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Enquanto, aquí no Estado, uma sub-minoria
legislativa desarvorada, sem conteúdo, gr'Italho
na, vadia f" goaadore. f ge à missão oposicionista,
que também e governamental, nos demais seto
res empolga a ordem de trabalhar.

F'lorlanópohs. que desde ontem hospeda os

ilustres Governadores Leonel Br-izcla e Ney
Braga, com S€\1S assessôres técnicos. tem hoje a

horn-a de receber o próprio Presidente Jânio

Quadros, acompanhado dos seus Ministros €Ides
seus mais diretos e altos auxiliares.

Essa concentração de autoridades e coruan-,

dos admiuistraüvos. até agora inédita no Brasil,
revela que estames sendo testemunhas "de um

fato histórico. a inauguracão de um novo estilo
de govêrno.

.
'

O eminente Chefe da Nacêo. bem ao início
do seu mandato, decidiu ex�rcê-l0 ao contato

direto, Franco e corajoso, com os oroblemas que

afligem o torturar» os Estados. Por esquematizá
los e estabelecer-lhes as devidas prioridades,
em hora de fe-liz insúiração, criou as reuniões

regionais.
A Pl'imeira delas distinguiu Santa Catarina.

como a assinalar que ao govêrno federal, ao

largo de preocupações outras, de ordem política,
interessa tão somente o alaque imediato e ot�

jelivo de um planejamento global, cuja €,xecu,

ção não sofra intermitências e tenh,;!., dos órgãos
operativos estaduflis, :! mesma direcão, como na

IfigUl'a geométrica do paralelogramà das fôrças,
Scb análise e decisão dessa memorável reu�

nião, os problemas do Brasil meridional, inter,

ligados e comuns ao Rio Grande, Paraná e Santa

Catarina, e- aqueles que a cada qual afetam

particularmente - tl:.rão o tratamento adequadc
e oportuno, para as promoções justas e equitati
vas dos poderes núblicos, em regime de con-,

jugação.
Santa Catarina, nêstes últimos anos, muito

embóra a sua rendê) "per canita" decrescesse

em sinal axiomático de estagnacão. teimou em

viver o seu cmp.:.brecimento com a ostentosa (

suicida ap<lrência de ricc .. ;oberbo. ,

O Rio Grande do Sul e o Paraná souberaIT

enfrentar a realidade e não esconderam as cri·

ses que os envolvC!rmn. ,

A interferência do ocder central tem, par.?

todos. um signiíic�,do não apenas de remédio que

cure, ma<; oue salve.
F. a re�cita é lraba.1har. O primeiro Magis-,

trado hOI1l'<:-nos com ;, sua presença e se honrr

m�js <linela porque veio para comandar o traba·

lho. O tom fe,�!ivo oa sua estMla, ela dfls �el'

dígn.:-; Ministl'f's, c!.l dns preclaros governadore"
gaúcho c paran<.lcnse, est<Í no labor aue a todo�

convocOU.
E o povo participa dessas galas e dessa�

alegri;>s, 1)orqtlc compreende o dever de esp(

l'ar dentro dr' direito de ter certeza em dias me

lhores. mais justos, sem cúmulo� de incertens (

de medo"
Que a rcunião dos -governadores nos revi�

gore de energias e de fS, dilatando hOl'i20nt�·

que ge apequl.mavam,
Que roo imoC!r�,(ivo desenvolvimentista ela

toque do sentido bíblico do Stu'ge et alnbula.

E en tão, ficará conosco a memória do fato,
ma!'cd de uma jornada gigantesca, e ?om ela a

figura do Presidente, que aQuí sllbsutui o con_

selho fácil pela 1lção decidida, as nromessas pe�

las promoções, ao trazer-nos não o seu !abol'ate

mas um destemido c enérgico ltlbo1'eJl11ls.

AlAIS AN'l'JGU OIAIOO uu

SANTA CATARINA
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EDIÇ.'\O 1>1': HO.m - 12 PAfilNAQ

\'ISTA PARCIAL DE FLOHIAN<)I'OLlS. (')\1)1'1'.\1. DO ESTADO. QCE \ P,\RTIH DF, uore .\T(; O pRúX1�

�lO DIA 2.5 ESTARA SENDO ALVO DAS AT}<�N(OES 1)1<: 'l'Ü!)Ü O P.US. COM O EX:\IO, sn. PJU�",IDEN'l'E

))A HEI:>.(JBLlCA DESPACHANDO mi{ETAl\lEN'I'E no PALAClO D.\ PH.\('A XV, .I11N'rAl\mN'rF. CO�1

OS '�EUS MINISTROS E :\UXII URES- ).1.\18 J)IRE TOS.

Vir.lo ainda os srs. Sena
dor Mem dc Sá, deputado
Oroacy de Oliveira, do RO,
Deputado Maif\ Ncto (PR)
i' Arolde Carvalho. como re

presententedo Congresso,
RECEPÇÃO NO
AEROPORTO

Sua Excla, o sr. Preslden
te da RePublica será recep
cionado no Aeroporto Her
cílio Luz pelo sr. Governa
dor Celso Ramos, Leonel
Brtaola e Ney Braga. além
dos Secretarias de Estado
do governador catennenss.
assessores técnicos, presl
centes dos poderes legisla

t���:rdU:�cl�r�iila7i��;�a�oc
todos os pontos do país e

�rande massa popular,
HONRAS DE esruo
Após a receocac no aero

_
porto S. Excln, dlrIQJr-SC! li.
para a cidade, send6 rece
bido eru frente ao Palácio
da Praça XV com as hon-
ras de estilo,

.

O programa elaborado
para hoje, com o sr. Prnsí
rtente Jánto Quadros é o
seguinte;

,

Visilas ii S.V.O.P.

I Presi�eDle Jânio Uua�rosOofe)eslal!ca�ilal (lt�oras" Do�Aero�orloI
O Senhor Presidente da República a �����o d:co����oNa:l��!1
de equacionar os problemas que afligem �:t�,réd��p�I��k�����e �la
diversas regiões do país! programou uma ���l�?�ã�a�'�ii:l�i�e��,Ci��
rie de sneoníros com os senhores Gover- �,:�.�l;{��ll��L�����I�l�1 D�e
dores, nos diversos Estados. À primeira r���l�t�cD;gl%���i�st� ��-
las será nesta Cap!tal, com a presença ��'li�' P����O��:le �� ����'

r-icsrôentc do Instituto Na

S govern3.dores Celso Ramos, (caíarinen- �����ln�� d�h�\l�;,� ��p����.
) Ney Braga, (Parená) e Leonel Brízola, �,;a;:��ed';,::,�;�;;i.D�:�'
io Grande do Sul) e lerá início hoje, ��!;"t�i�e;���n�i �eel�����
Cs resultados dessas reuniões, como é ��r������,�ng;�iFII'��·�t��

e se esperar, virão refletir-se de maneira ��l��r��obi��t�S��\fi�;� ��
cisiva na economia de cada região. Pl'C�id���cM1�R�c��,���'l.
]l1NIO CInGA HOJE Brüãll, Presidente cio aamo F.�l FTJORIANóPOUS

Est:l pt'evi:d,a pnm as 10 Nncíonnl de ncsonvotvt- de���n�����'::tr�ua�ro;l'�i:a
01';1" de hoje ::t cllc(::::tcln cxma. espôsa d. Eloá Qua
h f'1':,sidrntf> J:'l.nin Qu�\' uros. Na oportunidade a 1-"

ses ao Aeroporto -rrercr ctanl:!. do p-ris re-ecerá 110

]lO Luz" e para fifi 11 horas menagem da mulher cata

a esta cannaí. juntamcnte rmense.

'1'1 "'1'1 N'''litivft inle!""fI-

,,�1,,<; MiniRtro� da FI)

�HI,l rl� F'rh'f'''''<.(l " ('ui

mta, rl� Rl1.Ilrlf'I, fl� A"'l'if<111

ern, da vtncêo (' Obras p,',
lI1icas. da neronüuttra. d'l
nuerra. da Marinha, dt)
Trabalhn e Prcvidr'ncia So .

.Ial f' do Min:ls f' Encrgln
presidente do Banco dI)

JOÃO GDULART VEM TAMBÉM
participar da reuntâo dos

governadores do sul.
FOi confirmada a vinda

n esta Capital <lo vtce-Pre
stdente da República dr
João Onulart, Integrando a

comitiva presidencial; para

10.?O horas - Cbegada ao Aerooorto de F'Ior-ianó ,

polis. Local: Aerooôrto Hercílio Luz. Honr-as Mili,
tares e cumprimentos oficiais.

1�,30 h Tas - Almô.ç_o (Palácio da Agronômica).
, .

l�,OO h�l'as "" Reunião de Abertura. Local. Edi ..
h,CIO das DlI'etol'las. Programações; 1) Abertura dos
ti����I��aJ�:o �:;:�Ol' R������ente. 2) Saudação dtl

. ,_l5,30 horas -:-. Constituição dos G, Trobalho (>

�1;�11�0",�eer���� �!lV����e��a.Secrelâl'io,Ge1'(lr: General

15,45 haras - Reunião com ° Co\'em'adol' de
Santa Catarina.

16,15 horas - Reunião com o Governador do Rio
Grande do Sul.

16,45 horas - ReuniJo Com o Govcrnmlor dn
Paraná.

1) GRUPOS DE TRABALHO
a) - C011Stitniçfio
- Ministro - Coordenad'Or - Secretários de Estado
- Assessores (do Presidente. dos Ministros e do�
Governadores).
b) � Tarefa

- Preparar uma !;iíntese NI ser aDresentada em ple_
nário.

zsuverer». ontem. na Se'
cretane da Viação e Obras
Públicas, onde mantiveram
contacto com o seu titular.

engenheiro Annes oueíoer
to, o dr. Leonardo Bordthe
ser. engenheiro da Compa
nhia Construtora Naciona\
RIA., dC!putados Antônio
Almeida. Jota Goncnlves E'

mplente de deputado, Dr.
Laura Locks, todos os PSD.
Dr. ll.nnito Petry, Diretor
da Diretoria de Aguas e Es

goto (' uma comitiva com

posta dos 61's. alivio Nobre
!!fl., José Costa, Ajalma Krel
ling (' Dr. Alfredo Darcy
Addi:::on, Prefeito de São
��rnncisco do Sul.

Inundações na

Capilal
Em consequéncla das

fortes chuvas que cairam

�:s����;�� �t;:;�aan�;a I
rins "asas de inundação.
Entre OS casos mais sé

l'ios estão os seguintes: Rua

�����a���' ��;Ru�:.�r���� 1

Joaquim, 9; Rua José B';
(eux, 1!) e 3D: e Rua Bo
"aitlva. 134,

2) TRABALHO EM PLENÁRIO
a) Constituiçãr;;
- Presidente da República - Governadores - MiR
n istros - Assessores

b) Apresentação
1) _ Assuntos de inlerêsse comum nos 3 Estados

2) - Assunto de interêsse a cada Estado.

Logo após du.:garem a lesta ,ttpital, os srs. governadores Ney B11(19a e

Leonel H1'i_;;ola estiveram reunidos em Palácio com. O sr, Governador Celso
R«mu.� e \'ice-GoveTtI,ador DonteL de Andrade, vistos no flagrMtte (lcima.

Na oca�iiio fora))� ventilados aSS1�ntos Teje1'C1lte!i1 li 1'elmiiio dI' hoje, Com fI

prescllça uo Presidente .1â1tiO 'Q1Hldros, 11!(JS' que. mio CI/CgClT/1I11 II tl'tlll spil'ft I',

metn para 'a solução dêatc
pÇ.oblema foi a

_

Operação
lI!atl'ícula.

�
�ora novos )10-

j'!zonte"- �. �g{'�ttinap1- (J

E.I;;:eelW R;l-:11vS inicW1) 11
ectncêc de. uma série ele

escolas.

to�O c�j�?� �;iC��ta::o o��
Pl'iln' >.ra. -çlcla,s.; . .J.la. IqMlh
jade-de Morro Gl"ltndé ots
,;' ) rn murüripln de Lajes.

D01ttd de A�clndc. LeOlw[ lJd:(}h f' Celso Ramo.�,

1'f'sp('ctivamenle Vicu-Gol'ernador, GOVC'J'lltldor ga1Í
c110 e catarinclIse, no aeroPQJ'to 1!('rcílio Lw:.

Governaria!' Celso R�, )jW,� {lLrcl�·a. no (LeropoJ't.o o

GoVC)']Wd01' Ney Brafjtl, do Parel/tlÍ. Pretendem os dois

Chefes de Estado, lla� reuniões dos próximos dias 2.1,
2·1 e 25. soluções 1Jum impol·ta1!tes problemas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



dustrial nesta Capital aANIVERSARlOS
SR. OSCAR SCHMIDT quem apresentamos votos
Transcorre na data de de felicidades.

hoje, mais um aniversário
natalício do nosso prezado SR. MANOEL CARDOSO
amigo e distinto conterrâ-, Registramos, também, na
neo, sr. Oscar Schmidt, data de hoje, mais um na;

alto funcionário do SENAl talício do SI'· Manoel Felix
e pessoa muito estimada Cardoso, chefe da Droga..
m nossos meios, ria da Firma Carlos Hoep
'As homenagens de qU0 cke e pessoa muito rela

for alvo juntamos as de O clonada em os nossos meior
ESTADO, com votos de sociais e culturais.
perenes felicidades.

I
As nossas felicitações.

Prol. CARLOS AUGUSTO SRA JOSE' CALDElN'
FfGUEIREDO MON- DE ANDRADA

TEIRO Trancorre hoje, mais 11"

aniversário da exma. sr-a

d. Maria de Lourdes Wag_
ner Caldeira de Andrada,

esposa do sr. José Caldeira
de Andrada.
As felicitações deste ma..

Com imensa satisfação
registramos na efeméride
de hoje, o transcurso do
aniversário natalício do sr.

C'..c-Ios Augusto de Ftgueí-,
redo, culto ex.Professor da
Faculdade de Filosofia, a..,

gora residindo em São
Paulo.
Na data de hoje, motivo

de júbilo para quantos pri ...
vem de sua amizade, será,
estamos certos, muito cum..

primentado.
Os de O ESTADO, abra ...

cam-no, formulando ... lhe
vetos de prosperidades.

tutmo.

FAZEM ANOS HOJK
- �:doHelena Rupç Ma"" I
- sra. Nadir Barreto
- sra. Dotília Albani
- sr-a- Odete Baião da

Costa
- sr. dr. Hélio Pereira
_ �r. Waldemiro Cescees

Simões de Almeida
- sr. José Dutra
_ sr. Aloísio Soares de

Oliveira
_ sr. Euclides Jorge da

Cunha

SR. AFONSO DELAM
BERT

Assinala a data de hoje
o aniversário do sr. Afonso
Delembert, conceituado in-

DELEGACIA FISCAL DO TESOURO
NACIONAL

TABELA DE PAGAMENTO DO MtS DE MARÇO 00

CORRENTE ANO NA DELEGACIA FISCAL DO TESOURO
NACIONAL DE SANTA CATARINA

OlA 20 _ Ministério da Fazenda, Ministério da

Justiça, Poder Judldário, Tribunal de

Contas e Catedráticos da Faculdade de

Direito.
DIA. 21 _ Mlnistél'ios da Agricultura, Trabalha,

VlaC}ão e Educaçã.,.
DIA 22 - Ministério da Saúde,
DIA 23 _ Procuradores de Ativos e de todos os

que não receberam nos dias acima.
DIA 24 _ Aposentados definitivos, Salário Família

e Adi('lonal dos A90sentados que rece

bem pelo IPASE.

DIA 25 _ Procuradol'es e Inativos.

OlA 27 - Aposentados Provisórios,
DIA 28 __ Pensionistas MilItares e Provisórios.
DIA 29 - Pensionistas Civis.

ABRIL 4 a 8 _ Procuradores e todos os que não rece

beram nos dias próprios.
A Tesouraria desta Delegacia Fiscal. atenderá nos

períodos de 8,30 às 11,20 e das 14 às 16 horas, com exce

ção do dia 20 quando o pagamento será. Iniciado às 14 ho-

D,F. _ Florianópolis, 20 de Março de 1961.
Mário Salema Teixeira Coelho,

Delegado Fiscal.

OSVALDO MELO
FLORIANóPOLIS EM FÓCO - Toda cheia de sol,

muilo esperançada em dias melhores num futuro radio

so, a Capital, além do primeiro magistrado do país, go·
vernadores dos Estados do Paraná e Rio Grande do Sul,
uma seleta equipe de jornalistas que de fato fazem jor
nal no Brasil, al�s auw1'Idades, técnicos de comprovada
competência nos mais variados assuntos em que se move

o Brasil nesse encontro marcado para o progresso, vive

agora cheia de justificado orgulho, a sua mais movimen·
tada e radiosa vida até agora ja vivida.

Três dias de trabalho não somente para planejar
mas, concretizar, realizar, por em prática os pontos altos
do progresso dos três Estados da Federação do sul do pais

O fato não só é auspicioso como inédito no Brasil, de

uma reunião tão profundamente expressiva pela alta
finalidade que collma, aill{l.a com a presença do sr. Jânio

Quadros, presidente da Republica, dá oport.unidade para
toda essa euforia que transparece na fisionomia do !lo

rlanopolltano, que tanto enalteCe a Capital como o fato

maior, senão mesmo o maior de todos os tempos.
lncontestavelmcnte se reflete no governo do sr. Ce:so

Ramos, diretamente, as honras de ver logo no inicio de

sea governo, recair essa escolha na Capital do Estado de
Sanb Cs/arlna, como legitimo catarlnense que é e cujo�
destinos polltlcos começa a governar com 0$ aplausos de

todos os catarinenses.
Mode�to jornalista como eu, trabalhando e co�abo'

rando pelo progresso de nossa terra numa luta de mais
{le quart:nla anos de atividades jornallsticas, sala de meu

("anto de pú:!ln� p3.ra congratular-me com o auspicioso
�.Gontechnento que marcará na história de grande povo,
un,:l das mah; empOlgantes páginas a,t.é agora por ele

vivido.

S('if'm os homens inspirados e que desse encontro

magnifico e promissor, pulse mais forte nosso coração no

rítmo do progrp·so.

21 O comandante do 5°
WASHINGTON, fevereiro v projeto só será execntadc

Distrito Naval e sra. Er-
I1BRASA) _ A construcãc. se for aprovado pela Co

neste Mourão Santos, em
de um monumen'.o a. Pran- r-tesão. de Belas-Artes de

companhia do easat sr. e
kl.n Delano Roosevelt em Washington, peja õomís.ãc

sra. Comandante Nelson
Washington está provocan . .re Parques Nacionais e, fi

Riette juntavam no res do controversias e polemíoa- nalmente. pelo COngresso.
tauran:e do Querencia não só nos círcnros artisti Como o Congresso tem
r'atece.

cos como nas esferas polítl· maíorta de representantes

31 Os Dez °melhores da �)��m:n�: di���:�:� �:i��l�- ���lo('r:!�:�á cSPdei��;��da��$e
vida noturna. de 1960 em

nou conhecido o projeto -c-n n aprovação, princi
São Paulo, seíectonador -enee-ícr do concurso na' natmento agom, que John

��la .1����ltt;s�::Y d�ynS�: -íonal, que teve 574 parf.l �";:enncdy é considerado por
-írentes. muttos comu o continuador

Paulo rececerêo o "Saclal O "Reosevalt Memorial" ":)n "arcos aspectos. da obra
nho" no próximo dia 27 teveré ser erguido no trecho (1(' soo-eveu.
em elegante reunião nc

compreendido entr os mo-lrestaurante Zlllertal. São
-nunsntos de Jefferson e "'MONSTRUOSO MONU-

Leny gverscng, Vadeco
t.tncc'n, perto do rio Poto I

MENTO"
Odilon e seu conjunto, Ro rnac. Sua construção impli-bledo Ucclo Gaeta, Martha ca substancial transforma. Enquant-o o "New York
Janette, Dlck Parney, An •

i ,. I ti
dres Mollnero, Fritz Behr e �:o e���t:7����e::��iC:�ea�j �r�:�� :e aC��la sd:P�o�eo
Carlos FerrarI.

.

nagem à memoria de Roose-
-0- O PROJETO VENCEDOR

I
velt. o "Daily News" ach-

��í: s:2��lr�loada�:�dr�� que o projeto se assemelha

será recepcionada pela un�a P;�I�i��âOeSC��hi��oe::;� ;::::e:esa:eel�\'t�Xi���:r:��
primeira dama do Estado nantes vultos da arquitetu.I';::m seguida, pondo em du
sra. d. Edith Gama Ramos wa norte-americana obteve <Tida a necessidade de se' Semana Santa na Catedralcom um elega�te e movl- .) prêmio de 50 mil dolares. glorificada a pel'sonal1dad,
mentado COl.1_Ult�1 em sue li: constituído de sete gl- P. a obra do 32.0 presidente
l�xuosa resldenCla - Esta-

gantesc�') blocos de cimento norte"!\mericano, diz o po Melropoll'tanamo reunidas as mais de�- ar.mad,) -r- O mais -�lto terá llular ,diario nóv�.:vorkino:
�a�ndas .,figuras da SOCi�1 '60 �tdis _ n05�u� se) "0 homem (Rooreveltl !,1.'IIII�".II'IIi"iiI·""'"a e flollanopolltana. rno gra:vadas frases profe- morr'eu hã doze anos ape Devidamente autort;;dOS pelo Govêrno Metropolita.

5) A cidade °d-;-Concórdla ritj;:n:r �a�'m�i palavras
nas. Discute-se ainda se ele ��' cf::r:��:, �����oe:l��r��:s�l:Sa 2���d��:ç�Sa c!r��ô����

promoverá grande festa no de Roosevelt, o prof. Frank foi um grande presidente. la SEMANA SANTA, obedecendo o seguinte programa:

�;�eXI:C°on���i���to� op�:a ��i:v��d,da e�n�::�::c�: :: r �: :�':;!d��t;ove��S:i:�di�U h(,��a';;ll:;omd::Ç�;;;n:;O:�N�� ��c�:�:m�, �s ;l�
���ist.a. jã recebeu conv!- �eguin'_es: I _ "A unica

I
cre. I::;so significa que nãt '\rcebispo Metropolitano. A seguir, procissão em tôrno (l

:oisa que se deve temer é o Ioi ainda decidida sua ver r.or dentro da Catedral. Ao terminar a procissão, Miss(
)roplid' temor"; 2 _ "Reco- dadelra posição na História Solene e Canto da Paixão.
nheço que um tClÇQ do nosso "Em seral, sõ 40 a 50 ano� Dia 29 de março - QUARTA-FEIRA SANTA - Con
povo ê mal alojado, mal após a morte é que se fica fissões durante o dia (o que Se poderá fa2er desde os dia�'
vestido e mal alimentado'�; sabendo se alguem real-- precedentes) e para o que haverá na Catedral e outra�
3 _ "Esta geração de norte- mente exerceu profunda ir 'grejas, número suficiente de confessÔres, em preparação
americanos tem um enCOD' fluência no tempo em que d3 Comunhão Geral do dia seguinte. (Aliás os fiéis sa

tro com o destino". viveu. F. D. Roosevelt cel'ta '}em da lei da Confissão e Comunhão ao menos uma vêz
oor ano. Sabem o dever correlato da desobriga, isto é, da,
';omunhão durante o periOdo pascal). As 18 horas, Oficio
'te Trevas, __findo o qual continuarão as Confissões.

Dia 30 de março - QUINTA-FEIRA SANTA _ As 9
horas, Missa Pontificai., Intercalada pelos belíssimos e

imponentes atos da Sagração dos Oleoso As 18 horas, Mis
ja Solene, com Assistência Pontifical e Páscoa dos Fiéis
'!m que tomarão parte tôdas as l_rmandades e Associaçõe�
religiósas da paróquia, terminada a qual haverá a. Cer!"
'TIônia do Lava-Pés; a seguir, alocução pronunciada pelo
Sr, Arcebispo. Em seguida, até à mela-noite, Adoração ao
5S. Sacramento 710 Santo Sepulcro.

Dia 31 de marco - SEXTA-FEIRA SANTA _ As 15
horas. Sole7le Ação Litúrgica pela Paixão e Morte do Se
?Ihor, ('om alocução de Sua Excia. Revma.; depois, Canto
da Paixão, Adoração da Cruz. No tillal da Ação Litúrgica,
lS fiéiS que o desejarem e estiverem suficientemente pre
")arados, poderão receber a sagrada comunhão. As 18 ho
ras. Descida da Cruz. As 20 horas, Procissão do Entêrro,
obedecend.o ao itinerário: Praça 15, ruas Felipe Schmidt,
Alvaro de Carvalho,. Conselheiro Mafra, João Pinto, Av.
Hercilio Luz, rua Tiradentes, praç.a 15 e Catedral.

Dia l.0 de abril - SABADO SANTO OU VIGILIA
?ASCAL ..,... As 22,30 horas, Bênção do Fogo, do Cirio Pas
�al e da Fonte Batismal, Canto do Exultet. Renovaç.ão das
Promessas do Batismo. Em segUida à meia-noite, Missa
Solene da Vigllia Pascal e Procissão. do SS. Sacramento,
em tôrno da Praça 15.

Dia 2 de abril - DOMINGO DA RESSURREICAO OU
PASCOA - As 10 horas, Solene Mis,�a Pontijical- - alo
r'ucão ao Evangelho, pelo Exmo, Sr. Arcebispo. As 19 ho
"as. Missa Vespertina, Alocução. Coroação da Imagem de
'lossa Senhora.

NOTA: Para a comunhão nas Missas Vespertinas te
necessário e basta observar o jejum eucarístico, pela Se
'Iuinte forma: a água natural é sempre permitJda; lí
luidos, exceto os alcoólicos, pelo menos 1 hora antes; e

'\té 3 horas antes permitido tomar alimentos sólidos e lí
luidos sem distinção.

Para todos e cada um dêstes atos em que se come·

mor-am os principais mistérios de nossa Redenção, são
-::onvidados as meretísslmas autoridades civis e militares,
roléglos e sodaliclos carolicos e fiéis em geral.

Florianópolis, março de 1961.
Com o visto de Sua Exeia, Revma ..

(ass,») Mons. Frederico Hobold, Vigário Geral e Cura
da Sé.
Newton da Luz Macuco, Provedor da Irmandade de
SR Sacramento.

FLORIANÓPOLIS SERA A

CAPITAL DO PA ts POR
TR'fl:S DIAS.

-O-

1) O Presidente da Repu
blica e exmn. sra. Dr. .n.

ntc quadros chega rã hojl:
a nossa Capital. O gover
nador Celso Ramos e exma.

sra. estarão no aeroporto
Hercllío Luz para recep
clona-los.
-0-

"A ,Nação" Sr. Mauricio cidade de Itajai, reunião

Xavier, acabo de receber esta, que será apontada a

11m ofício para participai srta. que levantará o ttruto
da reunião que acontecerá . Mis� Santa Catarina
no próximo dia seis, na tU61".·

PROVOCA DIVERGENCIAS. O
MONUMENIO EM MEMOíUA
DE FRAIfIWN ROOSEVELT

"No 'Cenáculo"
COM A BIBLlA NA ,MÃO

Ql"INTA-FEIRA, 2:1 DE MARÇO

Se alguém quer vir flpÓ!'i mim, nt>gue-flt' a fli mesmo.
dia a dia fome a sua cruz e sil{n-me. [Le 9.23.) Ler Lc
9.IR-22.

Ponto da Véspera, um acampamento cristão em Bar
oee, nos Estados Unidos, domina dois bonitos lagos. N9
capela natural. formada Pelas árvores verdejantes no

tôpo de u'a montanha, os assentos consistem de um bloco
de concreto para cada pessoa,

Na frente há uma cruz, feita de galhos de árvores,
rguída sõbre blocos de concreto. A cruz, já: por muito
tempo exposta ao tempo, é rústica, um simbolo daquela
sôore a qual Jesus, o servo sorrecor, foi crucificado.

Houve tempo em que a cruz era uma armação usada
para crucificar os párias, expulsos da humanidade. Agn .

ra ela se ergue por sóbre o mundo como símbolo da es
peranca do homem. O braço da Cruz ecnnca a tôdas ar

pessoas - os mancos, 0$ cegos, os rraeos e os fortes, or
pobres e os ricos, os Ignorantes e os instruídos _ para
traze los a Deus. A Cruz também aponta para címn, para
nos inspirar a nos chegarmos a �le.

Por nos negarmos, e por rtermente carregarmos 3
nossa cruz, demonstramos nosso amcr e n03Sa grutidâc
para com o Redentor, o qual sofreu para salvar nos dr.
pecado,

Ó Senhor, damos 8 Ti louvor pela esperança qUG
Tu nos teus dado por Jesus Crtsto. Não permitas que
tguoremos, ou neglig(>ne;emn.<;, ou 1I0!'; tornemos indife
rentes à cruz que t:le quer que endn um de nõs (':l.rrt'i{l1t>,
Em Seu nome .• amém. t

PENSAMENTO CRISTÃO

A abnegação e o Jevnr a cruz. são requertdoa de cada
cristão.

Thomas [ .. Henry (lo([inna)

��.:a;..;.::..��' .. ���'l.�.

;1 l-ara allll(U,;�1 e- ji-1Ot,HI bem dt'pul'" dt' SUi'I )
i CBlI8, QUEltENCIJ\ I'''LACE IIOTEL r

""

Precisa-se de Empregada (Doméstica)
Precisa-se de empregada comésuca, que durma na

residência. Tratar na rua Vlscond� de Ouro Preto, 77,
ou pelo fone 30-96, com o sr. Viegas,

)

-0_
6) A Cronista Jacqueline
em companhia de seu es

poso jantava no Querêncla
Pala�c.
-0-

7) Festejou "niver" ontem
o Dr. Antenor Tavares. A
coluna social cumprImen ..

ta com votos de feliclta
çôes.

mente influênclou a sua

epoca, mas ninguem ainda
pOde afirmar se essa in
fluencia foi boa ou má. Por·

tanto, vamos pôr de lado
essa Idéia de glorifica
Rco$evelt neste momento,
aguardemos mais 35 anos."
O "Dally News", acha que

) projEto é uma monstruo ..

>idade e recomenda. seja
arqUivado.

O projeto é uma concep
ção ultramodernista de au·

tarja dos arquitetos William
Pederson, JOSlU>h Wasser
'11an, Bradford Tilney e

David Beer, e do escultor
�orm,,-n Hoberman.

-0_

-0_

8) Encontra·se em nossa
ddadr, o milionário Ronald
Strasser, da rapltal para
naense.

APROVAÇAO
9) O moderno penteado
Que Thetma Eltta usou na
noiíe de terça-feira, deu
maior rt'alcc a Sf'1I rosto
bonito.

Apesar de ser escolhldc
'101' um juri de especialistas.

Sindicato dos Condutores Autonomos
�?��::�i:g�sta�� e:�au� de Veículos Rodoviários
ta no,') salões do Clube 00-

�:m��t��"��s�:'�n�o:::�o Assembléia Geral Ordinária
dos Brotinhos.

l1) No ';;;;:-°d:Qu,,'no'. C O N V O C A ç Ã O
'

Palaf�e palestravam em 1'0- o Presidente do Sindicato dos Condutores Autonomo�
dadas de uisque os jorna- de Velculos Rodoviários de Floralnópolis, infra-assinado
listas: Victor Flgueredo,

I
pelo presente edital, convoca os senhores associados deste

Diretor Gerente da revista S:ndicato, para se reunirem em Assembléia Geral Ordi'
Visãn, Pedro Lozado, Do- n&1'ia, na séde social, sita a Rua dos Ilhéus nO 2 - F' an
mlngos de Aql11no e Paulo dnr, nésta cidade, no dia 24 de março do corrente mês,
Costa Ramos. 'ts 20.00 horas em primeira convocação, C8HO não havendo

- O - número legal para seu funcionamento, ficam desde logo
12) O elegant.e casal sr, e convocados para às, 20,30 horas, no mesmo dia e local,
sra. Dr. Fulvio (Maria Leow em segunda convocacão, parn deliberarem sôbre a se
nida \ Vieira, recepciona guinte
ram ontem para um jan
tar, que foram homena.
geados os Ilustres vlsltan- 1 _ leit.ura, discussão e aprovação do Balanço Financei-
tes: Comandante Faria ro deste Sindicato, organizado pela diretol'ia, refe ..

Lima, sub-chefe da Casa rente ao exercício de 1960;
MiIltal" da Presidencia da
Repúbhca, Major Leônidas
adjunto da Presidência d�
RepÚblica, Consul Carlos
Alberto Leite Barbosa. sub
chefe do CerImonial da
presidencIa da República.

-0_

13) Do Diretor do jornal I

--0--

ORDEM DO DIA

2 - !eitura, discussão e aprovação da previsão Orça
mentária, para ser observada no exerciclo de 1961;

;j - leitura e aprovação dos Parec�l'es do Conselho Fis·
cal do Sindicato, emitido sõbre os documentos acima
citados;

4 _ assuntos gerais.
Florianópolis, 18 de março de 1961.

Vttalino Alexandre Pereira
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ISTO SIM�
É OPORTUNIDaDE!

'. "'-�.RUA TRAJANO, 7-29 e 33
_

FLORIANÓPOLIS

Semana Santa - Barreiros
Paroquia dos Sagrados Coraçõ'es

DOMINGO DE RAMOS - 26 de Março

N. B. cada um traga seus próprios ramos.

as 18 h Solene Procissão de Nossa Senhora das Dôrea

Em seguida: Missa Vespertina.

Santos

Jesus morreu novamente
mas desta vez 'numa
C 1_,

nalmente, alguém gritou:

O loa OSCaDa "Vamos colocá-tos nas cru.

zes"? Por mato de escadas;
Cristo e os dois ladrões séc

SABADO-SANTO - 1 de Abril

às 7 h. Missa Paroquial
às 9 h. Bêncâo dos Ramos, Procissão em redor da Igreja

Missa Solene com Evangelho da Paixão de

S. Matheus.
-

as 15,00 h. Confissões
às 22,30 h. SOLENE VIGILIA PASCAL

1) Bênção do Fogo Novo e do Clrio Pascal
2) Canto do Exultet e da Ladainha de Todos os

ROMA, Fevereiro - IBRA experiência cinematográfi
ca será, por muito tempo,
assunto de palestras na re

gião. Um dos dois je-sus''
também era do lugar: fo

ram necessários dois pers..

nagens para representar Jo

sus; um para tomada dire

ta e outro para o fundo, ne

quar-ta cruz distante. Atra

vés de Vidros defumados, o-.

às 7 h Missa Paroquial com Evaagelho da

S. Lucas

às 9 h. Confissões para crianças
às 15 h. Confissôes para homens e 'moços
às 19 h Via Sacra e Bênção com a S. Cru. - Confissões

Paixão ele

pregados nas cruzes, os man

tos caem de sua costas a

carnes são feridas pelo ee
lo, alguém massageia sem:

corpos, enquanto um assts.

tente retira melas e sapatos
dos pés de jesus. Logo a ce

na oferece uma visão im

pressionante, com o corpt
de Cristo na cruz.

'As 8 h 36, o Sol desapare .

ás ;:; 30 h Missa Paroquial A idéia de utilizar o renô cinematogr.afista� ttaüano-.
ce completamente, a Lua

IS 1000 h Solene MIssa da Pascoa

I
meno para o momento mais e e�trangelros Viam um pe cobriu-o. Resta apenas uma

ns 1900 h Bncerramanto da Semana Santa com Bencão dramanco do filme Bana- dacmho do Sol devorado pe franja lummosa, que parece
Solene do Sso e ooroacêo de N Senhora bás", o homem que salvou r la Lua La estava também

acender uma aureola atrae
de Vida com a ccndenacáo de ������opar�:v�tt� :�v��� da cruz de Cristo O céu, que

OBSERVAÇõES I
cnsto fOI do cenografo M" havia empalidecido, agora

h manto de vtson' Ioíro
no C ian

I
esta escuro, como numa nOI

1) O Canto Litúrgtco esta ao cargo do côro de N Senhora - As condtcões atmosrertca CLIMAX te clara e límpida Em torno,
Lour-des e do Cala dos Hclandêses de 'I'ijuquinhaa ou outras causas poder-iam 'As 8 h 15 dois terços do as coimas e O horizonte de

21 As veias para a Procissão de N Senhor Morto, podem rnsultar em trabalho e des

\
Sol ja haviam desapareetdc sapareceram numa atmos

ser adquirídas na porta da Igreja pesas quase inúteis de aprr \8 ordens CI uaavam-se FI fera Irreal e dramática
3) !\.S imagens de N Senhora das Dores e de N Senhor xímadamente 10 mnn=e

Morto foram gentilmente cedidas pela vaneravet Or- Mas tudo correu bem e a

dem Terceira de S. Francisco da Penitência. idéia de Mario Chiari atrai

4) Como a Paróquia é nova e ainda carece de tudo, pedi- a atenção de todos os mete.

mos a todos uma generosa contribuição. _ Cinematográficos, na riéne
5) Local: Ponto finai do ônibus de Barreiros (Igreja). e no estrangeiro.

A CENA

SA - Cinematograficamen
te, Jesus morreu as 8 h 36.

às 7 h Missa Paroquial
as 15 h. Confissões para môças e senhoras
às 19 h. Via Sacra e Bênção com a S. Cruz. - Confissões

DOMINGO DA PASCOA

sõbre uma colina da suave

toscano. (perto de GrossetoJ,
enquanto o céu se obscurecia

com o eclipse do Sol e as

árvores em tórno se agita
vam no ar, quase imóvel,
graças a um poderoso venti

redor

3) Bênção da Fonte e da Agua Batismal

SEGUNDA-FErRA-SANTA - 27 de Março
,

1) Renovação Solene das Promessas do Batismo
as 24,00 h. Solene Missa da Ressurreição, com Comunhão

Geral.

TtRQA-FEIRA-SANTA - 28 de Março

as 7 h. Missa Paroquial _ Evangelho da Paixão

S. Marcos.

às 15 h. Confissões para móças e senhoras

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

QUARTA-FEIRA-SANTA - 29 de Março

Instituição da S. Eucaristia e do Sacerdócio
Os Padres da Paróquia desejam a todos

FELIZ E ABENÇOADA PASCOA!
_x_

Pe. Justino corstjens, S.CC - Vigário
Casa Paroquial _ Barreiros
Telefone: 6.266.

QUINTA-FEIRA-SANTA - 30 de Março

às 9 h. Confissões para crianças
às 15 h. Confissões para moços e homens

as IR h. Missa SOlene com Lave-pés e Sermão do
Mandato.
Comunhão Geral de todos os Paroquianos.
Logo após a Missa, o Santíssimo será conduzido

solenemente ao S. Sepulcro para a adoração
dos fiéis durante a noite até às 15 horas da
sexta-feira -santa.

Tratava-se de uma cena

culminante. De acordo com

a Biblia as 3 horas oa tar

de. na sexta-feira santa, Je

sus expirou crucificado no
- Golgotá. entre dois ladrões.

Bntâc, narram as Sagradas
Escrituras, sucederam coisas
maravilhosas e terríveis: o

véu do templo rasgou-se, a

Terra foi sacudida, as át

vares vergaram com a rúna
do vento, o céu escureceu e

as trevas dominaram o pia
neta durante 6 horas

I Das 40· pessõae. entre [u-
às 15 h. Canto da Paixão e Solene adoracêo da Cruz

'
deus e Iegtoná rios romanos.

Missa Presuntificada com Comunhão dos fiéis. �� prontos para assistir a cru-

as 20.·h. Solene Procissão de N. Senhor Morto, com velas II
Para almoçar e jantar bem, depois de sua , .. ctücacêo, gra.nd'. parte era

acesas. case. Ql "EHÊNCTA rALACE nOTEI. / ro�po.st� de elemento� �o
10m seguida: Veneração de N. Senhor Morto � u�'Cs:::s:::u., r ats, cuja primeira e UlllCr,!

MOÇA PRECISA·SE

SEXTA-FEIRA-SANTA - 31 de Marco

(Dia de jejum e abstinênci;:-)

PARA AUXILIAR EM CASA COMERCIAL.

TRATAR A RUA SALDANHA MARINHO

ESQUINA COM ARAUJO FIGUEIREDO,
DAS 17 AS 18 HORAS.

-,
__ ,.,."Cfi;;p,,'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FIo 'i,UlúllOJb, Oldula-l�ü:lI, 23 de Março de 96

TRATAMENTO das SINUSITES sem operação por
ULTRASOS e IONfSAÇÃO. EXAMES dos olhos e

HECF:JT.-\ de OeUrU!! com EQUIPO BRlTSlI-LO�lB.
EXAME de OUVIDOS, NARIS c GARGANTA pOI' MO�
DEP.�O EQUIPO BI!ENOL (único na Capital) OPP.

R.·\t;AU Ire _..I.;\IIGDALAS - DESVIOS de SEPTO f'

SI:\üSITES pelos mais modernos pro (',,�(J_ Olll'r:, c-m

todns ns I!OSPI1'AIS de FlOl'ianõpo!is
f'{).\'SULTóRIQ _ RUA ,JOAn /'I.\'TIl an r cm

rrunte a IhHlio Anita Gariba!di).
1:I-:SIIlf:.\'CIA RUA FEL!!'E .---:(,IL\-lIflT �1!1

rt):\�: - :�560,

--------------------------�---

ATENDENDO UIARIAMENTE S"

MA TERNIDADE CARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

!::"';·"".;.�III� uns. A. J .. 'IOBREGA· DE UL!\'EIHA
EWALDO J. R. BCHAEJ'ER

t .• :em�,. dll t:"t(lIuarO _ Vt�lcula Bilwr _ RIIlI _

l .. r ..... _ 055"" - tntesuuo. ele.

Ili·l�ru�:llpill,ograria - Radiografia ObIJ"tl'l� ..

,tir 1\'ldb.1 - 1(;lIliologla Pcdlitrlca
i'1:·;!',:,F llF: .-\I'_'�IlE�IL\OEM MODERNA MARCA

SIt!:MENS RECENTEMENTE ADQUffiIDO
ENDERECO: Rua Irmã Benwo.rda e/u. Onlbtu l por

ta lAlmte. Lamêgo/.

DENTADURAS INFERIORES
�IETODO PROPRIO

YIXACAO OARANTrD�

DR, MOORRIS SCHWEIDSON
CIRUROlAO DENTISTA

JJ!PJ ()MAI'O PELA UNIVERSIDADE DO rARANA
RAIOS X - PONTES _ PIV08
TRATAMENTOS DE CANAL

til l/tARJO - das 8 às 12 e das 18 U 20 boru
HOR ..... S MARCADAS _ das 14 As 18 bora.
RtI .... TRAJANO. 29 _ 1.0 andar

(UNICA SANTA CATARIN4
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Menlais �

flOlpltllla.(· ... la ..d. 'AI ••dO<l ...
�.311 :-o.�. �'" "IMa .. no ""nnil.

· ... rI" \ Ru. """nu "Icb..to, n,
,"OUlnl dI Tlr�'DI.. _ '!tI...

�bll n-.m. 0'.01 11 o UI _ T'I.
111(1

•

-Dr. Lau'ro Daura
CLíNICA GERAL

Especialista em mcrésue
de Senhoras e vias urtná ,

rias. Cura radical das Intec

i���c������It,��e��� ��
amboa os sexos. Doenças do
aparêlho Digestivo e do sts
tema nervoso. Horário: das
10,30 às 12,00 e i4,30 as 17,00
horas - consunõrto. Rua
Saldanha Marinho, 2 _1.0
andar. esq. da Rua João
Pinto - Fone 3248.
Residência: Rua Lacerda
Coutinho, 12 (Chácara do
Espanha - Fone 3245.

At3:r."4 tJfm s minul<ii,

(OIiH1OOU.1l0llA1�"G
."".

tN' [11IIIbct r........ • li

DR. WALMOR ZO."tIltI
GARCIA

DlplomllciO p.l....n..lcilO. ftH'-_
.al!l'.�.d.OIlI'-nI!I..cIe

&X.IDllt.DOPC.ooIIC�fl•••MI_
.1<1.ae_"C<lI•. ISentou do J"t'O'.
Oet"lo 2<dr"-U .. Uml). b-
011<110 !lO .s,.. 1�0 II. CInll'lue do

IO'Plt'l I A I' IT{' CIO g10 ".

'.0811'0. .Udl� do 8OQJIII.l b

.. rla�"•• a. 11 ••••"'0.0. pr

:���C��:"I�. \} �.NllOlÍi! 1
'ÁRTO� (lI-'IRAC(lU.-

I
PÁ RTO ��!_II�!�",�':D mU<><1O

CO"'ult ....,O'Ru.Jo.of'.n ..... ",

Angu!t1a _ Complexos _ AtaqueI _ Mamu

_I
'" IlIul} li 11100 1I0r ... "'14110'

I f-'1f>1)IE'mé.tlro Aretlva e sexual
�'" no... ...UC.O... Tlt.r"...

::
� Tratamentn pelo EJetrochoqul" com eneetene _ 1':��IC"'(I,,�··�!lf�.D;0 I" aeOU.1

In,ullnalrrapla - Cnrdíozuforapín - Sonoterapia E'

P�lrnlf'rRpl;t �_

mr-cão dOll J-',lQI)\/'Itra� _

•::1 �:: ��:����:�E��:AOC�� I Dr. Helio Freitas
DR IVIIoN BASTOS DE ANDRADB • l\ItJ)ICO DA l\1ATERNI-

,'O-";SüLTAS--OfUi 15 às 18 noras : D.\DE CARMELA DUTRA

: Endereço: Avenida Mauro Ramos. 2815 : DOENÇAS DE SENHORAS

�.•__..��ti�e�_��-;.�:;:.3}�!3 •••_1
-

PA����� C���:�IA--
Ondas curtas - Eletrocoa-

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Prepal'o de cavidades pela alta velocidade

nORnEN AIROTOR S, S, WHITE
Radiologia Dentária

CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAL
Con�ullól'il'\; Ru:'l .JerÔnimo Coelho 16 - l° andaI'

Fone 2225

Ex�IIISi\'amellte com horas marcadas.

APRENDA INGLES
com o Prof. Mt. Edward Green

à rua Tenenle Silveira, �2

BORDEN AIROTOR S.S. WHITE
RADIOLOGIA DENTARIA

Ci1'urgião e Prótese Buco - Facial. - Consultório:
Rua Jerônimo Coelho 16 - 1.0 andar - Fone 2225

�-------------_.-

; g :::�:: ;EON��A:U!U�A�::A? ,

, ENTAO PROCURE O ESCRITóRIO DE' VENDAS'
DE IMÓVEIS, DE •• OT1'O JULIO MOLINA, RUA FEUPE SCHI-.• MII)�E��E-T���:����F�b'���õ ESCOLAR DE

'BARREIROS. LOTEAMENTO "BAIRRO IPIRANGA"'�n _

l"'�lTI:.\:'
..

Simplcll, jubileu f! E;;mallada,
""., u:, HAI.'\I!_.\ DAS BICICLETAS,
r: li li (',,"-,·jlH'il·(l [l.t.fr:'l, 15·1.

ADVOOADO Lü\ 21,3,61 _ O GAVIÃO DO MAR _ E"ol Flynn, Necessita de I Mecânico Especializado
ltscrltorlo _ Rua 'Fellpe os Irmãos Mauch

8chmldt nO 37 - l" And&l' - DL'" 28 '3/61 - DOIS CONTRA UMA CIDADE INTEIRI em Bicicletas!:ISla. •

I·
mA 8 DE ABRIL - SABADO _:._ SOIREE E SHOW COM

_

Realdeocl.. - .-\..Iamed. A ORQUESTRA DE TO-

'd��:!lK;::�n;.�, �:;;�8 T��IS�ecretaria A l U G A - S E
Teleton� _ 2422

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MtS DE MARÇO
Farmácia Catarinense

Farmácia Catarinense

Farmácia Noturna

Farmácia Noturna

Farmácia Vitõrla
Farmáeia Vitôrta

Farmácia Sto. Antônio

auiacêo.
Consultório: - aua Vitor

Meireles, 24 - das 4 às fi hs.
Restrlencín . Rua Santos

Samiva 470 - Estreito.

Fone.�; 23-22 e 63-67.

Dr, Hélio Peixol"-

4 -- Sábado (tarde)
5 - Domingo

11 - Sábado (tarde)
12 - Domingo
18 - SábadO (tarde)
19 _ DomJngo
25 - Sábado (tarde)

,,:, VIE'"I\S ORLE

Ad\'ogatfu
":1, I.:HUA 2 U ANDAR

= =

I Voo. ,'"o"' r�'U1d�' d� I'.�.,"�.IO, reune-se ' ....

I
a IUlIgu 1-11..1/' sem Juros . .sILos. tua Lauro Unharu, PN
KHIIU 11 r'enu-nctàrta Podendo o comprador ronltrQlr ..

- 8ala III

�NTE�NAÇIONAi
APEDITIVOS
1'<US/C'AOOS

LUSTRA-SE -- LAQUEIA-SE -- e

ENGRADA-SE MOVEIS
tH\ IÇO r-apido e perfeito, tratar com Rodrill'ue. I(

,.·r"";l.� >I rUI! Conselheiro Mafra, 164 fundol .

��

@!'�J2DEA�
,W

'pROGRAMA 00 MÊS
PROGRAMA DE CINEMA MllS

DE

MARÇO

Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Tra.Jano
Praça 15 de Novembro
Praça 15 de Novembro
Rua Feltpe Schmldt
Rua Felipe Schmldt26 _ Domingo Farmácia Bta. Anronio

31 - Sexta feira (dia santo) Farmácia Catarinense Rua Trajano

o plantão noturno será efe tuado pelas ramé,c1as Bta. AntônIo, Noturno. e Vitória.

O plantão dlúrno cOl�preendi do entre 12 e 12.30 hs. será er etuado pela farmácia. Vitórla.

ESTREITO
5 - Domingo Farmácia IndiJma

12 _ Domingo Farmácia Cat!,rinense
19 _ Domingo Farmãcia do Canto

. 26 _ Domingo Farmácia Indiana

31 _ Sexta feira (dia sanlo) Farmácia Catarinense

Rl:a 24 de Mala
Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Mala
Rua Pedro Demoro

O plantão noturno será ete tuado pelas farmácias do Ca nto. India:la e Catarlnense.
-----------

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia aut orlzação dêste D�partamento

••• t.:....l ...,r. ..rn, I"
r.l.too. S(t22 - f.u. Po&�! 1111
'.".r'e-. -r.I...r.flt'. rr.:�1 'I/H

UI � .To k

•• tt... d. AM'\od.. tla"....

(tl"I-NTI
Uomlnlu. r.rcll.1:lrI.. 'I.

H.OA·rOH.�
Onaldo ll.Uo - ,,'Ihlo A!btrro ,ü Afllhrlm - ."-o;;-t
Nilo Tadaaeo - Pedre I'anlft Nla,'�'�\" -- �"�' ... ,,·to
'do - P.Qlo d. COIta Rlu:no� _ Cl.rlo� A .'�ll'l'''lrll L"'".11

LOI.AIIOtc.",Ullk .. �
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Aeroporto Hercilio Luz ....

Casa de Saúde S. Sebastião
COAP

Corpo de Bomuetros
Estação Rodoviária ...

Hospital de Caridade .

Hospital Nerêu Ramos
Hoepíta! Naval
Hospital Militar . ".

Hospital Sagrada Família
Juizado de Menores
Polícia
Policia (Estreito)
SA!tmú
Sfl'\·jÇo Funerarto
Serviço Água e Esgôto
Serviço Telefônico ..

-Servlco de Luz e Fôrça

2619
3153
3540
3818
3507
2086
3831
2222
3157
6325
3733
2594
6283
6282
302f.l
2088

09
2404

VENDE-SE
Três casas. sendo uma de material e duas de ma.

deh-a a Rua Major Costa (Servidão Celio Veiga n. 50)_
Tratar a Rua Major Costa 68 com Acecto Lemos.

MOTOCICLISTAS
.-\ I!AIKHA' DAS BICICLETAS. avisa que
está apta a executar o sen:i,Ço de pintura em
Motocíctetas I" Lambretas .. Rua: Conselheiro
Mafra,l54.

A RAIHHA DAS- BlCICtETAS

.e- salão sito a rua Felipe Schmldt, esqul.na de Rua
Trajano, altos Confeitaria Chiquinho.

Tratar no Chiquinho com o sr. SlIvlo Ferrari ou pelo
fone 2311.

.

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

maIs .acessorios de bar e Confeitaria.
Tratar na Confeitaria Chiquinho com o sr. Stlvlo Fer.

rari ou pelo fone 2311 marcando hora.

�
A RAINHA DAS BICICLETAS possui peças e •

a-cessórios para as principais mar-cas de bici_
cletas. e tem tambjm a sua disposição AR •

GRATIS, Rua: ConM1heiro Mofra, 154 .

VENDE-SE OU ALUCME
UMA CASA EM BARREmOS, OTIMA PRAIA, PERTO

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

TELEFONE 2918,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ALUGAM-SE 2 SALAS
DE FRENTE, PRÓPRIAS
PARA ESCRITÓRIO OU
CONSULTORIO MÉDICO
_ Rua Fernando Machado,

16

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

Adquira seu

Chevrolet·· Brasil

pagando em 18 meses

Concessionarios

HOEPCKE

Carta dalllemanha iMaria �ellonci, atraente �ersona�em �o
9' Crt���:��t��!!fd��tã�:���c,����Rtmlf��" _�'!

-

mundo �I'tera' rl'o I'talt' 'DO I :J:�t;'�:O�;lti,:t��Uai�IUOO_����:�• pela Umão Cristã dólares de exportaçao e de 16 bl lhôc III' U II U
\..

y ... ,.

iii Democrete, de Importação

'I
O premio "Strega" foi

•
No mesmo dia de 25 de marco de Os ar-tigos 131 - 136 do Tratad. iii Guida PUCCIO livro escrtto entre a guerra

I
trama de preciosas euvtoa- concedido aos escritores

• 1957 os seis membros da "União" e de Roma estão regulansanclo a asse-e ROMA, Ievereíro, (mRA- e o após-guerra" _ afirma des uterartas Italianas e
I
mais conhecidos da rteua:

• da 'Comunidade" assinaram um tra- cíaçãc dos territórios africanos hgadot' SA) _ Na história da nte- a escntora _ "espelha o estrangeiras Daí não ser de F!aiano, Cardarelli, Pavese,

III lado, que regula a utilização pacê- à 'Comumdade" Ocupam êle,s 12 d ..... ratura contemporanea Ita- drama de conscíencta de admirar que Baria Bellonci.1 Angiolet.ti, Alvaro, SOldati,
III f.ca da energia atômica, obrigando 30 milhões de km2 da superficle totc JIII11 a Ba a Belloncl e uma vtncenec Gonzaga, o prata- Que e um gemo em erga-

I
Bontempelll, Moravia, Co

I n, S signatários a conceber e seguir da Afnca Todas as taxas alfandeg- • grande nome naclonal, que nista maior do livro, e o nização, haja pensado em
I
misso, Elsa Morante, Baa-

• ���Á���.a "t7d!��b��il:��:��a;;�� �:�: iz: o:h����;�s d'!!:t�e; d�:1�2 ,. :�ter���i��al me:::��:�en�: ���m:� �o��u��:i�asase :::� �::r �:Ie����ad��m��o��o: ���pe��::e���orT�:a:�nl��
• tado é CI libertação da fôrça atômida '5 anos de tempo translt6rio do ,. tradução de suas obras em rosas esperanças daqueles do domingo" o nucleo de

ISO
-oattoparco''r.

I dos interêsses e egoismos nacionais. '����·efe;ã�uafut����e�te "��:ia���. Inglês, francês, alemão es- tempos." lima convenção anual, em
.

• �;�;:c:e�t��r���n��iccI��/oon;::�isa� Ierenctats, concedidas até agora a um' ��;ghU��, ���:��ês�ue������ re��:I�oet�!:i ���::g�::li�� :��nd�oesti���:�a l�::���:� �7��

: �!��:C�;E!�t;!�uE:t:::a}�����; ::p:��OsA�:��:;������::toU�C;���i': :,:Ero��::�t;;u��� u;.a :��;!:;F:�:2:��:di:��: ����: ::::ss::"::'1P:: I
• palavra: emprego rac�onal, e em co- co no valor de 581 milhõs de dolarer' ra que os leitores brasileiros Desde então, Maria Bel- mio prevê a apresentação

, :�; j�Su�����toosp:���i:aald�s ;�e���: b���ã�s Pd�l�t:i�OS dc�nc�'�::�n���â�.\�' a �o����e��: ad:::e��: ����, �ea��:r�o ;:�t��:� ���o�iV��o ������;:n��:et��
J nuclear. França, e .Alemanha 200 milhões. c,:dõ-'I mesa de repente é um voíu- Inspiração. Publicou em mente, mas somente con

r EUAO�:e��l:���r�:::i�����, Ul�u�a�� urd; Belblca, � Ho!a��� 70 �Uhoe'!'. me sobre Lucrecia Borgia, 1956 "Milano víscontea'', sente na proposta de ser

ceu-o na altura, com o qual
A �aha � ��r�oUl�\5It:Ii�h��s�LN��S epri�����' �r:l�rq�:iV90s:n:: !::r:���a: i:ns�7��:: �::o c���iO. d1 �I�:��n�:� ::at�u:n;,r�m:�� 2GP

colaboração científica e econom�ca. �a dois anos foram aplicados 130,8 mi,' interpretação de documen- proposito de transmissões, ra votação, em junho de iUlOU'-

��: od�o���:;�b�� ��la����Ci�1 ea.:;; ����e�e j:Ó:�;':� �i��d��t� m;:�je���' ;�sre:'e:�a:�s�r�ist���po, de :��m:a��ev�U���l�:e 00 s���� �::lga:nodO ��::gO��. 3�� Salas _ Frentea EUROPA e os EUA io� um pro- planejados. , Surgiu assim uma Lucre' 10", estudando os diversos quais vêm de proposlto a

grama de 350 milhões de dolares para EURATON empregará nos pri, ela verdadeira e vivlsslma, aspectos do trabalho da Roma de todos os recantos
pr-oduçào de energia nuclear e d� 100 meiros cinco anos 215 milhões de de- nem anjo nem demonio: mulher na rtaüa. da Italia, para depositar o
milhõ�s de dólares pa;a pesq_Ulsa e lares em pesquisas nucleares e orga�' uma forte criatura do Seu Como a maioria dos es- seu voto. Os 5 livros que
desenvolvimento. Tambem a Gra-B��� nisará um centro de pesquisas aSSim' tempo. crttcres italianos, Maria Bel- obtêm maior. numero de su

tanha c o Canadá assinaram em 1 "

como uma Universidade Europeia 'Esse personagem" _ con- tonel colabora em jornais e tragtoa pantícipam da vota
contratos de colaboração corn a EU-

que se estabelecerá em Florença, nd' tanos Maria Belloncl _ revistas. Por meio de um cão final, que se realiza nos

RATON. Itália. , "dlficil por tantos motivos, "Pequeno diario, que publt- primeiros dias de julho,
I [ N� s�:\;U���:J;sd�: Ci���unidad� ener�� e�����ceante:stã�ec;�::�:��� :�. �:e��u·::snã�scC=a�o!en� ��sta��:���e��:pa�;e r:� ���:7t�0 N�f!:��d�Il�:U�::�
Europeia vivem 168 milhões �_e pes- Seis em promover coeI urgência a ut'·' com a sua imagem, mas com todos os assuntos que lhe lia, e do qual sala vence

��:�iC;���; 1:1�lh�;��e�·os U��:iSS� ��::ão de energia nuclear para êste!'. uma pulseira. Num catalogo Interessam. dor. Essa tecnica de vota-

milhões trabalham em �tividades e�� Em ceda 10 anos o gasto de ener.' �l;:�to�:t����oqu: ��ee �� doD�:�e C�:�9 i:at::���en�� ;!����ic�eg:r n�a����:d::'
nômicas. (EUA: 69 nulhõe<:. Uma{l

â� �:tr��;8d�: �:;� �rt!d:i�::lic;�5' fora presenteado pelo

nus.,
qual já havia sido vke.. mas tambem ajudar a todos

1 Sovi�i���e��íc7�1��=S��iS oaíses abran� bilhões de Kilovatt. Se isto representa' !�:o��:��toa �����iÇ�:rt�:� �;��:.e:�tr:m ;:!B�s o�����, ��:!:��:' e �i:�:����o� s��:
i.�81/0'06ÓO��;��� ��7�r��a22.���0;� quase a produção da Unif.o Soviética, quela jóia feita em forma de em 1949, um congresso in· citando ainda dos mais pre-

km 2da União Soviética. �:rç�u�:o Dl1���t�Çãa:edo�s �t�� de uo'

III ��b�:r�eq�ter��h:mg��:��� . ;ee�:zc�o�� �::i:r��i�e: ����t:�' c:�n:e�'e��:Vlt:;��: �
'-

I
A nrodocão de aco em 1959 era de Em 198a. os eSi5 necessitarão qua�, latino do cardeal Pletro

I
do o mundo para discutir o C01S�S literarias I IN F f\��e;I��h'�����n�d�dl:�a�5n:il�:s p:!; �::t:z�a:te�ni���i: :��i�ae�:r��:lt, �r:b;ar�a;!�:ares:a:e:s���: !�:�t�A ��tl�:� 6�:0 ��;�

l
atm��a:e ;d�ng��I��;lda�:

EUA, 6 Omilhões na Uniã) Sovi�tica. tIlca de hOJe será produzlda em 1980' lIdade artlstlca de Maria convidada para Ir ao Bra-

tone�d!:st:e d:a;�:�faer�ca��u���o;: por ��II�t�S ;u,�����s de aço e c�n!io" :1�!O�C!dl��s�::e;a�o�e��s I :\o::san�stl:a.�e p��e��� Encontro JADE-LARA RIBAS
lhões na Comunidade dos Seis, 1.332 são acreditados representacões de on.' bllcou uma edição de luxo tlvos de ordem famihar Ma� A convlte do Dr

J8delque
dizem respeito as poh·

��i��e�:v�:t��A, e 389 milhões na

:e,,���:sn�d���,�oa: d;�:d�:���:';��!:' :-ent:IOI��::��da e�t:���� I �::��n����reo �:abr:��t:;n� �e�:�l::;:, Pu����:�a:IOcor�a elas CIVIl e Mllitar

A orodução de automóveis atin.. e Junto a EURATOM as de nove' ra edição apareceu em I grande pais latino nel AntOniO de Lara Ribas, O Coronel Lara Ribas
Iliu na "Comunidade" 2.615.000 ca�" países , 1039 e o "PremIO VIRreggl" i A d.lnamICa atividade li- Comandante Geral da Po- deixou transparecer seu de-
de l)assageiros:_4.247.0.�0. nos EUA f As tre� orgamzac�:s constltUlramllll!logo

coroou o trabalho da teraria que desde 1939 Maria
I
hcm Militar do Estado, es- seJo de colaborar com a Se-

122.000 na Umao Sovlehca. represent�çoes d!oloma.lcas em CCt" escntora I BellonCI desenvolve, e a não

I
teve na SSP, ontem cretarla da Segurança PÚ_

Foram fabricados 410.000 cami- mum lunto ao" flovernos de Londre", Depois de Lucrecla Borgla menos dlnamlca atIvidade Dentre os assuntos trata- ;Jllca, visando o aprlmora-
nhões n<,. ',Comunidade", 847.000 no�, e Washmgton (Fevereiro de 1960)

• velo a luz, em 1947, "Segret.l de seu mando, teceram em dos por aquelas Ilustres au- mento do setor pollclal no

..�1�:'O:��ni,:, :�t�......__ .,...__�c=t;�_ ' dei Gonzaga" "Esse ultimo torno do casal Bellonci uma tondades, destacam·se os Estado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FOLGARA' NA PRÓXIMA RODADA O P AULA RAMOS; METROPOL E MARCILIO DIAS DECIDI RÃO O PRIMEIRO TURNO - Na

próxima rodada, a última do tur no estará de lolga o Paula Ramos. O tricolor praiano domin go encerrou os seus compromissos no' lurno, com uma viló'
ria, a única, sêbre o Rercilio Luz, depois de uma campanha negativa (derrotas diante do Marcílio e Melropol e empale Irenle ao Palmeiras. Somenle ve

remos o tricolor no dia 9 de abril, na segunda rodada do relurno, conlra o Palmeiras, já que n a primeira rodada eslará enlrenlando 9 Melropol em Criciú·
ma. A atração da rodada de domingo é o choque enlre o líd er invicto Melropol e o víee-Iíder Marcílio Dias, nos domin ius do campeão da região mineira,
enquanlo que, em Tubarão, Rerci Iio Luz e Palmeiras lularão pela reabililação.
�---------------------------�-----------�--------------�----,

Tudo indica que a apagada campanha do Figueirense
F. C. tenha sido o ponto primordial para o atual estado
cm Que se encontra o tradicional clube Ilhéu. Seus dtre
tores, em sua grande maioria, deixaram que o tempo se

.ucnrregasse de seu futuro. Apôs o certame ellminatôrlo,
. atu no esquecimento. Deixou de ocupar os noticiários ........ - .._ _ .._

, Conróm!e se pl:ognostica- _ 'iii. "ii&._ 1ii.1il 'diIIi. 'ooZi. ��

_,
Até para uma importante reunião, foram duas convoca-A GOLEADA DO METROPOL SOBRE O ,", e havíamos informado.D A NOVA DIRETORIA DA F.C.'l. cões, sem que pudessem sei ,fetuadas, em vista de não

PALMEIRAS
101 realizada �a nolt� de sa' Recebemos e agradecemos

I
-ue Coi alvo a Diretoria an .

haver numero. Apenas dois ou três membros apareceram .

• b.a�o �s elelçoes para a �re.) sezutnte ofício da aecre- tcccssorn aproveitamos a c.. Ftguetrense morria aos poucos. Seus diretores e slmpa-
Numa cancha bastante en cmudtcava na retaguarda e.

sidéncta da Liga AtlétlC,a. ,,3.da� da Pederacáo oatarr oportunidade para apreaen tirantes mais ligados, parece que nêo davam maior im-
charcada e e�corregad�a, na sua �inha. de frente nã� con C:taline�.s: ', Na oportUnl: nense de Tênis:

.

I tar Ih,> nossos protestos de :�ortância ao aconteclme_nto. Mas, houve a salvação pois
tarde de dommgo, preltaram segura -se armar. T,numa' �:.de,. c.�,n�l::tm pre,sente�., "Ftorianépclis, 10 de Mar ,:(."ada estima c considera

I
numa terceira convocaçao, alguns diretores estiveram

no estádio do oomercianc meritório do conjunto da ca.
árfas figuras de destaque. co de 1961. ..âo, r.rmarnc-nos n-asentes para dar ao clube a paz e a tranquilidade que

em enciuma, as representa pital do carvão por 4xl. Ou- de n03S0 �sporte amador III'
Prezado genhor . I A renctoenmente se faziam senttr. Os trabalhos deverão ser iniciados atn-

cões o Metropol e do Pal- tros detalhes: 1.0 tempo:' ?or s\�gestao do C.ruzeuo .fOI, D ordem do S�nhor Pr!".' Alvaro Luz _, da esta semana, visando o campeonato reglenal. Que ..
meiras. O prélio, tinha tudc

M,etroPol
lxO. _Final: Metro _eSC,�lllldO

o 5.1'. Héber p.octa. ;ir!e�t�, levo ao conhecimen i 1.0 Secrctário

I ",mma d,
o preto e branco, volte a se unificar. Que a

para agradar pois ambas ai' pai <1 x Pajmeíras 1. Tentos. �al� formal a dOblradmha .G de V. Sa. que, em data de I . . _. __ �. »cstcão dos seus diretores volte a ser implantada no am-

equipes � pontlavam o cer- de Nilzo, Chico Preto, Mima,'" .cm o sr. Ody Vare.la. Con' <I de Fevereiro do corrente! utente alvi negro. Que o traba!ho Insano venha a dater-
tame catarínense. com um Nnzo e Zézinho pela ordem., tudo. aquele desportist�_ oe:a Assembléia Geral, foi (S Res'denc' I I

r.ünar dias de satisfação e de glória para os torcedores e
ponto perdido. Mais sereno Quadros: Mctropol - Dor." agradeceu a. confiança \:10." uct a c empossada a Dlre! a a I la I para o clube. O Figueirense precisa reagir. c- Figueirense
nos movimentos, o Metropol m,Y: Zézlnho, FlaZi.�. e wa.l,. j:����10: a�:�e�e�d�l�r��c���:r- ,r,rl� desta' Federação, para I Precisa-se casa pequena,

I
pr.ecisa despertar p�ra a l:�alldadc e .,"ol.�ar a t:ll�ar o câ-

�:�� o�:m�:{�::�::���e�� �:'6h::����:N�I��lb�:d���O: �:�:",;o e�;'�llt��n����,a': �/:;;�d� �� ;: ;:'�::i:�'i�� i P",;,:,,�:�"��:"� r;r;o'Paulo ';�:��'lq�: �o��:����:o�o ;:l���:�e:;rFU�b��b�:be�r:�
jogada. Chico Preto, de pe '�argu�'�' :a��rtoa �al;a:o�,')('$sôa Ilgacta intlmament�. lD63.' e, que ficou assim cons, Ol.veiru, telefone 3476 ou :�ae.1;�n��e :s��r��l� �ã� ���e�' e�!�'an��:r r::bi�it���lSC:
nalidade máxima cometid femand'o Cruz; De Lucas e. �o esporte amad<:r, que acei .It;;::ldente _ Antônio Pc !".�1�0�s.:_nhol������. ·lube. Precisa voltar aos bons' tempos, com um quadro
pela zaguetru Lázaro r ztto: Mima, Clodoaldo. De ....

,

ou a sua Indlcacâo p�rtan • "eira Oliveira I ree.enc : I harmonioso e poderoso, para que a grande massa de tor-
rnentou para dois a eéro. MI bu IRu�ens), Dinho e Alba' :�' a :AC. conta agola em. !ice Presiden�c _ Polydoro edores volte a viver dias de radiante alegria. Nas mãos

?E!::�:�:�::�e�çf?��:� �� fi:�t::E���:!��::��: o"f�-��r��:a�o:;::aq:�:P;�:�;:I:':;': ;2i�":;, �:��,�� ;:,:��:o;:�a d�e�l'�;�:�:,o��t��:��tl�!�'�n��e
nós ,,-

via, durou pouco o Intento (2.al marcada contra o pai.,
curo r.a�a vez melhor. Na, �������� ���c��v�d�����:�l Mentores de Pórto Alegre, volveram suas vistas para

do conjunto blumenauensc meira:; uma vez que a faltp ")ponumdade. cumprimenta ... '.. I futebol calarinense. Por sinal, não é de hoje que isso
p0is Nilzo em outra bóa

jO-"
loi ró;a da área. Porêm c' :TIos. aJ� dois des��çados de , �����eltc���sc�7sc�����:Ste� I lContece. Desde que a legião de jogadores catarinenses se

gada aumentava para 3xI. mais culpado foi o seu au-' portista... e demaiS membros, .

5 t r I J"Unsportou para o Grêmio, onde obteVe os mais fartos
O PalI!lciras sentiu o golpe xi!1ar, que confirmou a pe da nova. diretoria, com votos "Il:a�� ��:�:'úH"b�r� �:c�', lplausos do público e os maiores destaques da imprensa
e suas fôrças foram Impo� naJidade: estando 5.5. lon' Je crescentes progressos. • v,

Esperand; me�e�e; de V: l {ue o futebol barriga-verde tornou-se o eldorado dos
tentes para impedir que o ge do local. Renda: CrS. .• _ .II �:l. as me:>mas atençc.es de �11tbes do Estado Vi2i111w. Vários clubeS vêz por ou.tra de-
clube criciumense aumen-I lJ4..230,00. •

� .� -...� - UA .... � .

raques de nosso Estado Em cada temporadl[- êsse

�����hO�a�a c�:�� ��a���cI��! Dia Dois ou Quatro de Abril a Exibição do Fluminense Em �:��:. �1�:;::::is:áe��n!e,;:�!: �:::;:::,o :: :e��a:a::;
ma rea'mente mereceu o GOSTA DE CAFE1

N (., I mando a sua vinda. Por .. tão Lrarft C'. seguir o Amé 'bservar jogadores para sua equipe. Assistiu alguns jo-

;:;::�!.�:ss�:::;;::�:;� i ENTÃO PECA CAFE Z\TO Ag����'Pid��!'i�n'i"_ �i�i�:o Q�l��i�:�:e aF��' ��t:d:." Sant" �:;;�:d:E;fi'i;:::;:::��i�::�;��;,��}::E:::�;;
\"I�l��n�:te�ol �f���ri�gr�� 1::1 Clube no prõxUn? dia 'ue um seu atléta, por sincLl, dos mais destacados, àeixe

? 4 A
.

F Blumenau para fazer testes no Floriano. Ainda se fôsse
'����e:�:sc��n�e��:'��;:iaqd� II t�b�!! b�bltl:Oo

est�d�o.· d� S i\ n H R O S O ? 1 Grêmio, era normal que isso viésse a acontecer. O Flo�

2��:S�:::�!hl���:�,�:�âr� ri:��/o:o�:En�:�:':�L:;, i .��:! r, 11 �(l ,:,:;���i�:!:, �:�!�:.�t���:E:E:n���:'�:l:,�:i: ��:
� ou 4 de abril. contra o 3.rrecadação d:> malch, cc- .�, deixe Blumenau para ser testado em Novo Hamburgo.
lu);;e FZUlTa. O f'�ube vice 1creditamos que a atitude dos sel�hore8 diretores do

��1P�!�O :e�la �u::b:,'��' A RAINHA DAS BICICLETAS �::t:a:O�d;�i q;:ix:e;:rj::���a::;;;âr p:!ai::�!�:rd:o�:�:�
la à Foolis numa daquelas .:ee:es:���:��l:�:e:is�eocr�:�osv:�;e'�o:���n!o s�� !��datas <,guardando tão

só_, N 'j d 1 M
"

E 'I' dmente ') pronunciamento eCeSSI a e ecamco speCIa lza o ·,ttibancada e coloca os alambrados. Na verdade, se êsse

'>ficial do smentores do al� foi o pensamento dos vastoverdinos, dam.os a mão à pa'-
vi-celeste flue deverão te

em Bicicletas
matoria.

M. BORGES

�'i:��fa��aano=b�l;����r:�)lIf��' I
�_.__ ._

_ ,

f6����OO[:ffi��
Ody VaFeUa reeleito presidente (ja FAC

,-

ÚLTIMÃS Do ESPORTE BARRIGA·
VERDE

va�toata�:��:, �::I�:�e;n�� I �::�'p�ti���to ddae:�;:r�:i����
�i��:�zap��a ':��oS�a�I:::� � �:o í�:i��n�����::e�e s:��:
!�im���er�' ad�:U�r���� �:! �:�:d':S.

nas comp�tlçôe:

experiência no Floriano. Em

I �I (-
caso de aprovar, o clube

O páreo de quatro sem,
gaúch,J pagará pela seu ates

do para a manhã de

t�do liberatório a

impor-I ��%��gO pela Federação
t:l.llcia d��S 4(00.000,00. Aquática de Santa Cat.arln�

. .' foi vencido pelo Martmelh.
ÉriCO, meta-media que e� 1 'J clube rubro-negro, foi o

c�ntra-se sem clube, devera
único a se apresentar na,_

II.rma� compromisso com o
I raia, tendo feito o perctll'so

FIgueIrense Futebol Clube,
a�0nag para ser considerado

��u�:cC::õe:�odeS!�tl':e::::::�. oficialmente
) c07�encedor.

as parte�J (_ Marcilio Dias e Metropol.

Tupy e Floresta, foi o úni ����g� ��a���a��é�:"C��Ci��
�;n::::n::a�i���� j:���l�� :�l.pe� �:t�:;�ln:t�'��!��
IPloresta goleou ao onze d� ::cu!o��:02 P�;.�u�: jÔ��'
�as�a�o::r !�1. ����i:-�e� de real importância para 05!

Baixada, ��verão Jogar DUm ;;eus deStlno�. ! _ . ,Ipico x uma�. (_

I
Embsário especial do Fio

O atacante Nn�n do Avaí dano de Novo Hamburgo e5

ao cor.trário do que uma I've percorrendo o .Estado (;

emissôra da capital Vem no )0serv:_mdo alguns Jogadore�
ticlam!o não renovou con� Quatorze do Vast� Verde fo,

trato com o onze azurra. O

I
convidado e acett?u para

clássico avante recebeu óti- treinar no clube gaucho ten

ma proposta do Palmeiras do o clube oferecido_ ao.vas.
de Blumenau e confórme to Ve,rde a i,mportánCla dt

Isuas próprias palavras aln- Cr$ 300.000,00 O clube blu'

�aare�:rase����n��d�� �� ;;;n:o��;;;'OO. co�t:���:o��:
,

so de não acertar as bases P,e·smp�:t:.
ficou de dar uma

I
para a renovação de seu

contrato com o Avai.
-) (- -) (-

A d'retoria do Vasto Ver- Somente ao anoitecer dt

de est�oe'eceu o prazo de segunda-feira é que a dele

10 dia:; para que o Floriano gação do PalmeIras legle�

I
{1� Novo Hamburgo resolva sou a Blumenau apos SE"

a SI uacão de seu atacante complomlsso de dommgo

Quatorze A partir dai o frente ao PalmeIras Os paI

('Ilibe eXIgirá a presença do melrenses receberam con

J�!,ad('r nos coletivos e j6- seremdade a derrota c \':1

�vs e!l1 que tomar parte se preparai para enfrent..'\f

I_) (_ o H Luz

Sera reahzado domIngo -) (-

no no ItaJal-Açu, O quarto O Aldo Luz nao compar��
campeonato de Pesca ao Ro ceu domingo para a luta

Ibálo O patlocmlo está a parco de '4 sem" com o Mar

cargo de uma Importante I tInelll, quC', aSSlUl conseguiu I
llTltla comelcial de Blume- nova vitoria

}\ÁDIOGUARUJÁ
" apresenta

-:'1 '

�l
I

PATRoeíNIO oe

MÓVEIÇ, CIMO OE FLORIANÓPOLI�

Se"tD..�felra foi irrallgura
da a nova séde da FAC, no

mesm) local da antiga, opor
tunidade em Que estiveram
presentes altas autoridades.

xxXxx
Foi noticiado em Nota OH

clf!l da F.C.F. que a Enti
dade reconhece o C. A. Gua
I'I\11Y, como o legítimo cam�

peão juvenil de 1960.

Real Madrid e Luzitano,
;mpataram por 2x2 enquall
o que Five e Clube DOZe A

!ão rol realizado em virtu-

de do não comparecimento
do Five, isto pela última
rodad.<>. do Tomelo Abérto
da Primavera.

xxXxx

CHUVA DE TEN·
j OS EM BRUsnUE

Ainda nesta Semana, de�

erá atingir seu término o

remelo Abêrto da PrimaVI"

ta. pói'! faltam apenas trer

;ógos. O préUo Real Madr.id
'( D:Jz" R, serâ o último co

�cio de.�ta fase eliminatória.
xxXxx

Fabiano com zero p.p. e.

Paula Ramos com 2 p.p. são
os dois clubes melhor colo·

cados no presente torneio

abérto da. Primavéra.

Dandú continuidade ar

.. me�o Hexagonal, jogaram
J. noite de sábado na cida
� dE" Brusque .. as equipes do

.'l��mdú e Caxias. Nwn

\lrIpO completamente en

'r:',eacto, onde os ataques
n:oveitaram as oportunl
l�des surgidas, espelhando

; d("�epcionantes atuações
.l3 (j uas retaguardas, o Ca

ias venceu mais uma vez
tO Paisandú pela alta con

:lgem de 6>::5. Lembra-se que
_u tnrno o Caxias havia se

i!r,pôsto ao mesmo Paisan
,!ú lá em Jolnville por 5x4.

!\Ianaram para o Caxias:
Norberto Hoppe 3, Alceu 2

e IltOll contra. Para o Pal

sandú· marcaram: Nilo 3,
Celsinho 2. A arrecadação
foi de Cr$ 9.900,00 c a arbi

:ragNn foi de Lourival Mos
�imam.

xxXxx
A equipe do Cruzeiro aprl'

sentou na noite de sábado, a
chapa encabeçada por Od)'
Varela e Héber Poéta. Toda

via, por motivos imperioso:�
o desportista Hêber, deixou
de aceitar o cargo sendo en

tão Indicado o nome do se

nhor Nllton Pereira, o que
roi aceito.

xxXxx

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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H ltler atr·b·
...

It I·a de rota d s
"STRIP TEASE" Para Ampliar Educação

I UIU a a & I a r a yma s_enhora inglesa te1!l "turo eu não precise .expl�,
a mtencâo de levar sua h-. car-lhe alguns fatos da Vi..

•
Perdid::s, teriam sido evita- lha de 5 a,?os. a um �spe_ da:', dec�arou e�a, Com ir. ...

It P S n Z Ista \
das se Mussolini não fÔSSE táculo de strrp tease em crfvel Frieza. Mas da mes ,

ro a a S seu aliado". Roper é um ex- Londre�, Ipara "ampliar s�a �a opiniã·o" não é atri:

ofiical Inglês e foi o primei- educação", segundo afir-, Tempestade", q�e é cas�d,.,
,
ro ccrdentat a Inspecionar, m?u. O proJeto,.entretanto e pO�sUl �uas fll��s: Dlss(

LONDRES, março _ IBRA vemo russo, Quando o êxito

I
em 1945, o "bunker' de HI. fOI te� ao co�he.cl.m�nto das que l�mals permífir-ia que

/J/I

ISA
- No

c.
urso de Seus últl- I parecia

estar ao alcance de

t.lO<.'
construido na chancela

autoridades ludlcl�rlas, .q'!e seus �Ilhos assistissem �a jun
Jt/J mos anos de vida, Adolf HI suas mãos. ria E' autor como s sabe provavelmente impedirâc espetáculo desse género.

ner arrependeu-se de ter si- Escreve o autor do prefá- de um livro' de grande su� que seja executado. A s Contrario ,também à sra.

SH EAFFERS
do aliado de Mussolini. Pele cio: "Isso' foi fatal para HI essa sobre os últimos dias nhora ch,ama�se Jean. R�y.. Raymo�d e o sr. Bernard

I �r;I����t�s o�u�u:c:�vae��e ��� tler. Aquelas cinco semanae de Hitler. ;eon� e.,_�o�m:s�:ba�:r�� !Toa���r:�bd: ton����

I publicados aqui. N t ó G �. t Ó R I
- proprietário de "night c1ub" que afirmou pretender exa...

..

'rats documentos constam O li O a InD D e c arOeS de Londres onde se apre- minar a questão com seu�

!
.12 um volume intitulado "O U II II �

colegas. Acontece que a lei

ú:�;'�:�.:�I���o��êmA���� sê�!�1 PU'O' ,'I'cas ::�::,I� n�ms�ra�� ty�!�� ;:ibi��,::êao s:;aÇi�e;uen�r;,
.je esc-troe que Hitler havia I

acha que sua Hlha Debo- h.am métodos proprros pa-.

ditado a seu vice, Martin cah, de cinco anos, deve ar.. r-a educar seus filhos. D:;

����·:�Ul�;lt��Ore��\��ó:'�o d��� \ O Gabhteh� de Relações Públicas do :���r p:�a n��I���n:P�;�e;: :���ci��o o d�����!�.es �s�:
�u!' nazista se suicidou. Palácio do Governo comuinca, a Iodos os

pestede" que se exibe no lo apresenta aspectos lund'-
,

ÊRRO cal noturno, propriedade do eos extremamente delica .

:ni:he:o I����:����::l a;:�a� portadores de credenciais fornecidas por
marido, para q_ue "no fu� dos. (IBRASA).

de pera ItU.ia 'p,lO seu êsle Gabienle, ser necessária, para o in- f,dl't01 '. �
,

��u��;�:o�� :�;o c;;S:i::-�� gresso no Aeroporto Hercílio Luz, por �" �

���tc��c�m��70es �;�:�Q�u: ocasião da chegada do Presidente Jânio ;UI����AD��E���u��'Sco. ��;�����s, d� d�I���t:�

·��.O�5eegfl�i:e���ro �e "El,9�!'a� Quadros. no próximo dia 23 às 10 horas,
I

Edital de citação com o �n�!�:�sa��:tain�����:' ee d���
mente obvio que a nOS�B a apresentação das mesmas. jJHI-ZO dI" trinta dias, de in- .op o 0P1;)aqu00<1l 'Jl!UU'e

aliança com os italianos aju C..
.; reressedcs ausentes, tncerros 'ras opuaaep - 'openc !:lgt

dou mais a nossos ínlmígcr omunlca ainda que, para o mgres,a
I e desconhecidos 0�11J13 ou oqsodsrp o uroo

�,�l�U�)a a n��\�o�:�el;:::�C 80 no salão reservado à imprensa, loca ..

I JlI�Z c��a�:� �:10�x���7cel� ����f; d�P s'��I;ca�Ot�i s�J����

��:s e��tl�:���;;::o ���e�s lizado no Edifício das Diretorias, será �� ��!�r�: ��jZTi��c��,re��� �:�:r�d�he i��;:il;ácUJ: Li�:�(j

��������.a�e�i���lda��:ta�t: também imprescindível a apresentação ;���aded:all:�� e�:t�rina, na �!:'�tr;a�: ���!���:ã�a��
todos os nossos esforços, não da referida credencial. FAZ SABER a todos quan .'1. presente o valor de

...

-nnseguirmos vencer esta tos interessar possa õ pre Cr$ 6.000,00 para os etettos

guerra, é preciso dizer que
sente edttaí de citação, corr legais. Protesta-se provar t,

a aliança com a Itália con- o prazo de trinta dias, de alegado com testemunhas -

��i,�IIi'J para a nossa derro- Sindicato dos Arrumadores ����:5S:d�:sc::�:�:���, ��- �S:ii::;���:, �uenee���sá:�in�

I
rem ou de e conhecimento tem -sua restdêncta nesta

muer dernnu o ataque
d FI

. ,

I" tiverem, Que por parte de Cidade onde recebe citação
das trepas Italianas contra e orlanopo IS Hígtno Donato Furtado lhe nucas. 7 de março de 1961.

I�Z:��lc�:IOfr:����od���:�,! Sede _ Rua oonsetnetro Mafra, S/N :��rd������te a�e:�o Sr �:SS��hlP���U:� di�aa;e71���
como uma cilada' de asno

I
EDITAL DE CONVOCACAO nr Jmz de Direito da Co- foi exarado o seguinte de

_

C registro das conversa ASSEMBLEIA GERAI ORDINARIA

I
marca - Rígínu nonetc pacho: - A., como requer .

cces entre Hitler e Bütman Pelo presente edital ficam convocados todos os Asso- Furtado braslleíro, casado OesígnJ..o dia 13 do corren

apareceu pela primeira vez ctados em pleno gozo de seus direitos sindicais, para se lavrador residente em �e. is dez horas, no Forum

na Fiança em 1959, e apa- reunirem em ASSemble'a Geral Ordmarla, no proxlmo Santa Luzia, desta Comarca, para a justificação" feita!!

.ece agora em traduçao m Jta 28 do corrente as 8 horas na sede deste Smdlcato, pa luer mover a presente ação as devidas intimações. Ti

;:��'Ud�dltadO por FrançOIS ra tomarem conhecimento e dellbelacão sobre a Seguinte de usucapião em que eXI'õe :ucas, !l·3-1961. (ass.) Carla!!

c l'eqlle�', :l. V. Excia. o se Ternes _ Juiz de Paz em

1.0 - Relatório ����p��e�;�� pelo Sr. Presiden'e ������;o,l M ���p��n�;�t� �:e\'c����it�O �n:gOc��a����
do Sin�icato, Que constam os resumos dos principais. anos. digo, vinte e cinc( Feita a justificação foi pro

acont:�lmentos do ano de 1960, Balanço Financeiro do anos por si e seus anteces- ferida a seguinte Gentença:
�Xerclclo;

�

Balanço Patrimonial Comparado e uma De- I Jores de um terreno situa _ Vistes, e,tc. Julgo por

monstra?ao da Aplicação do Imposto Sindical, tudo em do .1� lugar Perequê, Muni

I sentença
pan. qne produza

confornlldade com o Art. 551 da C.L.T. combinado com o cipio de Porto.Bélo desta I
J

Is e jurídicos erei
Al't. 1; da P,:,rtaria Ministerial n.o 884 de 5/12/1942. Comarca, com 316' metros, ���.s ,�gfustificaçâo de fls.,

2. - P�recer do .CONSELHO FISCAL, sõbre as con- 1e frentes e 1760 ditos de

10-0
cdidas nestes autos li

tas do exerCIclo anterto�: De �côrd_" com alinea "B" do .undos a�� certa altura :�:1�2r;:nento de Higino Do

�rt� 524 d� C.L.T., as de.lbe.raçoe� sobre a tom��a e aproo onde a:arga para o Norte nato Furtado. Cite-se, por
.açao

o

de �ontas da Dlretona serao por escrutmlO secreto. com mais 30 metro� de I mandado, o confrontante

OR,..a�M;N����:�ENTO E APROVAÇAO DA PROPOSTA frentes e mais 5�0 ditos de conhecido do imóvel, por ed!-
", A ARA O EXERCtOIO DE 1962. fundos _ ou sejam 710.16l'

I
tais com o prazo de trinta

No caso de não haver número legal para o funclo- metros quadrados _ fazemi[J dias, na forma ptevista
namento da Assemblêia ora convocada, fica marcada uma Crentes em terras de hilrdei no � 10 do art. 455, do C,P.C.,
segunca convocação para outra Assembléia no mesmo ros ignorados de João Fral'! os interessados Incertos;
:ocnl e dia, uma hora após a primeira, Que será r'ealizada dsco P.cr"llo e de Izidól'lél pe-ssoalmen�e, o Represen-
com Qua!quer número de Associados presentes. R:'gis da Conceição, e fun- tante do M. Público. Dispen-

DEMOSTENES TZELIKIS - Presidente. dos eT. terras de PedI so a citação do Serviço do

LC"urenç') de Amorim; ex· :"atrimânlo da União, pOi

tremam:') ao Norte em ter <!ntend�-la desnecessária em

"ns de Erasmo Eloy da Silva ,ace da jurisprudência não

e ao .sul em ditas de heI' �ó do Supremo Tribunal Fe
deiros ignorados de Justino de�'at como tambem do

Marcos Batista. II - A -e l'ribun'l.l de Justiça do Es·

rel'irta T)Osse foi ad'luirh' �arlu. Trata-se ..de terras

�e!o Suplicante de herdeI- intcrion.. nas e a cautela re

ros de João Regis da Con- comendada diz respeito aos

�eir:lG. (1.e nomes Sizenando. terrenos alodiais, o que não

Tereza e Andresina Regls ê o caso da espécie. Sem

e SempIf:' fOi exercida pací- custas. P.R.I. Tijucas, 14 d{'
.

fica, contínua e ininterrúp. março de 1961. (ass). Carlos

temente pelo Suplicante c TerneJ _ Ju:z de Paz en.

seus antecessores com ãnl- Exercício do cargo de ,Tujz

mo de donos. - III - Em

I
de diri�lto da Comarca. E

\ Ista do expôsto Quer o Su para que chegue ao conhe'

;��:ent�:bl�.�g�lal�!�::..idOa I��� �ii�=:!�l ::s;n!�::��a��o.·veio de conformidade com f' rincia, mandou expedir o

ei Fe1e:!."a,1 2.437, de 7 de presen�e edital que será afl' ..

março de 1955, que n'lodlfi- xado na sede deste Juizo n '

,�Oll o art. 550 do Códigc lugar do costume, e, por d

CiYcl. E para o dito flrr, pia, publicado UMA VEZ n;:l

requer � designação do dif Diário da Justiça e Três

e hora para a justificaçãQ Vezes no jornal "O Estado",
exigida pelo art. 455. c! de' FloL"ianópolis. Dado e

Código de Processo Civil. passado nesta Cidade de T-i

na qual deverão ser ouvida jucas, no.:
.

Quinze dias do

as testemunhas Pedro Lou-I mês de março do ano de

rcnço de Amorim, proprie

I
mil novecentos e sessenta ,

.:írin H',:idente nesta Cldad<, um. Eu,. (ass.) Gel'c'y do�

e José Antônio da Silva, Anjas, Escrivão, o datllo
.'l.vrador. residente no re grafei, conferi e subscrevi

ferido lugar Perequê, � iI Isento de selos por se t-ra

quais comparecerão Inde tar de Assistência Judiciá·

pendentemente de citae5,1' ria.

Requer mais que, depois dr (Ass:--) Carlos Temes _

j�Stl�icaç.ãO'
sejam feitas a

I
Juiz de Paz em exerciclo do

{'llaço�s atuais confrontan- cargo de Juiz de Direito.
tes do imóvel Erasmo El.)., Está conforme o origln,:;,!
da Silva e Pedro Lourcnrr afixado na sede dêste Juizo.

,de AmOrim, residentes nesta

I
no lugar do costume, sõbl'e

.

Cidade bem como o Sr. DI O qual me reporto c dou fI
retor do Patrimõnio d' Data supra. O Escrivão:
União, por precatória em Gercy dll'! Anjos.

DESASTRE

Trevor Roper, professôr
Je HIstória Moderna na Uni

v'crsldade de Oxford, escre

ie no prefâcio do volume

1ue o pior serviço feito por

P A R T I ( I P A r A- O Mussolini a Hitler foi a de-

" '"'''0'. inv.,õo da O,'ci.

NORB:���:��ATINE I Vn. A��S�:eEL C. :��a:o t���:r ������a:. A�:-
Participam aos parentes e I manh'l foi obrigada a sal�

�����:� d�es��a;����o d� J pe::;!CiP;e s:�ss ��:.:��::: ���: �������: b��!:��:
sua filha Sônia com o sr. contrato de casamento de adiando em consequência �

Jõrlo Costa seu filho Jório com a srta. abertura da frente russa

--

I
Sônia Serratlne I em 1941, de 15 de maio para

Rua Almeida Tones. 293 _ 122 de junho. Devido a ê

Apto. 24 Rua Raimundo de Brito, 165
.

atraso as tropas alemãs fo-

Aclimação _ São Paulo
I Aclimação - São Paulo j

rara detidas pelo rigldo in

* a única que
escreve em quo qu sr

superfície!

ogoro com �, vêzes mais tinta
5

!
' � 1

�= .
. ;

I I .1 I, I i

���
Com. Representações Sta Helena Ltda.

R. Felipe Schmidl, 52 . S{4 . Florionopolis . Senta Catarina

EXIJA A
NOTA FISCA[
DE SUAS COMPRAS! ". E CONCORRA ·A�
/

.

IORTE'Og EM dUNHO � PElEMBRO

1E SEU TALÃO VALE 1 MILHÃO
'@D.

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Apesar de Fabiola ser' querida a prince
sa Paola é a favorita dos belgas

viagem

nascido em foto oficial. cui
dadcsamente ooseds c n....

I

tocada; divulgou-se em In. I

gar disso uma fotografia tí.,
I

rada pelo príncipe Albert".!
mostrando o bebê deita�'''''1
ao lado da mãe. '

VIVE COMUMENTE I
qU�ád��t��:tl;�lOO=, �t���d� f
orofundamente democrática
do jovem casal de prmci-: TURlM - "Antes de fa- é 'Barbanera", ("Barba

ll""'\
dos. Estes são prOCUl'ado�

peso Assim, quando vão ao
zerem uma loucura, Ch�: gra"), cujo nome ninguem depois e ajudados a eencon

cinema. fazem questão de mem-me. Telefone 88-5700. :!onhece. Possui barba já traI' o conforto e.a fellcida- J

���:�i;���a�:o f!lapr�;c:;; ��� :��m a:�n�:b:��ojO�: ��:el��g��;t:��: b�a����oe deü trabalho tel� aumen

Paola, faz as suas compras
lencioso em todas as cama vinha·'. Fala dele

mesmo,'.
tado sempre. Budistas, ateus, • A Associação Brasileira dos disiribuidores de Gás

c:mo qualquer dona de ca... das sociais, um grupo de cbo,mn"r�.�.nuo�t�pQoUOq�e �r�:;-. ���:�ã:��;�::s�ec��a�,re��, LO OI
°

C
°

°d d G
" b,lga. Cozinha ,Ia me,. anonimo, já "ilou o ,uio'- c... Iqul ello, omullIca aos seus consumI ores e ás Liquio
��iCi���u�!:dasen:;a �d: :: ��r�::iS de mil pessoas ���c���:ra

si
o: ����:�Eu�! �:te s�e::����os�ãoA ;���; leito de Peiroleo, que, em virtude, da Elevação do Custo do

sa. Enlata compotas e pre--.
27 pessoas, entre medicas, vida é generosa para com J documentos, mas procura, Câmbio da Importação de Petroleo e seus derivados, de

para peixes em conserva. HlvogaclOS, comerciantes e

I
ele." � d.efend_er-se co.ntra a mls-

I11III

�ão usa ruge, nem ostenta :J.omens do povo. estão uni 7 tIflcaçao. Em OIto anos dl- II' Cem Cruzeiros para Duzentos cruzeiros para dolar ameri-

�.��:: �oe:!�e obe�a hu�: �::oneaal��s:r��.tr:lg::Se��� o;���al�R:eB���i':nMpu- ! ���U!� o T:�&,r�p��a;UI�e' canol conforme decreto 50.354 de 17 do corrente, o Conse-
ando uma� canção alegre. aspirantes ao suicidio, sal· bl!cam noticia de u�la pes- ha�er aumentado a pcp:'- •
o Cl.ue c::.nquistou o cora·· vos p�lo grupo, agora estão soa qu.! tentou sulcldar. AI· laça0. O numero de pessoas, lho Nacional do Fetroleo, vem Publicar no diário oficiaL de

���o�elgas��(J ajudando '.ambem. Ü chefe

I
��\::�. p�.�e fa;t�ld�ee�Oi:: :�:��e���: ��u�� �:�7t,I���, 21 do corrente, o seguinte preço:
materiais -:- diz Barbanera em 1958,249 em 1959 e mais' PIe 41,65

TEMAS ESTUDANTI'S - ê u mono, ponosa, pO'qu' do 250 om '960. •
reço por qui o r$

.

.

I'
falta d, dinh,"·o pod, ao

I
Ba<·b,neca ,"ata oomo Preço Glrrala com 13 Kgs 541 50

7Ilarcflw cesar menos ser remediada. O ganha o suficiente para o • • I

Certos acontecimentos da vida acadêmica. deixam- ��r���e�:o t::e�:�� ée;U�:; :e��:. a�� n��e;s:��d�:�d�� III Preço"" 45 Kgs. 1.874,30
."!OS um tanto_ perplexos: �Ia . Slngu�aridade que encer- acreditar e as palavras fé, todos os bens por não pOder' Heliogás SIA. Comércio e Indústria
ramo C· que nao resta duv.da, e que, infelizmente, grande amizade. amor, dever e I pagar urna divida. No dia I. L·' ., ., .

�arte dos .universltárlos braslle�.ros
e�tá alienada da

re�.·1
bondade

..soal.TI
sem sentido."! em que o oficial de Justiça, • lqulgas do Parana e Santa Catarina SIA.

lIdade SOCl�l. Esq.uecelU""�e mUlta� v.ezes, que a Mlssao Contra ISSO luta. a '·:ro1an- o curador de massas falidas I _.__ ,.__ __
da Unlversldade e !orl!l(u profISSIOnaIS competentes, vol te BeneflCa·. assim e cha- e o comprador de moveis

�:d��l:aa�a s�m���e�:���. I��� �:o�andi�e:�I�á�i��d�:�sl�n��� m��� �x:�;�·: uma moça �:�dO:s �er:� en!��:� l����! �">.:,.... ,
.. ,:,

ver de se. prE;!pararem para. quando formados, de�tro �e I !ol agarrada quando tenta-: pessoas e Ofereceram ao
I

�.:..
:.

• �,.__�. •
- �

\ ('>JIIr ...

:..ua especialidade, ajudarem a construir um BrasIl maiS ,·u a'.\rar-fe no rio PÓ. In- oficial o dinheiro para sal- 'I
, .

.-,..... -------�-------..jI.{;;;,�:....��]u§..�.I..,.-ii;;;�r-.,�
humano, mars cheio c oportunidade Igualitárias para lernada num hospital. es dar a divida. O homem fa-

�.:
!!!!!:!!:

todos. Afinal, temos que deixar de lado velhos chavôes perava um filho oara breve. lido

est.ava
sentado em um .::..

:

" ..

.,....:;.. ,.':
.

de um capitalismo caduco e superado, que lias fala em O sedl\tor. um esLudante d ... l canto cls. sala e no dia an.
I

�.i.:'.>':'.'.).
..

'·lgualdade p�ra todos". ,!,ão pouco podemos nos apegar I engenharia. desapareceu. O

te.rior
tentara o suicidlo. I

'

... :
... '.

���������a um comumsmo capltahst.lco, que nos diz buscar esta pai, após expulsala de casa. I O Cílelal aceitou o

di-'
, .. :

....igualdade.
. . . I ficava varias horas em n�eiro e perguntou a quem �Um e outro, teórlcamente

..

aproveltávels - pelo que I frf"nte à Escola Poutecnica Jeverln fazer o contrato ele
encerram _de bom -, �as p.ratlcamente demostrados ob-I ccm um revolver carregado lrremate. "A Volante Bene. ..

.....
'11

soletos, nao atendem as reais necessidades do momento. no bol�o. à espera do estu- fica" _ foi a resposta Dc
brasileiro. Estas d.ivagações vem-nos à mente, quando

I
dDnte. Barbanera entra em pois, dirigindo-se ao f�lIdO,

folheamos determmado jorna.l gU�llabarlno. É .que,. p�s- ação. Encarrega um advo- explicou que era apenas um

�eemn�: ��!:g� �::sc�:���s::���an��l :�;:I�is���aoé, ;:�o de se encontrar com o

���lt���Úna����UgU�!.da··�ã�
vlsltar

_

o .presldente da Repu�bca,. � fim de soilClt�r-Ih(! I "Tu, pai - diz o homem senhor continuara morando
provldencl.8S, para que os um.versltarlos sejam equlpara- da "Volante" - tens certe- aqui." O homem qUe falava
dos aos cadetes de nossas Forças /../"madas. Nem m�ls, I za de haver cumprido para era B:trbanera. Quando la
nem menos. Apenas, estudo grátis, vestuário completo,

I
com tua filha todas as obrl- retirar-se da fi I 1

livros dldâtlcos gratúltos, e, para completar, ordenado gações, inciuslve aquela de de Justiça �:��' �o ob�l;O
mensal.

_.

aquecê-Ia com teu afeto? algumas notas de 500 liras e
Se nao causasse trtsteza, era de. fazer doer as entra- Quem te autoriza agora a as entregou a Barbanera.

nhas de tanto .rlr. Os colegas cariOcas -_e os que os nomear-te juiz sem piedade Outrus Seguiram seu exem

a_!lOlam nesta a:ltude - perdoem-nos a ausencla e a di�'1 da SU.l fraqueza?" a ho- pio. O curador de massas

t,:lllcla. M�s .estao, apenas, un: pouco alienados da �ealt mem, faz lima famiJIa se falidas entrou para a ''Vo-

��'�;i(l��a�!l�l;a���:�ii:est�a=P�;:me�:oBquees��r�:scI��r� l ��u��:nemB��b:�:r: lln;a�:�� ���t� Beneflca". - mRA-

con.ter
0" gastos

.suPérf.IUos:
quando os Ministros

.

�ãOI
nho pela centeslma ou mais

convocados para restrlgir as despesas menos necessRnas, vezes. Poucos meses depois

�3 fml de poder-se equlhbrar o Orçamento, os universltá- a moca terá tambem um

E�N·S""'lNOrios, num §esto dig110 de louvores, pedem sejam eQulpa- marido.
I ados aos Cadetes - aos Aspirantes â. Oficiais. DIMINUI O NUMERO DE

Gente estudios�, esta. Esquecem-se

comPletamente!
SUICIDIOS

que o Brasil p�ssue nada.m:nos que 60% de analfabetos, Barbanera diz Que recebe
."".

l;uma llopulaçao de 65 rnllhoes. mais do qUe dá. Sua turma A VENDA MAS

tiza::�ll�C��-i��i:u:llr��s 4�7�s���!a����á��adit�s Oa�:�;�, ��� d;:!: �:C�l�O:� ���;iea: BANCAS DE IORNAIS
Mldio.

I
luz foi cortada por falta

deiDa p()�lllat;:lo lotai do Brasil, não há 2% que seja. na pagamento, até dá conselhos E REVISTAS
Un!"rr.�lda(le. por telefone aos desespera-

I fOI acenas sua atitude de- pajem flamenga do peque- possível abdicação de Baul acôrdc com as suas Pi! Talvez sua educecõo seja Ise
com as Ursulínas, em

"� .melho� pres�l\le que ll�ocratlca nem a disposição no príncipe Philippe ,?uan� douI� f�to Que terra levado pr-ias declaracões, d:sempe� responsável uor seu modo ��ma. Cuja ruaxíma. �·A fe ....

a Itália fez a Bélgica, foi a. risonha,. mas também o es-, do surgiu a opcrtunidade o nrmcroe �Iberto ao tro- 'I nhar () oaoel de mae e es-
. Simples e profundo de r

,
licldade mora em vce tues-,

princesa Paola", dedarou! forço smcero empreendido de desfrutar de umas fé-, 110 da Bélgica. Prefere, cl· posa feliz ? ser rainha.
I
carar a vida, pois formou- mo·', adotou como lema

�:�;��:'.'?:��E:r;:Ibi;�i ���::b;:�� �������oi�:0:� �:I��E:;::,��:I��;t3: EuCoutrados em Tanga -n 1°c-aex-pt-rncesa Ruffo, da Ca-, pátr-ia. pelo Mediterrâneo, sugerido
labria, esposa do irmão Adotou Jogo de início o pelo príncipe Alberto. ,

mais moca do rei Baul; costume belga de tomar pe . FIEL ......

douin, o m-incípa Alberto, é la manhã uma xícara de I Não é formalista e obser-

::mdodúp';;�� d�gu��gt::oS; ��f:d:"d; �::�:;nh::�m�= I ��I: ';��' �o::;,a�o���t::;, 1°nd)"el·Osdoma I· II an ti·go hom I·:: ���a"��d�Oh��:\���� �.����� :n�"'!��,!!�';���: I ��:e! '��,::;:;�t��:;'�::n�na� .

�
.

-

da oelo voto oficial. -exts- snu em conversas infor-

I
urna das melhores do rnun-,

,_
LJ

�:;�r�í:l�t��::v��;r�;�� :��I�o�e �!�:�te��o e d� f!������u{'1�;�:��:�u:�u::�� I

C IQ!d I·O domUDdO Ir �,:�r;�����LSCi��!����O �a;��\��-
questão de batiza!..as filhas (asa _ Precisa-se uma cintura de pelo menos I

,

.,l' irUC este ult.ímo viveu há

com o nome de Paola. 165 cm. Medindo. 1.80 ln c ,GO�.l)OI) anos. Segundo o. ":

ta A:ei:al���l:eeS��ra��a���� ca�\e���"s�lhd� casa para ��s���.ld: p\\'���e;�n�::lad: I ;._...
. �'�e�;k����rie:t��dr�l�o:l::P::�

as câmaras de TV, de que Tratar nesta Redecão um manequim ideal para a NOVA IORQUE. março � :!1.p:tal. de Que�la, em con- um jovem de HJ anos chama

I
-s-m do:> r�ça diferente do ou

::;�;��V�a�:,�a�:�n'\'b� c�� __
. __ �i�;�'�!' ,,:o��:;:�c��:: ;:�� �����:, cha�:doTa.:��:�:., :�����;' 6;�;;�'f�:a n�ao��_ d,�,:nO:':U��';:uO�c";�' n:: �'� n�"�,:.��C;:;���!:l. e�c��:�

chegaram, por ocasião do

J
11'0 do padrão de medidas de Olduvni, foram encon- nal e'TI Washmgton. Em sua j .rns d.} local de onde foi de uno d') cérebro da criança

nascimento do pequeno
"" MAnEI�AS Pf:.RA -

_

por ela estabelecida, serve traces indic!os do mais an. p.ales�r.,�
o SI·. Leakey anun- i enterrado o "Homem Que'l �, .. : II�Clramen�e maior que

príncipe Philippe, milhares
CONsrRUCAO

3 rrtstrocracía napolitana. tigo homicídio até hoje re

I
C:IOU a descoberta dos mais 'lia nozes", outra desccber {te um 'zinjarnhropus''

de pacotes de roupa. de !���"'?Ao;,ó8ITE,�:���Ra: A ormcesa Paola f�co.u velado. E' o que afirmou o :n<:tig�;; homens ou criatu- .3 antcnor do SI". Leakey, �dllltL:. Os �entes eram mais

todos os cantos do pais. .. .. "(.0 D,r('o'.,ro OA"""N' contente quando se díasí- sr. Lenkey, curador do.Mu- rar s�l1lelha.ntes a homens Segundo o antropólogo. o .emelhnntex aos do homem

Não se cogitou na oca- _
_ aararn os rumores de uma seu Coryndon. de Naircbl. .re que a clencla tem conhe cràneo fraturado da cnan moderno. O sexo dos dois

sião de apresentar ao pú-
._-- -- cimento até agora. Trata se -a era um indicio de homi índtvtcuos cujos restos co-

blico a carinha do recém;
dos restos de uma criança cidío. o mais antigo até hoje 1";.l..TI localizados ainda não

Em Turl'm, �uem dl'scar ��-�7�� �: �'::,t�' di: ,::;,os :�u:�;' ;;',;',��d;,,·�c:;�,�'��'�u:�;i tO�,�:t�;;;::�dO�'ê_hi"ÓCiCO
,_

que teriam vivido há mais íra-ura foi causada por um ai) qu al o sr Leakey deu o

de 600.000 anos. Foram en- "instrumento contundente"

I
nome de "Homem Pré Zlnj"

contrados na garganta dr e que a criança foi assas- possuía ferramentas rudi

Olduvat. um dos mais rtcoc
•
stnaoa. rneutnres de pedra, inclusive

na-o se SUI'CI'�·a mal'S ����') antropologicos do

I[ ������c��!Sa:a�:I��on-��:�;:�� �a����sae�orct;::; i:
ASSASSINADA trados são conslderàvelmen _e� aeucadas para tirar a

ta
Ap��v�i1��s��bes��aL��k:�: l �·.�I �;�\\: I�ntig��ebl�"l°_n��:s.�. :��.c. ele animais e retalhá-

AVISO AO PUBLICO

Na próxima

leve também
-

o seu garoto

pooerá agora go:tnr

IUIsuallférilUl

pagandoll8pIlIlügena
apó, ü viagem em Huave.

preBtaçl'iea menSIII,

",f _ em qualquer caso "CRUZEIRO A PRAZO"

'/bc_Crlar;r" dnSul
[:77.L1J informações: AgênCia TAC - CRUZEIRO DO SUL

'

�..:J �� Fone. :U·ll 37-0:1 3174 Rua FeUpe !==-:hmidt. 24
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Reunião �os Go,erDa�ores· �a Região Sul
DOCUMENTO Df SANTA CATARINA

Coordenação Geral: Governador Celso Ramos
Assistentes do Coordenador Geral: Secretários do
Estado
Grupos de Trabalho:
I - NOTA INTRODUTÓRIA
Governador Celso Ramos
Professor Alcides Abreu
II - O PLANO DE METAS DO GOVERNO DE

SANTA CATARINA
Alcides Abreu - Coordenador
Glauco Olinger
Ivo Silveira
III _ BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE SANTA CATARINA
Alcides Abreu -- Coordenador
João José de Cupertino Medeiros
César Bastos Gomes
IV - POLITICA DE CRÉDITO
Carmelo Mário Faraco
Helvjdio de Castro velloso Filho
Guilherme Renaux
Glauco Olinger
Arolde Soares Glavan
João José de Cupertino Medeiros
Paulo Bauer Fillio
V - EDUCAÇÃO
Aderbal Ramos da Silva - Coorrlenador

Su.b-Grupo de edt!·tlção primá1"'ia
Lídia M3rtinho Calhldo -- Coordenador
Paulo Preiss
Oswaldo Ferreira de Mello
Orlando Ferreira de Mello

Clovis Goulart

NOTA: Éste grupo tratará Inclusive da

cão e aperfeiçoamento �e proíessores-
���ljaO �rv:i��tC;�f;o �d�ordenador
José Carlos Gubert
Alexandre Evangelista
Wahny BiUencourt
Milsíades de Sá Freire

Glauco Olinger
Joaquim Carneiro Filho
Leonor de Barros

Sub-grupo de edltCaçtio superior
João David Ferreira Lima - Coordenador

Henrique da Silva Fontes

Nicolau Sevenenc de Oliveira

Oswaldo d'Acêrnpora
Roldão Consont
Irmã OIma Cesses
VI - ENERGIA
Júlio Horst Zadronsny - Coordenador
Carlos Natividade
Paulo de Freitas Melro
Udo Deeke
Heinz Lippel
Lirio Búrigo
Baltasar Buschle

���v�R1��ICULTURA (incluindo os temas: Assis

tência ao Homem do Campo. Armezens e Silos,

Colonização)
Glauco Olinger - Coordenador
Vitor Fontana
Pedro Zimmennann
Clodorico Moreira
Elcias Machado Lima

Felix Schaeffer
Irapuan Campello Bessa
César Seára
Afonso Maria Cardoso da Veiga
Durval Henriques da Silva
José Malta
NOTA. 1l:n.fase sôbre os principais produtos e pro

"blemas referentes ao: trigo, milho, arroz,

mandioca, suinocultura, pecuária em geral,
fruticultura, feijão, etc.

VIII _ TRANSPORTES e COMUNICAÇõES
Suh--gmpo de Transportes
Elpídio Costa de Souza - Cool'denador
João Maria de Oliveira
Colombo SaBes
Cesar Amim Ghanem Sobrinho

Eng. Ferroviário
S1tb-grupo de Comunicações
Darci Linhares - Coordenador
Wilmar DaUanhol
Djalma Araújo .

IV _ SAODE POBLICA (Endemias, Servi"ns .dOS�l'

talares, Agua e Esgôto, Saneame:lto (m ge!'at)
Agripa de Castro Fa�ia. - Coo,:"ch!'1t:.dor
José Almeida de M"rals
Carlos Morilz
Mário Ferreira
Lineu BanaUo

1Caleb Elias do Carmo
Oldemar Menezes
X _ CARVAO (inclusive Xisto Betuminoso, Petr6-

leo e outros recursos naturais).
Napoleão de Oliveira - Coordenador
Sebastião Toledo do� Santos
Harro Stamm
Lírio Búrigo
Dep. Nacional de Pl"odução Mineral

Neri Jesuino da Rosa

�tÔni����es de Almeida - Coordenanor

Pedro IOuss
Manoel Pedro da Silveira
XII - MADEIRA
Heitor de Alencar Guimarães Filho - Coordenador

MUton Fett

Henrique J.osé Bastos
José Elias
Orlando Becker
Ari Waltrick da Silva
NiC'ácio Seára Heusi

XIII - PESCA
Abel Capela - Coordenador
Capitão do Pôrto de Florianópolis
Alberto Muller
Ubirajara Timm
Tremi
XIV - INTEGRAÇÃO d' OESTE
Wilmar Dallanhol - Coordenador
Paulo Macarini
Nelson Pedrini
Jacó Nucul
João Muxfeld
José Edgard Eckert
Elgídio Lunardi
Olavo Rigon
XV - POLITICA SOCIAL. PREVIDENCIA.

DlCALlSMO. CASA POPULAR.
Renato Ramos da Silva - Coordenador
Raul Caldas .

Lauro Luis Linhares
Osni da Oarne Lobo d'Ecc
Evilásio Caon

-

Delegado do Ministro do Trabalho
" ,. Ministério do Trabalho

IAPI
IAPM
IAPB
IAPC
IAPFESP

" SASSE
IPASE
IAPl'EC

Diretor do SESI
SESC

Presidente da LBA
WALMY Bittencourt
XVI - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
João Maria de Oliveira - Coordenador
Wittich Freitag
Heinz Héring
Curt vcn Hertwíg
Ernesto Stodíeck Júnior
Dittriech von Wangenheim
Fundição Tupi
Adernar Garcia
Arolde Caldeira
Nerêu do Vale Pereira
XVII - COOPERATIVISMO e ASSOCIATIVISi.TO
Afonso Maria Cardoso da Veiga - Coordenador
Clodorico Moreira
Henrique Berenhauser
Paulo de Freitas Melro
Vitor Fontana
Hoyedo de Gouveia Lins
XVIII _ POLITICA ECONóMICA FINANÇAS ,

ORÇAMENTO.
João Batista Bonassis - Coordenador
Mario Salema
Nelson Heitor Stoeterau
Ari Kardec de Mello
Antônio Mirosky
Francisco Gouvêa
Hermes Justino Patriunova
Alcides Abreu

forma-

XIX - POLITICA MUNICIPALISTA. NECESSI-
DADES COMUNAIS

Dib Cherem - Coordenador
Guilherme Renaux
Plínio de Nez
Nery Jesuíno da Rosa
Evaldo Schaeffer
NOTA: Consórcios Municipais, Conselh.o Municipal

de Desenvolvimento.

ViNDE-SE - Belíssimo Lote
Vende-se um belissimo lote de terreno, medindo 10

metros de frente' por 32,70 mts, de fundo (área total

:'127,00 mts.2), locall.zado no loteamento COrsinl, no Bairro

da Pedr.l Grande. em rua transversal à Almirante Car

neiro.
Terreno alto, em situação privilegiada, cercado de

residências recem-construldas e de fino acabamento, ser-
vido da melhor Unhas de õnibus desta Capital,

.

Preço e ocasião. Eventualmente poder-se-á estudar
financiamento de parte.

Tratar pelo telefone 31�91 no horário c.omerclal e'

fóra dz,�z pelo telefone 2577.

to juvenil no institututo,
que ministrava instruções
políticas e militares a mo

ços e moças, procedentes de

toda a Austrla e ati inter
nados durante algum tempo.
Por era não foram toma

das orovrdenctes prattcas
contra o estranho instituto.

Strigl, depois da deauncia

do jornalista, mobilizou

amigos e advogados, mas ,

quase certo que medidas le

gaís estão sendo estudad '

com cobíeüvo de fazer CiS-

u�I�:n��oma�:Otr�::::::� I in�::e�;a:��ontrd��O;:n:��:
de neonaaíste austrlacos, que dizem respeito ao fi

que funciona clandestlna- nanciamento do instituto
mente numa fabrica, foi bem como aos juramentos
descoberto pela policia, nà 1 que os empregados faziam,
vila de Rolthman, entre ao receberem o emprego i?

Lumbach e Gmunden, na ao Injetarem as Instruções
Alta Austrla. militares.
O "centro", conhecido co- Em um dos documentos

mo "Haus Hubertus" é, pa- que eram lidos pelos rre-
SIN- ra efeito legal, a "Sociedade quentadores do instituto es

Mecan!ca Strlgl", do nome tava escrito, por exemplo:
de seu titular. As iniciais "A consciência da raça ale
uesse estranho Instituto ro- má ariana é um elemento

Reporter descobre na

Austria um centro de
treinam�nto nazista

COMO É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

VIII _ ATIVIDADES
AGRíCOLAS

_ agricultura
_ madeira
_ mate
- pesca

Attillo Fontana
Assessores:

Glauco Oltnger
Victor Fontana
Peter Stetn
Henrique Josê Bastos
Ernesto Mourão de 8á
Abcl Capelo.
Alberto MueJler

IX - POLíTICA
ECONÔMICA

II _ SAÚDE PÚBLICA

Walmor de Oliveira
Assessores:

Agripa de Castro Faria
Fernando Osvaldo de Oli-

"eira

UI _ POLíTICA MUNICI
PALISTA _ NECESSIDADE

COMUNAIS

Acácio Garibnldi de Paula

Is'erretra S. Tiago
Assessor:

Dib onerem

IV - POLíTICA SOCIAL:

previdência e sindicalismo:
salários e casa popular.

Walter Roussenq
Assessores:

Renato Ramos da Silva
Representante dos tra

balhadores

v _ COOPERATIVISMO E
DESENVOLVIMENTO DA
LIVRE EMPRESA CO
OPERATIVISMO E
ASSOCIATIVISMO

Atilio Fontana
Assessores:

Afonso Maria Cardoso da
Veiga
Guilherme Renaux

VI - ENERGIA

Carvão
Energia: plano qulnCiue

nal .

Finanças e orçamento
Politica de Crédito
Banco de Desenvolvil,1en-

to do Estado

REUNIÃO DO PRESIDENTE DA REPÚ-
uma :"����b�E���I, BLICA COM OS GOVERNADORES
Dessa Inestlgação resul-

LS OS"ou descobrir-se que a

Ofi-,OS
ASSESSORES DO GOV. CE ORAM

na strlgl era dirigida por I _ EDUCA<;:AO '

Siegfried Strlgl, ex-dirigente Annes Gualberto

do governo da Austrla e Ensino primário Assessores:

conhecido ativista do parti- médio Elpidlo Costa de Sousa

do hltleriano. A oficina já superior g�l��:ao����es
existia hã muitos anos, ten Martinho CaBado Júnior Glauco Olinger
do sldc fundada pelo pai d( Assessores:
Siegfried. com abjetivos pu- Lídia Martinho Callado

ramente comerciais. Ocupa- Osvaldo Ferreira de Melp
vase de reparações de vei �����i�r��ssSilveira Filho
cutos e tinha certo renome Célio Goulart
Há alguns anos, entretan- João David Ferreira Lima

to, Strigl havia reorganí
eado completamente a fir

ma, despedindo o pessoal
velho p admitindo novos

operarias, que nem sequer

chegaram a ser registrados
junto às autoridades locai"
Um grande salão da "Haus

Hubertus" foi transrormad
em caserna, onde o pessoal
dormia. Todos tomavam se'

alimentos juntos, igualtnen
te ccino se faz em quartéía
F diariamente ara mínlst
trado treinamento milita
aos operarias, nas suas tio
ras livres. Por outro lado, a

cüctne era ponto de apoio (

transito para os neonazlstas
da Alemanha que iam em

missão à Austrla.
O jornalista descobriu,

ainda, que naquela case

esteve escondido tambem

durante certo tempo, Theo
dor Soucek, chefe do re

consütutdo partido nazist

austríaco, preso em janeír.
de 1960 como organizador
das pinturas ant.i-semitas

2�1� ���;-�f��A�Ago��e:��r'TAJAf ��:n:ur�lr��o��:aSm:i�:d:Se
�:tita�";r�:oso da Veiga no Inicio do ano passado.

Frederico -Carlos Alende �r:e!�r c:;�;::�o,umS�:;:k
�eg;'a��r�:lunithausen retornou à "Haus Huber-

Erico MueUer ���ilare;:��:�i��. :::��s�
Walter Mueller tambe!11 que a casa

hospe-r
AlIredo João KTJcek dou durante tres dias o
XXI - PROBLEMAS COMUNS DA REGIÃO SUL braço direito de Adolf Elch
Sub-grupo 1 - Problemas comuns aos 3 Estados

mann, Franz Novak, atuat
Slth-grupo 2 - Prob_lemas comuns aos Estado� Pa- mente na prisão de Viena

rana Santa CatanTla ,Entr� os "Instrutores" do
Suh-grupo 3 - Problemas com1Ln� aos Estcuros (:lo

I
smguJaI centro de Rolth-

1

RtO Grllnde do .sul - Santa Q,1.- mann figura o ex-inspetor
urina. geral dCl partido nazista do

XXII - COOPERAÇAO DA UNIÃO FEDERAL Danublo superior, Schau-
COM O ESTADO DE SANTA CATARINA NA chennayer, que pode ser

ORDEM ADMINISTRATrvA considerado o "cerebro po-
(Rodovias, Educ3ção, Agricultura, Estradas de Ferro lItico" do Instituto.
Polícia de Fronteiras, Alfândegas, Coletorias, Fundo!. O QUE ERA ENSINADO

Federais)
XXIlI - ALGUNS INDICES DE SANTA CATARI
,NAI (população, renda territorial, participação na

renda nacional, investimentos federais, orçamentáriQ�
e do BNDE).
AroIdo Caldeira
Nerêu do Vale Pereira
Carlos Angelo Fedrigo

ram as letras "H.H.", que Insubst ítuível da sociedade sar as atividades da "H.H."

tambem significam "Hei! moderna." E há citações
,
Hitler", sobre o "papel hlstorlco" ....--------.

Foi exatamente essa es d€sempenhado por Hitler,
aranha coincidencia e c Goebels, Funk e outros li

misterlo que ínevttavelmen- deres nazistas. Tudo isso

te teve que ser cercado o era ensinado aos jovens,II- •

estebetectmento Strigl que pois havia um departamen-
levaram um jornalista do
"Volkstlmme" a realizar

Desenvolvimento Indus·
trial

Júlio Horst Zadrosny
Assessores:

Osvaldo Pinto da Veiga
Napoleão de Oliveira
Augusto Batista Pereira
Sebastião Toledo dos

Santos
Paulo F. Melro
Celso Ramos Filho
João Maria de Oliveira

Geraldo Wetzel
Assessores:

Alcides Abreu
João Jose de ouperuno

Medeiros
Carmelo Mario jearacc

X _ DIVERSOS

Alguns dados sõore santa
Catarina
Dividas do Estado
Plano rle Metas
Regularização do Rio

Italai
Integração do Oeste

Jade Magalhães
Assessores:

Eurico da Costa Carvalho
Hans Ooldmann
Harro Stamm
Carlos Krebbs FllhO
Wllma.r Dallanhol
Alcides Abreu

VI - TRANSPORTES E

COMUNICAÇÕES
- agricultura armazens

e silos)
.--------------------------

CONSULTE-NOS SÜBRE IMÓVEIS

Agência Infermedi�.ria de Imóveis
ALUGA - ADMINJSTHA

� - COMPRA - VENDE

- �ERlEOADE -

�
'''',i·..·,·Z·,,·,,·:;QI·-",.

SIGILO

RELACÃO DE IMÓVEIS EM NOSSO ESCRITóRIO E
.

NA AG1!:NCIA DE REVISTAS BECK -

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

Direção: ARNO BECK '

As. Juridica: DR, ACACIO S, THIAGO
RUA ANITA GARIBALDI, Esq. RUA DOS ILHtUS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: ReU�i��eg,��e o�!,V,:"�'�e?e�"�!.d�!"'� � �!�!���a Geral : Kennedy recomenda
• niiio dos gouel'Jwdo1'(!s com o Preside11te Jiinio, 1) - Assuntos de interêsse comum aos � Estados' -

•
'

2) - Assunto de ínterêsse a cada Estado, ,

Ed
-

F'
� .

"

PROGRAMA GERAL pA!.'e"�,'d�e�n(tae2ç.��e d��;,,�lu-;;;e;S�:�a-�;'� ao senhm.,' ucacao ISlca aos (I-DIA 23 de MARÇO - (Quinta_Feira) ,

_ ��J1�, t�J���; Ae���Z:t�a ��rc1l�:Ot:�,o ��n;'�.�r�71t 07,00 horas - Educação, - Saúde Pública: en ..

,
'

: ta,��.;Oc�':�:in:n�l�n���;a;;alác;o da Agronômica}. �nee:.'�,�d�aS';dgef�i:c:'om�eo:�'.�a(al.::�::,:g::�,:;e�;:�::a ,:n:::: dadãos norte-amer icanos
, '

15,00 h�ras � Reunião de Abertura, Local: Edí., '- "v'" ."

f flCIO das Diretorias. Programações: 1) Abertura dos
e si;li��li��I��s s�r��: e��lí!iCao Social: previdência' WASHINGGTON, �eVel'ei" gotá, c�mentou que "Ke�� .en. teve? seguinte a dizer:

tr���::a:;:O g:l��or�;:�!dente, 2) Saudação do
1600 h '30 C

,s. p pular. , 1'0 - IBRASA - "Nao que I nedy nao tem de ser presr

I
O p-eeídente exercita-se

15,30 horas _ Constítulcâo dos G, Trabalho e de' livr�l':�;ês� ooperanvísmo e desenvolVimento, remos IlOS Estados Unido" i dsnte só dos Estados Uni muito mais do que o homem

início de suas atividades, Seéretcírio�Geral: Gener-al EI t f" t P id d R rb
�

,
uma uacêo de espsctadores.! dos, mas do mundo tntet "nédio, No entanto, não pa

Pedro Geraldo de Almeida, M�s���C:s a�:����p=�,es�u� �e�o��te a e� h�a Qllere�"!1�s uma nação �ü 1'0, Depois de ouvir s�a�

I
cece cansar-se, deprimir-se

15,45 horas _ Reunião com o Governador de � P id t � M" e)'nadore� �s-.. partrerpantes numa

v.lda
vi- palavras, eu certamente Irei JU

ar!::t.f qun.n.do
anda,

mar.Santa Catarina, �:��:;d��es�
resi en e - os 1I1IStro5 - os

0",1 gorcsa". declarou o preai- ')ater-�e p,a�'a ampliar a ha �u corre, como está sem

16,15 horas _ Reunião com o Governador do Rio DIA 25 de MARÇO (Sábado)
dente John F. Ke�nedy pe- :!d�caçao nsrce no meu pre razenco. E êíe não para

Grande do Sul. Prosseguimento da anresentacào das conclusões ao' rente a qual reurnu na ea pais." -l,e canunh�r, � a sua mania

16,45 horas _ Reunião Com O Governador do Senhor Presidente:" • ?llal algumas cente�as �e Bob Kennedy ministro da

I
com frequ:ncla ,estu.ga o

Paraná. 07,00 horas ,_ Energia: eletricidade e carvão;,
ln':', f1�tores, de educação "; Justiça, esclareceu que .rcti- 1a"SO e. ?-,ao raro, sal cor-

1) GRUPOS DE TRABALHO petróleo; desenvolvimento industrial. "ICa, I�ClusL;:e 300 de 67 pai 'é o verdadeiro atleta da

LI
endo, ate mesmo escada

� Min�;t7.�ti�i�;ordenador _ Secretários de Estado tos: °a�:�az���a� :I��ansporte e comunicações: por .. ' .s���;:��:��el;�l�PO da ?ré ;;��:�õe�u:nt�u:\:�a: �b-
acima".

_ Assessores (do Presidente, dos Ministros e dos 1�,00 .I-��ras - Ati".'idades .ag:íc�las; produção' (;�:�s��::::;a, �1:���se��I:no cão quero que os meus f
--, -----

Governadores) pastor-il; riquezas naturais e asststêncta ao homen- P
.

'

,

nos (Bob tem 6) cresçam

r;.b) _ 'toveic
,

do campo,
, ' A" • :�s�n�'�r:U:o l� ��c�e:�fI�:� :ei"l 'saber como jogar bola, � t/u.

_ Preparar uma sttese para sei' apresentada em ple- / 16,30 horas - R::rhtJca econõrmca: Hnancas e, '" i
�

, 1 cê
sem saber como levantar de! ENSINO• nário. orcarnento.

haver ttl;na lea'lo entre p'.�i3 de cair, sem saber como,

• 2) TRABALHO EM PLENÁRIO
'

18,00 horas - Diversos e EnCelTQllJe111o, '�o��n i�sic��:n�ea e���o,e:. :aJ:eJ' rer.exões muscularesfI.""
• � �;;���:�ifeã(.da República _ Governadores � Mi� 07,�I�0;�s d� MR����so� (domingo) , nossa esperança que, lan- ���;:�:nS:s t�';�:�i:�sosnas'?��� A VEMDA MAS

,
.tA' �an�o mão de Influência do colas, no meu tempo oc

.

_��s..;-_s.:.s;·::.. ... ,..__ ..__ I_ ... ... _ .. roverno federal, possamos crtanca. eu não teria npa . BANCAS DE IORNAIS

Distribuição do produto da venda de petróleo e derivi! dos ��rr;,��;:'a::�ic":��:it�ee:��I! �,�:��m���,(:,··dO' mo." ;,

E REVISTAS
BRASíLIA, 21 (V. A,) _ Em memorando envíe- do resultado líquido quo

selho Nacional de Pesque. I}OS os sexos: a da

ne.cess: Por fim, a médica da Ca

��sci��alB�:c�e�;ui�as�\ àc:;i��;�,á�a��n;t��el�� a Petrobrás acurar, 50n ���:el��O�����:� ��r�e� �:f�e:� ::uo�:S:���\vl�:�a u Branca, dra. Janet Tra

nergia Nacional, � sr. Jânio Quadros solicitou aos pre_
milhões de cruzeiros se"

tróleo to pessoal.

sidentes dessas entidades orovidências a fim de ser jam destinados à Comis. ! : Entretanto, isto nào

pôsto à disposição da Petrobrás o total resultante da são Nacional de Energia
Para::: �.T}licacão da" CGlsa que sc possa resolve,

aplicação da Portaria 204, da SUMOC. Nuclear, a fim de seI
I'espectiva;; doações, as en-,' em Washington, Na verda

Determina a recomen.., posto único uel'tencem ao tidades favorecidas deve ...

1 de, é a I�i�são, �u� cab

dação que o Banco do j Fundo Rodoviário e à construída uma u",ina de rã,o elaborar, dentro dc 1
c�,da fam!iJa, mdlvl�ualmen

Brasil e ;!. Petrobrás terão Rêde Ferroviária Fedelal caráter industrial, no NGr'. 15 dias, os uIanos necessá..

I te" Espero que as maes e os

presente que 75 001' cen _! S. A., respectivamente,! te ou Nordeste do País; i rios para êsse fim,
'

f:l��' a�:n���taa aes��stf:S:r��
to e 10 por cento do iIT_' Sugere, finalmente, que' 300 milhões para o Con, desenvolvimento dos seus

filhos' e que as comunida ..

des ii1teressadas tornem pos
sível aos jovens participa
rem ativamente na vida fi

sica",

• Para que nesta páscoa
você tenha oportunidade
de presentear ou

adquirir os artigos
que faltam em seu lar

FAOUEIROS
I

HERCULES
"INOX"

Referindo-se aos ministro::

do Interior, Udall, da Jus

tiça, Robert Kennedy, e d3

Saúde e Educação, Ribicoff
dil"se o presidente:
"Solicitei aos membros d,

, I gabinete que se sentissem
fisicamente aptos, que com

parecessem aqui hoje, e é
cúm alegria que saúdo 08

S1'S, U,dall e Robert Ken

nedy, e o governador Ribi
cofI, Há alguns anos, outro

presidente dos Estados Uni

dos, igual�ente interessado
em aptidão física, o sr, Theo
dare Roosevelt, manifestou
o anelo de que os membros
das fôrças armadas melho
rassem as suas condições '

oSicas. Se há alguma div;,'
de qu,� Teddy falava co

conhecimento de causa, bJ
ta recordar que uma vê? f

perféz 150 quilômetros ri c'

valo, como comandante ('p
le das fôrças armadas, J

1961, não é preciso prová'
remos a certeza de que os (OllnO'RCIO Til" CnU2EIROm,mbm, da administ,.,ão"li» 111; 1'1, 00 �UL
':ião todos fisicamente aptos
A nossa presença aqUi, hoje,
� um esfôrço no sentido de

.::ncorajar todos os instruto
res de educação física no

'

:eu trabalho",
A seguir, misturando-se

com a plebe, com evidente _

�:�;�;���5dOsde se�:!��á��� Sindicalo dos Condutores - Aufonomos
L{mn�dy distribuiu apertos

��a�'���sa������f,:, em��i�; de Veículos Rodoviários
_nst..ut"". com o, quai, Assemble'I'a Geral Ordl'n'a'rl'aainda trocou algumas palaM

:.�;���e���:r��est�:��;�t� ( OI N V O ( A ( Ã O
:�������ea� ��:��t��l pes O ,Presidente �� �indicato dos, C��i:l�to:es Autonomos

Uma das mestras presen-,\ d'.
VeICulas

ROd�vlanos,
de Floramopohs, ,mfra-assinado,tes, a sra, Maryamn Faru �elo ,presente edital, convoca os senhores associados dêste

qui do Paquistão achou je1-
�,mdlcato, para sé reunirem em Assembléia Geral Ordi'

to de enfiar pel� cabeça doI nária, �a sé�e social, sita a Rua dos Ilhéus nO 2 - 1:::> an-

presidente um colar de fios,
nesta Cidade, n,o dIa 24 de março do corrente mês,

de ouro e prata, Outro pa-I as. horas em pl'1melra c?nvOcação, caso não havendo-

't
.

Y' M
numero, legal para seu funCIOnamento ficam dêsde logo

���e:�i�s'd�Cl��OU: ���mpre� convocados para às, 2�,30 horas, no rr:esmo dia e local,

sid�n�e é o e,stadista mal� :�in�:gUnda convocaçao, para deliberarem sôbre a se

energlco que Já vi. Tenho fe

nêle, E' o líder democrÂ,tico
do mundo".

ORDEM DO DIA
I - leitura, discussão e aprovação do Balanço Financei

ro dêste Sindicato, organizado pela diretoria, refe
rente ao exercício de 1960;

2 - leitura, discussão e aprovação da Previsão Orça
mentária, para ser observada no excrcício de 1961;

3 - leitura e aprovação dos Pareceres do Conselho Fis
cal do Sindicato, emitido sobre os documentos acima
citados:

,
O reverendo, indo-portu

,

gués F. G, Britto, jesuita de

,Bombaim, afirmou: "E' o

! lider mais dinâmico do mun

do, e isso apesar dos fe-

I
rimentos que sofreu nas

c,o,tas, em consequência da

guerra, e das operações a

que teve de submeter-se"
O sr, Lucio Arango, de Bo

4 - assuntos gerais.
Florianópolis, 18 de março de 1961.

Vitalino Alexandre Pereira

,f>l'eSidentc
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No cliche - Beldades do "socterv'' de Caxias em pos
especial 1>20ra o "Radar". Em pé, 11 últirna a esquerda
srtn. Solange Nar-c iso, Glumotlr Girl do Sul de l!HW.
Sentada. primoirn 11 esquerda, sr+a. )1arlene Janes da
jovem g-uardn ilcrinn,illú!ifllna, portadora da �entileza

IHll"a CIlIll este colunista

OS GOVER-'ADORES,
NEY BRAGA., CELSO
RAMOS E LEONEL BRI
ZOLA. RECEPCIONA
RÃO HOJE O PRESi
DENTE JÁN10 DA SIL
VA QUADROS.

Recebi llIna ,C�rtfL 9,0
jornaltsnt--M'auríCTO X::!�
vier, Diretor 'dos Diál"ios
Associação em 511'1, Cata ...

rina, e transcrevo a mes
ma: Prezado Senhor:
C:nfinmmdo (l entendi·
nu,n(o havido nessa Ca..

pita!, servimo·nos da pre_
sente para convida_lo pa ..

ra a reunião Que se rea
lizará no oróximo dia (.
de abril. às 20,30 hs., 11(.

Salão Vel'de cio. Socieda_
de Guaraní, em ltaja!
para a escolha ou indica
ção de Miss Santa Cata·
rina do corrente ano,

Ainda de acordo com �

combinacão havida, n OI'"

zado coieg2 poderá indi ..
C,lr ou trazer uma candi_
data da sua preferência.
Contando ('om o seu

comparecimento e agra.
dccendo a atencão dis_
pen!'::!da, até <:o ;nomento
,la s.J!twão do assunte.
firmamc-nos com dislintr
ap:'eço e c::::.nsideração. A ...

tenciosamente - Mam'í
cio Xavier - Diretor dos
Diários Associado" de
Santa Catariné'..
-x-

Os srs.: FI'ank Fleisch_
fresses e Hans e Petel

a Europa acompanhada de
seus riais. sr. e sra. Luiz
Batistotti, no próximo
mês de maio.

---x---

.Iornalístas, de diversos
orgãos da Imprensa bra-,
s.le ira íutctarão bote. uma
grande missão de interes·
se geral. Ontem, fui apre
sentado nele dr. Fulvír
Vieira, Chefe de Relacõe
Pubiicas do Palácio do Go '

ver-no :"') sjornalistas:!
Angêlo de S". Antonio
Doim. da TVC�ntim'nf�s
da Belacap; Plinio Cabral
e Jaime Kuneke. dos Diá,
ros Associados de Pôrto
Alegre.

---x---

A TV -Continental, Ia
r-á reportagens por inter-,
médio da Radio Guaru-

BERNARDO Ledemir
jornalista e economista da
Standard Propaganda, na

Belacap, está acontecendo
na Lindacap, para as reu-

3erá realizada na Cidade niões que inicirão hOje.
de Joinville, no próximo -x-

J,ia vinte e nOve. Os MuniCípios de Imbi�
- x - tuba, Laguna, Tubarao,

O Colunista, "Publi( Siderópolis, Urussanga, I
Relation" do Lira T. C., Lauro Muller, Orleães,

info,rn.,a
a

jovem.
guarda

1-
estarão representados paI'

g�'��nÓ:��:,n�Ci��� nr �::��o����s s�;áJ::!:izaâ�
próxirrlo dia' 'aezóítõ de nõ próximo mês de maio
abril. no horário: das no- em Criciuma· Capital de
\'q às lrez horas� A dire_ Carvão. HaverR um des-
loria do Clube. reutil'á n, file oaré'_ a escolha da
próxima semana e todos RAINHA DO CARVÃO
ns membros da mesma es Está despertando grande
tão favoravel no I'einíci( interêsse no Sul do Esta_
da comentada reunião so-- do, pela promoção que es-

cid dançante da broto- te Colunista está organi-
lândia. zando ..

.já.
---x---

Entre 0<; jornalistas vi.,
sitantes vou selecionar os

TREZE MAIS ELEGAN.
TES. Publicarei a lista
no nróximo sábado ou

domingo_:__ x _ I
Os Ministros convida.'

dos nele Presidente JQ
ficarão hoseedados n-.

Qnerência Palace Hotel.

-x- -x-

Toda a Nação está com Baiie de Gaja Munici_
a::; atenções v;:ltadas para pai, acontecerá, no Teatro
a Lindacao, em virtud� Alvaro de Carvalho, no

da reunião do Presiáente Carnaval do oróximo ano.

Jânio Quadros com o'

I
que está marcado para o

�o�;�l�:��r�����n:l ::� ��= ��:�:ç:oe ��a::��d��;;
rL·aga. qu.e

IRlclará hoje.

I
que apesar de faltar mui ..

-:.l- tos meses, já despertou
A gracIOsa Beatriz Ba_ interesse no "society" lo

tistotli, debutante de 1961! cal. Os iornalistas visi
que seri! apresentada por tantes, émroveitem êst(

pste. Colunista no Lira I tópico e retransmitam
TônlS Clube. vai conh.ecel· Tudo Ok? - Obrigado.

Instalação de Uma Delegacia do
Institulo de Aposentadoria e Pensão
dos Ferroviários e Empregados no IServiço Público em Santa CalariRiI

Stein, o nrimeiro Presi-
dente � o segundo ex- ""11 R�lInião realizada no dia vinte e um do corrente,
Presidente do Lions Clu';" pela manhã, na Secretaria do Trabalho, contando com a

be d� Joinville, aconleCe- presença do Titular da Pasta, Deputfldo WALTER ROUS

r:"m no Querência P. Ho... SENQ. c de representantes. de c.ontribulntes do IAPFESP,
te I, com um bate_papo empregados da ELFFA, DOP, Prefeitura Municipal, Com·

regado a uisque, acompa_ panhia Telefônica Catarinense, foram abordados Impol'�
nh:ldos dos srs., dr. Ar_ tantes assuntos que dizem respetto a Assistência Social

m�ndo VaIério' de Assis 'I"imipalmente no setôr de AssistênCia Médica.
Presidente do Lions da Nesta Reunião ficou deliberado que o Senhor Secre·

Lindacap; sr. Luiz Baiis� ária do Trabalho .. sera portador da reivindicação no pre

to!1i: Vereador Esperidiã'Ü idente Jflllio Quadros, de memorial daqueles contribuln

Amim; dr. Antônio San� ,"'<, nr, I;entio de ser instalado em Santa Catarina, a De

taela; Antônio Pereira 0-. ''''ada Regional do IAPFESP.

������.i;(�*;;��-��il';{���)
,

n nlemorando será entregue quando da Reunião dai"

_ x _ >o""rnadnJ'es dos Estados Sulinos. com o Presidente dr

Circula na Lindacap, o R,..pública. I
sr. Américo Lim.a. Mar-

,
Td�ntico apêl� �er� .

entregue ao

.Ministro
Castro

Ne.jtins, Gerente_Flhal, da \ e'<. TItular do MlnIsterlo do Trabalho.

lmportadora de Máquinas! -
-

- - - - ----

'\gdool., e Rodov"ci"
A RAINHA DAS BICICLETAS I

s. A.
-x--- I

TEREZINHA AMIM lt'l d MEl d IGhandem, e,tá o nvidan, l' ece,sita e I ecâIlico specia iza o
do o "Society' da Linda�:
cap. para � sua grand('
fest� de f!llin:-.c 3110':;, f"J.UO

�-
<:"��::

- .';: ,:,_:,

'1-

Jânio Quadros defende auto
determína�ão: povos Latinos
ROMA, 21 (A.P.) - O (Organização dos Estados u-e os :"Iaíses de diferen- R - As possibilidade!';

presidente do Brasil, Jâ-. Americanos) com referêr:-, tes regimes são sempre de vinculas com a Comu
nio Quadros, declarou, hc., da aos oroblemas mais proveitosas. Tais conta- nidade Econômica Eurc-

je ao chefe da agência no, importante H discutidos tos são precisos como umr péia dependem do lato

tlcíosa italiana. "Ansa", R - O Brasil ocnttnue necessária colaboração pa de uma área econômica

que as diferenças ideoló, rá fiel ao sistema inter-. ra reduzir a tensão inter não ser considerada ins-,

gicas não deverão impe-- americano e fará o máxi-, naeíonal e a consolidação trurncnto protecionista do

dilo a coexistência pacifica mo para I) revitalizar, progressiva da paz. Em Mercado Africano Euro-
en.re Leste e Oeste. O Esta vitalização depende nosso caso tais cantatas

chefe c.� Executivo br-asi-. rá substancialmente do também são necessários peu. Ao traçar sua políti-
leiro também disse que o progresso econômico. Dc . ao sinteresses comerei>' cn. � Comunidade Eco-,

seu govêr-no continuará vemos passar do terreno brasileiros. As diferencr nômica Eurouéia não dev.,
sendo membro fie� da teórico para :'I da r-ealtz _ ideológicas não de,,;'- esquecer que as nações da

��:����;!: (��A�.st���� K:�u ��v�r�d�d:sst/I��ll���'. I ���:��: �:=. l�:t:!!��� ��.i��n�or�����·an���i;i�
;:\��!����:I�llÍ�a�Z�í��: ��ste c�����J�� OO�l�:!���! �nc�ao:�:�� \��t�l:i�es' �oul;,al�:���toex:�rta����
ra todos os novos latínc., posto da política contin::n

'

plenamente a favor do ("IS orcblemes econômicos
amer-icanos". tal é o princíoio de aut _ uma política objetiva estão surgindo em escala

Jânío Quadres recabau. ���:;�'li1:íi��..J��1!����o�.1 ����;te de desarme- -oundtal. não parece con-

em Brasília, I) sr. Lodovi., I Esta é a linha politica do' P - Como podem ser

co Rícardi. presidente da Brasil, dentro da OEA I estabelecidas relacões er

Agência. Trata-se da pt-i., Esta linha determinará lá tre o Brasil e a é�mulI'
medra entrevista conce- todos os nossos votos. idade Européia de Com':'
dida pelo presidente bra I P - Como ooderâo r:'

' cio?
sile irc, desde Que assumiu' eventuais mercados r-c-."
o moder, a urn represer--, gionais na Arnér-ioa d
tante da imcrensa ociden- Sul colaborar com o Mel'
tal, segundo observa o cedo Comum Eurcpeu?
despacho da agência. Ac, R - O Brasil garan tii-
ser interrogado sôbre as a cria cão, na América La-
'relações entre Leste (_ tina, de uma zona de livre
Oeste, respondeu Qua-. comércio, cauaz de aume» I
dros: "O govêrno brasi tal' a prosperidade da re-,

leiro está convencido de gião. O Brasil aceita .'

que as conversações en., concentração de recurso

tre os países o-m reg; nas agências internacio. I NI, DAL PAI S/A - Ind. e Com. a se reunirem em Assem-

mes diferentes são sem- nais de comércio. Estamo:: bléia Geral Extraordinária, em segunda convocação. a S�

pre frutíferas. Tais conta- particularmente Infere- realizar as 9 horas do dia 10 do próximo mês de Abril dr

tos são necessários cerno sadcs na cr-iacào de agên- 1961, em sua sede social, sita a rua Pedro Andreazza s/n.o,

colaboração para reduzir elas internacionais que
- Videira - nêste Estado a fim de deliberarem sôbre a

a tensão internacional e difundirão conhecimento seguinte ordem do dia:
em benefício da progres- técnicos. O Brasil não vê a) Mudança da sede social para a cidade de Tangarâ,
síva consolidação da paz. contradição entre esta nêste Estado;

Em nosso caso, tais con iniciativa e os lacas Com c bl P!eenchimento da vaga existente na DiretorIa;
tatos sempre são tambSm MerCado Comun� Eur�- cl Mudança da data de encerramento do Exercicio
necessários para fomentar peu, vinculos que depen Social;
os interêsses Comerciai.., dem de indiscensável re- dI Mudança da denominação social;
brasileil1.':!s. As diferentes visão dos têrmos finan- c) Alteração parcial dos Estatutos Sociais, pondo-os em

ideológicas não deverão ceiros. até agora regula_ conformidade com os itens anteriores;
impedir a co.!!xistência leal mentados cela Convencão [l C-atros assuntos de Interêsse da Sociedade.
e sincera entre Leste e de Bema. particulannen, Videi�a, 21 de março de 1961.
Oeste". te restritivas das nece-"_ A DIRETORIA

sidades mundiais de fi·. ----000------_

nanciamento a longo pra_
--------�---

7.0 I

P -E as I'elações entr€
Leste e Oeste e " polítira
dE'�"rmamentista? I
R _ O govêrn'."l brasi· . O Instltuto D Pedro II de Floflanopo]Js, OI gamzaçao

leiro está convencido de SOCIal de fe cces estudal1ns e cultmals, sauda o Ex{'e cn

que as conversações en tlssimo Senhor Presidente da Re9ública - Dr. JÃNIO

----I
QUADROS - oS.Excelentíssimos Senhores NEY BRAGA e
LEONEL BRIZOLA, governadores do Paraná e Rio Gran

V E N O E - S E de do su.1 respectivamente, por �casião de suas vindas;
UMA MAQUINA DE SOMAR USADA, MARCA I ���:!�:,��a!,C:����c:-:o���snl�:a;�I�i;.�!�vantes acen'a dos

�����ug��"o ���JO;:�AE�� Fg�E ��;SERVAÇAO'I Florianõpolis, �!,q�7ermJa;s�0 d�e ;i�::; _ Presidente.

veniente estabelecer no,

van-ente o sistema de
áreas orivilegiadas e pac,
tcs de preferência colo-

I nial.

LGRENlZONl, CAL PAI-Ci�
Indústria e Coinér�io

Assembléia fi�rill Ordinária
l.a CONVOCACÃO

São convidados os senhores aCionistas da LORENZZO-

o Questionário

Eis <'IS _pergunta", C"lll

as resoectivas respostas
formuladas ?_o presidente
Jânit> Quadros:
P - Qual a política do

I
Brasil dentro da OEA

Saudação

Um Milhão
Para ,Espantar
o "Ma!
·Olhado"

nOMA - Um casal do
namorados cagou mais. de
um mi!hão de liras para
p:ldel' ficar !ivres do 'mau
!hado", O Caso aconteceu

�I�I T"evigilo.

27 -���;CI:�t��:a s;��l;o�f��
f_ rria _por maus pensamento.;
e bng<lva constantemenfe
:::�r.1 o namorado, por m�
llvoS banais. E no entanto
: amavam. Consultou en..
: " uma amiga e esta in.,

�:cou fl sra. Rina Giani
'Ie poderia "espantar o
,lau olhado". Gisa procu_
<'ali Rina. Na primeira con..,
versa foram 50 liras .Depois
o lU'morado entrou em ce�.
na: 97 mil liras. Nove dias
depois ele foi convidado a

"o.ltar, e Rina disse que a�
cOisas estavam complicada�
(' :lediu mais 340 mil liras.
O namorado pagou. POl
;l!� vez. Gisa. teve de dar
I"His 750 mil liraG.

C . mo o caso não se resol
\'esse, o namorado foi à P'"
Jíc:ia e Contou tudo. Rina foi
letida "negou haver fa
lado em "mau olhado".
Afirmou que dera conse
'hos exclusivamente de ca�

I':ltel" s::mitúrio, (lBRASA).

TELEFONE PARA

LUIZ HENRIQUE
11 HORAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



l'

nadores (iaucho
is os gover

e Psrsneense
Mlttito embóra nrcvistl& para às 9 horas, a rhegada

dos governadores do Rio Grande do Sul e p(l1hná
somente se deu por volta das 10,30 horas, no AeTO'""
porto Hercilio Luc, onde juntamente com o Gooer
mn:dor Cer.�ó Ramos estal'am to;�os os componentes
uuroo e judiciário, aLtas autoridades civís militares
e eclesiáslicas, dVlllrddo 1!1ímero de jornalistas e gl'!ln
de tn.a��', pop11la r

Extensa comitiva acom

panhou 55. Exclas. até a

Praça XV de Novembro, on
de está situado o Palácio
cio Governo, ocasião em que
os tres chefes de Estados
reurúrum-se tnrormntrnen
te, dtacut.lndo assuntos re

ter-entes à reunião de hoje
c dias 2'1 e 25, com a pre-

GOtlCl'?I,adtlr Celso Rlnno.ç 110 Aeroporto "Hevciiu, L1r.:!.." momentos .'mós o

d{).�ejllbn,rr,lIc dos çovcvvoâoree Ney Braga e Leonel Brüda vist.o.<; (»1/ SIW

(flU1Pd1?hi(l.

sença do Exmo. Sr. Prest
dente da República.
A nossa reportagem em

contato com os governado
res Leonel Brizola e Ney
Braga conseguiu algumas
declarações. Que vão nbal
xo:

DECLARAÇõES DO GO�
VERNADOR LEONEL

BRIZOLA

Venho com a convicção
cc que aqui se tomará 1t11ia
s.,�I':e de decisões concretas
8 na" se furão sentir c!ara.�
',!ente as necessidades c

onrrocree de três El:itados.
r�c')lhi a impressão de que
ns três go�)erna(lor('s estão
em bu.sca de soluções 111111
'IN de qualquer tnterésee
político. vivendo plenamell
u- üs pesadas responsabílí
rladt>s que têm .�ob seus

ombros.

Camissão promoções
de olíciais

pOJ' ato etc CeI. cmte. A.

r.n-a Ríbas. passou a fazer
par-te da Comissão de Pro
moss-es de Oficiais. o M!'l

jor Carlos Alcides Lauth.
Brioso Oficial, o Mator

Lauth foi promovido a õrt
rlal por merecimento íutc
I�rtua,l no C.F.O., possuindo
além de outros cursos, o

CAO. da Corporação.

Nossa preocupação maior
to a IntegraçáD regional.
Nosso país é mais uma fe
deração de ecollomia.s do
que uma economia única.
Precisamos 7IOS voltar cu

áa vez mais para um pro
grU1n!t regional. t o que
pretendemos fazer nessa

reunião.

o SR. NEY BRAGA ADIAN
TeU A REPORTAGEM:

"T::nho (I/'aucle honra I!

;,p.enm Ealisf(""ú.o em sau

rter, 7J3/(l ;'0 Estado', o povo
�"I '(f'·ille11.�c. 'trago esta
s(l!ula��ão e grwide espe
.mcu nest« re/mião que
naja se inicia. Que ela ere
!la so'ução para 0/1 1IOSSOS

f/fandes problemas é (l

1!OSSO desejo"

Chefe do D.E.F.
é Capitão

PO!' ate do Governado:'
Celso Ramos, datado oe 23
de revcrotro. foi cta sstüca
do como chefe do Depart a
mente de gdueaçâo Fislr't
o Capitão Carlos Hugo de
Souza. Oficial da nova se
racêo. o Capltúo Hugo.
ntém do CUI'SO de Educaeâc
Pístcn. foi prcmovroo »

Oficiai, por merecimento
íntetotunl, no C.F.O., pos
suindo nincta o curso dc
rnstrutor de Esgrima

REUNIÃO PRELIMINAR DOS GOVERNADORES SULINOS

Reivindicações comuns visam Equilíbrio
. Econômico e Sgcial :dos três fstados

ENTROSAMENTO PERFEITO DOS GOVERNOS E SUAS EQUIPES TÉCNICAS
Os Governadores do Pa- leaUzando reuniões preIl- vindtcaçóes comuns, de mo

raná, Rio Grande do Sul e - minares para apresentar do a nue o Primeiro Encon
Santa Catarina. conforme ao Presidente da República 1.\'0 dos Governadores com
estava combinado. estão seus pontos de vista e rei- o mais alto magistrado da

TRIGO ESTOCA.DO EM S. C.: Milhões de quilos

De I1c6rdo r0111 informações chegadas a esta capital, Santa Catarina
posslli m�Htlll1ente alguns milhões de quilos de trigo estocados em vários
.:.trmazén.<; llO Q(�ste cataril1ense. Como se sabe isto vem aC"Clnteeendo Plll vir ...
1L�de de (, trigo não ter sido entregue na ciata fixada (31 de janeiro).

No lllUllir·jpio de Videira foram certifiCados nada meno<; à":l que ....
;� 54:':. :�)3 ouUos do preCioso cereal, existindo, ainda pl?lldentes de eel'tifi
Ulno f'êrcr. de 118.127 quilos. Pend(mtes de comercialização: iá ('erlificadw"
1. ü37. 2G2 (1I.<il-5 .. (Entrega posterior 35·880, ficando. ainda 1. 001, 382). Em

Tangará. �oram cntificado'i 1. 832. 949 quilos. tendo, no entanto, o trigo
dêslt:! Iilu,licíoio, sido quase todo êle comercializado. Na opinião da Comis
suo T\1,mici�:al do Levantamento e Fiscalização da safra tritíeola 60-61 dQ
Videira lt.1 palavra do seu Presidente Oswaldo Jorge nãj', apal'€ce com

pradol' P l) trigo está em depósito à disposição. Islo representa eêrca de!
20.000.000 dt' cruzeiros ° que desestimula o agricultor, com séries pre_

juíL'OS p,U:i\ " eC(ll1omia do Pais. O transporte do trigo. do produtor ":35

t,l'l1ltlÚnS, 0 leito pelos moinhos eompraclcn"s, que inexplicli"elmente dej,...
xanl de .ldquirir o trigo,

xacêc seja cercado do mais
pleno êxito.
Estn é uma expenêncíe

nova que se faz nesse tipo
de encontros, mas estamos
certos de que tudo correrá
bem e que da reunião vão
resultar beneficios de íon-

I go alcance para ,OS três es
lados,
Grande par-te dos proble

mas de Santa Catarina eâo
também problemas do Pa
faná e do Rio Grande do
Sul e vice-versa. Assim.
õsses encontros regionais
são da maior, importâncIa
para solução de problemas

- Diretores de VISÃO
nesta .capital

Desde alguns dias nesta

Capital os senhores Pedro
Lousada e Vitor Figueiredo,
ria alta direção da revista
VISAO, que ontem estive
ram nesta redação, acom

panhados do Vereador no
mingua Fernandes de AQui
no. Diretor-Gerente destn ,

Iôlha.
Nossos votos de feliz es

t ada cm Florianópolis.

Secretário esteve

com Comandante

que r retem diretamente os
três Estados. A agenda or

ganizada tem êsse Sentido.

Nossos problemas búaícos,
em Santa Catarina, são de
carvão e energia. Os outros
Estados, como têm também
corno problemas Importan
tes o financiamento do seu

desenvolvlmznto.
Nésse sentido os três eo .

vernadcres estão plena
mente Integrados e acredi
to que dessa reunião sairão
as diretrizes Iundamentals
cara um plano de ação co

mum, Que deverá, espera
mos. contar com o patrió
tico apoio do Presidente

Jânto cuncros. Acima de
quaisquer vinculações poli
uces ou partddártas a preo
cupação de todos nós é o

progresso do país. de modo
g'eral e do nosso Estado em

particular. Daí considerar

este encontro, que, oficial
mente se Iniciará amanhã
scc .o comando do Presi
dente Jântc Quadros, da
malar Impor-tâncía para o

ruturo de Santa Catarina,
Paraná e Rio Grande do

Sul. O povo de Santa Cata
rina recebe entusiasmado e

€sperançoso a intenção do

Presidente Júnto Quadros
de auscultar, nos seus en
contros com governadores,
em primeiro lugar, 05 pro
blemas de Santa Catarina.
Rio Grande do Sul e Para
ná Que ele também pense
assim na hora das soluções
é a nossa certeza.

A convite do Secretário
de Segurança Pública, Dr.
Jade Magalhães, esteve em

visita àquela Pasta o CeI.
Antonio de Lara Ribas, Co
mandante Geral da Polícia
MiIltar.
Dentre os inúmeros as

suntos tratados por aque

���ta������S osaUciu�i��::�
....,,-TE-L-HAS--.-TI-IO-L-O-S-,�

resoeíto as oclícras civil e CAL E AREIA
militar, tendo, na oportu- 'RMÃOS BITENCOURT
nidade, o CeI. Lara Ribas c ... n 8 ... o .. �6 'ONt 110'

delxadc transparecer o seu .a.NlIGO 0!p6\rlO 0 ...... 1 .... '

desejo de colaborar com fi

Secretaria de Segurança.
visando o aprimoramento
do setor policial do Estado.

Buscá�.pés .

.

Os que se e1rcastel.arU1H no grupo dos "raivi11/ra,s",
mconformados com () "pr'ocessus" IoOntl'ad.it6rio que
a democracia brasil.eira. 1'esolveu. decretar, alternando
no poie)', partidos que !Contendem, estão decididamente
afoitos por dizerem. aa Pl'esidente Jâlr10 Quadros que.

- o diretor de O ESTADO é pessedisla ortodóxo:
inaderível, secretáriu-geruf do PSD;

- q'ue foi lottist�;
- q1le lIão :VOtOlL em Jânio;
- que, porllanto, não é janista.
Tuelo isso é a expressã6 absoluto" da verdade.
O ',que êles não 'dirão, porqu.e· 1Ião C'ompreellde'lll,

é que 'também é um homem. de imprensa, sem teias
de al'l1lla 110S miolos e que l1ão foge ti. obrigação de
{!Sl�r SemlJre, in.condiciollalmellt.e, ao lado (� Santa
Catari.lla,

GRANDE ENCHENT XERÊ

Depc-is de chuvas que se m-olengaram 001' vários
dias o RIO XANXERE: veio a transbordar ocasio
nando graves prejuízos a economia daquêle prósper
município. Segundo o Sr. Sady Moutinho que esteve
em nossa Redação. essa foi a maior enchente Que o

município já sofreu. só comparada" uma cue ocor.,

reu em 1928. Felizmente não houve vítimas mas os

danos materiais foram elevados. As fotos (gentileza
do sr. Alfredo G. Muss Kooh) são urovas das grandes
proporções de que se revestiu a cheia do Xanxerê.

SR. CELSO ATAIDE MARTINS
Encontra-se nesta Capi

tal, desde o dia de ontem.
o sr Celso Atarde Martins,
alto funcionário da Agen
cia do Banco do araen nn

c-idade de São Paulo. O vi

sttante veio até jetortanó-

pons em gozo de férias.
Ontem esteve em nossa Re
dação, man tendo com o

nosso gerente animada pa
lestr�l. Nossos agradeci
mentes e votos de boas vin
das.

CONVITE

o Governador II� Estado, Sr. Celso Ra

mos, convida as a�!oridades civis. milita
res e eelesíástíeas. as entidades de classe e

o povo em geral. para a recepção ao exmo.

Sr. Presidente da República, Dr. Jânio
Quadros, e Comitiva, hoje às 11 horas de
fronte ao Palácio do Gcvêrno.

o que está acontecendo l-ote acu
í

nela nossa

terra, "santa até no nome.". tem muito de
muxirfio, ou mutirãü, ou mutirOlll, ou ll1util'um,
ou ll1uxil'om, "'u Dixul'um, ou putirão, ou pllti�
rom, ou Dutirum, Otl nuxirüo Otl nuxirUlll Tudo
dá n<'. m�sma e tudo -esU! I10S di�ionál'ios.· .

Mas o certo mesmo � Pj grande reunião dos
Governadores com o Pl'esidenle d:, RepírbTica,
seus Ministros e altos auxilié'lres. . .

O povo está confiante. E pai' isso suspendeu
as intâncias políticas e pal'tidári1:ls .

Foi como para dar o exemplu f'ue àquele
ademarisla renitente, cansativo no exaltar seu

chefe, à passagem dos ilustres Governadores
Ney Braga e LeOfl('! Brizol:1, fintem. declarou
firme e convícto:

- Os Governadores do Ri" Gl'ande e do
Paraná estão aí! Amnnhã chegará o Pt'esidente!
AGORA VAMOS!!I

\
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