tido de que seja reformada a referida determinação do�
mercadores do ensino Joinvl!l(:;nse, que aviltam a nobre
missão de educar, impedindo que o autêntico líder da
classe estudantil, Poliblo A. Braga, clame em nome dos
estudantes de Jolnville, pelo atendimento da lei n. 88, que
determllla • criação de um Ginásio Estadual em JOlnvllle,
asplraç10 mAxima do estudante pobre.

Todo o povo CatarInense com Poltbl0 A. Braga para
a vitória das futuras geraçôes de nossa terra.

JoInviH�. 9 de março de 1961.

VENDE-SE
Três casas, sendo uma de matp-rial e duas de ma�

eleit'a à Rua Major Costa (Servidão Celio Veiga n. 50).
.

TrflÍtlr a Rua Major Costa 68 com Araeio Lemos,1l.>

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� o D � r e s s o E s t u � a D fil
marcílio cesar

Os colegas, tendo em

vista o 'esquema' publica
do anteriormente, bem co

mo o primeiro comentário
a ête feito, poderão ver que

:0q���t�: fO�:��:��Sei�� I
um após o outro, intima- I

mente ligados como estão

Assim é, que vamos hoje
falar sôbre a segunda par
te do já referido esquema.

bJ No plano Regional
b .1. : Reforma agrária

(nos modes a ser efetuada
em s.c.:
b.2.: O problema do

carvão e da Energia Elé

Itrtca.
Ao estudarmos as posn

I
bilidades dos Seminários

I'de Estudos vimos que nor

malmente, tais problemas
já seriam estudados. Entre
tanto fizemos uma esque
matização para melhor no
dermos ter uma visão do
conjunto.
A Reforma Agrária. É

sem dúvida, dos temas
atuais, um dos mais apai
xonantes. Todos queremos
dar soluções. Uns, buscam
na paternalísticamente em

outros Estados - quicá em

outros países. !
Entretanto, temos que es

tudar uma Reforma Agrá-I
�i:ss�RE�iado�d�:!V:�en�� !

às condícôea de vida de

Inossos agricultores, que
por certo não são as mes

mas dos agricultores nor

destinos, amazonenses e

mesmo paulistas. Nosso de
ver é, pois, estudarmos a

legislação vigente em S. C., Ie tendo em vista a realida

de catarrnenss. formUlar-Imos soluções que realmente
atendam às necessidades

dos nossos agricultores. I
Não pretendemos _ nem

nos é possível, dada a com- :
plexidade do assunto - dar
diretrizes para um estudo.

Julgamos apenas que é

preciso que os Universitá
rios catarinenses atentem

para a veracidade das
nossas afirmações - É

PRECISO, SIM, UMA RE·
FORMA AGRARIA. EN

TRETANTO, UMA REFOR
MA AGRARIA QUE ATEN
DA AOS NOSSOS PROBLE
MAS. TEMOS QUE ENCON
TRAR A SOLUÇA0 AQUI.
Fórmulas paternalisticas
não nos servem.

E os universitários de
nosso Estado, teriam uma !
oportunidade áurea para I
estudarem a questão em I
térmos regionais.
O segundo aspécto do tó- I

pico que estamos abcrdan- :
do, versa sôbre o Problema
do Carvão e da Energia
Elétrica em nosso Estado.
Caberia nesta questão,

tuna análise fria e impar
cial das reservas carboni
feras de S. C., e de como ..

poderiam ser elas melhor

Iaproveitadas.

As possibilidades de uma _1 .siderúrgica no sul catari

Inense; da economia que tal

c-riação possibilitaria para
SC e pi Brasil; e assim

analizando ítem por ítem,
chegar a conclusões que
seriam apresentadas
quem de direito.
No que tange à Energia

Elétrica, estudar-se-Ia o

potencial hldrcelétrico:
suas reservas e de como

uma solução racional viria
sanar o problema da falta
de energia em nosso Est.a
do.

as:smu���-'
Para almoçar e jantar bem, depois de sua

eua, QUEReNCIA PALACE BOTEL
UlI3S '"

-.- - - - -- - ........ -

A "BOMBA" TERA' QUE EXPLODIR!
(conti. da ga pagina) legião de craques bem

i
quipe para as disputas da como o Tupy, e Vasto Ver... '

fase de classificação e semi- de e Q Cimemport, que'
final do estadual. Aliados vão requerer o regresso de'
a esta decisão, consta irfna seu. jogadores. Esta fo�
outra qual seja a "devolu ... mada a confusão. I
çãc ímediata de jogadores Que a F. C. F. trate de
que encontram-se a título arertar o aue está errado

I

de emprestimo". O Palmei..
I

pois o PaIm-eiras bem como

ras não deu ouvidos a essa I os demais clubes, não' po-.'
imposição e continúa com

i
derão ser prejudicados por'

seus.
jogadores,

(emprest.a-,
atitudes, como esta da AS_IIdos), participando do es- sembléia.

Iadual. Para nós o Palmei- Porisso afirmamos de
ras haie certo. Porque, se a- que a "bomba" terá que Iquela medida fornecida pc- explodir, embora mais
lo sr. Presidente da F. C. cêdo ou mais tarde. Que
F. tinha válidade, agora, o "estouro" seja sen!i�d9-na
não mais poderia ser sus- séde d!1 F. C:' F., �.,:, os

tentada. nossos votos.
O clube piriquito foi

Sensivelmente prejudicado , ...-------"'1, '"tou d, ,alvagu"d" CAFEZINHO, NÃO!

Iseus interêsses: Por seu

turno o Bauoso, vai dese... C A F E Z I TO!
iar e imoõr ao onze pal- ... �

tneil'ensc -fl. volta de sua

cueremos mais uma vez

dizer que não pretendemos
dar soluções aprícristtcas
aos problemas. Move-nos o

intuito de despertar a Clas
se Estudantil para assuntos
que dizem respeito ao pro
gresso catarmense e brasí
leiro, bem como uma luta

pela escsncão das classe
menos favorecidas.

, Para que nesta páscoa
você tenha oportunidade
de presentear ou

adquirir os artigos
que faltam em seu lar

FAOUEIROS
r

HERCULES
"INOX"

MENSAIS

MATRIZ: Rua Conselheiro Mafra, 6 _ Florianópolis
FILIAL: Rua Trajano. 23 _ Florianópolis
FILIAL: Rua 15 de Novembro. 1405 - Blumenau

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

O Marcilio

ÀS 6,35-
Alvorecer em Nossa Terra
As 7,05-

Grande Matutino Guarujá
AS 8,00-

Correspondente Guarujá
AS 8,05-

Ritmo Alegre
AS 8,35-

Anísio Silva

AS 8,55-
Reporter Alfred
AS 9,05-

Cocktail de Rocks
AS 9,55-

Sucessos em LP
AS 10,00 -

Boletim do Palácio Govêrno
ÀS 10,05 -

Sucessos em LP
AS 10,30 -

Firestone nos Esportes
AS 10,55 -

Informativo Casf( Brusque
ÀS 11,05 -

Tony Campello
AS 11,35 -

Parada Musical Chanteclel"
ÀS 11,55 -

Reporter AI/red
ÀS 12,05 -

Almoçando com Música
AS 12,25 _

Correspondente, GuaruJá
AS 12,30 -

Carnet Social
AS 12,40 -

Na Linha de Frente
AS 13,05 -

Telefone Pedindo Bis
As 14,05 _

Escala Musical Columbia
ÀS 14,35 -

Atendendo o Oumnte
As 15,35 _

venceu ...
[conti. da 83 pagina) mo driblador se bem que nhetrc de ala foram os ele- dro no que se refere ao ata

)por�:unidades AntonInho Se orocura-se durante todo o mentes mais perigosos do que do Paula Ramos. vatérto
adiantou demais para apoiar iogn praticar futebol coteu- ataque do Marciho. 1 Sombra e Marréco, foram os
pelo seu lado o ataque e ón- vo. Idésio com seu compa-! Aquiles muito deaageltado três tremendamente marca-

. -------- I tendo unicamente ao seu fa- dos pouco produzIndo. Mais
vor os dois tentos marcados uma vês Sombra foi o me
durante tôda a partida. La- lhor avante do Paula Ramos
ranginha apoiou muito bem se levar-mos em considera
seus companheiros de linha cão o ponto de vista técnico.
e Jorglchn melhor na etapa Vitória justa do Marcílio
inicial quando deu mais tra- Días.

Iió::;ó """==== =
' ::;:.: '.: i balho para Édio. No quadro DADOS TÊCNICOS

I derrotado Pamplona inteira- E[i'.\ipes - MARCILIO DIAS:

(conti. da 83 pagina) Lierte acs 22 e Eurídes mente �ulpado no primeiro - Zé Carlos (Silva) - Anta

7, Ferraz aos 10, Galego aos 3.0 minutos, ue.la 01'-
tento Simplesmente coser- ninho rvo e Joel - Cleuson

aos 31, Vitoldo aos 13, lemo
-

vou Aquiles subir e testar e Joel I - Lierte Idédio

I ;a�iC�o;r�t� :�n��os� !:r� Quadros: M. Dias: Zé �1��aO a�r��l���O���C��d;a��_ ����l;�;��a�;:�� �J;:���
ordem. Quadros: H. Luz: ����o (���)�rf��; e J�i da. Naquela oportunid�de um plana (Wilson) - Édio Nery

Ba!eria; Rafo e Ernesto; I; Cleuson e Jo�l II; Lierte, elemento da defensiva do e Hamilton - znton e Néli

A�lr, �arafuso e E�emar; Aquíles. Idêsio, Laranjinha
Paula Ramos 'pulou com nho - wamer (Díoneyi Va

GlOva:ll, Galego, Vitoldo, e .Jcrgínho. P. Ramos: A,"!uiles mas' mesmo assim térto Marreco Sombra e Eu
Ernam e Gonzaga, M'€tr�.. Pamplona (Wilson); Edio,

havia possibilidades de cere- rides.

pol. DurIy Luizinho, F'lá, Nery e Hlamilton; Zilton sa. Foi substituído por wn- OS TENTOS
ZIO e _wIalt�r;. Tenente. e I

e Nélínho; Varne (Dionei),
son que praticou duas ou três Aos 6 minutos numa falta

Chagas, Márcio, Waldir, Valéria Marreco Sombra oõas intervenções. adto Nery cobrado por Jorginho, Aqui
Nilac, Chíco Preto e Fer-. c Eurídes.' e II:l�lilton num mesmo pla- los de cabeça marcou o pr-i
raz. Arbitragem de L-6cio de no nao. comprometendo mas meiro gol. Aos 11 novamente

Arb.itr�gem de Benedi�o

I Olive.ira
e renda de CRS. I

todos tiveram um trabalho A,"!uiles agora. recebendo um

de Oliveira e a renda nao 35.450 00.
tremendo para poder contro- passe de Idesio marcava 2

foi fornecida. Anormalidades não hou- lar em certas opnrtuntdaríes a O. Aos 25 num maravilhoso
Anormalidades: Waldir do

1
o. rápido at��ue do

�a�cilio'l passe de Lierte Idésio au-

Metrbpol perdeu uma pe- zuton e Nelinho nac joga- mentava para três. Cinco mi
nalidade máxima que D�r- �---.:: l"�m o que se esperava pr�� , nu.tos mais tarde outra ves

ly defendeu. Houve

lu_,
clpalmente o colored

Neh-I
Idesio marcava terminando

��sJ���;�����a�v::s��g�l= . ���l���e �:d:l��: �aen��:d��� �uit�:ei�� !e:��oA���30 ;�_
finhando. voo Werner e DlOney pela nutos Lierte assinalava o

JOGO N. 2 - MARCllJO direita o segundo substituin-, último gol Marcilista. E ao",
DIAS X PAULA RAMOS do ao primeiro _juntamente' 30 Eurides um passe de Som-
Local: Estáclio "Dr. Her.. com EUl'ides pela esquerda bra marcava o gol de honra
cílio Luz" em ltajaí quase nada produziram devi - do Paula Ramos.
10. Tempo: MareíIio Dias no a scvéra marcacão imDÓs RENDA: _ Cr$ 85.38000
4 X O. Final. Marcílio Dias ta pelos elementos da defesa JUIZ: Lucia Oliveira' d")
5 X P. Ra1l0s 1. I d) ("J1.;�dro de Itajaí. Ames Joinville, regular não in'fl\l�
Goleadores· Aquiles aos 6 i ma cOisa aconteceu com os enclou no marcador

I e 12, Idésio aos 25 e 31,
,

restantes elC'mentos do q\\:I
.

Revista do Lar
AS 16,00 _

Correspondente Guantjá
ÀS 16,05 _

Asas da Saudade
AS 16,55 -

Repórter Alfred
AS 17,05 -

A Música que Você Pediu
ÀS 18,00 _

O Instante da Prece
AS 18,05 -

Resenha J-7
AS 18,35 _

Programa da ACARESC
AS 18,55 -

Correspondente Guarujá
AS 19,00 _

Momento Esportivo Brahma
ÀS 20,05 -

Encontro Com o Sucesso
AS 20,35 _

Nas Asas do Sucesso
ÀS 21,00 -

Reporter Alfred
AS 21,05 _

Rádio Teatro
AS 2�,30 -

Correspondente Guarujá
AS 21,35 -

Portinha e Sua Orquestra
ÀS 22,05 -

Grande In/ar. Guaru1á
AS 22,35 -

Musica e Romance
AS 23,05 -

Música de Boite.
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'LOR-lANÓPQLIS, Qual't cira-,-J.5-dçJ.1<l�o d�9G

D É o U I N H A NO M A R C I LI O! - CORREM 'RUMORES DE'OUE O CENTRO - MEDIO DéOUINHA, QUE TEVE A SU A 'ÉPOCA NO FUTE
BOl CARIOCA E BRASILEIRO, DEVERÁ\SER CONTRATADO PELO MA'RCILlO DIAS, PELO PERIODO' DE TRÊS MÊSES,' MEDIANTE A
---'---'_'---

-

.

----------

COMPENSAÇAO FINANCEIRA DE 150

-6����rn[ffiJ�� ,iç::,�,��:VERDADE!O Mardlio veneeu.. e convenceu Voltou o campeonato
l:atarinense '" apresentar

Balido fàcilmenle o Paula Ramos - 5 X,1, o placard -Idésio e Lierte, os melhores - Ren- �:�� s��an:eext:���;::,��
da de CRS 85.380,00 - Dados gerais - (Reportagem de Walter Souza, da :ACESC), �::só'��an�� �o"'�:�l,
o jogo considerado prtncí- transcorreu tôda a etapa Iní- mentindo absolutamente. casa, outra vês pelo escore praiano. Element� rápido, 1 P�ét�� 0'; . M::r�pot u �I�âspai, referente à terceira 1'0 ctat. Quando do préno em Blu-

\
de cinco a seu fa�Ol I

com completo sentido de co -

estar perdendo Dor 3 X 1.dada do turno inicial, do Eu tive o prazer de assísnr menau o quadre do Palmei- Jogou multo melhor
__

tanto bertura quando em duasl em iôgo disputado em cancampeonato Catarinense do 0- Paula Ramos exibir-se na r-as iniciou o jogo de uma no sentl�o defesa, apoio co-! (cont. na 7"" pagina) cha encharcada culminou1960 realizado na visinha ct- cidade de Blumenau enrren-. maneira rápida procurando mo ünansacão. Um bon.l ata \
_

dade de Ita,iaí, foi muito di- tando naquela oportunidade logo de início acabar com o que com elementos rapldos iferente mesmo do que se es ao Palmeiras e empatando Pa1J!::t Ramos. Os pupilos de muito bem empurrndos por
perava, tal alteração deve-se rnerecídamente pelo escore Hélio Rosa naquela opor-tu- seus apoíadorea, destacando
unicamente ao fraco futebol de um tento, e levando isso uldade suportaram muito Cleuson e Laranginha este
praticado pelo Paula Ramos. em' constdemcüo esperava '",m este principiar de jogo I último meia esquerda.
O quadro da capital dentro um meího- 'entendimento e inclusive foram os primei- Na equipe vencedora no

do seu esquema tradicional em tôoas as linhas do ros a marcarem. O mesmo que se refere a defensiva Zé
de jogo, e o Marciüo Dias quadro da capital, enten- aconteceu contra o Mareilio, certos rct quase que roéro
atacando ínaístentemente, dimento este que certa- :l única diferença é que o espectador durante a ctap'
predominando mesmo, terrt . mente propiciaria ao quadro Pau'a Ramos não resistia a) (llicial principalmente.
tortatmente, em largos perto-

'

de Nélinho a obtenção de moincr futebol praticado de Na fase derrtrdelra sofreu
dos do combate, Wilson que mais um resultado brilhante Intcío pelo xrarcíuo e já aos um tento Indefensável r

entrou no lugar de Pamplo-! fora da caPital. Se disser-mor, 'mze minutos perdia por dois cede por gnr-ides QUe entrei...
na praticando as veses dere que o Paula Ramos que jogou I tentos contra nenhum, so sósmno na área MarcllbV,l e

%5 de alta categoria, o Mar- contra o Marcllío não foi 30' »em que na minha optnj >0 oraütcou maravilhosa ôetese
ente perdend.o oportunidades por cen-o do quadro que ul . J P�n�;'lIClla tenha falhado no num centro de Sombra de

�o�:�e��:, Já d;��acel���e��� �!n���:���;.:ta�:oe�:::;et;�� l ���n�:�II��il€;e;:Oea���:.lg���o �I�I��:�= d�e:' �������a'tr��
Ã "BOMBA"TERA '-OIIE-EX-PLonIR , I �:\!r:��!��h�o��.�:n��od�.��� %��C�l;O. t[::';������� I:�n�

!li 11. rln Y':'EHO campo. la no ultimo mesmo plano marcando �W:l1 •

.

Não temos a menor dú�: serão paralelamente dis-.
I ��i�:����:l;t;!Oa :�:\�:��;t ��� q�l: �e�:s��:�ral�c l:��r�,�Vida. Pode tardar mas que ptrtados. , I moira quando o MarcHio de momento de aundcs. M:ÜTé,ir� .ex,!>lodir não temos Com isso a equipe do Pal- minou qu'ase que temuo t:)d' o e wamor depois Dioney

����:bl�ac��r�t��o/.eb� ; �l�;;��, fO:st�a��:::nt�: Na fase derradeira· molh 1 elementos por eles marca

F, estabtecendo que qual- clube que mais jogadores ��.�d�t�'vi����o d� ;:';;=;)R�� ������a;i:e ��e�:�;�rcfO�ll!�U
d�e�a�tp:�nai�e d.�a�����: c:���U�er%����"t��f� as\� mos através de seu meio cam com Lnranginha um bom

em duas partidas, não po- Presidente da F. C. F., po ain�a com Nélinho e so:n- sentido de meio "campo, sen
dei-á atuar por outro clube armando uma possante e..- �ra as J�;adaS t�:�ram assmi ��):�')Lep���� �o�i���I�OS;���pelo certame regional que (cont. na 71\ pagina) i �i�u�:o �� �:: ISe°l':f:r�o�c lista. Joei 1 jogou bom e um

G'
"

b rt .-----j'-;-- I apôio dado pela Intermediâ pouco li vontade pois Valéria
InaSIO

.

CO e o para lOS ogos I
rIa .ao ataque da equipe da ��:I;�:�.t�og��aq���tiv��l�ec�;:

Abertos de setembro I �,:;���� :!e:?��ll:S�� �:'oe;�- atrazado. No ataque Marei
ziram o que verdadeiramente lista no que se prende ao

Confórme é do conheci- \ isso, elevada soma de muito se esperava se levar-mos em souudo de finalização Lisr-te
menjo público. caberá a esfccc C' dcdícaçâo dai:' constderacão a marcacâo rí c rdésto [oram os donos do
�ref€'itura�Municipal pan-e- : v8l".ias comissões,_Porém .," � gida ilUp;imida pelos' joga- espetáculo. O antigo pnn
cm�r os Jogos Aber�os Ca- maIOr �reo"lloacao de le... dores da defesa Marcilista. I teiro vascaillo demOll')tl"Oll
t�rlnens�, que. terao po, d�<:. serl� a falta de um IT:-I Não cabe dúvidas nenhuma que de fato merece os 30 milséQe F!ol'lanopohs. Por aI. I m-l.s�o ICObê:'!O 1)arél a"real;., :l esta ótima vitória canse., mensais que recebe por par

�i�d:�·' f����r���t��'uI��sC�: ��;l�oasdo��,'��:l� em (l:<lS L<' ':I!ida pelo Marcílio D:as em te de torcedores do quad-:o
1 espectlvas ('omlssõe<; par,

I notíCia alentador" O "2i" '

estudarem os assunks ;'€' (tro SESC-SENAC até
lativos com àquela grand� temhro, te::-5 concluído (,

organização. Equlpes de se'� Ginásio Coberto, d:-�
várias �idades do !nterim- vendo os iógos serem l"e--.

c:llarinense estarão ,prf:-- lizac.,:s aH. A notícia fo�
SEntes, dispendendo tudo colhida de fOl1te oficial.

Notícias do raide a cavalo
Florianópois-Tubarão

por conseguir um estupen-,
do empate. Vamos aos de
talhes técnicos.
JOGO N. 1 - HERCILIO
LUZ X METROPOL
Local: Estádio "Aníbal
Costa", em Tubarão.
ia. temoo . H. Luz 2 X 1.
Final. Empate de 3 X 3.
Colea'dores: Giovaní aos

(cont. na 7"" pagina)

o BCCAIUVA ESTARA' AUSENTE DO
CERTAME IREGIONAL

i"l rend3 8!Jresenfada 11::> midade Q sr. Odv Van,'J::!.
préto M. Dias X Paula Ra conseguindo portanto [I

mos, de CR$ 85.380,00 foi sua reeleição.
considerada peauena Dal 1

/.cl�l��dâa f�za���� esi�:á d� r!��!:l�i/tlic�o�ec�?:·il��: �c��at��: ��:l��o sg��t;s8nJ:!
, .,

X

.

fü.a d_ ploxlmo cam_peo ... de� dos jógos <;('1':0< rl sc- M. Díes não pagaram ir 'I Nos dOI'). lOgOS d.) ,-.el'
_ ;

nato regIOnal de futebol gumte: g!'eS!:lO. i me catarl11en.<:2-, o Inte '

t��t��:�al no�:as c������! ;�·el�::.s;- Gual'any X Fi�
I

X ! ����iO�!: �e�t� e� t�J;�,sões, (l Quadl"O Cana'rinho 20. jôgo - Atlético X Avai ! enquanto que em Joaç2' rn�,? se fêz presente a �eu- 30, jôgo -:-, Pauta Ramos X Dtrr"ante tôd... 1'1 selmm 1 ba ') Comercial vence-u S121'--
'

nlao do Conselho Arbitral TamandJlt·e. I estarão reunidos ua s'!'rl� sacionalmente ::lO r""·i deda Federacã::> CatarinensG .Foi t<l.níbém m 0I?o�t�- -:la F. C. F. DS ·"rs. jÚ1L1 Mafra por 3 X o. !dli, Futeból, o que mais lHdade, marcado (l 1l11ClO -:::. �'-.ô!. Am:!car Sche'·' Iacentuou d hipótese do do carl.1peo?ato para � .di? e Francii;co Grillo, pal':lBocaiúva não fazer repre- 19 �e_ abnl. quarta lEU'? estudarem .0 regulamento
sentar no �ertame metro..- AbnJ"ao a temoorada: Fl- do ce!"tallle da eidade. J O destacado atléta Tor.-
politano, brevemenfe co se gueiren'<e X Guarany. Dia

Irada se encontra na Gua�

ilÓciaCon,>elho Arbitral,
\ �3 Jf;a��op��f:i(�a�o�V� X nabara, onde deverá se

reunido na séde da F. C. Tamandaré. No próximo dia 18 have�
I �u��:d;��s� el�l�m�e��c����

F._d_e_cid_i_u_m_ar::..:_pa�.________ rá p!eíções na FASC. dc- lho Direito, pelo dr. Pais
vendo ser eleito por (.I! an· Barreto.

X

As reg?tas de domingo,
que marcarafl."LO início dos
preparativos da Federacão
Aquática de Santa Ca·ta�
rina para o Campeonato
BrasileirQ de remo, vieram
eviqenciar que o Clube
N�ico Francisco Màrti
nelli está muito melhor do
que seu grande rival, o

Club de Regátas Aldo Lu�
no que se refere ao ma...

terial humano. Dos sete
Páreos olún_picos, o l'ubro
..negro levou a melhor em

cinco. Tudo parece indicar
que o clube presidido por
Aldo Belarmino da Sifva e

orientado tecnicamente por
Manoel Silveira deverá o ..

ferecer >O maior número
de remadores para de'fen
der Santa Catarina lá f51:a.

Todavia, o seledon<tmento ',-do, este tim:meirl). 2a. _

será longo, com regntB.s no O "dois sem", também do
p!>imeiro donungo de "ada Martinelli, com Rric1l 1'as
m_ês, pelo que nãose tlód� S!g nH voga e Walír€-do
ainda fazer"'3e um criférü' Santos na prôa. a��. _ O
:_.: guro sôbre 2.'> :possibili. campeonÍssimo Manof'1 Sil...
«ades do dube. iá aue as veíra, vencedor do :,l:iff
demais <lgremiaçõ�s, -inclu� 4a. - O "dois com" do
síve do interior. tun'l1.J'ém Aldo Luz, <:'onstituído prJestão interessadas em dar Karl Heins Jeworowsk,
a sua nal"(!f?la de cola"bol'a� 'ManoEI JO:�é) Teixeira e
ção à

_

E'ASC. As fotos Alvaro F.,lpo, este timon�i
acima.- co1hidas pelo nosso roo 5a. - Odahjl� F'.L,�ado
fotógrafo, Amilton, são das. e Manoel Silveira, o douR
guarnições veneeaoras da ble vencedor da penúltima

....

comJ)etição realizada do- prova do programa•• Ia. _
míng,Q na baía sul. Ve;-ilOs, A guarnicão marthielina
de cimo para' baixo: la.' vencedora- d.o páreo prrn�
- ° "quatl"O com" mrrti_ dpa!: Jobel (timoneiro),
nelino, constituido pOl" feodO',o, Ado, Edson, Er
Teodoro Vahl. Ed"on 8ch ... nesta, Erich, WaHredo, Ar..
midt, Ado SteillÜr, Ernesto nóbio Glavan e João Si!..
Vahl Filho e Job�l }<'ur.. veil'a,

Não morreu na casca, como Na Trindade, tendo à
muita gente pensava, a idéia frente o Dr. Francisco Gril!o,
de se realizal' um raid a ca- continuam treinando o Ca·
valo de trote entre esta Ca pitão Hugo e os Tenentes
pital e a cidade de Tubarão Peters e Daltibio
O dinamismo do jovem des- pROVAVELMENTE ADE

portista Dr. Francisco Grmo, RIRAO AO ··RAID�'
mais uma véz pôsto em pw- i Além do Dr. Francisco
va, faz com que os amantes Grillo, do Capitão Hugo Sto

do hipismQ possam apl'ecial' ckler de Sousa, dos Tenent�s
essa magnífica competi<;áo. Peters � DaltltJio, provavel-
BAIANA EM IMBITUBA I mente estarão intervindo no

De Imbltuba, chegou ii. Ca-I raid Florianópolis Tubarão

�!!:I, i:CI�7�: �:n���n��, a�� ! �::,eio���s�a:I:U�:d�O�a���
mais que participarão do I nentes Vinício, Belfort e Pe-
raid do dia 7 de abriL rezzoni.

óTIMOS OS TREINOS

METROPOL E MARCíLlO DIAS EM
BUSCA DE REFORÇOS

C?ntinuam os clubes em

I
Dias· d€verâ contar a padir

busca d.e reforços para suas aindfl desta semana, com

equipes;. Metronol e Mar" o conc.t,rso do veteranc
cílio DiaS eontinuam na IUM centro médio Déquinha
ta, pelas contrata'ções de I que foi conseguido: _por
realce·

, empréstimo pelo espaço de

deO Cc��t��lt� �:��:tro��! ���s 1��:;;:��Ol�'O�l:;�:���
perder Alroerindo, eontra-I financeira. de CR$ ...

tau Ferraz, e <:'onquistou j 150.000,00-. Portanto; con ...

em definitivo o concurso' -tinuam os clubes a pra
do atavante Nilzo. Ag�l".<t i cura' ele verdadeiros cra..

�o.mel_lt��se. �ue o cluo;.'
I ques .que !Joderão dar

mdlOnanQ Cl"lClllmense e"n- maior Importância a equi_
trata':á o médio Jorg� do pe e servir de atrativos
Botafogo F.R

, I para suas platéias.
Por sua vez o l\�j:1rcilio,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BONN, março (lBRASA) O Sauerbruch apresentou ao

escritor Jorgen Thorwald a- Congresso Médico de Berlim

caba de escrever um livro uma forrnldàvel invenção: a

que sem dúvida 'se transfor- camara de depressão. Ate

mará num "best seller" mun então milhares de pessoas
dial: "O Fim do Cirurgião morriam de tuberculose, por
Fernando Sauerbruch". Nes- que era dificllimo operar fi.

se livro é descrito, com par- , caixa torácica. O jovem seu

ticularidades, as mais cruas. erbruch dedicou-se ao estudo
o declínio de um dos mato- do problema da pressão que
res cirurgiões que o mundo reina no interior do torax,
jamais conheceu. Sua fama inferior à da atmosfera, e O

foi tal que, quando os rus- resolveu criando a "camara
ses invadiram Berlim, ele foi operator ía pneumatica", que
motivo de uma ordem espe- foi apresentada em Berlim a

cial das autoridades soviéti- médicos procedentes de to

cas, para que sua casa não das as partes do mundo.
fosse tocada pelas tropas de Desde então, sua fama

ocupação. tornou-se mundial. Anos de-
Era como um deus na ter-

� �ramatico -fiUl �o maior �cjrur�ião �e to�os �os tem�os descrito
I
..

· ·

I
No fim do conflito,

conVD-1
mo tempo, atr.avés de um es- ele i?slstia, brigava. E um dia' via sido man�ida. �as agora,

I
todos ?S_ tempos foram anos

Uln l,ro sensac
cada como coronel-médico trategema, hbertou do ha- demitiu-se, para depois ver- 10 anos depois, o Iívro faz o de afhçoes e dores para as

Do lona operou milha", de '''idO': rem cesse potentado uma toe novamente Algum tempo tragtco relato, para dtser ao autortdades e para os.méot .

praticando sobretudo ampu- antiga colega de escola que depois, com o dasenvolví- mundo que os ultimes _anos cos que conheciam o seu

tacões. Desde então, um pro- \ se havia transform�do. ,:m m��t::> da c:ise, não lhe per- de vida do maior cirurgiao de caso.

blema o preocupava: como escrava favorIta. FOi médico mttíam mais que sequer en

dar novamente movimento de Const.antino, da Grecla, e trasse no hospital. As auto-

igual aos das mãos àqueles do marechal Hindemburgo. rfdadea, por outro lado, não
que as perderam? Juntamen Muito mais tarde, Goebels, podiam divulgar a grave si
te com o professor Stodola, Robert Ley e outros lideres tuação em que Se encontrava

da Politécnica na Zurich do governo nazista o procu- o médico. Encont.raram a so

criou os rudimentos da pri� raram. Todavia, jamais foi lução, aposentando-o, mas

meira "mão artiifcial", que nazista, como o demonstra- ele abriu sua proprta clínica

aplicada em numerosos am- ram os. vários processos de particular, instalando em

putadcs, foi-se aperfeiçoan- "desnaziiicação" que se se sua residencia uma sala -de

do com o correr dos tempos. guiram ao fim da guerra. E' operações rudimentar. Clien-

M�DIC03 DE REIS sabido Que os russos não imo tes não lhe faltavam, às cen-

Sauerbruch era amigo do
' pediram o famoso cirurgião nas.

Kaiser. Certa ocasião, foi
de trabalhar e, sobr�tudo, de A MORTE

mandado pelo imperador da ��s:����ve�os�:r��;��a�:s�: jU�::n�o�� ����e��i� :�
!���a�n�:rapar:nt��:�ta:�� época, era o diretor do ena- rar-Ihe o blsturí das mãos.

carta reservada ao sultão. ���teoh�S�i�:le ;eai�e��:r� :�S;i��or�ea��:ViO�er;�gU�:Fez a entrega, mas, ao mes-
tarvee de toda a Alemanha. havia falado. A reputação do

DECLINIO Charité e de Sauerbruch ha-
� exatamente a esse pe

ríodo que o livro de Jrgen
Thorwald se refere. Alguns

:::et�r�����if��t:r�%r_�� �� VAN HAN .decide
t

grande ctrurgtâo ., prímel- na-o ,'r tOI,'nhar Iras manrrestacõas de uma es-

01"0" cerebral. sauerbruen
na (asa Bran-ta 1----::-:-=-::-,---,:--=,.-,,-:-:-::-:-=:--.,.,-=::-:perdia a memoria por alguns

,:�:�ai�!�sj:�����f:Ci:���a::� LONDRES, (IBRASA) I
ra não permitir mais que fos tilie��íd::�b���do� �c::
��ain:i���el �on:a�e;�;�e��� cês em Londres que roi con-

inexoravelmente, are-ande ��:addoa. ��:a di:':!:cà� fa_0Z;; E D I T A L D E C O N V O C A ç A O

�:��:I�doa�:im��r�u:l�r:!�: dicidiu: não irá para os Es.:- De ordem do senhor Presidente do Diretório Regional,
custou a vida a um ator, ;��i: ����s�4 i��r���rist: �e�ó�i�ô�::ioct;:I,E:;:;�!�\�a��;����e�o�l�����: ed�i��=Henrich Grelf, começou-se a

cer a sua atual
�

patroa a tório Regionais, os Delegados e representantes dos "Dire-

:���rn:� �:�sa������c� b::= esposa do embaixador.' tórtos Municipais a participarem da CONVOCAÇAO RE·

tava-se transformando num Po�t��:��i:����Jy�ai���: �rr�:n��. 6\:�����iz::r: n�ss::�;t�:e 27 do mês de mar-o

Instrumento de morte. �om Han, que está no atual em- 1.0) Escôlha dos Delegados à Convenção Nacional em
os anos, esses erros tendiam prego h á22 anos ar�u Curitiba nos dias oito e nove de abril próximo;
�e:ece:!i;-:�a�S:U�o�Si:!:�= ("IUe r;cebeu" co� ;ran.de 2.0) Eleição de 21 membros. e 20. memb:os respectiva
.íer ue �auerbruch n�o era

surpresa o convite le�to mente para os no.vos turetórtos Regional e Cons�l�o(
.

.

q
. . _ pela Casa Branca �

En_j
Regional dsterminades pela reforma estatutária

��\��� ��::rg��oN��m��too�� tretanto � prossegue � "se regjstrad� no Superior_ Tribun�l .

Eleitoral.
.

po
.

g . eu a<Sta,sse, a sra.

,Chauvelo' Informo que as Delegaçoes Munlcípaís e representa-sava ma�s conf�ar nele. lo' (a mulher do embaixador ções deverão comparecer devidamente credenciadas.
s�va mais confIar nele. Mas francês) ficaria muito tris-.- Florianôpolis, 14 de março de 1961
nmguem �usava, _

tambem, te. Por isso, não vou. Já. Lydio Martinho Callado

����c:'� �ItO
de �ao g�nde I d��ine�e!.p�:asr !:t��o� s���;: .__ _ Secretário G�rat..do. D.R. "-':" ":�

Seu assIstente numero um, quanto o oresidente Kenne- ,

MadJener, procurava ma�tê- dy me pagaria. tenho? Ilo .f?ra da sala de operaçoes, certeza de que seria mai�
utilizando_se s�mpre .

dos es� do que ganho aqui. "Porem
trategemas mais sutis POSSI estou muito feliz em Lon··
veis. Mas quando Sauerbrurh dres" _ finalizo. 1
insistia e era impossivel ne- Enquanto isso, a impren
gar-Ihe que operasse, esse sa britânica renroduz in
a.ssistente !icava a seu lado, formações fornecidas pelo
pal:a qualquer erro ser cor- porta-voz da Casa Branca
rigIdo. Certa vez chegou a que afirma: "A opinião
extrair um tumor com as agora é a de que o peg..
llnhas, e 1ss,O na época era soaI atua! é perfeitamente
)raticamente um homicídio. adequado para o limitado
Aos poucos, os meios mê- programa social da Casa

dicas foram tomando conhe- Branca.

Aos �G .anos, por excmp'o,

pois, a guerra (a primeira)
o encontra em Zurich, onde
passou os anos mais felizes
de sua vida: nasceram Han"

I COMO É 60STOSO Ique é pintor e vive em oos •

tanza, Frederich, que seguiu O C 4 F E Z I T O
a profissão do pai, Peter, que
;." tornou comerciante, e Ma-
ria Helena.

ra De fato, algumas' das
mais importantes inovações
técnicas na cirurgia devem

se a ele. Algumas interven

ções levam atê hoje o seu

nome.
UMA VIDA

DIRETóRIO REGIONAL

MOTORES ELÉTRICOS

aRNO:

SEüÇAO DE SANTA CATARINA

Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade �

comprovada...
_ f

* Eis os três fatôres de garantia que as Motores Arno representam para o :
consumidor.

�

f
* Os Motores Arno sõo rigorosamente controlados peta Sistema C. I. Q., Ccn- ,

Irôle Irltegral de Qualidade, (I único que assegura perfeiçêio máximo na

produção em série.

"__"->�'�...___-= - ',t

,"'�4-:: -�, \)
\ l�\\ 'l�. l

\�o'".·,X' 'j,. ;"'!: :

if.::' J II;",'f :!:i
,:ni

,� ,!'í

.�,'i:
� .............

'�

,,®
o,S

1 dmento do drama. Era pre-
* Motores trifásicos até ::O.J H P ARN A. ciso fazer qualquer coisa pa-
* Malares r,ara máquinas de co<lura

r

ra que Sauerbruch não mais

I* M.)lores espllciais I N O Ú S T R I A E C O M É R C I O �I�era:�:. ��:�:!:s;ãod�:��
,

�lI.
.... _' Acreditava estar sendo ata-

M"",R'ESfyNTAEN.TEREM F&lORIANCÓP01 LAls: , ,�' J�, ','0') cada por outros médicos, sem.
razão. O caso foi-se tornan-lJo cada vez mais grave. I

I
Rua Felipe S,hmidt, 33;oA

a ��ri��nn� h�:�:� ���eor�
',••••••••I1••I!I............. bruch não mais era admitido

_ _
A

• _�_�_-,,_n_a_"_la_d_,_,_p_,,_a,_õ_,,_,_M_"'_' _

* Molotes monofásicos até 1 Y2 H P

LEIA
Panorama
A REVISTA 00 PARANA

em tôdas as bancas

Para a boa dona de casa nada mais
útil que um fogAo à gás para
facilitar sua tarefa de cozinhar

Fogões à

liquigás. com
instal.çlo
completa
entrega de g's
automática
à domiálio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�
.

Festi �e ·Passos: �oleDi�a�es �eculares a l� e m
Conforme já foi noticiado, reeueer-ee-ão nos pró.

ximos dias 18 e 19, sábado e domingo, as solenidades se

culares da "Festa de Passos", uma das mais comoventes
tradições da terra catarfnense e, de modo particular, da
nossa amada cidade de Florianópolis. As comemorações
serão precedidas pelo tríduo nos dias 15, 16 e 17, às 19,30
horas, pregado pelo nevmo. Osório Stoffel OFM, que
acedeu o convite da Irmandade. Suas prédicas terão por
objetivo a preparação dos Irmãos para a comunhão ge
ral a realizar-se no dia do ürago da Irmandade, quer
dizer, no Domingo de Passos ou, segundo a liturgia Do

mingo da Paixão. Após a pregação de cada um dos dias
citados será dada a benção do Santissimo pelo Revmo.
Pe. Pedro Uh-ich estimado e esforçado Capelão da Ir
mandade e Hospital de Caridade.
No sábado, pela manhã, adjacências. lt a transla-

após a missa das 7 horas, dação, que Florianópolis
oficiada pelo Capelão, sai- contemplará mais .um es

râ,
.

ao som do velho sino, petaculo de fé, represen
a conhecida Procissão da tado pelos portadores de

Mudança na qual se pode círios e por aqueles que,
observar a fê dos humildes vencendo o respeito hu

que fazem questão de con- mano, cumprem as mais
.duztr até a Catedral to- árduas promessas feitas,
dos os objetos por peque- tocados pela fé, para a

nos e secundários que se- consecução de graças nes-

jam, mas necessários à cessértas a uma vida me-

solenidade magna que é a nos sacrificial.
procissão do domingo. A prossagutndo as solent-

noite, pelas vinte ,horas, dades realizar-se-á no do,

descerá, devidamente elY' mingo, pela 8 horas, na

cerrada, para a Catedral nossa Catedral, diante da
a veneranda Imagem, pre- Imagem do Senhor, já
cedida pela numerosa 11'- descerrada, em altar adre-

mandade, autoridades cí- dementa levantado, a

vis, militares e eclesíástl- "Missa do Senhor dos r-as-
cas e acompanhada pela sos" oficiada pelo Revrno.
massa de fiéis que sói Pe. Capelão da rrmanda
afluir à capela no outeiro de, com a presença da 11'
do Menino Deus e suas mandade revestida de suas

Florianópolis Tem Curso de Avaliação
Hdade treinar dirigentes
de Extensão Rural de todo
o pais _para que fiquem
habiHtâdos a medir os re

sultaõos alcançados n

trabalho com as famílias

Teve início ontem, nesta
cidade, com a presença de

representantes do Ceara,
Pernambuco, Rio Grande
do Norte. Paraiba, Bahia,
Espirita Santo, Guanabara.
Minas Gerais, Goiás, P,'q
raná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Uruguai e

Argentina, 11m Curso de
Avaliação de resultados em

Extensão Rural.
Ministra o' Curso o es

pecialista Neil Rauda
baugh do Departamento
Federal de Agricultura dos
Estados Unidos que veio à
Santa Catarina, especial
mente para aquele fim.

O Curso tem por fina-

rurais.

Os patrocinadores e 91'
ganizadores do Curso são
a A�CAR e o E.T.A. e est-'
sendo coordenado, neste

Estado, pel.!_ f\.c�resc.
É lima grande honra

para todos nós catarinen
ses resultado certo do tra
balho eficiente e bem con

t:luzido que vem realizando
o Serviço de Extensão Ru
-al de santa Catarina

Insígnias (balandraus e

��.=�) CO�:����;I�d�a t��
Ao vangelhn haverá prega
ütasj empunhando tochas
corno símbolo da fé. Ao
evangelho haverá prega
to Baldessar e da Comu
nhão participando todos os

Irmãos, sendo de desejar
que nenhum se abstenha
desse dever imperioso de
cristão dentro da Quares
ma.

Terminada a missa ha
verá o costumado desje
jum para os comungantes
no Salão Paroquial e, logo
:lPÓS, iniciar-se-á a co

brança das anuidades na

sacríst.ía, ii. direita, pois
que lá est.arão a postos os

dignas Irmãos Secretário,
Tesoureiro, Procurador Ge
ral e demais auxiliares
para procederem, em 01'-

dk �6�30:r��i:; realizar-
se-i a ProcIssão de aetôr
no ou do encontro, com

tôda a solenidade, parti
cipando da mesma, além
da Irmandade e massa de
néís. altas autoridades ci
vis e militares e S.S.
Exclas. Revmas. Srs. Arce
bispos Metropolitano

Coadjutor. O itinerário
será o dos anos anteriores:
saída da Catedral, ruas

Tenente Silveira, Alvaro de
Carvalho, Felipe Schmidt,
Praça 15 de Novembro
Oado da Prefeitura), Ti

radentes, Praça da Ben

cetra, Bulcão Viana, Me
nino Deus e Ladeira. Pre
gará o sermão do encontro
o Revmo. Pe. Quinto Davi
Baldessar muito digno Vi
gáriO da Matriz de N.S. de
Fátima do Sub-Distrito do

Estreito, o qual se dignou
aceitar o convite formu.
lado e que na sua oração,
por certo, desenvolverá
tema adequado ao ato.
Representará a Verônica a

virtuosa senhorinha Ely
Faustino da Silva que, nos

Passos, cantará na lingua
litúrgica, o conhecido Ver
stcuro no 12 Lamed do
Livro das Lamentações do
Profeta Jeremias ro vós
todos que passais, etc.r.
Representarão as demais

figuras bíblicas as dis�
tintas senhorinhas Maria
Salete Vieira, Rose Mary
Gaynetti, Vilma Souza,
Eneida Gonçalves e Ana
Maria Luz.

Este ano será inaugura-

do o novo sudário de au

toria do pintor Jair Platt,
em subtituição ao antigo.
A entrada da Procissão,

ato contínuo, à Cena da
demonstração do Calvário,
será, em frente ao mesmo,
celebrada a santa missa
vespertina, pelo Revmo.
Monsenhor Frederico no
bold, D. Chanceler do Ar
cebispado e, apóS, entoa
do mais uma vez Verônica
e seu cântico, serão recep
cionadas as autoridades
civis, militares e eclesías
ücas pela Provedoria da
Irmandade e Hospital, en

cerrando-se, dessarte, as
solenidades do dia.

No dia seguinte, segun
da-feira, 20 de março, a
Irmandade mandará cele
brar missa, às 8 horas, na

intençao de todos que
cooperarem para a reali
zação das solenidades aci
ma descritas. Será Cele
brante o Revmo. Capelão
- Pe. Pedro Ulrich.
Por nímia gentileza da

sua direção, a Rádio Díá
rio da Manhã, fará a ir
radiação do Sermão de
encontro e da saída da
procissão da Catedral Me
tropontana.

Chegaram, dia 22 de Fevereiro, à Base da Real Ael'ovias
Brasilia, em Sã'o Paulo, três De-6B, adquiridos da S. A. S.,
pelo Consórcio. e que entrarão brevemente em se1'viço

nas rotas domêstlcas

Retorna o �ecretário �a llricultura
Viagem Proveitosa ao Sul Contacto Com os Colonos e Auscultação de Suas
Necess.idades ��,iraa�����ta�osco:g�a\:�� ��n��, D��. ����oFO��;���

problemas mais prementes a promessa de, na medida.
e anotadas as suas retvín- do possível, serem atendi
dicações. 03 colonos tive
ram oportunidade de de
monstrar seus pontos de
vista, anotando os de
feitos atuais do serviço.

dos, o que trouxe aos colo
nos daquela região a cer

teza de novos e melhores
dias.

CO�IO É GOSTOSO
O CHÉ ZITO

COMBATE A
MENDICANlJIA
Um outro assunto que

foi amplarmenje debatido
na reunião de ontem, foi o
da erendtcãncte. yarias
medidas serão adotachs no
combate aos falsos men.
digas. Para tanto, o dr.
Jade Mag'�lhães reunir;
em Gabinete Os reeoonsa,
veis pelos entidades assis�
tendais, para em conjun,
to, protegerem aos real ...
mente neces;;;It.t!dos. A Se ..

cretaria de SegUl!lnça
deixou claro o dr. Jade
Magalhães, vai colaborar
pa.ra diminuir o número de
mendigos existentes na
Capital.
P,RQVIDENCIAS
JUNTO AO JUIZADO
DE MENOR&s

;El' pensamento do atual
titular da Segurança P(1�
blíca entrar em contacto
cem o Juizado de Meuo ..

res. a fim ele que seja �v I�
[ada a perffi>laencia de
menores até altas hOrtlS da

��!\e,d�e1��:��:ando pelas

REUNIÕES SEMANA1S
Todas as �emt.lDas, em

eeu Gabinete. o dr. Jade
Magalhães rcunirá !'.� au,

toridades policiais e mem.,

bros d.o seu G'.. bineje. com
a finalidde de ser-em es;

tudados pla�os de ação d:l
r-oucte Civil em nosso Es_

tado, bem como. outros ae;

suntos de interesse ôscue;
la. Pasta c, em beneficio-do
Povo.

FLORIANÓPOLm.-Q�arta- feira, 15' de Março de 1961

sentacôes regionais de to
do o país, sob aquela le

genda partidária

O PDC de Santa Catari·
na estudou e fixou posi
çôes face ao temário da-

ração de .'{eus dedica{Ío�
colaboradores a melhoria
de salários.
A despe�t!. com o abono

é de cerca de cr$ ... ".
7.200.000,00, anu·;tlmente, e

para a sua efetivação o

Sr. Osval-do Machado e�

Em Fóco a Secretaria ,de Segurança
Pública do ,Estado

Irmandade do Senhol Jesus dos

Passos e Hospital de Caridade

REUNIU_SE O
SEORETA'RIO COM
DELEGADOS
Na noite de ontem, o

Doutor Jade Magalhães -

Secretário da Segurança
Pública rel�'lJ.u em seu oa;
btneje I) DoutOr .rucétto
Costa, Delegado da Ordem
Politica e Soci!a! o Capitão
Leo Meyer Coutinho, nere,
!l/ddo Regional da Capital;
Delegado Adjunto da DOPS
- sr. Antônio Gomes de
Miranda, o Delegado de
Polícia do Estreito, sr. xo,
mh:la·ndo Nunes Ferraz.
Consultar Juridico, dr. Mã ...

1'10 Laurinda e membros
do seu Gabinete, com a

finalidade de adotar.. se
medidas de repressão a

vadiagem. e '.!o meretrício.
Um plano de ação foi tra_
çado f' a Policia entrará
em ação ',� partir desta
d2.::l.
CONGRESSO DE
DELEGADOS
REGIONAIS
Em data a ser opor-tu

names- te marcada. o ncc
tor Jt_. de Magalhães - se,
cretário da Segurança Pl'.....
bllca Promoverá nesta ce
pital. o Congresso cte De.,

tegaâos Regionais de Po
licia.
No conclave serão -deba_

tidos assuntos de alta re,

revêecta para o setor Poli
cial em Santa Catarin":l
Coricomita,t>Jemente com o

citado congresso, haverá o

dos Inspetores de Armas e

Mur1ções.

De ordem do Irmão Provedor, convido todos os 11"

mãos e Irmãs para, às 19 �':! horas dos dias 15, 16 e 17
do corrente mês, tomarem parte no triduo, cuja pràn
ca será feita pelo R. se. Frei Osório storreí, O.F.M., na
igreja do Menino Deus em preparação para a Comunhão
Geral do domingo, dia 19 às 8 horas, na Cat.edral Mel..

tropolltana.
José Tolentino de Souza

Secretário

Democratas" Cristãos reunlr-se-êo
Curitiba: 8 e 9 de abril-em

Tivemos noticia de Que
da reunião do Diretório'
Regional do PDC realizada
na noite do dia 13 p.p ..

surgiram deliberações de'
impórtancia para a vida
partidária. Apuramos que
nos dias 8 e 9 de abril pró
ximo Curitiba abrigará,
sob a presidência do gQ
vernador Ney Braga, ex-

o Deputado F,decal Ati-
O duque convidou

��ri��ft���' �:��;��o �� e não pagou
sua viagem ao sul do Es-
tado. ROMA março - o jor
Na visita que fez àquela nalista Giuseooe Piazzi

rica região, percorrendo conta aue cert�
-

vez o du.,
diversos municípios, teve que D'Alba, um dos maio..

��f;�����d;m �eu:e:!fi��� res propi-1etários de terras
contram as diversas re- da Espanha, convidara um

partições afetas à Pasta ) grupo de amigos para jan�
que dirige. tal' no restaurante do Hilton
Entrando em contacto Hotel, de Madri· O jantar

;��i�sd��IO��:S P�:C��:J� prolongou.. .:;e até as três da

des e auscultar as suas madrugada porque o duque
reivindicações. não se decidia j3. pagar a

Visitou demoradamente conta. Os grcãos. então;
os postos agro-pecuários, foram de comensal em co-

postos de suinocultura, t mensal, calculando os gas-

����s c��stc:l����' �r��j::� tos pessoais. Cada um pa�

mento dos serviços, prome- gou sua conta.
.

tendo dar nova orientação No jantar esteve presente
�e��J:o rít�o a�p�=��o,s�� Sana Lol'en, que disse ha-

produção bem como acele- ver o duque convídado o

rar os trabalhos. pessoal para uma noitada no

Nesta viagem, que foi Palácio do Lírio. Ele e a
sumamente proveit.osã sob arúitriã mostraram aos
muitos aspectos, Sua Excia convidados toda a famosa

;:t��Zd�c�������r A��:a\� coleção de quadros à� seu

Dr. Lauro Bustamante e museu particular. Depo�,
elo Assistente Técnico de convidou todos para irem
\grollomia da Secretaria, ao Hilton. "E depÓisr' -

��i f���i��� �p�:tunrJ���, .( ONQÓRClO TAC CRU2EIRO 00 �UL 101�:.u�g>�ofs j��d:�iS;�ca�
:a�P��ã�e:�r���s�o�ma tf�: �

mos até a; tr�s da madru..

nalidade de ser elaborado gada". A atriz nada mais
l.m plano de trabalho para revelou. Perguntando a

aplicacão imediata. outras pessoas foi que Pi�z-
Bastante produtivas fo- zi descobriu a razão de o

�;�ll�sa�i�{�d�::'· re��:d�� lI"aa�dtae'" haver terminado tão

colonos, Cf\l!:l.ndo, de ma- •

presstva convenção Nacio
nal contando-se certa a

presença do mInistro Brt
gido Tinoco, dep, Paulo de
Tarso, prefeito de Brasi
lia; deputados federais c

estaduais, alem de rept'e-

quele futuro conclave na

cíonaí, alem de adotar
medidas de outra nature-

za que, devido à resel'va

mantida pelos pedecistas,
não nos foi passivei apurar.

l�ODO: funcionalismo mUDici�a!
o Prefeito Osvaldo Mil.,

chado acaba de sancionaI
a lei da Iniciativa do Fa
xecutivo, Que concede r .Of!
funcionários municipais
de qualquer C'3.teioria o a_
bono de cr$ 1.500,00.
A medida, par jusMca {!

OPortunidade, ê merecedc ..

ra de aplausos. tunto mai:1

���s���:á�c�ae i'!1������ni�:
tas, em cr$ 1.00000 e

500,00 respectivame�te.
E revela o sincero em..,

�:��gtgad�a�:iA�� �'\tse;l�

Falecimento,
Faleceu ontem em

residencia na cidade de
Biguaç(L a sra. Dibia Jor_
ge.,
A extinta deixla as se

guintes filhos: sra. Virgi ..
nia Fernam:des esposa do
sr. Francisco Fernandes
de Alcântara, Paulo JOrge
Nicomu, Jamil Jorie Nico
lau, Nelson Jorie Nicolau,
Sra. Norma Amorim espo-
sa do Sr. Hugo Amorim,
sra. Nair Jorge Rosa, es_
posa do sr. Walter RoSla; e
Wilmar Nicolau Jorge.
Outrossim .par nosso in

termédio a família enluta.
da convida tY<Lrentes e nes

soas a.mJgas a acomparlha..

rem a extin{fa. até sua ulti_
ma mOrada partindo o fê..
retro de sua residência
para (1 cemitériO dra:quela
localidade às 11 horas de
hoje.

tinguiu e deixou de Pre...
encher vários C'Ji'.rgos.
C.,'heccndo-se u!; con.,

dições financeiras do mu_

nicípio merece, repetimos,
aplauso" o gesto do 11;0 ..

vernado!, da cidade.

Reorganização da. Produção ...
ria técnicamente. O Esta
do precisa oferecer ao 'pro
prietário as condições pa
ra êste o possa tornar al
tamente produtivo e assim
contribuir para elevação
do nível de vida não só
dos que nêle residem ou

trabalham mas da popu
lação como um todo;
d) considerando que a

tendi!ncia universal da

Agricultura é para a gran
de unidade de prOdução
centralizada, altament.e
capitalizada e dotada de
ampla assessoria técnica
deve o Estado promover a

aglutinação dos minifún
dios, ou pequenas proprie
dades, onde isto seja eco
nômica e socialmente jus
to, em cooperativas ou

sociedades agrícolas que
contribuam dire�a e pode
rosamente para a Insdus'
trialização �a Agricultura.

(Cont. da VI. pág.)
a) evitar, já. seja fazen

do cu�prir a legislação
existente, já seja criando
leis novas e mais adequa
das, o desmatamento. Ur

Ite proteger efet.ivampnte
as florestas que amda reS
tam ao Brasil. Simultanea
men te, deve o Estado pro
.nover o florestamento e o

reflorestamento favorecen
do a criação e expansão
de indústrias particulares
dedicadas a essa atividade;
b) assistir os lavrado

res, em particular os pe
quenos proprietários, pa
ra que a carência de re

::ursos, de extensão de ter
ra e de técnica não os le

ve, como é comum, a cria
rem a lavoura predatória,
feita sem condIções física
e tecnológica, e que é, ao

lado do desmatamento, o

maior responsável pelo
avanço da Erosão em nos-

so�/aomr�t��úndio impro-
� MADEIRAS PARA R,

dutivo, pelo Simples fato CONSTRUCÃO'
de que não está sendo ex- IRMAOS BITENCOURT
piorado, constitui uma re- <"'� eAD'A�ó tO"" ,�el

.serva para o país, que ..... fIGO OI06�ITO O ...... 'AN'

precisa agora ser explora.� _
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