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Fixado o preço do trigo antes do
plantio para a safra de 1961-1962
Base de mil e cem cruzeiros por sessenta quilos a Igranel- Declarações do diretordo S.E.T.

estrangeiro com os mel- menta, pois necessitava de vidências, dependentes a-

BRASíLIA, 15 (V. A.) - Acaba de ser fixado o preço mos encargos como se mais tempo para bem Penas do homem, e não da

��u!:ii��Sn:�O:�e��!e�:i�O�la:��;�l�.b��:e�om� :e�:t� �����al :ô�:(U�!�r:,de;b!�: ��:�t:r Aedii���efo:avi� ���tl��Z��e !!���m:�n��=
vo à sagra de 61-62.
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ESCOAMENTO DA FUTU- possibilitem fixar no Rio tos e eurntner-se-á, em cola. O processo inlnter- sementes para o próximo

_

RA S�� Grande do Sul o trigo parte, o chamado "pas- ruptc de criação e �eleção plantio, promoverá a rea-
"vão ser Iniciados os certificado que se acha selo do trigo", de trigos para o. meio bra-

estudos para o escoamen- no Litoral, entregando-o sueíro, introduzindo novas llzação, na próxima sema-

to da futura safra, de mo- aos moinhos de fora, trigo PLANOS DE EXPANSAO variedades, de malar ren- na, de uma reunião erà
do a asegurar o runcío- Quanto aos planos para dimento e substituindo Pelotas, Junto ao Institu-

namento do sistema, no sua gestão, declarou o sr. outras em decadência, é a to Agronômico do Sul, r'

��i���toOpo��U��ig�oma� Embaixada J�a���?a ��i!��:r q�� l��= ��e t����e :s q�!:i�se�:�� ;;����os e partes tnteres-

���\��€��il;��{:�{�; Argentina Fidel ataca Imperialismo
l����j��t;:�i:p��:F'i� 'Em Brasília

e elogl�a Jênlo Quadrosn�,;s;t�o' �:d'iaStal, CA�g��I'C'u'OlntuC�a;.-' BUENOS AIRES, 15 -

•

-

• ., Noticia..3e no Ministério de
_

Acrescentou que a reunião Obras e Serviços Públicos

versou, princlpalmante, que brevemei!lte será rea.,

sôbre vários aspectos da lidado concurso para o

situação da lavoura tríti- prepara do anteprojeto re_

cola e providências mais ferente à construção da

imediatas para íncremen- sede da. Enll:l.i.ixada ArgeI'_
tá-los. A mais Importante tina em Brasilia.
f" a de fixação do preço

����o ��ttcll;���m:rit:g�� 'Decreto Revoga
produtor as garantias de

remuneração aos seus es-

�?:�;t,�':',á"�A ri�:id��: Gratificações
vê�no uma aspiração há
longo tempo manifestada
pelos que se dedicam a

essa lavoura.
Disse, ainda, o sr. Tra

jano Ubatuba que na reu

nião com o ministro dn
Agrit!ultura.. examinou a

ncocêo de providências que

BRASn..IA, 15 -

O Presidente Jâr:lio qua.,
dros baixou decreto revo.
gando as gratificações dos
médicos, engenheiro!; e

dentistast PrBVist'l.a nos

iten" 5 e 6 da Lei n. pll.
de 28 de outubrO de 1952.

BARNABÉS FRANCESES PEDEM

MELHORES . SALARIOS
PARIS, 15 m.p.I.) -

cêrce de seis mil servido
res públicos - represen�
tando outro milhão na

greve que se alastra por
todo o pais - atrapalha·

Picasso Casou
Em Segrêdo
Com Secretária
NICE, 15-
Picasso cas0u..se, no

maior segredo, :00 dia 2 de
marÇo último, Com Jacquf"_
IIne Roques, sua compa_
nheira há cinco I;:.nos. O

pilntOr' espanhol tem .80
anos de idade e sua nova
e,;pOsa, 38.
O casamento teve lugar

em Val'.mris (Sudeste da
França) cuio Prefeito, Paul
Derigon - Que já ca�ou
Rita Hayworth e o Pl'II'_

cipe Ali Klhan - presidiu
à cerimq'lin.

ram o trânsito em Paris
com uma marcha de pro
testo em que exigiram me

lhores salários. Entre os

manifestantes, que desce
ram li Rua Rivoli proce
dent'!s da prefeitura, e�t
tavam carteiros uniformi

zados, enfermeiras, agenl
tes alfandegários, lixeiros
e outros. Um aspecto fora
tio comum da marcha foi
a presença de quatro po
liciais uniformizados com

braçadeiras que diziam
"Imprensa especial", efl'
coitando um grupo de jor
nalistas e fotógrafos. A

policia tem sido duramEn
te critIeada pelos maus

trato.') infligidos aos jorna
listas durante recentes
manifestações, tendo assim
criado destacamentos es·

peciais para proteção dos
profissionais da imprensa.
A greve nacional foi quase
que 100 por cento efetiva
nos departamentos em que
os servidores públicos dei
;...aram de eomparecer.

Diretoria do Banco ,Interamericano
de Desenvolvimento

BRASn..IA, 15 -

o Presklente Jânio QU.'ll"
d.r0s baixou. latos conce

dendo dispensa aOO sr�,
Sebastião PHe.s dI) Almeida
da ,ftmção de ,goveTnadol'
do Baneo Interameric.a.no
de DesenvolvimentO; do
vice almirant... L u c i o
Martins Meira.. da. tunção
de seeretário gertll doo Con
selho do Desenvolvimenf.o;
Clantho Paiva Leite d:t
função de suplente 'do go
vernador do Banco Inte
Tameric.ano do Desenvolvi
hlenta e nomeando para
os mesmos cargos T(!spec
tivamente, os 81'S. Clemen
te Mariani Bite;tmourt;
Rrlgadeiro 03,., Ar Aviad�1"
w.g,'" José Vicente F3JrI:l
Lima; e dor. Ota.vio Gou....
vêa de Bulhões. Em outrO
ato o chefe do Govêmo
nomeou o Ar. Mtlnoel Ca.r
hef1"o Cqmpelo Juninr pa

ra. o cargo de Presidente
do Conselho Nacional I de
Crédi.to Cooperativo, vago
em virtude da. exonera1)ão
d� S1', João Napolefto Trin
dade.

Visita de
Agradecimento

O Comandante Nelson
Riêt Corréia, da Escola de

Aprendizes Marinheiros,
'/Isltou hoje o Dr. Jade Ma
galhães, Secretário da Se
gurança pública, oportu·
nidade em que agredeceu o

com!larecimento do titu
lar da SSP, durante as

solenidades de sua posse
do cargo de Comandante
da Escola de Aprendizes
Mnrlnhelros.

HAVANA, 15 - "O plano do presidente John KJenriedy é uma sonda
gem continental em oferecer aos latino-americanos a esmola de 500 milhões
de dólares" - declarou o "premíer" cubano Fidel Castro, em discurso pro
ferido nesta Capital. ecrestendc: "A aliança para o progresso tem a final! ..
dade de manter o domínio colonial e imperialista sôbre ii América Latina.

Esperar outra coisa dos Estados Unidos seria o mesmo que esperar qtieo
amo libertasse- os seus escravos".

Fídel em seu discurso elogiou a atitude de Jânio Quadr09 "em defesa
da livre determinação dos povos".

CRITICAS tes para Preocupar o ím ..

A maior parte do dls_ perialismo". O chefe do

cUrSO foi dedlcadn I..;. cri_ gnvêj-nn de Cuba me�cio
ticar as Pl'OPOStt:!s feitas nou entre os mesmos "a
por K.en,':'!cdy a respeito da atituoe digna I�ssumida pe
politica ín teramericana. los Presidentes do Brasil
Fidel casno negou o. Ken, e do Equador em defesa da

nedç o direito de falar sô- livl'e determinação dos po;
br-e' desenvolvimento POr.. vos". '

�,

��� ��r���a �Wm�l1��! �mõu ..
J>� :'c'MstiQ.

de com os monopólioS. DI�_ que John K.·medv não
se Pidel: "Quem pode-à poderia comprar a cona,
ac-edíjar que os cavalos ciência :!Jtinc-'lmeriCllTla
sedentos de euro, Os milic_ com 500 mllhôes de dólaj-es
nários, estejam pj-eocupa., e atacou o ch'amado "mun..

dos com o proereeso da do livre". assir:lalando oue
América? Eles não tem se t1'-'_ta do "mundo da ti
outra Preocupação semão a rania espanhola, do-; ale-,
de perder Os seus negócios
e os seus latlfúndlos na mães I.' japonêses, belici�_
AmérIca lJatlna", Disse qUe tas de Chiang Kaí Ohek e

K.enmedy oferecia 500 mi;

lhõe;'l de dólares para es_

�ra�Sin::���so�e��f�d��: _-------.;:..,
ra o dosovolvlmento Indu'_ GOSU DE CAFÉ?
trial.

SOBRE lANIO ENTÃO PEtA CUE ZITO
Fidel CastrO· elogioU a .... ---'

atitude de vários setOres

latlnç.. q,merlcanos que ': ...

firmou "constituem motl.
vos mais do· Que f;uncien.

Declara o Prol. José Moita Pires:

Chegarão i Mais Cadernos
Grande tem sido a pro- da Secretaria de Educação

cura de cadernos escola- e Cultura.
I es, dlstrlbuldos pelo Ml+ Nossa reportagem ao

llistério de Educação e tomar conhecimento de
Cultul'a, na Campanha que estava faltando os ci-
Nacional de Material de tados cadernos, procurou
Ensino, cujo o represen- ouvir do representante
tante ê o Prof, José Motta MEC, que declarou Já ha
Pires, Diretor de Ensino ver solicitado nova remes-

sa de .cadernos, atlas, di
cionários e outras publi
cações, da Campanha Na·
('Ional de Material de En
sino, que proporciona as

sim mais facilidade aos

estudantes, em adquirirem
seus materiais de ensino.
por preços mais inferiores
do qUf' no comércio, Isto Ci,
em cumprimento n citada
Campanha.
Cont,inuando

.
em suas

declarações disse ainda o
Prof. José Motta Pires,
desconhecer qualquer au

toriz&ção para que os es

tabeleçimentos escolares,
vendam os mesmos ca
dernos por preço superior
ao que vem marcad6; na

prôpria capa.
Pai'> segundo fomos in

formado existem estabele
cimentos vendendo êstes
materiais, fornecidos pela
Campanha. por preço su

perior do que está marea-
00.

.

Conforme declarações do
representante do MEC, de·
,'erão chegar ainda êst.e
mês os materiais escol�,
res, acima mencionados.

Do Presidente do
"Sbat" ao, Se
cretário da
Segurança
o Senhor Raymundo

Magalhães Junior, Presi
dente da "SBAT", endere-
1'OU ao Doutor Jade Ma
galhães, Secretário da Se+
guunça Pública, o se

guin�e telegrama: "Socie
dade Brnsllelra Autores
Teatrais sente·se honrada
apresentar-lhe calorosas
felicitações pela assinatu
ra Portaria nO 236, de 22-
2-61, flImando diretrIzes
para atuação autoridades
policials encarregadas Ser
viço Censura Diversões
Públicas em obediênelas
as leis de proteção ao Di
reito Autoral nêsse Esta
do pt Cds. Sds Rakmundo
Magalhães Junior"

não é um empreendimen_
to rãén'' e Que contlnu�rão
os fuzilamentos parque a

reverucão se radicalizara. e

iOrnll_sE'.. â. mais dura em

sth, lura. de morte com a

�J..evolução",

Prefeito de Rio
das Antas Visita
Secretário

EsteVe na tarde de on

tem no GabInete do Sr.
Secretário de Educação e

Cultura. Jornalista Marti
nho CaIlado Junior, o Pre
feito de Rio das Antas Sr.
Avelino Antônio Sella,
acompanhado do Vereador
'Rom�o Forlln e do eficien
te parlamentar Deputado
Siqueira Bello.

Os visitantes acima na

ocasião trataram de vá
rio.s assuntos ligados ao

Município que represen
tam.

\' MAl::; Ai'ljU ....v UlAJUO Ue.
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WASHINGTON -

O presídente John Kennedy, ao encaminhar, ontem,
mensagem ao Congresso para qUI2 aprove a dotação de
uma verba de 600 milhões de dólares para a América La

tina, "dentro do espírito da Ata de Bogotá, alicerçada no

conceito da Operação Pan-Amerlcana", disse que a Con

ferência realizada na capital da Colômbia "criou um no

vo sentido de resolução. Se êsse ímpeto rôr perdido, atra
vés do rracesso dos Estados Unidos em agir pronta e in

tegralmente, talvez não tenhamos outra oportunidade".

mais de dólares serão usa

dos "para fortalecer a Or
ganização dos Estados
Americanos COEA)".
Revelou o presidente

Kennedy que estudos fei
tos pelas Embaixadas de
seu país no período trens
corrido desde a Oonrerên
ria de Bugotá, demonstram
Que propostas para proje
tos e desenvolvimento so
cial exigem ajuda do ex

terior num total aproxi
mado de um bilhão 225
milhões de dólares.

,""

,Barnabés
Trabalharão
de Slacks

Kennedy: Meio Bilhão para a América

o dinheiro será dividido
em 500 milhões de dólares
para o Fundo Interameri
cano de Progresso Social e

US$ ] 00 milhões para a

reconstrução e reabíhta

çêc .<1. longo prazo das
areas do Sul do Chile, re
centemente devastadas pe
lo fogo e por terremotos.
Expressa o chefe do govêr
no norte-americano que,
"se não estivermos dispos
tos a empregar nossos re

cursos e energias na tare
fa do progresso social e

desenvolvimento econõmi
co, então nós nos defron
taremos com o perigo gra
ve e eminente de que os

povos, desesperados, .se
voltem para o comunismo
ou outras formas de tira
nia como sua única espe
rança de chance".

Os 500 milhões de dóla
res que o president.e dos
Estados Unidos pede ao
Congresso que conceda à
América Latina "serão de
dicados ao progresso "so
cial" e vão ser administra
dos pelo Fundo Inter
americano para o Progrea
so Social, sendo que 394
milhões serão entregues
ao Banco Inter-Americano

dos assassinos de Patrice de Desenvolvimento "para
Advertiu o "pj-emíer" que sejam administrados

cubano QUe "a revolução segundo acôreo especial
com os Estados Unidos", à
base de empréstimos sob
condições nexíveís''. Cem
milhões serão administra
do pela AdminIstração de
ccoceraçêo Internacional
aOA). Até. 6 milhÕ8S ou

• r

Campanha Ajuda ao Estudante Pobre'

.

�crão aten�i�os OS estu�antes po�res
pr���in!er da�OI����c'!3a� ���;��OriOS� �s pr��!�r��: ��tl�p��:��� qU:I seja o

exeedentes nos G!upos Es- objetiva aplicação ímedla- rial escolar e �f m!lt�-
colares, da Capital . me- ta na primeira região es- terá finalm nt

um orçies.

����i:, acl�:,�. a��b�me�; fgi�r qC�:: ���:a��e����� ::O��áf���toeeS c� I: rnO�t!
tomar importantisslma me- qulvel adequado será ex- parte do ao

c_ompleto por

��?:re;o�ob��:ÇãO aos es- ������ em seguida a todo cã� :eg��t���r�� Educfl:-
•

Como as caixas escola.- �ao ficando nenhuma nho Callado a:r S�. Martl-
res já se encontram desa- cnança sem escola; cui- continua d'à

.untor, pois,

���lI�aeda:tenj�p�S:I��t!�� ��::os �t:�;�se��a��re:�! ;��a�o ���v:d���aesnteco;
�:nttOb;:Sma;��a{or�sec�= escolar; e agora atacado o urg:ntes da ��e�;�Sta�a1s
lar e uniformes, a situa

ção agravou-Se para �s
famílias de baixo padrao
aquisitivo, em face do al

to custo de vida.

o �Oe�!���IOa �� oE���a::��
e Cultura, designou uma

comissão composta pelos
professores Lídlo M. Cal
lado, Assessor Técnico;
Abelardo Souza, Inspetor
Geral do Ensino; e Mário
Ribas Maciel, Inspetor das
Associo.çÕes Auxiliares da

Escola,
Esta comissão recebeu a

Incumbencla de, no prazo
de dez (lO), estudar e

apresentar um Plano Pi
loto de Emergência com o

fim de assistir aos esco+

lares das escolas primárias
estaduais com o material

BRASíLIA _

O sr. Jânio Quadros vai
permitir o uso do "stack"
para todo o funcionalismo
público da União, em ato
que deverá assinar nos
prôxímos dias _ segundo
ontem informou ao DC
BRASíLIA um porta -voa
oficial do Palácio do Pla
nalto.
JQ justificará a sua

medida no fato de que em
certas épocas do ano a
gravata torna-se por de
mais enfadonho o traba
lho nas reparticões públi
cas, como é O caso do Es
tado da Guanabara, aonde
o calor Chega a atingir até

��l":rnLS à sombra.

FALECEU BELlNDA UE
BAKER (Califórnia) _

Num espetacular acidente
de automóvel, faleceu an-
teontf"m a linda atriz (rui
va) britânica Belinda Lee,
de 25 anos de idade. O aci
dente ocorreu a 20 quilô�
metros desta pequena lo
calidade do deserto da Ca
lifórnia, O carro desenvol
vendo velocidade horária
de 160 quilômetros capotou
ao estourar um peneumáti
co, ficando reduzido a es
combros.
Os outros três ocu

pantes do carro, Alet Nino
Falenza (que o dirigia) o
jornalista e autor cinema
tográ.fiCO Gualtério Giaco
petti e Pala Cavara, fica
ram gravemente feridos.
Há dois anos, casada com
u fotógrafo Cornel Lucas,
Belinda foi protagonista
de um tempestuoso roman,�
ce com o príncipe italia
no Filippo Orslni. Na oca·

sião, tentou o sulcidio in
gerindo excessiva dose de
suporiferos enquanto o

prínCipe com o mesmo in
tento cortava os pulsos,
quase morrendo.

Concórdia ,Completamente Inundada
Notícias que nos chegam da cidade de

Concórdia informam que aquela progres
sista cidade rio Oeste Cat.rinense está s.

frendo a maior enchente de sua história,
causando enormes prejuízos principaJmen
te à ]avoura, não há vítimas a lamentar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS HOJE

v conlecimenlos Sociais
Jornalista JOÃO l\'lEDEmos VIEIRA

Transcorre no dia de hoje, mais um aniversário
natalício do sr, João Medeiros Vieira, jornalista mili
tante na imprensa barriga. vereie e pessoa muito rela' to
nada em os nossos meios,

Às muitas homenagens de (IUe fôr alvo juntamos as
de O ESTADO, com votos de perenes fulic idadea.

- Sr. Adolfo Geraldo da RO�1l
- SI'a. Dalila Ferreira Salles
- SI', JOãO Meirelles Junior
- Sr. Antonio Ramos
- Sr. Irimar Zelli.

todos
adorar
NOVA

SH�AFFEf(5
S�.d."""b.". p..ço

�$y,_��
Com. Representações Sto Helena ltdã.

,.
,., S,.h,., d '<:;1. S 4 . FI" io-rooofis "cnto Calorino

COIlltlLTE.ftOS SOBRE IMÓVEIS

vão
a

'RÁDIOGUARUJÁ"
" apresenta •

-c,

ALUGA - ADMINISTRA

- COMPRA - VENDE

Agência Intermediária de Imóveis

- SERIEDADE -

SIGILO

RELAÇÃO DE IMOVEIS EM NOSSO ESCRITóRIO E

�. = '

NA AOeNCIA DE REVlSTAS BECK _

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO
Direção: ARNO SECK

A.�. Jurídica: DR. ACACIO S, THIAGO

RUA ANITA GARmALDI, Esq. RUA DOS ILHÊUS

MISSA DE 2.° ANIVERSÁRIO
A família do saudoso Dr. ANTONIO DIS MUSSI� con

vida a todos os parentes, amigos e admiradores do ines
quecívet médico, para assistirem à Santa Missa de aní
verseárto de falecimento, que será celebrada no dia 19
dêste, domingo, às 8,30 horas, na Catedral Metropolitana.

Por mats êste ato de reUglão e amizade, antecipada
mente agradecem.

PATRocíNIO oe

MÓVE/� CIMO DE FLORIANÓPOLl� �L. �

Treinamento �e Monitores
A Campanha de Sanea- n,oanSs,'odu' ddoas �:Sg���t��O a�sU:�� ��O���::I�Oe�� sact;de.serviçomente que vem se executan-

do por orientação do Escri!. tos: 4) obíeuvos e execução da
tório Local do Serviço de Ex- 1) Verminoses existentes Campanha _ palestra da
tensão Rural (ACARESC) na Ilha. Srta. NUva Wiedemer _ Ex
teve seu ponto alto no dia 27 2) Profilaxia e tratamento tensionlsta Doméstica Rural
de fevereiro quando 104 mo- das verminoses em nosso do Serviço de Extensão Ru
nítcres receberam treina- melo - palestras do Dr. Ro- ral.
mente. meu Bastos Pires, médIco do

conta assim a CampanhaEntre os presentes conta- ONERU.
de Saneamento com uma

vam-se as professoras rurais, 3) Localização, construção grande parte das pessoas queguafltas sanitários e lideres e manutenção de privadas ti- têm Influência sôbre a popudo interior da Ilha. po fossa sêca - palestra do lação rural, devidamente treiO treinamento realizado Sr. Bento Madalena, Auxiliar nados no assunto.

\CpLUNA
CATQLICA

A AMÉRICA DO SUL DIUiÁ AO MUNDO:
UM SANTO NEGRO

A América do Sul, que
já deu à Igreja alguns san
tos brancos - como São
Toríbio e Santa Rosa de
Lima -, vai dar agora o

seu primeiro santo negro
ao mundo. Seta o beato
peruano Frei Martin de
Porres, que morreu há
mais de 200 anos e cuja
\t�antidade jé é admitida,
por antecipação, em mul
tas partes do mundo. Seus
feitos admirâvels e sua vi
da exemplar estão sendo
examinados no Vaticano,
parn a canonização oficial.
Porque, exera-crtctaimento
pelo menos vinte milhões
de catôllcos negros norte
americanos. Já o veneram.
considerando-o também um

paladino na luta contra ii

segregação racial.

Diáriamente chegam ao

Vaticano cartas e telegra
mas dando conta de gra I

ças concedidas pelo beato IMartin de Porres, que, aliás
foi batizado na mesma pia
em que se batizou Santa
Rosa de Lima, na velha
Igreja de Santo Domingo.
ISSO: aliás, se deu no dia 9
de dezembro de i575, quan
do ali entrou uma pobre
mulher, de pés descalços.
levando nos braços U!ll me .

nino escuro. O registro de f
batismo declara: "Filho

.

sem pai". A mãe. uma es .

crava negra, fôra submeti
da aos caprichos de seu se .

nhor, um nobre espanhol, e
assim nasceu aquele que,
em dias futuros, seria cha
mado o "Padre da Carl
dade" e, também, o "Irmão
Humildade", Desde meni

no, revelou tendências mís
uces e aos 12 anos de ida
de foi admItido na Ordem
dos Dominicanos. Todos os

dias ia aos mais remotos
lugares da velha Lima, te .

�:;r:le:;; :�:���'e�:g��. [
de frçnte larga, rosto re . i
dondo e grandes olhos ne

gros, lutava contra os pre
conceitos raciais e queria

. que todos os homens, bran
cos, índios, negros ou mes

ucos. fôssem tratados como

iguais, porque nem Deus
nem o céu querem privilé
gios de raça. I
Infatigável nas devoções,

rezando muitas horas por
dia, enfraquecido embora
pelos constantes jejuns con

unuava a trabalhar pelos
pobres com a mesma cons
tância e energia. Muitas
vezes, enquanto os outros
monges desciam ao sub

terrâneo, para a missa da
,madrugada, ele saia com

uma canastra cheia de pão
ã procura de necessitados
nas brumosas ruas lime
nhas. AO ve-lo, gritavam
mulheres e crianças: "Che
gou Frei Martín! Chegou o

Irmão Humildade!" Certa
ocasião teria feito um mi

lagre ao transformar um

depósito de açúcar masca

vo, já azedo, em açúcar
bruncc puríssimo. Outra

vez, segundo a tradição
oral. ao voltar dê uma de
suas excursões, encontrou
morto um monge de quem
muno gostava. abmcou-s.,
no cadáver, em pranto, e

fez retornar a vida ao cor

po. Morrendo aos 60 anos,
pediu que o enterrassem
com o mesmo hábito que
vestia, muito velho, sujo e

remendado. Para os habi
tantes da Capital peruana
não há mais justo que sua

caucntaec'to.
por Pedro Araneda

Figueroa de a

MANCHETE

Frei Martin Porres, h.umilde
iUe empunhava a vassoura

1lara varreI' o c01zvento.

MOTOCICLIS'fAS
• A RAINHA DAS BICICLETAS, avisa que

está apta a executar o serviço de pintura em

Motocicletas e Lambretas. Rua: Conselheiro
Mafra, 154.

ALUGA-SE
ALGUMAS PEÇAS EM óTIMA RESIDt;:NCIA A RUA
DUARTE SCHUTEL N.o 34 - TRATAR NA MESMA
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ISTO SIM,
É.OPORtUNIDIDE!

4��,.�"t�LORIANOPOLIS

COltSELHOS
Para almoçar e jaritar bem, depois de sua'C8A, QUERtNCIA PALACE HOTEL

OS P1:LOS DO ROSTO E. sinal de distúrbio glandu- • assim, sucessivamente, j sem logo em tratá-Ias, jul ... frequência em aplicação de

DR��Il�itNDULAS �:r�m���f�r:� m:::t�:���o; I � !U�o�::�f��up��o r�:!� l gan::s::r�;:::n�ss�::/��� �afn!����ega��n��o�ét���
O aparecimento e dis- tudo negativo. A outra I já estava possuído de ver-." gano e nada mais do que realiza o desaparecimento

tribuícão dos pelos que são '8êmea apresentava-se, ao dadeira barba. ! perda de tempo pois a pi- total da barba feminina pa
normais no corpo humano contrário, com perturbeçõee A opinião dominante é, I Iosídade vai aumentando ra o resto da vida. sem

cd�.o ��b�c�lli��, ��!�: d����ri�SaSq�����v��o: s: I ��:9pet�s ��e d� ;���;��, I ����i;�zd:��:n:ai��ec��. ����: a�e��r n�s:��a·lei�.
:���d��tn��o�� �:�e�: ��n�:o�:��e���t� :�::l: I íh�ere c��re�u��nçc:nf:�v�: ca r:�I:asx:anç:at�Íat��!�� ��:l�uel���s:lhi) .�����a�
possam mídíficar os Iuga-. Citarei um outro fato mais I .condenéveís depilatórios, com os tratamentos gla- tratamento da pele e cabe
res onde os mesmos devam positivo. êsses, sim, constituem os dulares mas que, absoluta- los ao médico especialista
comumente eristir. Quan� Certa vez fui procurado

I
verdadeiros agentes =v-. mente, não adiantam coi- Dr. Pires, à rua México, 31

to aos pelos tidos como a- por uma cliente que se deu sadores do aparecimento sa alguma. - Rio de Janeiro, bastando
normais, como os que nas- ao trabalho de contar, men-. da barba feminina. enviar o presente artigo
cem nos rostos femininos salmente, os pêlos novo-; Baseando-se, entretanto O (mico caminho a se- deste jornal e o endereço
há quem pense que prove- que lhe iam aparecendo e muitos médicos e doentes guir para a extirpacâo ra- completo }:dra a resposta
nham de uma pertuibação que eram retirados. No ini- na idéia de que as glân- dícal dos pelos do

.

rosto.
no funcionamento de cer- cio possuía apenas uns cio- dulas são responsáveis pelo por maiores ou mais anti-

r--------
tas glândulas, mas o fato coenta fios no queixo. aparecimento dos cabelos gos que sejam é o trata-

Jé que muitas são as senho- Preocupada com isso pro- nos rostos femininos, pen- menta por meio de alta S À B O nos O ?

���r�ed�S !�l�ss��mal�u�� ��f�;is�� a�t:i��m�:������� Associac,ão Catarinense de S Ô c 1\ r E Z j T (j
glandular. e que fez tudo que foi pos-

sioH�em:�:�����s ��e ��:� �:�lto:a�s u:a��� t��� Engenheiros
bem interessante e sobr-e- perfeitos e- criteriosos

tudo �lucidativo. Tratava- foram solicitados e a me-

se de duas irmãs gémeas. dicação dada era a mais
com vinte e dois anos d,· indicada. Apesar disso. os

idade. Uma delas POSSUiD pêlos aumentavam não só
enorme quantidade de pê-, de grossura como quanto
los do rosto, verdadair. ao númeric; No pr.i.meiro
tipo de hipertricose (nomo mês sêgundo relatou, nas-,

pelo qual essa moléstia é cer-am cem fios, no outro

designada cientificamente) soruaznp w'€.Ia!A s�w o.rreo
e não a!,)resenta o menor -.talOU 'eluanbup a ojuac

FHSTIO AMANHÃ

ALUGA-SE

EDITAL DE CONVOCACAO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os membros da Associacão

Catarinenso de- Engenheiros para se reunirem "em
Assembléia Geral Extraordinária no dia 27 de. marco
de 1961, às 20 (vinte) horas, na sua séde social, i>
rua Trajano, 1 - Edifício Montepio -, nesta Capital,
para deliberarem sôbre a seguinte IORDEM DO DIA
lo. - Eleição do representante da Associação junte
ao Conselho Rodoviário do Estado.
20. - Outros assuntos de interêsse social.

Florianópolis, 9 de março' de 1961

Eng''. José Corrêa Hulse - Presidente

Casa Residencial
Precisa-se casa pequena, I

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

Oliveira, telefone 3476 ou

rua Monsenh.or Topp, 52A.

Para 'lue tal não aconteça VENTRE-LIVRE de
verá estar presente. VENTRE-LIVRE é o grande
amigo da meninada, tendo já se tornado convidado
obrigatório nas festinhas Infantis dentro de muitos
c muitos lares! As mães experientes não se descui
dam, com efeito. Elas recorrem sempre a êste valio
so remédio, de gôsro agradável, cuja ação segura
previne e corrige as indigestões e a prisão de ven

tre, aliviando logo os penosos sintomas dos dis
túrbios gástricos, que tão fácilmente podem di
minuir o brilho alegre dos olhos das crianças.

Não esquecer nunca:

>lO VENTRE-LIVRE não é purgant., '"

GULA HOJE

CONSÓRCIO DE ,UESENVOLVIMENTO
ECONOMICO S. A. - BANQUEIROS

de INVESTIMENTOS
A V I S O

VENDE-SE

PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO
SEcçAO DE SANTA CATARINA

ALGUMAS PEÇAS EM óTIMA RESID1l::NCIA A RUA

DUARTE SCHUTEL N.o 34 - TRATAR NA MESMA DIRETÓRIO REGIONAL

Balcões, conjuntos de vidros de balas, vitrines, estufas
mais acessórios de bar e Confeitaria.

Tratar na Confeitaria Chiquinho com o sr. Silvio Fel'

rart ou pelo fone 2311 marcando hora.

EDITAL DE CONVOCAÇAO

na s���ad;::a �:i::d��ã� ��sa s�����Thei:�i��;::, A L U G A - S E
�; �e;�' oa:���'9�,e�� ����:J'::_s �e�c��e��t�;, �eq�� í O salão sito a rua Felipe

. S�hmidt, esquina de Rua

de setembro de 1940. l Trajano,
altos Confeitaria ChlqUmh�..

Florianópolis. 13 de março de 1960 Tratar no Chiquinho com o sr. snvío Ferrari ou pelo

OSVALDO MACHADO, Diretor-Presidente fone 2311.

De ordem do senhor Presidente dêste Diretório, convoco

todos os membros do Diretório Regional do Partido Demo

r-ra.a Cristão - Secção de Santa Catarina para, na forma

dos Estatutos, e' dentro do prazo de 48 horas, integrarem
n REUNIli.O EXTRAORDINARIA, às 20 horas do dia 1 'I

do corrente na Séde do Partido, com o fim de deliberar sô
ore a prorrogação dos mandatos dos Diretórios Munlclpais.

Florianópolis, 14 de março de 1961
J,ydio Martinho Callado
Secretário Geral

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VADINHO NAS COGITAÇÕES DO BARROSO DE ITAJAí -- O atacante Vadinho, um dos melhores atacantes do Avaí e mesmo do futebol ilhéu, passou
a constar dos planos dos diretores do Almirante Barroso, para a temporada prestes a se iniciar. Assim é que o clube incumbiu o nosso colega Luiz Marli
nelli, para tratar das negociações. O clube ilajaiense ofereceu ao jogador Cr$15.000,OO mensais livres. O Marlinelli, procurou a diretoria do Avaí para
saber da possibilidade de transferência do futuroso jogador. Em conversa com o presidente do Avaí, Martinelli tomou conhecimento de que a diretoria do
Avaí procurará acertar as bases para a permanência do jogador no clube, que está com seu contrato terminado. Portanto, Vadinho através de seus mérí
los, deverá conseguir um bom contrato com o Avaí.

Petterson continua campeão.
do embate. Patterson lançou

I
caiu à lona - como já havia

uma direita ao corpo e uma sucedido uma vez no segun
esquerda à. cabeça de Inge- do assalto - sem ser atingi- I
mar e forçou-o a buscar um do. Johansson aplicou duas
corpo-a-corpo. O campeão fortes direitas na cabeça,'
cuida especialmente de ata- mas Patterson continuou ata
car o corpo de Johansson. O

I
cando e levou o sueco às cor-

'

ass�R6:��a���1�TO �:s e��:e�d=: C;i�e�!�:.ç��_ í
Patterson escorregou e (Cont. na 7.8 Pág.) I
NIZETA PROTELOU SUA SAíDA IDO AVAi

O SUÉCO JOHANSSON FOI VALENTE. MAS ACABOU NOCAUTEADO NO 6.° ASSALTO
MIAMI BEACH, 14 co.e.r.i

I
Johansson tocou com a es-' bula, Johansson escorregou

- Por nocaute aos 2m45s do querda a frente de Patterson e caiu sôbre um joelho; er-
6.0 assalto, o americano, e, a seguir, resvalou com gueu-se após alto segundos.
Floyd Patterson manteve o I com uma direi�. O suéco Patterson derrubou Johans
titulo mundial de box dos prosseguiu aplicando a es- son com um gancho de es

pesos-pesados, ao derrotar

I
querda em "jab", porém, sem querda e o sueco levantou-se

na madrugada de ôntem o fôrça. O campeão aplicou um imediatamente, porém, lhe
sueco Ingemar Johansson, no "uppercut" de esquerda e seu foram contados os oito se.
C o n v e n i o n Hall, Miami adversaria respondeu com gundos. Ao terminar o as
Beach.

I
uma direita. Johansson aplí- salto, os dois lutavam com

A luta, a terceira entre os cou uma forte direita no ros- cautela no centro do rtn
disputantes, teve o seguinte to e o campeão saiu por oito gue. Assalto de Johansson.

1 desenrolar: segundos. Depois de entrar 2.0 ASSALTOI
1.0 ASSALTO com uma direita na mandí- Johansson acertou uma dl-

O GUARANí E O TíTULO DE JUVENIS �:���n�ap:��di���: �:s::!:
lhe comunicou verbalmente deu com dois "jabs" de es

que dentro de mais alguns q��rda ao quei�o do adver

a presidência do clube bu., sano. O campeao concentra

grino receberá ofícialmer», seus golpes em "[abs" de es

te a homologação do ti; I querda, e" Johansson utlllza

tulo do qual é seu legf- de preferencla sua direita.

timo detentor, uma vez Ambos trocaram alguns
que o processo interposto golpes e houve um corpo-a

pelo Paula Ramos deixou corpo. O campeão esta le

de ser reconhecido. vando a melhor, nest.a altura

Confórme noticiamos o

treinador Osni Gonçalves,
estava firme na sua decisão
de solicitar da diretoria do
A"aí a sua rescísão de
contrato em vista de não
contar com tempo para se

dedicar ao cargo oue OCl·_.

pava. Reunida a dire%:ia,
resolveu juntamente com o

treinador que os treinos da
equipe passará a ser nc-

o presidente do C. A

Cuarany sr. Newton Caro
cês, procurou a reportagem
para informar Que o seu

clube foi considerado ven

cedor do campeonato de
juvenis da cidade a pouco
terminado. O destacado di.
retor informou ainda que
o sr. presidente da F. C. F.

• Para que nesta páscoa
você tenha oportunidade
de presentear ou

adquirir os artigos
que faltam em seu lar

FAOUEIROS
,

HERCULES

A PARTIR DE

$781.·"INOX"

FILIAL:
FILIAL:

No campo do Figueirense O Almirante Barros I de chapa do sr. Ody Va.
no 'Steíto estiveram em ainda não desistiu de ccn- rela, já Que o atual ore ..

treinamentos na tarde de tratar o atacante Vadinh ,siden'tE', será reeleito
�

por
sábado os atlétas do alv'; do Aval. unanimidade.
negro visando o brasileiro _*_*_ _*_._
de atletismo que será rea- O Figueirense deverá mes-, O atacante Oscar deverá
realizado em Pôrto Alegre. mo participar do campec-. conseguir da diretoria do
Comandou os treinamen- nato proficional da cidade Paula Ramos e rescísão do

tos o professor Arruda Se; contrariando aos comnta., seu contrato.
lomé.1 rios que circularam com _*_"'_
Foram as seguintes as inaiatencia nas rodas es- f Nada existe de oficial ...

môças que participaram do portivas. I mente quanto ao ingresso
ensaio de sábado: _._*-, de Rodrigues no Paula Ra-
Aurea Ferrari no al'r�eme!'.. O campeonato amado-

I
mos. Sabe-se todavia que

so do dardo e do peso - rtsta da cidade deverá ser com a saída de Oscar é
Alva. Neves - arremê;�o I .grandemente concorrido provável que a diretoria
tio dISCO e do dardo-- Ce�lt., na presente temporada. I do t-icolor volte a carga,
Sartorato - salto �m dis- _ ....*- desejando contratar Rodri..
tância e 200 metros - Olga I O centro médio Déquinba gues.
de Andrade nos 100 mr . estava com- sua vinda a... _._0_
tros - Olívia Costa no rE'.. certada para esta semana,

I
O arqueiro Domí, que es

vesamento dos 4 X 100. I quando se integraria ao tá sem contrato com o Ft-

NO SETOR MASCULINO plantel do_����iO Dias.

g:oe�:��s:, i������� liV:�
O Bocaíúva, deverá mes., qualquer equipe.

mo permanecer de fóra do _._*_

certame regional, muito O remador Silveira, lo-
embora oficialmente nada go apôs a regata de domin.,
saiba. go, manifestou desejos de'

_._*- abandonar a nrática do re.

Dia 18 haverá eleição na mo lVllanoeI Silveira na ma_ o

���s res�a;do c;��:iJ.e��� �:isded��;i�rl�rf;�segUiu

turno, facilitando assim a
sua tarefa. Porém. Nizeta

::!��n��a,co���çõ:�r���: i
que não poderá mesmo Icontinuar no clube em vir
tude únicamente da falta
de temno. Assim o proble ..

ma do -Avaí com respeito
a seu treinador. focou ape
nas protelado já que mais
cêdo ou rrrais tarde Ní.,
zeta deverá mesmo deixar
o clube. há não ser que ('

sr. Presidente da Repúbli
ca, volte a adotar um ún';
co período nas repei-tiçêee
federais.

RUI T. LOBO
o dia de ôntem foi de'

júbilo para os que militam
na imprensa escrita e fala
da da Capital, pois assina,
10u o transcurso da dato
natalícia do jornalista Rui
T. Lôbo, um dos fundadores
da Associação dos Crente;
tas Esportivos de Santa C._
tarina.

Fazendo parte dêsse gru
po de abnegados que atra
vés da Rádio Guarujá e

"O Estado" labutam diu;
turnamente para levar aos

milhares de afeiçoados dos
esportes tudo quanto aos

mesmos se relaciona, Rui
tem há muito seu nome

gravado na galeria de hon ..

ra dos homens que, em

Santa Catarina, muito tem
realizado para o seu pro
gresso esportivo.

� êle, embóra tàrdia;
mente. aqui deixamos o

nosso amplexos muito sir-;
cera, com votos de felíct
dades ininterrúptas ao la
do dos que lhe são caros.

PREPARAM·SE
OS ATLETAS

Diamantino Martins no

decatlo - Augusto Fer
nandes nos 800 metros -

Alberto Costa nos 100, 200

e 400 metros - Lobão no

arremêsso do martelo e do
disco

Num flagrante de nosso fotógrafo, paI' oéasião da chegada
do campeonissimo Manoel Silveira, qltando era carregado
em triunfo no Galpão do C. N. Francisco Martinelli.

I1embrand((jJ
Ontem há oito anos pas- Ainda nest;--mesma da ..

sados, o selecionado do ta, 15 de março, porém em
Brasil, disputava mais um 1959, os brasil 'ros volta,
campeonato sulamericano varo a disputar outro cam ...

�� �l�::�' �:��l:c��nba�� f:����o :�l::áeJ:�a��,C�e��
do Uruguai, certame que River P'ate em Buenos
se desenvolveu no estádio Aires. O Brasil abateu ao
Nacional de Lima. Chile por 3 x O com gols
O Brasil venceu por 1 x, de Pe!é 2 e Didi 1.

O, com o tento de Ipojr., A arbitrágem coube ao
cam. Eis o onze do Brasil: i uruguaio Washington Rcdri
Castilho; Pinheiro e Ni!_ gues e o Brasil formou
ton Santos; Djalma Santos, I com: Castilho; Paulinho e
Brandãozinho m'anilol c Belini Coronel, Zito e Or
Ely; Julinho, Zizinho, �po_ tendo: Dorval, Didi, Hen.,
jucam (Baltazar) '. PInga. rique, Pelé e Zagalo. Didí
(Ademir) e Rodrigues. I foi substituído 001' Paul";
A arbítrágem [oi do In-." nho no decorrer- da peleja.

glês Charles Mackenna.

I R R E G Ü--L-A-R-ID �A:-:D:--E-S-
O caso Salvador Lemos árbitro honesto, e capaz.

X Figueirense, é um caso Não procurou defendê...lo,
que julgado pelo Tribunal nem siquer ensaiou uma

'Desportivo da F. C. F., gréve de demissão dos de ..

com tôda serenidade. a., mais apitadores, já que por
presentou ao público es- moucos mais fúteis, elas
portivo do Estado um res, se realizavam.
sultado justo, segundo a E' inadmissível supor-se
voação dos senhores juí- que o árbitro Salvador L('_
zes. mos, com uma bagagem
Enretanto o ponto pr-i- estupenda de serviços pre�

marial dêste comentário ê tados ao esporte, se passas
a surprêsa: P?iS o Depar-, s\� para prejudicar uma

tamento Técnico de F. C. €'quFpe, por covardia.

!;es�{gi'o �oa��t�1°or :���!21 cr�ni��:.a�:n4�c��0o�tr��
vida n� caso, êle que. sem-.

I[
torcedores, é livre; todos

pre fOI eOl'dat� e <;mce:o rtêni sua opinião; mas o

para com seu diretor, arm-. jul.,amento que poderiam
go e acima de tudo. um

(Cont. na 7.11. Pág.)
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

não foi fixada a data, mas

provàvelmente irei

próximo mês."
"Será uma experiência

interessante. Acredita-se
que 2. "dama cinzenta" foi
a esoosa de um de meus

antepassados. Seu marido
surpreendeu-a no corredor
com um amante e matou-o

lá mesmo, num duelo. Nós
estamos acostumados a ter
um fantasma em casa, de
modo que não' se cogita
de fazer o sr. Cobett
"espantar" o fantasma. Ele
apenas estudará as várias

manifestações"
I Quando lhe perguntaram
se acredita mesmo em fen.,

I
tasmas, o marquês respon
deu- "Bem, não tenho mu";
ta certeza. Mas, seja como

for, na "dama cinzenta" eu

acredito."

Nova droga
aliviar Q

para
dor

faloJ ,nutritivo �as frutas
1.5 frutas sao otlmos all-

t por excelência, muito sabo- -

�eD�:a:e\��;o:a�s;:���; ��::��":�t:��:�;'�::ti��= SEi' -;Ipe,.r"�4,,_6���estlvas e são ricas em sais larmente _ "A e C".

�eralS e vitaminas. De altas qualidades nutri

possuimos excelentes rru- Uvas, excelente tolerância

135, algumas
de grande valor desde tenra idade, a banana

no!r;�;:�ja, o limão, perten- :�I��r��dr:�!tasde vit::;��: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
renteS ao grupo das frutas

i (20 a :!2%), proteínas e gcr

'!rlcas, encerram grande duras (taxa geralmente mui

�tlBntld�de de ácido ascór- \
to reduzida).

'CO (vitamina C), possuln--! O mamão contém glicidlos
� também. vitamina Bt e e vitaminas "A e C": é de

sais mineraiS. ,_ I fácil digestão.
O caju (Região Norte e O abacate, fonte vegetal

Nordeste), a mais rica em de gordura, contém ainda

llanüna C (a melhor fonte cálcio, fósforo, ferro, vítarni-

�brasileira dessa vitamina), nas, sendo de grande valor

tcnrem ainda outras vttemí- nutricional.

nas e sais minerais, sendo de Constitui a manga uma

alto valor �utritlvo. ,

I
boa fonte de várias vttamt .

O abacaXI, fruta nacional nas e de sais minerais.

; _

I el�:;���: ����:au�a(�:ti�

•
de 75 mg%i. prtncípalmerrts
a goiaba branca. Convém
acrescentar que o ácido as

córbico da goiaba assim co

mo o do caju é resistente a

certas manipulações durante
o preparo de sucos e doces.
O açai, fruta nativa da

zona do Vale Amazônico, é
" .. I rica em vitamina A.

�****.**.***.********************************************�·*·***************1

* com tarifas reduzidas

MOTOCICLISTAS
A n:\I:\'I!A DAS r:1CICLETAS, avisa Que
('sl:'1 uptu Il- executar o serviço de pintura em

1\1,110. icleraa e Lambrctns. Rua: Conselheiro
i\lafrn,15-1.

LONDRES, (lBRASA). Não é, portanto, surpre-
Naturalmente, uma mansão endente que o marquês de
britânica ganha muito em Bath, que com tanta efic:..
interêsse turístico quando ência administra Longleat,
tem um fantasma. , a mansão de sua família

construída a respeito da
"dama cínaenta.; que apa_
rece nos corredores de sua

lo. MADEIRAS PARA ;;�

CONSTRUCÀO
IRMAOS BITENCOURT

Homem ao espaço O �arquês de
.. Bat�, quer sa"ber ma,i,s

ainda êste ano �!I!!O�� (F�m��!!nd.�vi" lid�!�'�"á�'���!�!!o� será

���!), T;::e �or���pós\�! ��10�U�id:và� �:l���:- ��i�s���e�e���A c��at��: �:��:ry��:a::tr���S��:! ����:�Oen�:á a�;��st�e :�;
declarou: mem ao cosmos terá lugar de experiência de foguetes I atmosfera será particular.,.' a capsula caia, freada por
"Os fantasmas" suac "talvez no fim dêste ano" e satélites, por meio de UI'"' mente brutal.

\
um pára-quedas no Atlên-

manifestações fascínam., manifestou uma comunica- foguete Little Joe, carr-; Nesta prova, "Little Joe" fico, a uns nove quilôme..

me, Estudeieos durante a ção oficial da Administra- posto de feixe de oito prc-, fará o foguete efetuar uma tros somente da plantafor ..
maior parte. da minha vida. ção Nacional do Espaço e pulsores de carburante só_ .trajetóri� quase vertical. ma de lançamento.
Naturalmente, acredito em d.\ Aeronátjtica (NASA)
fantasmas. Quem não acre-, publicada n� se;cta-f�ira-'
dita? Fiquei encantado tarde, acerca da prova que
quando me convidaram pa- será efetuada dentro 'de
ra ir a Longleat, Disseran-., alguns dias com a capsula
me Que o fantasma de lá Mercury.
ô muito amistoso. Ainda A pIlova ser€1 realizada

casa.

Para realizar as Invés

:Jtigações, convidou o vi ...

PAR-n-OO-D-EM-OC'RATfCRISTÃO

(�,\ 8"'D��6 'ONr laOI

"uva OI 06�!1 o 0 ..... ' ... ""

SECÇAO DE SANTA CATARINA

Salas -- Frente
ALUGAM-SE 2 SALAS
DE FRENTE, PRóPRIAS
PARA ESCRITóRIO OU
CONSULTóRIO MÉDICO
- Rua Fernando Machedo,

16

WASHINGTON março

I'
efeitos secundários que os

- A dor causada por. ar- pacientes notaram depois
tritismo na espinha, bursite das injeções foram Iigeh-a
e outros males pode ser I tontura um calor que
aliviada com o emprego corre durante um ou dois

�: ufu�ir�:i�oto� c::�: I ��u�:ia;e��s�::toe ece��
I mendada u�a. c�mbin.a�ãu I insensibili�ade da Iingua,
.

de comprimidos e mjc- juntamente com um gosto

I ções intravenosas. I metálico. Todos esses sin
tomas desaparecem ràpi_

I
O dr. Timothy A. Lar», damente.

phier, de Boston; dec1aro.u: "Peço aos pacientes que
';_lue, de 300 pacientes Pd!'! se deitem durante cinco

. ele tratados, 74 por cento. minutos deoois de cada
apresentaram e X c e -I - __'_

---liiiiii�;;::----:-I e n t e reação ao trate;

menta conjunto. IA nova droga exerce dois

efeitos, segundo disse o dr.
Lamphier. Agê, como a CC'_

\
deina, para matar a dor, e

I

tem a propriedade de rela; '

xar os musculoso Os únicos I

injeção", disse o dr. Lam
phier. "Quando vão dirigir
automóvel, fagc.os repou
sar no consultório durante
quinze minutos. As vez \5
repousam até durante meia
hora mas depois disso não

sentem quaisquer efeitos
de natureza perniciosa".
O Ieniresudol é peoduaí.,

do pela fJft.Ja Irwín, Neís
ler & Co., de Decatur, Es ..
tado de IlIklois.

(IBRASA),

DIRETORIO REGIONAL

De órdem do senhor Presidente do Diretório Regional,
e na fôrma dos Estatutos, para atender solicitação do Di

retório Nacional, convoco os membros do Conselho e Dire

!ório Regionais, os DelegadOS e representantes dos Dire

anos Municipais a participarem da CONVOCAÇAO RE

GIONAL que se realizará nos dias 26 e 27 do mês de março
ertente. O temário será o seguinte:
1.0) Escôlha dos' Delegados à Convenção Nacional em

Curitiba nos dias oito c nove de abril próximo:
tO) Eleição de 21 membros e 20 membros respectiva

mente para os novos Diretórios RegIonal e Conselho

'4 Regional, determinados pela reforma estatutária
registrada no Superior Tribunal Eleitoral.

Informo que as Delegações Municipais e representa
çÕes deverão comparecer devidamente credenciadas.

Florianópolis, 14 de março de 1961
Lydio Martinho Callado

Secretário Geral do D.R.

PINTURAS? Simples, jubileu e Esmaltada,
só na RA1NHA DAS BICICLETAS,
Rua: Conselheiro Mafra, 154.

P�ra 8 boa dona de casa nada mal�
útil que um fogão à gás para

fa;:ilitar sua tarefa de cozinhar

Fog6is A

liquigés, com
instalaçAo
comple'"
entrego do gas
autorné.tica
• domicilio.
AssiM6ncia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta
DR. GUERREIRO DA FONSEEA-
TRAT ..\MENTO dna SINUSITES sem operação por

l'LT't-:\SO� e IONISAÇÃO. EXAMES -doe olhos e

1:l;:CEIT:-\ rh_> óculos com EQUIPO BRUSH-LOMB,
EXAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO.
]lF,R1\'O r':QU1PO RHENOL (único na Capital) OPE
J:AÇÁU de All/HGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

SI:'\CS1TES peles mais modernos processos. Opera cm

!(lflM O� HOSP/1'ADS de Florianópolis.
C()�SUI.TóRIO - RUA JOÃO PINTO 35 (em

rreme u r.UtUO Anita Garlbaldi).
I: I':::; I lJf.:,\'CJA RUA FELIPE SCII�III)T :j�1 -

FOSE - 3560,

MA rERftlDADE CARMR-A 'DUfiA
SE�O Dt-tAf&P:X

t:>"!,,,,,,�\,.rll"· DRS. A. J. NóBREGA UE ULI\"E1HA
IWALDO J. B. SCHAEPIUi

t:••mt''' do E.o!IÔQlal'O -., Ve,.lcula BUla, - Kill. _

l"r.1 _ (h)<I' _ Inlestlnu, etc.

tl"'"r,,�.&IIHU-(J}.Uafla - RadluI'WtA__UJ�SI.t!_lu
,(;rH'itJ('>z) _ "'ldif/tul'ia I'edlálrlu

i'IS"O� DF: APARELUA13EM MODERNA MARt: ...
�II':MA'NS RECENTEMENTE ADQUlRlDO

I:NDERtCO: Rua Irmã BeD-ward••/n Onlhu. i por.
�a (AJmie, Lam!gol.

OENTADtltAS INFERiORES
�ItTODD PROPRIO

"XACAD OARANTIDA

DR, MOORRI� SCHWEIDSON
CIRUROIAU UENTLST ...

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO 1'."1-(,".'"

RAIOS X - PONTES _ PIVOS
TRATAMENroS DE CANAl:.

RORARIO - das 8 àJ; 12 e das 18 as 20 fllH''''

HORAS MARCADAS - dae 14 U 18 borau
RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

�

(UNIU SAN-rA CATARINA
Clinica Geral

Doençils Nervosas e Mentais -

AJlgust1a - Complexo.!! - AfaQ.u!'a _ Mamu

f'�()h]"n1átlI"0 M"tlva e sexual
Trllhullenro pelo Eletrocboque coo! anestes1a _

ln._ultnalf'raplll - Cardlozoloratlla _ Sonoterapia e

P'lnHI'ta,JHI
()lrf'çÂn dth P�1fluIAtr8.� _

DR. PERCY JOAO OS BORBA
DR JOSlt TAVARES IRACEMA
OR IV � "l BASTOS DE ANDRADI

'.:( JS!:iULTAS�!)às 15 As 18 borll.! !
Endereço: AvenJda Mauro Ramos, 288 r

(Praça Etelvina Luz) ....:._ F.one 87·53 t
.- ., �� �----

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGlAO-DENTISTA

PI'eparo de cavidades pela alta velocidade,
BORDEN AIROTOR S. S, WHITE

Radiologia, Dentária
CIRURGIA E PROTESE BUCO-FACIAL

Cons\lltório: Rua Jerônimo Coelho 16 - 10 andar
Fone 2225

Exclusivamente com horas marcadas.

i-''''

D:R . L A U R O D A U R -A
Avisa à seus amigos e clientes, que mu

,10u seu consultório paFa a Rua Saldanha
Ma-Ijinho, 2, esquina com a Rua João Pinto.
Ma�inho, 2, 1.0 andar � Esq. com a Rua
João Pinto.

A P R E ttO'l:A"I IN G L,IES
com o Prot�Mi -Edwaldi6r.en

à rua J-eR8Ale Silveira, 42'

BORD�TOR U!WMlIE.
RADIOLOGIA DENTARIA

Cil'!(7[1ià.o e Prótese Buco - Facial. - Consultório;
Rua Jerônimo Coelho 16 - 1,0 anda" - Fone 2225

..\ I:AI1\'HA DAS BICICLETAS possui peças e

:\('l'!'H;ól'io� pal'a as principais marcas de bici.
,Ietaf', f> tem também a sua disposição A R
r.RATIS,. Run: Conl'lI!lheiro Mafra. 154.

OR aSNRIQUI ,'RISCO

t,,,.,,� .. ,lo :0."''''

('III> .... o. 4,aal.oo

""""!'lll
,,;ureo fll ••"eCI.lh'ÇA9 pu to","".·
,.1 <100 !!.,rt!10," 00 Ilf\aCIo.

l'trvlço dt I',ot, .'tI.oo <1•• 11_

&rMI). COlUlul1u: P". fXI"I.h1 Ofl

Flo'II"" de Clrld..a. 'A ''''h a..

'li.11l toO'" em "11'01' 00 f\l)OfUl·

ilrl". � nu. NilO••••c�.do, n,
t'Quln. d. TItIG.c.... - T.....

'blt r:.m. D'.tl, p � 1'1
nto

Dr. Lauro Daara
CLíNICA GERAL

Especialista em moléstia
de Senhoras e vias uriná.
rias. Cura radical das mrec
çôes agudas e crõnicas, dõ
aparelho sentto.urínãno em
nmboa os sexos, Doenças do
aparelho Digestivo e do ste,
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 (Chácara do
Espanha _ Fone 3245.

�t3;r.tl)9im � ""..U$.
(ONffCOOIlA·1I011110ll;1lPO

IUIlIVI
tw· frMldlc,ItIt6r,L"

OU, W.\LMUI( ZOMkti
GARel"

,:p)(n"."', '>II. """1""'" ........
•• 1 d•• .aleu" o. t·"' ...r.,n.".

l:a·IOI,r"o PU fle .

L1dlll....I:OI. ,8".\10 AD t'TO'

i}cl,,,o' KNI7]C'1I.. I,.ua..) I.·
DltrllO 1<11' Ser,too ,h ClnIl",la tio

1I,"pllll I 1\ J',. T C �O 1>1;; .,
,tn.troto YfdlCo ,10 fh",pIU.. ••

",rlda<l_. Ih ,.. ••• 'Old .... ,,,

'.,10. Corl ••
'(j�:Nçl\!'l IJl .�.NHII"U
· ... RTn$ OI'.Q"ÇOlf'

I
PARTO �:!.P��tt�.I::" ......-

'00'1 .. 110(1110. RU'Jo.o I'IOk. 1ft

'II te.uo ... 111,00 DCH ......"'".

Dr, Helio Freüal
MÉDICO DA MATERNI·
DADE CARMELA DUTRA
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS - CIRURGIA -

CI,tNICA GERAL
Ondas curtas - Eletrocoa·

gulação.
Consultório; - Rua Vitor

Meireles, 24 - das 4 às 6 hs.

Residêncla: - Rua Santo�

Saraiya 470 '_ Estreito.
Fones: 23-22 e 63·67.

Dr. Hélio PeixDI�

s�����C,A,,��,!1!��!���!to����\ si
���;il�án��s�� d�I��:m��;�c����:���t�ap7:d�fo�h: ���:;
ciente.

Preparo de cavfdndea pela Alb Velocidade,

300.0001nlt:u:ões por minuto.
Dr. xttdo W, SeU _ Consultório aicdernamente tns

talado à Rua Vitor Metreüea n. 24 _ térreo - Fone

-I2;:45, -- Atende diariamente com hora!! mprcadlif',

------- ,

1(. I) A r o u 11.::-.

Oevetuo MeUo - �'IAl'lo ..\,;hf'llu dr '\:/Iurnll - _-.. nÓ «

I Nilo Tnd aeeu - Pedrn l'I!.I.1'" \\�"hHO" -- 7,1lr\' :\I'I<'h

I
do - Paulo da coses RfllllOl' Cll!'lo.�." snvctrs Lén1.1

CUI. ..\I\()HAP()/([:-.

I
Prof, Harnllrl'e Filhu - Dr (h\\'�ld0 Hodrl�IIt'" Ce tn •

t - Dr. r\kidl'� Abreu - !'r\1L Cnrlo� (IH ('u�ll. l'l'r!'ll'a

xu t ...H1A �" ANDAR I'ELEP'ONE, '28 I' ?ror.
Otbou d'EçA - :\Iaj()r 11"'.('f"n�u .1:I\·eoll] - Pr -,

:I 4
Manoelito de OrlJell", _ l+r \Ii::"n Lt'!tf' dI< CosI"

i ' �'$'S"'(""! ,
Dr. Ruben Costa - l'ret. ,\ �I!I"-A, xevro - Wal\...,

l O I E S I �:�:t�e� �,:�r�:}'� 1'�I;toF��I�:,I:� ��,.�,.� ���:�J ��e;::l��
VOw granüe tacUldade de pagaou:nw, vende-se lo\.. --: Rui Lobo - Rezende \' Lima - i\lnllry Borges ...

a longo prazo seur jures, SiLOS. rua Lauro Unbares, pie
Lázai-n Bartolomeu.

xímo a eennenciaue. Podendo o comprador construir ,....
FOTOGRAFIA - A.\IlJ.TON "lEmA

.

casa, Imediatamente
--.-

-;

Aeroporto Herc Ifin Luz ",. 2619
Casa de Saúde S. Sebastião 3153
COAP 3540
Corpo de Bombeiros 3313
Estação Rodoviária 3507
Hospital de Caridade 2036
Hospital Nerêu Ramos 3831
Hospital Naval 2222
llospi tul Militar 3157
Hospital Sagrada Fumllia 6325

ENIO ANDRADE e EDMA HORN ANDRADE Juizado de Menores 3733

participam o nascimento, de seu filhinho João Alber- Polida 2594
to, no dia 11 do corrente na- Maternidade Carlos 1 Policia (Estreito) 6233
Corrêa, SAMDú 6282

Serviço Funerário 3023

1 Serviço Água e EflgôlO 2088
Serviço Telefônico 09

I
Ilm;,o de

�'Ee �ô'D E _ S E-
��

"S�fI'JÇU rapido e perr"itn, Iralar ("om Ror1ri1Z!J('�
F'rf>;III;; .1J rI/a Conselhl'irl'l Mllfra, 16,1 fundo!t Três casas, sendo uma de matl'rinl e duas de ma.

l�lei!'a
à Rua Maj�1' Costa rSe!'vidiio Ce�io Veiga n. 50).

_________________ fratar a Rua MAjOr Costa 68 com Acaclo Lemos.

(' E. VIE'GAS ORLE

Advogado

vendes: EdUlclo M,rJn1!'plo a v IUldar

Fone 2;1�1 t' 2867.

- 8aJIi 300

Ingressem na F .A.B. e ganhem
CrS 23.000,00 à CrS 30.000,00I

I Ae!':no:���a�e ::r: �� ���:� a !SrC;��to:ee:;:c������:�as �:
p'ôrca Aérea Brasileira.

Matriculem-se no curso preparatôrto noturno, que
funcionará com Início no dia 10 de marco, agora em nos.

sa capital.
Inscrições abertas para matriculas e Informações, na

IU:1 A'rnlrante Alvim, 19, nos días úteis das 19,30 ii

I
".JO hem.

-----------�-----

• g ::.. :ou::V�:�A:U�U;AS�SA? •
" ENTAO PROCURE O ESCRITORIO DE VENDAf'I DE IMóVEIS, DE

• OTTO JUT.lO MOLINA, nUA FELlllE SCHI'
• ;\HDJ'E�E_;.!�:���mFt?��i��� ESCOLAR DE'
'BARREIROS, LOTEAMENTO "BAIRRO IPIRANGA".'
.�� --����--------_..

P A R T I ( I P A ç Ã 0_

LUSTRA-SE - LAOUEIA-SE - e

ENGRADA-SE MOVEIS

�
fúi[12DEA�

u

pROGRAMA DO MÊS
PROGRAMA DE CINEMA Mi'!:S

DE

MARÇO
DIA 14y3/61 _ FERAS HUMANAS - Randolph Scott f

ADVOOÃDO J Dolores Dorn

&ac.rlt6rlo _ Rua 'eU� DIA 21/3.'61 _ O GAVIAO DO MAIt - Errol Flynn �

l8ehmld' DO 31 - iO Alll1ar - os Irmãos Mauch

8ala &. DIA 28/3/61 _ DOIS CONTRA UMA CIDADE INTEIRA

Resld�OI.a - �&I»el1a

I
DIA 8 DE ABRIL - SABADO - SOIREE E SHOW COM

\doUo KonGo' nU J1 A ORQUESTRA DE TO·

Cma Po.� ... BIAS TROISI

Telerone _ 24� Mesas lIa Secretaria

DEPARrAIENTO DE SAÚDE PÚBUCA
PLAH�ÕES DE FARMÁCIA

Mf:S DE MARÇO
4 _ Sábado (tarde) Farmácia Catarinense

5 - Domingo Farmácia Catarinense

11 _ Sábado (tarde) Farmâcla Noturna

12 _ Domingo Farmâcia Noturna

18 - Sábado (tarde) Farmácia Vitória

19 _ Domingo Farmâeia Vitória
25 _ Sábado (tardei Farmácia Sto. António

26 - Domingo Farmácia sto, antônio
31 - Sexta feira (dia santo) Farmácia Catarinense

Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro
'praça 15 de Novembro
Rua Felipe Schmldt
Rua Felipe Sclunldt

Rua Trajano

O plantão noturno será efe tuado pelas famácias Sto. Antônio, Noturna e VItória.

O pi;;t�preendi do entre 12 e 12,30 hs. será ef etuado pela farmácia Vitória.

ESTREITO
5 _ Domingo Farmácia Indiana

12 _ Domingo Farmácia Catarinense

19 _ Domingo Farmácia do Canto
26 _ Domingo Farmãcia Indiana

31 - Sexta feira (dia santo) Farmácia Catarinense

Rua 24 de Maio

Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

O plantão noturno será efe tuado pelas fa�o Ca nto, Indiana e Catal'lnense.

A presente tabela não poderá ser alterada se.m préVia aut orlzação dêste Depãrtamento

a.. c....a.ú•••rn, 110

r.leron. 8022 - C'II.. I'os\a! IS�

ladnfcc Telel'r6fko ILST.4.IH)

III U I r (_J H

s, .l H I;to. I •

]j·,�'tlJl(r,o FrrnlOndt'o 1 .. ""Irrlau

I' U 8 I. j C I li ... �l •
OIHt:"'- A. Schltadweim - Yitgiho niA�

K • r- K ..... fio, T \ ,. 'f ,

tt't.r�.. lIl.ç6.. A. fi.. L.an 1.1••
$lU):· Hu.. ·Seu •• , n•• , .. n _ � ..

&. 1-'••1. K ••. V!t6rl .. U'l - • ... 1 I"

Tü Ji-M"',

�rvlt. Tele,r.rko a. UNITal! I'K.�b It ·t'l
- AOliNTIS. lOUJUISI'OI":O"NTI!"
•• TH.....uDldplo. oIA""To\ C·"' Ati,]'u

.NlI'lIIIC�J"
•••1_1" �.lr.I •. d.. u·.nl, ("OI•• I.b-#l.... �Ir.'

ASSINATURA ANUAL - cus I.OOO,OU
A direção não se resjJt::I:...d)lhl..;' pe-lo-

couceitos emitidos r l..rtlg,")� I:t.'i.""n;dlo'"

TELEFONES DE EMJ�P'1F:NCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I R R E. G U L A R'IDA D EI,--'----------------------;
(Conl. de 4.R Pág.) ! der com sinceridade as per- go o bom nome da F C F

I
quele que primeiro dá o

I � •
esse se equivocado, tíves .. guntas neles formuladas. e urecrsam ser extinguidos exemplo, e executa tambem .,

�3.zer, f. de que S. S. Tl-. I I?e outra
�
feita, são as sem deixar rastros aquilo que ordene •

se errad�, c.omo erram to- Leis que. sao cumpridas Segundo as n�mas �a VIGILANT
•

�;fosCf�S a������:: : ;���'� ;�a;:Ont�z���;:r�c:e��� �ç:, _ �om líder e

a;._ .. ' •
eos e dirigentes. do árbitro escalado, :erá •
M.as arirmar que houve tentado com. �m acordo

II1II
arcialidade, é um ebsur- entr� os a.uxlhdares. e ca-

!
•

�o, pois s2r�tr�OS�:�a��� ��o n:Zráha;�rt�a:roes�� âl�: í'
��:s �m sua vida par-t-e, les. Tal não sucedeu no

u1ar, é um indicio farto de encontro Figueirense X

�ell caráter e honestidade, Atlético. Em outras opor
foram-lhe lança�os pesadas tunidades, se o árbitro não

f€nsas e S. S· nac revjdou, viesse com e delegação vi-o

orque Salvador �emos sítante, já tinha um apitr ;

�mpre foi um ctdedão E-
I dor de sôbre aviso pa r

rtllcado f' sereno. Houve
I referi,r � encontro,

. m�'
sim, ingratidão do Departr ; tambe.m f' contra a I.el, pce
menta Técnico da F. C.

F'I
deveria ser obedecido (

que, ltrnitou-ce a olhar os me�mo como no r-aso ru

acontEcimentos com reser- terror

va, mas deu à público uma As reuniões do D. T. tem
nola oficial, prestigiando (' sido muitas vêzes tumul
apitador. No entanto, qua-, tuadas, com dtscussõen E

se todos os relatórios dos comentários mesqutnl-os,
árbitros, confeccionados pc-, em que se vem envolvídcs
lo Departamento Técnico os próprios apttedofes: ii-
são m-eenchidcs na Iedera., clusíve a crônica falada c

ção, apos alguns dias da escrãa já( presenciou ta;
realização do encontro, fatos.
todos Iguais, copiados uns São fatos de extrema gr�
pelos outros, em i-espcn- vidade, que põem em oer _

'

.o....JBTAflO
.. O lo(!!-!i Al'fTIOO DIABIO o. e. O.lT.uu..

-

Par a que nesta. páscoa
você lenha oportunidade
de presentear ou

adquirir os artigos
que faltam em seu lar

A PARTIR DE

MENSAIS

Vârias marcas,

Vários modelos,
todos com ampla

técnica

A PARTIR DE

$789.
MENSAIS

Rádio Guarujá

Programação para

hoje
AS 6,35-

Alvorecer em Nossa Terra
AS 7,05-

Grande Matutino Guaruici
AS 8,00-

Correspondente Guaruja
AS 8,05-

Fírestcne nos Esportes
AS 10,55 -

Te/.e/ane Pedindo Bi,�
AS 14,05 -

Asas da Saudade
AS 16,35 -

Gene Morales
AS 16,55 -

Reporter AZlred
AS 17,05 -

Orlando Dias
AS 18,00 - '-

O Instante da Prece
AS 18,05 -

Resenha JM7

AS 18,35 -

Radar na Sociedade
AS 18,55 -

Correspondente Guaru1á.
AS 19,00 -

Momento Esportivo Brahma
AS 20,35 -

TelejOlle Para Ouvir

Re��rt::'��fr;; r� . ,{
AS 21,D5 - '�i

A Cidade Se Diverte
AS 21,30 - 't4

COrTespondente Guarujd
AS 21,35 -

Los 5 Latinos
AS 22,05 -'

Grande ln/ar. Guarujá ,

AS 22,35 - "
Musica e Romance
AS 23,05 - �

Músfca de Boite, �

,
•
•
•
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Heitor (Lisa) Besa. Dr. Percy (Virglnia)_
Borba; Professor Bamual (Jovita) pessôa;,
�����aD��n;a��ves�!r�la�SV;!��r�:lI�: •
Luiz (Ivone) D'Acampara; em baixo:'
��:�.��rR��:�� ��:t�:�i����a����sz�t.
mar (Esmeralda)-' Lins; Dr. GUerreiro'
(Jamile) Fonseca; atrás, Sra. Dr. Claudio,r cettna) Di Vicenzi.

•
nholas, Italianas e americanas, no Pian('
�a�ã�o�:mp;:xr:n:� ��atb:�e�ed�a�:�'
cantou músicas mexicanas, marcando um'
instante alegre para os que estavam pre-'sentes.

II
GOSTEI muito de ouvir Teima Ellta,

�:���!�,:_'Nasceste para mim" e "Maria,
•

daM�:�A A����t�aB�a��:,PUl:�:be:t�v���'
hospedada no cuerêncta Palace Hotel.'
���!�s :R;����:aad:�e �Zl�:h�; oC�������íi
e comissário Abede. •

SAYONARA
O QUE SERÁ?

No clichê - um grupo de senhoras da nos

sa alta sociedade, no "Iunch" realizado
terça feira p.p. na residência do casal Dr.
Zulmar Lins, em homenagem as senhoras

����t����:.Ob�:toe�:a:rdea p;�:e�a�
SENHüRAS: Dr. Alvaro (Lourdes) Car

valho; Dr. Ilmar (Zilá) COJTela; Dr. Gas
tão (Lauda) Assis; Dr. Cesar (Helena)
Gomes; Dr. Leoberto (Ivone) Leal; Dr.

A SENHORA Professor Samuel (Jovita)
pessôa, no "Iunch" de terça feira p.p.,

NO "LUNCH", a Senhora Ivone Leal,
tocou piano e cantou músicas de Vinicio
de Moraes e de Antonio Carlos Jabin.

auando foi homenageada, fez ótima pa
l�.:itra sobre várias cidades da Europa e

do Oriente. Falou de duas viagens que tez
a China, Aconteceu muita cunostdade

Trio Brejeiro
AS 8,35 -

Miltinho
AS 8,55-

Reporter AI/red
AS 9,05-

Cocktail de Rocks
AS 9,55-

Sucessos em LP ,
AS 10,00 �

,
B��t�0�;5P�CiO Govêrno

,
SU1�ss��,�t ":

-

j
•
•

ln!onnativo Casa Bl'U8que •
M��cal��;a ;OdOS ,
ÀS 11,35 - • FIXOU residência nesta Capital, o Sr

pa��dall��8iC� Chantecler
• ��:�n:o:l�e�:e:i;O f:�:��a�d�e��oV�:�i:����

Reporter Ailiéd"- • de Odontologia. O Sr. Thelmo, é o agente
AS 12,05 - • da Editôra "O Globo", na Llndacap.

Al��Ç(l1��;5 c� Mlisica
• O SR. JULIO Gonçalves e o Colunista, a

Correspondente GuarllJá • convite jantaram terça feira p.p.. com o

caA!et l�!�ia;- • ���i�,ri�� �::I�ê:��:ep;r�c:r��:e�. Sone-
AS 12,40 � ,

N�:i1l:��05de_!_rente • O DUQUE de Kent, tem 25 anos, é primo
• da Rainha Elizabeth II, vai casar com a

• Miss Knthnrine Wosley, no próximo dia 8

S}��O �:.;�ca�RGE ..
de Junho.

At��de;��;5 o �UVb!te I' ta�ã�J�e��i�::ho�a'ls d�c��oê�sCI;lud�e, S��.
Revista do Lar ). Marli Lobo, para o "Iunch" Inicial.
AS 16,00 - ,

Correspondente Guarujá 1l1li ONTEM a Sra. Maria de Lourdes Bins
AS 16,05 -

I � Netto, foi homenageada com um "lunch"

, oferecido por senho:'as da nossa alta so-

• ciedade.

, TELMA ELITA, é notícia. Terça feira NO CL/CHI: - A srta. Catarina Maria.'
• p_ passado, à noite no Querência palace Muller, uma das debutantes do Lira T. C ...

!,,!\ , Hotel, Teima Elita, cantou musicas espa � (::��s�:;eii��t��a::;.��tá de aniver8ário .•
r I �-

PATTER'õ N
...

cnmüIUA.... i:AMPÊro--- ....
'

(Cont. da. 4.a Pág.) . Pnttersõn acertou uma di- sueco, contudo, quem força-
hanssJn ap�lcou uma direi :'cita ao corpo que obrigou va a peleja e fazia retrace
ta na mandibula e a seguir Johansson a entrar cm COI' der seu adversaria. Depois
uma esquerda em gancho, e po a corpo. Johansson apli de uma troca de golpes sem
entrou com outros golpes, cau nova direita, agora na fôrça e de um corpo a corpo,
enquanto Pattcrson retrocc- cabeça de Patterson. Patter Patterson derrubou o sueco
dia, pelo ringue. Mas o cam san reagiu e levou o sueco as com uma esquerda e uma di
peão entrou com uma forte cordas com uma série de reita na cabeça. Johansson
esquerda em gancho que en

. pllnches" eolo("aclos no rosto procurou erguer-se aos nove
:iou Johansson às

cordas.,
do adversârio. segunqos, porém sómente

S�ngrava agora profusamen O �ssalto c de Patter�on conseguiu por-se de pé quan
.e o .ferimento do sueco sô- por lIgeira margem. do o árbitro contava os dez
bre a vista. Assalto de Pat SEXTO E ULTIMO segundos. O americano Pat-
terson. I ASSALTO terson mantivera o titulo.

QUARTO ASSALTO Jobansson aplicou uma es·
- ----��

Patterson teve a melhor querda e uma direita na ca- Casa - Precisa-separte no "Inflghting" que se beça do campeão e o cam-

:��if!����oua u:�U��r:eO��r��-lt ����er:�in cO����Oll �SO�OI:�:: Precisa_se de casa para

ta na mandibula. Os dois

cSq,Uerda na cabeça e come Icasal sem lilho.
bloqueavam mais golpes do çcu a sangrar novamente o

que aplicavam. ferimento de Johansson na Tratar nesta Redação
QUINTO ASSALTO "15ta direita. Era agora o com FLA'VIO.

O TENENTE Coronel Aviador Marcelo
Bandeira Mala, assumiu' ontem. o coman .

do do Dest. de Base Aérea de Fpolis.

O DR. IVO Gasparino, assumiu hâ pau
cos dias a oerêncra do Banco Paraná
Santa Catarínn ("Nosso Banco"). nesta
Capital. A coluna felicita ao eficiente
bancaria, pela merucída designação.

1/: r,

O SIMPATICO casal Dr J. J (Ivete)'
Barreto, marcaram um jantar, terça-.feira p.p., no cuerêncra Palace Hotel.

•
EM julho, vai acontecer na Belacap, o

baile das debutantes americanas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



___._P,_,ro""f...;.A,lcJdeo Al>rcll um do.§.coorclcnadorcs d�••reunião com,JQ: • -----Preparado O Veículo Que Levará

Preparada a Agenda com os Temas Um Austronauta ao Espaço-

Sugeridos pelo Chefe da Ha�ão
Gov. Celso Ramos Submeterá � Apre dação de J. Q. Matéria Importante Para o Estado
Mais ,de ,Vinte Gru pos de Trabalhos Reunirão 120,Coaboradores do Interior

"_ o governador Celso Ramos, no Palácio da Agro- constituem numa sema de do governo federal, com �s
nôrnlca está nessoalmente comandando as tarefas que recursos, esforços e expe- respect.ivos recursos dest}-
tem pql: fim t.r�nsformar os documentos preparativos peles �����i�Sosd�l�r::�t�io�Oe E�� �oa������.Estado ao setôr

Grupos de Trabalho em instrumentos capazes de recebe- iniciativa particular. Não
rem decisões pela simples leitura." São as palavras inl- tem (1 sr. Celso Ramos ne

ciadas, à reportagem, do professor Alcides Abreu, um dos
coordenadores junto ao Chefe do Executivo catarinense,
-ee agenda que será submetida ao presidente Jãnio Qua.
dTOS, na reunião que o primeiro mandatártc da Nação
fará com os governadores de Santa Catarina, Paraná e

Rio Grande do Sul,
E continua: _ "Uma

documentação eminente
mente prática, objetiva e

concisa se constituem es
ses documentos, e é de
ressaltar-se a extraordi
nária compreensão dos
GrupG:-I de Trabalho na

tomada de posições. A pro
pósito, a sistemática que o

governador Celso Ramos

tmprimlu aos estudos dos
Grupos de Trabalho foi
fundamentada na expe
riência do Seminário Só
cio-Econômico. A agenda
do Seminário coincidia, em
grande parte, com a agen
da sugerida pelo exmo. sr.

Presidente Jânlo Quadros.
Os elementos fornecidos
por aquele conclave, a vi
vêncta dos componentes
dos grupos, e a profunda
visão dos coordenadores,
tornaram os documentos

apresentados agora ao go
varnador Celso Ramos em

veículos expressivos da
realidade, dos objetivos e

dos melas de Santa Cata
rina."

"O trabalho do governa
dor e dos seus assessores
ficou amplamente redu-r
do, portanto, a ponto de
existir apenas a preocupa
ção de sistematização na

apresentação dos docu
mentos. O governador Cel
so Ramos, com razão, está
convencido de que o Se
minário Sócio Econômico,
terminado em dezembro
com a última reunIão nes

ta capital, é o responsá
vel pela facilidade com que
lodos debatem, formulam
e concluem."
SOMA DE RECURSOS;
MUNICÍPIOS, ESTADO,
UNIÃO E INICIATIVA

PARTICULAR
'O governador catart

nensc - manifestou o
prof. Alcides Abreu _

apresentará o trabalho
com um texto de uma pá
gina, onde salientará es

l?ecificamente o desej....
e_o seu de que a programa
cao a ser adotada para o
Estado de Santa Catarina
no próximo quínquênío se

nhurna preocupação sôbre
quem deva executar os

projetos especificas que
decorrão do plano, e de
bom grado atribuirá o

ônus da execução a órgãos

nmea�a �e Creve na WfSnRN
.

RIO, 15 (v. A.) - Os serviç�s telegráficos da Western poderão ser paralísados a qualquer momento, pOIS os empregados desta emprêsa estão dís-,
postos a deflagar greve em sinal de protesto contra as demissões{ que estãbsendo efetuadas para que os trabalhadores não adquiram estabilidade.

° sr. Rômulo Marinho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em
Emprêaas Telegráficas, manteve ontem demorada conferência com o diretor
da Western, mas não conseguiu demovê-lo da decisão de demitir o pessoal
.-. ASSEMBLE'IA .....

Hoje ii noite os trabalhadores em emprêsas telegráficas reunir-se.. ão em
assembléia geral .na séde de seu sindicato, par" decidir sôbre a deflagraçãoda greve na Westem.

.

Ontem mesmo o Sindicato dos Trabalhadores em, Emprêsas Telegráficas
iniciou os preparativos para a greve na Western, já que os empregados dessa
emprêsa estão dispostos a paralisar os serviços.

"Do mesmo jeito, o go
vêrno de Santa Catarina
assume os encargos da

����u�·!�\U��� fe�er��:P:c�
vigilância de agentes do
referido governo. Não de
sere o sr. Celso Ramos,
como por certo não deseja
o exmo. sr. Presidente da
Repúhltca, atividades pa
r aletas da União e do Es
tado, senão a conjugação
das que hoje se separam
um caminhos e em objeti
vos."

PLANO DE METAS; PO
PULAÇãO PARTICIPOU

i)IRETAMENTE

··0 sumário dos docu
mentos. é sustentado por
uma exposição de três a
ctnco páginas. De sua vez

-�!�� ��1gs�ç:C°u���tosuf1n�i
do Seminário

-

Sóclo�Eco
nômíco e pelos documentos
bésícos elaborados para o
mesmo Seminario. O qua o
presidente da Repúbhcn
l�cebe, então, é a própria
voz do povo, auscultada em
vinte e três reuniões no
interior do. Estado, e no
e-ncontro final em Floria
nópbüs, com a participa
çao de 700 catarinenses (
interiOL·."

E finaliza o entrevista_

do; "- Alêm dos temas da

��ee��� ,S�gaer�apt�A�a�re�
governador Celso Ramos
submeterá mais os segurn
les: Regularização do Rio
rrarar, Banco de Desan
volvimento do Estado de
Santa Catarina, Integra
ção do Oeste no processo
Econômico e Social de
Santa Catarina, e o Plano
de Metas do governo es
tadual. Vale ressaltar,
nesta oportunidade, que
para chegar ao resultado
acima, mais de vinte Gru
pos de Trabalho se reuni
ram integrados par cento
e vi'nte homens perfeita
mente integrados nos pro
blemas que vieram deba
ter, e oriundos de tôdas as
partes do território cata
-rnense."

.

De Braço do Norte, as.,
smado pelo>; srs. Osvaldo
Westpt.'dl, Presidente do
PSD e KJalter Azevedo s-,
cretário Geral do PTB o
sec-era-to do Interior' e

J_ustiça, dr. Acácia G. San;

�1::;�c��ce�e��g�áfic�gU��:
tranSCrevemos sem co:nen ..

tário�;
Secretário Inth·ior c

Justiça;

sê��iao q��n����m��j�o v�o�:
nove horas vg 10{.'Jlidac]e
Travessão este município
vg elementos UDN acom.,
panhados candidato pre.,
feito acuara agremiação
politica vg Daniel Bj-unlng
vs· atitUde paovncatíva de;
liberada vg tent,lram írn.,
pedir -eancecãc cemtcío
ala mOI,.I.! PSD Programa_
do a mais de 15 dias vg
tendo havido reação elp ..
mento� oposl,?ão aquele

A�AJ)A,.

DMHlDA DIAQIAMENH AS g�.
TAC - CRUZ�'RO DII SUL

• .

•p"

o GOllernador Leouel Brizolla, inau
gurou na semau(t passada, 2.000 escolas
em lodo o território gaúcho. A noticia
c o jeito, vêm sobremaneira, abrir pers
]Jecl.ivets alvissareiras lJara a educação
do grande Estado sulino. Não vemos aqui,
a exploração politica que se poderá con

ceber; vemos Sllll, o aspecto prático e

vbjelivo da obra, que além de beneficial
incondicionalmente o povo gaúcho, aten
llt para os nossos princip�os, que se nor

leiam na chancela da "EDUCAÇAO PA

RA O DESENVOLllIMENTO". É disto

que o Pais precisa, de escolas, de assis
téncia educacional, a fim de que pos
samos caminhar em bases firmes, no

j,tillro. A edncação ê a mola mestra do

deSenvolvimento de um povo. O R.io
Grande do Sul, dá agora, um largo pas
so para o seu progresso e para o Brasil.

-0-
Em Braço do Norte, os "raiuinhas" da _ 0-

UDN alldam provocalldo desordens nos ·Quando o Sr. Bornhausen entrou pa-
comícios do PSD e do PTB. Inconforma- /"(t o Govêmo, praticou mais de tres mil
(los com os l·esultados do último pleito, etemtas remoções e transferências. Atos
acreditam que desta vez - haverá elei- tipicamente de· per�eguições de injusti
ções municipais em 9 de abril -, se n_ão. " çli. Muitos funcionários tinhU7n os seus

ganharel/L nas urnas, ganharão no bra- alicerces e interêses firmados nas loca
ço. Gente educada, gente honesta. !?epois lidades onde exerciam as suas funções.
jicam mandando notícias mentirosas Na época, estava em moda a deportação
para a Capital, jazendo-se de. vítimas, pam o oeste, onde as condições eram
como se o Govêmo estivesse interferin- precárias e gritantes; era um tipo de
do no pleito. Para que dar bola aos d,i- SibéJia para os russos. Agora, quando
vulgadores ta1nbêll� magoados com a normalmente o Governador Celso Ra-
surra de 3___fte outubro? l1"[OS, coloca nos cargos de confiança pes-

- O - soas que a merecem, e põem à dispoSi-
Falando em mágoas. ficamos pe!j.- çãõ - sem mandar para Sibéria nenhu

sando nos menininhos do Abrigo de Me- ma -, ou exonera os que têm os seus

nores, Há alguns tempos atrás, o Govêr- lIwndatos findos, como fazem os Gover
no Federal destinou uma verba de 8 mi- nadares de OUtl·0S Estados e o próprio
lh{)es de cruzeiros para aquêle orgão, a pre_sidente da República, a oposfçã"o ber.
fim de q1!e se fizeSSe urgentes reparos e ra ... e berra só por berrar: quando no
se etdquirisse materi.al necessário para. o poder, quando "mandavam 110 Estado",
seu desenvolvimento. Resultado, o 00- como disse o deputada Sebastião Neves
vêrno do Estado - ('.ra hulseana -, abo- na tribuna da Assembléia, êles faziam
canhou a verba, aplicando no estabele- piai ... e como faziam!

cimento s"ómente et quantia de 400 mil
cruzeiros. Onde está o resto? Será que os

economistas da UDN explicarão o caso?
-0_

O deputado Viêgas, falando na ex
rádio oficial, disse que o Sr. Hldse. o pai,
nomeou somente quinhentos e tantos
funcionários no final do seu Govêrno
Dizendo mais, acrescentou: "Pol·que um

partido que está no poder há 10 anos.
se não puder nomear, colocar, garantir
os seus coneligionários e amigos, é um
lJw·l.ido falido" Belo raciocinio o do
deputado.1 Nos diremos, quando um Es
tado está jalido por uma péssima admi
nistração, ê um crime os seus governan
tes nomearem mais gente. O Estado não
é um prolongamento dos partidos, para
os seus abusos. O Estado li uma entidade
à. s_erviço do ]Java, e não dos partidos!

Já se acham bem adiantados os preparativos dos Estados
Unidos para a colocação de urn: astronauta no espaço ex

traterrestre. A cápsula "Mercury", que deve colocar em

órbita o primeiro americano tem sido submetida a uma

sérte de rigorosos testes, e serviu para transportar o chim

panzé "Ham" em sua viagem de -ida e volta ao espaço
exterior. Nas jatos, vêem-se, em cima, a cápsula em qUe
viajará o primeiro astronauta, examinadq. paI" técnicos.
Em b(tixo, um disparo cxperímentat de um foguete
"Atlas", transportando em sua ogiva uma cápSUla "rãer
curn", em recente prova realizada em Cabo Canaveral.

candidato v� resoHa,pdo
danifiCl_;ção alto falante
servia Provocações vg ata;

����i��t �i����� v� p����
valino Loeks Pt Atitud('s in
conseque-ites resultado ín.,
conformis:l�o ultimo pleito
vg em que força" j-epj-e ..

"entatitts anseio povo c,'..
tar1nense sagraram_se vr.,
tortosos felicidade gej-al
povo Estado Pt Solicita_
mos vosséncia cs medidas
necessá-zas a fim gaj-an.,
ttr livre Propaganda· eleí ...
tOraI Pt SDS
Osvaldo Westphal - Pr!" ..

sidente PSD
Walter Azevedo - Se ..

cretário G('ral PTB

Ainda a Propósito dos
acontecimento de Braço do
Norte, em visl.'.l do que
andou declarando o Depu_
tado Frederico Kuerte,' .

recebeu o vice lideI' do
PSD na Assembléia Legis_
lativ<l, deputado Ivo Sil_

veira, do �r. Turibio Sct: ..
midt, PreSidente da Ca",

com
�u� ��nYci�1��0�,e:egu��:
te telegrama:
DepUtado Ivo Silveirá _

vice líder do PSD na As ...
sembléía
Refutando inverdades

Prof-er1das dpeutado Kuer_
tenJ vg '-%a Assemblêil.�. Le ...

glslativa vg referente cu ..

ma insegurança e lntran ...

qullídade reinante mrr-L,
cípío êsse município vg
esta Câmara Municix./Jl vg
pela maioria de seus re..

Presentantes v-g em apre;
vaçâo requerimento ve;

readores Walter Azevedo e

01g'3, Oj-n Arruda vg pro ..

testa veemente contra ás
infundadas e demagógicas
acusações Pt SOS
Turibio scnmtdt - Pre_

sidente Câmara

Como vemos, nlada há do
que andou ete-deeoôo o
deputado KlUerten, pren.,
dendo-se o fato a atitude
de elementos da UDN Que
Procuraram impedir a rEh_
Ilzação de comicio Promo_
vido Pela ala maca do
PSD, conforme despach�
recebido SeCretário do In..

teri0r e Justiça .

FRANCESES TERIAM DESCOBERTO

VACINA CONTRA AFTOSA
PARIS, 15 - Dois sabias

fmnceses acreditam haver
encontrado um anti-corpo
para combater com êxito a

febre aftosa do gado. A

informação foi dada pe�o
professor Jacjues Trefouel,
do Instituto Pasteur, à
Academia de Ciencias de
Paris. Disse qUe os inves

tigadores, André Thomas e

Jean Leclerc, haviam con�

seguido produzir um anti
corpo no leite da vaca, de-

pois de imunizar o ubere.
Anunciaram o resultado
dos estudos primeiro em

provetas e a seguir em

animais, utilizando 130
eoelhos e da Indla e 25
v.acas. Acrescentou que o

vll'uS foi tornado inativo
ao ser congelado com - a

ajuda de um agente vola
til, oxido de acetilenio, e

depois injetado duas vezes
no ubere da vaca, com in
t.el'valo de uma semana ..

ATIVIDADES DO SECRETARIO DA

AGRICULTURA
REUNIÃO NA ASSOCIA�

ÇAO RUR/rl..
O Secretário da Agricul

tura Deputado Atillo Fon
. tana' ,participou de IIm:J

reunião na Associação Ru

ral de Florianópoils, onde
teve oportunidade de de
bater assuntos importan ..

tes sôbl'e a agricultura e

pecuária da Ilha de San

ta Catarina.
AULA INAUGURAL NA

ESCOLA FAMILIAR RU-
RAL DE PALHoçA

Na manhã de ontem, o

Secretário da Agrieultu!ra
esteve na cidade de Palho

ça, participando das sole�
nldades de abertura das
aulas da Escola Familiar
Rural "São José", que
constou de missa, rezada
pelo Arcebispo coadjutor
Dom FeUdo da Cunha
Vasconcelos, e da assina
tura do acôrdo celebrado
entre a Secretaria da Agri
cultura e a referida Es
cola.
Na ocasião, em breves

palavras, prometeu o Dep
Atilio Fontana, dar com

pleta assistência à Escola
Familiar Rural "São Jo
�é", frisando que 'pelo

acôrdo firmado, a Secl'C)
taria de Agricultura se

compromete a darr, alêm
de assistência técnica, ma
Lerial de ensino neces}
sário ao funcionamento da
escola.

Grande número de pa
lhocenses compareceu à
solenidade, destacando-se
G Prefeito Municipal, o
.Tuiz de Direito, o Deputa
do Ivo Silveira e agrôno
mos da Secretaria de
_Agricultura.

NOVO DIRETOR DE ECO
NOMIA E ASSISTll:NCIA
AO COOPERATIVISMO
Em solenidade realizada

no gabinete do Secretário
da Agricultura, tomou pos
se, ontem, no cargo de
Diretor de Economia e As·
sistência ao Cooperativíst
mo, � Sr. M,:elchiades Fer
l1andes, da Dissidência da
UDN, o qual, discursando
na oportunidade, frisOU
que tudo fará para corres
ponder à confiança nele
depositada. Falou a seguir
o Dep. Atillo Fontana, que
se congratulou com o go
vernador pela feliz eSco
lha.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


