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Governa�or faz convite �ara técnicos �artici�arem �a sua eijui�e na �róxima reunião
Para participarem da sua equipe de assessôres, com atuação na próxima reunião de governadores do ex

tremo sul. convocada pelo Presidente Jânío íluadros, o governador Celso Ramos acaba de convidar o General Oswal�
do Pinto da Veiga, da Companhia Siderurgica Nacional. o Engenheiro Augusto Batista Pereira, do Plano Nacional
do Carvão e os Drs. Eurico Costa Carvalho e Hans Goldmann, técnicos da Federação Nacional da Indústria, que.
nos setores específicos para onde foram designados, prest arão relevantes serviços para a apresentação de um le
vantamento mais completo e objetivo dos problemas de nosso Estado.

Brasil,�:ir�:C:I::�lanta=ção=""'O"""""'en"""'F'elic=io=s=COD=ce��í�;';==os=a=rn�icatos
A, de Miranda Bastos

A comissão de técnicos e Industriais Incumbida da

organização da Segunda Conferência Mundial do Euca

lipto, a ser realizada em São Paulo de 13 a 26 de agôsto
vindouro, está empregando o maior empenho com o fim

de fazer com que êsse certame traga para o Brasil o má
ximo de benefícios e de destaque.
Segundo Blak�lv, _o Quênia, Nova Zelândia,

malar slstemata deste ge., Etiópia!:' Itália Os outros
nero botânico desde o de; países oue mais têrll' ínte..
�'- paj-ectmenjo de Malden, ressado POr ellta essêccía
os eucaliptos são hoje se; Justamente pcrcue são
tecemos e poucos, entre es; mUlt'J·g espéCies, muito é o

pécles e ve-teoaões. Em que se Préclsa aPrender
rc-mecõe, ,-:.aturais apa., sóbre elas. Cada um'9. tem
recém desdc o nivel do suas pecul1arldades; é ím.,
mar até 2.000 metros de Portante confrontar os re
altitude, desde áreas onde sultado� dos diferentes
as chuvas se etevsm a pesquisadOres a silvicultc_
3.000 milímetros POr ano. res, Progl'.'.mar novos e�_
até on1e não passam de satos. Este� fOram Os obíe-
250 milímetros. E pOr eau, tivos da Primeira conte;
sa também. da rapidez de rêncla Mundial, realizada
Crescimento da mabria em Roma em 1956. e são.
deles da sua pouca exs, ainda, Os Propósitos da
gêncía QU2ntO a quahcln_ pj-óxíma reunião.
de do solo e. por outros re; Quando dos PrimeirOS
����:i ��n��i�;r;a ����� f��i:��o n�e E�fuPn�' �d��:

da�o::s ��l1�;���:m�u�i;�� Para trabalhoSfl de /lores_ r;Rdores foi tão grande que

8ó,ria. municipal. Em praça ���(�'to � r� ores arnen.; ��:O�atadj:ti:�ti��r��v��!�
pubhca, o candidato do IntroduZldo.s como cu.l_ ';dlamante das florestas';
Partido Social Democrá- tura i.nd�strlal �o. Br�st1. '(triunfo do bem sõbfe a

}��d:�e�tS::��o zru�c����� �éocuf�I.���o o d��j�:fv9de�� ���:�"o�:�;ã0raj��a �ãb:e��
�ea::1J��vi'::en����m:��a ag�= f�r��tl���b�s����t�!�el�: :;�T��sm'� et!ol�r;11uI�
zoe o Brasil nas suas ba- comotifas da Comparrhtn este a gases, rnICroo�(I ...
ses e de que foi pioneiro o Paulista de Estradas ue nlsrnos alp'as e corpüecu
çranâe J.K., logrou a Ferra, emêo, todas fUll� lo� Produzidos pelos pin:
maior quantidade de votos cionàndo

_

a v�Por revel�_ ranos. todos os Duais se..
da população tiortanoiou- ram�se tac rU�.!ICos e. +ao riam absOrvidos e' neutra;
ta1la. E sua vitõria, não foi úteis Para !"Ult�S outrUS IIzados pelos '(vapor� bal_
somellJte do Partido que

USOs que hOJe eXIstem em sâmlcos e exigenados' emL
lhe deu a legenda, mas. ��ti�ad os C!�:t�do�0�a1�n�� ��t��m�el��o:t�ca����ra�
�:!�slh�e o:t����nd� :o;�� �� g����o en:r� 1b����o: os detratores. .

der. comungou com o pen- meio: cobrindo de 500.000 li ° tempo e OS estudos ex-samento de um homem de 600.000 hecllares. plicaram latos e destruLtrabalho, de integridade, Não raro, acomodam.. <;e ram eXageros. De PJr comde reputação ilibada. a Cd:::dições de meio di_ grandes vantagf)"'\s as
Perante o Legislativo versas 4:las peculiares a plantações e madeiràs oe

Municipal, já lá se vão suas regiões de ori�em. A eucalipto apresentam sem
(!uase dOis anos, S. Ezcia. grande sUrPrêsa de Na_ dúvhja, alguns i.ncoriv€.�i_tomou as rêdeas do muni- varro Sampaio quando, em entes. (is Pr1melt.?, Porem
dpio, que tem sentido, sob 1952, esteve na Austrália. na malOrla dos caSos, não
sua ação, um surto de foi constatar Que diversas conseguem ser obScurecL
progresso que só não é das espécies de lá trazi_ das pelos segundos. Eln
maior, porque as d1sponi- das pelo fundadOr do Se:-_ regiões de gelo PObre, Por
bilidades do erário são viço FlOrestal da Pauslisr,l. exemplo, onde se Precisa
poucas. Mesmo assim, na o grande Navarro de An_ obter no mais CUrto -Prazo

��:f7:gips:l�s:o13 dd� ������ �::r1�Órfoe ::�1e�r���!mco�� �s��ve�:�h,.�g�aa��e�:
te, foi aprovado Projeto bem maior rapidez. , duziI; lenha ou carvão, cc_
seu, que dá ao pessoal que Como decorrência. o Br'." _ mo e o caso da zona sid{'",
presta serviço ao Munici· si! se tornou o paíS onde rUrglca de Minas Gerais
pio, um abono de hum essa cultUra mais se de_ não há nada aUl' se lhe
mil e quinhentos cruzeiros. senvolveu. Temos, aproxi - compare. E' o que têm Pro_

jato este que põe a desco- madamente, duas e melo. v'!do os trabalhos da Com_

��;t�:su����sn}:�o�;cfJ�;. �ezsep\����oseuc��Pto�ri�� �e:-���a.���:�u�::iaPla�t���
Homem de empresa. do Sul, tres veze� mais que do anualmente cêrca de 6,2

ocupa parte destacada em Madagascar, cin_co
-.

:ye�e-s a 6 e melo 'lTülhões de

vários setores de atividades mais que a �panha e Olto eucaliptos P<!r ?·�o, S fim

fia Capital e no Estado, vezes maIs Que Portugal de que nuncJil. falte carvâo
colaborando grandemente sendo o Chile a Afrldz, do aOS seus }\Itos fOrnos, para

�g�lf��?:E�l;�;;.t�: NNotlClas't�do Centrôprs[s���INAC
altas figuras interessadas
no nosso futuro.
Na sociedade local goza

de geral e�tima e admira
ção, bem como nos setores
culturais,.
Hoje, data que assinala

(j transcurso de seu nata
lido. S . .Excia. o sr. Pre

Jeito será alvo das mais

stgnificativas provas de

apreço e estima, às quaiS
nos a!Jsocíamos, formulan
do-lhe e à sua exma. fa
mília, os melhores votos de

Jelicidodes.

Diretor Adminis

trativo da S.V.O.P.
Vem de assumir as altas

funções de Diretor Adml
níatrauvc da Secretaria de
Viação e Obras Publicas
do Estado o nosso prezado
amigo e conterraneo
Haroldo Pessí.

Prefeito Osval
�o Mac�a�o Trabalhadores na Indús

tria de Beneficiamento do
oarvêo de Tubarão, .....

Cr$ 15.265,40; e Sindicato
dos Trabalhadores na In
dústrias de Instrumentos
Musicais de Brinquedos de
Blumenau, CrS 44.420,60.

O Governador Celso Ra

mos, ao conceder despacho
ao Secretario do Trabalho
deputado Walter Rous

senq, em vista do que lhe
foi demonstrado, autori
zou o pagamento de au

xílio a que fazem jus três
Sindicatos Catarinenses,
tendo em vista o disposto
na Lei 2193. que concede
20% de auxílio sôbre as

despesas efetuadas pelas
entidades de classe. na

aplicação da Assistência
Social.
A Secretaria de Traba

lho já procedeu ao empe
nho das respectivas im
portâncias. encamtnhan.,
do-as em seguida à Se
cretaria 'da Fazenda, pa
la que no prazo maIs ore
ve possível seja efetuado o

pagamento aos Sindicatos
beneficiados.
Sâo as seguintes as en

tídades sindicais benefi
ciadas: Sindicato de coas
trução Mobiliâria de São
Bento do Sul, Cr$ ..

19.100,00; SIndicato' 'd�s

A Associação Comercial de Caçador
Homenageia Cid Gonzaga

sado amigo.
neseíamdc Prestar justa
homen�gem velho bata.
lhador que como Deputado
e Jornallsta tantos bene;
!ício.g conseguiu esta re;

���o� �s�'o f�1��6l:':; ����
remessa. sua fotografia fim
ser colocada salão nobre
nosso edifício proprlc, cc ..

mo exemplo trabalho ore;
rividente às geraçoe.: fu;
ru-as. S'audações

NORMANDO TEDESCO"
- Ao homenageado !lo!' ..

Sos parabens.

Damos a seguir o tel�
grama recebiôO pe\.:> velho
diretor de A Impj-enna da;
queta localidade Hoje
aqui nosso colaborador
telegrama transmitido ne..
lo industrial Sr. Norma,11do
'redesco fíguj-a de alto re.
levo do oroarcsc da reaiêo.
Ei.. lo:
"Dr. Zanv Go:Illilg·l
ASsembléia - para CeI.
Cid Gonzaga - Fj)Q!is.
"Caçador. 13�3..60

Com satisfação comunico
acabo assumir Pr�,;idencla
Associação Comercial Iun.,
dada srecas esforç(Js pre.,

Barco ,Iugoslavo
Detido Por Navio
de Guerra
Francês
BELGRADO, 16 (AP)

A rádio de Belgrado disse
que I) navio mercante iu
goslavo "Sruvy trn'', pro
cedente dos Estados Uni
dos. foi interceptado e de
tido por um barco de guer
ra francês, na manhã de
quarta-feira. A rádio a
crescentou que o navio
tôra obrigado a parar com

tiros de canhão, a umas 50
milhas da costa argelina.
O barco atacante era a

unidade !rancêsa de nú
que o cargueiro iugoslavo
foi abordados por 31 sol
dados e obrigado a dlriglr
se n oran. Afirmou ainda
que ii.

f]baiXad9. iugosla.v�
ímedía m.ente encaminhou
um 61i r-glco protesto ao
govêrno francês. A F:ança
há tempo vem intercep
tando navios que suspei
ta e.::Lejam conduzindo
mercadorias para os re
belde:; argelinos.

AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO E CULTURA,
F01'Jm recebidos em au , tada Inge CoUn (PTB);

diência na tarde de (ID.. dr. Nereu do Vale Pereira
tem pelo s,r .. Secretálltó de txretor do nepa:rta�el;lt:.ci
Educação !!It.f!ul-tora, o sr. Estadual de EstatIstica;
Egidío Nal'�;

.

presidente uma -comíssãe- eq;,s.!tltuilia
13.0 nt-eténc- M�nt.c_ do de componentes da Assa...
Pal"tkl.o Democrata CrÍP_ cfação Coral ee FlorIanO-.
tão, de Itajaí; DeJ.)utado� polis e ainda. elevado nú_
Augusto BrB'Zola. Bahia mCro de professoras e

Bitencourt (PSD); Depu.. prOfessores.

Comprovado o

hitD da Ope
raçêtMàlrícuta 1
- Amda Res
,tam Vagas

Segundo foi informada a
l'J.ossa rePortagem. através
da SeCretar:t� de Edüêação
e Cultura, existem ainda
diversas vagas para JlY.l_
_t:ri�u;'a de alunos no C�
leg10 Das Irmãs, do bairro
do Estreito. para as Crian_
ças Que não conseguiram
vagas nos Grupos EScola_
res, dt.�QueIa localidade e

que >:.ão podem pagar CUr ...
50s particulares.
De acôrdo com o con.

venio existente entre a Se_
cretaria de Educaçao e

CultUra e Golégios Parti.�

��!:��!� q�:si:�<;m P;e1�
Estado, teem o compromis_
so de fOrnecer 20 (vinte)
matricul� gratuitas Por
cada ProtessOra designa_
da. Isto é, se um determi.
nado estabelecimento de
ensino particuI'?_r, possuir
quatro designados terá �ne
aceitar II!.O minim.o oitenta
matrículas gratuít'dS.

Triunfal Recepção a Kasavubu

No Seu IRetôrno a Leopoldville
França! Disposta
a Negociar
Liberdade Para
a Argélia

LEOPOLDVILLE, 16 (A.
P.) - O presidente Joseph
Kasavubu foi objeto. â.
noite passada, de uma

triunfal recepção no aero

porto ,ao regressar da
conferência de cupula
conguêsa em Tananarive.
que e�tabeleceu a Federa
ção de E::ti;ados Conguêses.
Não obstante. os diploma
tas e observadores politi
cas começaram a inter
lagar-se. privadamente. se
&. nova Federação poderá
ter verdadeiro caráter le
gai sem que haja alguma
espécie de aprovação con

gressional. A entusiasma
da multidão cercou o au

tomóvel descoberto de Ka
savubu, que com identifi
cação levava a letra "P",
de presidente, o cargo que
desempenhará na nova

Federação do Congo. Mek
ki Abbas. do Sudão. chefe
interino da operação das
Nações Unidas no Congo, e

regressavam, entre êles o

Primeiro Ministro Joseph
Ileo.

jornalista
,Dymas PelegrínPARIS, 16 (A. P.) _ O

govêrno francês informou
esta noite que está disposto
a negociar, através de
uma representação, as
condições para a concessão
mero F-768. Acrescentou
de auto-determinação à
Argélia. O gabinete do
presidente C h a r I e s De
Gaulle, ao fazer a comunl
eação, não especificou com

quem deve a delegação
negociar o acôrdo. Multo
embora não tenha o infor
mante prestado maiores
esclarecimentos, sabe-se
que a França pretende ne
gociar com o governo ar

gelino rebelde. Afirma-se,
!linda, que francêses e re
beldes têm-se reunido se
I'retamente na Suiça, com

o mesmo objetivo.
t

O JOrrlallsta D.vmas pc..
legrin um dos redatores
do semanário "A MAR
CHA", orgão oficial ri�PRP Nacional, esteve OTl_
tem nesta capital.
O Prezado colcga..de.-im..

,Prensa manteve contactos
com Próceres locais.
Na -sua cUrta estada n:l.

Capital Catl.:lr1nense, o jor_

�:f!��ana�r!r'arl:�igâ��
gUr�nça Publica onde cen_

��rq�ej�OU P�r:: �r t�J���
Maga.lhães.

' .

Drsta forma :verificamos
que Os Colégios Particula_
res, ao cumprirem o citado
convênio com o Estado.

CURSO (SESC) - A 0:_ dlm, ii. Praça da BandeIra estarão colabor'ando tam_

visão de Coordenaçâo do (Il.!'ltlgo Largo 13 de Maio) bém com 1'. determinaçAo
SESC promoverã, Para este TORNEIO INl'CIO DO do Sr· Secretário da Edu_

��g.L ���:��1=; e CU�:�� ���g���gIAPn�t�� â�Ç�� �u�u������ �:i�l::
dependentes: COrte e CO!;_ 9 de abril Próximo vit!dou_ Ça fique sem escola em 61.

tUra IndÚStria Caseira, rO, tl!rá Inicio êsse TOr_ Conforme poderãn verifj_
Arte'Cullnárla e Bordado a neio. As matrículas dos a. car os noSsos leitores é

M�!U:;;::trícula às inferes-- �:t�� g�v�)a�:%a���e��;:.: �:�ro���e�a:ã�to ��/;: .-G-O-S-T-A-D-E-C-.-F-.-'.....sadas começará '.:. partir rente. Para Identificação cuia", quando podemos a� ti nt

âfa P{0�x��ah�er����ad!;irf5 ��tu��1ét�a��u�t�lad�era:i�; ����in \1����êneC;:�b�f:��: ENTÃO PEV� C4FÉ ZITO'
��s�� �����aai:d� :�ace�� fo c�������: i��fg!��� p�; �11��osd:sc�:[sesin��ra ,,�� .....--------'

tro -do SESC_SENAC : 2.<:' SE)SG. cessitados.
'Jndarl, à rua Silva Ja:·� ,

,,-- -- --� ---�a=��1�����=ci�d�m�l���e����v�a�� =e�o�d�d�B�� -- - - ... - -.,.. ...��o�o�=-m�l�n���s����d�
'Santa Catarina (Florianópolis) entrarã mais m.ar, concitando, ademais, a partiCipação indi- Os Estados do Brasil, grosso modo. e confi- gam". II

uma vez em contacto direto com o Sr. Jãnlo vidual e de grupos. para o melhor esclarecimento. nadamente ao problema de suas relações com o Se eonfrontarmos nossas reivindicações,• Quadros agora na ·�ondlção de presidente do da Intensidade dêsses problemas. r govêrno federal, se dividem em duas categorias, quanto ao teor e volume das mesmas com a de

• Bras�ão'poderla haver nada de mais oportuno do gUla��r��o�a�ê�C���ntgu�ea��:s:�f����s ��r��= :��:s,�êzes três: a dos "pedintes"; e a dos ('exl- ���r�sas�!���Sdac�:���!?:�Sd!S :���li����"d� �� II
II �� ��:; ����t�O�t�áaráp����na�unJ�a��ç�����;: versas esferas de fatos, em esquemas claros que A terceira é próxlm� à primeira, mais mo.- algU��s::e��a�u���:��a�!s'�·em Sid� :lta- II
• sUeira prometia organizar sua admmlstraçao a II J

A.' II mente desfavorável porquanto. em alguns as- II
�:s�n��a�����à��ai�;��entes com governadores anI0 vem a1 �:��d��:��! c���ife��el�i!��e"��g�n��'� ..•

Em se tratando de Santa �atarln�, o Sr. Junto produtlvo de Santa Catarina é contribuidor'• Jânio Quadros assumiu compromISSOS glga!lte�- sejam possiv�is rápidas tomadas de atitudes pela desta ainda: a dos "mendlgantes". para o avolumar das rendas federais: PossuidQ-

• cos obJetlvados em dar mais exaltadta assistenCla it:��!�ai�o re1eori5�:ê:,��rê;Cei����I.( objetivando pote��:!li���:o�!�a��co���:.deda�a c��:;����o d� r�s d:. rec�nhecido potencial produtivo apenas'
�I::!f ������i���et�n:eo'n��s�e�T:l"m�k� ��!�= E, inevltàvelmente, teremos que "pedir", sem da capacidade de comando por parte de seus �:ode �����sa��, i':n�u�:I�e:_d::���ai: !:'_r@g��i��� IIII ficiênc1as em todos os seoores de nossa economia. humilhações, porque o imperativo de nossas rea- políticos. Quer isto dizer que, alguns Estados exl' poderiam para cá serem drenados em vOlume,1 Durante sul!- campanha, em Santa "catarina, ex- !idades nos faz �dm,ltir como os ."prim.o� pobres" ge.m particip�ção ativa dos in�estlme�tos econõ- mais expressivo.
põs claramente "nossos problemas, apontando da Grande Reglao tiul, a mais smtomatiCamente micos federaiS, outros apenas 'pedem, e da for- (Continua na última página) ..
._---------�---�-_ ..._---�-------_ ..._------� ..._�------_ ..._---------_.�

o

r general irlandês Senn
Mc-Keown, compareceram
para dar as boas vindas
ao oresidente. Centenas
de pÕliciais tiveram que
conter a mul'tldão a fim de
abrir caminho para a ca
ravana oficial. O avião
presidencial chegou com

quase três horas de atraso.
Perto de 1.000 espectado
res deram as boas vindas
aos dirigentes políticos que

Novo Embaixador
Brasileiro Em
Portugal

BRASíLIA, 16 (V.A.) _

Se�undo fontes dignas de
credito, no Palácio do Pla
nalto. o sr. João Neves da
Foutoura será o novo em
baixador do Brasil em
Portugal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLUBE DOZE DE AGOSTO -DIA B-ABRIL-SÁBADO - Soirée e Show com apresenlação da Orqueslra de "TOBIAS TROISI" ·Mesa na Secrelaria
----------------------_._-------------�----------------------

Para alm7ç;;-rs;ran�n::�d;po� Livros & Nolas

casiI. QUERtNCIA PALACE HOTEL I "Fui Secrelário de Gelúlio Vargas"
Com "Getúlio Vargas Meu Pai", de Alzira Vargas do

Amaral Peixoto, a obra recentemente lançada pela Edi
tóra Globo, "FUI SECRETARIO DE GETúLIO VARGAS"

l-narração
de Luiz Vergara, ganha o pÚblico leitor, maj�

S
.. res e mais atraentes subsídios a respeito da vida intima

V comeamersos OC/OIS c VOl"'ca do oranae Presidente d"ava"Cldo "áglco·
mente em 1954.

ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS HOJE

- menino Getúlio Opuse-
cka Filho

- sr. Patrício Freitas
- 3m. A1ULlia. FreitaIJ '

-, srta. Mat'ia da GI6rW
Amarn[

. . .

AS 6,35-
Alvorecer em Nossa Terra
AS 7,05 -

Grande Matutino GuarTljá
AS 8,00-

Correspondente GlIarujâ
AS 8,05 -

Ritmo Alegl'e
AS 8,55 -

ReporteI' Alfred
AS 9,05-

Cocktail de Rocks
AS 9,55 -

Sucessos em LP

AS 10,00 -

Boletim do Pai. do Governo
AS 10,05 -

Sucessos em LP
AS 10,35 -

Fíreetone nos Esportes
As 10,55 -

tntormauoo Casa Bmsquo
'AS 11,05 -

Müsica Para Todos
AS 11,35 -

Parada Musical Chantecler
AS 11,55 -

Reporter sttrea
ÀS 12,05 -

AlmoçandO com Mt):sica

EDITAL DE CONVOCAÇAO
De .�rdem do senhor Presidente do Diretório Regional,

Palácio Guanabara, rêz reportagem ro,
e na rórme dos Estatutos, para atender solicitação do Di-

Pl,!""="",!i""'===;:S:S::â;,,,,,,,,========-:O::;:=,,,,,,"':""""'''''''';: retorto Nacional, convoco os membros do Conselho e Dire-

luta Internac,'onal cantra a �aral,·s'la ,'nfantl'l
tóno Regícnaia os Delegados e representantes dos Di,,·

tortos Municipais a participarem da CONVOCAÇAO RE-

GIONAL que se realizará nos ruas 26 e 27 do mês de março

Mal: de 40 relatórios de' sentados e uma conferên; wski] esta empenhada ��:)ren��Ô�h:e�:;i�:�;:a:o:e;ui���venção Nacional em

experlenClas realizadas em

I
ela internacional reunida n:,ma campanha de vacina- Curitiba nos dias alto e nove de abril próximo;

Iabcratórtos. com vacina em Washmgton, Estados cao obrigatór-ia de todos os 2.0) Eleição de 21 membros e 20 membros respectiva-
de vlru� VIVOS de pcllomie- Unidos, entre 6 e 10 de gl'�pOS em ,da�e SUSCC_1

mente para os novos rnretórtos Regional e Conselho

lite além de trabalhos Junho de 1960, e coçvoca- Pt:_eINd"a PAo,noue!a,cç.ao L'eu .. ,
Regional, determinados pela reforma estatutária

práttcos com pacientes e da�,pelo Escri tóric �ànltáro, _e '-' L H'

campanhas colellvas\con,.. 11 :Raro..amer<j.cano \ól<giio terce la vacma tam
regtstraca no superior Tnbunal Eleitoral

Lia a doença, foram apre- reglOnal� para as A�lcas b4r::: d'e ar: em no.te-anH'� I Informo que as Delegações MUnicipais e representa

da Organização Mundial r �C g) Ie

SldOI
coes deverão comparecer devidamente credencíndns

(asa Residencial de Saúde {OMS}, entidaae UI�:�l; par�\ vac,:��ção dr- FlOlJanoPOIJS'L��1�eM:�:t�h�eC�:�dO
���!:�izada das Nações :1���;�esd�r����C:,s

sob
Secretario Geral do DR

Precisa-se casa pequena, A conferência, que con- _ Nos Estados Unidos.

paf:a�:�a�o:mo f��ospaul0 gregou 100 cientistas de onde h{J, vários anos vem

Oliveira, telefone 3476 ou f�rl;,�1s:s e��::rs:�tr!�: ��:' ���t�<;o m���.�a(S�lkv)�c:)�� ��
!'ua Monsenhor Topp, 52A. tópicos abaixo indicados: intl'ttmuscular. alg1un�1."

_ Na União Soviética, comunidades estão agora
Lima vacina de origem nilr- recebendo vacinas de vírus

te�americana (SabinJ� tes- vivo e 001' via oral.
,Iada nêsse país e produzida Depois de ouvidos os

em massa, tem sido aplic2_ relatórios. a confe;_'ência
da a mais d�. 66 milhões concordou que em quase
de pessoas e Ja se manda.. tôdas as experiências, ir. ..

ram suprimentos para a c1usíve 2 vacinacões des
Tchecoslováquia, HunétLia, favoráveis foram· insignifi_
Bulgária, China Gontinen- cantes ou nulas.
Lal P. Vietnam do Norte; I Os cientistas soviéticos

_ A Po�ônia, com .uma l'e�taram que a

outra vacma de ongem contra a paralisia infantil
nOL1tl'i" americana (K'Opro- I está sendo adicionada a

dôces e bombons, para
consumo de criancas, e

que, nas de mais· tenra

idade, administra-se a va_

cina líquida por meio des
sas bombas comuns que
servem para encher cane�

ta�tinteiros,

• * •
- srn. Anastácia Spirides

F�scoal
- menina Alatlúl Sebes

tian,a, Vaz
_ sra. Iracema Olivei.ra

Drrmilloni,
A BONITÂMARGOT P. LUZ FESTEJA HOJE IDADE NOVA
1 ElIzabeth deu 'show" no plano do togrâüca pala o repórter social

Joselquerencie Pataca Hotel durante um Rodolpho Câmara

Jantai que a graciosa ElIzabeth se fa-
zia acompanhar de seus pais Sr e sra Esta marcado para o dia 6 de mala o

Dr Jose cceiester Malburg casamento da arte Heloísa Helena

Carvalho com o Sr Jackson Kuerten

Na Cidade de jotnvtlle a sociedade esta

AS 12,25 -

Correspondente Gua7'uJá
AS 12,30 -

Camet Social

AS 12,40 -

Na Linha de Frente
AS 13,05 -

Telefone Peditldo Bis
AS 14,05 -

Escala Musical Columbia
AS 14,35 -

Atendendo o Ouvinte
AS 15,00 -

IBoletim do Pai. do Govêrll(

AS 15,35 -

Revista do Lar

I
AS 16,00 -

Correspondente Guarujá
AS 16,05 -

Asas da Saudade
AS 16,55 -

Reporter Alfred IAS 17,05 -

A MUsica que Você Pediu
AS 18,00 -

O Instante da Prece
AS 18,05 -

Resenha J-7

As 18,35 - nlta srta. Margot Paim Luz, que reste

ja idade nova.

em espcctativa para os 15 anos de Lupe 10

Maria Fontes, no próximo dia 25.
A bonita Marlazinha Leal circulou em

companhia do jovem Sr. José Areocy
Souza.

3 Voltou a circular em nossa Cidade o

jovem Sr. Jose Carlos Müller. 11 Viajou para São Paulo o sr. Aloisio Ma -

chado - Desejamos uma feliz estada

na Capital bandeirante.4 NO bar Lux HoLel palestravam anima
damente os Srs.: Secretário Geral

weteet Dr, Fulvio Luiz Vieira, Dr, Ar- 12

mando Calil e o Dr. Marcos Gustavo
Grossenbacher

Continua pensando seriamente na res

posta aos Diários Associados, com refe

rência ao título Miss Santa Catarina, a

Srta. Thelma EUta.

5 Lúcia Maria Lang "Mlss Florianópolis
tambem par ticlpatá do Festival de 13
Modas patrocinado pelo clube aoroott
mista e a "boutique' A Bonita,

Jantavam no Querência Palrice na

noite de quarta-feira p.p., os discutidos

jovens: Delfim Peixoto Filho, Luiz Al-

berto ctntra e Marcillo Medeiros Filho.

6 Segundo estamos Informados será 'ama-
nhã a inauguração da nova loja CAPRI. 14 Festeja "nlver' amanhá; o sr. João

Comicholl _ nesejamos ao nntverse-

7
_
O Dr. Celso Ramos Filho, acompanha- nante multas felicidades,
do de sua espôsa Sra. JuUa e seu filho

Celso Ramos Neto, jantavam no res- 15 A Coluna Social deseja no dia de hoje,
taurante do Querêncla Palace. os melhores votos de felicidades a bo-

A voz do Espiritismo
AS 18,55 -

Correspondente Guaru1á
AS 19,00 -

Momento Esportivo Brahma
AS 20,05 -

Encontro Com o Sucesso
AS 20,35 -

Nas Asas do Sucesso
AS 21,00 -

Reporter Alfred
AS 21,05 -

Rádio Teatro

AS 21,30 -

Correspondente Guarujá
AS 21,35 -

Programa de Estúdio
AS 22,05 -

Grande tntor. Guarujá
AS 22,35 -

Musica e Romance
AS 23,05 -

MlÍsica de Boíte.

8 'rereetnna Amlm Helou a debutante do

-----cr.;.�

CARIMBOS, ENCADERNAÇÕES E I
SERViÇO DE CLICHERIA

ICOM PERFEiÇÃO E RAPIDEZ,
RUR CONSELHEliiõi1ÃFRA, 123. I

L'==����======I=..L=O=RI=,'='�OP�O;;I.�IS�==_;-_ ._.

�. __ ����_�rA r.JNA í

IMPRESSORA
illlohilo lfibA.

SABOROSO?
SÓ CHE ZiTO

Para a boa dona de casa nada mai;
iJtiI que um rogão é gás para
fa�i1itar sua tarefa de cozinhar

Trabalhalldo fielmente com Getúlio tiurante 15

longos a-"é)S, Luiz Vergara traz a lume, importantes pas

sagens e fatos, memorizados e anotadas dêsde o ano de
1926 _ quando Getli.lio pràticamente iniCiOu a: Sita gi
gantesca carreira política - até 1954, época em que Ver

gara sabe, longe da PátriCl, do suicídio do seu ex-Chefe.
e Presidente.

A obra de Vergara, é sem duvida, diferente 110

aspecto de apresentação e estilístico, da obra de Alzira

Vargas. O autor de "Flti Secretário de Getúlio Vargas",
consegue de maneira simples, eSCOTreita, levar ao conhe

cimento dos leitores, com objetividade, principalmente,
o que observou após prolongada e assídua companhia,
"relativamente â vida, ao caráter e à política social do

grande Presidente": lances inéditos, desconhecidas sõ
bre um dos homens que nos legou passagens importantes
e definitivas para a vida naCional,

AS duas obras, caminham paralelas, na direção
memórias-biográficas, sendo que em "Getúlio Vargas
Meu Pai", deparamos com uma descrição cheia de calor
filial _ apaixonado mesmo -, e em "Fui Secretário de

Getúlio Vargas", encontramos a marca do servidor e

amigo de tôdas as horas, preocupado também, com o

desenrolar dos acontecimentos.
No livro de Vergara. deSfilam importantes persc

nnçens da "era getutiana", bem como, são apJ!ese,�tados
fatos politicas de bastidores, aliados à pessoas que exer

ceram _ algumas ainda exercem -r-, grande influência
;w história contemporllnea do BrasÜJ,

Livro fácil, seco "na sua sobriedade e no seu equi
líbrio, tem o sêlo. da autenticidade", como dizem os edi

tores da -etõbo''. S. L.

�ARTlDO DEMOCRATA CRISTÃO
-

SECÇAO DE SANTA CATARINA
DIRETORIO REGIONAL

Fogões é

liquigás. com
instalaç60
completa
entrega do ps
automática
é domic;:mo.
Assistência

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o lS'l'ADO" o t.U.lB UTlOO DlU1IO O. !!I. O.&T.a..am& FLORIANÓPOLIS, Sexta- feira, 17 de março de 1961

ISTO SIM�
É'OPORTUNIDADE!

CRr[7
25M

DE ENTRADA!
- O SALDO
V. PAGA EM

SES

\

flJ��o.""t�LORIANOPOLlS

RÁDIOGUARUJÁ �

.

-c, apresenta .. ,<1'1

minoses.

PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO
SECÇAO DE SANTA CATARINA

DIRETÓRIO REGIONAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO I
. .. I

De ordem do senhor Presidente dêste Dll·etoJ;"I�. convoco

Ii todos os membros do Diretório Regfonal do Partido Demo
I r-rata Cristão _ Secção de Santa Catarina para, na forma

i dos Estatutos, e dentro do prazo de 48 horas, integrarem
J a REUNlAO EXTRAORDINARlA, às 20 horas do dia 17

I do corrente na Sede do Partido, com o .fim, d,e delibe�a.r �

I
ore a prorrogação dos mandatos dos Diretorias Munictpats.

Florianópolis, 14 de março de 1961

[,ydio Martinho Callado

Secretário Geral

PATRoeíNIO DE

MÓVEIS CIMO oe FLORIANÓPOL/� �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:Domingo, à Tarde: :

! paULa RIMOS x HERCILIO LUZ !
: Pelo Campeonato Estadual :
� � ��� � �_� � __��a�a ��_� �,

Guarani e Figueirense inaUgurarão 0-"
Campeonato da Cídcrde INíCIDAI9DEABfliL-SEISCLUBX::SNADISPUTA.

POIS CONSUMOU-SE A DESISTÊNCIA DO BOCAIUVA
TORNEIO - INíCIO À 15 DE ABRIL -

6- _

-

, »<

__

-',
-

-

,'/-- ���w�TI��
COMO ESTÁ ORGANIZADA A TABELA

__

i o Departamento de s'ute- gorias que são profissional

I boi da Capital esteve reuni aspirantes e juvenis. O cer-

I
do sob a presidência do sr. tame de Aspirantes, corre o

Julio ceserrno Rosa e COD- risco de ser extinguido, de-

I
tando com a presença dos vendo já na próxima reunião

----

srs. presidentes e represen- do' O.F. ser debatido o as-

6I1iCfL. LO--R--a---H-,-o--a-s--'-'--! ��;:;:s d�: ����:al�eàP:��:= sun�. Torneio-Inicio ficou
I cão do Bocaiuva que este marcado para o dia 15 de

i ano estará ausente. das dls- abril (sábado). c?m Início às

����.e��a t���va,c��:�t�:�\ ���sU��oa��:�mlo:����e�r�� d�a��� d�m�e:i�nt�:Ci�bsl��; �:r��c�e���a: a:o��a�&�� �f�ç��I�: df�;t�eleb�!:i�� PU���r!U;������ca:ãrlos de- l\h�I��:m dos jogos do cer-

pflmell;:as em nosso Estado. samplesmente desínteree- diversos tipos de raças. metros de Edhie a 'I'reví., valeiros argentinos, MAN- 'catados, ficou resolvida a tame de profissionais servi-

�ma vez que já fqram ree., sam-se. Os raides no en- _ Sôbre raides hípicos CHA E GATO de quator- realização do Campeonato rá tambem para o Campeo-
Jíaados outros raldes, tern., tanto dentro do hipismo, podemos transcrever ai. Outro jitaliano, Salviiem ze e quinze anos respeetí.,

em dois turnos, com jogos às nato Juvenil, porém com da-

pos atrás, um a cidade de são tidos como provas de guns que ficaram célebres cinco dias cobriu 560 km" , ertt f d quarta-feiras e domingos las diferentes, efetuando-se

Tijucas, o primeiro, e um grandes interêsse uma

vêZj-'Dígno
de nota foi o rea- ��'ave�sando os 'Cárpato:.·! V�lolnte:icl2�ea '�::'"Yor� (ou sábados quando o Paula o -tniuum'' no dia 16 e a ro-

outro a Brusque quando que exigem de cavaleiros lizado nela capitão Ban; Um an..., depois percorria através estradas, matas, de; Ramos no Estadual ocupar o dada Inicial dia 23.

alg�n.s ofi:i�is da nossa e cavalos perfeito aprovei ... zeni, italiano. que com um 1.100 krns. em dez dias rea- sertos e campos fazendo domingo). O certame será Serão efetuados dois jogos
Policia Mliltal' cobriram tamento das anduras e ain; puro sangue de corrida. lizando dias anós este feito (Cont. na 7.0. pág.) disputado como há poucos por rodada, sempre no pe-
duzentos e vinte qullôme- lima demonstracão quando anos atraz, sem classificação, rtcdo da manhã.

tr� Comentários diversos Déquinha decidiu abandonar o futebol :�ã�p����o���� 9�ora�.ms. 'Brilhou GAINETE i �is��t���-::mobêC;;n;,��:�IS�= cr�s3�.��Ç�:�:Sai:;�:��:�c��
são tecidos em. tôrno desta RIO, 16 (V. A.) _ Déqui- futebol, devendo viajar p2_ O ten. Adamet. francês, O arqueiro Gainete ma antigo (eliminatória) o I da e CrS 20,00 a geral, com

nova modalidade de espor_ nha decidiu abandonar o ra a sua cidade natal venceu 744 krus de Paris campeão catarinense de 60 certame do Estado, visto a. abat.lme ·to para os sócios do

Mossoró, dentro de breves a Bordeus com uma media pelo Paula Ramos e tltu_' resolucao da F C F de termí

I
clube mandatário do Jogo

HONESTIDADE, CAPACIDADE. ���i�i��tat�t�:ot���íl�� :�����: t: i���rz� quilô- �a:, �r::�i:�e:at�I�����í: :!� ;:�� ::el�:;�em::e:::!� =��r��r:sfr:n:e:horltas terão

PERSONALIDADE renomado jogador do Fla�! Em 1955 o Cal) Nei Câ .. lado ao futebol gaúcho co- para o Campeonato Brasl- C" Jogos entre Attétíco e

mentgo, o fato de, apesar' mara da B ígada Militar, I mo defensor do Guaram" lelro Figueirense serão disputados
Três atributos indispen , que não acertam. ·E, se a- de todos os esforços despen .. RIO Grande do Sul, vencia de Bage, constituiu-se nu. O Campeonato da Cidade no estádío do alvl-negro, no

sáveis a um bom árbitro certam, r-idicularizam.sse ao didos não ter conseguido a Primeira prova de fun ma das figuras de maior I
terá .começo no dia 19 de

j Estreito,
conforme soücíta-

de Futebol: Honestidade, preencher uma súmula. recuperar.. se fisidamente do cobrindo cento e

qua-/
relêvo do amistoso efetuado abrtl, com o encontro entre çoes do! dOIS clubes

Capacidade e Personalída- Personalidade, verdade 1 enta quilômetros em nc_ terça-feira, em Pôrto Ale. Guaram e Figueirense, e ter- Uma Comissão Constítutda
de. seja dita, poucos possuem. O antigo centre-médio ve horas e cinquenta gre, quando seu clube en_ mmara no dia 30 de Julho pelas srs. Amilcar Scherer,

sá��s v���a���i���OSne���
,

Há àqu�la vontade de rubro-negro, cujas atuações quatro minutos, com seu frentou a equipe perita- com o jogo entre Avaí e Pau

I
dr. Francisco o-mo e Júlio

apitador, para que mereça �opiar. de. imitar nos ges- ����:�:al�:�g� ��bl��; d��: ���:!�t��bd:'" ���ti;: f:;;':!. �o e�cr:I:�i�or�:ta2 la s�:;�:�tabelecida a Taça �:s:l���r�o;: :�t:e;�l�;���
o r;speito do público e dos ���'o�a�:t�t�:e:íld�eq�:s� pcr'tivo brasileiro, afasta- gem gaúcha. x 1, o que bem revela a Eficiência, que caberá ao cru to do Campeonato de 61.
atletas or i I á a T ot se do futebol. não em con-l Ainda o ano cassado ten-, resistência que ao campeão be que mais pontos assinalar Abaixo damos a tabela do

_Qua'!to .". honestidade, so� �r ar za�mu� lUert';;, sequencia da fratura da tava na Europ-a. o tnstru-, impôs o quadro do inte- nas disputas das três cate- Campeonato:
--�-

lJ'ao. ha dU�ldas. Nossos V��to elor;�vel�' q�: :uase I' perna direita sofr.ida num tor equestre. wtlfríed r-ior. Gainete ch�g?u a d€-' }.O TURNO

arb�tros, nero menos os da �dos os árbitros dísper» choque com Henr-ique, e;n Wender bater com 8.?00 f�nder com muita elegan_1 1!l/4 - Guarani X Figueirense
capital, que conhecemos a

tlét n.' ig meio a um tremo no esta- kms· o record mundial, ela um penalte cobredo por I 23/4 - Anéttco X Avai
miúde são. honest?". Fa.. �:�d:ociu�e:.�a: é I��C:- dia da Gávea,_ mas devi?o pertencente a um russa Elton, um dos mais com_ 26/4 - Paula Ramos X Tamandaré
zem, do ?plto. maLS espor-,

. . . ,. a calcificaçoes nos peso com 6.000 kms. pIetas atacantes da ter':"_1 30/4 _ Avai X Guarani
te do que fonte de l.'enda, I ,.sano que' um arbrt�::t Ide Calcifiaações �essas que o E para encerrar, aponta ... dos oampas. 3/5 _ AtJêtico X Paula RamOS
pois sa�em?s todos 0':le as iutebo' i P o ;s s Ú � ,cem impossibilitam de se mÚ'"

I
' . I 7/5 - Figueirense X Tamandaré

taxasnaodaoparaenl'lq';le- po.r cent�. de persa- vimentar <:,om desembarr- ITtJXlma luta de I�oyd Patlerson 10/5 - Guaraní X Atlético

�:r'fu�e��r�r ��: :aá��� I �:l�:::; :��ma��o��d:S: çc. Segundo telegnama da

I
a� derrotar novamente ao \ 14/5 - Paula Ramos X Figueirense

, -

I
f' U'( d P I

-

1 S I J ,�

I
17/5 - Tamandarê X Avai

tro como o ciga:rro para respeito a todos, deixando Com () a astamento oe DI e ress ',l�ernaclOna, ueco ngemar oU.:tnsson

o fumante. um vício. de lado as amizades, pois, Dequinha, oerde o futebol o colored ougillsta norte_ por k. O. no sexto assalto, �!�� = ��:��:i:�:;I:n�:;r;Os
co�e�r;;��o:' qU�a�e%d�: I �����:���s, cO�o::�:-s�=i ��,���l:i�: u��adodo;e�����; II �:7ee�za��;s���!g�i�tt�lsao;� ���a::t::b��tu);ó:�,;o j�;

I
:��� = �:�a�d�r�u�re�::l'ani

dos são capazes. Nao por· I um perfeIto aPltador. classlcos· tu se,u titulo de campeao I
contra Sony Llston.

que não queiram. mas pOI'� VIGILANTE mundial de � pesado, ��: = ��u�:ir�:o:XA!�!�CO
�""T'''''''��·r,"'1�-mv�u�-dl'i� !. ����:"·i;;-;::�··�.··rt.'.·,· :''-.-�. I 11/6 - FlgUel:��seT�R��ar�ni

• '" f<'" * " A 'II<�' .. * .... � .,. '"' ôr .. * "' ... .., * '" * .. ., I< * * .. * R * .. * I< ., * * *.., * I< I< I< I< .. I< * .. * * "' ... * ..... ., '" .. -� ... '" " � 14/6 _ Avai X Atlético
18/6 _ Tamandare X Paula Ramos

I 21/6 - Guarani X AvaÍ
25/6 - Paula Ramos X Atlético

1 28/6 - Tamandaré X Figueirense
2/7 - Atlêtlco X Guarani.
5/7 - FIgueirense X Paula Ramos
9/7 - Avaí X Tamandaré
12/7 - Paula Ramos X Guarani

16!7 - Tamandaré X Atlético
19/7 - Figueirense X Avai

23/7 - Guarani X Tamandaré
26/7 - Atlético X Flguelren�e
30/7 _ Avai X Paula Ramos.

R A I D HIPICO

tarifas reduzidas:I< com

sarda às 9 horas da_ manhã

e a PORTO ALEGRE sarda às 16 horas

........

� VARIG aPio�eira'

='" -

internacional 3 X Indenpendente I
Os rapazes do "onze" da

Internacional F· C., do E�..

treito, saíram vitoriosos na

partida realizada domingo
contra a equipe do C. A.

Independente, da Trindade
O palco de ações foi o Es-.
tádio do Paula Ramos, e

a v'Atória bUda pelos do
continente fêz juz a

.

sua

m�lhor atu'pção nP gra)..
mado. O primeiro tempo
terminou com o resultado

,
de 1 x O, gôl marcado por
Binho. Beta, que substituí�
ra Waldir, consegnou os
Jcutros dois pontos para

�uas côres e Vavá anotou
o tento de honra dos rubr�
negros. Jogaram as duas e�

quipes assim constituídas:
INTERNACIONAL, Jo..

e1, Miguel, Porco e Isaque;
Nilson e Vilson; Binho,
Luiz, Waldir (depois Beta),
Lauri e Vânia.
INDEPENDENTE: Ari,

Valmir, Valter Silva e Ha ...

roIdo; Edú e Ac1lio; Anta..

nio. Sarará, Vavá, Perereca
e Nico.
JN.TERNACIONAL 3 X

VILA NOVA 1
O Internacional F. C. de

Capoeiras derrotou, nessa

localidade, o C. A. IVila
Nova, da TrincMa:de, num
encontro realizado sôb
intenso aguaceiro, que no

entanto não tirou o ânimo
d09 contendores. 3 a 1 foi o
marcador, sendo os tentos
assinalados por Arnaldo e

Adilson, dois, e por Aníbal,
o ponto único dos trinds
denses.
INTERNACIONAL, Edu
ardo, Décio e João de Deus;
Odir, João BalduÍno e A
bel (depois Chico); Lêga,
Jorge Fateco, Adilson e

·Arnaldo.
VILA NOVA: Aldo, Do-

tmingos, Haroldo e Val
mir (depois Valmor); Zéca
e Anibal; Joãozinho, Jairo,
Henrique Mário e !:lubens.
ORIVALDO dos SANTOS

�::�
.

�.,,-,.�;�
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Noticias de Concordla 1
proximadamente 300 ho- bes, o repórter não sabe
mens a cavalo, e 2 cami., u motivo, -mas devera' ser
nhões conduzindo senhoras para espantar os demônios

para que sumam para bem I'

longe.
Destacamoâ também, a Nãta de destaque é o

satisfação dos missionários, sistema todo especial com
em desfilarem montados que fazem tôdas as pessoas
em cavalos e cercados por intrigadas e fezerem as pa
tadas os fiéis, que sob In., ses, mediante um compro
tenso especar de fógos e misso prestado, e assinan
cânticos os agradeciam de- do uma fôlha de respcnsa
vótamente dos ensinamen- hilidade aue dacuéla hora
tos prestados. em diante, mudará de vi_
Uma nota curiosa é que da e seguirá as divinas leis

numa das conferências, de Cristo de amar o pró;
quando um padre dá um ximo.

viva, todos os presentes Aguardem para breve
tem obrigação de estourar I detalhes sensacionais das
um foguete de três bom; missões da cidade.

Notícias de Concórdia
Repórter, Nelson Fontana
CONCORDIA RELIGIOSA
Concórdia está houredu

com visita dos padres mr""
sionários, que desde o dia
21 de janeiro p.n. estão fz ..

zendo visitas as capelas
do interior até a data de
ontem 7 de março, num lo,

tal de cinco dias cada ca

peIa.
Na matriz, as missões co

meçarâo no dia de hoje e

lerá seu encerramento no

dia 20 do corrente.

Sendo oue no interior
do muntcjoío. p efluência
de povo foi enorme, cau

sando até admiração. aos

missionários, oois 97% da

população jcóncordiense é
católica. foram feitas nê'

capelas do interior, cerca

de 30 mil confissões, e cer ..

ca de 100 mil comunhões,
e centenas de conferências,
Dentre as caoelas inte;

rioranas, a que melhor
tem se apresentado, ache
mos ter sido a pertencente
a Linha Schiavmi, que
cal tuando as velhas tradt

ções, tem aconmpanhado os

padres missionários dr

regresso à Matriz com a-

e moças.

MISSA DE 2.° ANIVERSÁRIO
A família do saudoso Dr. ANTONIO DIB MUSSI cou

vida a todos os parentes, amigos e admiradores do Ines.

quecívar médlco, cara assistirem à Santa Missa de anl
verseárto de falecimento, que será celebrada no dia 19

dêste, domingo, ás 8,30 horas, na Catedral

MetrOPOlltana./Por mais êste ato de religião e amizade, antecipada
mente agradecem.

--ACu-fA-:-S-E-
- ..

ALGUMAS PEÇAS EM óTIMA RESID�NCrA A RUA
DUARTE SCHUTEL N.o 34 - TRATAR NA MESMA

Para que nesta páscoa
você tenha oportunidade
de presentear ou

adquirir os artigos

�Q.'I'��
faltam em seu lar

-._..i:;====- --==�-1

MENSAIS

Várias marcas.

Vârios modêlos.
todos com ampla
assistência
técmea

A PARTIR DE

$789.
�,.,:J, "

MENSAIS

um gesto de afeto, um gôsto"'em comum.

o••�.hºUqw"ºOd
! Imagem do Senhor dos Passos
I A imagem do Senhor Je- róra logo recolhida a capela realce, saindo da igreja prin receram as mesmas como já.
,
sus dos Passos que se venera do Menino Deus, posto que cipal da Paróquia. a Imagem era e ainda é costume na

nesta cidade de Florianópo- por multas anos não saísse à na vespera, sábado, foi vela- procissão do Entêrro. Então.

! lis, veio de S.alvador da Bahia rua, tornou-se objeto de vi- damente trasladada para a em vez do dolente canto da.

I em 1.764, época em que o sitas continuas de inúmeras igreja Matriz, hoje a nossa Verónica (tirado das Lamen
Brasil era um Vice-Reino de pessoas devotas. A fê, essa venerável Catedral Metropo- tacões do Profeta Jeremias -

i Portugal e há, portanto, Ié de que nos falam as zscn- litana. 12. Lamed) , ouvia-se o Kirie,
cento e noventa e sete anos. turae, foi pruduzíndo muitas Na procissão do Domingo eleison.. nas Estações ao

I N� verdade não veio cesta- I
graças e atê milagres que se da Paixão realizou-se o "En- som de flautas e violinos, o

, nada a Florianópolis, na-'
I
tornaram conhe�ldos não só contra" de Jesus com sua! que mui comovia a assrstên

quela época Vila de Nossa em toda Capltama posterior- Mãe Santissima. I etc, causando-lhe compun
Senhora do Destêrro, mas à I mente Província e hoje as- Foi feito sermão, provavel- cão e lágrimas. Via-se, ou
então pr�víncia de São Pe- tado de Santa Catarina, mas mente por um orador sacro trcssím, fi. frente junto ao

��� :Otr���ç�r���� t��d�U� I ��l�a��a���\a;t:t�����ai:��s� da época. �l�!�� �a c���:ct;o ���:���':':
navio feito escala na baia' so Brasil. E tornou-se pro- deDse:�:�n�!�e�:��:o�����a; com a sua exquistta Indu-

:�l:: ���!êrt�o:pa:S�aa:::igna;o ���b�'llil�êuso�:�rl�����e�!� ininterruptamente e já. lá se �o�n�!���e d;a;;��::oe r�r�l�,
pôde prosseguir viagem para ocasiões de aflição, para Vã�. ce?to e 1,5 anos Muitos tocando longa corneta ao

o destine embora tentasse provar a veracidade ou fal-
no a;els or�ddo�es, .especlal-j chegar aos Passos fEsta-

fazê-lo por várias vêzes. Re- ������dO �� ��� e�a:�a g:i�:e

I
:��rec�:v� �:i: !l;���;-:: cõesr. Rodeavam no O i-n-

J ����� ����;::ed: ��:d�: favla ... "pela Cruz do z: respeit� no ·".Sermão do En �:���� ��;o�iss�:t:!i�a:�s
, guíu viagem. A admiração nhor dos Passos", como sõi con.tro. Assim. e foram o dos metades do aéoulo XX, é
do povo desterrense pela be- fazê-lo o baiano "pelo Se- Arcipreste Joaquim Gomes de

a mesma demonstração pú
la e comovente efígie de nhor do Bonfim" ou o para- Ollvei�a e Paiva, os Cônegos bllca de fê de há mais de um

"Cristo conduzindo sua cruz ense pelo "Cirio de Nazaré", Fr�nclsco P,:dro da Cunha, século: sêó as mesmas vene
ao Calvário" gerou no povo Mas o bom povo desterren- EI?I de M�delros, Pe. Belar- ràveís imagens, é a mesma
uma extraordinária devoção se, querendo externar a .sua �mo' Corrêa Gomes, Monse- veneranda Irmandade, a

baseada numa ré inabalável, devoção, conseguiu das au- �81��an�,er:o��s�: s���:!�� mesma devocão e respeito e,

!���������s��r!e�����ã��:- �;�:::e;araec�:�:I�t�c�sCi�e;� memórias e Monsenhor João �;Su�:�i::isf:"��r��:�ot�o�
go ficou assentada a defini com a sua querida e expres- ��iz����:no a�:::I'��:o.L���, a belíssima invocação _ Se-

��� �:�:a�!���� en��o I�;l�� �i;a�;:,�!�I�e:li:u��:4:, ;r�� xando a procissão vai o ��o�i=o�a:r:�so�o�teOm���s��
�êde da Capitania de Santa metra Procissão de Passos, ��:�o�:ao;�an;�r e���n����� em 'sua Imensa humilhaçã.o,

�:tj:r���;o o�:����o�-�;�l� �:lld�ai:��Ol��d�te�io�o:in�� de força, no qual se vêem as �� ���l'��ex��I��:;:Os��;�;��
DADE 00 SENHOR JESUS �...�m"mOo��.,ta. para essa tocante U�!�:sins��;��Riati��c��:n�� do Santo Rosário.
DOS PASSOS" com pessoas ,_.o, ••

:�Ci�����l�trc�Oj��ãOV�:-���� ve�::au�uecu�:�len��a�a;�; ��� :e��au��se �u;o���aor::�
tal, sendo escolhido para o ���a�o�n��e�a:o��si;:i:d��
��;:rndaed::'o";:l�r F�a����� S A fi O R O S O

romano, mas que o nosso

�X�:,iO C. de Menezes e

S O C A F E

1
�.�:i:o;�lasuP:ii:dd:de� !:�I�
Interpreta: "SENHOR DOS
PASSOS QUERIDO REDEN
'i'OR". Antigamente não par
ticipuvam no préstito as
atuais figuras vivas de João

Evangelista, Maria Madale
na, Verônica e beús por só
em 1920 fse não me falha a
Memória) é q'..le, por suges
tão do Pe. Jaime Câmara,
alCardea Câmar então

Cilpúlõ,ú d:\ Jrmnndndú, llP::t.:"

A imagem em apreço que

Américo VespúCio Prates
- da Mesa Admllnstrati
- da...Mesa Administ:l'a�

Cumpre-nos, católicos_
apostólicos - romanos que.'
somos sem restrições, conti
nuar ti. tradição legando, aos
nossos descendentes o que re
cebemos dos nossos veneran .

dos ascendentes cuja crença
e ré em Cristo, Filho de Deus
Vivo. receberam êles. não sé
pelas Sagradas ascntura
mas também pela Tradição.
dos legítimos após tolos ('

discípulos do mesmo Jesus
Cristo, vindo ao mundo purn
redimIr a humanidade,

MOTOCICLISTAS
.-\ HA1_\'I-TA DAS' BICICLETAS, avisa que
está apta a executar' o servi�o de Ilinlul'a em
Mo!ocicleta� e Lnmbl·etas. Rua' ConsellH>il'O
MMl'a, 154.
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Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta
DR. GUERREIRO. DA FONSECA
TRATAMENTO das SINUSITES sem operação por

ULTRASOX e lONISAÇÃO, EXAMES dos olhos e
RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-LOMB.
EXAME de OUVIDOS. NARIS e GARGANTA por MO_
DERNO EQUIPO RHENOL (único na Capital) DP'E
RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e
SINUSITES pelos mais modernos processos. Opera em

todos ,os HQSPI'l'AllS de Florianópolis.
CONSULTÓRIO - RUA JOÃO PINTO 35 (em

frente fi Radio Anite. Garlbaldi),
RESIDIi:NCIA - RUA FELIPE SCHMIOT !)9 _

FONE - 3560.

ATBPfI)ENJ)O DIARIAMENTE NA"

MAJERNIDADE CARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

Ihtdllll"t';"'ta�: ORS. A. J. NóBREGA DE OUVElHA
IWALDO J. R. 8CRAEI'ER

!.a.me. do EstõmalO - Ve.Q1cula Biliar _ HI.o. _

Total: - OISUI - lotestino, ele.

lIi"'(t'rusalpingograrl. - Radio,rafl. Obstetrlu
lGr:....idiz) - Rudiolo,ia Pedlãtrlra.

l'I�POI!: DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
S'EMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

I;NDUtQO! Rua Irmã Benwarda I/n. Onibn.a • por
� (Almie. Lameao).

DENTADURAS INFERIORES
MaTaDO PROPRIO

rlXACAO GARANTIDA

DR, MOORRIS SCHWEIDSON
CIRUROlAO DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO f'ARANA
RAIOS X - PONTES _ PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

aORARIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 florIU
HORAS MARCADAS - dali 14 a.� 18 borfU
RUA TRAJJ\lIlO, 29 _ L" andar

(UNIU SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais -

ADI}l'tla - Complexos - Ataque.! _ Manl8.11 _

Problemático Atetlva e sexual
Tratamento pelo Eletrocboque com aneste4la _

lnaul1naterapla - cerdíoeorcrepte _ Sonoterapia e

Pstcnterapla
ntrp('ào do_' P.ilquJatra.a _

DR. PERCY JOAO DB BORBA
DR. JOS!!: TAVARES IRACEMA
DR. IV � N BASTOS DE ANDRADa

CUNSULTAS-:"Oas IS às 18 bora!

Bnüereço: Avenida Mauro Ramos. 288

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37-53
....... . , ..--

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO'DENTISTA

Preparo de cavidades pela alta velocidade.
BORDEN AIROTOR S. s. WHITE

Radiologia Dentária
CIRURGIA E PRóTESE BUCO·FACIAL

Consllltól'io: Rua Jerônimo Coelho 16 _ 10 andar
Fone 2225

Exclusivamente com horas marcadas.

APRENDA INGLES
com o Prof. Mr. Edwald-Green

à rua Tenente Silveira, 42

BORDEN AIROTOR S.S. WHITE
RADIOLOGIA DENTARIA

Ci1'11rgião e Prótese Buco - Facial. - Consult6rio:
RU<1 Jerônimo Coelho 16 - 1.0 andar - Fone 2225

A RAINH;\ DAS BICICLETAS possui peças e

:l('essórios para as principais marcas de bici·
('Ietllfol. e tem também a sua disposição AR �

(;lL�Tl�. RU:I: ConllelhHro Mafra, 1511.

OR RJ:NRf(}U. '>R'SCO

OPV� - Doeu, .. o. ]'o.nu ...

.u _ CIIDI". do 44111_

"AIUI!o!(I
cur-o ao .'PlatO.u,.O'O 00 1:1...,1.
1"1 401 �Iuldo." ao .lJ\atIo.

'Servlço ao prol.....1II1II0 GI A,II.
er.a.), Co."IUl'.. � �I. lIDulI' Do

ROlplt.. ' dI CarLdodl. 'A "rdl <lu

lll,IO bor.. Im 41111\1 DO oou.ul.

16<10, • RUI NUD.......b&4o. n.
••qulno do Tlr.IIID'" _ Tel.d.
!76ft. a ...ldéuel. - a•••""
�boL r.om. 0'.'. u" UI. _ TIl.

Dr, Lauro Daura
CLíNICA GERAL

Especialista em moléstia
de eennoras ti vias urtná,
rias. Cura radical das mrec,
cões agudas c crônicas, do
aparelho aentto.urtnério em
amboa os sexos. Doenças do
aparélho Digestivo e do sts,
tema nervoso. Horârio: 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' tChácara do
Espanha - Fone 3245.

(LINICA DENTARIA COM ALTA

S.,ondn a "nlo,!E!��!�AE�toló'ica, \ S Ipnde rá dispor de uma Clínica Dentária capaz de lhe pro
porctonar um tratamento inteiramente indolor e eü-

.

ciente. !
Preparo de cavidades pela Alta Velocidade, 300.000

rotações por minuto.
DI'. Nildo W. Sel! - Consultório modernamente ins

t aludo
à

Rua Vital' Meil'elJes n. 24 - térreo - Fone _

2�45. -- Atende diariamente com horas marcadas.

�t3:0'4 t!€m S ItU'"uIiia_
CDIII{{IOIIU'OWJOUKIlI'O

....

I .. : 1I1II(llul.......·3

DR. Wi\LMOK ZOMIIC
GARCIA

Olp.lOQ,0140 p,l. rlOl:Ud ..... 1'1_1_
uI O' •••:IIOID. ,,. UDI._dr.4o

o"liIrMIJ

rE-UUotU �" CIOD-..o ...... _

<11121141_.-&". tS"'v1to CIO Prol.

Oet'vlo &adtlau.. J..I,RLo). 11:1..
'nteroo ee ger,lvo 121 Clrurato dO

Hn,pLloJ I.A.P .•.T.C. dO RIo CI.

,oulllo. iUdlM <20 BOÇ1bl ••

·orLd..a•• CI. • •••rl1ld.... Dr
CIJ'IOll Corrt•.

lQENÇAS O. S.NBOa.u
"ARTOS - OPI.ACala -

I
"ARTO �:!.,,��.,�!O ""N>40

COIl.ul�r\o: RUI JO'o PilHO' I�.

' .. 111,(101118.00 bar .

00> hOtu <>1.,0""'... T.\lfOll.

OU - RHlIIIIIIJ\" ••• 1I-t1l....

�IU.DDOun • 1.1

Dr. Helio FreÜ11
MÉDICO DA MATERNI·
DADE CARl'ttELA DUTRA
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS - CIRURGIA -

CLíNICA GERAL

Ondas curtas - meteocoa

gu.acão.
Consultório: - Rua Vitor

Mr-lreles, 24 - das 4 às 6 hs.

Residência: - Rua Santos

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

Dr, Hélio Peixolq

4 - SábadO (tarde)
5 - Domingo

11 Sábado (tarde)
12 - Domingo
18 - Sábado (tardc)
19 - Domimco
25 - Sábado (tal'de)
26 _ Domingo

31 - Sexta feira (dia santo)

It.n l'••• t:lb.Jn .... rr. 1"
, ·, .. r"u .. /1022 - ('·ta. l'o��.! 13V
""d"rl'(., 1.1 .. "rldh· ... I!;ST .... JH)

Ir I H I I (r!(

r. I: te « -, I •

I( ã 11 ., I ti li P; �

0111.11.101" ,\!d,o - "'IAll0 1\llIl"rl'J ,t� Ano t
.">;ilo T;,!lI\,·"" .- Pedr-n f'lIni" ,\1 :'�''11\<'., ._ ·.(.nrv �III"I
do - )'"u)" rta costa RRnJO.< - Cario.'! 1\ suvetre Le nzí

! (J I. \ 1111 II ..\ III) 1/ K �

Prof f'.arr'·lr.,. Filh" I)r ')�wlt.ld" r:Oolrllt'lll" ('illn. j
- Dr :�I, 1f1"_. AI!r.·" - I'r"r Carlf)� o1H COS�" P"ff'\f"

rELEFONE, 2248 Prcr. (li)),,,, ,1'1-:(:,� �laJ(]l Ild('["n.'lll .tuvens ,
- Pr

Mano,'llt" ,h, 1I'·I .... ;a. -- lvr .\li:/{'I11 Leite dll CO�I"
Dr. Ruhl'll \'O�!I< - l'I'"r :\ SPIUI_ ."("tlo _ \Vai\... (
La nge -- IIr A"I'I I'\u;,� ela L"l ._ A,'y Cabrlll Te!"p
Dorale-:«. :-:-"11"'. - IIr F,,,,·,,,,,·� It.·\, _ llms r f'lIrv"i' ..

COm grande facUldade de pegamento. vecce-ee lo",," .

- Rui Lobo - Rozendo \' Lima Mnurv BOl'ges _

a longo prazo sem juros, silos á rua Lauro I..J.n.bare.s, pi'( I Lázaro Bartolomeu.
'

xJmo a sennencíane. Podendo o comprador construir a.... I FOTOGRAFIA - AMILTON "IEIRA
I

C. E. VIE'GAS ORLE

MARÇO
DIA 14y3/61 _ FERAS HUMANAS - Randolph scou e

ADVOQâDO Dolores Dom

J!'.acr1t.orto _ Rua FellVf:I DIA 21;3/61 _ O GAVIAO DO MAR - Errol Flynn e

I tk:lml1d' nO 31 - 3" AnO&r - os Irmãos Mauch

D R L A U R O D A U R A . laI. &. DIA 28/3/61 - DOIS CONTRA UMA CIDADE INTEIRA
I Rea1dênC1a _

AJ.weo./
DIA 8 DE ABRIL _ SABADO - SOIREE E SHOW COM

Avisa à seu� amígos e clientes, que mu- A�:aK:::� n;..J1 �[�):�:��A DE TO·

dou seu consultório para a Rua Saldanha Telefone _ 2422 MeNOS na Secretaria

Marinho, 2, esquina com a Rua João Pinto.
DEPARTAMENTO DE SAODE PÚBLICA

'

Marinho, 2, 1.0 andar - Esq. com a Rua
João Pinto. PLANTÕES DE F ABMÁCIA

Mr.S DE MARÇO

Advogado
1':IJ ZAllJA. 1, .... ANDAR

L O T E S

rase, imediatamente.

Vendas: Ed1tlclo Monteptc 3." andar - Bala 303

Fone 2391 e 2867.

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

Aeronáutica, fará de vocês sargentos especialistas da

pôrça Aérea Brasileira.

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

sa capital.
Inscrições abertas para matriculas e tnrcrmecões, na

rua A'mtrante Alvim, 19, nos dias úteis das 19,30 à,

�l,JO horas .

�-��--�---�------
• O SR. QUER COMPRAR SUA CASA?

• O SR. QUER VENDER SUA CASA? •
f DE �����I:'�ECURE O ESCRITÓRIO DE VENDA&.
• !\nD��40..!.��I�R:ri�L��'o��A23'1��LII�E SCHI.,
f VENDE TAMBÊM LOTES NO GRUPO ESCOLAR DE'
'BARREIRç>S, LOTEAMENTO ;·BAIRRO IPIRANGA".'
�---------------�

PARTlr'PAçÃO
ENIO ANDRADE e . .JMA HORN ANDRADE

participam o nascimento, de seu filhinho João Alber
to, no dia 11 do corrente na Maternidade

carl.", ICorrêa.

LUSTRA-SE - LAQUEIA-SE - e

ENGRADA-SE MOVEIS
set\"i�o raptdo e per-leite, tratar com Rodrigues

Freitas à rua Conselheiro Mafra. 164 fundos

�l
I�E1ZDEA�

w

pROGRAMA DO MÊS
PROGRAMA DE CINEMA Mf:S

DE

Farmãcia Catarinense

Farmãcia Catarinense

Farmâcia Noturna

Farmãcia Noturna

Farmácia· Vitória

Farmãcia Vitória
Farmâcia sto. Antônio

Farmâcia Sto. Antônio
Farmâcia Catarinense

Rua Trajano
Rua Tt'ajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro
Praça 15 de Novembro
Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano

o plantão noturno será efe tuado pelas famãcias sto. Antônio, Noturna e VItória.

O plantão diurno compreendi do entre 12 e 12,30 hs. será cf etuado pela farmácia Vitôrla.

ESTREITO
5 - Domingo Farmâcia Indiana

12 _ Domingo Farmácia Catarlnense

19 - Domingo Farmâcia do Canto

26 _ Domingo Farmãcia indiana

31 "'7 Sexta feIra (dia santo) Farmácia Catarinense

Rua 24 de Maio

Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Dcmoro

Rua 24 de Mala
Rua Pedro Demoro

o plantão noturno será ete tunda pelas farmácias do Ca nto, Indiana e Catarlnense.

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia aut QL'iZação dêste Departamento

P {1 H L I c I O ... !l •
(J,.�"" A. Schllndweim - Virgilio Dias

K.I'K.!�.NT.-\"TI'
ll.pruIGt.ç6ftl A, 8. Lan 1�14.
HI(I: - Ka .. êe....OI D•• ,••.. - ,_ A .....

Tal U"1f.
tI,. 1>.. 1. K .. Vtl6rl. '67 _ ....." i. _

Tel. ,,·111.,

"..r"lç" 1 ele.ratlc. o. UNIT.U !'1(&$ IlJ.P'
AG.NTES • COHa.SI"OJ.�D.JNT.�

11. Toodo. _ .unldploa " -tANTA CA'TAKIN.4
ANIJNC_JI

• .... 1 •• 1,' c.IIHa' •• di &c.rda c...• laN'•••• ljfal

ASSI:\Al'URA ANU,\L - CR$ 1.000,00
A direção Dão :.t: rC:>I,c;;�H�H.hl.;'_, peles

Aeroporto llercilio Luz ..

Casa de Saúde S. Sebesuão
COAP

Corpo de Bombeiros
Estação Rodoviária
Hospital de Caridade
Hospital Nerêu Ramos
Hospital Naml
Hospital Militar
Hospital Sagrada Família
Juizado de Menores
Polícia
Polícia (Estreito)
SAMDÚ
Serviço Funerário
Serviço Água e Esgôto
Serviço Telefônico
Serviço de Luz e Fôrça

2619
3153
3540
3313
3507
2036
3831
2222
3157
6325
3783
2594
6233
6282
3023
2088

O.
2404

VENDf-SE
Três casas, sendo uma de material e duas de mn;

deu-a ir. Rua Major Costa (Scl'vidão Celio Veiga n. 50).
Tratar a Rua Major Costa 68 com Acnc!o Lemos.

PINTURAS? Simplett, jubileu e Esmaltada,
só na RAINHA DAS BICICLETAS.
Rua: Con$elheiro Mafrn, 154.

'�,'�
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FLORIANÓPOLIS, Sexta .feira, 17 de março de 1961

RAID HíPICO "CE)•. LARA RIBAS" _

{Cont. da 4.a pág.) este setor.

22.000 quilômetros em três Cabe aos amantes da e-

anos consecutivos de mar- quitação evitar isto deser;
cha numa média de qua-, tando o interêsse pelo es_

rentat quilômetros diários. porte uma vez que, já têm
Aí temos alguns exem- como outrora, para trans

plos de raides a aceit-ação porte ou para guerra.
dos mesmos como provas E' por intermédio do e:;:_

que sempre despertam in- porte, procurando animais
teresse tanto do mundo ci- que se edáptem as diversas
vil como militar. modalidades de provas es-

Em Santa Catarina

mUi�'1
por-tivas, que estaremos

to pouco ou quase nada se ocncorrendo sôbre manei
tem feito pelo hipismo. ra para I) aperfeiçoamento ICriadores de cavalos vão da raça nacional de cav-a

abandonando aos poucos los.

VENDE·SE
UMA M,ÃQUINA DE SOMAR USADA, MARCA

"BURROUGHS", BOM ESTADO DE CONSERVA

QÃO. TRATAR COM O SR. JOSÉ PELO FONE 3182

EXPOSiÇÃO DE PINTURA
CONVITE

O Instituto Brasil - Estados Unidos convida seus

membros, Alunos e pessôas interessadas para a EX

POSIQÃO DE PINTURAS do pintor SÉRGIO BERBER

de Florianópolis.
A EXPOSICAO será inaugurada às 10 horas, dia.

19 na séde do IBEU. Edifício Zahia, 6.° Andar.

, Para que nesta páscoa
você tenha oportunidade
de presentear ou

adquirir os artigos
que faltam em seu lar

FAOUEIROS
,

HERCULES $,78.
l

- t
__
\ 'MENSAIS

·"INOX"

�
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O enlace matrimonial da srta. Heloisa Helena de Carvalho
com o sr. Jackson Küerten será no próximo dia seis de maio

na Igreja de São Francisco, às 16 horas,
SEGUIRA hOje, para Curiti

ba, São Paulo e Rio de Ja-
nelro, o jovem José Henri.
que da Silva, após passar
um período de férias nesta
Capital em visita aos pa
rentes. Posteriormente, se

guirá para São Luiz ctt

Maranhão, onde reside e

ocupa altas funções na Pe
trobrás. Bôa viagem .. r,

A DELEGAÇAO do Gover
nadar Ney Braga, do Para
ná, que deverá chegar a

esta Capital no próximo dia
vin te e dois, será composta
de cinquenta e sete pessoas.
Trinta e uma, comitiva on
ctat; onze pnotos-motorte
tas; e quinze membros da
imprensa

o PRESIDENTE Jânio Qua
dros, credenciou jornalistas
internacionais, para parta
cipar das reuniões dos dias
23, 24 e 25, próximo, nesta
Capital

A ELEGANTE senhorita
Letícia Di Bernardi, está
estudando na Escola de Be
las Artes de Curttíba. No
próximo ano fará o vesti
bular de medicina naquela
Cidade.

�::;;i:a�����" :����a E��[J;;��:i�:n:��e���ir:lI�: :�::��_
SAYONARA vai acontecer ... dias, entregará a faixa a sua sucessora que será eleitr.'
Onde será? Aguardem. no Clube "6 de Janeiro", no próximo mês de maio. •
A BONITA Marili Mortensem, recepeio- O'LIRA T. C., orereceré aos seus associa.'
nau ontem, em Curitiba, um grande nú- dos .duas "aorrées'' na Páscoa, com as'
mero de convidados, para um bate-papo possíbflídades de duas apresentações ar-o

dançante. tísticas. Uma seré infantil com o "ca.'
MUITO movimentado o "Lunch" das Se-

réquinha" e a outra com Bene Nunes. In- •
nhoras do Lions Clube, realizado ontem, ��r��u�e: :�� :�O�g�::����o :���e����o.
na residência da Sra. Marli Lobo. rtrmacão à respeito. •
NOS CINEMAS da Cidade, foram exibidos O "RADAR" observou as seguintes sereias'
�:s���:sG�:mo':�Ood��Õr�av��r;�r!��'�ia� n� �raia Clube: .Marilia e Líane peIUZo'
nópoJis e a posse do Governador Celso �:;I��U:�PL��I:a�:;�:�!����n�L��-'
Ramos. O "jornal" foi bem apresentado e ta). Isto na quarta-feira p.p. à tarde •
�el��:aa!�� :�i ó��aAr�::���o�a��\��o��;R. AROLDO Peasi, assumiu as fun-'
pela eficiência dos seus cinegrafistas. ções de Diretor Administrativo, da secre.•
Grau Dez. tarja de Viação e Obras Publicas. •
SENHORAS da Sociedade estão se movt-' AMANHÃ, será realizada a tradiciona�'
mentandc para homenagear a Exma. Sra. Prossissão do Senhor dos Passos, às Vinte'
��:!�o�aem� :x�r:�sGr{.P���:i;:a�o�:n�el�� horas.

•
��;;�S�t:I��S�maco�at����e�17aersi:l�n%a�� PROCEDENTE da Belacap. chegará hOjf'
cado oportunamente. �z���a�a:�!��.o simpático casal Dr. cesar.

,
� c����:r�s�� c��������d��OS�:::aHfe���l',
sa Helena de Carvalho, com o Sr. Jackson'
Küerten. Agradece pela gentileza. ,

A RAINHA do Hipismo catarinense, será
escolhida em Tubarão. Sua Majestade vai

recepcionar o grupo que farâ parte do

grande Raid Coronel Lara Ribas.

MADEMOISELLE Modas, foi A vurtne da A DELEGAÇAO do Governador Leonel'
Semana. ae« sugestão. Parabens.. Brizola, serâ de quarenta pessoas. ,
------------�------ �J
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eunião Prévia tios <iovernadores aia 22 pela manHã
É enorme, em todos os setores da adminis

. tração, o interêsse demonstrado pela próxi
ma reunião de governadores do extrema sul,
convocada pelo Presidente da República, �o
mo primeira de uma série de earater extri
tamente administrativo e que a.brangerá, num
amplo levantamento, todas as Unidades da

Federação. Imediatamente após a divulgação
da notícia de que. Florianópolis seria. a séde
da primeira reunião, que englobaria os Es
tados do Paraná, Santa Catarina e Rio Gran
.de do Sul, foram organizados grupos de tra

balho, para estudo e análise dos mais dife
rentes problemas, no sentido de levantamen
to completo dos problemas e necessidades.

I o mesmo estâ sendo fei
to nQS outros dois esta

dos, isto é, Paraná e Rio
Grande do Sul, onde os

governadores Ney Braga e

Leonel Brtzula se preparam
para a apresentação, tam
bém, no que se refere aos

seus respectivos Estados,
de uma radiografia da si
tcacão.
É ponto pacífico,- dizer

se que pararia, Santa Ca
tarina e Rio Grande do
Sul tem inúmeros pontos
de contacto, problemas
ídenticos que merecem um

estudo conjunto. Eis aí
uma oportunidade que não
pode ser desperdiçada. Po
de-se tentar e realizar uma
tomada geral das situa
ções gerais e específicas
ele cada Estado e dos três
Estado!'; como um todo, no

intuito de se procurar a

resolução dos problemas.
Foi assim pensando que

que o Governador Leonel
Brizola, num desejo de
aprofundar ainda mais a
análise e estudo dos pro
blemas, consultou o Pre
stdente Jânio Quadros sô
bre a possibilidade da rea

lização de uma reunIão
prévia dos governadores
dos três estados, nesta ca

pital. .

S. Excia .. o Presidente da
Hepública aeolbeu . pron
tamente a sugestão do
governador gaucho, reco

mendando mesmo asna

realização.
Assim, teremos, na ca

pital catarinense, os go-

cabografar aos seus cole
gas do RiO Grande do Sul
e Paraná, convidando-os
para essa reunião prelimi
nar, a qual devera se rea
lizar no dia 22, às dez ha
ras da manhã.

POLICIA MILITAR:
Visita do Co
mandante da
Base Aérea
Em visita oficial ao

Comandante da Polícia
Diante disto, o Governa- Militar, Coronel Antônio

dor Celso Ramos acaba de de Lara Ribas, esteve on

tem, no Quartel daquela

CI'�a�e Unl'versl'ta'ri'a
corporacão. em agradáve
palestra, o Tenente Coro-
nel Aviador, Marcelo Ban
deira Maia, recentemente
nomeado Comandante do

lula iUlulural �a Facul�a�e �e Filosolia ���
'rêrça-reíra, dia 14, às 10 horas, no Salão Nobre da da Cidade Universitária corpo e alma. seu gabinete de trabalho,

Faculdade de Filosofia, na Cidade Universitária, foi da- nos btns .t:l.a União, man, Veio, êste cnu. numa apresentando, em .segulda
da a aula magna que marcou o início do ano letivo de �'��o����r��� �{OL\�;i,;: :��fJ�e��e pr�f'!��8���áSt1� �1�i�:�cia�� vi�I:�nte��ta��
1961A e:le�i�:sd�Ste��r:o�r������a d�a������e�des ecleslás- ���d�e����: 'e=�J�C��� � ��z;;r�IJ:h�i��sã�p���fe�;nost =���o� �f!Ci��spi��reriores
ticas, cívís, militares, proressõres e alunos. acahan'ento denas ms!'l� no accundé-io mimslrar - 0-

pron�����o:x::�����e ��s:��:� ���t�s�b��:!��s a ::::�', �aâ�:��' SQ�;lg[�S prt���l�r�� �!::���:���:�!:�:.�;�� �C��I:����i��:C��.���;
Após, como 'parte central da cerimônia, o professor certamente, �:Jl·i avançar que toram seuil atwioe. neral Paulo Vieira da Ro

Jamil El-Jalck, Ca'tedrático de Didática Geral e Didática e vive:.' a Ci.cta:'\e Ur.ivel"�J_ uma espécíe -de aclamo., sa, recentemente nomeado
Especial, proferiu a aula inaugural versando sõbre os tária; e renho es<;a con; ção para Que fif!a1;;e a pelo poder executivo de

:������� �:c���:o d;e�:U���!� :��e�::���sed:u�a::�!; ��Ci�!�: tri����a s�Y"���: ����a�ctima���0�:17;mi a�� ��ori����li; d�rÁ�i�e�t�s
cía :l. êete local e u esta saciei; e êle ece reu Esportivos e o Sr. Alberto

pragmático e fundamentou a sua exposição nos resul- construcêo. ê�JlI';"Ia. em Será nosso professor de Bernardes da cidade de
tados dos mais recentes conclaves sóbre a educação, rea- menos de dois 'mos, PETa Didática Geral r- Didática Porto Alegre em visita de
üzados em Sêvres e na Bélgica. �!�etas;a a�fi��!igjapI:�jej?� Especial. e .COl� �le_ CO'1�_ cortezta.

�� ���;:l:o°s a�iti�.�r.ebâ�: ��: �{e����!:Ya��.�!frd�,{,��; �el tara HI'�ascofres da Unifio. bcoenctem os 11el'OICOs
Meu, Senhore;: ProfeSSOres elo interior
A 13ula Inaugn-a! :.é,:á Meus SenhorIOS. I

proferida pelo Sr. PNfe,�:\t'l' Imploj-ando as bençãos
Jamil Fl�Jaick. dívínas para o_; nossos
Nesta Faculcta/,t.', e {�Je trathlhos letivú6 de 1961.

soldado nova; mas e ve R para Que os inicie, dou a

rei-ano da eduea!,'ão popu-, palaVra ao sr. Profes:{or
lar, a que se c');':l,�'lgro\l dE' Jamil EI�Jaick:'

"A FALA DO DIRETOR"
"Meus Senhores.
Ei�nos, graças a Deus.

a trabalhar efetivame'ftc
na Cidade Universitária de
&anta Catll.rina, Inaugu.,
rando as aulas da FacuJ..,
dade de Filoso!la. u sua
Primeira moradora, aulas
que inic�?.m o sétimo a50
de afanosa e abençoada
labuta.
Relativamente ao Prédio

que nos acolhe, repetirei
I/alavras Proferidas H 30
de 'janeiro. quando '!lo.lo
entregou o SenhOr Gbver_
nadar Heriberto Hulse: êle
é apenaS parte de um dos
seis edifícios do conju�_
tO Projetado Para a Fa_
culdade de Filosof}a.; êle é

"apenas a terça Parte de
um dos edifícios de aulas.
tendo llido feitas, no' Pra",
jeto primitivo, modifica_
ções Que petm\i;am acamo ..

(.'�r aqUi, PrOvlsóriamente,
a administr�ão, a bibliC'_
teca e outros serviços, e

atender a exigrflcias extra_
escolares dos estudant.�s
Mesmo assim, mostra. ,esta
construção na parte la e_

fetivada, a amplitude do
cc,"_junto que a completará,
e' amoStra igualmente a pDS
sibilidade de sua integrA:
execução, bem como a pc;;.

.sibiUdde .da edificaçao de
OUtros conJunto,> Pfl.·ra. as
outras Facuidades e seus
institutos. E, se dúvidas
existiam, elas se dissi�4...
ram com a 1,nCOrPOl'SlÇ,,"o
da Cidade úniversicária
no l=)J.trlmõnlo da trntve- ..
sidade de Santa Catarina.
Criada pelo Sei'lhor Pl'esi..
dente Juscelino kublt,; ..
chek de Oliveira, I!.:sta

Iconstrução exempllfjca, púr
outro 'ado. o oonfôrtô' a

•
largueza q_ue a todas Pro..,
PorcInará a Ciodade Um_

II
I

versitárIa, mergUlha''1d:)O..1 '
as em vida verdadei:".'\_
mente univer:;itária, p:!h I

interação cientifIca e 'ad- I

minlstratlva,� convlvê1ncia I I Is(lClal e familiar, - e estd •

viaa uiversitarl'l., na su:\ "

universidade espiritual, há
de ultrapassai' a Cidarl.e

'

Universitária {leia fazen ...

do o cérebrO e o coração
da Ilha de Santa Catartna
e do Povo Oa.tarinense",
Meus SenhÇlre�.
Tenho a firme convicção.

de qUe o conj lII'lto da

Fa_,culdade ode Filo:;Jofia con�
tlnuarã a desenvolver.se;
e disso já temos Prova Pc
sitiv'\ em atos do S ..mhc.r
Gov�rr.s.dor Celso Raln()S,
pois Sua Excelb'1cia, tem

embargo da incorporanao

Diretoria de Economia e Assistência

ao Cooperativismo
Divergindo dos métodos

empregados pela grupo
udenista que chefiava o

Estado, porque incompatí
veis com o decoro e a dig
nidade, que tudo fazIa pa
ra permanecer no governo
qUe não soube honrar, vá
rios udenistas formaram
ala dissidente, ao lado do
então candidato Celso Ra
mos, chefiados pelo sr

Melquiades Fernandes, nos
m particular amigo e dis
tinto conterraneo. A ação
deste homem à frente da
quele movimento foi deci,
siva e logrou seu intento.

o governador Celso Ra

mos, agora, vem de nomear

o sr, Melqulades Fernan.
des para responder pelo
expediente da Diretoria de
Economia e Asslstencia ao

Cooperativismo, cargo em

comissão: Registrando o

fato louvamos a ,atItude
de S. Excia. o sr. Gover�
nadar, que soube escolher
o homem certo para aque
le cargo de tanta impor-
1,ância e aproveitámos a

oportunidade para levar
ao sr, Melquiades Fernan
des nossos votos de para
béns.

Contavam, numa roda,
que o deputado Laerte R.
Vieira, em um dos seus

fogosos discursos na As
sembléia em minoria, a

certa altura largou a se

guinte mancada: ".,.é um
DESCALABRO ... ", assim

mesmo, com forte acen�

t.lwção no primeil'O "A".
Ponderemos aos presentes,
que náo acreditávamos em

tal êrro, antisonoro que
cor4traria as boas normas

gramaticais, oriundas da
boa terra de Camões.
E instismos, argumen

tándo que o deputado
ora alfinetado, não era

capaz de tais cometimen
tos, pois além de ter sido
'!'emprc bom aluno em

nossa terra natal, formou
se com brilltantismo na

Capital gaúcha, e foi alta
personalidade no govêrno
passado. inclusive, ocupan-

.

te da Secl'etaria do Inte
?'ior e Justiça.

.. Está certo, concordo com

li mancada, mas vejam
os senhores; o parlamen
lar em questão, não per
lence â tribo dos atrG2.adi
nhos que mourejam em

nossa malamada Assem
bléia, Talvêz tenha sido
Uln lapso, ou até um ato
falhado, normalmente ex

plicado pela psicologia, se

não, 1.'ejam: De \tanto fre
quentar os descalabros do

yovêrno passado, talvez te,
nha o deputado Laerte, fi
ca�o muito impressionado
com fortes marcas no in
consciente. Daí o DESCA�
LABRO!
Confesso que alguns fi

;:eram areS de pouco caso,
à nossa inusitada defesa,
o1{tros, não se conforma
ram, ficaram com a pri-
1neira tese... fato por nós
julgado injusto. e porque
não dizeT, inverídico!

-0-
Informação importa7�te,
São Paulo detém, atual

mente, os três poderes da

República:
.. Chefia do ExeC'!{tivo, J
nio Quadros; Senado, Au-
1'0 Moura de Andrade;
Câmara, Raniere Mazilli:
Supremo Tribunal Fede

ral, Cândido Mata Filho,
(/ue será eleito no dia 2 de
c.brü.
Alega ainda o jomalista

Hélio Fernandes - fonte
desta notícia, e afi17na- que
a.lém de tudo, ainda dizem

que São Paulo não manda
no Brasil.

Ontem, foi recebido pelo
Secretário da Segurança
Pública, o Coronél Antônio
de Lara Ribas, coman
dante Geral da Policia Mi
litar do Estado, Assuntos
àas Polícias: Civil e Mili�
tal' foram abordados,
Em audiência, o Dr. Ja

de Magalhães recebeu o

inteligente Deputado Or
lando Bertoli, represen
tante do PSD na Assem
bléia Legislativa e o Pre
sidente do Diretório do
PSD de Braço do Norte.

vernadores Ney Braga c muitos pontos dos pl'oble_
Le�nel Br�zola, Já na l}la- mas referentes aos três
nhà do ena 22, para este Estados poderão ser esta,
encontro preliminar, onde dados.

Secretário �a A�ricultllra
Reune Diretores

o Secretario da Agrtcul
tura, Deputado Federal
Atilio Fontana, reuniu em

seu gabinete' os Diretores
das diversas Diretorias
subordinadas à Pasta que
dirige, traçando planos que
deverão ser executados de

.

imediato, com O fim de
dar um rttmo acelerado
aos trabalhos.
Com as mesma finali

dade, reuniu os químicos
do J...eboratõno de quimt-

caE�r���as e a!n������s
ficou claramente demona,
tradn a vontade do titular
da Pasta de Agrícultura
de dai' nova e mais dinâ=
mica orientação àquele
orgão, no sentido de que
êíe venha a alcançar as
suas verdadeiras ftnalída,
des, colaborando, assim

-

ce maneira objetiva, nó
plano de Govêrno do Sr,
Celso Ramos,

FLORIANÓPOL�S, Sexta- feira, 17 de março de 1961

"Jânio vem aí"
(Cont. da La pág.)

Em termos simples, o

"desenvolvimento" da eco

nomia catartnense não
tem constituido "sangria"
na nação, e sim, pelo ccn

t.rárto, tem sido tributivo.
Nada nos impede que,

�osp�!Oc:�::��f'a a:����:=
dintes", libertando-nos dos
vestígios de mendicantes.
Estaremos fundamentados
em "direitos", e isto é por
demats conclusivo,
Felizmente, pelo que se

depreenda de alguns atas
presidenciais, tudo indica

que o govêmo atual do
Brasil se demonstra coe

rente com os compromís
soa assumidos, e que está
prppenso a corresponder
ao que, particularmente,
Santa Catarina espera,
O que será preciso então,

quando as circunstâncias
se nos apresentam de mo

do assim favoráveis?
Cremos que, em síntese:
O govérno exige esclare

cimento esquematizado de
Bossas insuficiências, de
nossas necessidades, e a

pontamento exato daquilo
que constituirá soluções
ou atenuações do teor das
nossas necessidades.
A resposta ê simples,

bombá.[blca, porém é as

sinaladora de uma etapa
indispensável de medida
de nossas carências e

trampolim também indis
pensável para obtermos
respostas federais a an

seios do Estado.
Chegur a êsse esquema,

modêlo "memorando", re

quer ampla cobertura, es
tudos exaustivos, sérios e

penetrantes sõbre realida
des catarinenses.
Tais esquemas, simples,

mas bitolados ao rigor de
conhecimentos exatos, bem
medidos, facilitarão sobre
maneira a execução das
disposições, a nosso favor,
que evidencia o atual go
vern.:! federal. E, princi
]Jalmente quando se trata
óe um chefe das condições
cio Sr, ·Tânio Quadros, o
equacionamento de nossos

problemas será a mefta
Imponderável para que ele
se proponha a efetiva
mente agito É preciso, pois,
avaliar os traços dominan
tes da personaildade do
dirigente supremo da na

ção, um homem- antitésico
a retóricas, um homem que
estabelece "prazos curtos",
um homem destituído de
panegirismo obsoleto e que
se revela autêntico rebel
de contra o entravamento
de bizan)tino espírito de
usuais burocratas políti
cos.
O president.e JânIo Qua-

aros, com tôda a envoltu
ra de enigmas que ainda
pessoalmente eu o sinto,
se revela detentor de ele
vada dose de praticidade.
É eminentemente objetivo,
conciso e incisivo, em

muitos aspectos,
Se nossos ttderantes po

líticos perceberem tão
marcantes facetas da per
sonalidade do preaídente
do Prasíl, poderão, -com
margem mais ampla de
possibilidade, colher, junto
a éle, respostas mais ex

pressivas a muitas afli
ções que temos. DO contrá
rio, continuarão a deixar
Santa Catarina na modes
ta e improdutiva ca.tego
ria de humilde pedintes,
quase mendigante.
É hora, pois, de colher

mos resultados da exaus
tiva experiência de sonda
gem social e econômica
levada a cabo pela· pre
sente direção do govérno
catarinense, em sucessivos
encontros regionais, íntitu
lados - seminários - que, '

mesmo como �tapa de
sondagem, em que êrros
serão inevitáveis, tiveram,
sem dúvida, o valor de um
estudo interessado e ob
jetivo.
Procuramos, nêste artigo

preâmbulo, abrir caminhos
para comentarmos problr
mas particulares de nossas

insuficiências, que temos
maior conhecimento: o

problema educacional.
E, como introdução ao

&rtigo que seguirá a este,
deixaremos claro qUe: o

drama educacional de
Santa Catarina, em qual
Quer modalidade de ensino,
é verdadeiramente grave,
f; a intelsldade do mesmo

:transcende à possibilidade
de ação governamental
própria.
As lôas que emitimos

::;ôbre a eficiência de nos
so apa relho de educação e

Ensino não se justificam.
Fart.em de impulsões emo

cionais, e não de análises
frias, em bases de conhe
cimento estatístIco, quan
titativo e Qualitativo,
Qualquer indagação sôbre
as insuficiências educa
cionais do Estado de San
ta Catarina, por mais su
pt:rficlais que sejam, reve
larão a existência de pro
blemas difíceis cujas soiu
ções jamais serão encon
tradas pela prejudicial ad
missão de estamos avan
çados nêsse ou naquele
�e.tor de ensino e educa
ção. �ste é nosso toque de
fibertura para focalizarmos
o

.

problema da educação
no Estado, e o como pode�
remos extrair proveito da

llarticlPaç�o federal.

O acusador, ainda na

prorrogação, l'eafinnava a

veracidade de 'tal insulto
às letras portuguêsas,
Vendo que estâvallt08 em

.-
..

minoria - também -,__--
arranjamos ltma tangente �rn.i.'I'lImpilllí�-.parq a defesa, argumen-. • _ •
tando da seguinte manei-

.

Despedida
Ao Partir de F1ol'ianóuo_

lis, onde pai' mais de ;'eis
anos empenhei com satis_
fação o melhor de meus
esforços o:L! Direção do A
brigo >:!.e Menores, apr�_
sento �. todas as autorld::o,_
des ecleslasticas, ao GC'_
v.érn,o ,do EstadO, �o� fUll ..
clonarlOS, ao comerCio e

aOs inumeráveis amigos.
meus rrhi� sinceras <:'!, _

decim%:Jtos pelas inesqu('_
cíveis atenções com que
me destinguiram e fa�o.
comi Profundo pesar, mi_
nhas despedidas, lev)ln_
do comigo as mais �enti_
daS saudades.
Irmão URBANO l\-lA'XIl'IIO

Irmão Joaquim - Segundo
Centenário de Nascimento

No próximo dia 20, ocor
rerá o segundo centenário
do nascimento do IrmãQ
Joaquim Francisco do Li
vramento. Fllho de Tomás
Francisco da Costa e de
D. Mariana Jacinta da
Vitória, veio à luz na en
tão Vfla de Nossa Senhora
do Destêrro, hoje Cidade
de Florianópolis, a 20 de
março de 1761.

Foi, juntamente com seu

pai, um dos fundadores do
nosso Hospital de Carida
de, Cooperou para a fun-

Ultima �ora
[s�ortiva

Segu:ldo apurO li II. nr.g.!.'.l
reportagem, .! r'ederac;ão
Catarinense de �',ltt:bol te_
legrafou à diretoria do
Hercílio consultamk_'3. �0_
bre a possibilid1ade úe A.n ..

tecipar o coteJo com o

Paula Ramos de domingo

����o:s�a:��, c�n�i�ga:�õ
que domingo, à tarde sl'rá
leV'ada a efeito a tr!l,d;�iC_
nal Procissão de Pa'lSOS o

que influirá énol'l11em':f'lte
na arrecadação do eu('on_
tro, O Campeão de Tuba_
rão até a hOra t�m que en_
cerramos la. pre"ente eclL
ção, -nenhuma resposta I1D ..

via dilido, mas, ao qne tud,)
indica dará respOsta fa ..

voráve1.

prote�ão à
jovem

o SecretárIo da Segu
rança Pública, Dr. Jade
MagalhãeS recebeu ontem,
em seu Gabinete, as Dire
toras da Associação de
Proteção e Amparo à jO
vem. Assuntos de interés
se da entidade assistêncial
foram tratados,

dação da Santa Casa de
Misericórdia de Pôrto Ale
gre e fundou colégios e

r-ecolhimentos para meni�
nos pObres em Jacuecanga,
no atual Estado do Rio, na
cidade de Bahia. e em Itu

�a:��odrs��lrio:e.atuaI Es-

Foi um educador bene
mérito e encontrou seu
biógrafa no Prof. Henrique
da SUva Fontes, em livro
pUblicado em 1958 e que
fora de comércio: "O Ir
mão JoaqUim, o Vicente

de Paulo Brasileiro".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


