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Em aviões especiais, de Pôríc Alegre e de Curiliba,
deverão chegar hoje a nossa Capital, os eminentes "governa
dores Leonel Brizola e Ney Braga, do Rio Grande do Sul e

do Paraná.
Os dois ilustres homens públicos vêm participar da

reunião dos Governadores dos três Estados, convocada pelo
Presidente Jênío Quadros. Viajam ambos em companhia de
seus assessores e ainda hoje, com o Governador Celso Ramos,
participarão de uma reunião prévia.

O primeiro contato entre os três chefes de Executivo
dar-se-á no aeroporto HERCÍLIO LUZ, às 9 horas, quando
os dois ilustres visilantes deverão -chegar

.

GOVERNADOR RECEBE COMISSÃO INTER-PARTIDÁRIA DE CURITIBANM

r'(J\Pa!ácio da Agronômica, o Governador Celso Ramos recebeu uma comissão lnter-Partidâria. do Município
II� CUi'Ubanos. que na entrevista com Sua Excia. tra tau de um assunto de grande importdncia para o pru
«rcsso daquele Jll7lnicipio, teeao saido -pteruimente sens feita com a maneira como o Govenlador do Estado en-

((t!'011 o -prouema.
'

L'a m,?s1lta forma como em quase todos os municipios, hã ali também carência de energia elétrica e foi êste
o lema, levado it consideração do Governador.
A Comissão nuer-eoruaana, que contou com a nresen ca do õepntaao Altir Weber de Melo, estava assim cone

SI'S, àionso õotii do PSD, Ramiro cíntenoro do PTB. Albino Cal Debella do PDC, Dr. llse Costa, do
PDC, Ribas ele Macedo, do PSD, Oricimbo Caela no da Silva, Presidente do Diretório Municipal do PSD,
Dr. Aldair Crmz, do PSD e Eng. Berçuníni.

LlDERAD06 PELO BRASIL E ARGENTINA, OS POVOS LATINOS AFASTAM-SE
DO PONTO-DE-VISTA'DOSiESTADOS UNIDOS SÔBRE HAVANA

WASHINGTü�, 21 (UPI)
_ A revista "U.S. News and
Warld Repnrt" comenta
que "dirigidos pelo Brasil e

Argentina, mais e mais os

países latino-americanos
estão defendendo o ponto
de-vista de que a questão
sôbre Castro e o comunismo
é apenas de índole norte
americana-cubana em-que
eles os paises Iatinn-amert
canos) podem permanecer
neutros". Em artigo com
direitos reservados, escrito
de Buenos Aires, Brasilia e

México, o semanário em re

ferência acusa que a nova

tendência se está tornando
evidente exatamente no

momento em que o presí .

dente Kennedy lança o seu

programa para a América
Latina. O despacho diz: "O
nrasn, que é o maior país

Suspensão de

Financiamentos

de Parte de

Bancos Alemãs
BRASíLIA, 21 (V.A.)

_ o Presidente da Re

pública solicitou ao Minis
tro dos Relações Exterlc
res e Ministro da Fazen
da verificar a informação
segundo a qual Bancos
Alemãs suspenderam _o

crédito para financiamento
de exportações desti'ii'a�as

��at�:a:�lte a��ta����'i���
elas cabíveis.

'1

Tomou posse, na direção
da ELFFA, o Sr. Lúcio Frei
tas da Silva, indicado pela
Asembléia Geral Extraordi-
?lãria.
l'ism;lio um j'egime de

da região e que há décadas
tem sido aliado intimo dos
Estados Unidos, está mobi
lizado, de ímedíato, seu po
derio e seu prestígio, fora
dos Estados Unidos e mar

chando para a "neutralida
de". A Argentina, que não
se mostra inclinada a acom

panhar os Estados Unidos,
na ruptura de relações com

Cuba, ofereceu seus préstf
mos para "melhor" entre os

dois países. E o México, que
t', o vizinho mais próximo

JQ DETERMINA PROVIDÊNCIAS:
EXECUÇÃO TRONCO PR!NCIPAL SUL

O Exmo, dr. Presidente Jânio Quadros
enviou ao chefe do seu Gabinete Militar' o
seguinte bilhetinho:

"Chefe do Gabinete Militar: Determi
no convocar para .a reunião dos governa

dores, em Florianópolis, todos os responsá
veis pela execução do tronco principal sul,
que o govêrno (Federal deseja ativar, por
tôdas as formas.

dos Estados Unidos, aplau
cuu tal atitude. As nações
menores também estão se

guindo a mesma pauta.
Parece que está assumin

do forma a liderança, dos
"dois grandes" da América
Latina, integrada pelos pre
sidentes .rânto Quadros, do
Brasil, e Arturo Prondíaí. da
Argentina. Numa zona, on
de antes uma atitude dos

����I��t ;I�idi��e�r:!t����t��!

SUB-CHEFE DA CASA !CIVIL:
RAUL SCHAEFER
Novo nome acaba de

ser indicado para a suo
('hefia da Casa Civil. Trata
se do Dr. Raul scnoetev
nome bastante conhecido e

que muitos serviços poderã
prestar _

no cargo para o

qual foi indicado.
Advogado, politico e jor

nalista, o Dr. Raul Schaefer
exerce sua atividade em

Brusque.
Como jornalista, militou

na imprensa do interior
tendo fundado o semanário
"O Mu'nicípio", de Brusque,
tendo anteriormente sido

um dos fundadores da rd
dia "Araguaia", também
daquele município. Jâ diri

giu vârios semanârios como

"Correio Br-uqnense" e ';0
Rebate".

Contador, formado pela
Academia do Comércio do
Paranâ, foi professor e um

dos fundadores da Escola
Técnica de Comércio São

Luiz, de Brusque.
Advogado, formado pela

Faculdade de Direito dr,
Universidade do Paranâ, em
1945, advogando ativamente
na comarca de Brusque.
tendo sido consultor jurí
dico e procurador de diver
sas emprés'lS comerciais e
industriais.
Deputado Constituinte em

1947, fez parte, como secre

târio, da grande comissão
que elaborou o projeto de
Constituição do Estado.
Transformada a Consti

tuinte em Assembléia Legis
lativa, foi vice líder da ban
cada ma;oritâria, que, ao

tempo, era governista, e fez
parte das Comissões de
ConstituiçãQ e Justiça e de
Finanças e Contas do Es
tado.

apoiada pela maioria dos
outros govêrnos. únícamen
te 7 países pequenos rom

peram relações com o go
vêrno cubano, como o nae
: am (li; Estados Unidos. 11:s
te movimento de separação
da Ilderanca norte-ameri
cana, além do tnterêsse das
massas pobres da América
Latina no "castrrsmo'', é o

que provocou a advertência
do �esidente Kennedy ao

���rkee;�oa�: ���d��i�1�é
rica Latina, pois "não exís
I e melhor oportunidade"

Jânio vofará em �mil:o �ar�os
São Paulo, 21 (V. A)

- Enquanto a posição do
sr. Jânio Quadros ante <1

sucessão municipal era

conhecida anteontem (w_

VENDA DO
PETRóLEO

BRASÍLIA, 21 (V.A.) -

O Presidente da República
assinou decreto estendendo
a aplicação do decreto ..

50.354 de 17 de março de
1961. que visa evitar os abu
sos de especulação na ven

da do petróleo e derivados
as indústrias de mistura e

envasilhamento de óleos
lubrificantes e de produção
extra e derivados de petró
leo, produtos químicos im
portados e utilizados pelas
indústrias mencionadas e

pelas emprêsas permissío .

nárías de rertnacão de pe
trólec

O GOVÊRNO DE JÂNIO E A POSiÇÃO
DO P. S. D.

BRASÍLIA, 21 (V.A.) _

Com a presença de 21 sena

dores foram abertos os tra
balhos do Senado Federal.
O primeiro orador foi o se

nhor Benedito Valadares,
do PSD de Minas Gerais,
que pronunciou o seguinte
discurso sôbre a posição da
bancada majoritária na
Câmara Alta em retacão ao
1:0VO govêrno da República:
"Terminando com o desa
parecimento do Presidente
vargns a tragédia que en
lutou para sempre o pais,
foi eleito seu sucessor o

pessedista Juscelino Kubi
tschek de Oliveira. É de se

nfh-mar que êsse govêrno
consolidou a democracia tal
foi a lisura com que presi
diu o pleito eleitoral no

qual saiu amplamente vi
tortoso o senhor Jãnio Qua
dros.
O mesmo fenõmeno; os

mesmos eleitores pessedls
tas e trabalhistas votaram
neste candidato. Devemos
então proceder como o fi
zemos com Getúlio Vargas
e apoiar o governo do se

nhor Jânio Quadros? A si
tuação é diferente. Getúlio
vargns foi o inspirador da
fundação do partido; co

nheciamos a fundo sua ma

neira liberal de governar.

.rânto Quadros surgiu agora
lia política, moço e vitorio
so. Traz na sua bagagem o

credito de ter governado o

grande Estado de São Pau
lo. Isto não basta. A Fede
ração tem aspectos e ínte
rêsses políticos internos li'
Externos tão variados e

complexos, que podem de
sorientar um gove-rnante.
O que fazer então? Espe

r ar, e só julgar o governo
pelos seus atos. Neste mo

mente, ête Juta com COI'"

gem pela melhoria econõ .

mica e financeira do país.
Mas só os atos completa
mentares e a execução dos
decretes poderão nos dizer
se está caminhando com

passo firme. Se assim acon
tecer, contará com nosso

apoio.
Disse ainda, o senador

Benedito Valadares: "Em
resumo, a bancada do PSD,
de acôrdo com a sua tradi
ção, não manterá nesta ca
sa uma atitude personalis
ta. Apoiará os atos do go
vêrno qUe lhe parecerem
servir aos puros ínterêsses
da coletividade brasileira e

da democracia, e combate
rá os que por acaso estive
rem fora desta orientação.
É esta a nossa posição em

face do Executivo"

HOMENAGEM 'DE BLUMENÁU AO
.

PROCURADOR :GERAL DO ESTADO
Amigos, colegas e admi

radores do Dr. Milton Leite
da Costa. Procurador Geral
do Estado, prestaram-lhe
significativa homenagem
na Churrascaria _çonti�
n9ntal. em Blumenau, por
ocasião de sua visita àque
la cidade.
Estiveram presentes as

seguintes Pessoas: Dr. Mar
dlio Medeiros, Juiz de Di
reito da primeira Vara; Dr.
Vinicius Colaço de Ollvei
:'a, Promotor Público da
primeira Vara; Dr. José Ri
beiro de Carvalho, Promo
tor Público da segunda Va�
�'a; Dr. Luiz Stotz, advoga�

do; Dr. Pedro Zimmermann
deputado estadual; Dr. Ozi
Rodriguês. defensor públi
co; Dr. João de Borba, ad
vogado; Dr. Djalma Lei

tão, defensor público; Dr.
Herbert Georg, advogado.
Dr. Jemeson Rodriguês, ad
vogado; Dr. Rubens de Ar
ruda Ramos, diretor do jor
nal O ESTADO; Dr. Sergio
Alberto da Nóbrega, escri
vão do Cível e Comércio;
Luiz Sramm, escrivão do
Crime; Benjamim Margari
da, primeiro tabelião; e Os�
valdo Nóbrega, serventuá
rio da Justiça. aposentado.

tará em Emílio Carlo-,
conforme afirma em carta

já. divulgada}, o více-pre
sídente, sr. João Goulart,
deverá uronunciarcse c

ficialmente hoje, em Ara
raquara, onde estará para
receber homenagem da
Câmara Municipal local.
Embora o P.T.B. da cap�_
tal tenha aooiadc a can

didatura Prestes Maia,
elementos ligados aos

petebistas afirmam que
díficilmerrte o vice-pré-

sidente anoiará aquela
candidatura.
A carta do sr. Jânio

Quadros em oue manlfes.,
ta seu voto -a favor da
candidatura Emílio Carlos
a prefeito. f:oi divulgada
na noite de sábado pelos
seus destinatários.
Fr-ise-ce Que o chefe da

Nação deixou claro na,

quela missiva que apenas
votará no candidato do
PTN, mas não se envol
verá na luta eleitoral.

Na �iretão �a [UfA o �r.
lúcio freifas �a Silva

(I,bsoluta compreensão de

aesnesus, ficou resolvido

que não seriam preenchi
dos os cargos de Diretor
Presidente e Diretor Assis

tente, cujas atribuições !�
coram sob a responsabIlI
dade do Diretor comerciei
é do Diretor Técnico, res
pectivamente.
Foi mantido no cargo de

Diretor Técnico o Eng.
Heim: Lippel.
Com O não preenchimen

to das duas vagas e tendo
os dois diretores dispensa
do a l'erba de representa
ção, a empresa dimi1!Uirâ a

sua despesa anual com a

administmção em um tolal
de Crs996.000,OO.

.

ABRAÇOS NO PRIMEIR.O ENCONTRtl

Éder Jofre e Piem RoUo, que sábado dispUtarrÍ. o

título mundial, conheceram-se no auditório da TV_

RIO, onde foram assistir à luta de Fernando Barreto
e Celestino Pinto. ° encontro foi cordial, marcado p01'

,

sorrisos. abraços e aplausos do público

Os "moralistas" da suc_-:ninoria, suportaram a

derrota de 3 de outubro até o dia 31 de janeiro
Durante o lapso do tempo intermediário, cevaram

se nos testamentos e nos oanamás. Na Assembléia,
um cargo nove, Criado sem- a menor necessidade.
que não há lugar físico para a "multidão" de funcio ..

nários da Assembléia, - vircu trampolim e no jodo
do "nomeia e aposenta" já anda pensando no orça
mento com mais de 2 milhões de cruzeiros. Um só.

A sub-minor-Ia, usufruindo a Mesa, criou a crise

que afastou do Legislativo a maioria .... até o dia

10, quando o ooder será restaurado e voltará a fun

cionar, sem passs-e-noleques e golpes baixos, visando

a fins excusos.

Enguanto isso, os "rncralístas" sub-minoritáríox
gastam publicidade com os dinheiros públicos, pa
gando irradiações de sessões "frias" e antir-regi.,
mentais.

Várias delas, dessas últimas sessões, marcam a

presença de 6 ou 7, ou mesmo 9 deputados.
Para a abertura dos trabalhos é necessária. no

entanto, a presença de p�lo menos um terco do total
dos deputados, que são 41.

_.

E' o. que ordena o Regimento Interno, no seu
art. 54, .� 2.°. Mas para êles nada disso vale. Des�
respeitai' a própria lei interna será até motivo de
promoção Dor MERECIMENTO ABSOLUTO.

Que continuem as suas sessôes irregulares! Que
berrem ao esguelamento. O dia 10 "evem" vindo. E'
a data do chôrc-livre. E comO' vão chorar!. Até já
esl ão: d�do dó!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



E.dital
JUIZO DE DIREITO DA CO· União, por precatória em

MARCA DE TIJUCAS

II Florianõpolis,
- do Sr. Re-

presentante do Ministério

!�!��l :: tr�::aÇã:ias,C�: .: I ���I��a�:taln����:' ec d:�
.erassecos ausentes, incertos -op o optcaquocar 'recua

e desconhecidos

I 'aes opueeap - 'cpeno SSf

_
o21P'e ou <nsodS1P o uroa

O Cidadao Carlos 'remes. OplO::lll ap 'S'8IP tOei '81UPl
Juiz de Paz em Exercício J.ilIrllO do aupncante sôbre o

Jo cargo de Juiz de Direito referido Imóvel, cuja sen

la Comarca de Tljucas, Es-. tença lhe servirá de ütuto
.edo de Santa oetartne, na hibll para a inscrição n.,

O ANFITRrAQ DA SEMA- alma da lei, etc .. ':' I Hc;::lstro de Imóveis. Da-se

NA Il: O EXMO. SR. 00- .

I
a presente o valor de .

VERNADOR CELSO RA-
FAZ SABER a todos qUQl1 CrS 6.000,00 para os efeito"

�ciE Q�o�����!A �IS :��t!n!�����a�e PC��:�ã�, ���1 ;�!:�dOP;��s::;::m���:: �
GOVERNADORES NEY ,prazo de trinta dias, de e vistoria, se necessário. O

BRAGA e LEONEL BRISO- nteressados ausentes,

in-,
Assistente que esta assine

�AN��:A C����_� HOJE ::�;o�ucd:::sco:��!�:e;:o ���a::�n;:Sjr�����a Ci;���:�'
_ O _ .lverem, que por parte de l'1jucas, 7 de março de 1961.

1) Comenta a rnretorta :ligi110 Donato Furtado lhe I ressr. Cláudia Oaramurú

do Lira Tenis Clube a
(oi dlrígída a petição do de Campos. Em dita pettçã .

possibilidade da presença
.eor seguinte: - Exmo. Sr. foi exarado o seguinte de

de Renê Nunes o famoso
Jt·. Juiz de Dtrelto da Co- pachc: - A., como requer.

pianista brasileiro na aoí-
.narca. - Higino Donato Desígno o dia 13 do correo

rée do próximo dia dote. Furtado. brasileiro, casado I te, ás dez horas, no Forum,

_0_ avrador, residente em para a justificação, reítae

2) Da Cronista Mary

S,anta
Luzia, desta Comarca,

I
as devidas Lntlmações. Ti-

Wynne, do Estado de São j�e�S�C:�i�Oa :�e�::e��� �:��S�s9-':1�ull� (�:s.��ar!:
Paulo. acabo de receber
convite para a quarta res- J ll:��u,e!:1 =-- Võ :�:��a�t:el �e:c����l!O �:rg�C��la���
��e:L�i��ac�!�oh���na�ro��; posseiro, há mais de vinte Feita a justificação foi pro

Estado dc São Paulo, "As anos, digo, vinte e cinco ferida a seguinte sentença:
melhores da Vida Noturna

anos por si e seus anteces- -'- Vistos, etc. Julgo por

de 1960", s\�l'�� ��g:;np!����:�� ��:-!. �::;e�;:�I:�r�U��eiC�:o��;�
_ O _

c ipíc de t-orto-neto, desta! tos, fi. Justificação de fls.,
3) Tambem do jornal "C Jomaeca, com 316 metros: procedidas nestes autos a

Globo, acabo de recebe!
de frentes e 1760 ditos de I requerimento de Higino Do

convite para participar da
undos atê certa altura naro Furtado. Cite-se, por

CARTA DA ALEMANHA onde alarga para o Norte I mandado, o confrontante

Cr.·se da u'D.·'I"'caça-o da Europa �::��a�:,�:,��ãO ����!,: com mets 30 metros de connecído uo rmõvefpor edt-

jornal. "Troféu Nljinskl"
rentes e mais 500 ditos de tais com o prazo de trinta

receberá o melhor casal de
fundos - ou sejam 710.160 dias, na forma prevista

Professor Dr. Hermann 3aspari e Konrad Adenauar. lítica exterior. econômtca, fundada a ''Comunidade Bailarinos do Brasil _ t;s-
.netros quadrados - fazendo

I
no � 1') do art. 455,·do C.P.C.,

M. Goerge'I, Deputado Projetaram êstes três depois financeira. cultural Econõmica Buropéía", que te ano o concurso terá .:��ni:()�,��:r��<;J��oh�r��_ �:���::7e�dO� ����:��_Federal pe la U1tiã(; da segunda Guerra Mundial parte f e os da defesa. composta dos mesmos seta âmbito naclo�� taco p.!"J:o�!o e de

IZidóri3llante
do M. Público, Dispen-

I �is6�D;�:���a'ORIG� ::����:zair��dO:��tic�u��� or;::����e�s :us:��:�so �� �;�.a���Oi�om��ou a�st:t��; 41 A coluna social felicita Regis da Conceição, e Iun- 80 a citação do Serviço de

NAIS pa", eouvencíoos como esta funcionamento. A primeira dos tratados de Roma, em a senhora Luiz Tereza)
dos e'II terras de Pedre. Patrimõnlo da União, poc

Um �lnl-estar politico está t a,n da impossibilidade dos - e por enquanto _ última 25 de março de 1957. Já nâc Daux, pelo seu "nlver" no �::��: a�e ��:i� �� �:::n:!-��r�s�;ue:::C�2a ::�
���;�rbo��!�st� a���I�I��n:: ;�Zl�l�Sse e���p:�i�i��::��v:� I :.�a�I��J!�ãO ��p���a�ioc:�'� ��� ���:i:aç:� �'��i�:a��

dia de hoje.
0-

ras de Erasmo Eloy da Silva' só do Supremo Tribunal Fe-
:! ao Sul em ditas de her I deral como também do

��i�:t'��a�ivO:e: ��t���la�: �U��n������de:o���d��O:u:� �ã���,P�.:��z:�o�:e�a�c�� �6��l1���::':: ��tt�����:t�, ��i�l'a��a ��g��� ��;!�:: dcíros ignorados de Justino Tribunal de Justiça do Es-

faSe de estagnação o pro- mergtas no sentido da re- 1950, cinco anos depois do elementos bastante Impor- multo bC��companhada, �;i�:s �::�ta'f�l a�q�r:1 I ��!O;ioraT;::a�s: ca��e�:r�:�
cesso da unificação da En zeneração politica nos moi término da segunda Guerra tantes para impulsionar (

6' J' '1' d II d ,,� pe'o Suplicante de herdei- oomendadn diz respeito aos
rnpa. As realidades nacio des da "supranactonanôa Mundial Três eram as fln� processo unutador euro�.u ates",

e vo a e .sun
d J

-

R i de! t
nais estão se apresentando de". O alvo era um Governo li.dades �isadas pelas potel1, O objetivo d -Oonnmí 't"'d'Ok; 'ov'en,Vi:,Ó."p"edo"odi�CuU,' I ���ÇãO� d�a�om:! �Iz:nano;o� I (t�e���so.al��a!�.�e�i2.ue s�:
como fôrças prejudiciais aos

I Federa,
nvo Europeu, ao qual eras contraentes, I\leipanha, ce'' e a fllmi aç$o de t �d " ., b

Iplanos originais de um Ro- seria entregue a plena so- Frto.nça, Bélgica, Luxembur- as fronteiras aduancir�s í Ihon
Tereza e Andreslna Regls custas, P,R.I. TIJucas" 14 d"

bert Schumann, Alc1de de bE:rama dos assuntos da po go, Holanda e It.álla: econômicas entre os sei! '-0- e semprE' foi exercida paci-. ma:c;.O de 1961. {ass). Carlos

'o
_ a colaboração em paises signatârios do Trata 7) Ellseana Haverroth I iica, contínua e inin�errúp- Terne� - Juiz de Paz em

"Mlss Santa Catarina" I tamente pelo SuPlicant� c Exerclclo do cargo de ,Tuiz

'�a�le��a��:ltO: I��ai:;��s� I ��beie��� s����ii;;e�enjt�rie continua aguardando a
seus antecessores com

ani-I
de dlr,�lto da Comarca. E

!)rincipalmente a França, e; cas Iguais para todos m chegada do Dr. Orlando �o de dono�. - UI - Em p�ra que che�ue ao conhe·

Souza que circula no Uru

I vl�ta do exposto quer o Su- cimento dos mteressados e
\ con.:;equente substituição produtot' indust.rlais e agri, phcante regularizar a sua ninguem possa alegar Igno-

��s;���t�t:stofõ��asR��r:�u�: ��!a�ss�: Pc�í�e: :�r��il�i�� gual.
_ O _ posse s6bre o referido imó-I rãncia, mandou expedir o

.tio ção de uma política econõ 8) Na lista de hospede do ,'�l, de conformidade com f' presente edital que será afi

_. ,
_ A cessão de direitor mica dos mesmos países, en�

I
Querêncla Palace, o discu-

le� Fertera! 2.437, de 7 de xado)la sede deste Juizo �o
OSVALDO MELO dc soberania no terreno da comum. A colaboracão do: tido sr. da sociedade carla março de 1955, qUe m�d1f1- lugar do costume, e, por co-

OS ULTIMOS SERAO OS PRIMEIRü3 _ Na rabad['. ?olitica econõmlca a um 01 governos nacionais 'com i ca Dr. Tony Maynck Vei ���el. OE a��r:50o ��toCOdf�� �i�ri�Ubl�:ad;u��: :E�r�
��SÚi��!��l:n��e::�e��tão, o cerra-fila, os inativos eram ;a�/�n�as�����n�����l :Z��c �����e?,O::Sã��'::el��o��( ga.

_0_ requer a designação do dia I Vezes no jornal "O Estado",

Depois dc todo o funcionalismo pago e satisfeito. !lasso inicial nos anos vln- como resultado mais impo_ 9) Estâ marcado para o
e hora para a justificação de Florianópolis. Dado e

os aposentados formavam alas para chegarem ao guichó :louros. tante a decIsão de 12 d próximo mês de maio o ��i:jl:: d���O��:� ��ll, �; f:::,d�o�;es�u���:d:ladse ��
e voltarem para casa com as pelegas. A idéia POlítica básica er!', maio de 1960, que prevê <I casamento do renomado

Já vinha sendo uma praxe. 1 eliminação definitiva d abrevIação dos prazos es- �:1�!�� ;��ialje�On D���� �: �:��::��:; �:�r�U��:� :�s n�evec�:�o ed�e:��tad�
paraD�a i��Ci�od�o�:;��'e!�r��,�êsT�:l��rs��rlu a burra ,��e����:.���tl'�e a:m�a��el' L �::,I:.Ci��zeno pa���tad:sti� char:.l, ::u.ço de Amol'lm, proprle! um: Eu, (as�.) Gercy do!'

E p,ntão, oh milagre dos milagres. participantes da "União d ma n tendo representante!! _ O_
.ano residente nesta Cidade AnJOS, Escrivao, o datUo-

Na tabela estava marcado o pagamento dos inativos. 'lÇO e carvão", _ principal dilllomâticos junto à "União 10) Tambem encontra-se

I
e Jose Antônio da Silva, grafei, confel'i e subscrevi.

Os primeiros. mente entre a Alemanha ( de aço e carvão" em Luxem� I ('m visita a nossa cidade lav�adol', residente .no re- 'Isento de sel_?s por se tra-

cuss�o,s�����S�uf:ini�aJ���v: �:I!�O d�en�C���e��;�n::.per- �1\:l::��:iO�1 pe�oa i������:� :I�:g�, �r�:il, f:�St�S, à ����� ��alc�:�i��sa,d�r�r�����o s�: !���O ����a�:;�:' ��:� ���. de Asslstencia Judlciã-

Naquele primeiro dia, o movimento (oi diminuto. ?esada.
.

Comissâo" da "Comunida- r eatão e Dr, Luiz Fernando �:��:�t=��t:ue,d�e���Ç�o� JU�:S�� p�za:l�s e:eer:::o �
Ning;e:;Si:�%��:'uma vez ficava confirmado de que um

Nos anos segumtes elabo
1
de" em Bruxelas. Secco.

iustiticação, sejam feitas a� cargo de Juiz de Direito.

dia chega em que os primeiros serão os últimos e os úl- :��I�:m���g��IZa���nospolrt��: ��ur��6gPe:{a�ec��S'g;�a�e� 11) cnsa���Realiza!'- citações atuais confrontan- Estã. conforme o original

Umos serão -os primeiros. � de defesa dos seis Estados diplomâtlcas com a "C�mu se-á no próximo dia oito o �:s s��v:m�v�edE�a��r:���, ��X�::arn�:e::st��� ���:�
vez �;rt�c:t:��s. assim sempre, porque as coisas cada ���40���:as!� "�n!!���i�� �i�a:;:�bU��:id�s �i�:r�tãe� :��c�ar:�a��:�:�l A,�: de Amorim, residentes nesta o qual me reporto e dou fio

MAIS UM APERTA0 NA CINTA _ Não ha mais que -;ão de defesa nos moldes da treitas entre os Estados Afri Souza, com O sr. Francisco �:�:rde :�m :;:��n�:: r;:;! G�:;;ado�Ur;�jos� Escrivão:

apertar, mas, ainda havia vago um ilhó, um sô para a "União de aço e carvão" canos, associados ou a se

I
Cirl1yo Correia - O colu-

hora da magreza e garantir suspensa a calça. "endo o parlamento francês rem associados ii. "Comuni nista agradece a gentileza

��i: i��, :��o,fl��n�;, cinta vai entrar em função ::!el;::�es� P����e ��r q�:�l: ��ct;" �u��pe:�erc:=�dOC�� �� ���:It�r:s!�:� !�r!c��_ A.enlura de Um Romeu Espanhol
Porque a coisa vai apertar mesmo, sem dúvida alguma, razões Estados Africanos fornece tccimento, Na localidade de Atlenza,

I
a dentro.

Subiram mais os preços dos generos de primeira ne de ordem técnica, mas tam-I dores de materias primas c -0-·

I
ElOpanha, ocorreu uma ver Numa dessas noites, como

cessidade.
'

bém de origem nacionalista de cafe e cacau nos merca, I 12) A sociedade aguarda dadeira parodia comlca da de costume, o nosso Romeu
Mais alto do que estavam. A primeira consequência t dos europeus, e isto, na ba! com ansiedade, a inaugu- tragedia shakespearIana, ,tez a costumeira vislt�
Ovos? Cento e dez cruzeiros a dúzia. politica foi o resultado do se do Tratado de Roma cm I ração de "Sayonara Bar" quando um Romeu de "ma- clandestina. Mas enfiou :\

Pão? Esse Pão nosso de cada dia? Vai dar um pulo plebiscito no Sarre, em 23 condições preferenclai;, o possivelmente esta semana. i La s�erte" envolveu-se em l!abeç9. Pelas grades e depois
espetacular, de outubro de 1955, cuja po Brasil, na realidade rel-"!'e- ----:- O -

I t�rrlvel e ridícula

comPlica-I
não pôde tI�á-Ia, Não gritou.

Farinha de trigo? Quarenta e dois cruzeiros o quilo. pulação rejeitou por dls ter ,entando os interêsses de 13) Num Jantar no Que- gao, alem de sofrer violento Pediu awullo ao primeiro
Apenas, para. servir o faminto, isto é o bom freguês. ços contra um têrço de vo-! tôda a America Latina, as- l'encia Palace o colunista �orretivo por parte do pai �ranseunte, que correu em

E por ai, não falando na gazolina. Aumento, somente tos a planejada "europeisa �umiu a liderança defesa anotou o sr. e sra. Dr, NIl- Je Julieta.' busca. de um serrote.
de Cem !'lar cento. ção" do território, plano que dos produtos latino-america ton Cheren, sr. e sra, Dr,

I
O caso é que o jovem Ro· Mas, a essa altura, juntou

.K:ío temos felizmente automovel, mas pagamos õni- - após o fracasso dos pro-! nos em Bruxelas. Paulo Macarini, sr, e sra. meu, contra a vontade dos

I
gente diante da janela da

bus. Voce já pensou nisso? jétos da organização poliU Contra as previsões da

I
Dr. Samuel Fonseca e sra. pais da bela Julieta d· Julieta, onde Romeu perma-

O jejum não vai ser para muita gente somente ca da Europa - deixou um Inglaterra a "Comunidade" Sal,y Radir. A 8ra: Nilton Atienza, conversava todas necta na mais estranha e

quare.:illla. pois quc em jejum andamos todos, v:i.cuo político c isolado. �omeçou e continua a fun- (Eliana) Cheren, foi nota as noites com a jovem ama- prosAica posição. Com o

E tudo ia baixar hein Jose,. Mesmo assim a Questão do cíonar bem, mesmo se con alta em beleza..e bom gosto da através da janela do

I
barulho, o pai de Julieta

g�;:� :;:�:; 'que vai haver um aperto bmbem nas �:�r��licdae:�d� :r:�:�:e��; �i���I�:��s �:�u�s ;::e�: I fau�:;�e o movimentando ::�l�::tapr���� �n: ��������d! ��ro;�����s�a�:
fontes de produção". Estadistas rrancêses e alc quando estão varrendo os nanela fica no res-do chão aplicar lhe violento correU

Jose, vace amda se lembra daquele versinho que mães, não conseguiu preJu- Estados partICIpantes, o que

I
(o. MADEIRAS PARA �

- o pai dessa modern�

JU_,
vo, do lado de fora do quar:

ha mUltos anos os cegos quase sempre poltuguêses, can-I
dlcaI a amizade franco ger não smpreende a ninguem R C�N,S�Rf(C��URT lIeta mandou colocar grades to, e.vldentemente_ Enquanto

lavam assim 'Margarida vai á fonte' mãl1lca, Já bastante fortale- que co�hece o montante e a !"��,,,(',,·v61 '�Nf 190"
na janela. Mesmo a.través isso, a serra funcionava e

Lembla-se? clda ate 1955 t extensao dos mterêsses na- ...... 10(,0 O"'ÓS'10 0 ..... ' ... "" das grades, a conversa se Romeu conseguiu safar-se.
Então cante esperando Nnquêle ano de 1955 fOi � éwnals em Jôgo � prolongava pela madrugadc IBRASA) .

ANIVERSARIOS
_ ten. Nedy P. Massollnl
- sr. Ar! Walknln
- sr. Luiz Gastão Dlniz
- srta. Maria Carvalho
- sr. Emídio Limongl
� sr. Alberto Mala
_ sra. Artur Duarte Silva
- sr. Waldemar Costa
-- sr, Mauricio CaldeIra

Martlene Vieira

Patricia Santana SociaisBorba
- sr. dr. Otto scneerter
- sr. Nestor Vieira
- 31'. Daltro Halla
- ,r. JOSe do Livramentc

Abreu
- "r. Elcio Moritz
� sr, dr. Durval José dos

Reis
Waldemar Costa

Eliana Cheren uma das senhoras mais bonitas e

elegantes de nossa sociedade

•
- .' .'&
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"o ETADO" o .M..6...le .....TlOO D�O O. 15. GATDIm.l FlorianóllOlis, Quarta- teíra, 22 de Março de 1961

ISTO SIM,
É OPORTUNIDaDE!

CR17
25 MESES

DE ENTRADA!
- o SALDO
V, PAGA EM

4��•. aa"'1LORIANOPOLIS

p � � I � I � M I � � T j 8 -Início �as aulas DO �urso �e �'orm�ão �e �ficiaisl
NOVA DIREÇÃO E NOVOS RUMOS PARA OSCADETES 'DA CORPORAÇÃO -A F O R M A ç Ã O DO P Dl I C I A L M III T A R
E O D I R E I T o - PARALElO ENTRE A 'DISCIPLINA (IV IL E MILITAR - Dl'RElTO PENAL M ILI TA R C O M O 1D I'R E I TO

Na -sala de recreações
Tenente Pompeu, no

• Guartel da Policia Militar
foi no dia 11 do corrente,
proferida a aula inaugu
ral do C. F. O. pelo Dr.
Francisco de Assis, proc
Iessor de Noções Geeaís
de Direito. O causídico,
em aprêço, dizendo da

importância do estudo do
Direito na formação do

polícíel-rntlttar. recordou
em linhas gerais a orga
nização da justiça e suas

caracter-ísticas, ccnsíde
ranr;o do ruais alta impor-
1ân ia o papel do cficial

juiz de Conselhos de Jus;
tica e inquérito Policial
Militar. Traçou um para..
leio entre a discipsina I

ci ...
vil e militar, dizendo ser

esta mais rígida do que a

necessária à vila civil,pois
as qualidades dos milita
res. bem como os deve
res oue lhes são atribui
dos, têm ascéctos que
lhes sbo peculiares. Citou
ramo exemulo, o medo e

a desobidiência:

onde foi assegurada a I
fi�!��o��co�a j�st���u�J� I
o esquema da organização
judiciária militar. compo .

sições dos tribunais e li_
mites de ,competências. po
lícia judiciár-ia militar e

ecão criminal. Aí se detc ..

ve. mais demoradamente,
para dizer que a políci:,
judiciária militar. sendn
como f:. uma au-íbuiçã .

privativa do comando, <l

este cabe a iniciativa da.'
investigações, nor "i ou per
SEUS delegados, para apu-.
rar r: orava da infr<lÇãe.
criminal; que a base da
aplicação da justiça mílí-,
tal' está na acâo do co

mando. oue la�ca mão d'
um dos .atos extrajudlct-,
ais ide sua qampetencía.
o inquérito pclíctat-mn' ...
taro Exaltou o oaoel 1'€

'levante do oficial-juiz no

ação Criminal e, principal
mente, na sessão de ju 1

gamento onde tem nle-r
liberdade para 'Opinar e

não julga apenas de 9CÔ'
do com a sua consciência
E' um magistrado, adstr,
to aos rigorosos preceitos
de lei, e não node contrn

r-iar de frente a orova pr "

duaida.
Finalmente coruclama o

oficial policial-militar pr-.
ra acrescentar à sua ey

periência técnlcd profis
sional...militar, um mínimo

de ecões nráticas de Di-,

rei to, processual e crimi

nal' com as quais exei-cc-.

rá melhor a elevada fun

ção de juiz, com indepen-.
I

ciência, honestidade e

tranquilidade de espírito. I

:=""----,,,,"';
- I

I

velar tenacidades ou in,

dependência na persona
lidade do civil, constitui
crime militar. Como a

gente atuante na preven
ção e repressão da cri_

mili�ade, o pcliclat-, nil::
t ar � serr nre um nomer

visado: peca nelo Que faz
e oeca pelo oue deixa d,
Iaze.r: como r-doe os seu)"

deveres convergem para
a ordem e segurança
mesmo cimo o sacr-ífi

cio da próm-ia vida. cos

tuma-ze dizer ouc a SII"

liberdade é mais restrita
que as dos r-ivis: tem uma

segunda pers.nelídede.
quo- nas atividades, quer
nó conteúdo da r-onscrên.,
cia. Baseado no estudo
sõbre o espírito, militar.
pASSOU a analizar o Direi
to Penal Militar, em te

d�s os seus aspectos. ca-.

ract-r-izando-o como um

Direito Esoecisl. o qual,
-ntc s c'e ser um privilé
aio, "carreta maiores ext

gências � f'I mais severo

rigor. Chegou mesmo a

preconizar a existência
de um fôro esoecial para
julgar todos os crimes.

comuns ou militares. pra
ucados em razão da Iun.,
610 r1" \','7. «ue () pol.,
cial-rnilitar, mesmo e dts
posição (.lI': aul:)I idade P0-

p-Hcial civil, não oerde r
f

su.a
qualidade de militar

,.Fez urn retrospectos do

Direito Penal Militar que.
Iorrnadado das leis mili-
tares portuguesas passou ....----.

do âmbito da legislação SAn O n {J � ÍJ '�

;����i��icaiona),ar:lcan�l'a�à� SÓ C � r E
cr:l'<lI'tf'rfsti(""'s próprios a .... _

parti!' da Carta de 1934.

Não bastam, disse mais, as

11I'CÔCS teóricas ministra
(1:::� na Escola de Forme.,
cão de Oficiais. torna -se

:��:::c���í�:�i���to:()��� I

jam dc,:;:envolvidos e c n,·.

solidados nos diferentes
estágios da vida do ofi....
eial. Será tão útil a r-ria

ção de cursos especializa
dos de Justiça como os

demais cursos de aperfei
çoamento.

Capela Sta. Luzia

1\ Convite
O Diretor da Organiae., bebidas" e outras coisas

ção da Capela Santa Luzia constantes de quermesses.

I do Pantanal, vaer-se deste 11\0 final dos festejos 'have--

I
meio para convidar ao pcvo rá ônibus de. volta.em geral para particlpa., JOAQUIM SANTANA
dos festejos oue levará U I Diretor
aleito, no nróximo dia 1.' I

Salas - Frente le abr-il (sábado de alc-,
L._ -,Iluía). nos salõ'-" do Clube I ...

�iU�:�:;:: �RÓS���� I �i��·.e����I�:;:·��i�:I:aC()�,-.
PARA ESCRITóRIO OU oarraquinhas r 'C se reol;
CONSULTóRIO MÉDICO .arâo, cem uuuirna de fo

-l�ua Fernando Machado. gos de artíftc.o. venda de \

CO�'O É GOSTOSO
O CHÉ ZITO

.:�"
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ãüdicauõr'proiísslõüàií._-----------------_._----�
Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta

DR. GUERREIRO DA FONSECA
TRA'fAMENTQ das SINUSITES sem operação por

ULTRASO::-: e IONISAÇÁO. EXAMES dos olhos e

RECEI'l'A de óculos com EQU1PO BRUSH-LOMB.
EXAME de OUVIDOS, NARlS e GARGANTA por MO
llF;R:'\JO [';QUIPO RIfENOL (único na Capital) OPE

RAÇÃO de AiHIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

SlXUSJTES pelos mais modernos proceasus. Opera em

todos os HOSPIt'AllS de Ftortanôpofis.
CO:-';SULTóRIO - RBA JOÃO PINTO 35 (em

rreme II Radio Anita Garibalài).
RESIOe:-';CIA - RUA FF.Llf'F SClllilJDT \19

FO;"_'E - 3560.

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MATERNIDADE (ARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

J(aoiIlI!JIPiolLR!\: DRS. A. ,I. NóBREGA DE OLlVI;:l!{A
EWALDO J. R. SCHAD'RB

Y,J;am�l'o do t:8tômago - Ve�lcola BUlar _ &In. -

Tora. _ O!l!O� - Intestino. etc.

m"!l'rusalplogografia - Radio,ratla ObUélrlu
I Grt.lVldêz) - Radiologia Pedlalrlea.

1,I,sPOE DE APARELHAGEM MODmNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

I!:NDERtCO: Rua Irmã aeawerde s/no On.lbtu l per
'" (Alm.te. LamegO).

DENTADURAS INFERIORES
M!.TODD PROPRIO

rlXAçAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGIAU DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO rARANA
RAIOS X ...:.. PONTES - PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

aORARIO - das 8 às 12 e das 18 as. 20 boru
HORAS MARCADAS - das 14 às 18 boru
RUA TRAJANO, 29 _ 1.0 andar

K.OATOK&tõ
::,<r";O,a. �:�:,c�::�".ç.:� 110

:'::;'> 1c:=""'=""'====""'====iiiiiiiii:.,I�:l:al;:da'!:�O--p:��:l�a�:�e��c�:n���'�r���y��.:�: 1

,;.::��Oc::.::;:::Mp-:;�·I1�.:IA:� C. E. VIE'GAS ORLE do - Panlo di Costa Ramoll - Carlo� A Sllvf'lra Lf'nl.1
B:olpltlll ae Clrldlal.. " , ...a. <lu <.:0 L A 8 OU A UO H &tI
u.sn boro. 1m "'.ot. ao <"On.ul_ \ Prof. Barrelroa FlIho _ Dr. Oewetdo noanaue, l'lIht •.•16rl(l A R'" N''''" M·ohlao. 17. Advogado _ Dr. Alcldel!l Abreu _ Prof. Carlos da Cosl-!< Per-eir a

�!��::�;d�;�:d·;:�Il,�-:: ���� �;lJ /.AH1A s» ASDAR l'ELEFONE. 2248 �:�e��O:e d;:�ael�1 �j�;r.II:�f�:D80L!�t:e::i C�KI�r..
================""1 ��Ir�u�enD�O!�yrPI:t:o�a�:u;e�R�c�e��Obr� T:"a�I,"-�

Doral6clo Soarei - Dr. Fontoura ReY - limar Chl"vlI.l .....
- Rui Lobo - Roeendo V. Lima - Maury Borges
Lázaro Bartolomeu.

FOTOGRAFTA - Al\nLTON VIEIRA

nu HE!'<UIOI'l!: I'IUSCO

ll"."�'" o. 1I."1l"_

(:(1"":. ,,. "all.l_

PAliAj�O

"'e.

Dr. La-;;;'o Daura
CLíNICA GERAL

Especiall1:ita em molêstia
de Senhoras e vias uríná,
rias. Cura radical das tnrec

���re������i�0����1��� ��
amboa os sexos. Doenças do
aparelho Digestivo e do sís,
tema nervoso. Horário: das
lU,30 as 12,00 e 14,30 as 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.

DR. WALMOH ZOMY.tI
GARe)),

DlplomldQ p.l. J'.awd-.o� "' .....,_
•• 1 d•• "1101"'1 d. Unu."",d-.o.

11-!.n"rnQlK".tOOIl�"'.Iw.r_
Clldl<1e�a.oolA. (S.ITI00 lia t'I'o•.
Oat"10 B�. LlDUo). ...
,nterno ao S."'I\)O d. ClTUfSt. dO

Ro,pltal I.A F, •.T.C. do IUeI n.

Janeiro. JUdloo 40 RnçlW ..

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Preparo de cavidades pela alta velocidade.
BORD"EN AIROTOR S. S. WHITE

Radiologia Dentária
CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAL

Cousultórin: Rua .l orônimc Coelho ]6 - 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

Cirurgião e Prótese Buca - Facia.l. � Consultório:
Rua Jerônimo Coelho 16 - 1.0 andar - Fone 2225

�������M��������-,
, O SR. QUER VENDER SUA CASA?

I! ENTAO PROCURE O ESCRITóRIO DE VENDASIII
DE IMóVEIS, DE •, OTTO JULIO MOLINA, RUA FELIPE seMI-I!
• i\11D:E�6;-T��������BF������� ESCOLAR DE'• BARR:_;_:IR.03. LOTEAMENTO "BAIRRO IPIRlI.NGA"'1I
�----------------

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

.rhlh<l� • d. • ... rUld.....,. [)I
;.rloo Cort'.
lt)f:!--iÇAS na SaNHO.l.A!!
"AR'rOS - OPIRAÇO.s _

PARTO S�M OaB. p_h> "'f_o

I p'loo..protu"",oo
Con.ul�ótlo; HUI Joio }', ........ ,�.

gulaçâo.
Consultório: - Rua vttor

Meireles, 24 - das 4 às 6 hs.

Residência: - Rua Santos
Saraiva 470 - Estreito
Fones; 23-22 e 63-67.

Dr. Hélio Peixolg
ADVOGADO

.secntonc _ Hua rellpe
8chm1dt nO 37 _ lO 0\.1:1'1&1 _

"ala.'.

�,������,,��!�!�����t��;:� v. s.1
podere dispor de uma Clinica. Dentária capaz de lhe prc-]
porcionar um tratnmento inteiramente ind"'or e efi
crente.

Preparo de cavidades pela Alta Velocidade, 300.00e
ralações por minuto.

Dr. Nildo W. SeU - Consultório modernamente Ins
talado à Rua Vitor Meirellea n. 24 - térreo - Fone _

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

a.. C."IÜl.tr•••tu, 111

r.l.foDe 8022 - Ola. Poda! 1I�
••••rtc. T.lerráfiu IST."'- IX)

UIR.1·UN
Ilabeal d. Arrl.tda flarr. ...

O.«.-NT.
UOOlIDfO. FerD.a.nrle. ,I .. A'Jut."

P88LICIDÁD.
O.mar A. SehJflldweim - Virgilio Dias

II.PIlIS.lfT.\,..,.,
..,r:....t.�.... A. 8.. lAn L�a
11101'- Baa Se•••• r 0..,." ... _ •• .. .'.r

T lU''''
«. Pul Vlt6rta ti7 _ ...... 1 •• _

Tel. U-SU.

'lerv1ç. Tele,rAnc. oa UNIRD PlUI85 I\)-P,
AGRNT-.B • CORR.SPOiiD.N�

•• T.cI.. _ .aa.Jdpt.. ,. "'ANTA CA'T A lU.""
.&.N.!lC�J •

••• ,•• ". c-.lr.l.. ih sc.r". e••• '-"-Ia ••• , •• ,

L O T E S
com grande tacUldade de pagamento, eenue-ee lota

a longo prazo sem Juros, sitos á rua Lauro Unbar�, pf6.
xlmo a Penttencíana. Podendo o comprador construir ...
tasa, Imediatamente.

Vend8JI:' Edtflclo Montepio S.o &D.�ar - Sala soe _

Fone 2:191 e 2867.

ASSINATURA ANUAL - CR$ l.OOO,OO
A direção não se res).eU>abilÚ.. pelo.

cou('eitos emitidos r 1rtjR'(l� a5.Q;ma.do.

TELEFONES DE EMEHGRNCIA

Aeroporto Hercílio Lua . . . 2619
Casa de Saúde S. Sebasttêc . 3153
COAP . 3540
Corpo de Bombeiros 3313
Estação Rodoviária 3507
Hospital de Caridade . 2036
Hospital Nerêu Ramos 3831
Hospital Naval 2222
HOSPital Militai' 3157
Hospital Sagrada Família 6325
.Juizado de Menores 3733
Policia . 2594.
Policia (Estreito) 6233
SAMDÚ 6282

3023
2088

O"
2404

Serviço rapido e perfeito, tratar com Rodria:uea, Três casas. sendo uma de mater-ial e. duas de ma,
!"rf'itll:-l ii rua Conaeüieíro Mafra, 164 fundos. deira ii Rua Major Costa (Servidão Celio Veiga n. 50).

'I'rntnr 11 Rua Major Costa 68 com Acàcio Lemos.

VENDE-SE

�
•

pROGRA�A DO MÊS
PROGRAMA DE CINEMA MES

DE
M A R ç O

LUSTRA-SE - LAQUEIA-SE - e

ENGRADA-SE MOVEIS

MOTOCICLISTAS
.'\ RAINHA DAS B1CICLETAS, avisa que
está apta li executar o serviço de pintura em
Motocicletas e Lambretas. Rua: Conselheiro
Mafra, 154 .

A RAINHA DAS BICICLETAS
Necessita de I Mecânico Especializado

em BicicletasDIA 21/3/61 - o GAVIAO DO MAR � Errai Flynn e

os Irmãos Mauch

ResIdêncIa --

: i: �8��6�;R�O� S����ROA _

���EC�D:D����T���I A L U G A - S E _

A, ORQUESTRA DE TO- O salão sito a rua Felipe Schmidt, esquina de RuaBIAS TROIS! Trajano, altos Confeitaria Chiquinho.I M�lIas na Secretaria Tratar no Chlqutnho com o sr. Silvio Ferrari ali pelo
,

fone 2311.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE. PÚBLICA
PLANTÕES DE FARMACIA

MES DE MARÇO
4 - Sábado r tarde r Farmácia Catarinense
5 - Domingo Farmácia Catarlnense

11 - Sábado (tarde) Farmácia Noturna
12 - Domingo Farmácia Noturna
18 - Sábado (tarde) Farmácia Vitória
19 - Domingo Farmácia Vitória
25 - Sábado (tarde) Farmácia sto. Antônio
26 - Domingo Farmácia ato. Antônio

31 - Sexta feira (dia santo) Farmácia Catarinense

O plantão noturno sei-á ef;·-'-u-ad-o-p-'l-.,-:'-am-':-"':-"la-s"'8""0-.--:'An-',"'ôn-"o-,""N"'ot:-u--rn"-'-':-V""'itória.
O plantão diúrno compreendi do entre 12 e 12,30 hs:serà ef etuado pela farmácia Vitória

Adolfo Koncler n- r.

ceíxe P08� tOt

Telefone - 2m

Rua Trajano
.aua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro

Praça 15 de Novembro
Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano

ESTREITO
5 - Domtngo Farmácia Indiana
12 - Domingo Farmácia catannense
19 - Domingo Farmácia do Canto
26 - Domingo Farmácia 'Indiana.

31 _ Sexta feira (dia santo) Farmácia Catarlnense

Rua 24 de Mala
Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Mala
Rua Pedro Demoro

O plantão noturno será de tuada pelas farmácias do Ca nto, Indiana e Catarinense.
.

A presente tabela não poderá ser alterada sem préVia aut orização d-Êste D�partamento

ALUGA-SE
ALGUMAS PEÇAS EM óTIMA RESIDl!:NCIA A RUA

DUARTE SCHUTEL N.o 34 � TRATAR NA MESMA

VENDE-SE
Balcões, conjuntos de vidros de balas, vitrines, estufas

mais acessórios de bar e ConfeitarIa.
Tratar na Confeitaria Chiquinho com o sr. Silvio Fer

rari ou pelo fone 2311 marcando hora

.�-----------
A RAINHA DAS BICICLE.TAS possui peças e oi

acessórios para as principais marcas de bici,
cletas. e tem também � sua disposição A"R ..

GRATIS. Rua: Conselheiro Mafra, 154.

REMINGTON RARD-DO BRASIL S.A.
TEM VAGA PARA UM AUXILIAR DE ESCRITóRIO.
CANDIDATOS APRESENTAR-SE NO ESCRITóRIO, À

RUA TRAJANO, 18-B, DAB 15,00 AS 16,00 HORAS.
PREFERt:NCIA � MOÇOS QUITES COM O SERVIÇO

MILITAR.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Rajá Serfoji
Estamos em 1798. Um exército /Ja7l.cês, às ordens do

Geneml Bonaparte, desembarca no Egito. Em S. Peters

burgo, morre Catarina, a Grande, e seu filho Paulo I (l

sucede no trono de todas as Rússias. Pitt el Mozo é o

l)rirneiro Ministro da Inglaterra, enquanto nos Estado�
Unidos morre George Washington e John Adams ascende

à Presidência. Longe ainda do cenário dêstes aconteci

mentos, no sul da Indta, a uns trezentos quilômetros de

Madras, um menino é proclamado Rei.

1\\ � .nome �o imberb.€ mon,arca. é Serlo1.i, filho adotivo
\.: do sétimo rei MaTatta, da dmastia que vmha reinando

/
sobre Tanjore por mazs de. um" séc'lflo. O pequeno tinha

�;:s s��e t�oU ;��ra��;g��a���i:���U ::�g�:�oU;el�eg��=
/ rib�ndo. Mas é aqui onde começa a complicar-se a tus

torta. Amar Singh era um homem corroido pela ambição.
Com eleito, tratou de usurpar o trono, declarando que o

Rei havia adotado ilegalmente o p::>queno Ser/oji. E o Verminoses Intestinais
menino foi mantido prisioneiro em segrêdo. Por sorte um .. A Ancilostomose
missionário dinamarquês, o Padre Schwarz que se encon- Das verminoses intestinais, a mais grave é a

trava em missão em Tanjore. deCidiu ajudar a pequena Ancilostomose, vulgarmente chamada de Opilação ou
J;itima de Amar Singh pam o que obteve o apôio deci- Amarelão e muito comum entre a população rural do
sívc da East India Company. E, assim, com o apóio de Brasil.
homens e armas, Seriofi não tardou em subir ao trono A Ancilcstomose é causada por um verme com cêrca
de Tanjore. de lcm. de comprimento. As pessoas se infestam quaq
, Mas não Só Serfoji deveu Mas o jovem rei não se do entram em contacto com a terra contaminada pelao
ao Padre Schwarz a recon- contentava com reunir tão fézes de indivíduos portadores de vermes. Os ovos do
quista do cetro, senão tam somente obras locais, e tam vermes eliminados com as fézes quando lançados ao solo
bém a educação. O Padre bém trazia livros de terrae vão se transformar em lavras. As lavras penetram por
conseguiu transmitir ao me .en-utns. já que não conhe qualquer parte do corpo, mas a principal via penetração
nino seu amor à ciência e etc o Inglês, o francês e o é a pele dosp és; penetrando no organismo as lavrar
às artes. Era o momento da alemão. Por ête, hoje, o via atingem a circulação e depois vão se localizar no intes •

i���:r�ç��rfOj�ritre���sita�: �����a�urp���:���� P���çõ: �:r%:sn���l��:�e��re s�l:ol:eez� :ô�! �vf�;�:ea��!,�a� �li
de armas e homens para re- de obras famosas. As lin- minados com as fézes que irão assim contaminar ou ..

cnassá-te. Com sábia e pru juas orientais, como a per tros indivíduos.
dente decisão, proferiu de sa, pOI exemplo, também es Os vermes adultos acumulam-se em glande quanti
ditar-se as artes e a paz tão representadas na blbjío dade no intestino, causando senos transtornos sendo

liSua obra mais notavel fOI teca Porém o tesouro dos o mais grave a .anemw

Ia orgamzação de uma bl tesouros dessa singular bí O doente de anc ilostomose tem o rosto pálido e ama

ultoteca extracrdinárta, on- bnoteca. cuja riqueza não e relado; queixa-se de fraqueza geral e desânimo para
de se reumu uma vasta

COI
ainda conhecida em sua to o trabalho Nas crrancas atraza o desenvolvimento Hsi

tecâo de livres raros em lin caltdadc ao cabo de 50 anos no e mental \..."
Iguas do Oriente e OCidente, re ínvest.ígaçôes, consiste A Ancilostomose alem dos males que causa abre fa

e a qual deu o nome de bl- em sua colecão de manus vilmente uma pai ta de entrada para a mstalacão de ou
buoteca Saraswathy Mahal, entes índios nas línguas tras doenças, que encontram assim um terreno enfru
em ho,n.enagem a....geusa da ta.nul telegu ma!atl sans quecido e propicio as mfeccões graves, pi-incipalrnent-. •
Sabedona, esposa do pode- cnto, etc .. A coleçao consta nas pessoas debilitadas ou subc-iu trrdas.
rosa Brahma, na mitologia de mais de 30000

manuscn-j
PROFILAXI'.A DA ANCILOSTOMOSE

hmdu Claro esta que la a tos, alguns dos quais são Ccmpr eende o conjunto de medidas adotadas para
biblioteca existia e que seus verdadellas_ obras de arte combater a doenca as quais se aplicam tamb(;!m na

���o�'�i� MS:ra�::��eu� ���: ��;�tor�r:stf��mae��I�=nJo:�1 Plof)la�:ot���oo��a�o(oel !�l:tSl�I������m���t:l:cõ�:1 a;a
cessares, e também aos pos �hamada modl, usada pelos llitauas (fossas e latImas) com a fmahdade de" Impe
teriorp.s, os da dmastla! memblos da casa leal dos d,r a Vida e a evolução dos vermes elll111nados com a_

N�yak. ��s a verdade � que I MLlratta. fézes dos indivíduos Dortadores .de vermes.

fOI SerfO)l quem reUnIU a
.' ". b) Proteção do indivíduo. Pelo uso de hábitos hi * Motores trifásicos ofé 300 H P ARNO SAmai.or .

parte �o� livros da rR�t R���n�:r!OJ1, remou du giênicos, c?mo calçado ,e vestuários adequados ao tra� * Motores poro máquinos de co<turo
• •

matavllhosa bIblioteca. e quatro anos, balho, asseIO corporal, agua de abastecimento livre de I N O Ú 5 T R I A E C O M É R C I O

��r:li=�:����,�;ú�:�!� rf',���i�::l�15:;'�ª�l:f.� ��:;t�i�:::H,:��!:�;���;:�;o!�:,:li?i:�à%���:�:�
* Molo'"

"P':i::RESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS,

��;n����:I��mO: e:m:n:e�: tas e os músicos. Foi talo
ção de medicamentos anti-helminticos- e ferruginosos; MEYER & elA

re:inada cultura. Por exem- impulso dado à cultura, por :dd��f:�a��I�lt���a p�':c���sul��:i�o�u�:l h�;::n:.r��:���� ..•
pio, o que hoje é conhecido �ste Raja, que até o presen de esposições, palestras, cartazes, folhetos e filme sô II

Ruo Felipe �chmldt, 33

��m�a a I:�:iC;otlãS:!�:da d� ��d�é���O l�;�or�ri!�eg��� br a profilaxia das verminoses. �1!I�����.���i!�������!!!!!��aperfeiçoada durante a épo cqmo centro cultural da In I '::: - - --- � -�-
ca dos Naya'. dia. 8eu"ábios sabhas (gcu (asa Precisa

se\----
I Quem era li d P'\11!l ._�-

•

t.J
A lingua do povo era o

p.OS
de discussâo) foram fa

- ",

S i1 UO R O S 0.1
-

.erar � IeIllLlre�fti� r'
no entant.o ° sãns- '110,':::; (m seu dia. A arte da Pl'ecisa .. se de casa

para.!
.

� !itd 11 ir tiP� t"1

era, como ainda é, lin :lança, em sua forma cI casal sem filho, 80 c�rE ZITO PARIS, março (lBRASA) .l"ada a abscurecenem a de-'fl·.·ivada ao ab;-ig'o de r;ual-
gua dos eruditos e dos poe ir:.. praticava-se como er Tratar nesta Redacão "Não conheço exemplo de pdme. Morto aos 37 anos, I quer comp;:omisso com as

tas. :-:cnhuma outra parte. 1 com FLA'VIO. ". vida mais bela de se ver. Gerard Philipe foi, nos ul- tolices possíveiS da gloria.
tirr:.os cI;�s, ligno do adoh$- SPus 8.dmiradores podiam
cente, do jovem ator que perguntar-se que especie de
espantava os seus camara feitiço permitía a Gcrard
das pela sua paixão ( ) Philipe proteger-§e cont\::'l
digno tambem da admira- essa espuma feia da noto
çüo do publico, de sua po riedade: as indiscrições, �
pularidade imensa." comadrices, as fotografia.
Quem não estaria dE' sensac!onais.

acordo com esse comentaria

Um Conquistador do Espirito:
dos quais era autor. Por ou
tra parte, numerosas esco

las, consideradas como as

mais modernas do seu tem-

Por KA NAA SUBRAMANYAMA
'I'raduçâo de FLAvIO ALBERTO DE

AMORIM, especialmente para O ES
TADO

não somente a dança índia, Porém gerfoji não prati
senão também uma rorm: cava somente as art.es. Tam

ocidental adaptada ao gôs., bem a ciência era para êíe
local. O amor que senna . motivo de entusiasmo. Sob

Serfoji pela música era ti : a direção de ilustres mes

grande que quando um cé- trns, Serfoji se havia Im
lebre artista, por uma razão ctado nas disciplinas da

qualquer, não podia, aceitar quimíca e da üsíca. e resic

o convite do Rajá de vir a experimentos em um laoo

seu palácio, o Monarca mes ratório construído segundo
mo ia então, sob um disfar- planos traçados por êle me':

ee, a admirar a sua arte, mo. Possuía também uma

perdido entre a mUltldãoj imprensa onde imprimir
anônima de aficcionista. textos, nas linguas Iocaís,

construir cozinhas popula
res para os pobres, sem es

quecer dispensarias médí
coso Ainda hoje cert.as pres
crtcões de sua época são de
uso corrente em o sul da

Indía.

po, foram obra sua também.
Ao lado de tal obra cultu

ral, Serfcjl não esquecia
seus deveres sociais. Fêz

Campanha de
Saneamento

Enfim Serfoji foi um gran
de monarca, não pela exten
são de seu território nem

pela rórca de seus exércitos

' __ .

análise, de transcrições e

comparações. Desde 1918 a.

grande biblioteca é propi-le
dade do Estado. Com seus

15.000 volumes em diversas

línguas ocidentais e seus

30.000 manuscritos indios,

senão pelas conquistas dQ
seu espírito. Depois de sue

morte, em 1832, Tanjore
continuou sendo um grande
centro cultural. Logo che

garam duros e agitados ten

pcs, mas através dêles o'

principes de Tanjore sou

oeram conservar os tesou

continua como um grande
centro de estudos e ponto de
reunião de arttstas e eru

ditos.
ros de sua biblioteca.

nando.

Desde meiados do sécu

Em verdade, o espirita de
Serfojl continua vivendo

nessa biblioteca e com êtc
":"

passado se havia começado
a fazer a lista de tódas as seu exemplo, que é o de um

homem que punha a J;msca
do conhecimento acima do

obras da biblioteca. Este ca-

tâlogu está já terminado

mas ainda se faz necessário qualquer outra atividade.
um minucioso trabalho de Serfoji, pois, continua rei-

MOTORES ELÉTRICOS

ARNO
consumidor.

Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovada .. ,

* Eis os três Ictêres de gorontio que os Motores Arno representem poro o

* Os Motores Arno sõo rigorosomente controlcdos pelo Sistema C. r. Q., Con

trêle Integrei de Qualidade, o único que asseguro perfeiçõo máximo no

produçõo em série,

.'t

* Matare. monofésicos até 1 Y2 H P

Esse livro dá a respostn,
.jlU é muito simples: o jo
vE-lll ccmediante não pro
curava esconder de sua vi··
da seni:o aquilo que cada
um daveria Sempre protege.r
ciosamcntedos olhares,' dos
-:ul"losos: um amoi','bs filhos,
um pouco de solidão para o

tI'2.balh(l e a amizade. Não
era um comediante glorioso.
rico. rea!izado ;era o eterno
rapaz modesto, alegre, de
dicado ao trabalho ....-

de François Nourrisier, a(l

ler o farto volume de ei'O

cações e lembranças que
Claude Roy e Anne Philipe
- a esposa de Gerard aca

baram de enfaixar? (Caie
ção '"Air du temps", ed
Gallimard).
Todo;; os que o conhece-

1':lm bem, quiseram dar (L

seu testemunho. Mais d
100 pessoas vinC: 1S dos meio�
mais diversos fL!eram ques
tão de prestar essa home

nngem à amizade.

Seus mais intimas lã es

tão: sua mãe, sua espo.-a
':::laude Roy, o escritor Gecr
"'Tes Percas, o diretor Ren{

C'air; seus amigos: Je.:1.ll
Vitar. que lhe proporcional
'1 oportunidade maravilhcsr
do Theatre National Popu
1.... ire; atores e t'ente do ri

nema, camaradss obscuro'
:"'u gloriosos, criticas dra
�::t+;cn.'l e tecniros do esp"!
·l�alr..

Homem do dom e hom"'"
do segredo O mesmo: 1-
reza, pudor, graça, nlegr
impeto

Todos os que conheceram
_::"arar_: Gerard Philipe, que
;ompJ.rlilharam de seu des
LirlO de homem, ou de sua

ca:-reir3. de cOHleditmte, le
vJ.ram um ramalhete
a <-na rt'ssurreição. Ele
tã, dian te de nós,
1113.ndo, representa
r:lul"'.do, falando, so

present.e

Esse conjunto não é hete

rogeneo senão em apare-1-
cia: sua varied'lde permite
encontrar o se<:!'edo da d I· .....---

pIa personalidade de

Ge-Irard Philipe, que tinha uma

vida exterior inteiramente
devotada ao trabalho febril
de comerliunle o uma vida

GOSTA DE ,

ENTÃO PECA CAf

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\
f MANO;Z-;���;� �NT��U�R�-R�M�NDO -:_ Em ��-��a������- ;�ilas -:-�ma -e::ôra loca�. :-�ran� -"sculler" do Clube Náu-

�co Francisco Marlinelli. Manoel Silveira. considerado o maior singlisla de lodos os lempos em Sanla Calarina e aJluem o rubro-negro deve o maior
acervo de conquislas. não mais abandonará a práliea do es porle do remo como era seu desêjo. islo em vislas de declara ções que leria leito seu maior ri

val. o aldisla Orildo Lisbôa. que n ão se conforma com o revés do dia 12. e deseja nova oporlu nidade para demonslrar aos aliccionados que física e Iêenl
camenle ele eslá em plano superior a Manoel Silveira que, segundo o remador do ,Aldo Luz, ganhou uma vêz mais por queslão de sorle. Pelo vislo haverá
novo duelo enlre os dois denoda dos remadores que, assim. concorrerão novamenle ao páreo de sltil!, marcado para o primeiro domingo do próximo mês,
junlamenle com oulros seis páreos. A coisa vai mesmo pe gar logo. .

.

-------------------------------

U· '�'-
. �,

ss publ'cldndQ F��l,� �r
.....

. '1".-\

É bastante, longa a relação de Jogadores que a dtre,
torra do Atlético possui para as passiveis contratações.
Eis alguns dêles- Ramires, Tatú, Jacy. Pítcla. Góia,
Emidio, Sérgio, Rodrigues, Ailton, GU3I'á. Alcides Va
dínho, J. Antcnío. ,/

•

-êsentada no orélto Paula Ramos x Her,

Iraquíssíma �rS 18.130,00 enquanto que
no confronto Metropol x Palmeiras prc ..

94.000,00, em números redondos.

VENDE-SE OU ALUGA-SE
UMA CASA EM BARREIROS, óTIMA PRAIA, PERTO

DA ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIRO.
TRATAR A RUA SILVA JARDIM, 89. OU PELO

TELEFONE 2918,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quarta- feira, 22 de Março de 1961

CONVITE
! A Direção da Faculdade de Serviço Social de Santa
! Catarina tem o grato prazer de convidar o Corpo Doces

te e Discente para assistir a 'uma conferencia, 4a. feira
_ dia 22/3/61 - -as 20 horas - A Ação Social Rural nu

: ma Diocese do Nordeste pela assistente Social Maria de
i Lourdes dos Santos, professora de Organização Social da

Comunidade, da Escola de Serviço Social de Natal - Rio

Grande do Norte.

������������
Para almoçar e jantar bem, depois de sua
CUII, QUERENCIA PALACE HOTEL

ÓLEO PARA A MASSAGEM
DO ROSTO

Dr. Pires

Sob a denominação de
óeo para massagem encon

trá-se uma série de produtos
também conhecidos pelos
nomes de óleo para os mús

cuias, tecidos, etc.. Alguns
são denominados de remo

vedores de rugas, alimentos

cutâneos, embora sejam e,r

pressões que não represen

VENDE-SE OU ALUGA-SE
UMA CASA EM BARREIROS, óTIMA PRAIA, PERTO

DA ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIRO.
TRATAR A RUA SILVA JARDIM, 89. OU PELO

TELEFONE 2918.

i

�ongel�os �e BelezaCONSULTE-NOS SOBRE IMÓVEIS

Agência Intermediária de Imóveis

I ... ::::::'
.

A'tUGA - ADMINISTRA

� - COMPRA - VENDE

- SERIEDADE -

Casa - Precisa-se
PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

SIGILO

RELAÇÃO DE IMóVEIS EM NOSSO ESctJTÓRIO E

)'lA ,Aq.Ç:NCIA DE REVISTAS BECK -

Precisa .. se de casa para
casal sem filho. Díreçào : ARNO BECK
Tratar nesta Redação As. .rurídíca: DR. ACÂCIO S. THIAGO

com FLA'VIO. RUA ANITA GARIBALDI, Esq. RUA DOS ILHÉUS
------------------------

concorra v.

-

também ao

C4RA.NDE. -

CONCURSO

13l0IL_,_11EN,

" /§61
��§(i!lll

� PROCURE HOJE: MESMO o REVENDEDOR Gil!. E VE..IA

I -

COM QUE FACILIOADE V. POOE ADQUIRIR AGORA

.... -�---.--

DESDE. éRS 3.100,00
a.�- f- .....

MENSAIS'

RETILiNEA MAGNÉTICA GE, 11,7 pts
Novo parla com Iecbomento MagnétiCO
em dois mocêtcs de cô-es internos·
Rosa e Azul.

ganhe inteiramente grátis
úm maravilhoso conjunto
estereofônico e m a i s 4

prêmios de real valõr!
Uma. utilíssima
enc.radeircr GE

Ródio 'ronsilor

CARAVAN GE

d. 3 �ahla5 -

uma perfeição sonorel.

�.
Tril

-',

Um rádio d.

cabeceira GE

""-" ."fom6tico OE

E' f��i·l-�orficip:� do GRANDE CONCURSO GOLDEN UNE GE 1 �61.: -toNo ato d� c�mp(.o V: recebe um .CU�ÕO: com o qual �onc(" _
�. ,.

ao sorteio dos maravilhosos prêmios. E lernbre-se . Premias GE, prermcs mteircrnente distribuidcs nesta cidcc., �

S/A. - R. S .uOANHA MARINHO, 2 ED. OSVALDO
MACH ,ADO �.' P"F�

-_. �. .
orIentação da promoção: Norton Publicidade S. A.

tam, em absoluto, a verda

de. Mesmo a adição ao óte
de certos corpos como a ler;

tina, colester-ína, não che

gam para proporcionar qun

Hdadas miraculosas.

Quando muito servem p:::
ra preservar ou restaurar ',
tonus muscular e essas pro

priedades provêm mais rla

massagem do que do p (,

pr-to produto.
De um modo geral os

óleos para massagem pro
cedem de três fontes prlnct
pais: minerais, vegetais c

arumnls.

os óleos minerais provêm
de produtos que foram ob
tidos pelo refino do petró
leo cru como o oetrotato li
quido também chamado de

parafina liquida ou, sim

plcsmente, óleo mineral.
Os de origem vegetal pa

recem penetrar melhor na

pele do que os minerais e os

de uso comum são os óleos
de amendoim, oliva, cóco,
sesarno, algodão, ricino,
abacate.

Quanto aos óleos ammaia
-

os mais empregados são 0:1

de tubarão, baleia e tarte

ruga, todos êles tidos como

ricos em hormônios capa
zes de rejuvenescer a pele
do rosto mas cujos resulta
dos nêsse particular são
ainda duvidosos. Ao escre

vermos sôbre os óleos de na

tureza animal merece uma

a tenção especial o uso da
lanolina que é uma gordura
extraída da tê do carneiro e

empregada largamente para
massagens, misturada com

quaisquer óleos. A lanolina
tem grande popularidade pe
lo fato de que sua estrutura

interna é citada como a que
mais se assemelha á gordu
ra do corpo humano. e, dêsae

modo, de fácil absorção pela
pele.

Oleo animal para massa

gem: oieo de tartaruga, cem

gramas; oxtcorestertna. duas
gramas.
Oteo misto para massa

gem: lanolina anidrica, cin
co gramas; colesterina, duas
gramas; oteo de oliva, cín
coenta gramas; petrolato-li
quido, cmcoeúta gramas.
NOTA: - Os nossos lei

tores poderão solicitar qual
quer conselho sôbre pO tru
tamento da péle e cebeioe
ao médico especialista Dr.

Pires, â rua México, 31 _

Rio de Janeiro, bastando en

vter o presente artigo dêste
jornal e o enderêço comp:e
to para a. resposta.

Feitas estas ligeiras con

siderações a respeito dos
óleos que podem ser empre

gados para a massagem do

rosto resta o problema da
escôtha do melhor deles. E'

difícil uma resposta pois de

pende do caso que se tem
em vista e do gõst.o de cada
um. Daremos entretanto,
adiante, algumas receitas
selecionadas e que servirão

plenamente. Nossa opinião
-

"contudo, é que uma fórmu
la mista, contendo as três

espécies de óleo tem mere

círto melhor acolhida pelos
nossos clienteS.
o.eo mineral para mas

sagem: - parafina liquida,
cem gramas; lecitina, duas

grames.
Oleo vegetal para massa .

gem: oleo de oliva, cmcoen

ta gramas; oleo de sesamo,
cmcoenta gramas; celeste
rína, duas gramas.

Casa Residencial

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-o .u-.DO" o MAla jJlTfOO oU,aJo D. 8AJIIIT.t. C ..?ARIN..
_-_8_"_- F_lo_rinn6polis, QU81'ta- feira, 22 de Março de 1961

[iI. [Itlrin�n�� �� [im�nto 'ortlln�
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores A�ionistas:
.... ., '_

A diretoria da Cia. Cat&rlnense de Cimento Portland. cumpr-indo às determmacões legais e eetatuté r-ins, submete' ii apl'ecia�,ão dos senhores acionistas. o

retetéi-ic, demonstrativo de lucros � perdas, balanço e parecer do conselho fiscal, documentos êssee rereren tes ao exercício findo em 31 de dezembro de 1.060. -

tste, senhores acíonistas, é o relatório que julga mos n0850 dever submeter ao julgamen1:o da próxima assembléia geral ordinária, permanecendo à disposição

rara qualquer escíarectmento que fôr solicitado.

'taíat 31 de dezembro de 1.960.
GENl'SIO MmANDA LINS
CAS'fORINO RODRIGUES
nn. rosa ERMíNIO DE MORAl�
IDRO ANTONIO PRADO
ORLANDO BIANCHINI

FILHO

Diretor Presidente
Diretor Superintendente
Diretor Secretário
Diretor Gerente
Diretor Comercial

A l' I V O

BALANÇO GERAL ENCERRAI}O EM 31 n e DEZEMRRO DE 1.960.

PASSIVO

lMoaLIZADO

JAZIDA DE CALCAREO ., ....

IMóVEIS E BENFEITORIAS .

CAUÇõES , .................•

FERRAMENTAS E MATERIAIS EM USO, INSTA
LAÇA0 ELÊTRICA, MóVEIS E UTENSíLIOS, MA
QUINISMOS E UTENSíLIOS, MATERIAL P/LA
BORATóRIO, MAQUINARIO P/FABRICAÇAO DE

CIMENTO, MOINHOS, MATERIAL DE ENGE,NHA
RIA, MONTAGEM DA CENTRAL TeRMICA, MON
TAGEM DO FORNO E MAQUINARIO, PONTE
ROLANTE DO DEPóSITO, CONSTRUÇÕES CIVIS,
CONSTRUÇõES EM ANDAMENTO ETC.
VEICULOS .

IMPORTAÇAO DE MAQUINAS

DISPONlVEL
CAIXA E BANCOS ..........................•.

R E A L I ZAV E L - curto.sreeo

�=::����lji�DO ....

'34.'215.'724',50
MENOS DESCONTADAS 15.216.738,50
TITULaS A RECEBER
CONTAS CORRENTES

REALIZAVEL - LongoPrazo
ADICIONAL RESTITUíVEL LEI - 1.474

CAPITAIS EM OUTRAS SOCIEDADES
Valores dos capitais .

CONTAS DE RESULTADOS PENDENTES
ARGILA CONTRATADA
DEPóSITO JUDICIAL , ..

DESPESAS DE INST. - SERVIÇOS GERAIS .....

EST. ANALISES, ABERTURAS DE PEDREffiAS E
ESTRADAS .

DIVERSAS SECÇõES

CONTAS C OMPEN'SADAS

AÇõES EM CAUÇAO
DEVEDOREs P/MAQUINISMOS EMPRESTADOS

MAQUINISMOS RECEBID.QS P /EMPR�TIMO .•.

BANCOS C/COBRANÇA .

TOTAL

C I A.

2.267.718,bO
8.434.323,20
101.500,00

246.957.438,40
12,634.566,40
37.923.315,00 308.318.861,50

5.536.047,50

65.521.209.10

18.998.986,00
755.641,00

20.463.133,30 105.738.969,40

649.500.00

26.400,00

126.549,50
156.089,50

10.160.504.60

6.931.275,30
803.667.00 18.178.085,90

438.447.864,30

150.000,00
4.167.801,00
614.200,00

5.298.817,00 10.230.818.00

CR$ 448.678.682,30

E X I G f V E L _ Curto Prazo

CREDORES DIVERSOS
CONTAS A PAGAR , . . , . . . .

i
. . .

19.114.965,30
3,127.713,2() 22.242.678,50

ACIONISTAS CREDOi'�:gO Pr,azo

OBR!,GAÇOES A PAGAR .

NAO EXIGIVEL
CAPITAL .......

DEPRECIAÇõES , .

FUNDO DE RESERVA LEGAL .

RESERVA ESPECIAL , .

RESERVA PARA DEVEDORES DUVIDOSOS .

LUCRO$ E PERDAS
Saldo à disposição da assembléia geral ordinária

8.423.083,80
232.000,00 8.655.083,80

300.000.000,00
45.806.814.50
2.218.714,20
10.000.000,00
5.543.449;80 363.588.978,50

43.981.123,50

CONTAS COMPENSADAS
CAUÇAO DA OmETORIA .

MAQUINISMOS ENTREGUES P IEMPRtsTIMOS
CREDORES P/MAQUINAS EMPRESTADAS

.

DUPLICATAS EM COBRANÇA.
._ ..

TOTAL.

438.447.864,80
150.000,00

4.167.801.00
614.200,00

5.298.817,00 10.230.818,00

�4�

Salsolro. 31 de dezembro de 1.960.

PORTLANDCATARINENSE ;DE
I T A J A í SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS" EM 31/12/1960

,taiai. 31 de dezembro de 1.960.
aENtSIO MIRANDA LINS Diretor Presidente
CÁSTORINO RODRIGUES Diretor Superintendente
DR. JOSÊ ERl\UNIO DE MORAIS FILHO Diretor Secretário
IDRO Al'lTONIO PRADO Diretor Gerente
ORLANDO BIANCRINI - Diretor Comercial
MÁRIO Fl.ORIANO ZENDRON - Técnico em Doutnhí lidade, registrado no cne SC. n.o 1.666

n F: n I T O

GASTOS GERAIS
Ordenados, Férias, Gratificações, Indenizações,
Ho_norários, Despesas- de Escritório, de Viagens. de
veículos e Outras .

IM P O S TOS .': ..

ASSrSTÉNCIA SOCIAL - Encargos Legais

���r�od=-P��:�:�iàide�1�. ��.��I, SESI, SSR,

ASSIST1:NCIA SOCIAL � Encargos Exoontâneos
Assistência Social, Assistência Médlêa e Hospitalar
Oo�nat1vos e Outras. . .

'

PERDAS DIVERSAS
DEPRECIAÇOES .

RESERVA PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

LUCROS E PERDAS
Anterior .

Lucro do corrente sxerctcro

Saldo à disposição da assembléia geral ordinária.

TOTAL:

46.R86.038.70
45.145.417,70

5.473,188,10

2.437.647,30
6.408.680.40
22.418.047.50
3.174.367,80

4.588.008.70
39.393.114.80

43.981.123�5IJ 43.981.123.50

CR$ 175.924.461.00

CIMENTO

CREDITO

SALDO ANTERIOR .

PRODUTOS DAS OPERAÇÕES SOCIAIS .

RENDAS DIVERSAS
LUCROS DIVERSOS

4.588.008.70
165.461.332,90
4.060.785.80
1.814.333,60

TOTAL: ............. CR$ 175.924.461,00

PARECER DO CONSELHO FISCAL

DR. ERICH 'WALTER BUECKMANN
MARCOS KONDER
JOSE MARÇAL DUTRA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.- ••�7��to!�íI / -

que iniciarão hoje. terãc'
seus gabinetes nn edifícic'

� ��: Dt·iee\��.as. j�rl��'Ús����'

!
limar de Carvalho e Heli;'
;��S��:� �!e��OV��t:n�i;,.'
mo local. Tudo pt-ont. II

I
para in_iCiax,·_o'x_lrabalhos, 1 - leitura, discussâo e aprovação do Balanço jrtnancet .

1'0 dêste Sindicato, organizado pela diretoria, rere-

Recebi do Gabinete de' rente ao exercício de 1960;

;[ rI
Releçôes Públicas do Pa., 2 - leitura, discussão e aprovação da Previsão Orça-

tl � ����i:t ��vle:noDa��Cr�:, 3 _ ���;�ri:, �%�a��o o:�:r;:�:ce��s e��r���se��o 1��!:
fi t reuniões próximas. do' cal do Sindicato, emitido sôbre os documentos acima

I ��;�S;�I��à:re;QL.��l c.��. 4 - ����o�s gerais.
c N.B.

_ x _ x _

• Florlanôpolis, 18 ��t���ÇoA��a��::� Pereira
Aniversar-ia hoie, o Sr' Presidente

I
Dvrval José dos Reis. ef'_'
ciente fiscal da Fazendr •
��i!!����' o�fo n�:��1t��m-, VENDE-SE - Belíssimo Lote

j I11III Vende-se um belíssimo lote de terreno. medindo 10
---

O qu�t:n:t�de Direi,lJ metros de frente por 32,70 mts. de fundo (área total

No clichê - A Pri.mei- te da República, acorr; .. que desempenha as fun.' :>27,00 mts.zr ,
localizado no loteamento Corsini, no Bairro

Ta. D(l.'nl.!l do País - E:.t-ma panhado tio major Leoni., ro. Flávio A. de Amorim,. �:ir��dl'a Grande, em rua transversal à Almirante Car-

�:��. �ke�'�'á Qa���I�O�; das Pires Gonçalves. - ;�csne��e ������:;��ecr:!;t�_ Terreno alto, em situação privilegiada, cercado de

d�tad�C1;1!t�. a�;�:�t�:��� Te��f�:n���d�, a��r��l��;� t�I;��cI;��nS�ad�S��:' ::���dé;:i�e:��:n;i���:t��i��lb�sd�e�lt:O Ca:;i�:�lento, ser-
eb Renúblictl, dr. '�âllio to prefeitos confirmaram CIATIONS, cara seu cor.' Preço e ocasião. Eventualmente poder-se-a estudar

da Silva Qttadros. a paructoacâo no L° F�s respondente nesta Cidade.i financiamento de parte.

A PRIME;RA1AMA De
tíval de Florianópolis. Os meu��a��e.:'.. � fMaT�'::�: :�� ::li::��: ;5�-:1 no hon\rio comerciai e

PAíS EXMA. SENHORA -x-x- A sr ta. Beatr-Iz R Ma

!I,
- -

��OA Si:���?oSNA�f� BO�"h��;,�acg�ret�ond�� ;��h�:'S:�:'�:a ��b�i�;:' S E R V I (O M I L I T A R
PELA PRIMEI'RA DA- Instituto Nacional dn E'i .. dr. Jade Maga!hães. pro • •

��OR�OE���D�A�E� ���'it�te!::�in�n�:mp:rÕ��� ���t�n�� �:usC�;����� in��'1 "Esclarecimento aos Estudantes de
RAMOS. par das reuniões Colégio Coração de Jesus.' M. d'

,

F ma' 'a O'dontologl'a"-x-x- -x-x-, e Icma, ar CI e
Ontem na residência da A elegante Marlene Ja- I Em face da Ietra 'b' do Art 10 da Portaria 1403, de

Sra Heitor LIma
, aC:l!1�, nes, regressou de Caxias' 13-8-56, os estudantes matriculados nas Faculdades ací

teceu um elegante Lunch do Sul onde assistiu

r./
ma reterenoíados devem ser Incluídos no excesso do con

do gl upa das dezoito se tradtcLO�,al Festa 1,a Uv> I11III 'mgente a ser incorporado
nhoras e ficou encantada cOlrlJ No entanto, informa-se aos Interessados que essa

- x - x - os grandes acontecunento' providência não e "ex-oficio", devendo os Cidadãos da

��)lCE. RAr.:r0S,. afere-. festivos naquela cidade.
I11III1 classe de 1942 que, serão Incorporados no corrente ano e

cel� u.m jantar. o�la SU3S -x-x- 1JIlII. tenham obtido apeovacão nos exames vestibulares para

amiguinhas, n.o dia treze Desde ontem, encon-' / as retertdas Faculdades, providenciarem junto a 16a.

dr; .malO, fe:te�ando a. s�a �ram_�e nesta ,Caoital ?", C.R. a regularização de sua situação militar, porquanto 1 C O N V I T Ede�lma ter cerra _prlm. - J�rnaltstas gaúchos: �Ia.

1
uquêlea que já foram designados para incorporação

SO-Ivela. ;;0 .Tavares, da Ultl�<', 'Dente poderão ser liberados com despacho do Exmo. Gen. A Direção da

FacUlda.de de Serviço Social de Santa
. IX1XL'. d

ora, Jorge Frantzeski e, Cmt. da 5a. RM. Catarina tem o grato prazer de convldar o Corpo Docen-

�Ir� a

)� aD I� aJ:p. Jart. dedCast�o do Jornalllllll Os designados para incorporação, quer seja na 16a. te e Discente para asstsur a uma conferencia. 4U. feira

o. r. ercI'��de ee�e' B;,e� o la,
_

e Porto AJegre'1JIlII ';.R., H.Gu.F., 140 B.C., ou no Btl. de Guardas de Brasília I - dia. 22/3/61 - as 20 horas _ A Ação Social Rural nu-
feito da CI ' Estes f�rao o�rte da gr-au '_ ou Rio de Janeiro, devem procurar a repartição compe- ma DIOcese do Nordeste peja assistente Social Maria de

-x-x- d\equme d� llnprensa�_na, tente afim de tomar a providência apontada, sem o que Laurdc.3 dos Santos, professora de Otganização SOCial da

uelicito o jovem Louri�
co ert�ra flsh :eum�e! serão incorporados ou sofrerão as sanções previstas na Comunidade, da Escola de Serviço Social de Natal _ Rio

vai Vieira, pela data na_ ��r�: ea�:ara oJe e dias, Lei do Serviço Militar. 0:ande do Norte.
_

: ��=i�����[!�!{f1!� ����:�JOC::l:,ta:':�::::t:: �:�:fa;Ifv���::L!d,Semana Santa -_ BOIl0ilOS
, 2;,.L:i�it,�U��C;,�::;d,�� �':���::\����' �::. ::��:;::: ::����gucado ainda n"t,' Paroqul·a dos Sagrado� CIll��FO-es...__�'''' __ '''1::a_''''''''''' W'._______ U a ·u; ""''t

DO�INGO DE RAMOS - 26 de Março ! (Dia de jejum e abstinênrla)

as 7 h. Missa Paroquial r às 15 h. Canto da Paixão e Solene Adoração da Cruz

I
as 9 h. Bênção dos Ramos, Procissão em redor da Igreja: Missa Presnntificada com Comunhão cio:; fieis.

Missa Solene com Evangelho da Paixão de às 20 h. Solene Procissão de N. Senhor Morto, com velas

�. �.a����s·um traga seus prôprios ramos. ! Em seguida: Venerarão de N. Senhor Mortn.

as 18 h. Solene Procissão de Nossa Senhora das Dõres J
Em seguida: Missa Vespertina.

-x-x-

Circulcu na Lindacap. o

simpático casal dr. Abr-
1ardo Viana. Chefe do
Servico de Saúde da Ci

dade de Blumenau.

-x-x

O Vice-Presidente ci:
República, Sr. João GOl;�
Iart, aceitou o convite do

RÁDIOGU�UJÁ
'- apresenta

"'I

I

! -

L
PATRoelNIO Of

_

MÓVE/� CIMO DE FLORIANÓPOLl� '@J

Sindicato dos Condutores Autonomos
de Veículos RodoYiários

!

Assembliéa Gel'al Ordinária
C O N V'� C A'Ç A O

o Presidente do Sindicato dos Condutores Autonomos

de Velculos Rodovlârios de Floralnôpolls. Infra-assinado,
pelo presente edital, convoca os senhores associados dêste

stnctcato. para se reunirem em Assembléia Geral Ordl

nú na, na sede social, sita a Rua dos nnéus na 2 - P an .

dar, nesta cidade, no dia 24 de março do corrente mês,
11:; 20,00 horas em primeira convocação, caso não havendo

11·:'.II1Cro leJal para seu funcionamento, ficam dêsde logo
.:onvotados para as, 20,30 horas, no mesmo dia e local,
em segunda convocação, para delibera rem sôbre a se

juinte

PARTICIPACAO
NORBERTC SERRATINE

I
VV:l.. AN� ISABEL C.

E SENHORA COSTA

Participam aos parentes e

pessoas de sua relação o Participa aos parentes {

���t��l�a ��n�:sa���too :r� I ��::t�:�o d�e s�::a�e��i�es d�
Jôrio Costa seu filho Jórlo com a srta.

--

,sônia
Serra tine

Rua Almeida Torres, 293 __

Apto. 24 Rua Raimundo de Brito, 165
Aclimação - São Pa uío i Aclimação - São Paulo

'ORDEM DO DIA

SEGUNDA-FEIRA-SANTA - 27 de Março as 15,00 h. Confissões

'I
às 22,30 h. SOLENE VIGlLIA PASCAL .

às 7 h. Missa Paroquial 1) Bênção do Fog,J Novo e do Clrio Pascal

às 15 h, Confissões para moças e senhoras 2) Canto do Exultet e da Ladainha de Tod,1s os

as 19 h. Via Sacra e Bênção com a S. Cruz. - Confissões Santos

I 3) Bênção da Fonte e da Agua Batismal

TtRÇA-FEIRA-SANTA - :28 de Março 4) Renovação Solcne da� Prome�sas do Ba.tismo.
as 24,00 h. Solene Missa da Ressur'·clçào . .rom Comunhão

Geral.

SABADO-SANTO _ 1 de Abril

ils 7 h. Missa Paroquial - Evangelho da P:lixão de

S. Marcos.

as 15 h. Confissões para moças e senhoras DOMINGO DA PASCOA
às 19 h. Via Sacra e Bênção com a 8, Cruz - Confissões

ãs 8,30 h. Missa Paroquial
QUARTA-FEIRA-SANTA - 29 de Março às 10,00 h. Solene Missa da Páscoa

as 19.00 h. Encerramento dn. Semana Santa com Bênção
fi-. 7 h Missa Paroquial com Eva,1gelho da Paixão de Solene do SSO e Coroação dc N. Senhol'a.

S. Lucas

;.. '; !l h. Confissões para crianças
as J:5 h. Confissões para homens e moços
ás 19 h. Via Sacra e Bênção com a S. Cru. - Confissões

OBSERVA'ÇOES

QUINTA-FEIRA-SANTA - M de Março

1) O Canto Litúrgico esta ao r:trgo do Cõro de N. Senhora
Lourdes e do Cõro dos H')landê�es de Tijuquinhas.

2) As velas para a Prociss�o ele N. 8cl1hor Morto, pod"m
ser adquiridas na porta d::t Igreja.

3) As imagens (!e N. Senhor:]. da� Dõres e de N. Senhor
Morto, [oram gentilmente cedidas pela Venerável 01'-

:1.<; 9 h. ConfiSSÕeS para crianças dem Terceira de S. Fran�!sco da Penitência.
:l.S 15 h. Confissões para moços e homens . 4) Como a: Parôquia é nova e ainda carece de tudo, pedi-
a.;; 18 h. Missa Solene com Lava-pes e Sermão do mos a todos uma gencrc"a contribuição.

Mandato. 5) Local: Ponto final do ôni'Jus dt> Barreirol> (lgt'eja).
Comunhão Geral de todos os Paroquianos. - x _

Logo apôs a Missa, o Santissimo sera conduzido Os Padres da Parõquia desejam a lodos

solenemente ao S. Sepulcro para a adoração FELIZ E ABE�ro-,"'.'\ P."SCQA'
dos fiéis durante a noite ate às 15 horas da

sexta-feira -Santa.

lnstilldção da S. Eucaristia e do Sacerd.lCio

SEXTA-FEIRA-SANTA _ :lI de Março

Pe. Justino Corst.iells, '>.cc Vigúrio
Casa Paroquial Bal'feh'os
Telí'fonc: 6.266.

)r
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e
Colônia

o Vice Governador do
Estado, Dr. Doutel de An
drade, em companhia dos
Secretários da Saúde e de
Trabalho, respectivamente
deputados Walmor de Oli
veira e Walter Roussenq e

dos médicos da saúde pú
blica do Estado, Drs. Cid
Gomes e Mário Cantlção,
em visita à Colonla Santa

na, para conhecer das ne

cessidades mais prementes
daquele estabelecimento
hospitalar e estudar das so

rucõas mais imediatas.

ASSESSORIA
MUNICIPAL

a r visi a
Santana

Dentre os assuntos trata
dos na oportunidade, cum
pre destacar o do esgote
para c sub-distrito do Es

treíto, cujos trabalhos de

estudo, planos de execução
e meios a serem dispendi
dos, ficaram contlados ao

Dr. Mário Canucão, diretor
do Serviço Estadual de
Combate as epidemias.
Com respeito aos demais

assuntos de saúde publica.
o Secretário da Saúde ficou
encarregado de apresentar.
ainda antes da reunião dos
governadores com o Presl
dente da Repúbltea, um le
vancamento dos problemas
c suas soluções, a lIm de
serem apresentados à supe
rior consideração do Presi�
(lente Jãnlo Qtladros.

'l;':;t ,',p��'i'i;��rl••��,:'là REUNIÃ DO PRESIDENTE liA REPÚ-
Secretaria de Interior e

�;�����a t���é,:,,,�:��t��_ BUCA COM OS GOVERNADORES
���d: !ln:f:t�V':'��:i�';'a OS ASSESSORES DO COV, CELSO RAMOS
técnica às Prefeituras.

'rrrtbuna Livre", o com

bativo hebdomudárío que é

Geraldo Wetzel o orgulho da imprensa de

Assessores: Joaçaba e Santa Catarina.
Alcides Abreu porquanto intérprete in-

V _ COOPERATIVISMO E João José ele Cupertino transigente dos mais justos

DESENVOLVIMENTO DA Medeiros e prementes anseios do po

LIVRE EMPRESA CO- Carmelo Mario Pataco \'0 da vasta região oestlna

OPERATIVISMO E e um dos propugnáculos do

Alguns elementos da ASSOCIATIVISMO X _ D'IVERSOS progresso barriga verde, en
V.D.N., não gostaram da. tra. hoje, no seu 10.0 ano

"Cabritada" que fizemos Atílio Fontana Alguns dados sóbre Santa de lutas, ainda sob a bat.u

no domingo. Assessoras Catarina ta di) seu fundador, o jor-
Berraram mais, e desta Afonso Maria Cardoso da Dívidas do Estado nalista e vereador octévrc

v�iu����O,porqU:d�e:��I;��' ve����lherme Renaux :����a�l�a��tasdo Rio ��i��ef�gd� foev;��t�r:� ��
cO;�)��S����t:�;lC��to�'i_ VI _ ENERGIA i.t����gf3ÇãO do Oeste ��n�!e���:� ��le d�S rl��- Legislação de
r:�e�;!s d;;;:;�:���t'� i��- Carvão Jade Magalhães :)��ít�;a p������ lL�gs�e�:
[ontn, e assinam a eo- Energia: plano qutnque Assessores: comuna, tanto que, em le .

msnucaçiic com pseudô- nal Eurico da Costa Carvalho gislaturas várias. tem me

nímo. Gesto típico, coroe- Desenvolvimento Indus- Hans Goldmann recídc a confiança dos seus

teristico, da amargura. trial Harro Stamm pares que o elegeram presi-
one reside nos aerroíoâos. Carlos Krebbs Filho dente da Câmara Munici

* * .rúuo Horst Zadrosny wtímur Oallanhol pai. Como redator, irnpri-
* Assessores: Alcides Abreu mindc. também. feição se O setor de Legislação de

Se fôssemos apurar cs Osvaldo Pinto da Veiga gura ao jornal, vamos eu- Terras vem merecendo fi.

responsabilidfides, e1Ocon- Napoleão de Oliveira centrar outro jornausta c melhor atenção do secre-

�r������ ��i:s���:;a-:-M�� �!�:���oBa�S:I�d�ere��� G O S T � D E C � F É 1 ���ít��d��nf,scó�'�e�dd:�:"N�rt �1�:i��licCI�n��r��g�,J��t��ae
f:;gr ��;?fnl���Õ::?ianta Ra;:��o F. Melro ENTÃO PEC� C�FÉ ZITO ��:c���l��·:'-��je ��::���_ ��n������ d�o gf:���s�ev��
Coisas mais Intportan- Celso Ramos Filho na Livre" vence mais uma lutas, com a adoção de jus

tes e.!!tão para acontecer. João Maria de Oliveira etapa ele sua gloriosa exts unceuva judicial.

�e;ugliic� !:.r��:e�I���: �- -.�------ .. - ------ --- 'Q_...... _ .. - _ ... ---- '.
bola para o, "ra10',,"a," ,Reumao de G ov e r n a d o r e s - O Programa Geral ,
�:q;!t��, ������!�O�� • E' o segUt7!te o programa, a. ser cumprido ." rcu- b) Apresentação ,
�e:.s�::,%eent:r:�c���eJ��' lliiio dos got.'ernadoTes com o Prcside1!te ,Jiinio: �� = �::����sd:ei�tl;:�:::ac��d�n�st:��.3 Estados.
momento do estudo e das' PROGRAMA GERAL DIA 24 de MARCO - (Sextawfeira) ,
���Utz:�a:'I�e�St:�:jt;s de

, Apr�sentações das conclusões dos G. T. ao Senhor,
be:el��j,��a;ã�, Pc':n�orada' 10,OOD��r;; � �:e:�d� � �������e�:) Florianó, Pres���not\oras _ Educação. _ Saúde Pública: et!_'
amargura, desolados pela' polis. Local: Aeropôrto Hercilio Luz. Honras MiJi. demias; serviços hospitalares: água e esgô10: sanea.,
�r:fr��Cid:l,'p���ítfCe�'q�:=.II tares e cUlllorimentos oficiais. ment,04,OgOerohlo',ao � . 1.0 Pol,'t,·o. ,nun,'o,'pol,'o\," e no"II' 12.30 ho;as - Almôço (Palácio da Agronômica). "

- .. .." <. III'
nas ... b:rralldo. • 15,00 horas _ Reunião de Abertura. Loca!.; Edi., cessidades - Comercial. •
"Não há v�nho que em-' i:�i�al�:: ����to���ho:'r�:e��:��:�: 2�) s�������a d�� e si;�i��li����s s�r7�: e��I��iC;o;uol��I: pI'evidência,

briague" !1.wts .do que a' Governado!' CelsQ_Ramos.
.

16,00 horas - 3.0 Cooper<ttivismo e desenvolvimento'
������o ':e d�!��/ �IOéi!� , 15,30 horas - Constituição dos G. Trabalho {' de livre emprê�a: . . . •
estão embl"iagados pela III. início de suas atividades. Secret.á1"io�Gcnd: General E1�n.lent,os participantes: - PreSIdente da Republtca
verdade da situação, "en· III' Pedro Geraldo de Almeida. Ministro (assunto em pauta) - Govcmadol'es - As_.
��c1'::���S�01��1I�Sa�cc:;:;,' Sant;5'6�tal;��':�

- Reunião com o Governador de �:��::��i'e�� Presidente - dos. Ministros - dos Co •. ,
núncias das seus �t�s ca- , DIA 25 de MARÇO (Sábado) ,
la�itt����'r::iaa:::f;��;t_ III Gra���l�oh�r:l�

- Reunião com o Gov1ernadol" do Rio

Prosse�ime�üo d� apresentação das oonclusões ao'
daram ê a mostra da em- , 16,45 horas - Reunião Com o Governador do SenhOI PreSidente.

•
briagués da verdade. ,Paraná. 07,00 horas - E':lergia: eletricidade e carvão; III'
A prova da verdade, 1) GRUPOS DE TRABALHO petróleo; desenvolvimento industrial. •

���a��;t':::f:d�!�a 1í��' a) - Constituição
tos: o;!az��sase �lo��ansporte e comunicações: por-.•

����. p��1d�a1ll.ap:la���' = ��i:!��r;; �â�r�l�e:���n�, Sde�:e����:t�o� �<;t��� 1�,00 .�::ras - Ati�idades .ag;íc�las; produção'
para a ig1l0r�cta! • Governadores} pastorIl; riquezas naturais e aSSlstenel3 ao homemllll1

* * • b) _ Tarefa do campa. II'

*

,
_ Preparar uma sítese para ser anresentada em pIe- 16,30 horas - Aolítica econômica: finanças e'

JI.� • nan�) TRABALHO EM PLENARIO orça�:�ri\oras - Diversos e Encerramento. ,

-'731T" • a) COllstitu.ição .

DIA 25 de MARÇO - (domingo) •
__

"
_ Presidente da República - Governadores - MI- 07.00 horas - Regresso. •

, ._.,' ..ii�-- ���s_��s;� "'I ------

Audiências com

o Secretário de
Educação

o Secretário de Eduoa9ão
� Cultura recebeu em audl
ência as segutntes pessoas:
Prof. Osvaldo Ferreira de

Melo, Diretor do DeJla.r�
tamento Municipal de Edu

cação e Cultura, Jornalista
Tito Carvalho, Diretor da
Biblioteca Pública, Depu
tado Dib cneren. do PSD,
os Presidente e Vice-Presi
dente do Diretôrlo Munici
pal do PDC de Curitibanos,
Srs. Albino ColI Debella, Dr.
lIse Camargo da Costa, Sr.
Heitor Melo, Dr. Enio ca
vatazat e Irmão Leão Mag
no, Diretor do colégio São
José de Jolnvllle.

'.11'"'" I ,

INFANTiS
AMARGURADOS

EDUCAÇAO

Ensino primârlo
médio
superior

Martinho CaBado Júnior
Assessores:

Lldio Martinho Callado
Osvaldo Ferreira de Melo
Paulo Preiss
octévto da Silveira Filho
Célio Goulart
João David Ferreira Lima

II - SAÚDE PúBLICA

Walmor de Oliveira
Assessores:

Agripa de Castro Faria
Fernando Osvaldo de Oli

veira

UI _ POLíTICA MUNICI
PALISTA - NECESSIDADE

COMUNAIS

Acácio Garibaldi de Paula
Perretra S. Tiago

Assessor:
Dib Cherem

IV '- POLíTICA SOCIAL:

prevldêncta e sindicalismo;
satártos e casa popular.

Walter Roussenq
Assessores:

Renato Ramos da Silva
Representante dos tra

balhadores

\iI - TRANSPORTES F.

COMUNICAÇOES

- agrfcultura armaZCI1S

I" süos r

Annes Guaiberto
Assessores:

Elpldlo Costa dc Sousa
DavId Fontes
Colombo Salles
orcuoo onncer

VIII .- ATIVIDADES
AGRíCOLAS

- agricultura
- mndctra
- mate
- pesca

Attíllo Fontana
Assessores:

Giauco Olinger
Victor Fontana
Peter Steln
Henrrqus José Bastos
Ernesto Mourão de Sá.
Abel Capela
Alberto Mueller

IX - POLíTICA
ECONOMICA

Finanças e orçamento
Politica ele Credito
Banco de Desenvolvlman

to do Estado

oou f�agr(mtes da reall1f'O realizada ontem ti. tarde, no Palticio de despachos.
presidida 1)e[0 gover1lador Celso Ramos, com o secretariado e coordelLadores da
relmiâo com o presidente uuuo Quadros e governadores t.eonet Brizola e Ney
Braga. Na cccsrdo. foram ultamadas as providências a serem tomadas com res
peito ao euccuzro. O sovemaaor Celso Ramos transnüun tIOS presentes a agellda
'!labor.ada pelo presidente da República, encaminhada ao goventador catarinense
«traves do sub-chefe da Casa Militar. comandante Faria Lima.

....
'.....1 J

Aniversário de "TRIBUNA LIVRE"

Cov_ com secrelaria-

do e Coordenadores:

Ultimas Providências

lenda, o que. é, para nós
que acomoennumos a sua

trajetória brilhante cesoc
ú numero iniciai, motivo de

Incontida satísraçâo e, nes
te breve registro, queremos
levar fi dupla Montenegm
Pedrini, bem como a quan
tos no jornal labutam, os

nossos cumprimentos, in
centivando os a novas lu
t as em pról da imprensa
sadia de Santa Catarina.

terras: novas

medidas

Nota �o Ga�incte �e Relâ�ões
rú�licas

O Gabinele de Relações Públicas do
Palácio do Govêrno comuinca, a Iodos os

poriadores de credenciais fornecidas por
êsle Gabienle, ser necessária, para o in
gresso no Aeroporlo Hereílio Luz, por
ocasião da chegada do Presidenle Jânio
Quadros. no próximo dia 23 às 10 horas,
a apresenlação das mesmas.

Comunica ainda que. para o ingres
so no salão reservado à imprensa, loca
lizado no Edifício das Direlorias, será
lambém imprescindível a apresenlação
da referida credencial.

Falando à imprensa de Curitiba, o ilustre
sen,ador Irineu Bomhausen deu uma espiada
no calendário político para 65 e aoontou, dentro
do seu Partido, nada menos de 7 - núm,<,ro
perigosamente c"bolístico - nomes de orová..,
veis futuros canclidaLos ao govêmo do Estado:
Hercílio De�k. Konder Reis, Arold!Oi O'arvallio
(- Há sinceridade nisto?) Laerte Vieira, Paulo
Bornhausen, Afonso Ghizzo e Paulo Fontes.

Longe de afirma,rmos que o nobre senador
quisesse fazer gozação, queremos, no entanto,
concluir que nunca esteve de tão bom humor
quanto agora.

. O efeito da citação de tanto nome é prova
disso. Deve de estar dando deliciosas gargalha...

das à Getúlio Vargas ao ver a doce reação dos
citados, todos irremedlàvelmente picados pela.

chusma de moscas azuis que largoul
Porque o candidato mesmo, d� verdade,

vai ser o sr. Genésio de Miranda Lins!
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