
HUBENS DE ARRUDA ILUIOS

I)Ol\II�GOS F. DE AQUINO

GERENTE

FLORIANÓPQLIS.

--IDici�da, ontem, a· euniào�dos Governadores
ABRíU-A o PRESiDENTE lÂNIO OUAD ROS, sob intensa vibração, Saudação do Governador Celso Ramos. .

noss? taID���l �á s��� dSaua�n������ ������s !earGo�
vernadores sob a oresídôncía direta do próprio Pre.,
sidente Jânio Quadros, assístind o dos s�us Ministr�y
e dos Chefe!'; dos mais importantes serviços federais

Juntamente com três govêrnos estaduais, aqui
se acha sediado, até o uróximo domingo, o govêmc
da República.

Na justa observação do Governador .C�'"o Rr

mos, e eminente Chefe da Nação. seus Mmlst:os. ("

Governadores Leonel Brizzola e Ney Braga nao nos

trazem sua visita - vininru €lTI objeto de serviço.

floriaDó�olis sé�e �o Govêrno �a Re�ú�lica
co». a chegada õntern do ic" do Estado. Assim 3 Estados sulinOs. A segui, '-,;l,..tdres em Palácio; depoisPresidente Jlnio cuectros uo trgiu n porta do qua- acompanhado dos 81's. Go oc !'li.pidareuniãodirigiu seFlori:J.nópalls, pratécameu cramotor da FAB. o Presí \crna(!ol'e;;, Ministros de ao- Pnlâcio da Agronomicate, passou a ser a sede do ..l rte foi recebido por es- E.:.-tq_r!,).e altas a)to�jdadcs. onde ir eovemaoor Oo'so[lOVêl',�a Fedf't·a.f . _

r.undo.a ovacão popular. derxou o aeroporto Hercilio R.I1"Io:.'" ofereceu-lhe um aiAql" se en{,�<1tr�m, alem 10g;0 pós ouvtu se o Iüno LlIZ com doatlno ao :P�\1Ú-('ltJ \ll.; '_!9" estiveram jJresenLes��l����lIL���� � ;:;�I�j����'
.

a;::l�õ' 14e;13�::·L���i��1� �� N1����b�, ���·fol��� �c� , �17i' ��.��l���W-j�ãtTâ���N ayu\tJ ClH (!W'. �l.'l-MI :] e I�.l:>sar cm revtsta-n LI'O' "trlSro. t.)�pns ., (� Ex6"l'C�O e ;��"Mltr-;stll�'dc Estado eEXCH\. o Preso JanJO Q1,.la- pn rormada f'111 sua honra da Pu]JCIfI Militar entrando a! rs :lu1m·t-dadés civis mi-:._.. (Iras � Comitiva desceu no u Presidente JQ, comprr . cm segutda com os Gover. Jharea c ecréetãsncas,
'

�:l}��?:�góg�lisB:��t!l����� ���:!'��ad�:�ssi:a��e�l�i��:- Caixa Econômica Federei do Paranárc as 10 horas e 50 minutos: palavras disse da sua saus
:Ji se achavam no aercpor fação em se achar em ter- EXMO. SR. PRESIDENTE JÀNIO QUADROS.1.0 os Ooverncdores Celso las catartnenses e do seu EXM":')S. SRS. MINJS'fROS DE ESTADO�l�����'eN�n��U������� ���;).i�lq�:S�I[:U�ãOb���1�- EXMO. SR. GOVFRNADOR DR. CELSO

O Presl'dente Ja'nl'o Ouadros dl'rl'gl'u saudaça-o ao po'voaltas autcrtdadee qa j'{ep'" pnra as populações dos RAMOS,
EXMO SR GOVERNADOR DR. LEONEL.

�'g���;'�DOR C E L. NEY catarinense
pAMYNTHAS DE BARROS BRAGA. lJI Por ocasião da chegada do Presidente Jânio Quadros a nossa capital ôntem

••liliiii pela manhã. a reportagem colheu, com exclusividade, a' palavra da onere do
:)UANDO. NA LEGEJ\"DÃRIA E ACOLHEDORA III'

Executivo, ocasião em que 8. Excia. assim se expressou: •FLOTIlANÓPOLIS. VOSSAS EXCELENCIAS SE _ •�bN�� i�A�AN6'S P�:b�i�C���;OD�AR�g�XO' de S_ ;�:;��ooavi:;�';'�::i�!�t:l�ea:��;:��i�ao: �,;e:� ����!;�;�I��::a:e;��"�;n:�� •SUL DO PAíS, A CAIXA FCONÔMICA FEDERAL _ contra -priüicumente todo em Flonanôpolls quando trcl1l$inito uma saudaçao (10 •DO PARANÁ, SAtrDANDO�OS RESPEITOSA. _ goremo deste Estado. ao çoiérno do Para71â, ao govem�_do Rio Grand�. do Sul.

•MENTE. ALMEJA PARA tSTE CONCLAVE. Os. liliiii e aos povos catarinense, paranaense e gaúcho. vela ocanno desta conterencuc de
MELHORES FRUTOS. III' governadores e autoridades federais.' '\

_ _
AO ENSEJO, TRADUZ SEU APRÊCO PELA -

do s�t�:07�;;�eod��;�:I��t�e::::,��:,�f�;;::�!a:o:S1:�tl�;np�.���::,�:�s :Q��:c�OS71����I:Ç�:� _
CAIXA ECONôMICA FEDERAL DE SANTA _ sotuaoe. .... _CATARINA, SUA CC_lRMÃ NA RELEVANTE' Quero ainda em meu nome particular, em nosne de minha esposa levar lmt liliiii

������I����SL �:Sii:��:A�S INSTITUIÇÕES, ::'���Ü�i:ss t;;��I�����:� dé Santa Catarina e de forma 7/wito especial às 1/l(i('S ;(a) ANTÔNIO LUSTOSA. DE OLIVEIRA _
.

Que Deus Todo Poderoso liaS inspire e nos ilumine para que saibam08 CI/71t-

_PRESIDEF��!.SacloC;;�;an�conômica ,_p� :"1:S:d=e:� ..�""!- __ .. .... 'ti ...__ .. _

o flagrante acima fixa um. aspecto da cordial palestr.:
mantida psr S. E . .:cia. o Gal: mador do Estado com o Gen. i'>
de DiviSão B�njalllim Galha. do, comandante da s_a Região �_;Mi"itar 8. ;;." D. I; ora (' ! vi,�it(l a e3ta Capital. .1

e Go:er1�ad�res .Ney Braga. Leo1lel Brizola e Celso

R.amos,'em I, lonallopolts, quando da chegada do Presidente da
teso pl"Ogramadas pelo Chefe do Executivo Nacional

,

rXMO. SR.

AlAIS AN'l'JGO DIAJUO Uh

SANTA CATARINA

XLVII - N.o 1 4 1 3 6

EDIÇÃO DE HO.m - 12 PAGTNAS

A mn-rnitudc dos uromo
runs (,1l{' estudam r(\\li!'"

gados no maior e mais ex
trnordma.no grupo ne ti'

balho atê agora organizado
no Brasil. exige, em vcrun

de. soluções heróicas.
-0-

Às 13 horas. em auditórIo

úrganizado. no Edifício das
Dtretcrtas, Inteiramente lo
Lado. o sr. sresíoentc da

Ropúblina, recebido com ca

lorosos aplausos, tomou as

sento a presidência, cerca

do dos srs. vtco-Prostdonte
Jnf\.o nouterr, Governado
res Celso Ramos, Leonel
ru+aotn Nrv Draga c do
General Pedro Geraldo df'
Alm .. ida aecretáno Geral
da Reunião.
O Presidente rànto, de

pê. depois de dirigir-se aos

Governadores, afirmou que
o Presídete e o Vice-Presi .

dente da República campa
-ecíam a Florianópolis para
examinar os problemas só
cio Econômicos c nonucc-

edrmnístratívos da regiã.o
extremo sul do nosso pais.
Salientou que os esforços

estaduais e federais se con

gregavam para Imprimir
soluções rápidas e Objetivas
a esses problemas. Funda
mentando as melhores es

perancaa nos resultados da
primeira reunião, o Presi
dente Jânio Quadros decla
I'OU abertos os trabalhos.
A seguir concedeu a pa

lavra ao Governador Celso
Ramos, que proferiu a sau

dação que vai publicada Na
11.a página.
Voltando n rajar. o Presi

dente Jânto ngradeceu as

palavras do Governador
Catarmense e passou fi pre
rtoêncte dos trabalhos ao

sr. General Pedro Geraldo
de Almeida, Secretário Ge
ral da Reunião para a or

canieecêc das Comissões. A
seguir,' o Presidente Jânio
Quadros, o Vice-Presidente
roão Goulart c os SI'S. MI
nistros e oovemadorea se

retiraram.

PRESIDENTE JANI(!) 'QUADROS MOMENTOS APÓS O DESEMBARQUE NO

AEROPORTO HERClLIO LUZ, VENDO-SE TAMBtM

O GOVERNADOR CELSO RAWOS

GOVERNADOR CELSO RAMOS QUANDO FAZIA A 8AUDAÇAO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ANIVERSARIOS ! �':niZ��€S�ra��:5c:rtosól!���
IQLDORI GONÇALVES. grandemente cumprimen-
Transcorre na data de tada no dia de hoje, razão

�hoje mais um aniversário' -orque, nós de 'O ESTA.. l ,�
�::;�!CiOe d:o����n��eza�r� j ���'ifes7Z�õe:s��c::r��o à� � '" a...<-L....ole-

��;���i n�:�Ç�I�ae;�. comel'�; �i�;P;!:���� ��:s s����;��'�):1'----..:..-------.....:.------------
'A,. muitas hOll_lenllgens colegas e amigas a�mejan "I'

Lerculosos.

de oue for él.1.VO juntamo- do-lhe perenes felicidades.
Será mais lima pi-orno-

as de "O ESTADO", 1_��.Z��ti���;d��JcE: fa�O �<;�bcl�b�a�r�rc����n�;
men;1Hl JOYCE CREREM _ sr. Hélio Ligrcki \ "boutique' "A Bonita",

Co ms,:�i:;fa!�o registr.a�1- sr. N�lo Laus.

"
12 - Em companhia de

;�:s 1:::1le'I��I�:ít:� d�ah�:� = �:. Ii;1:�;� t':i��':' J .. ::-
:�ae���:�:r�i·d:d�o�t:::

lante menina Joyce Bleycr diroba nador Irineu Bornehau-

eh, .ern. filhinha dileta do - sr. Orlando Carlos C _

sr. Deputado Estadual Dib nha
Cherem e de sua exma. c"... - jovem Nimar da Cnsl� Iposa d. Mara Blever Che- Bittencourt

re;� Ieltcítacões de O Ef _

- sr-a, Paula Bar-bato I
TADO, extens.ivas aos seus = ::�. �J:�r�i�:a L;,:.l
felizes pais. I Andrade i

,
- sr. Emanuel da Rocha

Llnhares, Administrad. '

do Cemitério Municiu-I
e ilustre prôcer do Par,
tido Social Democráüe-.
a quem apresentamos
votos de felicidades, €11'_
bera corri involuntát-io

-)x(-
13 - Num jantar ne

restaurante do Querênciõ.
Palace, o Sr. João Batist
Figueredo, Presidente d
Banco do Brasil, foi bas-.
toante cnmpr-imentado.

" sru, Ru' 'Lo",d,,, Hül" norss-concurs da .'dade' 14 - Tl��ém 0' S,,·

t'::,�'��er�oc�����.:er�ao U;:�a;d(�n��I���:s s;:I�!�I:oJ��t::;Ci�a ���d�o S����o'e L�:!n!:�� Três flagrantes do tontor realizada na lIoi�e de ante

narâ e1n sua residência para 11111 jantar americano Catão deram nota alta ��t;:���;�esO���i:a�Ia:: f!a����o, �;�r�!�!Oe ��oGo�e��:����
SERA' ENTREGUE' 8 --��i�e-das Ele"

na noite de quarta-feira Celso Ramos. (tos home� de imprensa. de todo o pau
no Qucrência Palace. que se encontram ensre nos pum a cooertura da pnmeira

"!"-Iorl'-: A SOCIEDADE O::<ill;es será ;>. movlmen., -)x(- das reuniões com os çovemaaoree programadas pelo Pre-
DE FLORIANO'P0LIS O festa que acontece-c 15 _ A m-lmeirn de., naente da República. vemos, na primeira, o Dr. Fulvio

"SAYONARA HI,FI" !1' -o-oxímc dia dois. 'na do oais Sra. Elo,"!.-' Vieira, Cheie do Gabinete de Relações Públicas, çuan-
AMBIENTE QUE ACO-. /la cidade de Lajes. Quadros, será homena do, em nome do governador oferecia o jantar e desejava
LHERA' O MUNDO SO... -}x(- «euda h'lje. nela primeir..

ma boa estada a todos os presentes; na seinmaa, o íor-

���HE�I�EN�g'EMg� In:\it;I�O (�a!:t�n��ed�� �;�, ���m���:.,t�:-lr.��.;l .. ��:.'.' ;����ao �:�:���i:ae �����ta��oa"foi:�.!Oo;a�;�:;:tes d�u:i��
MODERNA E LUXUO.. oJ\-.-, Dr. Pauh Konde , elegante chá em sua I, _ apresentas�em: e na t�����te�t111 aspecto parcial das

SA DECORAÇÃO, CUJA (")11 nossa cidade. xuosa residência
T',F:SPONSÃBILIDADE -)x(-
.J1'EVJi: A CARGO DO� 10 - festejou "niver" O SAYONARA HI_FI,

.IA' FAMOSOS ARTIS_ /'-ntclP._. () Sr. Durval José e-stará aberto hoje. a par
TAS HASSIS E GEOR- t .-1.0':;. Reis. O

eépR.l rece�] rlr das 17 horas. E" um

CE. ..,.._� cI�Bc}r um grtl� de
anui \ luxuoso bar, Que será enOl"

MOVIMENTOU A CI�
gcs
-)x(- �������y��Coo-ll�����a"�:;i�

DADE A CHEGADA DE 11 - No oroximo dia tará no horário acima
�UA EXCIA. O PRE::SI� -juinze o club� Doze de mencionado. O estabeleci ..
DENTE JANIO QUA_ Agosto,' recepcionará a uiento, fica no andar ter_

DROS F SUA E�MA socíedade. para H elegante reo. do Royal Hotel, na

ESP�"\)A d. ELON QUA- so'rée que apresentará o rua Joâc Pinto. Felicito
DROS E O VICE_PRF'_ mcvimentado festival de o proprietário pela feli
SIDENTE JOAO GOU. modas- em oral do" Tu- idéia ....
un u

• O SR. QUER COMPRAR SUA CASA?

1 _ Acontecerá no pró_I' O Sr:. QUER VENDER SUA CASA? ,
ximo dia cinco movimen-' EN�J\O PROCURE O ESCRITóRIO DE VENDAS'

OSVALDO MELO à�d�l�b�n��z;�<;e AS:!��I.DE r;,�;�I�'u��O i\101,IN,\. RUA FEI.IPE SCHI'

POLis��:�!No�l��/:.�N��.5S�U��:��speEd� :;�!�:n�� ccrn sorteios de valioso!!]' �nDT, 14 - SOBRADO - I�ONE 234i. ,

da Republica, para presidir a reunião dos Governadores ��;�::.�s·e: �.ó;·e��aA���1�BAR�����s�A��.:A�����Nc;B����6 E������,�.
��s���ados do Paranã, Santa Catarlan e Rio Grande das Orfãs. !' � _�.� � -.

Anlmadlsslmo e p1'enunciando um sucesso total êsse 2 _A��l\t-;-Beatriz Apesal' dos Protestos de Salazar a
encontro feliz, que lllarcarã época liOS anais da história I' 1 ., t' d "r'
do Brasil, desde 'que é de amblto nacional com pro,jeç:;'l

I
N��;�a��

es a e VOI a a

IONU lfxaminará 2 Siluaç'ãa Em Annola
direta sôbre a vida econômtca dos três Estados do Sul do

3 -S�I�I�Catarina NAÇõES UNIDAS, 23 (A. declarou que os deba�es na

;:�erC:ç�o.reflexo e proje()ão para as demais

unidad.es
ela

ainda não tem candidata
PJ � O Comit� de Inicia-, Assembléia constituiam um

Porque não só de Interesses de três Estados. mas, ao tÍtuL
.

Miss Santa Ca. Uvas das Naçoes Unidas modo de interferir no:,

afinal, do progresso do Brasil que se trata. tar;na 1961" _ Di;> 51.
concordou. hoje, por unani4 as�untos internos de Por-

Bem vindo pois o sr. Presidente da República à nossa. lJró"imo, nos salões da midade, em recomendar ple4 tugal. O delegado russo, I

����ir:�ea;: 1:� ;���panhar de sua exma. espõsa, a ��c:���:a�fa Gauat�:;:�s:�: ���a�e�;�;: a�ad::�:�i��!� �s:;I;����te�or��ss:�::: q��
Todas as atenções do Brasil estão voltadas para o tante de 00",>0 Estado. '!iolaçces dos direitos hu- norte de Angola impunham

grmde acontecimento Que tem como sêde Florianópolis, _ ) x ( _
-nanos em Angola. território uma ação necessãl'ia d€

A Cidade encontra.gc movlmentadíssíma. 4 _ A coluna social Dortuguês na Africa. O Co- parte das Nações Unidas.

t'n T,uodpeOS'lo°ta'dgo',anede.'lned.contoon'ttea.mVel�neh,Omteois �op',�tu',oa ed,,-! cumprimenta aos novos llitê, integrado por dele- Acrescentou que a ONU de-

....... . .. "'" Diretores do jornal Tri", �ados de 21 naçÕeS, tomou a ve tomar medidas imediata!'

:::.comodações era grande, buna Criciumense, se... medida, depois que o go- para acabar com a ameaça

Intenso o movImento diârlo no Aeroporto Hercilio nhores. Dr. Henrique vêrno de Por.tugal protestou à paz c segurança interna

Luz, bem como o grande número de carros que vindos de Dauro' Martignago, Dr. c!C1nais que implicam tai�

outros Estados e do Interior, enchem as ruas de Floria- Manij Zacarias e Sr. Ja.. �ontra o propósito debate acontecimentos". O delega·

nõpol1s có Vitor.
na Assembléia e o tachou do po�tuguês observou que

A Iltlmlnação pÚblica foi melhorada, vendo.se entre _ ) x ( _
je ;'nova tentativa de inter- as matanças faziam parte

������sa:o�a��:�:sd�o�r���a�!s ed':r���f:l�:�ar�n:, a;:� Vi:i;': �h�:' ��l�i�la���� ���:���� ��eg:�r:uo:al��s�n!�� I �:te��o�,P::h;�'op::!�ad�a p��
l"anâ e Rio Grande do Sul. públicas do Palácio do mnto foi encaminhado ao lítica para solapar a posi-

O ilhéu sente-se feliz, eufôrico, cheio das mais jus- Governo. almoçava no Comitê, depois que o Con- ção portuguesa. A Comissão

tas esperanças, crendo e desejando o mais feliz êxito da restaurante do Lux Hotel 3elh_? de Sugarança deonze votou por 10-0, com 9 aos

reunião, mostrand04se como Sempre senhor da sua pro- em companhia de jorna.. naçees o. tinha posto de Ia,- tenções e recomendação de

verblal cortesia, proporcionando a todos os. que honram listas, que encontram...se do, na semana. passada, sem debates sõbre Angola na

nossa terra, Inequlvocas provas de sua simpatia e caloroso em nossa cidade. adotar qualquer medida. Assembléia mesma, antes

r.colhimento. _ ) x ( _
Em tal oportunidade, uma que no seu próprio âmbito

.os trabalhos se iniciaram em ambiente de verdadeira 6 _ "Sayonara Bar" resolucão afro-asiática. re- Entre as abstenções figura

comprecm:ão e cordialidade, prosseguindo no mesmo rít- recepcionará a sociedade cebeu cinco votos aflrmati4 a do delegado norte4ame-

mo e na mais perfeita ordem, índice animador Que jã hoje.. -:u amanhã? vos � dois menos que os rlcano, AdIai Stevensou, o

demonstra os auspiciosos resultados a que chegarão, para _ ) x ( _ sete exigidos � enquanto qual opina que os debates

atin�!re:�l � lia!> ílnalldades. 7 A srta. Zulamar B. seIS membros do Conselho em plenãrlo devem ser re

FIoriôlnf,uolis como todo o Estado de Santa Catarina

I de Castro, aluna da Fa"'lse.abs�iveram.
O Comitê de sel"vados a' casos excepcto4

r-rcem no futuro radioso ã vista, porque mais do que um� culdade Serviço Social, Imciatlvas suspendeu a ses- nais.

!)romessa, .in se tornou realidade. conquistou as melhore!! são, de�is de fazer a reco4
. ...

Daqui desta coluna, resta-nos ainda um apelo que notas durante o ano

dei
mendaçao sõbre Angola.

'

��:�g:���s S��Sn\�;��n�;,m:�IOes��:�e��� ::e�:lt�:��i� I 19�. Clube Soroptimista, ne�seA�:��:�ate,Ge:!a��ã
I

OO�TA DE CÉA FÉ1
n050S, porq\/e ainda. ontem por incrivel que pareça, mui.

I
no oroximo dia oito, fará de tarde, para considerar o ENT40 PECA CU ZITO � Para almoçar e jantar bem. depois de sua ,tos dees osta\'nm apagados numa verdadeira falta de "'ntrega a aolicada aluna, aS'iunto. O embaixador lusl- .-----,--....... n C8.'Ul. nl'FRf.:NC'),\ PI\I.ACE' HOTEl.

rolnho/":u:n<.l. de um valioso prêmio. tano, Vasco Vieira Graln, �=="========="",:a;"",=m;'=;';';;�,,

srrn. LEONARDA V.
DE SOVuA

atraso.

Aniversaria na data fi!"

hoje. � gentil senhorita
Leonarda Vieira de SOU?fl.
elemento de destecce d
nossa melhor SociE'�ladf' fi

aniversariante que desfru-

Sociais

Logo mais os discutidcs
srs .da cronica scctal ca
i-loca, Alvaro Ce+ão. Luiz
Fcmando Secco '? Fran
cisco Cetão. estarão pres
uaíando a elegante e mc-,
vimentada noitada de
tneueuracão do SAYC_
NARA HI�Ft.

De Prontidão as Forças Armadas
na Argentina

BUENOS AIRES, 23 (A. dante em chefe em caráter
P,j - Foram postas de Interino. Comenta-se que
nonticlào esta noite as rór- Montero foi instalado a se

demitir em vista das pres
sões de grupos militares que

protestavam contra sua

permanência no cargo. Cir

culam rumores de que 'hã.
"Iuquietação" nas fôrças
armadas com a saída do re

ferido general, que tempos
atrns frustrou uma tentativa

'lue. segundo se disse, foI

promovida pelo presidente

Frondlzi, para afasta-lo do
põsto mais importante do
Exército.

--_ .. �,���
Reunião de Governãdores _

O Programa Geral

as armadas após haver o

omandante em chefe de
txérct to, general Carlos To'
anzo Mentem pedido sua

.ubst.ituiçâo no cargo. Os
iuos comandantes milita
'e,:; a:'gentinos se reuniram
�sta noite a fim de discutir
1 situa",ão depois que o ge
'lE-ral Rosendo Fraga. mi
'listro da Guerra, notificou
as unidades militares de to·
do o pais de que estava as

sumindo o pêst.o de coman·

. _

E' o seguinte o prügwl.1n.a, a ser cttmpndo •

1IUlO dos govenwclO1'es com o Presidente Jâlli�� reu

PROGRAMA GERAL

DIA 2� de iVl!ARÇO - (Sexta_feira)
�;:s��:�\:�oes das conclusões d'cs G. T. ao Senhor

?7.00 horas - Educação. - Saúde Pública' er._

�7;���S;ges;::tços ho�pitalares; ág�a e esgôto: s�ne�_

cessi����s �'a�o�er�i:I.Política municipalista e ne�

"
15:00 .

horas ....:., �.o Política Social: previdência
e slOdicahsmo: salarlos e Casa popular.
16,0� horas - 3.0 Cooncl'ativisl1lo e desenvolvimento
de hvre emprêsa.
EI�l"I_1entos participantes: - PI'esidente da República
Mmlslro (assunto em paula) - Governadores _ As-.
sessores: do Presidenle - dos Ministros - dos Gc-,
vernadores.

DIA 25 de MARÇO (Sábado)
Prosseguimento da apl'esentação da_<; oonclusões ao

Senhor Presidente:
07,00 horas - Energia: eletricidade e carvão'

petróleo; desenvolvimento industrial.
'

09,30 horas - Transportc e comunicacões; por-
tos; armazéns e silos.

-

1�,00 .horas - Atividades agrícolas; produção
pastoril; nquezas naturais e assistência ao homem
do campo.

16,30 hOMs - "Ratitica econômiCa; financas e

orçamento,
.

18,00 horas - Diversos e Encerramento.
DIA 26 de MARÇO - (domingo)

07,00 horas - Regresso.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ISTO SIM�
É

.

OPORTUNIDIDE !

r
4��.. aa"IJ�.LORIAN6POLI.S

Célebre· escrito v renegou sua própria produ�ão Literária
Um dos mais célebres

-es-j
aos 33 anos de idade não re . Reino do Espelho", publica ce dentro do espelho, como inglesa. "Atice no

come
O do

Espe-!.
der.sados per escrttores bra

cntores de livros infantis e sist.iu ao apelo das Ietras, do agora pelas Edições Me- também aclimou a obra de Com atraente apresenta- lho", assim como "Alice no snenos de renome: "Os 11'

juvenis de todos os tempos começando a escrever uma lhoramentos numa adapta- Carroll, tornando-a acessi- cêo gráfica, o volume apre Pais das Maravilhas", per- .uaos Corsos", ''O Conde de

renegou sua própria produ- série de obras clássicas da ção livre de Maria 'rtiereza vel aos -jovens leitores brasi senta-se cartonado, com ca tence à coleção "Obras Cé

I
Monte Cristo", "O Visconde

�:; :!;:rá��a, :�:::�Ci����: Iit��at�;s�ó!�;:ê�: Alice são �r��o�'�' dqeueG;:c��vo;a �s!:p�: '��;��te�'�st����viaf:��e�'�e:� �e�l��:,tr;�: :c�:;:��=mde� ;.��r::�', I���/���os��a z: �'�ve�;·,�,g:JO;:�:�s ��:o:'Iise-
sôbre a autorta de obras co pura ficção, mas não se des- do "Alice no País das Ma-! tais da grande obra. Livrou- texto, são do artista Oswal-

::�i:���:e en�A�:!s n�asR��� ���:e�:eq��sPi���stiUc:rr��� :���::s'dee S't:veI���n,dO I�:= II �e�a� :=�;::���:e r:��o;:::u� ::dOS;����e��ep�:m�n�a���
do Espelho", que haviam Foi a filha do deão Henry. Iízou não só admirável tra guês a cerjas figuras rol- ti", pelo conjunto de ilus

conquistado o públlcc da In George Liddell, famoso edu- ! balho de síntese, conden- ctõncas, que no original trncôes que vem executando

glaterra e outros países. cador e dicionarista. Em sando num volume de 140 atendem específicamente ao para as Edições Melhora-

Todo mundo ja sabia que 1928, ela vendeu o manus . paginas as aventuras de Ali gõsto dos leitores de língua mentos.

Charles Lutwidge Dodgson crito originai de "Alice no \

havia adotado o pseudônimo Pais das Maravilhas", ver- -------��, ,1
de Lewis oarron, mas quan- dadeira raridade bibliográ- S A fi {j fi ti S {j '�
do chamado a definir sua fica, por 10 milhões de cru-

posição literária, êle oecies -eíros, aproximadamente. S O C A F E Z I T O
rou enràticamente: "O Sr. Entre os livros de Lew is

nodason não reivindica e
....

Carrol!, destaca-se "Alice no

nem reconhece os direitos ---------------

sgbre tvros que não tenham

sido publicados sob seu no

nu:".
Por que o criador de Alice

repeliu sua criatura? A ra-

zão é que Charles L. Dodg- Séde: - Rua Conselheiro Mafra, SjN
son filho de um reverendo EDITAL DE CONVOCAÇAO

ang'liCanO, tinha reputação \�
.-

de grande matemático, au- ASSEMBLÊIA GERAI. ORDINÃRIA

tal' de várias obras de geo-I
Pelo presente edital ficam convocados todos os Asso-

metria, trigonometria e ál- ciad�s em pleno gozo ,�e seus dil'eito� �i�dicais, pa.r� se

�:��abe�a�h:;aCi���iS:o:: ���n;;e: :;'re��eel�sb�l�or�e�:l S��':l�::�:, Si::ie������� I
conhecido tambêm como con ra tornarem conhecimento e deliberação sõbrc a soguinte

���o;ças�eISs:i�:��:ce:a�: ORDEM DO DIA: I
segunda metade do século }.O - Relatório a ser apresentado pelo Sr. Preslden.tn

XIX, pois Dodgson nasceu do Sindicato, que constam os resumos �os pl'�nC!pa;31
em 1832 em Dareabubry, acontecimentos do ano. de 1960, Balanço s'tnancetro r111
cnesntre, pequena aldeia in exercício: Balanço Patrimonial Comparado e uma

De-I'glêsa onde seu pai era vi- monstração da Aplicação do Imposto Sindic.al, tUd.O
e:11

gárín, e morreu em 1898, conformidade com o Art. 531 da C.L.T. combinado com o

"As Fórmulas da Trigono- Art. 14 da Portaria Mír.Istertal n.c 884 de 5/l2jl942 vende-se um beusstmo lote de terreno, medindo 10

metria Plana", "Curiosa Ma 2.0 - Parecer do CONSELHO FISCAL. sôbre as con-: metros de frente 001' 32,70 mts. de fundo (área total

tematática" e outros trata- AI·�."t. d5024OXd'a'·CciC��T�.n;:r����b�:C.���r:;bl'ec�mto���:: �'�'p' r�o I,'
�'n no mte.zj . localizado no loteamento Ccrsiru, no Bairro

dos caíram no esquecimento vacão de contas da Diretoria serão por escrutínio secreto. I :�:i:,��,d!':l Orande em rua transversal à Almirante Ca1'-

=n��mi�:�::ã:ê�o::n�e��
.

3.0 _ JULGAMENTO E APROVAÇAO DA PROPOSTA

ciando, há mais de 60 anos, ORÇAMENTARIA PARA O EXERCtCIO DE Ifl62.

com as aventuras da encan No caso de não haver número legal para o runoro .

namentc da Assembléia ora convocada, fica marcada uma

segundo convocação para outra Assembléia no mesmo

local e. dia, uma hora após a primeira, que será realizada

com qualquer número de Associados presentes
DEMOSTENES TZELIKIS � presidente

Instalação de uma Delegacia do Insliiulo de

Aposenladoria e Pensão dos Ferroviários e

Empregados no Serviço Público em

Sanla Calarina
Sindicato dos Arrumadores

de Florianópolis
Em Reunião realizada no

dia vinte e um do corrente,
pela manhã, na aecretane
do Trabalho, contando com

u presença do Titular da
Pasta, - Deputado Walter
Rcussenq, e de represen
tantes, de contribuintes do
IAPFESP. empregados da
ELFFA, DOP, Prefeitura
Municipal, Companhia Te
lefônica Catarinense, foram
abordados importantes as

suntos que dizem raspei',
n Assistência Social, prin
cipalmente no setor de As
cstêncta Médica.
Nesta Reunião ficou deli-

berado que o Senhor Secre
tário cio Trabálho, será por
tador da reivindicação ao

Presidente .rânío Quadros,
de memorial daquêlss con

trtbulntes, no sentido de
ser instalado em Santa Ca

tarina, a Delegacia Regio
nal do IAPFESP
O memorando será entre

gue quando da Reunião dos
Governadores dos Estados
Sulinos, com o Presidente

Ida República.
Idéntíco será entregue ao

Ministro Castro Neves, Ti
tular do Ministério do Tra
balho,

VENDE-SE - Belíssimo Lote

'ren-eno alto, em situação pri-.ilegiada, cercado de
-esíüéncias recém-construídas e de fino acabamento, ser

vido dn me'nor linhas de ônibus desta CapitaL
Preço e ocasião, Eventualmente poder-se-á estudar

financiamento de parte,
Tratar pelo telefone 31-91 no horário comercial e

fAra d��t� pelo telefone 2577.

tadora garôta que viaja no

pais da fantasia. Quase nln

guém conhece Charles Lut

wíge Dodgson, mas sabe

quem é }ewis Carroll, que

Reunião de Governadores -

O Programa Geral
. _

E' o seguinte o pl'ogram,o. a ser C1.tmr,ntlo :"11 Teu.
mao dos governadores com o P"esidente JÚtt1o:

PROGRAMA ·GERAL

DIA 24 de MARÇO - {Sexta-feira)
Apresentações das conclusões dos G. T, ao Senhor
Presidente: ,

07,00 horas - Educação. - Saúde Pública: e1':_

demias; serviços hospitalares; água e esgôto: sanea
mento geral.

14,00 horas - 1.0 Política municipalista c ne
cessidades - Comercial.

15,00 horas - 2,° Política Social. previdência
e sindicalismo; salários e Casa popular."

.

16,00 horas - 3,0 Cooperativismo e desenvolvimento
de livre emprêsa.
Elementos participantes: - Presidente da República
Ministro (assunto em pauta) - Governadores _ J\!"_

sessores: do Presidente - dos Ministros - dos Gc-.
vemadores.

DIA 25 de MARÇO (Sábado)
Prosseguimento da apresentação das conclusões ao

Senhor Presidente:
,

-

,

07,00 horas - Energia: eletricidade e carvão;
petróleo; desenvolvimento industrial.

0�,30 horas - Transporte e comunícacões: »or.

tos; armazéns e silos,
. -

14,00 boras - Atividades agrícolas; produção
pastoril; riquezas naturais e assistência ao homem
do campo.

16,30 horas - Política econômica; finanças e

areamento.
"

18,00 horas - Diversos e Encerramento.
DIA 26 de MARÇO - (domingo)

07.00 horas - Regresso

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

residência. Tratar na rua Visconde de Ouro Preto, 77,
ou pelo fone 30-96, com O sr. vteeas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florlanóllolis. Sexta- feira, 21 de !\lal'ç� de 1961 -o IMT.4I)fr' f) "Ale Al'(TU,U UIÁKIII UI !'tANTA t:ATAKIN'

BRASILEIRA SUPERA SEU PRÓPRIO

�-----. I
RECORDE SUL-AMERICANO

O '���rnmTI�� ISO'
durante eltmínatõrtas dos

De são Paulo informa-se bandeirantes para o prôxí-
, que a atleta Vera Trezoiko, mo Campeonaeto Brasilei-

____

' ;��:::ii�:s:r���� s���:;O� �:' :::�1�!;:�:: ;����� �:�=
,.__ .. - .. - ---_ ..---_ ....._ .......-_ .. --- -_ ..---- .... -_ ..--- ..---_ .. ---_ .._ .. ---- -_ ..

• GAIRETE APONTADO AO FLUMINENSE - O conhecido desportista Rubens Lange que esteve com Torrado na Guanabara. e que re-,
'gressou anteontem à nossa capit al, revelou para o reporter que o arqueiro catarinense Gain éte. ora militando no futebol portoalegrense. foi apontado,
:a05 mentores do Fluminense Futebol Clube. Em conversa q ue manteve com os diretores do clube mais bem organizado do mundo. teve a oportunidade de'
.Ialar sêhre o jovem arqueiro do lu tebol barriga verde .. tendo os responsáveis ficado de estuda rem o assunto. pois conlórme revelou Rubens Lange. Casti-:
'Iho e Viciar Gonzale� são veteranos e dentro em breve o FI uminense necessitará de um novo goleiro que siga as tradições dos grandes arqueiros que.
!vestiram a gloriosa camiseta tric eler. Portanlo. poderá se lornar em realidade a transferênc ia de Gainéte para o Fluminense. •
• �u • � a_a.

T d f· dA. � AIMORÉ MOREIRA E A SELEÇÃO·

SOarrraa� dOomOI�nOgPoerlaUOltl..(mom8SexdlotOEeSrpeoBrreteS- i�;;��i��?;E,. "Aimoré Moreira. o novo

I
na, que é quem mais tem,

técnícc da seleção brasüet- atacado o nosso mercado no

d:e�o"W::;O';."fao;���:. ���::no'�':�:,:��o �an��::'
.

;�;.,"i�:�b�;,,;': �:;a�:'::::; ul�m�,::o�pen., prova a

m,tee:n�t;e'-.'_C,.ln�.t�c/n;a���Gn;Uena:n:adboFa�.·.; I �e�'�.:;i�t.!�l'a'. :..eOla:;beO��O:U�:f"'·naa�ãn:.' B iJtn. rri·ga Verde
sua lista de convocados: es nossa superioridade no mo-

" . ,� . � . , ; ��lh:�a�����/��e :o�:a�� ! �::t� ���;!�::te co�;ra�
o conhecido e popular atle- -etramente para com a ope gactores que atualmente eXls! bons jogadores, mas muitos
tá Torrado, elemento de cs ração de Torrado. Falando a tem aquI, todos capazes de outros ficam, muitos outros
cót dos nossos desportos ama reportagem o dr. Newton ronunr no escrate para re- surgem, e creio que até ago
-tonetas, onde sempre se Pais Barreto mostrou-se pie O atacante Paraná deverá

O. campeonato estaduat./l1o
atví-cereste por mais aí- presentar o Brasil. re ainda não perdemos n

destacou como uma de suas namente realizado com a regressar oficialmente ao zona oeste, apresenta a se- guna mêses, Isto é, atê ju Depois de afirmar que ain nhum que realmente fizesse
peças mestras. operação de Torrado, mos- 'utebot catartnense. Odes· gumte classificação: 1.0 lu-. nbo. quando terminará o da não tem definida sua falta,
Louve-se aqui o empenho tranco-se bastante otimlstr tacado jogador que encon gar; Comercial com 1 p.p.: seu contrato. lista de jogadores, o técntco SANTOS E' BOM

do Clube Doze de Agôsto, quando ao retôrno à práti- rava-sc vinculado ao Ferro 2.° lugar: Pery com 2 p.p.; xxXxx I diz que há alguns nomes que Aimoré afirma que ainda
principal responsável pela ca do esporte, do jovem atU viário de Curitiba, falando a 3.° lugar: Internacional com Dentro em bleVe o médíc se Impôem por avtdêncta _ não tem uma lista detlintlva
operação do destacado atlé- ta ce+annense. Torrado, de :eportagem declarou que pre 5 p.p. e em 4.y lugar o Atlé- Laia, deverá voltar ao qua como Pele Nilton Santos I dos Jogadores que serão con

ta, possibilitando-lhe assim; verã regressar áomingo, via ceude retornar ao clube .íco com 8 p.p .. Próximos jó dia prmetpal do Aval, POIS' Dídí ztto e Garrfncha _ � 1 vocados, embora haja vanos

a grande chance para uma' aérea

�Ium.enau:nse,
par�ná en . ses: Em Lajes'; Internacio- �st:i completam_ente recupe-j c�ntest.a f�rmalmente haver: nomes" obrigat_órl�,. cit�ndocentrava-se em curttína ou nat x Pery e em Joaçaba lado da contusão e da ope- dito que nao convocaria Be- I entre eles Pele, Didí, xnton

de ró-a com O intuito de Comercial x Atlética. ração que sofreu no joelho liní ;

I
Santos. Mas não nega, po-

cursar a Faculdade de Me xxxxx direito. _ Não sou louco e nunca rém, uue para fonnar a pró

----1-----
dictna, porém, foi infeliz, O zagueiro c�ntral cuc- falaria uma coisa dessas. xlma seleção brasneíra jâ

.

n_���llllf! ",'1 mterior
�

pois foi reprovado nos eX3- ruo do A\'aí� voltará aos �rei xxX�x. I
Considero Belini um grande há uma base: a seleção an-

..Dtoe, ., � " " t t;" ,mes. j nos da equipe. O conhecido Co Tamandare contmua na jogador e espero contar com terior.
xxXxx I' [cgndcr desejava parar de grande luta para armar sua êle _ disse Aimoré. I Sõbre o santos, disse:

Herondy, �ta.cante vlncu: .io�ar �utebol solicitando da

I
equipe para a .presente ten: PARTE FISICA - O Santos é sem dúvida

ITAJAI _ Chegou a esta conjunto no encontro de do I�(]O ao Fenovlário de Cu ti ! dll�tona aZll'l'!'a a. sua res· porad:l. que está com' seu im Aimoré Moreira. técnico, alguma, o major quadro de

cidade o atacante Emir, pro' mingo contra o Palmeiras. �Ib� e que e�tev� realizando

'[ c1s�o de. contra�. CO_?tUdO, ci(J pr�vis� para principios I tet.ra-::ampeão brasileiro di 1 futebol do mundo, Estã jo-
1 I 1 t· f al d

,es ,es no Olll:IPICO de Blu- a dll:etona do c1ub� nao con de abril. Varias jogadores ei; � rigíndo a seleção paulista,l gando dentro de um padrãocedente do Rio de Jane 1'0, :,e o nun o cança o os
d ter d d'd d

'

Icontratado pela Marcílio Jogadores do Metropal fo- ,1Ie�au, eVeI;Q

seu.
pas

_ �or ou. com.
o pe I o Q, atle. tão sendo �est.ados pelo cln· já comandou o selecionado evoluído, possui excelentes

Dias. Errylr� que pertencia ao ram, grati{icados com .. I
,e liberado pela clube_lpara-I "3 qllí asSim, peflpanecerá bc do Contmente. brasileiro uma vêz: no Sul- jogadores, e eu acho justo

00 d II Es
tHtense da.ndo oportuntd�de I �--T 1 '� .

- - - -_ Americano de 1953, em Li que aproveitemos o que já
�i�ta����a����oue f:l�st�:; ���l l�!O�irig:t:s. . �� cl��� a (lue o I Joga�or . pos�a: tn -�,

'
.

ma, quando o Brasil perdeu tem o Santos.

se movimentando entre seus VEDE'rE que para -domingo, Zl,'(;ssa\_ no OllmpIOo;
.

I FEIi�NDO BARRETO MANTEVE O a partida de desempate para i�'
novos eompa�heiros. Ainda rontra o Marcílio Dias a ar

xxXxx � 1 _

o Par:lguai. Hoje, Aimoré 62 E' MAIS DIFICIL

não é certo seu lançamento recadação ultrapasse a casa deN��I����:, �:ra�t����:� - TITULO prefere não lembrar êsse Aimoré Moreira diz que o

domingo em Crlcluma frente dos 130 mil cruzeiros.
empreendei' uma excursão RIO. 23 (VA) _ Toda a I guindo o nocaute que só veio ���� :�i;:��:: ��itOn�te: g�al�o pa�:val: c�:�a:ao Metropol.

O rTAJ�)��elegaçãO do por gramados catarlnenses, imprensa carioca comenta a no 9.° round. Entre os que mudado. Depois de 53, êle res��fonsn�o podendo ser

ITAJ�A) �Iretorla do Mal"cilio Dias Viajará para ��;��t��n::tr::r ca;�ta�te �� vitória de 3âbado, de Fer- ,ll;slstiram o combate, no- venceu mais três campeo eonslde�do ainda como t

�:��i�o d�i��or��e�:�e��:�� �;'�i::�aa:�ã�a��:C���. ma
Estado e terminar a série de �j��d�i:�:re��e S��r:n�:�es� ���r:ee a;i:r�es;�I�:� o�eq���: �:��, b;::�:!ro�e ::rm té��� ��md�06:.ara a Copa do Mun

'IUe o médio Dequlnha não Decidiu a diretoria marcl- jógos em Crlcluma contra o manutenção, pelo primeiro, sábndo próximo, estarão
t
co contratado por um pe- - Para a Copa do Mundo

poderá deixar a Guanabara tista renUzar o transpor[e
MetropoJ.

xxXxx ! ��I'�Ít��� d�e���é����ra�� trocando murros, em luta vá �ueno clube do interior, o dll�.6d2o' 0te�'•.abdaelh"Oe:msea"." repa,o'no momento, muito embora da delegação em vôo espe lida pelo titulo mundial dos Taubaté. ". " • "

tenha o Flamengo lhe con- cial, a fim de que o conjur ca�!��â '��:�j��� d�o r����:' ���t.j�;I�:�ud::�Sa�:a:fr�� �tl��:ag:::il::�o,POder do pu - Não tenho planos para fundo. Dentro da

�edido passe livre. E' que ��ni:o�as r::a�e\e:��:�� ao futebol paranaense. I'eln sério castigo, sendo qlJe o ��i����e����Ç�iS ���Si���:� �;��s ���snli��!�Vi�:; :a�
�e���:o e:t�e��l ���taf�:� .

sibiJIdades.
gressando no Agua Verde, revés do pugilista negro foi de um plano _ diz Aimoré. até lá falta ainda um ano,

na ex-capital pelo prazo de _ )O( � ��\�:a:::en�e��7:��1 :r�u��o, 0p,;"';����� e�l ��:epeaã:osd�� Casa _ Precisa-se Só posso dizer que a seleção quando multa coisa pode
60 dias, Somente após êsse BRUSQUE - Emissário .

I
será formada por jogadore::; acontecer.

tratamento é que o ex-tia do Almirante Barroso de
nano.

.

. minou. bem, prinCiPalmente; Precisa.. se de casa para que estiveram em perfeito - E, a Copa de 62, em re

mengulsta poderá se trans- Itajaí aVlstar-se-ã com o xxX� a partir do 6.° assalto, quan' casal sem filho. estado físico, devido ao pau lação à de 58, como será pa

ferir para Santa Catarina. onte:ro Godeberto tentan! E' bem prova�el que as do deu demonstração de Via-I Tratar nesta Redacão (:0 tempo em que teremos de ra o Brasil?

_ )O{ _ �o re;o]ver �m definitivo sua 1 ��O�a:l ���;��aç���.re��' ��n; l{:nci� nos punhos, perse· com FLA'VIO.
�

pn:pa.-ar o "team" para ns - Os brasileiros podem es

CRICIUMA _ A direto- transferenCla para o futebol tarde de domingo contra o
I ru(!us O'Higgins e Osvaldo tar certos de que o próximo

���tad�o�e�ro::slel!�:�h�a�� pratano Marclllo Dias. A diretoria Sindicalo dos Condulores Aulonomos' �i��;d�ap::�'��������n�el�� �:��ioeon�:�; dl�:I�d��� :e�:
do clube alvi-verde pl'etende
j, tro fator importante' a ex- 1958. As equipes sul-ameri-

lançar pelo menos o atacan

I de Velc'ulos RodoYiários pel'iência. Não dig� c�m is�
I
canas c:stão m:lhorando mui

te Marcélo·xxxxx que os novos serao preten to, com exceçao da Argenti

Re::ni:' C. p!lac. �.a��ã; ) ��l� l1:fe�!�:�:�elo:ut���! Continua crescendo o nÚ-1 Assembléia Geral Ordinária ��� �:�o�sc�:!�ç�:�erlente� �:v:m�� �:::r��i, q::s �l��
�::�'mêS�:r��aTr��d���::I: ��a:rr:l�a:;�sar do lamacen �:��t:se ��S��!Ç��m=�a��' BONS SOBRANDO possuem uma grande tradi-

cujo result-ado final apontoq Os 5 t.entos foram consig popular de pesca que é anual) ( O N V O C A ç Ã O HI���7:�i�:e�:sq�: ��ç�� ���e�:��;�;p����:a�::::t:s
3 ���:r�r: c:S�:d�o����:_ �����asl. I�Oai!ec����� �a �:�e l�:�t�o�e:l���:��e �����:� O Presidente do Sindicato dos Condutores Autonomos a nâo ser as já conseguidas pelo espirita de luta que pos

mado estívesse quase total- cador aos 10 minutos. Renê ;) que tem como lacaio Rio ::loV�i�e���t��:�t������vo�: ��o::��:�!S'a:��::i�:=��
1 �:�o�:I���as�i�:::mse:s-s!� ��::o A��a�mç��:: ��!�un�a�

mente alagado, foi possivel empatou aos W. Novamente ltajai-Açú. d
xxXxx -Sindicato. para se reunirem em Assembléia Geral

ordi-I
convocados. <? Palmeiras mas po em se recuperar

��e�:��I�ã:7al�:r:m r:��;� :�n�iOaoSal:�_;��:�� p�r�e� nária. na séde social, sita a Rua dos Ilhéus nO 2 _ 10 an .!l€gou Que na epoca das Ta- dela.

sensacionais.
'

ceiro gol. do Renner foi con O GRÊMIO NO �:l�o���st�o���a:�� P�i�l�:�a 2:0��0�na�i:' c::o c���e��v:�� 6��zo��.�g�:sdiS;\l�a�S:��� _ E os europeus?
O P"lnleiro tempo carac- sl,nado aos 30 minutos, re

VELHO MUNDO

I
dA' 1 h d A v I

.

d
.

• número lcgal para seu funcionamento, ficam dêsde Jogo ?a as �e� cas, a� an o - e o uçao as eqUlpes

���::�-:=nr�l�sig��:O���d�: ��lt���� :e c:��i�:ãO pde:cg: convocados para as, 20,30 horas, no mesmo dia e local, Justo e tecmco que ele con européias é flagrante. A Ale

efetivaram jogadas perlgo- limério. Henrique, aos 32, Informa-se em Pôrto Ale ;�in�:glrnda convocação, para dellbernrcm sôbre fi se- ;:s�om todos os seus jogado- ::���se��s::o��i�:o�:i�
sas ao arco adversário, co- finalizando depois de centro gre que "cstá plenamente _ E' claro que o Pahnf'i aplicam as táticas brasllei-

amlVoO�:UOb:�!to�e�r i:::a��: dp�n��i:�s ar���o�v�r�::.Ul��� ���I�la:aE�rop��ag��o �� ORDEM DO DIA r
ras possui jogadores de gran ra8, sendo que alguns pos-

• I � leitura. discussão e aprovação do Balanço Financel- de categoria, como Djalma suem bons jogadores de va
ataques contra a cidadela 37 minutos, Altamil'o, cc t menor dúvida' quanto à

ro dêste Sindicato, organizado pela diretoria, refe- Santos, Chinesinho, Jul1nho lar técnico, como a Hun-
opositora. brando falta, assinalou o )xcuI'são do penta-campeão e outros sempre 'tel à se gria a Itália e a Espanha
No periodo final houve, terceiro tento a favor de gaúcho. A documentação 2 _ �:i���'a�odi:�����c�oede a����ação -

da Pl'evlsão orça-! leção. Mas, como

u

j: disse� O f�tebol sul-americano, n�
�;�:"os:'::e���:� ���eo ;�� sU��nc��:�� a partida. mos- ��:ajl���d�r�:I:S!:t:� �:��� mentá.rla, para ser observada no exerciclo de 1961; I devido a� grande número entanto, ainda mantém sua

ineirn., atinente à atuação trando autoridade, o sr. uILimadC's pela dh'eção tri-
:{ -

���u�: s�n��;�;�Ç:�i�l�sO �����e:�s d��U;������h�c�:; I :: ::��tlr:g:�:rr:s :o�te:� �:!en:,�;!�hOe �u:r�i�i�r;: :
dos conjuntos, já que tanto Eduardo Perez. :c.lor e o embarque se veri-

citados;

I
brasileiro, a falta deles po_ no momento o melhor fu-

�í:����OI�o a�:::C��, p�o eq!�e��mo formaram as �����ia ��m�r��ni�r�:I�:lh� 4 _ assuntos gerais. de se!' perfeltamente supri- t.ebol.

teress:lOtes lances, Mas no RENNER: Wilson, João Mundo ocorrerá dia 3 de Florianópolis, 18 ��t;;i�lrOçoA��a���� Pereira

da. co����é ����;:Ío qU�o:�
tempo restant.e, ou seja, os Carlos, José e João; Eudoro al)ril.

Presidente Taubat,é para acabar no
20 minut.os flnais, foi visivel e Osn!, Renê, Eduardo, ca-, (asa Residencial fim dêste mês, pretende fi-
o melhor trabalho do "on- IImérlo, Anéslo e Dilson. .-------- -----r.I O C A P R E C I S A _� <!ar só com a seleção brasl
ze" d:l Rua Bocaiuva, que, VILA NOVA: Aldo, Domin GOSTA DE CAFÉ� _ Precisa ...se casa pequena, leira, l>ervindo à CBD, tendo
exigiu dos competidores mã gos, Rubens e Da Silva;

Zé-I
- , PARA AUXILIAR EM CASA COMERCIAL. para casal, sem filhos. recusado convites de doís

ximos c!<forços a fim de eVil ca e Mário; Altamiro, Jairo, ENTAO PEV� CUE ZITO TRATAR A RUA SALDANHA MARINHO Tratar com o sr. Paulo clubes estrangeiros, o River
t::I.l' boa ampliação na con- Henrique, Joãozinho e Anl- ESQUINA COM ARAUJO FIGUEIREDO, Oliveira, telefone 3476 ou Pia te, de Bllenos Aires, e oI bal. DAS 17 AS 18 HORAS. rua Mo��nh.or Topp, 52A. 'Amérl;�a, do México".

RENNER 3 X VILA NOVA 3

. ,;:.".�',;;;,_.: .. ,",

"., .

. ....
.

.
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�"- '"o ,M'rADO" o lIu.ls A..RTTOO DUBlO O. I!I_ OA.Ta.I1u. rlori,lllúpOlis, Scstu- "retra. 2.j de M,1I'1';o de J����__ ��___ 'l- - �.- -.,

Metrô: a alma da Metropole vaga pelos
subterraneos a 70 km. por hora

PARIS, fevereiro � '-1'0: "Qu;�(:':'�' cuc o enge pela viagem subterranea
(IBRASA) - No mês de nheiro l'O(l,ldt!�T,!>5� como também têm nelas seu lu.
julho de 1900. as margens uma qucs ':}o de ;1111"1' pró- gar.
do Sena apresentavam cs-. prio de sua P;i:l': não ((;. Assim, Marcel Jouhen.,
tranha decoração: um del! .

_
xar que :J 1,'\ei';,-,p··l::':lIJO se deau, que escreveu, em

rio de ins.Piracão ps�udC-I' esconda soh <1 Ít!lTC; cou« suas "Nouvelles Imagens
oriental tornara arquitetos uma coisa ele «i.e "e cev' de Paris", "Como o astro-
da Exposição Universal e envergonhar" nomo em seu observatório.
nesse recanto da Ue de

I
Outras oeraouelídades, COO o Metrô acha-se no lugar

France, só se viam cúpulas contrário, rnos.rr.vam - SI! do mundo onde eu estudo
e mínaretes. Além disso, o entusiastas. ASS1'1l. '.1 ecr - com mais comodidade O�

pc r.sicnse experimentava ncrnista Cahrls Gídc decla- tipos Que se oferecem à
urn antegosto do Oriente rou solenemente- cue "esse minha

-

observacão.. Se
no calor Que os sufocava, 10VO meio de tr-ansporte eu cerdesse minha bibliotec
No dia 19 -de julho, espa- devia figurar entre o.s q-ia-, teria sempre o Melro ...

Ibou-se � n-tícta: o Metro- tro bens acessíveis a todos Uma passagem pela manhã
oolitanc está funcionando e ao lado do ar. -ia agua e uma oasagem à tarde e Ie
nele c> temoeratura é urna da luz". ria os rostos". E Roge"
delícia.

Os arcuitetos, 0S erige- Guerrand con�luiu. expor-c,
'As 13 horas desse dia,

rl-eu-cs, ÕS maquinistas, 0<; do as perpecfivas Que SP

������:7;�teii�:tâe::í���t�s� cobradores e os viajantes oferecem co p-"oul�r, mele
norte, na aberta ao pú-. ��s!�a;es::s �?::r�:�r��s p�� ��otrf��so��t:ecu��rX;��e�
bllco. ��trô". com suas atribula-I velocidade comercial era

Essa inauguração, aliás ,ÔES ottorescas. Os escritc.. de 10 kl� por hora: A d?s
fora feita com a maior di», res ... os artistas inspirados 2500 ónibus de hoje nar-

cricão possível por parte
..

ultrapassa 13 km por cause

das autoridades oficiais. dcs congestionamentos. On-
Como conta Roge)' H. d9 está o orogresso? E' c

l;eerl'and em seu novo li- metro que realiza os me.,

vro, "Les Mémoires du Mé_ lhorea recordes. E sua ve-

trt,", as opiniões estavam locidade ooderá ir até 70

muito divididas a respeito km graças ao seu novo ma-

desse nove meio de d'ans-. Ierisl. A occuena heroina

porte. de Raymond Queneau, a já
Alguns engenheiros mes . celebre Zazie, recentemen-

mo entre as mais qualifi- te nô" .� Metrô em evídên-

cedes. criticavam qualquer cia. O livro de Guerrand

mergulho sob o calça. vem a propósito oara satis-

menta: fazer todas as curiosidades
_ "O metropolitano

,.

se sôbre esse assunto, ao mes-

tornar-i u nr;crC'ptllllilnQ - mo temoo tradicional e

exclam'lv3 um deles. E uu· muito vivo.

��oDgélnos �e �eJeza
� ..

DEPILATÓRIOS QUíMICOS muito

m.als
força. Muitas

se-1
submetido á

terapeu.
tica

nhoras que possuíam apenas adequada.
Dr. Pires alguns tios grossos no quei- Os motivos aqui expostos

xo vem desgotosas que eles são mais do que suficientes

Os preparados químicos reaparecem com mais vfgô, para que o uso dos depila

para a remoção dos cabelos � que tambem
-

uma leve tõrtos seja condenado que;

superfluos são conhecidos penugem ate então imper sejam eles nacionais Ou ta

como uns dos mais velhos cepuvei e que foi arrancada brtcados no estrangeiro.
eosméttcoa. Em algumas cí- pelo depilatório volta mais Alem de Ineficazes são

caces orientais a pratica da acentuada. Ê um verdacet- prejudlclats pois não só po

depilação eonstltuia um 1'0 ciclo vicioso. Ha poucos dem causar dano á pele co

verdadeiro rito religioso e os meses atrás fui consultado mo, o que é ainda pior. au

releitu:irlos de beleza aín- por uma moça que em me- mentem e fortalecem os

da citam a titulo de curto- nos de dois anos de uso de pelos.
sldade a formula dó "rhus- depilatorío teve os pelos
ma" nome pelo qual o pre- aumentados e fortalecidos a NOTA: - Os nossos rertc

pardo era conhecido. A base tal ponto que se t.mnstor rea poderão solicitar qual

plincipal desse depIlatório muram numa verdadeira quer conselho sobre o tra

era o sulfureto de arsenico, barba. Foram necessários tamento da pele e cabelos

corpo corrosivo e venenoso, dois meses de trabalho par ao médico especialista Dr.

Com o decorrer dos tempos I
ficar "côa, embora se tra- Pires, à rua Mexlco, 31 -

o rito de arrancar os pelos Lasse de um caso que pre- Rio de Janeiro, bastando en

deixou de ser reUgloso para cisass� apenas três

a.
qun- \ vrar o presente artigo deste

se tornar uma das neces- tI'O dias de tratamento se jornal e o endereço comple
stdades da vida social. Com houvesse logo no inicIO r e to para a resposta,
isso foram aparecendo for- -_ .._--

mulas novas e as primeiras
��- . --�.-�-,.... __._�:.. "

oe'as continham sulfuretos � r-<:!" .,1'(, I"� ,:1 .<" .1,�J I u.r �,elll, d��UIS d�. S,Un i
de barlo, estroncio, calclo;� casa, l) I 1.1.1',\ ( 1/\ 1 \ 1.:\('", til' r t-,I, (

ou sadio, todas bem faceis ..�:s::::iOXXX::::::;.;::s:!JC �

de I'econh�clmento p�r r_ -s :&iliÍi*'
��:�����av��lgO qU�el�p�=se:�� "NO CENÁCULO"
tam e semelhante ao de I 4P ii '"3�-""Á
l�:'i�s ��t�ar����:�oC�� f�r�;�= COM A BIBLIA NA MÃO
J;s foram se modificando e SEXTA-FEIRA. 24 DE MARÇO
hoje já se encontram â Certam.ente a palavra da cruz e loucura para os qUt

venda preparados sem odôr. �e perdem, mas para 1IÓS, que somos salvos. poder de Deus.

Os depilatórios qUimicos (I Cr 1.18.1 Ler Lc 9.23-27.

são fabricados em forma dei . A. Igreja cristã hoje p:'ocJama a cruz. de Cristo com:
{'fême, pasta ou pó, sendo .1 umca esperança do nosso mundo atnbulado. Isto e

que este ultimo deve ser mo- prova suficiente de que cem a mo!te de Jesus o drama

lhado com agua no momen- ('fl r,uz não terminou,

t.o de ser usado. Quaisquer Todavia, a cena tem-se modificado, Tem se :ll\ldade

que sejam os modos pelOS do alto do Calvál'io para dentro dos corações de homens,

quais s apresentem s6 po- mulhereS. e crianças. que procuram compreender o seu

dem destruir o cabelo na si�nificado em suas vidas.

parte que se encontra. fora Se vamos responder a esperança e ao desafio da cruz.

da pel�. Até os dias de hoje ela tem que se tornar, para nós, uma cruz Interior, uma

não existe um unlco que 1 cruz pessoal. Ela tem que se tornar a chave da nossa vida

destrúa a raiz do pelo. Por diÚria. Ela é a porteira para o perdão e a salvação, quan-

:�:1 ���;� :s q�=b::S :;�, do aAa��i�:I���e��:oS��i�i:�u��;t����s novas criatura�.l
nascem. Mas o prOblema!

a vivermos num mundo novo. porque Jesus Cristo morreu

principal não é própria.- a fim de que vivêssemos hoje pelo seu espírito.
mente o da recidiva. A ques- ORAÇAO
tão tem de ser examinada Nosso Pai, agradecemos-Te por Jesus Cristo, nosso

�ob outros aspectos. Um de- Salvador. o qual se deu sôbre a cruz para que nós pudes
les ê que o uso contlnuad()) semos ter a vida eterna. Dedicamo-nos de novo a Ti, lIes

do depílatorio faz com que- t� estação do ano. Ajuda-nos a levar a 1Iossa cruz néste

surjam na pele coceiras_ dI« e a seguir a tle. Oramos em nome daquêle que 1IOS

eczemas e outras manifes- ens;nOll a orar: "Pai nosso ... Amêm."

tações desagradavels. PENSAMENTO PARA O DIA

Mas o pior se refere ao Hoje aceitarei a cruz de Cristo no meu coração,
rena!':rlmento do pelo com, '� Luclle B. Ven.l (Oeorgln.)

um gesto de afeto, um gôsto em comurn

0"'••00hºU�ªtºOd
Kruscncv anuncia� somente �escansôrá �all�n-a
�andeira vermelha tremular so�re tnons os �ovos

MOSCOU, 23 - O pri- que manifesto idêlas ambi- tão quase juntos em produ- tema socIalista. Com tais

�e:�o d���::��� �����aa�r�: �!�;I��a�I:r:o �a:,o�:�n� u!� ção siderúrgica. \ objetivos em mente vale a

vo russo que a Rússia está pretensão e sim uma pro- ':'i:n�eü��h:�di����scee:t�u� \
pena trabalhar."

alcançando os Estados Uni- funda convicção baseada na siasmado: "Não está mal.

r;dos, mas que não poderá teoria do desenvolvimento camaradas. Não podem Ima- w-t/slá .t!U'
descansar enquanto o mun- da sodedade humana. Não ginar a grande alegria do ENSINOdo inteiro não estiver sob a depende de mim e nem de nosso povo, quando também

bandeira do comunismo. pessoas alguma." A se refe· atingirmos os Estados Unl- ,.,-

:���: �:�� rt��i�; :mn�::;, ��o :�:,::n�ta:osco��:�� ��t�"n�a P:::e�ãOES��e�á c�� A VENDA NAS

;i�a�i�:deR�;U�::: Z:�ic��; �a;::d�� s:���Ar�:;n:od;;::� �e;m�:� �!�rla t�!�é: ec�� BANCAS DE IORtlA1S

�i�::�qi�:���� oe�ri�:ir� ��!��rd�Old�:t::,o�e ��d�� ��.or�:m�:�I�:�:,ci�n:I��; E R[VISTAS
povo trabalhe para maiores Estados Unidos e Rússia es- mais, a grande fôrça do sis

triunfos indwtriais e agrí-
colas, no campo, desde a

fabricação de tendas de

campanha atê a produção
do milho. "Sentimo-nos fe
lizes quando construimos o

comunismo (aqui), mas isto
não ê o suficiente. Est.are
mos contentes quando -os

povos de todos os paíseS se

acharem sob a bandeira do
marxismo-Ieninismo e quan
do a bandeira vermelha
tremular sõbre todo o

Pia-Ineta" - declarou o chefe
soviético.
Em meio de ruidosa ova

ção dos principais agricul
tores e líderes comunistas do
Kazaquistão, Kruschev con

tinuou dizendo: "Os in1mi- I

go,� do comuni.�mo dll':\O!

IMPRESSORA

IDlgbilD f±bA.
CARIMBOS, ENCADERNAÇÕES E
SERViÇO DE CLICHERIA

COM PERFEiÇÃO E RAPI DEZ.
,
---- ._------

RUA CONSELHEIRU MAFRA. 123.
FLOR L·\;\,IlI'() ( IS SANTA CATAH1NA
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PROCURA-H
Casal sem filhos procura casa ou apartalllen�o.

centro. In!ormaç6es nesta Redação com OSMAR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DES, decidindo a Câmara,

NA SESSÃO DA SEGUN.. por votacão unânime, co

D A CAMARA CIVIL, nhecer da apelação e, por
REALIZADA NO DIA 20 -naiot-ia de votos, confirmar
DE MARÇO DO COR. � decisão anelada. Venci_

RENTE, FOI JULGADO O .ío o sr. des. Presidente
SEGUINTE PROCESSO. que estimava o crédito do
Acclacêc cível n. 4.865 autor em crS 32.068,90. De.,

de Blurnenau. apelant/'ftr signado o sr. des. Vital' Li-,
tal' Pershum e apelado ma para lavrar o acórdf -.
Bertcldc He sse. Relator o Custas pejo apelante.
"sr. dcs. ADAO BERNAR,...

,L O T E
Vende-se um lote em Barreiros a rua Moura, próxi

mo ao ponto de ônibus. Preço de ocasião. Tratar com Ní

bio Madalena Filho a rua Max Schramru. 1645

INGLATERRA: Condenados 5 ES9iões
LONDRES, 23 (AFP) _ Ethel Gee, 15 anos cada um,

Os cinco acusados do pro- A identidade de Gordon

cesso de espionagem da Lonsdale. não poude ser es . t

base de Portland foram clarecrda, mas os serviços

�::�e�:��::s ;;!�;�te�o�:= I �:mco�::': s:SPi���=e;e p���
dal� 25 anos de cárcere. O' agente russo.

casai Korger, 20 anos cada I Na. casa de c�mpo de

um. Harry Houghton

e, RUiShP,.
onde habitavam os

_______ . xoreer. descobriu-se um

transmissor clandestino que

G R A r A
. podia set.. "ptado d"d'.

a

I'r trrueo Soviética

Harrv Hojjghton e sua

noiva Ethel Gee, cúmplices
nas atividades de espiona
gem dos principais acusados,
eram os dois funcionarias
.to almirantado c estavam

empregados na Base de Por
tland.

VENDE-sr
Um terreno sito à rua

Porto �e nnlmto-, Mirim
• Carla ilO Presidente Jânio Quadros:• Presidente Jãmo Quadros,
• .

O povo de Sta. Catarina, para seus inúmeros pro- II
• blemas. encarece medidas urgentes, dignas de alguns'
• bLh�:���: ��::;sa d���:��n�i�., _ semelhante ao que'
• mereceu Ilhéus na Bahia - o Pôrto de Anhat.o-Mirim,1I
• .actu�P:�� ���:�red�o���'������ �:;;l��lo���i�a�l����.
• ee le�, atuar Chefe do 17> Distrito de Portos, Rios e'
, C;'I,n�I;� temos um porto no Estado, Excelência. II

O que existe é o jôgo da lama e do dinheiro feito'
�:jl:�e:n;:;:��:��o:ragag'ens, sem o significado de •

No Anhato-Mirim, a profundidade média de 8,10 m'
nas marés minimas de 1958, confere com as sondagens'
��i��20e� d�o��!'r��:�' atr���:;s deq�; �;;!�e���U���'
metros, com dragagem,

E fica ali, a 11 km au norte, no centro de gravi-'
r!ad�:C�����ô:;!C� ���La��:t:tn:�contrará lUgar'
mais adequado, com tantas vantagens técnicas e eco-'
n6m��::a:ap��ag;a��n��.r��lombo sanes, que an-'
dou de norte a sul medindo e sondando a terra e Co'
�� i:�d:C;�'e:;:Sq�eO!a����S, E êle convence, com a.

-''I. Associação Catarlnensc ele Engenheiros, presi-'
, ���:!:IZuE:��I�o�e C;:���c!i��:tue:�i�ou, aplaudiu e'
... O Rotary ctuc de Florianópolis, ccnduzidp pela'
• �;ngu. Randulpho Cunha, entusiasmou-se c brindOU'
,. COfe�����st:i��o�:\��I, :ntão sob O comando do Vice-'• Almirante Augusto Rademaker Gri.inewald, durante a'
• '�:�l�n:g��a�:�inc�:s�::o�r�d���r:s�l!n���U��r��, :ôrc��'• mérc!o. os operários e os homens do campo, enfim o.
II povo barr-iga-verde que trabalha e luta, debatendo e.
• ����r�e�:;:s�� ��i�::Sq::d�es��:�stiantes prOblemas,
• - A sua peructoecãc corajosa, o seu estimulo ali
_ .ssn gente trabalhadora, Exce�.n�i;TENCOURT III
"�-"�.. "--"--_����II

BOLSAS DE mUDO OFERECIDAS

PELA AUSTRIA

TELEFONE PARA

LUIZ HENRIQUE
HORAS

Felipe Schmidt, próximo à Por Lctte Itern. do I.F, em si, não e de estranhar

I
conreccôes infantis, o. me

Agência Ford, Cerca de 20% da popula- pois apenas na Alemanha lho!' nunca é suüctente-
Tratar com Aécio C. Ne- cão da RePública Federal f. Ocidental existem 5 milhões mente bom, dando elas

AGRADEÇO AO P. REUS ves. ii I ua Osvaldo Cru�, i ;,,:'$tituida
\

por seres core de crianças com menos de grande preferência à qun
UMA GRA,GA ALCANÇADA �56 - Estreitõ -, depois menos de 14 anos, o que fi anos. e se 'contarmos atn- lidad� e não à quantidade

LILIAN MULLER '.las 18 horas. I numa população total de da as dos países da CEE e zrta exigência parte tarr:t'
---- I mais dê 50 mnnôes de habi- da pequena Zona. a soma oém do fato de que a roupa

I tantes corresponde para ebega [\ 29 milhões. da criança deve ser reste-

Precisa-se de Empregada (Iloméstica) I t�do� os e.feitos, a' I? �i- cnancas custam dinheiro tente, pois as traquinagem

. �re�isa-se de empregada doméstica, que durma na ���:;ne e��a��:��sdezd:l����� �� o�!.tag�t:ta�S ��S����;. ���n�o�:��lI:�ito mais do

residência. Tratar na rua Visconti" de Ouro Preto, 77, de vista da indústria e do parte dos casos, muito mais Não se deve entretanto,
ou pelo fone 30-96. com o sr, Viegas.

comércio, ea milhões de rre- com seus filhos do que esquecer o fatal' "esta na

aueztnhos não é pouco -cnslgn mesmo. Parece que. moda" que representa hoje
Não resta dúvida de que quando se observa os país, em di-i um grande papel

êsscs pingos. de gente só se avós Ou tias nas lojas de entre os colegiais. Os peque

apresentam como compra-
I'

I
nos também querem andar

�i����l��de�:��:.nte�l:;�l �:o '" MADEIRAS PARA K ���:_��\.���.e�!��r v�:!�r��in�
obstante a indústria tem de IRM��o:;,S���E���URT cipalmente as meninas, ja
-espeiter seriamente os seus ''''I B"()�"Ó 'O , "Je'

tem suas Ideias e desejos
desejos e opiniões, pois mes- "Ntol,O ",cÓS,IO D ' ...... ' I fixos sôbre a côr e o modê-

'10 sob a hioótese de que a t lo de um vestido ou casaco

ú'tima pala�l'a sôbre uma

MOÇA PRECISA-SE
PARA AUXIL!AR EM CASA COMERCIAL.
TRATAR A RUA SALDANHA MARINHO

ESQUINA COM ARAUJO FIGUEIRE'DO,
DAS 17 AS 18 HORAS.

:Z& .. =@!l!liO,�l'l�!i."'_!lliPi,iill..W-----

Os fregueses mais novos'
na Republi(a Feder�1

A Campanha Nacional de não serão aceitos eandída
�perj'eiçoamento de Pessoal tos casados.
de Nível Superior CAPES), As bôlsas em questão têm
comunica aos interessados a duração de 9 .meses, a

que o Ministério da Educa- partir de 10 de outubro
ção da Áustria está oferecen dêste .ano, e o valor mensal
ão bôtsas para a realização de 1 700 xelins (aproxima
de estudos em escolas de darnente US$ 65), além de
nível superior daquele país. redução das taxas escolares.
Essas bôrsas são ofereci- As despesas de transporte

das para os seguintes cam- entre o Brasil e a Áustria
poe: Direito e Ciência 50- correrão por conta dos bot-
cíal, Filosofia, Veterinária, sístas.

�

Agronomia, Ciências Eco, Os pedidos de inscrição,
iómrcas e Teologia, e a elas bem como os de maiores In
poderão se candidatar pes- formações, deverão ser di
soas que tenham bons co- rigidos à Embaixada da
nhecimentos da língua Áustria, à Av, Atlântica,
rlemâ E' hajam concluído, 3,804, Rio de Janeiro, até o

pelo menos, dois anos de es- dia 30 de abril prôximo,
tudos universitários, Devido quando terminará o prazo
às dificuldades de aloja para o recebimento de can
menta exisf.entes na Austria didaturas,

GRAVE O ESTADODE SAUDE
DE BORGES DE MEDEIROS

PORTO ALEGRE, 23 rv os médicos asSi.!.ltentes, apôs
'\._) -- Assinado pelo:; médl- anuência e pedido da Exma.
'o", Romeu Muccillo c Jos� Familia, informam às pes
�lores Soares, assistentes soas que desejam conhecer
10 Dr. An'Dnio Augusto o seu eetado de saúde, que o

'3('rges de Medeiros, foi dado enfraquecimento progressivo
1. pub'icidade no dia de on não deixa esperanca para
'em o seguinte boletim sô- recuperações estaveis,
'lre o estado de saúde atual
10 ilustre rio-grandense Para confôrto dos seus

"'ue atualmente conta com amigos e admiradores, a

17 nnns de idade:'
I
evolução se processa sem

"Dada a projecão socl�l í malor"s sofrimentos fisicos,
'10 venerando Df. AntônIO; �om o apagamen(,o gradual
\ugusto Borges de Medeiros, \ das fuuçõ('s superiores"

PARTICIPA(ÃO
,....,........,.--
NORBERTO,SERRATINE V"a, ANA ISABEL C.

E SENHORA COSTA

Participam aos parentes e

p€ssoas de sua relação o

contrato de casamento de
sua filha Sônia com o sr.

Jôrio Costa

Participa aos parentes e

peS.!joas de suas relações o

contrato, de casamento de
seu filho Jório com a srta,
Sônia Ser.ratlne

rompra fica a critério da�

pai�, os filhos sempre dJ.:,
�'la ap�'ovação com sorriso:õ

de satisfncâo ou então de

'''rrovação. esta natural

"'r·nl,� m.anifestada atravé
ri" ra�etfls ehô:'os c !Jeir"
nhos).

É o oC(lrre no setor de

eujo mercado

I','eI1'C a dia. Em 1959 a

indústri:t de confecções fa
br'cou roupas pam. cl'ianç3_
num valol' de 75 mllhôes de

marcos, isso sem se con 'ar
as inportaçôes e os "modê
los exclusivOS" ('onfec�iona
dos pelas marilães.
Sf' 100'mos um pouco mais

a',ás - - isto c, se conside-

A FEIRA INTERNACIONAL
Vende-se um belíssimo lote de terreno, medindo 10

metros de frente por 32,70 mts. ue fundo (área tota'
327,00 mts.2), localizado no loteamento CorsinI, no Bairro
da Pedra Grande, em rua transversal à Almirante Car
neiro

Rua Almeida Tôrres, 293

Apto, 24

Aclimação - São Paulo
Rua Raimundo de Brito, 165

Aclimação - São Paulo

�����m o:on�:c�:���:����

t..
'

res" então temos outros ra

mos industriais a conside

1""'1'. Assim, o dos í'arrinho:;
dos qwus, apenas em 1959,
foram construidos cerca de
3eO.OQO, cujo \'alor chegou ?

perfaZer 40 milhões de mar

cos. Acrescentando-se ainda
os artigos de higiêne, ali
mentação especial e os mó
veis infantis teremos ou·

iras somas elevadas tam
bém nêsses setores

VENDE-SE - Belíssimo Lote

RADIOLOGIA DENTARIA
Ch'urgião (' Prótese Ruco - Fa.cial. - Consultório:
Rua Jerônimo Coelho 16 - 1.0 andar - Fone 2225

"BABY"

Ao serem constatados to
dos êsses fatos, decidiu-se Irealizar em Colõõnia, em

19�O, �ela primeira vez, lima

�e��a�ç�,l'�a��:t�e�:d��:�� I
de afluência de visitantes, 'I'não só do país como também
não só do país como tam
bém do estmngeiro, O Que

Terreno alto, em situação prihlegiada, cercado de
residências recem-construidas e de fino acabamento. ser
vido da melhor linhas de ônibus desta Capital.

Preço e ócasião, Eventualmente poder-se-á estudar
financiameniO de parte.

Tratar pelo telefone 31-91 no horãrio eomercial e

fór!l d:!',te pelo telefone 2577.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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WASHINGTON, 13, -

! partamento de Estado. O de Ministros deu ordem a

Walter Moreira Sales, o embaixador brasileiro espe- Comissão Executiva para
embaixador do Brasil em ra iniciar uma série de ou- assinar o acôrdo, o que se

assuntos económicos, pre tras conversações, na quar- refere ao uso da energia
tende passar o dia araooran- ta-feira. i atômica para fins pacíficos,
do um memorial que mais : porém, a comissão deverá
tarde será submetido à ACORDO COM O BRASIL I levar em consideração a

aprectncão das autoridhades ! proposta francesa referen-
norte-americanas. Os deta- BRUXELAS, Belgica, 23 te a que as negociações com

lhes do doc.jmento prova- - O Conselho de Ministros o Brasil deverão ser inter- INSCRI'O-ES ABERTASvejmante não serão dívul- da Comunidade Européia' rompidas até que se consiga

'

"
gados, mas se espera que se de Energia Nuclear aprovou maiores progressos nas ne- estão abertas as inscrições para os três dias de exer-

refira às necessidades bra- ontem, formalmente, a as-' gociações com a Argentina. cicios Espirituais durante a Semana Santa no Morro das

süctras de capital e a seus stnatura de um .acôrdo de Não obstante, os dois acôr- �({L"ns, a serem dados pelo Rev. P. Jorge Loureiro Mais 11,·,") .ern virtude de

planos de estabilização eco- cooperação entre o ccnse- do não estão condicionados I
e.ct S.J, do Colégio Catarlnense. 1,Ne�Ulvn"v"u,b,mmabdiOa.dm'a,:nonu�., \rODme�od',e'enla-o ma,'. 12 fi-nôrnica. Moreira Sales de- lho e o Brasil, segundo in- I entre si e o acôrdo com o Terão início as conferências 4R feira santa a noite de- � "" " "

verá chegar a Washington formou um porta-voz dessa I Brasil será assinado, muito' venuo as mesmas concluir-se sabado santo a tarde. -ocr-osas famllias da Eurc ... lhes nasceram. Outra pe-.

jent�o de uma semana, �o crganisacân. O acordo. cujos embora. venham a falhar as
,

resta série de conferências é exclusivamente para ho Tr-atr c-e dos Harr-is. culierrdade: a famqlia con...

máximo, par� conferenciar termos não foram dados a negociações com a Argen- 1;_C.·13 casados ou solte�ros, de qualquer classe ou profissão -;50 vinte »es toas pr) todo some nada menos de 19
com as autortdades norte-I conhecer, é o resultado de I t.ina. As mesmas fontes in- _�l.J outra qualquer dístínçao. - o casal e 18 filh:s de te- litros de leite por dia. Os
americanas bem como com neeocracôes iniciadas em

\
formaram que a Comissão Para outras informações entender-Se dlretamentr Jss r-s idades. 7 mulheres Barris são pobres. "E ,fica_

��z����:se�;����eh�:Se io;t��= I �����ê�� ����vo� �u�ns���� ���l leVaa :I�:e�t���s c��!:�; ����nOti��=!�� dos zxercícíos, o mais cedo possível, para \���a�ol�en:�� d:çul�d!d� :osd���a?v:;a.tl1�=r�i�b���
nacionais. Depois da cpega-l ttnuem as negociações com redigir num relatôrio, sub-

--�-_. - Jma particularidade inte- certo bom' humor - "pois
da aqui, na segunda-feira I", Argentina, para a obten- metendo-o à consideração E D I T A L 'essante atinente ao sr quase todos os dias temos

teve um encontro com Adolf Cã0 de um acôrtío semelhan- do Conselho, dentro do pra-
Hen-ís é «ue desde 1948 que comprar um par de

aene JI'., chefe da Divisãc I te. Fontes bem informadas zo de um mês. O rnretõrto Acadêmico XXII de Janeiro da Facul- e!e & inválido para o trabe- calçados". (IBRASA).
Latino-Americana do De- expressaram que o Conselho dade de Odontologia da Universidade de Santa Catarina,!

tem a grata satisfação de comunicar ao distinto público
que a "CLíNICA ODONTOLóGICA" acha-se em fundo
namento dêsde o dia 10 do corrente, cita à Rua Esteves i
Júnior, nc 93.

Funcionará todos os dias úteis �a semana, no hor á
rio das 8 às 12 horas.

Florianópolis, 22 de março de 1961

Dtividades do Embaixador
do Brasil na Capital dos

Estados Unidos

Para que nesta pascoa
você tenha oportunidade
de presentear ou

adquirir os artigos .

que faltam em seu lar "';

A PARTIR DE-'

. MENSAIS ,>

Vãrias marcas,

Vãrios modêlos,
todos com ampla
assistência

técnica

A PARTIR DE

FILIAL:

Roa Co,,,'h.,,o Mar.. , 6
-:- Flo,,.oópolis �Rua Trajano, 23 _ Flor,anopOlts ,�;,_! \'41f'\L-·

Rua 1& de Novembro, 1405 - Blumenau
-' ''_

PREÇO DA GAIOLlNA EM PORTO
ALEGRE: CRS 17,40

RIO, 23 - São os seguín-

DE SICA. E O CASAL KENNEDY
Uma revista feminina I político e de Jacqueli!"e

italiana perguntou a Vitto_ como companheira e cola ..

rio De Sisa o que achava

I
boradora. Tenho a irnprer ..

do casal Kennedy. Eis o são que um e outra não

que disse o criador de "La-.
I
estão apenas desempenhan-,

drões de Bicicleta": "John I do um papel, come muita
e Jacqueline Kennedy são gente acredita. No que diz
belíssimos e é claro que o respeito ao futuro do mun ..

elemento estético possa ter do, acho que de um homem
uma funcão determinante como Kennedy, jovem e

numa campanha de propa- moderno, se deve esperai
ganda política, especial uma pc lftica decisivamente
mente nos Estados Unidos positiva. Espero que lhe
Todavia, não sou levado a caiba o privilégio de salvar
subestinar o efetivo valor a paz". (lBRASA).
de Kennedy cerno homem

tes os novos preços da ga
solina, óleo diesel, querose
ne e óleo combustível, que
foram tabelados: Gasolina
- Rio de Janeiro, Cr$ 17,31.
São Paulo Cr$ 17,60. Belo

Horizonte, Cr$ 19,96. Pôrto

Alegre, Crâ 17,40. Recife,
'=1'$ 17,24. Salvador, o-s
17,28. Brasilia, crs 24,52.
óleo diesel - Rio de Janei

ro, 14,40. São Paulo, 12,52.
Belo Horizonte, 14,75. Pôrto

Alegre, 12,20. Recife, 12,14.
Salvador, 12,20. Brasília,
12,94. Querosene - Rio de

.ranetro. 12,16. S. Paulo,
14,26. Belo Horizonte,
19,81. Pôrto Alegre, 16,71.
Salvador, 12,26. óleo com

bustível - tonelada). Rio de

Janeiro, 7.442,00. São Paulo,
7.623,00. Belo Horizonte,
8.877,00. Pôrto Alegre,
7.442,00. Recife 7.442,00. Sal
':ador,7.442,00.

PROBLEMAS DE UMA FAMILlA
MUITO NUMEROSA

DlRETO'RIO REGIONAL
Par lido Democrata Cristão

PANKOW SUBSTITUIU AS NORMAS
INDUSTRIAIS ALEMÃS POR

SOViETlCAS

De ordem do Senhor Presidente do Diretório Regio
nal convoco os Senhores convencionais do Partido De
mocrata Cristão para as reuniões da Convenção Regional
que se realizarão na séde da União Beneficiente Operária.
à Rua Pedro Soares, nesta Capital, nos seguintes horá
rios:

DIA 26 DE MARÇO AS 10 HORAS

BERLIM, (I.F.J - As I Os social-democratas oct-

autoridades da Zona sovié- dentais alemães acredit-am
uca da Alemanha decidi, que a substituição das nar

ram a substlbnícâo das Nor- mas industriais criará di

mas Industriais Alemãs ficuldades econômicas na

DIN) pelas vigentes na Zona, e a vitima dessa me
União Soviética, conhecidas dida será a populacào, isto

como "GC'3T". é os consumidores. Exigirã
Trata-se de mais uma grandes investimentos e

medida do regime comunts . criará problemas de; transi
ta no seu esfôrço de tnte- cão, que tornará mais pre
gorar a Zona Soviética da cárto ainda o abastecimento
Alemanha ao Bloco Orien- na Zona Soviética da Ale-
tal. manha.

Ordem do Dia:
1 Alteração estatutárias aprovadas pela convenção

_Nadonal de Pôrto Alegre.
2. Eleição do Diretório Regional.
3 Eleição de 20 membros do Conselho Regional.
4. Eleição dos delegados da Secção de Santa Catarina O jornal comunista "Sae- A imprensa ocidental co.

à convenção Nacional de Curitiba. chslscr..e Zeitung" admite, menta largamente a. noví-
5. Contribuição dos Diretórios Municipais ao Dire- a propósito, que essa nova

I
dade introduzida na parte

tório Regional. medida de Pankow provoca comunista da Alemanha,
. ���e!� �E D�:RÇO AS 20 HORAS conflitos de consciência en- most-rando a importância.

1. Sessão Doutrinária.
tre muitos membros da

I
que a uniformização das

2. Encerramento.
"inteligência" na Zona So- normas tem para donas de

Florianôpolis, 23 de março de 1961. v�éti?a. �écn�cos. respo�- casa, dentistas, motor-is-

________R_O_d_'_HiCkel _ l0 Secretário. �����s �:rll:�Us��é�ar�:::� ���u::�j�l. n:ma mes�i�:da��

SU"erst,' ro-es e creR�l'ces !.';;;;,',' ��:o",,';';��:,tU:���a�� I ��n�;::"oO �:O:�'.;'.�:�=�i�
IJ '" U um doa ultimas laços, que do regune de Pankow, que

PARA EVITAR _ qUE! casa de quem possui um' ����e�n���a.as duas parter ��n���:õecso�:ss�:l imitador
d=: ;�i��Çf:crs:��m �::���: 1a;ES;�,:lh�TACADA de

I
--

�'
�_/ ,

I
do rasto de cobra, senão ingua deve procurar a mais

! seu filho engatinhará de bonita estrela do céu e a-

: ba2';!;�� ch�k BOI no
I pont���r�i:' ������ e �el1J

r-c-edo livra a safra de a estrela está dizendo
mau olhado. morra a ingua
CHIFRE DE BOI pen- e fique ela.

durado \")0 rcima do balcão piões), hasta desenhar na

livra o dono da venda do parede da casa p_ figuro
mal causado pelos invejo- desse bicho .

ses. PESSOA Que se queixa
NÃO SE DEVE dormir de estar "caipor-a" ou azar.

nu: o anjo da guarda 2_ está realmente atraindo. u

bandona a gente. má sorte.
VESTIR roupa pelo lado NÃO SE DEVE casar

do avesso é perigoso: a lurante o quarto minguan ..

pe-sca -vira lobisomen. 'e. Traz infelicidade.
PARA. SE LIVRAR do CACHORRO preto com

mau - lhado não há como mancha branca no rabo é
colocar um pouco de car- .zarento; traz desgraças à,
vão numa vasilha, perto da casa onde é acolhido.

....

rede em crue se dorme. M V L H E R GRÃVIDA
COBRÃS não entram n<l ·l.ão deve passar em cima

CONFLITOS REPERCUSSÃO

LORENIIONI, DAL PAI S. A.
Indústria e Comércio

lssemhléla CGral Ordinár!i�
2.a CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores aci0nistas da LORENZZO

NI. DAL PAI S/A _ Ind. e Com. a �e reunirem em,Assem
bléia Geral Extraordinária. em seg'unda con"oração. a Sr

realizar às 9 horas do dia 10 do próximo mês de Abril de

1961, em sua sede social, sita a rua Pedro Andreazza s/n.o.
----:- Videira - nêste Estado a fim de deliberarem sôbre a

seguinte ordem do dia:
a) Mudança da sede social para a cidade de Tangará,

nêste Estado;
b{ Preenchimento da vaga existente na Diretoria;
c) Mudança da data de encerramento do Exercicio (ON�ÓRCIO TAe CRU2EIRO 00 9UL'

I •

J
Social;

dl Mndança da denominação :SOcial;
e) Alteração ,!)arcial dos Estatutos Sociais, pondo-os em

conformidade com os itens anterioreS;
fl üutros assuntos de interêsse da Sociedade.

Videira, 21 de março de 1961.
A DIRETORIA

-000--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LEGIÃO ���ÃV ���NWARDA \ Desi�na�os �ara treino �efinitiyo tres futuros es�a�onautas �os fUA
\ Os r'ots nltlmos lança provas co�sideradas basi-

I que
cercarão o lançamento

1
guete portador e volta à Trata-se dos pllotos de pro-

A diretoria da Legião Irmã aernwerde convida a to- I mentes bem sucedidos BC caso Informações da NASA do primeiro espaçonauta: a terra. A 20 qunomerros vas da Força Aerea dos
dos os seus associados para a missa em Intenção da alma I uma cápsula "Mercury" pe- recebidas pela Fundação! curva balística que descre- abrem-se para-quedas pe EUA Glerm, Grlsson e She
da saudosa e �enemerita educa�ora "Irmã Ber_uwarda" e los cionnstas da. �ASA de Santos Dumont e.a Socl�- "

veu t.inha. um angulo eleva-I quenos para frenar a queda pard, cujas fotografias já
em comemoraçao do 4.0 aniversario de Iundacão da LIB, Cabo oaneverat sao consi- dade Interplanetarta Brasl'! do 170 a 80 graus) pois o e a 5 quilómetros um para- foram publicados pelos [or
que mandará celebrar, no prõximo dia 26, às 7,45 horas, oeredos um IndICiO de que letra, prevêm que esse

lan-I
que se visou foi estudar a quedas grande para o amor- nais e revistas do mundo

na Capela do ColégIo "Coração de Jesus' os EUA ra resolveram pra- çarnento podera ocorrer an- real reslstencla da estrutu- tectmento final Na utttma
I
tntctrc (IDRASA)-

___ ucamcnte todos os proble- tes de julho deste ano ra, o comportamento termt- prova segundo se notlcíou ]
mas ligados ao envie do co da cápsula e a tempera- a cápsula foi Submetida ae

Semana Santa na Catedral pr�clro homem ao espaço PROVAS

I
tufa Interior, por ocasião da piores condícões

Imaglna-j
-

c chegaram ao final das sue reentrada na atmosfera veis:' e saiu-se bem
---___ No corrente mes anun- I

Metropolitana
creu-se duas vezes o lan- REENTRADA I ESPAÇONAUTA

,

/60 /
::":':��=" ': Nas cues provas, todos os

'
Multas veees fé se dlsee

Devtdarncute autorisados pelo oovêrno Metropcllta-
'

pri,melra .

condhuzindo o I dispositivos funcionaram a que a maquina está pronta
no, fazemos público que nos dias 26 de março a 2 de abril chimpanzé -nem'' e a se-

I
contento. A cápsula "Mer-I e provada. Falta apenas o

do corrente. serão celebradas. na Catedral, as cerimônias gunda. disparada no dia 22, cury' cabina de cerca de homem. A esse respeito, são
da SEM.\NA SANTA, obedecendo o seguinte programa' vazia. Por que vazia a

se-I
uma tonelada em forma de

I
também significativas as In-

Dia 26 de março _ DOMINGO DE RAMOS _ -As 1'1 gunda? E' que foi realizada sino comportando um hc- formações prestadas este

h\ ,_.S, '.E'.!nção dos Ramos por Sua Excia. Revma., o S!' em condições do que as que mem e instrumentos) é Ie- mês em Washington pelo ""'--_mi-m-ini#?'
��e���;�'oM��6a�:��.' :0 S�:rU:in;;O�i���C��ãO�:��Çs� oculos �.�·��.�mqu: ���i:ume:e�,d: ;:.d�e�:rr:_��r�:;i:t;oos::= dlre�?l" do Projeto "Mer-

Solene e Canto da Pai:r:ão.
� curw-. sr. Robert Ollruth. de- -------

Dia 29 de março _ QUARTA-FEIRA SANTA - oon- �t�ra LEGIAO IRMÃ BERHWARDA '{:se q��:� ::sd��!ea���roe���� �,.-T-E-L-HAS-.-n-IO-L-O-S--
fissôes durante o dia (o que se poderá fazer desde os dla�

,

ASSEMBLÉIA GERA·L OR.DINA'RIA j sen.do exercitados para o CAL E AREIA
precedentes) e para o que haverá na Catedral e outra)

I
IRMÃO<' B

tareías, número suficiente de eonressõree, �m pre�aração EDITAL DE CONVOC ç- O
pnmelro voo ccoemtco aca-

C""� 8AOA�Q6 ITE,���)�.Ro�
da Comunhão Geral do dia seguinte. (Atlas os fiéis sa

�
A A ��� d� �er designados para

.... lIGO OI�O\I'(.J 0 ........ ' .... '

bem da lei da Confissão e Comunhão ao menos uma vê- Ó"'{\c,p.. De ordem da Sra. Presidente, convido aos srs. asso-
vc e

t elI�amento deflnlt�:
por ano. Sabem o dever correlato da desobriga, "Isto é. da cíacos a se reunirem, em Assembléia Geral Ordinária, na

partIcularmente duro,
�.�=:::.:�==-:=

õomunhào durante o período pascall. As 18 horas, Oficjr ,....., ........44 «óde social, a rua Emir Rosa n. 120 tColégto "Coração de
u. __ . _

de Trevas. findo o qual continuarão as Confissões. �cn!s I nesta Capital no proxrmo dia 27 de março às

Dia 30 de março - 'QUINTA.FEIRA SANTA - As [' 'd"o'"d,.ahoras a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem

�=---------2· Ihoras, JI1issa eonnncat. intercalada pelos. belíssimos e A'tt n�;: O I �1'
-

A
.�

Imponentes atos da Sagração dos Oleoso As 18 horas, /11118 n' a) Eleição dos membros da diretoria. UBE GOS
::--.J

se Solene, com Assistência Pontifical e Páscoa. dos FieiS,
. bl. �l(ame. c apro:,ação das co?�as, batanco e relntó- .arL DE 1" D

em que tomarão parte tôdas as Irmandades e Assocíecõee O senhor Eurico HOfllel
no da diretoria. retatívos ao eXCI"ClCIO de 1960. �� uu:::::'reuateecs da paróquia, terminada a qual haverá a cert no, atto mentol' do Clube c r Outros assuntos de tnterêsse social.

_ ;:::::::'_i
mónía do Lava-Pés: a seguir, aiocucão pronunciada oe'o de Regatas Aldo Luz inf ,I biél::'�n�::;���á:'���r�:����l" ��n:��o:�::os'n� �::�o u
��. ��C:r�::eO�t�:ose::!��, Sae�lt�r;'('ia-noite, Adoraçã::l 1° ����t:\ ;:r!.l°!"�a���beq���li�e local e dia. as 20 horas, com qualquer número de asso-

Dia 31 de marco _ SEXTA-FEIRA SANTA - As 15 ta recebeu despacho tele ctados.

Florianópolis. 21 de março de 1961.horas, Solene Ação Litúrgica lJela Paixão e Morte do Se

nhor, com alocução de Sua axcia. Revma.: depois, Canto
da Paixão, Adoração da Cruz. No final da Ação Litúrgica.
os fiéis quc o desejarem e estiverem suficientemente pre

parado,'>, poderão receber a sagrada comunhão. As 18 ho

ras, Descida da crne. As 20 horas. Procissão do Bntérro

obedecendo ao itinerário: Praça 15, ruas Felipe Schmidt,
Alvaro de Carvalho. Conselheiro Mafra, João Pinto. Av

xercruo Luz, rua Tiradentes, Praça 15 e Catedral.
Dia 15) de abril - SABADO SANTO OU VIGILIA

PASCAL _ As 22.30 horas, Bênção do Fogo, do Cirio Pas

cal e da Fonte Batismai. Canto do Exultet. Renovação daf

Promessas do Batismo. Em seguida à meia-noite, Missa

Solene da Vigilia Pascal e Procissão do S5, Sacramento
em tôrno da Praça 15.

Dill. 2 d(! abril - DOMINGO DA RESSURREIÇAO OF

PASCOA _ As 10 horas. Solene Misw Pontifical � alo

fução ao Evangelho, pelo Exmo. Sr. Arcebispo. As 19 ho

raso Missa Vespertin:1. Alocução. COl'oaçiío da imagem d
Nossa Senhora.

NOTA: Para a comunhão nas Missas Vespertinas'
necessário e basta observar o jejum eucarístico, pela SI'

guinte forma: a água natural é sempre pennitida: lí

qUidos, exceto os alcoóHcos, pelo menos 1 hora antes: (

até 3 horas antes permitido tomar �lImentos sólidos e Jj

quidos sem distinção.
Para todos e cada um déstes atos em que sc coPo"

moram os principais mistérios de nossa Redenção. sii

convidados as meretíssimas autoridades civis e militare'

rolép:los e sodalic1os católicos e fiéis em geral
FlorlanÕpolis. março de 1961.
Com o visto de Sua Excla, Revma ..

(ass.) 1 Mons. Frederico Hobold, Vigário Geral e Cm'?

da Sé.
Newton da Luz Macuco, Provedor da Irmandade ('

RS. S:H'"I'nmento.

grá üco dando como quase
certa a participação de dois
clubes uruguaios na regata
Internacional promovida p€
lo Aldl) Luz.

acrescenta o despacho te

lcgráfico que, o Montevldéo
aóven, Clube e o Paisandú

provavelmente comparece
rão.
O Montevidéo Róvere Clu

be virã com três guarniçõe:
ou sejam: skiff, oito e (

com e o Paisandú com o �

sem.

Essas guamições. partici
param da regata recent.c
mente realizada na Ar_gen�
tina, cumprindo atuacõej,
do� maiores encômios.
O sk!ff, que tem como r�

mador O Internacionalmen,c.
conhecido Paulo Carvalho, é
campeão sulamericano. L

olt.o está com um tempo dt)
6,22 e o 4 com que, ('om �

3klff e o oito venceram em

Buenos Aires. O 4 Sem per
deu apenas por castelo de

prua :
Com!) se vê, promete scr

da::; mt.ls sensacionais a re'l<:ata internacional promovi
da peio Clube de Regatas
,\'do Luz

PATRoeílWO Oé

MÓVE/� CIMO Df FLORIANÓPOLl�

F,>ROGRAMA DO MÊS
Sylvia Amélia Carneiro da Cunha

Secretária Geral

PROGRAMA DE CINEMA MF;S
DE

MARÇO

DIA 21/3'61 � O GAVIAO DO .MAR � arror Flynn E
os Irmãos Mauch

DIA 21���6� DED���U�ONTRA UMA CIDADE INTE1RA

DOMINGO DE PASCOA
MATINADA SENDO EXIBIDO O FILME

'·SEMPRE.. EM SEU CORAÇAO"
APóS A MATINADA HAVERA DISTRIBUIÇAO DE ÓVOS

PARA OS FILHOS DE ASSOCIADOS
DIA B DE ABRIL - SABADO _ SOIREE E SHOW COM

A ORQUESTRA DE TO
BUS TR0I6I
Mesas na Secretaria

Temas �slu�aDtis
II
MARCILJO CESAR

I
Como dizi.amo� en� artigo .anteriq1·, da populaçãototcL[ do B1"ds!l, ",!"UO !ta �% que s.ej�J 7lr.j Universidade.
Logo, esta nunOria e uma prlvl1egiada aristocracia,

Que possue mais direitos {lue deveres,

I
Que quando estudantes, só lJensam em direitos.

CONSULTE.NOS SÕBRE IMÓVEIS I ��o��:n�:,:;�����;'�::s;;;�: eonl,a a economia do

Que ao i�vés de se ,fazerem arquitetos nara auxiliaros que vlve� em" f�velas e em casas (se pudermos�h�ar de. casas as construções que "�rnam'� nosso
mte.nor, so �nsa�l1. em edificar lindos e faraônicos

�������� reSidenCiaIs, para morada de uma minoria

�ue ao invés. �e preocupal"em-se com as doencas ue

��:��:1�0��I:�7a�:a; :����7s� do intel"i1)t, especi�li_
Que ao invés de buscarem solucão para os Que não

RELAÇAO DE IMóVEIS EM NOSSO ESCRITóRIO r�
possuem. um mínimo de terras pira seu suste�to vão

NA AG�Ncrn DIl: REVISTAS BECK _ :���sc�i1ecrc::���cri�� j,�!��:�,�e lh.es re�dam
PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

'I Q�e ao in�és de. es!u�ar€m uma economia que não

�!�·e;\�;í�ica�R��. ����IO S. THIAGO �la. nem tao capltahshcamente poore, nem tão comu ...

n.lshcamente ruim, preocupam_se apenas em oarU_RUA ANITA GARIBALDI, Esq. RUA DOS lLHEUS cl.par desas estruturas econômicas decadentes e usur_

c!par dessas estruturas econômicas decadentes e usur ...

�á e=��es��e��:t;�: l���·;���t.uação de
. universitário!'.

Mas, a grande maioria de nossos colegas esqu"

����. alienam�se cBmpletamente desta 'verdad;:AO ESTADO, A INSTRUÇÃO PRIMARIA
����:��a���a� Islo é. primeiramente. a instrução

DIA 20 �

����::�i�o��rF�:���ãrio,Mi��I���al�: Após. a Secundária e Universitária, na medida em

Contas e CatedrátiCOS da Faculdade de t��s��u�!���sle:te���e��!��u!��ê��:.a de recursos �' a
Direito. Mas, atualmente, tal se verefica? 'Não.

- Ministérios da Agricultura, Trabalho, 0_ Estado inverte a maior fJuantia reservada à Educa-,
Viação e Educaçã(). çaú, .I�O setor u.niversilário. Inverteu a pirâmide. De.,

- Ministério da Saúde. seqU!�I�rou. o sistema edL!cativo. Favoreceu uma clar.,
- Procuradores de Ativos e de todos os se pTlvrleglada. Esqueceu a Educação primária. Deixou-

que não receberam nos dias acimu. a, a. encargo dos particulares.E os universitários
- Aposentados definitivos, Salário Fnmilla n�ma c�panha meritória, primeiro combatem a Edu�

e Adicional dos Aposentados que çao �arhcular. Após, exigem mais favores,
bem pelo IPASE. Trlste_ quadro de um, Brasil que numa época merecia

- Procuradores e Inativos. a atençao, ao menos, das classe esclarecidas e que no
- Aposentados Provisól"ios. entanto,. vê que estas, justamente estas, pr�CUl'am' su ..

- Pensionistas Militares e Pl"ovisõrios. gar .)uaiS e mais o nectar fácil do Tesouro Nacional.
- Pensionistas Civis, Triste confrangedol' quadro de País que chega à estas

ABRIL 4 a 8 - Procuradores e todos os que não rece- culminâncias.
beram nos dias próprios. Real e tangível quadro de uma estrutura capitalistaA Tesouraria desta Delegacia Flscal, atenderá nos imoral, decadencia, caduca, inumana.

'

pedodos de B,SO às 11,20 e das 14 as 16 horas. com exce- Lutemos por nossos direitos, colegas!!! Suguemosção do dia 20 quando o pagamento será iniciado às 14 ho- mais e mais () povo brasileiro: êste esquecido vili
pendiado. usurpado, roubado, enganado povo brasilel_

O.F. - Florianópolis, 20 de Março de 1961. r�. que um dia, cansado de ser tão esquecido, vilipE'n�MárIo 6alema Teixeira Coelho, dlado, usurpado, roubado, enganado, irá à Revolucã(\
Delegado Fiscal. E nós estaremos ao lado dêle.

-

I

Agência Intermediária de Imóveis
l\LUGA - ADMINIS1'RA

� - COMPRA - VENDE

- SERJEDA DE -

SIGILO

DELEGACIA FISCAL DO TESOURO
NACIONAL

TABELA DE PAGAMENTO DO Mi!:S DE MARÇO DO
CORRENTE ANO NA DELEGACIA FISCAL DO TESOURO

NACIONAL DE SANTA CATARINA

DIA 21

DIA 22
DIA 23

DIA 24

DIA 25

DIA 27
DIA 28
DIA 29

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.. o lISTADO" O w..I.ll!I A.IfTIOO OL&.aIO DI I!I. OATUDI. Florianópolis, Sexta- Ieirn, 24 de MaJ'ço de 1961
- ------- ---_.__ - ----------------

�oDcurso para Bolsas �e Eslu�os olereci�as pelo Govêrno lIaliauo
o Governo Italiano Instl- i tas que desejam realizar es- "Casas estudantis" ou

instt-I meses,
com a Po�slbllldade

I
da Itália_ no Rio de Janeiro, Consultado Geral d� Itálla esclareça o grâu de conhe-

���r1�6�,a:a.u: �:t:��a�� I !�O�lll�:rsl����:el��a���t� :����msl=a���n��;ai:e c:�= ��u���el qU�e��::;:� �S:l� ���l:;:ob:��e��: ��eu:� ::�PU:��:�Oi ��:;asoegu�:� I ���:���ada ���:uarel:;��:
tes e estudiosos brasileiros, tutos superiores para tal tros universitários Estuda- um curso completo de ma- tabelecerá uma graduação tes documentos a) _ cer- professor, h) Certificado de

ou Italianos estavelmente determinados Terão prete- se tambem a possibilidade trução uníversttâria, se Iut- de méritos entre todos os tldâo de nascimento, b) 4 saúde que ateste a sã coas

residentes no Brasil, algu- réncta os candidatos que de conceder aos bolsistas gados merecedores. pedidos ali chegados dos fotografias 5 x 6; Curricu- tltulção física do candidato,
mas Bolsas de estudos unt- pretendam se dedicar a es-

I
uma contribuição ás despe- J 40 _ Os pedidos de ínscrr- vários Estados do Brasil. A Iwn dos estudos frequenta- com data não anterior a

cersttértos e arttstícos em tudos de carater cientifico' sas de viagem marítima do ção poderão ser encaminha- decisão final caberá depois dos; d) Cópia autêntica do três mêses; I) Consenti-
número a ser sucessivamente ou técnicos Brasil até a Italla. dos ao Consulado Geral da ao Ministério das Relações último titulo escolar obtido mento paterno ali de seu

fixado, de ecôrco com as 20 _ A importância men- 30 _ A duração das bol- Itália em Curitiba a come- Exteriores da Itália e será e declaração sôore seu va- respcneeveí para os de me-

seguintes condições: sal atrlbulda aos titulares ses de estudo será normal- çar do dia l° de março até divulgada até o mês de Ju- ter para fins de matricula nor Idade.
1° - Poderão concorrer das bolsas de estudo, será mente de 8 (oito) meses, a o dia 31 do mesmo mês, afim lho de 1961.' em Universidade, Academias Para malares esclareci-

estudantes que tencionem de 60.000 (sessenta mil) Ii- começar do dia 10 de novem- de serem examinados por 5° - Os pedidos de part.í- ,JU rnsti-utos equtparadcs mentos os Interessados po

cumprir um Inteiro ciclo de ras italianas. Os tnteres- ):)1'0 de 1961 até 30 de junho uma Comissão, presidida ctpacão - que deverão ser .10 Brasil; e) Programa dos derão dirigir-se pessoalmen
mstrução universitária até secos cocarão também ob- de 1962, para os tnteres- 'Pelo Senhor Consul Geral, apresentados em três vias estudos que o candidato te à sede do Consulado Ge
a obtenção do diploma, ou ter hospedagem completa, ssados nos cursos de aper- que transmitirá

-

os pedidos de conformidade com o mo- pretende cursar na Itália; ral da ItáUa, a Rua Barão

docentes, estudiosos e artls- com preços reduzidos, nas feiçoamento e de 10 dez) selecionados à Embaixada. rtêto que será fornecido pelo f) Cartas de apresentação do Cerro Azul, 198 - oun-

Je doís docentes uníverst- tlba, nos dias úteis das 9 às

.ános: g) Certificado que 12 horas.

EXIJA A
NOTA FISCAl
DE SUAS COMPRAS! ... E CONCORRA AH

CORTE'O� EM dUNHO E PElEMBRO

DE SEU TALÃO VALE 1 MilHÃO
. '. '@0

Adquira seu

Chevrolet ... Brasil

pagando em 18 meses

Concessionarios

LORENIZONl, DAL PAI S. A.
Indústria e Comér�io

'

Assembléia Geral Ordinária

) São oonvL:, o���!,?��n��",°d' LORENZZO-
\ NI. DAL PAI S/A _ Ind. e Com. a se reunirem em Assem

" btéta Geral Extraordinária, em segunda convocação, a se

r
rea ízar às 9 horas do dia 10 do próximo mês de Abril de

1961, em sua sede social, sita II rua Pedro Andreazza S/D.o,
_ vídetra _ neste Estado a fim de deliberarem sõbre u

seguinte ordem do dia:
fi \' Mudança da sede social para a cidade de Tangará.

nêste Es�ado;
bl P�êenchimento da vaga existente na Diretoria;
ci Mudança da data de encerramento do Exerciclo

Social;
d) Mudança da denominação social;
e) Alteração parcial dos Estatutos sociais, pondo-os em

conformidade com os Itens "antertoree:
f) Outros assuntos de interêsse da Sociedade.

Videira, 21 de março de 1961.
A OffiETORIA

vva. ANA ISABEL C.

COSTA
NORBERTO SERRATINE

E SENHORA

Participam aos parentes e

pessoas de sua relação o

,contrato de casamento de

sua filha Sônia com o sr.

L .rórto Costa

I -

Rua Almeida Tôrres, 293

I AC1imaçã:P�. �4ãO Paulo

Participa aos parentes e

pessoas de suas relações o

contrato de casamento de

seu tIIho Jórlo com a srta.
Sônia serretme

Rua Raimundo de Brito, 165

Aclimação - São Paulo

HOEPCKE

."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



- 10- Florianópolis, Sexta- Ieh-n, 2·1 de .Março de 1961 "O .1'.&.00" O ."'1 .AJltTIQU UIAIlIU UI "A"TA ('''T''KIN'

THA'l'AMENTO das SINUSITES sem operação pOI
ULTRASO\" c I0;.11SAÇÃO, EXAMES dos olhus e

RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-LOllIB.
EXAJ\1F: dI' ouvtrios NARI� I' r..4,R(;AN'l'A pru- MO_
DEi:.',I) Lt/l II'() !:1í1·:,\;OI. 'UIIH'q I .. , t "p'[,i!; 1)I'r:

HA'.AII ,I.- .1,.\llt:UALA� -- 1)I�S\'I(l� de SEI'TO ,

SI:--- \ :-.1"11-: ..... J'l'ltJ� mais mode-rnos Pi" ":'0"-. (\� ... ri,

!"r! .. � "�o 1111:-i1'I1'AIS de Ft"t'I;ll1'lP(dl�
"1."\;-.1 L'! (IRIO _ RUA ./U.Ão I'I\IU :\,'

r ... ·II�.· ;, 1:.,011" Anita Gsribuldl
1:1·"!IIf.::\CIA - RUA FEl.11'!- .-["11.\1,11: �,�,

FO\I·: - ':,160.

."TF.NDF.�OO UIARIAMt:Nn l"A

MA TERNIDADE CAP>ftLA OUTRA
SERViÇO D,f RAIOS X

Radlolollataa: DRS. A, J. NÓBREGA DE OUVElItA
.w'ALDO J. R. BCHABJ'ER

l.umea do Estôma,o - Ve�lcul. BUlar _ tUna

Tora:!: _ U5SU� - mteeune. ere.

11,-I,·ro".II,)lII�pl.l:ranllo - Itadlo�tafla UbUélrlca
·(,r, .. .,llh) -- It"diologia I',.dlr.tlrll'a

ioJ:"WOI!: i.)t-� APARELHAOEM MODl!;RNA MARCA
... lt:MJo:l"S RECENTEMENTE ADQClR1DO

ICNUERtCO Rua lrmã Benwarda a/o. OnJbu • por.
,

Ul (Almte. Lamêgo).

DENTADURAS INFERIORES
MCTODO PROPRIO

rlXAçAO OABANTJD..&

[)R, MOORRIS SCHWEIDSON
CIRUROIAO DENTISTA

II�Pt.tl"'IA[)O PELA UNIVERSIDADE DO rUANA
RAIOS x - PONTES _ PIVOB
TRATAMENTDS DE CANAL

!tORARIO - das 8 A.'! 12 e das 18 � 20 boru
HORAS MARCADAS _ das 14 ae 18 boru
RUA TRAJANO, 29 _ ].0 aodar

ClINIU SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doencas Nervosas e Mentais -

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

rreparo de cnvirlades pela alia velocidadr.
ROnOEN AIROTon S. S.. WHITE

Radiologia Dentária
CIRunGlA E pnÓTESE BUCO-FACIAL

('on�\lltlil'io: nUfI .JerÓnimo Coelho 16 - 1.0 andar
'Fone 2225

Exc'll1Jl,j":lmente com horas marcadas.

APRENDA IN6LH
com O Prof. Mr. Edwald 6reen

à rua Tenente Silveira, 42

BORDEN AIROTOR S.S. WHITE
RADIOLOGIA DENTARIA

Cirurgião e PTótese Buco - FaciaL - Consultório:
Rua Jerônimo Coelho 16 - 1.° andar - Fone 2225

-�--�------------

• g �::�:: vC�����U�U�A;::A? ..
, Ei-JT.';"O PROCURE O ESCRITóRIO DE VENDAS'
DE IMóVEIS, DE .._ 01"ro JULIO MOLINA, RUA FELIPE SCHI-

..,MII)�!i�6E-T����DL�ml<������� ESCOLAR DE
_ BARREIROS. LOTEAMENTO "BAIRRO IPIRANGA"'�n _
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Dr Laura Daura
CLíNICA GERAL

Especialista em moléstía
de Senhoras e vias unné.,
rias. Cura radicai das mrec,
ções agudas e crônicas, do
aparêlhn genltc.ueínárto em
ambos os sexos. Doenças do
aparelho Dígestívo e do als;
terna nervoso. Horário; das
LO,;sO às 12.00 é 14,30 as 17,00
horas - Consultório; Rua
Saldanha Marinho, 2 _L"
cndnr, eSQ, da Rua João
Pinto - Fone 3248.
Residência: Rua Lacerda
Coutinho, 12 (Chácara do
Espanha - Fone 3245.
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DR. WALMOR ZUM IUI

GARCIA
OlplolllloGO pIl. rt.1I1U4.o. "_ ...

l&l lU .e41OUla d. Ullh<n14ac1_

gulação.
Consultório: - �ua VI�ol'

Meireles, 24 - das 4 às 6 hs,

Residência: _ Rua Santc.�
Saraiva 470 - Estreito.
Fones; 23-22 e 63-67

Dr. Helio Peixolo

ADVOUADO

Escritório _ HUM 'eUptl

4 _ Sábado (tarde)
5 - Domingo

11 - Sábado (!:.arde)
12 _ Domingo
18 - Sábado <tarde)
19 - Domingo
25 - Sábado (tarde)
26 - Domingo

31 - Sexta feira (dia santo)

(UNIU DENTARIA (OM ALTA

Segundn " "oluçY,E�����A��ntológ;c., v. s.1pudel'a dispor de uma Clinica Dentária capaz de lhe pro'
purcioua r um tratamento inteiramente indolor e eü-"
cie nte.

Preparo ele cuvidades pela Alia Velocldade. :lOO.OO{
r"ulçõc:; por minuto.

Dr . Nildc W, Sell - Consultório etccemarnentc in!!
(aludo à Rua Vital' Meirelles n. 24 - térreo - Fone _

2'3,1.; -- Atende etertemente com horas marcadas.
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do - Paulo da Colt. Ramo! - Cario. A, Silveira Lenz!

COLA DOMA 00«.8
Prof, Barreiro. Fllbo - Dr. Olw.lldo Rodrtirue.. Cab""
- Dr. Alcfdee Abreu - Prut. Oaetce d. COita Pereirh.
Prof. OtbOB d'Eça -:- Major IIderon.o Juven'l - Pr.I•.
Manoelito de OneHa. - Dr Milton Leite d. Costa •

Dr. Ruben COIta - Pro!..... Sellt&� Netto - Wal\w
lAnle - Dr. A�yr Pinto de I.u%. - Al" Cabral Teive ..

Doralêcío Soare. - Dr. Fontour. RI!' - limar C.r" ... /"
- Rui Lobo - Rozendo V. Lima - Maul'y Borges _

Lázaro Bartofomeu.
FOTOGRAFIA - AMILTON VIEIRA
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! �:. ��:��:�:�E��:icRE� Dr. Helio Freüas
: DR IVftN BASTOS DE ANORAlJ! : MÉDICO DA MATERNI-

• (·(J"'�SULTAS�Da.s 15 às i8 bOfa., : DADE CARMELA DUTRf\
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Advogado
r_I) 1.i\HIA !U ANDAR I'ELEJI'ONE, 2218

L O T E S
COm arande facUldade de pagamen&o, eende-ee to..

" iúlllc(U prazo eeui juros. silos. rua Lauro lJ.nbarea, p.
orne a eenuencíene. Podendo o comprador construir ..
-asa. Imediatamente

Vendas: Ediflclo Montepio :I o and.r - Bala 181 _

fone 2:39! e 2867.

LUSTRA-SE - LAQUEIA-SE

• ENGRADA-SE MOVEIS
. ...;.'n !(Ol r apldo e perf"!ito, tratar com Rodriaues ,

"',,,.!:,� II rUII COIll\elheiro Mafra. 164 rundos.
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----TELEFONES DE EMEl-CGf.NCIA

e

Aeroporto Hercllio Luz •.

Casa de Saúde S .. Sebastião .

COAP ....•..

Corpo de Bombeiros
Estação Rcdoviârla
Hospital de Caridade
Hospital Nerêu Ramos
Hospital Naval
Hospital Militar
Hospital Sagrada Família
Juizado de Menores
Polida
Policia (Estreito)
SAMDú

Serviço Funerário
Serviço Água e Esgõto
Serviço Telefôn tco
Serviço de Luz e Fôrça

2619
3153
3540
3313
3507
2036
38:n
2222
3157
6325
3733
2594
6233
6282
M23
2088

00
2404

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

deira a Rua l\'Iajor Costa (Servidão Celio Veiga 11, 50).-----------------

Tratar a Rua Major Costa 68 com Acacio Lemos.

fWi�i
u

pROGRAMA DO MÊS
PROGRAMA DE CINEMA Mll:S

DE

MARÇO

NA 21i3,61 - O GAVIAO DO MAR _ Errol Flynn
os Irmãos Mauch

8chmldt DO 31 - 2" J\.Ddllr - DIA 28.3/61 _ DOIS CONTRA UMA CIDADE lNTElRI
Sala 4

I
DIA r. DE ABRIL - SABADO - SOIREE E SHOW COM •

ReshlêDcla - Alameda A ORQUESTRA DE

TO'I\dolto Konder nU n �Ie�Sa, T��IS�ecretaria A L U G A - S E
Cma P04W ....
Telefooe - Im

I Traj�n��:��;toc�n���a��IP�hlq������t. esquina de Rua

DEPARTAMENTO DE SAUDE
_

PUBLICA foneT;;:�' no Chiquinho com o se. SlIv!o Feno" ou pelo

P L A N T Õ E S D E F A RMACIA
MÊS DE MARÇO

Farmácia Catarinense

Farmácia Catarinense

Farmácia Noturna

Farmácia Noturna

Farmácia Vitória

Farmácia Vitória

Farmácia sto. António
Farmácia sto. Antônio

Farmácia Catarinense

Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
RiJa Trajano
Praça 15 de Noyembro
Praça 15 de Novembro
Rua Fellpe Schmldt
Rua Felipe Schmldt
Rua Trajano

Antônio, Noturna e Vitória.o plantão noturno será efe tuado pelas [amácias Sto.

E S TREITO
5 _ Domingo Farmâ.cla Indi�\Ila

12 _ Domingo Farmácia Cat:.rinense

19 _ Domingo Farmácia do Canto

26 _ Domingo Farmácia Indiana

31 - Sexta feira (dia santo) Farmácia Catarinense

Rua 24 de Mato
Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Mato
Rua Pedro Demoro

MOTOC1CLISTAS
A RAINHA DAS BIClCliET.A.s, avisa que
está apta a executat· o serviço de pin�ul'a em

l\1oioc'icletas e I.ambl'eltts. Rua: Conselheiro
Mafra, 154,

'\i,

Ililiii••Íii1Il.lIIiiiliii.Il••ílIii.r!ii�iI.ót;'···-�\:-:;iii<·i,A·, "'$'Et't!éí';rttri5Í"i,. "37'·&:'&'+& ·�'·";"I<�·.�dj.�"�Q."'�#ii."'>'{;tiik'�:··/'" '->j

A RAINHA DAS BICICLETAS
Necessila de 1 Mecânico Especializado

em Bicicletas

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

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

rari ou pelO fone 2311 marcando hora.

• A RAINHA DAS BICICLETAS possui peças e •

acessórios para as prJncipai� marcas de bici- •

eJetas, e tem também iii sua disposição AR '

GRATTS .. Rua: ConMlheiro Mafra, 154.

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

DA ESCOLA DE APRENDIZ�S MARINHEIRO.
TRATAR A RUA SILVA JARDIM, 89. OU PELO

TELEFONE 2918.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\ Gov. Celso Ramos na 1· reunião:
"Estamos na é�oca exala �a �laDilíca�ão"

Eis a íntegra da saudá- reafirmo que o povo e os daquele ideal que vossa Ex- em crescente produti-
cão do Governador cerso governos dos três Estados celêncía, Senhor Presidente, vldade; a vida social,
Ramos na abertura da ln têm o direito das certezas magistralmente sintetizou na realização de um

Reunião, ontem à tarde: do pleno êxito da nossa reu- em sua primeira Mensagem: bem estar equitativa-
Senhor Presidente da Re- ntâo. mente repartido; e -as

pública. O imortal Mestre Baiano, "uma sociedade, à. instituições, na sua
Senhor více- Presidente. pregando aos moços, a to medida do homem, na máxima reprssentan-
Senhores Ministros de Es- dos nós ensinou que "o tro- qual todos os compor- vidade, em um regime

_1 .to. balhar é como ° semear tamentos coletivos en- de liberdade respon-
Senhores Governadores. 01ule tudo vai muito da:: centrem as condlçôes aâvel".
Se o povo dos três Estados razões, dos dias e das no- do seu aperfeiçoa- São os nossos mais sínce-

.ne.tdtonats acolheu com -«s''. menta: a economia. ros votos.

, :�;:���';� �í:��� e:p�::���s d; 11�:r�'l�c;;I�es��: 1��C�!����i�� Repercute Em Todo o País a Decre·

1":
'��Clro anúncio desta reu- As razões do nosso encontro

dnuo, 0' seus governantes estno guindas pelo propósi tação a Prisão Preventiva de
�:n�ecl'��,���C1V��or:U\:;:�� L�!f���i��'a��rnl;�\� P�'����e:�e Moisés Lupion. om entusiasmo o dever de decidiu imprimir it sua ado

I
apaudi-Ia, sem reservas, e mmtsrracêo, através do exa CURI'frBA, 22 (CP) � Com o oferecimento da

I avmoocc-rn, com intenção e �(' nnnnttco, em igualdade ruinur- repercutindo an-; denuncia, pediu o procura-
i "--!CIlSi':O de sentimentos, fi. ucmocréüce. dos problemn I\l.i',(nl!, nf.o só neste E-_ dor geral do:' Estado a pri ...
1 vos-a nxcetõncte Senhor regícnais. aqui Inaugurada ·do. como em todo o caís, "ão preventiva dos réus.

I P';;>".ict.I'IÜC'
Jãnio Quadros. ao largo de tntcrês-c- f' • arô mC.'::·'Hl no esfrange'c, Tratando-se, corno se 11'3.

I corno Oovcmador do Es veleidades politico partidú
.. 0, segundo notícias <tfr ta de delito punível ('(ll\l ...

_ i taco que Vossa Excelência nas. . CE'hidc:s hn-e, .. d-er ,t reclusão DOr mais ·de 10
I d'suncuru e elevou, com a São, pois, razões que a .�3:0 d:>. prlsân preventiva d 'mos, no próximo é oh!": ..... -

1'0 I:EROPORTO I-IERCiLlO LUZ
eacótha. para seu primeiro u-ôpcin razão conhece e �f \�-,;,r'�:;jJ;,�(�O�;\,;;r�i��� -. t�- tôría, nos têrmos do arfirto

C.HfA RAMOS E SRA. GOVER-' ��:����vo;!O��t��u��s�reSsObJ�e �;���e�ral��i:td��o ���� ���l 'no J' dos Sant . s P _ �ll!C��s�á P�:�I� ;ódi;�is��
maneira honrado em rece social, em marcar aquelas h-co, .<·lIl'lcn�(> ele' 01"" nreventiva, uma vez que
bel' a sua. visita e a dos que devem obter rL.<J priori 'ado Iodem! pc-1') PSD It" haja, como ocorre na espé-
ilustres governadores de dados no uteuctmer.to do' 'nnaense. ele, prova da extstênctn do
Rio O:nnde do Sul e do Pa- poderes públicos. conjugado' cr-ime e indícios suücteutc-
-ená _ ponho emoção tôda sem reticências e sem dts ) DESP.\CHO DO JUIZ ia autoria.

;������o,noe p��:�r�lI��çC::so �r:���Ç��;ndamental para O dasembai-gador Edson Pr-evado haver inlraçãc
_ x _ x _

-espettosas e amigas, que estas reuniões esta sta es �(,bl"e de Lacerda. desíg-. da lei penal - são pala-

��;,��oJ��:::rd:��p�� ,��"nt:�::::te,:j::n::n::::o ;r:::��::o a�:�::�;:�o:% ;:�;�i.�\��:����Z':�::: ���:;��r�r,:��;��:�!��
ticipando das reuniões a saustaçâo e assinalo a tantos e tão diversos ru ,�I�C:'U������:I��:a�udt��ES; ��I��;����:aÇaãoa��o��� p�=L�:d:��;� acontecendo na

�::�r��n��r ����p!:�:!��: :e��e���i�::��n�:�rgiaS (

Dtvísân Judiciária do Tr: .. por indícios suficientes, s
-x-x- Joao oourart, dá ao Estado

-

A descentralização opera' bunal de Justica do Paraná o crime for punível n

a �����â'E(;tT�6,�OAJ� e ao m'eu govêrno, em vindo Uva - teimo em repetir - �:"���It: �::�:���:' com r, ::�l 0�:=�iO;0;10 :��
RAMOS, oferecerá um ���� l�r:5st:i�:rla�0��:s�:a�:� ��c::�ad:l:�, U�r!����jr�� "Libíno José dos Santo; ?� reclusão cessa para r-

"Cr cktai l" cara a Senho;
na compensação dos maio- Pacheco recebeu da "Pe, JUlZ todo o poder de cosr«

ra ELOA' QUADROS, na ,o�os. ta I d res, dos melhores e dor tróleo Brasileiro S.A.", na
derar ,a conveniência ali "ii

sua .restdêncíe, Avenida �em���:, ;o�e�;��l, �v��:� mais rápidos resultados. �,�:;�:a�� d;a�����r��o�i:i� �e�:����:;:o dJa t;;iS��e�������:���:kY'l�C:��or�!r�� .rencu de Suas E�celências, Se a boa semeadura va' dendos distribuídos "'. ês/r ventiva passa a consttn-"
convidadas, como também

os Mnhores Mlmstros de tambêm dos dias e das ho-
..... ..,h 11ll'dirla !"ociprllldE' ( � ,d�ver do magistrado

as vjsitantes. Será a- prf� Estado, cuja assistência ao .ras, outro. morpentoJ que �plativas P,'1S exercíci0$ de (Código de Processo P
meira homenagem ofer� {l�O �rupo de trabalho nãe.. não êst.e, pOderia ser o in- 1956 a 1959 naI. Anotado", 4.R cd'r:--'
cida ii Primeira' Dama do a?ellQ.�Q. valoriza, COffiú dlcado: _tem.Vossa Excelên-

.

vaI. 3.0, página 371).
Pãís, e�:a���atarina. :���: de��:��� �;� ::���� d:�:��::�e�d� PO;:;:�i:iv�:nd�:s �a im� Em face do exp-�to, r�_

Hoje, e Diretoria do àr normas e ii. objetlvldadt_ à frente; o mesmo acontecI 51.656.400,00, foram pagos cebo a denúncia e decrPtr
Lira T. C .. estará reuni� dos superiores departamen co.r:.. o honrado Governado' em cheques nominais, sa_

a prisão oreventiva dO'·
da. O Colunista "Public tos a que presidem. Ney Bt'� e comigo, caben- cados contra o Banco do srs· Moisés- Lupion ex-;--

��la!iOn" estará preser_ qu�o;a:t�e!:Ç!�ait: �c�%�� ��d��n�:O��:�::_ Br��i1.valores de<Jse� chr .. bf:a��� d�o�s�����e ���:
ve, dos nobres Governado- de parte. do seu mandato. ques�.!1ue deviam ter sido cheq:"(, funcionário públicres Ney- Braga e Leonel Estamos, assim, na exatr recolhidos-._ao Tes"'uro do do Estado da Guanabara
Brizzola, entrego-lhes ainda, época da planificação. Estado, aeposit ....u�os o ci. e mando que designe ... ,.,.

eminentes autoridades t Os Estados vizinhos e ir I.ado procurador nv'-BanCf' nhor escrivão dia e hora
dignos participantes dest.a mãos aqui estão com suas Comercial dO) Estado de ��r"1 o intprrop-atório do�
reunião, a vibrante sauda- equipes e assessores para o São Paulo, agência" do Rio réus, que deverão ser ;it:- ..
ção d:) fidalgo povo para- debl\.te dos seus problemas. de Janeiro. na ('anta cor� oos, ciente o dr. procurael-Oi'
naense e o abraço contentE- Do meu, trago ao exame, rente do sr. Moisés Lupion, geral do Estado.

Amil.rili'ã� ;u�i��arei a
e cavalheiresco da intrêpid" �omo condensação mais ob- então governador do Es--

E
Senhora Simpatia, esco-. ge���sga�;:�a Excelêncl? �:�:�l::�es q���tõ�s a:g�:� ;:���s:nt��t: ��� noc�:: pris��e;�;�;v:��::�ua�:lI-.;da p� x �1��çãO. . . Senhor Presidente, bem ac' tlam, as conclusões do re- trumento de mandato ii> t� ao segundo d�ncnciado o

O Ministro da Marinha
inicio do mandato que a cente Seminário Sôcio-Eco- referido. As importâncias �l�stpd no artigo 289 do

Almirante Silvio Heck Naç�o lhe outorgou de ma· nômiclJ aqui realizado. Essa 1epositadas foram poste... O
igo e. Processo �ena!:'.

tem uma lista de almirar....
neira tão cop..sagradora, promoção, da qual partici- rim-mente retiradas paro, ,�encldnado �rhgo. Ql

tes oara escolher o Coo,
vir aqUi, na companhia dos param milhares de catarl celadamente l)€,!o corren_ que

T
qu:m o o reu estIVe)'

mandante do 5.0 Distrito
seus mais altos e diretos nenses, colheu e pesquisou +ista.

-

110 errltório nacional, em

Naval. O "RADAR". con-
auxllJares, medir e pesar ':las mais autênticas fontes Levados esses fatos ao �gd.r,...estranho ao da ju.

seguiu a informação de problemas - tanto os que da opinião pública. Os r.e- conhecimento da Assem_ 1 r s lça�, _

será dec:ietad'a a

que o indicado será prc-
reclamam soluções lnterli sultad:ls a que chegou, apu oléia Legislativa mediante'":a prIsao, de�en o. co�: ..

vavelmente o Almirante gadas e comuns aos três Es- rados por técnicos, refletem pedido de informacões for_ r n� precato(td o mteU'(

Angelo Nolasco de Almei- tados sulinos quanto os que honesta e legitimjlmente, os mulada pelo deputado pa .. teo'f o, �an a oH Par;,da. ����ul:�m�:t�es. afetam a :a�an:st�:�e:rin�,ro�:c::� ����ig��ldt��e�r�b�:��� a� :��ci�Cju; pod:;;�-t�:
Fnlando xe�

x

�eganh'c Pôsto houvesse aludido a matizando-os e ditando. �he{e do Executivo esta� quisitar a prisão DOr tpl-.

" COllsul Leite Barbosa, visitas, devo retificar a ex- lhes soluções justas e hu- dual, f:-i a imDOrtância em grama, no qua� deverá

rl<nembarcou no AeropOl:;' pressão, porque a presença manas, próprias e racional�. causa recoL�id""a ao Tesou_ :nstar o motivf a priião
to da Lindacap. de 'slack' ':Ie Quantos aqui nos auxi'- Quc esta reunião, no1>' w do Estado, mas - b . h c�omo, se

ai ianâavf'.
-

;munciando a nova moda liam traz o sentido expres seus proveitos e nas sua� ,;:entou�se - sem os juros m �ao e .0. v� or1 a

dlan.de acôrcO com o "figuri ... ;;0 e exato de uma viagem consequências práticas, con- :ievidos, calculados em cr$ ça... :' angra 'f eva o �
n"1". Alô. lbrahim' Gos� 'em objeto de serviço". corra e coopere decisiva- 9.908.287,20. ag�nc�� d

te e��a Ica

d :=r.:·"
1 """'(l� dR sugestão do Pre� Na verdade, convocado� mente para a Implantação E' irrecusável, como se

au en Ica a a It:na � lUI?,

s'dentp JQ. Já que falei estamf)S para o trabalho e vê, a existênc"ia, na espécie, o 1Q.ue se" menClOnar:l

"'-' Jbl"'hitn. Cronista5 trabalhar será a grande dos elementes integrante:! te egrama .

��C;"!i �nônitnOS estão f· �:�:�Svqe���,j "dV'O'jtte.'m rndi•."" (asa - Precisa�se ��n�f,cu��t��;u:'rt�g;6d��i" ........ !'cprrlo entre nós. O
""RADAR" v?i identifi.. do que as esperanças dos Precisa .. se de casa para "caput". a�."im define:

grupos humanos do Paraná casal sem filho. "Apropriar--se o funde··
do Rio Grande do Sul e d� Tratar nesta Rerlacãe nário público de dinho;,iro, i
Santa Catarina, porque com FLA'VIO

.

valor ("u oualouer outr',L
talllbêm se volta a confian- ------- bem Imóvel púbb"o {' {
�:r:t��'a��m:l�l:n��ad��u��� �;r!�ul:��ã�e d:u�a��� PO;l f
n',ente convocadas para os S 1\ B Ú R O S O '2 1e<in _'C) em movelto pi é

In�;�,.�::�s. direi novIdade
S O C A F f. Z I T O pr� ��;������Ia ')ar" {

em lh�s dizendo qUe a nos:
")rocesso de Julgamento dovsa tarefa ê árdua e áspera.

--------1
�nunclados e sem nellUmaMas, cercado, no meu

•• 'uvlda, do Egrl!giO Tllb\
otimismo, de tão altos e (asa ReSidenCial tal dE; Jnstlca e ISS') eu"'
comprovados valores que ace do dlsuoslbvo dos ar-aqui vão atuar, marcando PreClsa�se casa pequena, II1"0S G 1 (I da Consl
novo e salutar estilo na vi- para casal, sem filhos tUlçã� Estadual 8 do CÓda administrativa, sob a Tratar com o sr. Paulo digo de Processo Penal. (
orientação enérgica e vo- Oliveira, telefone 3476 ou 5. 11.0, do Regimento Ir ..

luntarJosa do Presidente, eu rua Monsenhor Topp, 52A. terno do Tribunal

SRA. ELOA QUADROS AO CHEGAR
E' RECE.'BIDA PELA SRA. EDITH
.t.voo« LEONEL BRIZOLA

A PRIMEIRA DAMA DO
�r._.LJv .s:l�r1J_"(ll
.J • .J.a l:_.J.\V:. HAI'..I02

\ _'-L�EC..:.!{A" AMANHÀ
\ ;�UA RESID1!:NC11\

)·.\R'l'ICULAR 'AS 16,3J
us, UM "COCK'fAIL·
'A PRIMEIRA DAMA
DO PAI'S, SENHORA
ELOA QUDROS,

Os jornalistas do COl
reio elo Povo. Kleber
Borges de Assis e JJ Si1
\ J. J unia:'; Abdias Silva:
Amir Domingos e Men;
eles Ribeiro, é uma efi
ciente enuíne da imprer»
sa elos "Pampas", perten
cr-ntes a CIA. Jornalística
Caldas Junior.

-x-x-

A Exma. Sra. Edi tn
Gama Ramos e Noosa
BI·aga. -ontem n'1 Aerc··�
porto Hercílio Luz, rece

beram <! Exma. Sra. EI :'
Quadros.

�x-x-

ftT.i:m1fii!1I5H1iili11�íiIil'i\�����fé�di�e
amanhã. O Presidente JQ,
está com o seu Ministério
reunido.

No clichê - A bonita
loiTa uruguaia !;rta. Alícia
Rinzo, está passando um

peTÍodo de férÍ{�s na re
sidêncin do sr. e sra. In
d1!stTial d1·. Jo;;o Olmla) iRi1l.?0, nn Cidade de lm
bit1f.ba.

-x-x-

O Aeroporto Hercílio
Luz, esteve ontem muito
movimentado, com a che
gada do Presidente Jâni-c
Quadros e Vive Presider_
te, João Goulart.

Jantaram no Querê!"!._
P. H:::tel- quarta_feira p.

. passada 0.<; srs. Consul
Leite Barbosa, SuiJ...Chefe
do Cerimonial do Pres
jQ, um jovem de 24 anos
d� idade, com su(:esso na

(;;.dreira Diplomática; e o

conhecido e famoso escri ..
for Raimundo de Souza
Dantas, oficial de Gabine ..

te do Presidente JQ. Duas
"figuras" muito simpá.
ticas.

-x-x-

Em ?vião esoecial de
sua Firma, chegou ontem
nesta Capital, o dr. Tony
MaYrink Veiga. estando
hospedado no Querência
Palace ��e:_ x _ I

O General Alberto R.I
Sallaberry, orocedente da I
Belacap_ está hospedado
no Lux Hotel. O ilustre
... rida! General, está par�
1 :c:pando das reuniõell
{1 ue estão sendo realizadas
�lnforme o prcgrama.

-x-x-

00; iornalistas da TV ..

CmCUnental, Irpas_'�ram
, ,�.tlS momentos. No re..
, csso do Aeroporto, gri ...
t 1vam nara o motorista:
)"'15sa nor todo mundo:
pelo General, pelo Ahni_
',nte. pelo minisu'o, pe_
h Presidente! O "(l!ro" é
1'1SS0! Infelizmente o ta_
: \ era um chevrolet 48 e

I'r- nouca velocidade. Pen ..

!"'l!""m no "jato". A age-.
J1in durou meia hora e eu

(>li passageiro do mesmo

�arro.
1maginem a coragem.

-x-x-

Foi só o "RADAR" a ..

nundar a lista d'">s Treze
Jornalistas Mais Elegar ....
tes da Reunião oue está ------

��;�à��enod�;tel���hO�e��e I L
ra o tintureiro. Barbas fei
tas, cabelos, etc. Um já Vende-se um. !?te em Barreiros a_rua Moura, próxi.
está incluído, e é do Rá. mo no ponto de ombus. Preço de ocaslao. Tratar com Ni

c1io. Doming" oublicarei -Jlo !lIad:l\en:l Fllho a rua Max Schramm 1645.

a lista. Aguardem.

-x-x-

C Cr:;I:o Tenente_
Ihgo StoffeE Ajudante
ri ... Ordens d: Ministro da
Marinha. Almirante Si!_
\':0 Eeck, é um "gentle ....

n1ann". Palestramos por
l11u:tos minutos no Que�
r�nda Pah-ce Hotel. quar�
t<.-�eira P.p

-x-x-

E�tã'J renresentando o

Diário do Paraná e a A
Gazeta do Povo, de Cur· ...
tiba os jornalistas. Clovis
de Souza e DaQuirlO Bor_
ges; R e d a tor - Secretú '

rio (A.P.)
-x-x-

iiluito simoática a E: ..

celentíssima Senhora Eloá
Quadros. Primeira Dama,
do País.

o E

-x-x-

A Undacap_ é a Capital
-x-x- I

O Caoitão de Mar e

r.l1f">rra - Floriano P. Fa_
ria Lima, aluai Sub--Ch.efe �
ria Ca!'a Militar elo Pres' ..
..lr-nte JQ_ foi instrutor
clr-s r.u'lrdas-Marinha, do 1
-�., 19�3-54. na viagem I
,1,. Tno;lrllcão do ,,!x_Navio I

T;'�('�l, "Duoue de Ca-'

,'!\"I"I'!: \"., Sinú'!-� j .. bil('1I r- 1-:':1111111:11\:1,
,., :l;! !:.\!\'!L\ n.\<" l�\C!CJ.ro:1':\S,

T
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PRESENTES ELEME NTOS DA EQUIPE DO MINISTRO DA
I .

EDUCAÇÃO, PROVIDENCIAS ACERTA DAS
postcões a serem expostas exame do Senhor Presiden
lia reunião que se Iniciou \.e da República e senhores
ontem. Governadores dos Estados
Nesta reunião prepara- ela regiâu sul pudesse rece-

tôrta, além de um contacto ber E'laboracão mais con

mais direto entre os res- ereta c de melhores resul
ponsúveis pelo problema lados praticas neste tema
nos três Estados, deu mar- de extrema relevância.
gem a que um plano para Foram levantados, expos

Contando com a presen
çn dos nrs. Armando Hilde
nrand, Julio Sambaqui e

Salvador Jullaneli, prece
dentes de Brasília e que ta
zem parte da equipe de téc
nicas e auxiliares diretos
do Ministro de Educação,
Dr. Brígida Tinõco, recn
ZOU-3e na noite de 22, pro
longando-se atê alta ma

drugada, uma reunião no

Gabinete do Sacretàrto oe
Educação e Cultura, estan
do presentes os Secretários
de Educação dos três Es
tacos, além de assessores e

técníeos em educação.
Nesta tomada de contac

to, foram focalizados dIver
sos problemas, estudando
se o seu equacionamento
face à capacidade técnica
dos .epresentantss dos três
Estados e a orientação da
equipe federal, chegando �
conclusões de interesse co
murn e várias outras pro-

ODILIO DENYS

"Por Intermédio d' "O Es-
1aGO sauuo o magnífico
povo catannense. Aqui, os
seus homens, educados num
alto ritma espiritual c eco

nômico, foram desbrava
dores de uma sadia cívüt
aacão''.

MINISTROS E GOVEIl���IlO�ES
SAUDAM O POVO CATARINENSE

termedío de "O Estado"
ríírtrrlr ao povo eatarínense
a minha mais' cordial san

oacão".

Na Instalncêo dos traba
luos da reuníào presidcn
ciet. num esrorco de repor
tagem conseguimos nos fi
urnxtmar dos 51'S. Ministros
Odll1a nenvs e Brigido TI
noco. os quais fizeram as

seguintes saudações ao po
vo cat.anneuse:

. cneecndc hoje a Plo
rlnnópolls, aproveito a O
portunidade para por ln

"S A Y O N A R A HI-fl"
BRIGiDO TINOCOSerá entregue note. à" 17 horas. à sociedade

Florianopolitana,' mais um elegante ambiente que em
muito contribuirá para o movimento noturno da
capital, localizado 110 andar térreo do Edlflcio
Royal. na Rua João Pinto, o novo ambiente, todo
êle construído na mais modema técnica, de coníôrto
e higiene, será ponto' de atração não somente para
a nossa sociedade como. c muito especialmente.
para os turistas.

'rcmuém o Governador
Leonel nrieorn. saudou o

povo. de Santa Catarina
com as seguintes palavras:
"por íntermédío de "O

Estado" desejo transmitir
ao p;JVO catartnensc a sau

nação afetuosa de todos os

gaúchos. Fiquei satísretto.

ao saber que FlorianópolIs
seria a sede desta confe
rencia. Sou agradecida a

hospitalidade com que me
tem distinguido o meu pre
ando amigo Celso Ramos

Leonel Brizola

���._
Enquanto os ouadros p .Httcos-partidários ma'_

culinos, b chegada do Presidente Jâmo. ganhaVftl:l �nota de ótima cornoortamento - os Quadros femininos _!.li
mostravam-se mais oclíüaados e mais sensíveis. nas

representações udonistas.

-xxXXxx-

IA viagem presidencial tem objetivo expresse.
Nas próprias palavras do Presidente; equacionar os .

problemas sócio-econômicos e político-adiministrativo:'l.
do extremo SuL I

Os catarinenses aplaudiram vibrantemente o'
Chefe da Nação.

-xxXXxx-

E até o vento nos ajudou. Muitas oessoas. �o .

trajeto 031'a o aerooôrto. leram. uma faixa - atnv.:

buída ao deuutado Fernando vtégas - reclamando.'
a conttnuacão de obra federal 'PA�ALIZAI)A. A.i
18 ANOS." Se o Presidente, que p vernacuhsta.:
emérito. aluno que foi do saudoso �.l·cf. �á Nunes; �
aceitasse aquele pal'alisar com Z, la sena apenas�
por concessão de r.óspede. Mas �quele A. ,CO�11 cr�!:C.
e sem H _ e�sa nao supm·tana. aue la e ,rttUlto,,;
"des��l����rte () vento enrolou .a_ ial'X""" (lue tambél.n �
não foi lida pelo dr. Brígida TinocO, ilustrado M· .. 1
nistro da Educação e Cullura. IJ

tos C debatidos, os proble
mas da educação primária,
mádín e profissional, par
ticipando dos trabalhos,
aléru dos representantes de
Ministro da Bducaçâo. os
Srs. Secretários de Educa
ção, Dr. Má rio Braga Ra
mos filho, do Paraná, .Dr.
Luis Orestes Brusa, do Rio
Grande do Sul e jornalista
Martinho Callado Jr., de
Santa Catarina. E A!nda:
Dr. Jucundlno Furtado, Se
cretário do Oovêrno do Pa
raná, Prof. Lídíc Martinho
Callado, Coordenador do
Grupo de Trabalho da Edu
cação Primária, Prof. Os
valdo Ferreira de Melo, As
sessor Jurídico da SESC,
Prof. Mott 'pires, Diretor de
Ensino da SEC, de SC, Dr.
Rodi HJckel, oficiaI de Ga
binete da SEC e jomanste
Dalrmrc Mafra, do Serviço
de Divulgação da SEC.

EM PRIMEIRO PLANO

Fla!}mnte tomado durante a reunião préVia realizada na noite de ante-amem
! que se prolongou até alta madrugada, quando Secretários de Ed1Lcação dos três
l Estados Sulinos debatiam, juntamente com técnicos do Mi11istério de Educação,
: p1'Oblemas relativos ao tema e que estão sendo discutidos lIa rmmUlo

Presidellcial instalada (intem.

REUNIÃO PRIÉVIA: iRITlCULTURA
Na reuntão prévia que

os governadores do sul rea
lizaram, no Palácio Rosado
ficaram aprovados os se
p"uintes Itens para o temá
rio da conferência com o
Presidente Jânlo Quadros:

1). Instituição do Conse
lho Regional do Desenvol
vimento Econômico.
2) Trlticultura - criação

de um Grupo de Trabalho,
composto de representantes
3 Estados Sulinos, do Banco
do Brasil, do Mlnístérto da
Agricultura e da fecotrigo.
para tratar-se da criação
do Instituto Nacional do
'I'rtgo. órgão que atenderia
todos os assuntos ligados a
trttícuttura.

bl Apolo ao Plano oené
tíco do Trigo e estudo do

.... ,,' .�

preço face ao custo da pro .

cucão em síntese uma uni
formização ao preço do trI
ao, na base do preço do
custo de venda do produto
nacional com relação ao

estrangeiro.
c) Utilização de sudedâ

ucos
d) Reformulação das nor

mas do seguro agrária
e) Combustivel agricola

_ querozene, óleo diesel e
outros produtos derivados
do petróleo empregados na

lavoura, deverão ser Isen
tos de Impôsto, segundo
uma lei. já existente no

Congresso e que ainda não
101 posta em prática.
[) Evitar a alta dos Com

bustíveis pesados (empre
gados na lavoura).
3) Transportes

.4. Primeira Dama do Pais, d. Eloa Quadros, li: sua chegada. ao aeroporto, recebe.
jlõres de colegiais. Ao lado a eXllla. sra. d. Edith Gama Ramos, primeira dama

do Kslado. Este'.'e aiu!a no ael'opoí1lo, recepciona11do d. Eloa a primeira damtt
do Rio Gronde o Sul. sra. Govemaor Leonel �rizola.

CESSNA CAIU NA MATA
O PíL1DTO SUVOU-H
s. PAULO. 23 VA) - "0 re)XJrtagem no aeropor:o

cessna de prefixo PT-AOO. de Congonhas, um hellcjp
que !le encontrava desapa lero ela FAB, do Serviço de
recld) há uma semana, foi

localizado ontem em ple
na mata, disLanLe a pau
cos quilõmetros de põrto

Velho, por uma aeronave

do Lolde Aéreo. Para tan

to, foram encaminhadas
bu::lC3S �errestres, a fim de

atingir o locar'. Este foi o

comunicado recebido do

Sel'Viço de Busca e Salva
mento ontem pelo briga
deiro Araripe, chefe da

Divisão de Rotas Aéreas, a

propósi.to do acidente
aviatório ocorrido em Ron
doma.
Por outro lado, segundo

informações obtidas pela

Buscas e Salvamentos, se

diado em Belém, havia
rllegado ao local, recolhen
do o piloto Jose Otan de
Oliveira, que se encontra
va com fome e recostado
a uma árvore, removen

do o para aquela cidade.

o pilôto. que já pel'ten-
eeu ii. Varig e Panair, f!

semp:e demonstrou ser

ótill,1o tripulante. encon
trava-,,;e fazendo aquela
rota. por determinação da
firma Sergio Marques c

S;lu:;a S. A., para a qual
vem ultimamente voando
no PT-AOO, pertencente R

emfll'êsa, que. caiu no dia
13 último.

Garbo volta às
Telas

o terceiro filme de Greta
Garbo voltará a ser exibi
do nos EE.UU. A pellcula
foi solicitada à "Metro"
por um exibidor que se de
dica aos clássicos do cine
ma e que notou no Museu
de Arte Moderna de Nova
Iorque o grande interêsse
Que os espectadores de
monstram pela "estrêla".
o- filme, feito em 1927

(cinema mudo), intltula
se "Flesh and the DevU",
e tem como galã John Gil
bert.

No s�tor dos transportes,
ficou deliberado que as

reivindicações serão basen
das no seguinte: Pontes -

aôure o Rio Uruguai, em
Golo En, Praia noníta en
tre Santa Catarina e o Rio
Orande do Sul, e sôbre o
Rio Negro, em Mafra, con
dusãf) das BR 50, c BR 59.
4) Comlmicações
No setor das comunica

ções tratou se sôbre a íns
tarecãc de um sistema de
TELEX, unindo São Paulo,
ao Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul.
5) Finatlças
Nêste setor tratou-se da

Consolidação da dívida in
terna da União, dos Esta
�os e dos Municípios, atua
Jízando-se e adotando-se o
esquema Osvaldo Aranha.
Inclui-se também a dívi

da Mutuante da União Es
tados e Municípios.
6) Diversos
Serti apresentada na Con

Ierêncla dos Governadores
uma proposição visando a
rápida tramitação do Códi
go de Contabilidade Públi
ca e recursos para serem
aplicados em empreendi
mentos reprodutivos da re
ztão de origem, através do
3NDE.

Técnicos �e E�uca�ão em Reunião Prévia

ASSISTENTES A INSTALAÇÃO DOS TRABALHOS DA 1.a REUNIAO DE

GOVERNJtDORES DO SUL. NO EDIFtCIO DAS DIRETORIAS.

_"

.,.,.,.;...
. ·,,;if..:Jllil'fj:. ? ." •

Flon;�t:ipolis:- Sexta- teira, 21 de l\Iarço de 1961

-�
NOVO (OMANIJO do 5.0 D. N. �

I.ledaracões do Ministro da Marinha
r..tui!A.�"0"dificultado dante do 5.° Distrito Naval,o �,J';"l)aJho da Imprensa es- sediado neste Capital. Acnta c falada, na cobertura pergunta respondeu-nos o

dos acontecimentos que se Ministro: "No momento
estão verificando na capl- não há Almirante em dis-
tai do Estado, a nossa re- ponlbllidade:; mas eu tenho
portagem conseguiu acer vàrtos nomes 'em cogitação.r-ar-se do Ministro da Ma- Aoredttc que o Comandante
linha, Almirante Silvio GO 5.,1 Distrito Naval a ser
Heck, oportunidade em que escolhido será o Contra
c interpelou sobre o nome Almirante Angelo Nolasco
elo provável novo Comnn- de Almeida".

A crítica veio de fóra das nossas fronteiras,
pOr onde chegou a triste fama d<:> despudor da
Mesa da Assembléia Legislativa. E contava, sem

grandes exager.os, o que o oresidente e os secre

tários do Legislativc faziam com os funcionários
tlomeados sem neceg,,;id{ide, ('om (l intúlto único
de esgot<lrem as verbas - o que, aliás, consc�

guiram, Dois algumas delas, para o corrente
exercício já não existem, embóra a Assembléia
ainda esteja Dor instalar seus trapalhos.

Segundo à crítica, a ")llarmelada" funcionava
rigorosamente a horas certas:

.,.

•

10 horas - nomeação do funClcnano;
11 horas - posse do funcionário;
14 horas - exercício do funcionário;
.16 horas - aposentadoria do funcionário.

-xxXxx-

Mas, quandO o funcionário ('r.:\ antigo c

indcpp;ndente, acontecia o inverso.
EXCIIlplo: em !lrincípio de 1957 uma profes·

sôra requereu integração de vencimentos. O

processo deu uns passinhos c parou. Deno;" dcu
mais umas voltinhas, tlaqui pal'a a1í, daií p,)l',l
acolá. Stop. Bem descansado Clt"- um longo son("\

��á��:su P��i��lg���s.d�Ílg�·���� ::�e����titã,I�:��
de ser emourrado de diretores nal'a seel'etm'IO/::,

para eons�ltores, para re_examinadores. Subiu,
afinal, pelos idos de 1960, ao Gove.r�ador, ("I_ue o

devolveu à· estaca zero, na reuarhcao por onde

começará. E depois de receber: 38 (tri.nta e oito)
despachos "frios", foi devolvido ii. mteressada
para informar!

-xxXxx-

O processo andarilho está em nC'ssa redação.
E daqui irá ao Governador, direto oara uma

solução terminativa.... sem voltar às repal't: ..
'ções, pois já as conhece fi. tôdas!!!
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