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Hesulta�os �a reunião �os �OYerDa�Ores �aDta �atariDa
DECLARACõES DO GOVERNADOR Celso Rumos tores de Santa Catarina, teria! didático, romecen- La bolsas de estudos para

"_ A j:e10liilo do Presidellte dll Remíblica seu ,
3) Outro ponto impor- co o ('':11 condições de preço médicos e enrarmetros de

Minis/,ros e assessores, com o governador ,de 'Sa1tt� ���;e s::n:����id�ued:���� �ei�:Sli!g:g:S d� �����: ��� �i��I;�Ç��t,::,�n;s�oi�a ::s�=
Cotoríu«, seu secl'etanado e (!,SSeSSOl'e-? fm ccrcedc mas que foi considerado ure. leira ce Saúde Pública, ro-

do mais pieuo êxito. HOl/Ve um clinta 'da unta per- como necessidade essencial 5) Mais 280 salas de au- ram concedidas Imediata-

feita veceptiuídade por f.arte do Presidente da Re- pelo Presidente Jânio Qua la para escolas primárias �ente pelo Presidente Jã.-

pública que -demonstrou que realmel1te está inte�eg' ���S'mfíC:;i1�lO�iX;����: ���- �e;t��i�oans�����ce��:ná� �:� ��i���:;od��o��tde�U
sedo em l'eso/1Jl?l' 111'oblemas de Sall1.a Ca,tarma, dutos agrícolas, inclusive Govêrno Federal. Cada sala Dispensários de Tuberculose

visando \ao seu desenvoLvimento econômico \,e me- para o brigo, O problema comportará 35 alunos e - Quatro novos dlspen-

lllores condições de vida }lara o seu povo, O Prese interessa aos três estados. runcionará .em dois turnos. sártos �e tuberculo�e serão

dente »tosfrou m,ais 1L1JHr t,ê: ser um homem ob- Educação - 2) Te:xtual- Aeronautica - ll. No eonstrutdos ,em teres, T�-

;etivo e preciso. COllS1t1ton sempre o MinistTO da �úew;�� °a�;���e���,��t:= �::-I�:d�e���i��t��:od�; �e�r��, ;:J����o�e :so����_
Fazendn qusndo se irawva de definho as »ecessídedes do criada a Universidade Aeronáutica a ampliação vindicações do Estado apro

de recus-sos. Só out01-iz(lva qualquer medido depois de Santa Catarina, êle a na pista de Jolnville de. vad�s lmedlatamen�e pelo

de seber se o Tesouro Nacional esrcec em condições ���i��;:" �:co�1����b e�a 1.000 para 1.300 metros.. pr;slde�te d� Republica6
de satisNzê-la." Educação, o máximo de eco co��tr���o e!erg�j�� sera nr:rg a e cruec - s

Esllas foram Ligeiras declarações do governador norma e poupança de re- 31 São Miguel do Oeste (Continua na última pág.l

Celso Ramos à repol'tagem, poucos minutos depois- cursos. e São Joaquim terão aero

de M!CC1Tar a remtião com o Presidente da República, pr!�id:��ov�ã:ni�aQ���rDs� PO�;��eios _ 1) O Presl-
a concessão de Merenda dente da República apro
Escolar a 200 mil crianças, vau oi Ugação expressa do
em Santa Catarina, oeste do Estado com o sts-
3) Dois ginásios indus- tema de ligação catarínen

trtats serão construidos no se, imediatamente.
Estado, de acôrdo com ret- Tronco Principal Sul _

vmdtcacões de Santa Ca No setor de ligações ferro-
tartna aprovadas pelo Pre- víártaa, a conclusão do
stdente da República, Um Tronco Principal do Sul foi
oêres será construido íme- um uroblema eutustasuca
dtatamente, em Cresciuma mente apoiado pelo Prest
ou Joaçaba dente Jânio Quadros. De-
4) A Campanha Nacio- ctarou o Presidente que ti

nal de Material de Ensino nha realizado uma reunião
foi autorizada, também, pe com o Ministério da Guer-
lo sr. Jãnio Quadros, a su- ra. Consta do Orçamento
cnr as deficiências de ma , �ab����blà�a C��Z�i����aq��

havia sido cortada em par
te pela Rêde Ferroviária
Federal. O Presidente man

dou cancelar o corte e pe
díu que rõsse estudada t>

dotação de mais 1 bilhão
de cruzeiros para a con

ejusão dêsse tronco nlnd-t

durante os govêrnos J'mio

Quadros e Celso aemos.
No ritmo anterior dessa li

gação ferroviária ela demo

�f�t�a�4 xn��lr:�� �e�� c�,�_ J A N G O E B R I Z O L A C O N F E R E N C I A R A M

��!:â:IOS�����d�t�re�et��_ REGRESSOU O VICE-PRESIDENTE
minou o Presidente deverá Na residência do sr.

��� ��it�a���v�� �era:�fu�'� acetoo Souza. onde se acha

do BNDE.
Ferrovias - 1) Em re

• -��çâo a,....Ei$adfL de- Ferro
Tereza Cristina, o Prest
dente Informou que só to
mará providências depois
de concluidos os estudos
em realização.
2) Determinou ainda a

concl'J.são de estudos e do

tação orçamentária para a

ligação ferl'Oviárla de Blu
mena;] a Trombudo Cen

1ral, na direção de Mafra
e Lajes.
ROtlovias - 1) A BR-36

e a BR-59 foram as maiores

reivindicações apt:e5enta
das pelo Estadq de Santa
'Catarina. O Presidente Já
nio Quadros determinou

que a BR-36 seja construi
eia não mais pelo Batalhão

FerrovIário, que atenderia
o Tronco 'Principal Sul e

1'.
I

sim pelo DNER.
2) Na BR-36. o Presi

dente Jânio Quadros deter
minOll que o IJNER ataquc

� �e�r���m�:ll�b��f�rire;�
ritme singular, com mac'l

damização e prepAração
imediata para paviment.a
ção

3) Para a BR-59 o Pre

�idente mandou abrir con
corrência visanqo sua con

�
clusão e paVimentação ain
da no� governos Jânlo QUD.
dros e Celso Ramos, Esta

reivindlcacão coincide com
'.

os pontos de vista de Pam.

mi. e Rio Grande do Sul.
Esgôto para Florianópolis
_ O Presidente cntt1sias

mail-se com o problema de

f'sgotos para, principalmen
te, no Estreito onde re.<;ide

ro população pobre de Flo

rianópolis. Determinou fi.

criação imediata de 1).111

grupo de trabalho integra
do por representantes do
Ministério da Saúde SESP,
Ministério da Viação, go
vêrno de Santa Catarina e

Prefeitura de Florianópolis.
Isso virá beneficiar o Es

treito, principalmente, lO

na pobre e mais dcsassisti-

��li�.CI ��a��'a��ll;��r!��to Stl�:�i:et����l: �!�f�cr�;�
���l�cn��os ��:3srg��ese�; r.ssentar a Q'ealização de um

Saúde, ��;às:,u�iítr����sa����g{'a�
Hospital Infantil - "Fa-

õc profissionais, aprovei-

����eu:;�1���!it�e��e"p���i� ta,ndo, ,assim, fi. folga do

��nl��eJ��i�p��s��rt�d�Ue�i; "1=rno
Estadual.

��iv�����a��tar1�a, gc;ee[�� 1-------_
�\���d�U� ��isibl�fd!d�lde� COMO É OOSTOSO

t��I��rii:aosi��r�e��rs�s�� O G A F É Z I T O
tência,
B6lsas de Estudo - Trln-

\
!
I
"
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DOMlblGOS F_ DE AQUINO

GERENTE

o que foi resolvido
As reivindicaeões de San

ta Catarina foram recebi

das com a maior simpatia.
tanto pelo Presidente J:i.nio
ouadrcs. como por seus mi

ntst.rox c assessores. O Pre
;;;denle prometeu e deter-
1,linOH providências lmedta
t'i<; pi1.l';\ nteuoer :).'1 ncces

�'idadei\ do Estado.
Em síntese, foram as se

gutntes as providências a

dotadas nos diversos sete

sídente determinou provi
dúnctas imediatas para a

conclusão das escoras de
pesca de Ribeirão da Ilha.

21 Determinou, ainda, o

presidente Jãnio Quadros
pruvldências para maior fa
cilidade de credito agrico
la. O Banco do Brasil tem
agencias ois-antes uma da
outra. O Presidente deter
minou a criação de agên
eius intermediárias, Inclu
sive n-nvets. de modo ator
nar o credito rural acesst
ver ao máximo aos produ

ees:

Agricultura _ 1 ) OPre

f7dC7l,�OS Iral.oalhos foram deselll.'olvido.'l peZrr.<;
SeCJ'(>tál'ir·s ae Estado, téc'llicos e Assessores

comissões integradas pai

o MAIS ANTIUi) DlAIHO UI!:
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Presidente Jânio e governador Celso Ramos em pose
especial para a nesse reportagem

N01l0 c�tilo de gOVê1'1LO preconiza novos rumos para o país,

hospedado com sua exrna.

I:SPôSfl., srn. Neuza Brizola,
c Governador gaúcho, à
noite, conferenciou demo
radamente com o více-sre
dente João Goulart, pre
-eutes os Secretários rio
�ra1ldenses da Viação, do
saúde e dos Transportes
tambêm hospedes da fami
lia Acelon Souza.
No aludido encontro fo

ram examinados os prou!e
mas gaúchos Incluidos nCl
agenda da t'euni5.o dos 00-
\'ernadores,
O Vice-Presidente João

GouJal't, que também man

teve .:ontato com os tra
balhistas catarinenses em
.:ompanhia do Vice-Gover
nadol' Doutel de AndraGc
l'eg:'essou ontem, tendo re'
cebldo despedidas do 00-
I'erna�or ,Celso Ramos, no

- aeroporto,

P�OSSEGlJEM OS JRA�lHOS_ nA
REUNIÃO - O PROGRAMA DE HaJE

os trfs Governadores,
As;'unto: Problemas co

mum aos três Estados.
Pa.rticipantes: Presidente

ctn, República _ Governa
dor dI) Paraná _ Governa
(lar do Rio Grande do Sul
- Governador de Sant
Catarina - Ministros e As
sessores.
Local: Edifício das Dire

torias.
TARDE - Resolueões do

Senhor Presidente da Rr;.
pública.

l;l@!·SWi
O I_='r�sidente, Jânio Quadros, ontem, iniciou

suas atlvlda.�es as 7 horas e prolongoll-as até às]8, emre�nlo.€'s formais da Reunião dos Governado.
res, DepOls, mformabnente, lainda se dedicou Jé»'assuntos da sua viagem ao nosso Estado, Igual lab��desenvolveram os Governadores Leonel Brizola,
�ey Bra�él e Celso Ramos, O General Pedro GeraldC'
e

SAlme!d�, Chefe da Cnf;a Militar da Presidência
e ecretat'IO G�ral da Reunião teve um dia de
eslafa_ Os Pl'csldent,es do Banco do Brasil e de
Banco de. :!?esenvo]vlmento Econômico mantivera!l'�
se em atlvldade permanente da manhã à noite Di
retores ,de departamentos nacionais, seguira;11, ;
���:t�:' ��n�;s. dMil��':t�,���o. Em conferências perma-

.

Em t?dcs os fronts da Reunião foi assim a ati�
vld<lde: al'duEl, permanente, vencendo canseiras, Os
grup?s de trabalho, com. os srs. Ministros à frente

���felleal'all1 os relógios e {ol'mn atlf alta madrllga.�
-xxXxx_

Nos setores da su!J..minol'ia legislativa estadual
esteve o reverso da medalha. Também houve mov'_

men�o: em reuniões aJegr{'s e aoalhacadas. O petit
('omIte, como problema de b<lse, resolveu estudar
mais um passa_mo�ql!(! desmoraJizflnte para a Mêsn
da Assembléia, para a bmlt:ada (! sobl'etudo pal'n
scu chefete, eXTSecretário da Fazenda: a convoca�

ção de um ex-deputado, cujo mandato foi cassado,
por unanimid"de de votos, pOI' f"lta de decôro par..
lfllllent-f!r e fi de um outro, que trocou a presid�ncia
do Legislativc. por uma sinecura, na qual se apr_

��1:to�'m�6���n��ss���a�al� l�mre�:��:tá��i�iI.dc Estado,

Foi essa a f1tividade dos "moralistas"!!! 'Trata_
se de deboche à oninião pública, de promoçã:0' "por
merecimento absoluto" de ousados a indecorosos, no

df'sespêr,� que não p('rcehe nem a prbpria auto_

c1e'Struição.

Prosseguem em rítmo
normal 0/3 trabalhos da
reunião dos governadores
co sul. Ontem, foi cumpri
do à risca o programa. ela
borado. Já às 7 horas, no
Edificlo das Diretorias
houve reunião plenária,
presidida pelo Exmo, sr

Presidente Jânio Quadros
tendo como participantes,
além do sr. GoVel'nadOl
Celso Ramos, Ministros c

Assessores, tendo-se os tra
balhús se prolongado aU
as 10,30 horas, Logo apõs
estiveram reunidos em pie
nário os srs. Presidente dn
República, Governador Leo
nel Brizola, do Rio Grande
do Sul, Ministros e Asses
tares. As 15 horas, ainda
('m plenária o sr. Prcsiden
te Jânio Quadros, com o

t!ovel'llador do Paraná, sr,

Ney Bmga, Ministros e As
�eSSOl'es. As 20,30 horas
houve reunião dos senho-
1('.'> Governadores com o sr.

Generr,1 Pedro Geraldo dr
Almeida, na Qual foram tra
tados problemas comuns
fI.OS trcs E.�tados, tendo por
lo('nl o Palácio do Govêl'no
O pl'Oqrama para hoje é

o seguinl.c:

7,00 horas - 10,00 horas
- Plenário com o Senhor
Presidente da República e

ASSENTADO PARA
AMANHÃ UM
AMISTOSO ENTRE
AVAl' (E PAULA
RAMOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um terreno sito no Bairro BUTIA, tote na 143! Tra
tar com o sr. Antônio Siqueira na Prefeitura Municipal
no horario das 12,00 as 18,00 horas.

CONVOCAÇÃO
-_

.

De ordem do SI". Presidente, convoco todos os mem
:)1"05 da A:a Moça do P.S.D. para uma Assembléia Geral a

::�t.��a�:a��s:��� �I�g����ras na séde do P.S.D., afim dt

AlltõlIio Bento
10 Secretário

----------------------��-----------------�------------------I •

:CLUBE DOZE - DIA 2 DE ABRIL - DOMINGO DE PÁSCOA - Matinada Sendo Exibido ,o Filme "Sempre Em Meu Coração". -

- -

: Após a Matinada haverá Distribuição de Ovos Para os Filhos de Associado s. :
.._----_ .._--_ .......__ .._-------------------_...'-------_ ......� ...... Q�_ ...__ ....�.

_

�. II .. F::�,:,� �:��; I�r�:�:�:on�:':· na
séec soem '. os documentos a que Se refere o artigo· 99, do
decreto !('i no 2.627. de :W de setembro de ID40.

Ci-iscuuna. 23 de março de 1961

ANIVERSARIOS de aprece e regozijo, às
� comecúramos Sociais (E1���::I�r�e��I:;niJ

DR. JOÃO BATISTA quais os de O ESTADO se: -� - -.-.----
. 1_

BONNASSIS associam Iormulandc-Ihe. , SOCIEDADE CAR'ilONíFERA PRÓS.Com alegria noticiamos sua digníssima família vc-

(�(.
- .... -.o".

_

na efeméride de hoje, mais tos de oerenes felicidades.

I ) \ I� I � PERA SIA.
um natalício do sr. dr. João FAZEM ANOS HOJE: .I ,_ � , a._....c:....�Batista Bonnassis nosso es- - sr. Galdino José Len�

I

.,

\ l-A V I S O -

timado amigo e distinto - sr. NeY Hamilton Prats Acham �e n otsocstcão dos senhoros acionistas na

:�;d�â�:;;."�:��:�, p��� - Vi��,Maci' de Lourdes

ti ��t��AUcgU�Ç"1'õ :?e'g':;;-::s:r s;�o:t;c�,,' 9 _ �;;;;':ili.�omenta_ i ���:e�'::; :'� g�:�m:;t;: �'O��:::;b',�e�: �9:;tlgo ;9 do

��::��s d;o O��:�, dO:e��� _ SI-. EWaldo Mozimmann DO SAYONARA "HI-FI" dr. Sergio "I'erezinha) rei o jantar americano em j crtsctúmu. 23 �;1l;�r�Oâr(:; !:�!ini}
�:��i��!��O e�ne::oa :a���� -= :1:'- �:;i �����fic�u�ouza 1 __._ �sc:tão xna inau-, Nobrega� _ x _ x ��e :��m A��:�na����� j Diretor 'récmco

mei-os sociais e culturais. - sra. Etelvina Luz Whor i�I,�'a1ã? do SaYfnara "HI.. \'a�;Q�"��� �Dif!05n.��:r?� ����ciS��r���t�. Secco e

.

C Ü Iii UNI C � ç A- O--Na oportunidade, seus _ sr. Cesar Edmundo Mo- , OI n c-a a t? '-- <; .. It.

�:�:er��:m��b:ta�t'ir:; _ :��:� Maria de Lourdes 2 - xLo;o-�,ais. a,' �lu�l:ijoin��ll��dentc d(
10 - XOj�;-alisla sr. que '�:n�:��:�:sd�otfl��s c��l;e�!���'�ont�;stadeD�:������'

mais significativas p���t_o_____ d;:2=.���S�� �l�!ola��:� x-x-x Maurício Xavier, respor-. tnamentc, estão cobrando abuslvamente a Quantia de

r50
-

homenageadas pela Jo!�l! PO�r��i�nos ee�, !:;:I�:eldePr���;ãoS:ln��. �::a l�i�O p�;:ru���ac������l:�cia�u:�::�an;o P::�����exma. sra. d. Edilh Gama nossa cidade. partlcipan- Catarina, encontra-se tores para que sejam tornadas as medidas legais contraRamos, em sua residência do das reuniões políticas (' nossE! cidade. os mesmos.
com elegante chá. �J". Gilberto Navarro Lill.'l. D.V.T.P .. em FJlolls, 23 de março de 1961.

7 _ F:�ra -;;-n�ver" ho- 11 _ �jO�I�i�ta limar
Cál. Mauricio��:::;:n.g de Souza

3 - N>:I apartamento je o conhecido costureiro Carvalho, de Relações Pu ..

do Edifício da Ford. n sr. Galdinc José Lenzi _ blicas do Palácio do Gr
senador lrineu Bornhau- A Coluna Social deseja" vêmo. reuniu jornalista!'

lhe feltcítacões. de todo país, nara UIT'

x - X - x jantar no restaurante de-
8 - O discutido Tonj- "Oscar Palace Hotel".

MaYrink Veiga. também x-x-x

deu nota alta em elegan- 12 - Em nossa cidade
x - x - x te e movimentada reuniâe também encontra-se o SI·.

4 - Em nossa cidade no Querência Palace. Romano Massíngni.
cm """"" m �

VENDE·SE

A RAINHA DAS BICICLETAS
Necessita de I Mecânico Especializado

em Bicicletas

COIIVITE - MISSA DE 30 DIAS
sen recepcionou é' banca
da udenista. intearante
do comitiva Presidencial.
com movimentad-o coqu'.
tel ?

COMUNICAÇÃO
'ren.os d honra oe comunicar a \. S., que tomou posse do cargo de Presidente da Ala Moça do P.S.D., parao qual foi eleito secretamente o sr Pedro Paulo Flores
Esta eleição reartzou-ss devido o pedido de demissã�

rrrevogavet co EX-PI:esidente sr. Ayrton G. da Silva, que
a.legou tornar tat atitude por não díspôr de tempo sun
ciente para exercer o referido cargo.

Antônio Bento
10 Secretário

JCAO FERNANDES MARTINS

vva. de João Fernandes Martins convida parentes e

pessôas de suas relações para a missa que manda cele

brar em Intenção da alma dc seu Inesquecível espeso, na

Igreja de São Luta, Pedra Grande, dia 28 do corrente,
terça-feira, às 7,30 horas.

Antecipadamente agradece aos Que comparecerem a

êsse ato de fé cristã.

liarta da alemanha
Crise lia unifica�ão �a [uro�a [l11J

• A "EFTA" f> I; �'Comunidade" �n��:�n�e Su��:tl:l�za��ci�,���o re;'
, Professor Dr. Her-aunce M, Austrta - puderam aderir à EFTA,'
• Geo���( DJ:i��adoCJs�:eral �:ã�n� Il��:n�}�:;ã�bJ:!iVr�����i��.
, , "

Democmt« � mercials �m gll!'r�,l e do .interC;,âmbio d�,
III Alem da Uníão de Aço e Carvão" mercador-ias. A Com�dade oU:a�c.._... com séde em Luxemburgo, do "Conse_ entretanto todas 1'.s �edidas e�o�om_t.
_ lho Européu'·, da "Comunidade Eco_ cas sob o ponto de ViSta �a umftca��(',
, ��:�i��. eE��o���';�t:�,��d�ad�:d�str:� ����ti�aE��,p�ré��dde p���:�or:�::l��,
• Bruxellas, surgiu em 4 de jan�ro de ordem puramente econômica. •
, 1960 a fundação da "EFTA", isto é da 2.°) A Grã-Bretanha, nelas seus'
• �';0(7�aIE���l�ei;a�t��tp:u��.él��b �id�1::� iíl�c����il���ul:b::g;Ja ":���:e�we=i���.

OSVALDO MELO • ção da Inglaterra, Portugal. Suiça, Aus-· posição de país exportador para as'
FLORIANÓPOLIS _ NOVIDADES NA CIDADE _ A • �·::�ht�����r�, Fi���d�!a. �����a el� ���a: ��n:��;l�:;:e���;�r:n�i:;; t��;.

maior de todas, naturalmente é agora a de ser a Iha, sed<l • forma de "associação'. Nada melhor pa- exportadores de produtos agrícolas do�,
do Governo da República, pelO menos durante a estad1'

• 1"� �e_ compreender
.

�s lins desta orga_ país �ltram�rinos para ;j_ Inglaterra. ,dO Presidente Jãnio Quadros e de todo o seu Ministério. • mzaçao de que a leitura da justificativa EiS aquI um dos problemas cruciaislIIdespachando no Palâcio Roseo, á Praça 15 para toda a , do Mi1�istro do Exterior da Suiça para
da lIn�ficação econômica dos d':Jis blc_'"nação.

•
a adesao do seu país: ·'A EITA pre_ c�s: n�,o querem os países da ·'Comu ...'Enquanto Isso, as noticias foram se acumulando para tende resta�elecer, a unidade econômi... :ll�sd: c.oncede.r �acilidRdes_ cont.ratuai�.1IIo I·ee:lstro desta coluna. • C"l dos deZOIto palses da Europa Oci. a mdustrm bntal11ca, se nao forem a ...�

INSTALAÇAO DE NOVOS LUMINOSOS - "Querên- • dental. Trata�se de uma ação de defesa bertas aos mercados britânicos 0S PI'O"ch Palace �otel", acaba de Ina�gurar um luminoso a c?ntra as consequências prejudiciais po.<
dutos agrícolas da "Comunidade". •

gaz·neoll. ViStoso e �rande, dommando co�n suas core.s, , <;l\:elmente resultanles da fundação do
,

Sob éI nressão das necessidadés o"b.em vivas, aquele bomto trecho em que se situa o magnt <I M:�ca�o C__?mum. � .a(iesão do nosso hOcas �. do? nova �dministJação· �os'fiCO hotel.
.

, paIs nao pae em dUVida a nossa inde...
EUA o J{lgo eoropeu" está to d'"CAPRT'. NA RUA FELIPPE SCHMIDT - a elegante pen�ência nacional, nem a nossa neu_ recernente novos impulsos. Pela p�::::ei�casa comercml de calçados flnos está agora na rua Fe- tn�l'dade. Assumimos alguns compro- ra vez a Inglaterra está fala d ,

llpe Schmidt. estando igualmente seu luminoso, para
""

missos como é usual em tr.il;tados de t sibilidade de uma "nião
n

d na

��,acabar com aquele escuri�ho e vitrinas �e es�abe�ecimen- e<;pécie r:- receberemos em contrapar�i: porém bastante ..restrita e COI� �;�:��:�tos com port�s cerra.das a noite e sem llummaçao algu- da concessões ,iguai.o; da o�l!1;e do;; nos_ para os produtos agrícolas do Commor_'
ma, no coraçao da .c.ldade. .

"'o;; 9arceiros.' w�alth. Os ingleses temem _ com cer_,'Talvez que a. vlsmhança c.rJe coragem e sala da toca
..

l\ finnlidad� da EE'Tl\ é n produ� �a. razüo - n longo prazo, gl·aves pre�.eScura em que vive faz muItos anos.
. tn'idade c estabJlidade· econômica does JUIZOS nar'l 11 sua economia, se eonti ... -MAI� DUAS FARMACI�S - COl�O se sabe, a esquma palses participantes pela m.omoção do nuar a atual situação. De outro lado.(rua Fehpe Schmidt e 'r.raJano) vai tomar novo aspecto comJrcio mútuo sob condiC'ões· ta d desejam participar das deliberacões _

c?m a instalação de uma no�a farmácl.a (Farmácia Vi- concorrência, assim, como'? eJ�in:çã� líticas clas P?tên_cias da "Comll"i,idaJ'e�'"tórla - a segunda nest.a Capital) e filial da que fun· das t3xas. a_lfandegarias e impostos de que sob a direçao da França está fa_'
clon�e��op�a��:; escolhido um dos principai� de Flo- ���.a ���:��uen�eb��x�r��:d=t!� td:� :e��fab��a�Z;op�ftt���o:aar�,:�n;�fj��:,rlanópol1s, todos. esperam que o no'/o estab�leclmento do taxas alfandegárias em 1.° de julho de Seis·'. •ramo farmaceutlco se apresente em condl�oes de embe" 1960 com o fim de elinlÍnar até 1.0 de Na comércio exterior da Repúblicallllezar .aquele trecho e_ que apareça com vltrJ�as modern�s, 1970 toda e qualquer espécie de taxa Federal da Alemanha ·'Comunidade" c'"bem Iluminadas e nao somente com. um simples balcao alfandegária no comércio entre os con .. EFTA estão participando com 27,9% na'de venda como acontece com a matnz. iraentes. exportação P. com 29.4%, respectiv.:":'A CATARINENSE TAMBEM - MAIS UMA DA GRAN-

.
Muliplicaram�se as vozes q_ue cri.. me?te 21,1% na importação. Daí o in_ ...DE ORGANIZAÇAO - A firma que po�sue uma rede t�cavatn e deploravam a divisão da teresse econômico da Alemanha evitai.nesta Capital de farmácias vai Instalar mais·um de seus Europa em dois blocos, tendo surgido "a guerra econômica' entre os dois blo-'..!stabelecimentos no ramo. â rua Fel1pe SChml.dt, onde por planos e mais planos para o preenchi ... cos, interêsse êstc, que de modo ne IIIItll'itos anos esteve funcionando a LivrarIa Moderna e menta do abismo. que está separando a nhum está menosprezando a finalidade'"

qu� �ú r\stá proced�ndo a �ua mudança para en�rega do "Conulllidade"'e a EFTA: Até hoje não política da "Comunidade Econômica'predto. 1.<:10 quer dIzer, malS luzes e outro lummoso na foi ainda encontrada a solução, e· isto Européia·', que é _ em última análise...certa.
. por duas razões: a fundação dos ·'Estados Unidos da'"CORSO DE P�NIFICAÇAO FLEISCHMANN - Admi·

l' 1.°) Enquant-él a EFTA é um con_ Europa". •nlst·ado pelO d.n::.mls�o do s�. Arlosto Pontes, da I junto apen2S econômictJ-comcrcial sem Crise na unificação da Eurona? _ ...
Sta�d.ard .

Branels of B�asll Inc. fOI fundado um Curso de

I'
nenhuma pretensão política, a "Comu_ Sim, pois ninguém negarií. os Perígos'"'�:l1�,rICaçao nesta Capltal, que se Inst.alou em u� os

• nidade" desde a sua f,:ndação nada mais l"esulAta�tes da existê�e�a de dois· blocos'sa! cs do Cluue 15 de_ Novembro, tendo por finalidade era do que a expressa0 econômica da economlCOS e antagontcos. Entretanto'"
n�l:'·hélt·nr o pro�uto (P�o). como tambem p�ra dar assls- • vontade política dos seis govêrn-os de esperam os Européus resultados bené_JIte:IH:ia aI)." ;-adelros. A esta. reportagem f_Oi d�to que iguais , impulsionar pelas realizações econômi_ ficos da atual discussão, que talvez seja'
cursos. e �om as m.esmas fmalldades serao mstalados um

• cas a unificação politica da Europa. a febre S2lutar para as doenças euro:..em J���:���cp:]"����s e:v:��;n�:a��mPleto êxito. -_��p�se,:.. t,:d�o=';��e:��;. �_ _.11

-PARTlr'PAtÃO
Joel Gomes e Senhora, participam aos parentes e

pessoas de suas relações. o nascimento de seu primogê
nito Gercino Gerson, ocorrido no di.:t 20 de março na Ma

ternidade Santa Izabelâ. na cidade de Blumenau. "No Cenáculo"
COM.A BIBlIA NA MÃO

�ARADO. 25 Dl<J MARÇO

Na natureza vemos o a"pecto criador e artistlco deDeus. Em. Cristo feHo carne, vemos o coração de Deus.um coraçao que nos arma tanto qUe êle mandou Seu Fi.lho pa_ra vivei· em nosso melo e compartilhar de nossastentaçoes e experiências diârias.
. :Um sa?to �Isse, certa feita, "O fato que dá Sentidol ml�ha vlda e o de que Cristo labutava como eu labuto.tle VIV�U num. mundo em que eu vivo. E deste mundo êleonhecla os goros, os problemas e a dôr."
"

Jesus humilhou_se. tomando a forma de um ser;vo,tor�ando'se obediente até à mort.e, e morte de cruz ,.

E!e Il�s:rou em termos humanos que. em meio a tôd�s
�:u��lgenClaS variadas da vida. pOdemos ser os servos de

Deus, encarnado em Jesus, pode se reVelar por meiod: nós. O Ver� !,ode se fazer carn� em nossas vidas me

�I��!e oa ;�i��:�a�u::r�Ós mesmos a Cristo. e por darmos

Nosso Pai, somos-Te gratos por Jesus, Teu Filho, a

quem 1'u mandasle no mundo, Humilhamo'nos em gra�
Mclfio por Seu amOr - amor que servia, amor que o
lllbmeteu à morle na cruz para que nós tivéssemos vida.
�oncede-nos fi águã ,'inl qu{' €I{' ))romeleu, I' SI nova
\"ida QUE" -F;lt> pode dar. Em nome dele, .\mém,

PEN�."MENTO PARA O DI.4.

Aquêle que era Deus tornou·se bomem e sofreu, parU:
Jue nós nos tornássemos tais quais f:le ê

_______ �1. Clifford l'tIilcheH Onglnlerra)

Primeiro Ministro Sueco' Avistar-se-á
Com o Presidente Kennedy e o

Sr. Dag Hammarskjold
ESTOCOLMO - Foi a", ONU, Dag Hammarskjold.

nunciado há dias, em Es-.l O Primeiro Ministro
loculmo, que no decorrer Sueco, que irá acompanh.",.
da visita que fará aos EE. do da Sra. Erlander, foi
DU. na primeira semana convidad{l pela SAS a t"_
:lo mês de abril, o Primei� lUar parte num vôo inau_.
ro Ministro Sueco - Sr. gural a Nova Iorque, em

Tage Erlander - se avista .. conexão com o início dos
râ com o Presidente dos vôos regulares da Irlanda,
EE. UU. John F. KennedY, ao novo aeroporto para ja.,
� o Secretário-Geral da tos de Estocolmo.
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Presidente

Florianópolis, Sábado, 25 de Março de 1961
---------------------------------------------- __ ------

ISTO SIM�
É OPORTUNIDIDE!

DE ENTRADA!
-- O SALDO
V. PAGA EM

SES

4��,.�"1J1LORIAN6POLIS
[�i�ões Mel�oramentos
Predominanda de Cultura e Ciência, Livros Infantis e Ju·

venis ede Literatura <iera! no Programa de 1961
Mais de três cent.enas de de São Miguel, romance do edição I

, de Padovaní-Cas- \ renço Filho", os lançamen-. No setor de Dicionários, as s'rutíreras', de J. S. Inglez também atingindo elevado:'

obras, das quais 260 de au- escritor catartnense Guida �a�nola, "Os Lusíadas", e tos em primeira edição de,' Edições Melhoramentos fa-I de Souza, e "A Cultura de- níveis nas reedições, desta-

��:t�r:�ac:�;��g:ir!!� f��e: ��h���n���Si�a;�e O���evi�é� ��'��e�.:oesdi����i,to;e �o:y!� ���g;��l���� e

ed:�;�����':� ;��n��ISen�:;::c:�:�o�'NO�� I te�ae�ar��ir�:;ã�ea:e����d�oe� �:I���;::, �:I:un:P���;:�
.

parte do vasto programa dita, no concurso nacional de Altavllla, volumes êste- Comparada' e da 'Introdu- Dicionário Brasileiro", em 4
I
dedicadas aos homens do temente cultural, os lança-

·f ccncorrut que as Edições Me oromovrdo pelas Edições Me apresentados em orocnnre ção ao Estudo da Escola No "volumes com cêrca de 4.000' campo. mentos, da "HistórIa das
lhornmentos estão reeueen- noramantos e o Circulo de e em luxuosa encadernação va' (7.a edição, revista). págtnns. e o esperado "Novo I No seu todo, o plano das Bandeiras Paulistas" (3 to
do êste ano. Bôa Leitura. Será também em pcrcallna, com sobreca- Nas "Obras de Fernando de Michaelis" - Dicionário IIus Edições Melhoramentos pa- mos), de Affonso de E. Tau
Abrangendo os mais dl- publicado "Vento de Bspe . pa a côres, plastificada. I Azevedo", sobressaem os I trado - Português-Inglês,

I
ra 1961 demonstra que a nay, a "Viagem pelo Bra-

�:�s:ss 1��nÇ���n�s p�a��e:: ,�:���;� :� �e:��aco���:;c ta�:s �:�;.n�r::��;'as���� 7,� �:�i�m:i���:" 3�: ���ÇaãO�dr: : ::�:ár�Oas ��t��ç:-;!o��g��!� �::i��Oo����:.pr:�:es��t��� ;!l�rt�!s,�m:s!'vl=:emSP�u�
cões constam em Literatura conseguiu o 1.0 prêmio, lun MistériO dos Encontros", de! vista); "A Cultura Brasi- I ts.a edição), de Nicolau Ftr do nâ r só novos autores na- vtal do Tietê ao Amazonas"
infantil, 141 títulos; em LI tarnente com Ligia Pagun . Wladimir Líndenberg : Igual feira" (4.a edição); "peque-I mino, e o "Vocabulário Téc cionais e estrangeiros, como de Hércules Florence.

'

ter-atura Juvenil, 50; em L1- des 'rene. com "Histórias aos Deuses, de Dlether Stol- �:tI��,��i:a d:diÇ����at�:� 1 ����: (4.a edição), de Bue-
.

�����.u�aD�:���n��rl::.' ��� :�����i.d��" r::��ad�b�: �:� j ::\o�·:ol��or:Sp���I�:t:I", �� Campo e a Cidade na CiVi-1 "Doenças Infeto-Conta-!
em Pedagogia, 20; em Obras srs. destaca-se "Memórias ceu Maynard Araújo; e as ueecão Industrial" u.a edi ólosas dos Animais Domêsti I
pura o Lar, 10; em Dlcioná- Póstumas de Brás Cubas" e "Fábulas", de La Fontaine, cãor, entre outras pUblica-[ -os", de O. Hipólito e M. G.

rios, 4; em Agricultura e 'Contos Escolhidos", consn- traduzidas em verso. cões. I Freitas; "Poda das Plantas
Pecuária, 21; em Livros DI- tulndo novidade a publica Na série "Vidas Famosas",
dáticos _ Curso Primário, cão de "Os Desertos", livro estão Incluídos os livros

16; em Livros Didáticos - de contos de Ricardo Ra "Helen Keller" e "Stanley�
Curso Secundário e comer- 'TIos. no Continente Negro" e, na �r...z A

· �---=--;;..l
�����034�a�: ���e:li��s ��� na��masp:�lt:Çã�asa t'�:�����- �:�:a���;: d:lh,���Zt��"� -'-'LUBE 1 DE GOSTD .'

njjais, 16; .em. Cartografia, avulta o lançamento de tô- Quatro Discursos" e 'Entre� �. 3; as reedições do "Mapa do da a coleção "José Alencar" a Agua e a Selva" ta.a Edi- I� �(
�:����e -;;o:ao�t���al��:to�e� ���r�o'��:es��"a:Pl'ecs:;;�d� Çã���asll _ Paisagens o

W
"Mapa da América do Bul' aôres. Costumes", albúm com 4[' ,..

_Politlco, em 7,a edição, e Além da vüracav e vodí i fotografias a cõres, será r PROGRAMA DO MES
o "Mapa-Múndl" - Planta séta'', traduzidas em verse novo livro da série "Istr "'

rértco, em 6.a edição. dh-etamente do grego pai ê ... ", que mostra aspectos PROGRAMA DE CINEMA M�S

Em Literatura Infantil e oarioe Alerto Nunes, consa- de nossa terra e de nossa DE

Juvenil, além das dezenas de grado tradutor de Shakes- gente. M A R ç O

reedições, serão lançados peare e Goethe, tã lançadas Nos lançamentos- de Pe- elA 2\'3 Gl - O GAVIAO DO MAR Errai Flvnn f

pela primeira vêz: O Circo, I
em fevereiro, a série "cut- uagogta, destacam-se, na os Irmãos Mauch

de Jannart M. Ribeiro (Prê tum e Ciência" vai ser en série "Bíbtíofeca de Educa- DIA 28/3 61 - DOIS CONTRA UMA CIDADE INTEIRA

mio Fábio Prado de Litera-I rlqueclda com a fascinante ção", a "Pequena História DIA 2 DE ABRIL

tura Infantil, 1958); O Boi história da Astronomia, de da Educação" das Madres DOMINGO DE PASCOA

ATlUÍ, de Luis Jardim; João Rndclf Thiel, "E a Luz se Francisca Peeters e Maria MATINADA SENDO EXIBIDO O FILME

Pracinha, de Francisca R. Pêa" 440 págs.) , com a "His- Augusta cooman: "Teoria e "SEMPRE EM SEU CORAÇAO"

�:�o�lcke� Aa���!a�:oM�; !��,ia(8�� R:����Ç� ::a���1 ::�i�i:� ::D:c���o�i�'�S���
APóS A MpAAT��Ag: F����AD�I���b��!i,�� DE OVOS

de Herman Melville, na sé- cãor, de Thomas Carlyle, a "Problemas da Infância" DrA r. DE .'\BRIL - SABADO - SOIREE E SHOW COM 4 - assuntos gerais.

ri���:��r c:!e���:�atura Oe ��!!��r�e �eli:ra�il��n:�4� I ��� ;::����.' de Ofélia Bois �I�:�:g;s�A DE TO-l rtonanónous, 18 ��f:::t:(JÇOA1:a�!:� Pereira

ral, ressalta-se a publlceçêo "História da Filosofia" {q.a I Na coleção -obras de 1.0\1 Me!lGs na Secretaria I

Sindicato dos Condutores Autonomos
de Veículos Rodoviários

Assembléia Geral Ordinária

C O N V O C A ç Ã O
o Presidente do Sindicato dos Condutores Autonomos

de Veiculas Rodoviários de Floralnópolls, infra-assInado,
pelo presente edital, convoca os senhores assocíados dêste
Sindicato, para se reunirem em Assemb'éta Geral Ordb

náría, na sede social, sita a Rua dos Ilhéus na 2 _ 10 an .

dar, nésta cidade, no dia Q4 de março do corrente mês,
às 20,00 horas em primeira convocação, caso não havendo
número legal para seu funcionamento, ficam dêsde logo
convocados para às, 20,30 horas, no mesmo dia e local,
e-m segunda convocação, para deliberarem sôbre a. se-

guinte
. ORDEM DO DIA

I .- leitura, discussão e aprovação do Balanço Financei
ro dêste Sindicato, organizado pela diretoria, refe
rente ao exercício de 1950;

:2 � leitura, discussão e aprovação da Previsão Orça
mentária, para ser observada no exercício de 1961;

J - leitura e aprovação dos Pareceres do Conselho Fis
cal do Sindicato, emitido aõbre os documentos acima
citados;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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._--------------------------------------------_._-------------
JOrRE x ROLLO, HOJE, VALENDO O TITULO MUNDIAL DOS PESOS GALO - o brasileiro Éder Jo Ire e e italiano Piero Rollo deeidi- ÍI

: rão, esta noile, no estádio do Bola logo, no Rio, o celro de campeão mundial da Calegoria dos pesos galos que perleuce ao primeiro. Os dois luladores, que ,

_se prepararam condignamenle para a lula, eslando ambos "Iinindo", deverão, não resla dúvida, realizar o maior com bale da hislória, a ser presencia- :
_ do por um público que naluralmen le balerá Iodos os re'cordes de bilheleria. _

!T;�����OO[TITI��T! J-
�,

[ntre- Mctro�ol, Mnrcílio Dias e ralmeiras as OqôS Ya�as �ara â eta�â final: I:
DomJl1�O os clubes vão �;�:�c

��on��:;oe�OI:n:��O��sl�lrIU���I��a��n�:g::�Olh::S� .)�r;:'l���ll!t�:l� ��: ;l:���: j,e�\���:l�:�� chance o ou

, li'
nlcnnc.u \ curva, para en- nuc nl oporturudade pende- ate la muita coisa vai acon�1 crc.a Lnquanto ISSO o Mar oomo xc pode observar ( , !.
�11!�ll1d� I

\ :�:I�a f�n��n:��:�na ,;\udn�:I:o�s�:��l�SOae�:s�:� �:C\�lra °se�al ;:��t:��e Cl��� I :j� �1aD��:n�:t���a :�e��:_ �.�fl�e�ll�:�dl��� u :lc:�:n:� , t�temente a ctesstücacão -cme uusoes Portanto, um desce e sobe, devido aSllanca do certame contra o gos Inegavelmente Metro , !:Metropol Marcinc DIas e aqueles que chegar:m na
I
forcas equivalentes do gru- uetr ...po Duelo sem prog-, pai Maréflío Dias e Palmei t: "

::;.�l��a�ut::tã�o e;u��n�� :.:���.ed:o:s�o��e�.et:a:s 0p��= ��lm=;�a�t����. �;f���f:;. � I .:�,�c�·!)�e;::dO�.eve::uel:P��� ���t:��� ��e��t�����o;u�t�: • I'�dianteira até atingir a mar- ,JS seguros. Os demais sa Hert-ilio Luz em Tubarão. .orcvcncr melhor as chan- mente com Paula Ramos c • ,.
cncão da chegada. Porém, bem que pisarão e montarão

I
Compromisso arriscado e di . lt d d t H T L um sobrará .. •

somente haverá dois postos trn autênticas gangôrras Ia- dei!. Será o duelo. da reabt _.��;a�;�mc�n��:�d�S,o va:o� P�;�;��o, ��irmamos que O�,�.,._,._ ... ..;�.
�:�:�u:�:çaOfe�;c���n:om��'1 �.��:����aP�rt����,.'O t��o a�i�� I�ap����r!:����moo Pi:l.:;�:i���= ;X1J"a a reta de chegada. jógos de domingo serão de.

'

, O Metropol rara doi, cem- grande pêso, na balança .do "VILA OLIMPICA" cunslruirá S. Paulo
promtesos fMa de üríeíúma campeonato. Caso o Marcüto

RIO, 24 (VAl _ O Comi da foi feito. Por esta razão,

:�:�:���u?���::faE;�:� fi;:':?u��aJ:á�;�\::::�; ��:�:a:��:,��:;'!i:r;:U,;�: :i�r��i�f���:n��;:��;::;
�,��:� ���b��:s,a�a�:�:�� ::.�m:e��; �if����rl�:SL�: feitura da Cidade de São ra saber se o novo edil

's;:r:q���C:�d:a��: v:�:� dos adversários. Deverá ven Assim acontecendo, ficarão ����o �:��e7;a���0��:�1� �� �������17�a��m:ss:�iid: r�:
�:�O�:ll�deerfU��b��,r��o r�: ; os e��:';l�;:sc�: S;�l;�� ��s�O�:d;�g:��:�: ��i:C!��a le dos próximos "Jogos PaI' IOtl':��, :l�:�;:�::�a P�� ���
.ia tarde de domingo, quan- ras e Mareilío Dias, nada se manu�f'nção própria de pros ':I�e��6a3�0�:, ;re�:�;�l ���:�' Paulo deveria construir a

��n;l:��n;���o:rd���ia:·l� Di��'Og�:r�;���' °at�:�� ::g�� ��Ul�st:�::��r:o:'us nar de Barros prometera "Vila Olimptcn" com capa-

der com 2 p.p. enquanto que duas vezes em casa e duas Maul'1J Borges far todo o npôjo à constru- cidade para 4 mil nüétas e

) caxiae e o terceiro coloca- róra.
.ão da "Vila Olímpica'.'. res

I di�ig�ntcs, com inteira vida

do, com âp.p.. Hêct:jh.iOl1uni. o Palmeiras ::���b��id::ee:t�.e::�!�:t�l��, I
própria.

; M�troPQ',· cujos resultadoo

IA delegação do Marcilio ão imprevisíveis enquanto
Dias que irá até Criciuma �r� chance de vencer o

saldar mais mIL conrpromíe- .tauía Ramos e H. Luz, nos

so pelo campeonato esta- íorníntos destes.
dual, viajará hoje por via ü Palmeiras dará combate

A diretoria do Clube aérea para aquela cidade ic xra-cnío Dias e Paula
Atlético Tupy, vem de dar sulina onde pernoitará. No 5t�,T,03 longe de sua torcida,
entrada na séde da Liga dia imediato enfrentará ao 'reot r hance de vencer um

Blumenauense de Futebol' Metropol em iguais

condi-I
"ompromisso. Contra o Mar�

le um protesto contra o ções físicas. �ilb nada se pode prognos-
norestn, alegando qUr o "":""'_:;._ �iear. Será visitado pelos
)onteiro Schippmam. atuou A diretoria do clube ama- clubes Metropol e H. Luz.
,:::n situação irregular j dor itajaiense do Fiuza Li- Possui credenciais para al�

! ma vem. de convidar o Ex- canc:al' uma vitória e depen-

Ultimas do ESPOi te
Verde

A equipe do Marcilio Dias

foi a que mais tentos csst

nalou nêste certame com

um total de 11 gols. Zé Car

los também do Marcílio é o

nlui de domingo, serão ele
tlwdas eliminatórias para os

atletas blumenaltenses que
se prepararam. para parti
cipar do campeonato brasi

leiro de atletismo a se reali�

Barriga
Por via marítima, chegou

a Itajaí o jogador Emir, que
foi contratado pelo Marcilie
Dias ao Botafogo F, R. da

Guanabara. O ex-botare-

Confórme foi divulgado, 1 trca do remo, em vista de co

��im����Z:d:eg��a l�n�n::m�� i �ernt��:��� ii:���Up�r:e:;
�" nag�m ao �rof. Cristaldo

i péga.
A reportagem desco-

� AraUJO, Presldente da F.V.�

I
nhece se o desafio. foi aceitoM.S.C.. pelo atleta aldista

t tI .• !r:çtl})lpel::.içã.�...Y�1íst1c!l foi I' - ;-:0--. �9? � �
�

I)ast,antf: concorrida, tendo A e.lmpe do Osvaldo Cruz
--- apresentado os seguintes estará dando combate ao

vencedores até o quinto lu� DUQ,ue de Caxias, na tarde

3"al': do próximo domingo em seu

}.O lugar: Barco Argonau- �stádio. 110 Estreito, Nesta

ta co�n Pedro Soares e Dal oportunidade o Duque de
,niro Soares. Caxias estará inaugurando

I 2.0 lugar: Barco Pioneiro novo uniforme, O Osvaldo

dest�n;r����a�� :rfi:;oe��d;:r�l:n;��� a:s�:ti��� t���� ��mFe:a��::s.soares e osvalr �:L:��d��ve��g:����:;r �::��
SA DE RAMOS, que será celerada na Capela da referida

.

3.° lugar: Barco Kon Tiki .Jarlito e Dion�i; Zilton e

irmandade, no próximo domingo, ia 26 do corrente às 7 com Osvaldo Nunes e João, César II: Joqumha, Mari-,
horas.

I
Soares.

I
nho, Lomayer, Telê e DUma.

Consi�tórlo da Irmandade, aOB vinte e dois dias do ,4.0 lugar: P:r.ata: com Wal 1\ diretoria do Veleiros da

nês de março de 1961. dn Lopes e Bllltotl. .000
Américo Oliveira. 5.° lugar: Barco Dtmga" Ilha, devera mant.er uma

2.0 Secret.ário

I co�n ,Ney Hubner e

Izaia., I J"e.
união de. se,u� mer_nbros

__
-

_._�_,.,,_, .��. __ -_._.__ Ullssell. dentro dos proxlmos dias, a

A L U C A - S E 000
.

hm de �ehber.ar vários as·

óTIMA RESIDÊNCIA COMPL���ENTC:. ZM?:I��� ra0q�e;����a��n�el r��l;re:� I ���t��s ��:�u��v�a�;��'�:��
��A:,CEL����T���;>�:�A, F A A.

1 gem ter abandonado a pril estadual de vela.
_

guense poderá atuar àomin

go em Crlciúma, pelo me

nos uma etapa.

zer em Pôrto Alegre. As eli

mínattaías terão por local o

estádio' da Emprêsa Indus-:
triat Garcia.

arqueiro menos vazado, com
2 vézes. O único a.rtilheiro

negativo é Rato, do Hercilio
Luz e o artilheiro principal
do certame é ldésio, com 4

tentos, seguido de Aquiles
também do M. Dias e Nilzo

do Metropol
tentos.

ambos com 3

. pressinho do Carlos Renaux
O atacante Pereirinha, para uma par,tida amist.osa,·

qll(; havia seguido para No� na tarde de domingo.
00 Hamburgo, onde foi sulr ,

metido (t um períOdO de ex� I O barco Argonauta, tripll
no clube Floriano' lado por Pedro Soares e Dal

regressou- ti Brusque miro Soares, foi o Vencedor
007 aérea. O jovem ata� da regata de domingo, rea�
cante embora tenha agrada� lizada na baia Sul, em ho
'ia nua conseguiu pennane� menagem dos diretores do
"er . no clube gaúcho em vis tradicional clube da Prai
ta de não concordar com a nha ao prof. Cristaldo Araú

CONVITE
Irmandade Nossa Senhora da Conceição

MISSA DE RAMOS
O prélio Vasto Verde x

Car:os Renaux marcado pa
l"a a noite de quinta feira,
foi t·ransferido de comum

acõrdo para o próximo dia S
ele abril, no est.ádio da Bai�

xada.

Na tarde de hoje e na lIW-

n1"QPosta apresentada pelos jo. Presidente da Federacão
clireto�es do Floriano. de Vela e Motor de Sa�ta

Catarina.

R_ADIOGUARUJÁ
., apresenta

,.........,_..>' I
I

O BOCAIUVA E SUA AUSÊNCIA
DO CAMPEONATO

HOJE O TORNEIO BANCARIO
Confórme aconteCe' anual� Vencedor do l° K V. do 2°

mente o Centro Bancario 5° jôfN - as 16,40 horas -

natrocinará o campeonato Venc. do 3° x Venc. do 4°.

/\ equipe do Bocaiuva Es�

I
"ampeonato já organi:;m,das, .le futebol de seus associa- Em caso de empate no

Qo!te Clube estarão ausente � divulgadas, o clube cana- 105, tendo marcado o Tor- tempo regulamentar haverá

! �!o campeonato da cidade. O 'inho estará ausente nesta neio Inicio para a t.arde de disputa de penaltis num to�
.

dube boquense pertencente hoje no estadia do Abrigo �al de 3 para cada um, sen-

n gloriosa Marinha de Guer cmporada. Desta forma, de Menores. do disPtttadas quantas série

i ra. por questões que a re- \\'aí, Figueirense, Tamanda forem necessárias.
! portagem desconhece, não "é, Atlético, Paula Ramos e Eis como está organizada A tabela do campeonato
vai se apresentar nesta tem- tuarani. serão os candida� a tabela:

•

será oportunamente djvul�

parada perante a sua tor� tos ao titulo. }o jôgo - as 14,00 horas - gada:
�ida e o público florianopo Crédito Real x B. Brasil.
'itano. Realmente é

lamen-''-,-M-A-D-E-IR-A-S-P-'-,R-A-R-'I
2° jôgo - às 14,40 - B

avei que ISSO venha a acon
CONSTAUCAO

Inca x Caixa Econômica

I"eeel poIS o BocaLUva sern-
I R M A O S BITENCOURT

}re colaboIou para o maIOr
,""s 8AOAV6 101"1 .se? 3°jôgo-as15,20horas�

jnlhantlsmo do certame da ..... IIGO PIPÓS,IO 0 ..... ' ...... ' B Nacional K Nossobanco ....... ___

apitaI do Estado Com a ta \ _ 4° jôgo - às 16,00 horas -

I '�-ii;;;I�"':';I;-.S-A'--O-P-AULO" CONSULTE·NOS SOBRE IMÓVEIS
Resultados de 4.a e 5.u da capital paulista, naquele

feiras: dia. os clubes paulistas so�

No Rio: Botafogo 3 x Fla- licitaram e obtiveram alte

mengo O e Vasco 4 x Amé- ração da tabela. Assim, Co·

!ica 1. rintiall,'> e Fluminense joga
Em São Paulo: São Paulo rao sibado, a tarde, fi Pal-

3 x Corintlans 2 e Santos 1 meiras versus Botafogo, no

x Palmeiras 1. mesmo dia,.à noIte, ambos

ALTERAÇõES no Pacaembu. Flamengo e

pe��oT02r�e�oA�i�S�s i�!�:' �O::;:�ê�� t:;:�!�nã�á�:SdcO� \
marcados para o próximo da Gama e São Paulo atu'l

\domingo, tanto no Marac�-, r�.o igualmente no �araca�
nã como no Pacaembu, nao I na,

na segunda�felra. a

:�i: �� ����:�r��. Ep�ef:!��' noite. _.���

SABOROSO?
sI) CAFE mo

�
------_._--------------�-�

PATRoeíNIO oe

MÔ1/f/Ç, CIMO DE FLORIANÓPOLl>

Agência Inlermediária de Imóveis
ALUGA - ADMINISTRA

� - COMPRA - VENDE

� - SERIEDAIlE -

SIGILO

RELACAO DE IMóVEIS EM NOSSO ESCRITóRIO E
.

NA AG:í1:NCIA DE REVISTAS BECK -

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

Direção: ARNO BEeK
As. Juridica: DR. ACACIO S. THIAGO

RUA ANITA GARIBALDI, Esq RyA DOS ILHEUS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 25 de Março de 1961-�-----------------�'-----

Adquira seu

Chevrolet .. · Brosil

pagalldo em 18 meses

Concessionarios

HOEPCKE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Semana Santa na Catedral

Metropolitana
Devidamente autorisados pelo Govêrno Metropolita

no, fazemos público que nos dias 26 de março. a 2 de abrU
do corrente, serão celebradas, na Catedral, as cerimônias
da SEMANA SANTA, obedecendo o seguinte programa:

Dia 26 de março - DOMINGO DE RAMOS - As 13
nc eas, <,Bênção dos Ramos por Sua sxcta. Revma.. o SI'

Arcebispo Metropolitano. A seguir, procissão em tôrno e

por dentro da Catedral. Ao terminar a procissão, Miss�
Solene e Canto da Paixão.

Dia 29 de março _ QUARTA-FEIRA SANTA - Con
fissões durante o dia {O que Se poderá fazer desde os dias

precedentes) e para o que haverá na Catedral e outras
igrejas, número suficiente de conressõres, em preparação
ela Comunhão Geral do dia seguinte. (Aliás os fiéis sa

bem da lei da Confissão e Comunhão ao menos uma vêa
por ano. Sabem o dever correlato da desobriga, isto é, da
Comunhão durante o periodo pascan . As 18 horas, Oficio
de Trevas, findo o qual continuarão as Confissões.

Dia 30 de março - QUINTA�FEIRA SANTA - As 9
horas, Missa Ponütíotü, intercalada pelos belíssimos e

imponentes atos da Sagração dos Oleos. As 18 horas, Mis
sa Solene, com Assistência PontificaI e Páscoa dos Fiéis
em que tomarão parte tôdas as Irmandades e Assoeíaçõea
religiósas da paróquia, terminada a qual haverá a Ceri
mônía do Lava-Pés; a seguir, alocução pronunciada pelo
Sr. Arcebispo. Em seguida, até .à meía-notte. Adomçtío ao

S8. Sacramento no Santo Sepulcro.

Dia 31 de março - SEXTA-FEIRA SANTA - Às 15

horas, Solene Ação Litúrgica pe�a Pai:J:ão/ e Morte do Se- ,

nnor, com alocução de Sua EXCla. Revma.; depois, Canto

Ida Paixão, Adoração da Cruz. No final da Ação Litúrgica,
os fiéis que o desejarem e estiverem suficientemente pre
parados, poderão receber a sagrada comunhão. As 18 ho
ras, Descida da Cruz. As 20 horas, Procissão do Entêrro,
obedecendo ao itinerário: Praça 15, ruas Felipe Sohmidt,
Alvaro de Carvalho, Conselheiro Mafra, João Pinto. Av.
Hercílio Luz, rua Tiradentes, Praça 15 e Catedral.

Dia 1.0 de abril - SABADO SANTO OU V1GILIA
PASCAL - Às 22,30 horas, Bênção do Fogo, do círio Pas
cal e da Fonte Batismal. can to do Exultet. Renovação das
Promessas do Batismo. Em seguida à meia-noite, Missa
Solene da Vigilia Pascal e Procissão do SS. Sacramento,
em tôrno da Praça 15.

Dia 2 de abril - DOMINGO DA RESSURREIÇAO OU
PASCOA - Às 10 horas, Solene Missa Pontifícul _ alo
cução ao Evangelho, pelo Exmo. Sr. Arcebispo. As 19 ho

_
ras, Missa Vespertina. Alocução. Coroação da imagem de
Nossa Senhora.

NOTA: Pata a comunhão nas Missas vespertinas f
necessário e basta observar o jejum eucarísti-co, pela se

guinte forma: a água natural é sempre permitida; li

quidas, exceto os alcoólicos, Pelo menos 1 hora antes; E'

até 3 horas antes permitido tomar alimentos sólidos e li
quidos sem distinção.

Para todos e cada um déstes atos em que se come

moram os principais mistérios de nossa Redenção, são
convidados as meretíssímas autoridades civis e militares.
-olégfoa e socancíos católicos e fiéis em geral.

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

��'�;,) Mons Predai-íco HObold, Vlgâ,lo 0",1 e Cu,"

INewton da Luz Macuco, Provedor da Irmandade do
ss. Sacramento.

_

-------------------- ,----------------,--------

LEGIÃO IRMÃ BERNWARDA

\ CONSELHOS DE'· BELEA díretorta da �e�'�I:: �'�W"da convida a to, lidos os seus associados para a missa em Intenção da alma
I

da saudosa e benemérita educadora "Irmã Bernwarda" e
em comemoração do 4.0 aniversário de fundação da LIB, ACIDENTES CAUSADOS

1 Vejamos em primeiro 10- Os acidentes que poderão' São preparados compostos' t bé
que mandará celebrar, no próximo dia 26, às 7,45 horas, PELOS REMOVEDORES DE 6.a! os removedores de cu- advir com o emprego do I de nurocetutose (algodão �:�:;m�om��s aS�n:i:Úi;a�:;
na Capela do Colégio "Coração de Jesus".

I CUTfC��A EUN���ALTES tI���.!g:�::!:en;esp·ele das
material até agora citado porvorar, celulofde (filmes á distancia .ísto é, porque e

., resumem-se na possibilida- de cinema), aceto-celulose, como o produto colocado

I
unhas era solta (empur:- de de um dano á matriz un- r�sinas com

.

a adição de nas unhas das mãos ou dos
Dr. Pires ���::e PO�'e ll;::�ode��.mOnu bad'e- gueal, tecido susceptivel de dissolventes. plastificantes, pés vem provocar o nct-

infecção e dai provindo sfuunb)'et�ncias corantes e per- dente nO,rosto. O fato é queDOS produtos normalmente

I
ferro tendo uma extremida- uma deformidade no cres- ".

I caso surram fenomenos de
empregados para o trata- d�. em meia lua afim de re- cimento ou mesmo perda A questão do uso de ver. intolerância o preparadomenta das unhas dois deles cüitar o trabalho. Depois' total das unhas. ni� para as unhas traz á deve ser imediatamente pos-
me�ecem uma atençã� es- r disso feito certava-se a pelo! Também a remoção me- b�lla. o problema das aler- I to de lado.

�:sCl��ce;o��� !o'�SUar�lden-1 ��m uma tesoura ou anca- �ne:�ain'�,od�omcutícpUelq.ue'neo,P'oe- gla� ISto é, pessoas que OI NOTA: _ Os nossos leito
-.,,, u " a!lhcam e apresentam rea .

res poderão solicitar q al
reiterados choques traumá- coes de intolerância como quer conselho sobre o �ra
ttcos poderá originar man- ar�or, coceiras, eczemas lo tnmento da pele e cabelos ao
chas brancas que se apre- caueaoos de preferência no médico especialIsta Dr. Pl-
sentam sob o aspecto de rosto, na região palpebral. res. à rua Mexico, 31 _ Rio
pontos ou estrias. Os tempos As estatísticas demonstram de Janeiro, bastando enviar
foram se passando e veio a que cerca de vinte por cento J presente artigo deste jor
moda dos removedores qui- dos eczemas de origem cos- nal e o endereço completo

:���s a��n��tíc�I�I::V:�n� :��j��li���ãOd:�d�:rn�z e�:: para a resposta.

desprendimento da pele pois unhas.

eram preparados com doses Até agora não foi pasSivei
rte dois a cinco por cento determinar com seguranç8
de alcalis fortes como o qual doi" corpos que entra
hidroxido de potássio Ou o na composição do verniz f
carbonato de _sódio em so- capaz de provocar o Choque
Iuçôes aquosas e glicerina- o. --,

-

�___ "_

nas. Com a supersttçâo, em- Reunião de G o y e r n a d o r '

bora ainda nao provada I e s
cientificamente, de que se a O Pr G I��!í����cer!O�aCi�r���t:, :�� I

ograma era
sou-se em aumentar a por-

.� E� o seguinte o progmma;a ser cuml''I'1do "I' reu·
-entagem do arcan. Com is-

nzno os gOllenwdor(>s com o Pre:�jdellte JlÍ71io:
30, em vez de se obter uma: PROGRAMA GERAL
remoção suave da pele tem--Ise um verdadeiro deaagre- DIA 2� de MARÇO _ (Bexta-feh-a)

I gamento
e que como é obvio Apr�io:cntaçoe" das conclusões d0S G. T. ao Senhorexplicar, poderá mais cedo Presidente:

ou mals tarde originar um ?7,OO ho�as - Educação. _ Saúde Pública: en..acidente. deru.es: '<;€1'\'1(;0,<; hospitalares: égua e esgôto: sanen-

r n��,\ss��e��ã�m ���l�;����; meuto geral.
.14,00 horas - 1.0 Política municipalista e ne-

-iu Vernizes para as unhas eess.dades _ Comercial.
.

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

Um terreno sito à rua 16,00 horas - 3.° Cooperativismo e desenvolvimento
Felipe Schmidt, próximo à de livre emprêsa.
Agência Ford. EI�ll:enjl�s participantes: - Presidente da República
Tratar com Aécio C. Ne- Ministro (assunto em pauta) - Governadores - As,

ves. à I ua Osvaldo Cruz, I sessores: do Presidente - dos Ministros - dos Co ...

156 _ Estreito r-, depois vernadores.
ses 18 horas. DIA 25 de MARÇO (Sábado)
______________ Prosseguimento da apresentaoão das conclusões ao

G R A ( A Senhor Presidente:
-

• petr21��� d:��svohrim���g\�due;�:�ijdade e carvão;

09,30 horas - Transporte e comunicações: por
tos; armazéns e silos.

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

16,30 horas - Polítíca econômica: finanças e

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

O?,OO horas - Regresso.

I
AGRADEÇO AO P. REUS! Vende-Se um ueüssuno lote de terreno medindo 10UMA GRAÇA ALCANÇADA, metros de frente por 32,70 mts. de fundo' (área total

----ooo--_-=- L_IL_IAN MUI��_ ! �!7.�Oed�:s·�r'a�o;e�i:�dOr�: !�!�:�er: �o�l�lir:�leB�;��
,.. , � ,_. '_, neiro.

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

mo :1.0 ponto de ônibus. Preço de ocasião. Tratar com Ni
üio Madalena Filho a rua Max Schramm 1645.

VENDE-sr

lO'RENIZONl, DAL PAI S. A.
Indústria e Coméruo

Assembléia Geral Ordinária
z.a CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas da LORENZZO

NI, DAL PAI S/A - rnd. e Com. a se reunirem em Assem
bléia Geral Extraordinária. em segunda convocacão, a sr

rea tear às 9 horas do dia 10 do próximo mês de Abril de

1961, em sua sede social, sita à rua Pedro Andreazza s/n.c,
� vídetra - nêste Estado a fim de deliberarem sôbre-a
seguinte ordem do dia'
a) Mudança da sede social para a �idade de Tangará,

nêste Estado;
b I Preenchimento da vaga existente na Diretoria;
c i Mudança da data de encerramento do Exercício

Social;
d r Mudança da denominação social;
el Atteracãc parcial dos Estatutos Sociais, pondo-os em

conformidade com os itens anteriores;
f) Outros assuntos de interêsse da Sociedade.

Videira, 21 de março de 1961.
A DIRETORIA

EXIJA A
NOTA FISCAl
DE SUAS COMPRAS! ... E CONCORRA A�
,- IORTErOg EM dUNHO f OElEMBRO

DE SEU TALÃO VALE 1 MILHÀO�

S,IUOROS01 ]só CArl: Zlfo

VENDE-SE - Belíssimo Lote

Terreno aito, em situação privilegiada, cercado de
residências recem-construícas e de fino acabamento, ser
vicio d� melhor linhas de ônibus desta Capital.

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

Tratar pelo telefone 31-91 no horál'io comercial e
[f.m d"8<:to:: pelo telefone 2577.

PARTICIPAÇÃO
NORBERTO SERRATINE Vva. ANA ISABEL C.

E SENHORA I OOSTA
Part.jcipam aos parentes e

.

pessoas de sua relação o I Participa aos parentes e
contrato de casamento de pessoas de suas relações o

s�a. filha Sônia com o sr.

II
contrato de casamento de

Jono Costa seu fllho Jórl0 com a srta.
-- Sônia Serratine

Rua Almeida Tôrres. 293 __

. _

Apto. 24. Rtla Raimundo de Brito, 165
Acllmaçao - Sao Paulo Aclimação - São Paulo

. --�---- -----'---, -�-----
BORDEN AIROTOR S.S WHITE

RADIOLOGIA DENTARIA
Cirurgiào e Prótese Buco - Facial. - Consultório'
Rua Jerônimo Coelho 16 - 1.° a�dar - Fone 2225

•

EDITAL
O Diretório Acadêmico XXII de Janeiro da Facul-

. dade de Odontologia da Universidade de Santa Catarina,
tem a grata satisfação de comunicar ao distinto público,
que a "CLíNICA ODONTOLóGICA" acha-se em funcio
namento dêsde o dia 10 do corrente, cita à Rua Esteves
,Túnior, nO 93.

Funcionará todos os dias úteis da semana, no horá�
rio das 8 às 12 horas.

Florifmópolis, 22 de março de 1961

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Prefeitura de Florianópolis:
DEPARTAMENTO DA FAZENDA
Movimento da Tesouraria, ein 30 de Dezembro de 1960

Saldo do dia 29 (em caixa) CrS 4.643.010,00
RECEBIMENTOS

RECEITA ORÇAMENTARIA
AI recedecêo 885.544,00
Depositante de dinheiro 343.021,70
Conta de depósito 2.000.000,00
Operações de Crédito 400.000,00
Despesa Orcamentárla 36.755,00
Movimento de fundos 2.040,00

PAGAMENTOS
DESPES!! ORÇAMENTARIA

Administração Geral 3.082.543,00
Exação e Fisc. Financeira 340.288,00
Sego Pública e Asstst. Social 32.827,00
Educação Pública 1.582.395,00
Saúde Pública 232.458,00
Fomento 9.000,00
Serviços tndustrtats 542.823,00
Serviços de U. Pública 549.246,40
Encargos Diversos 1.200.000,00
Depósito Especificados 400.000,00
Fundos Disponíveis 35.480,00
Conta de Depósito 109.084,00
Depositanta de dinheiro 16.120,00
Receita Orcruuentártn 10.854,40
BALANÇO 167.251.90

CrS 8.310.370,70 CrS 8.310.370,70

DISCRIMINAÇAO DOS SALD03

Na 'resourann
Em Bancos

CrS 167.251,00
3.194.632,10

CrS 3.361.884.00

Prefeitura do Município de Florianó polis. em 30 de Dezembro de H)60.

Movimento da Tesouraria. (:.1 :: da Janeiro de 1961.

,s:dd.) do dia 30 rem caixa) r'rs 167.251,90
RECEBIMENTOS

RECEITA ORÇAMENTARIA
Arrecadação .....

_ 356.131,60
Depositante de dinhetrc 110,40 \

crs 523:93,9�- -c,
__ (

PAGAMENTOS

LISCRIMINAÇAO DOS SALDOS
Na Tesouraria
Em Bancos

Cr�?3,90
3.194.63'2,��

......

Cl'S3.718.126,00

Prefeitura do Município de Plorlanó polis, em 2 de Janeiro de 1961.

Movimento da Tesouraria, em 3 de Janeiro de 1961
Saldo do dia 2 (cm caixa) Cr� 523.493.90

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
RECEITA O.'tÇAMENTARI.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

Arrecadação 131.799,60 Administração Geral 8.100.00

Para a boa dona de casa nada mai� j

útil que um rogão â gás para
fa�ililar sua tarefa de cOzjnhar

Depositante de dtnneiro Fundos Dtspouiveis
BALANÇO

132,00

CrS 655.425,50 CrS 655.425,50

DISCRIMINAÇAO DOS SALDOS

Na Tesouraria

Em Bancos

CrS 517.325,50
3.324.632,10

CrS 3.841.957,60

Preret'ura do Município de Florianó palis. em 3 de Janeiro de 1961.

I Movimento da Tesouraria, C:,1·1 dC"Jdheiro de 1961.
Saldo do dia 3 (em caixa) Cr$ 517.325,50

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

RECEITA OR'ÇAMENTARIA DESPÊSA ORÇAMENTARIA
Arrecadação
Depositante de dinheiro

248.589,20
4.395,60

Administração Geral

Depositante de dinheiro

Fundos Dtsponlvels
BALANCO

era 770:310,30 crs 770.310,30

DISCRIMINAÇAO DOS SALD03
Na Tesouraria

Em Bancos
ces 687.790,30

3.394.632,10

CrS 4.092.422,40

Prefeitura do Município de Florianó polis. em 4 de Janeiro de 1B61.

Movimento da Tesouraria, em 5 de Janeiro de 1961

Saldo do dia 4 (em caixa) CrS 697.790.30
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

RECEITA ORÇAMENTARIA
Arrecadação 123.788,90
Depositante de dinheiro 385,60

DESPf:S.4 ORÇAMENTÁRIA
Fundos Disponíveis 70.000,00
zieposttante de dinheiro 320,00
BALANÇO 751.644,80

0r$821.964,80 ces 821.964,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDC3
Na Tesouraria

'.111 Bancos

crs 751.644,80
3.464.632,10

CrS 4.216.276,90

$

_____ __a__�_

'"
� �

I

130.000,00
517.325,50

2.500,00
20,00

70.000,00
697.790,30

LONDRES IH.N.S.) - O
Ministro da Fazenda brttá.
nico, Sr. Selwyn Lloyd, par
tiu por via aérea para Bonn,
a fim de fazer uma visita
de rrés dias, durante a qual
conversara com ministros
do Alemanha Ocidental sô
ore problemas internacio
nais nos campos monetário
e f1mmceiro.
A visita foi organizada

em fevereiro, quando veio a
esta capital o Dr. 'Konrad
Adenauer, e embora as

questões diretamente anglo
gerrnánícas irão ocupar al

guru tempo nas entrevistas,
as discussões constituirão
verdadeiramente parte da
consideração "ocidental" ge
ral do problema do desequi
líbrio de pagamentos. O fa
t.o de haver contínuo supe
ravit em alguns países do
Ocidente o contínuo deficit
em outros criou um degequt
líbrio que ameaca todo o

síetema ocident�l de co

mercio e pagamentos em

livre movimento
Segundo a opinião bri

tânica. é importante cor

!'igir êsse deseqjjilibrto a

fim de que não implique a

introdução de restrições sô
bre o comércio e os paga
mentes. Para conseguir, õs
se desiderato, é necessária a

plena cooperação interna
clonar. Já se considerou SI

adoção de alg\l1n9F n ..!u(das

prnW'».- e o propósito da

�'� do Sr. Lloyd é levar

! avante as conversações.

Fogões à

liquigás. com '-<li

instalaçAo
completa
entrega de gú
automática
• domicilio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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[s!�!���:��t�.,i�!��!�e�o��J!I�,��omia Catarinense Santa Catãrina será atendida em
todas as suas reivindicacôes no

l

setor do ensino

S. Excia. o Sr. Governador Celso Ramos, que iniciou a en
trevista coletiva agradecendo a colaboração da imprensa
de todo o país, que veio a esta capital, para o encontro
com O sr. Presidente da República, na reunião com 05

governadores dos Estados do Paraná e Rio Grande do Sul,
presidida e determinada por S. zxcia. o Sr, .rêmo Quadros.

re::nSde�' p����i;;t�af;�U� n:��s�s� b����t�:�t�e���
rede sobre a criação do Ieveí ii consideração do sr.
Banco de Desenvolvimento .rânto Quadros, preconízan ..

Econômico adiantando "que do solução rápida, é o das
já na reunião de ontem à �Rs, a Um d� que, através
noite, S. Excia. o sr, Minis- (leias, haja Integração da
tro da Fazenda, Clemente econcmía catarinense, de
Mariani, havia exposto o morando-se, ainda, em ccn

fato de que os trabalhos de stderacões acerca do pro
Santa Catarina, coincidiam blema estrada no Estado,
com os apresentados pelo que está entravando a eco

Ministro e pelo- Presidente rromía
da República, fato êste que Considerou, o entrevlst�
.10S honrava sobremaneira, do, quando perguntado 80-

expendendo, mais adiante, bre o hora rIo único do run
declarações sôbre a reter- cíonatísrnoestaduet, o m�s
ma cambial, diZendo-se se- mo ímpratlcável para t? ln
tlsfeito com a medida pre- terior do Estado, em. vrrtu
sidencial, que, se agora, está de de as linhas de trans
cncarecendo o custo de VI- porte obedeceram a horérto
da, mais tarde, trará bene- certo e muitas yezes o lnte
ücíos à nação.

'

wessedo, e, muito especial-
"Não houve de fato mor- :nente o rcncíonéno, che

dente, o que houve foi que gar atrasado. Disse, mais,
o secretário da Agricultura que divergia do ponto de
de Santa Catarina, deseja- vista fixado pelo governo
va que o problema do trigo, anterior, no tocante ao ho
fosse diSCutido pelos três rár-ío únícc, tornando a frl

Estados". referiu-se o sr. sal' que na� era pratIcá
Governador, quando per- ver no Intertor, ter!lllnando
guntado sôbre_ o caso s1;1: po.r aürmar que irra consti
gido por ocasiao da. reuruao tutr comlssao p�ra efetuar
da Comissão de Agncultura. estudos no sentido.

Celso Ramos exattou papel
da imprensa 110 progresso
<lo paás.

periódicas. O porto de rta
jaí será objeto de estudos
por parte do MinIstério da
Viação e Obras Públicas.
c dentro em breve esta
rão os trabalhos de melho
ria em andamento, segundo
as próprias determinações
do sr. Jânlo Quadros.
S. gxcíu., ainda falou se

hre 'l SUDERSUL, a tese

Sotelca (linda êste a1J.() estará produzin'do 50 mil Kiw, afirmo!1 o sr. CO'""

1,ernador Celso Ramos ontem em ent.revista à impre1l.8(l

"Entendo que o problema
(.]0 carvão, em nosso Estado,
t.erá solução maiS rápida.
com o melhor aparelhamen
to d"lS portos, motivo por-'
(tue t-omei, junto ao Presi
dentp. medidas imediatas,
solicitando colaboração, a

través de verbas. Ao Minis
tério, dIsse, da Viação e

Obras Públicas, caberã. a

tarefa de programar os tra
balho!: tão rápido quanto
l>ossÍvels.
O fértU Vale do Itajllí foi

outro assunto abordado pe
lo entrevIstado, que afir
mou estarem sendo elabo
rados estudos para a regu
larlzacão do Itajai-Açu, a

fim de que o mesmo nâo
venha a afligir novamente
a região, com suas cheias

A seguir, indagado se o

Presidente tinha dispensa:
do consideração especial a

clgurn problema constante
do temário de Santa Cata
rlna, respondeu que "tod?s
os problemas foram recebi
dos pdo sr. Presidente Jâ
nio Quadros com a maior
hoa vontade" e estes pro
blemas são os constant�s
das conclusões do Semina
rio Sócio Econômico e fo.
ram todos eles levad�s a

consideração de �. EXCIa

Fri30u, mais adlant.e, res-

iJO����:r�i�!ct�rgd�ta ;:i�t:
Catarina que o problema
havia sido examinado aten

tamente, podendo adIantar

que a mesma se concretiza
rá dentro em breve.

ContinuandO suas deda

I ações, o sr. governador
Celso Ramos passou a a�or
(iar o problema da CapItal
do Estado, em vista de men

sagem do sr. prefeito: Os·

vaIdo Machado, a�r3;ves da

qual são f�itas mumeras

reivindicaçoes, tal como

água e esgôlo para o Estr�i
to. Disse S. Excia., que nao

. ���;r�'\ d�sri�ec�r :�fu��ng;
��s "ês�1fl1!. P�f:m�sso�;
�!�geo s�gse��o: Al\'�?U,
ainda QUe é sua idéla'-le,\ar..."
escolás até os morros, a fIm
de que as crianças não pre
ciSem de caminhadas para
Hprender. e que as mesm{lS
escolas não seriam somente
para os aiunos aprenderem,
1nas também para a lnte
graç'ão da comunIdade. qom
lelação ao esgôto para ("

Estreito, o governador, disse
que o sr. Fttesldentet,a Re-

��ilC�ui:: I�ee�nic��r:
dispo:.iÇão par� equacionar
e resolver o. ÇIl'oblema, fato
êste que almda se verificará

êS�ri�ue o sr. Preslden
......:aa República já mandou
que se enumerBS§e �ados a

fim de dar soluça0 a para
liza.ção das obras da Esco�a
Industrial de FlorianópolIs.
afirmando mais adIante,
"que c povo pode ficar des

can'·fl.do, porque Do Escola
pstará eonclulda ainda. este Tendo Viajado para esta
ano". Capital em companhia do
O temário de Santa Ca· Governador Leonel Brlzola,larina foi elaborado, alir- nosso ilustre conterrâneo,

mau o governador, de acôr-
sr. Hugo Ramos regressado com n.s conciusões do
hoje a Pôrto Alegre peloSeminário Sócio Econômico, Conva.lr da Cruzeiro.

�'e��ad�ui�� i���� :P!�� _-------..,
��tu��r��;it:,eltldIS���çoJ:i 'Q TE��M: .r����S �

l1refel'êncla, em primeiro lRM ÁOS BITENCOURT
IU'Ulr, ao problema do car-

Çjlol� 8"'D"�Ó /0""1 no,

���'(:�rrra�ã:;�sV;i:;2:�t:n� ""TIGO o{pm'l() 0" ... ' ..... '

der '1 sIderurgia, enerA:la e,

USO DA BANDEIRA
Para dirimir dúvidas

quanto ao uso da BANDEI
RA NACIONAL, o Coronal
Comandante da Guarnição
Militar de Florianópolis, na
conformidade do que dis

põe o Decreto-Iei n.o 4.545
de 31 de julho de 1942, pu�
bllcado no Diário OficIai da
União de 5 de agôsl:o de
1942 _ DIspondo sôbre:::>

..

'..��T."u, é-:l apresen'tação dos
sim bolos Nacionais - faz
público o § 5.0 do inciso VIU
do art. 18 do referido De·
creto-Iel que diz:

_ � 5.0 _ Para homena
gem a Nações Estrangeiras
e a Autoridades Nacionais
ou E�trangejras, assm como

na ornamentação de P1"a.�

ças, JardIns ou vIas públl-

��s�d�I;:c�!���ai, J�lt��
mente com as de outras
nações, podendo ser colo�
cados, em mastros ou pos-

��s, re:I:\�g: ����ms�n���s�
ponham as bandeiras, dan
do-se sempre á Bandeira
Nacional a sItuação descri
ta no número I do present.e
artigo, e a mesma altura
das estrangeiras.

HUGO RAMOS

apresentada pelo Rio Gran
de do Sul sobre fi divisão
geo-cconômlca do Brasil, fi

insta I.ação de industrias em
todos os Estados da Fedc-

����fder�:��ra�d���a eg�
desenvolvimento que as
mesmas trarão ao país e

que u problema .do consu�
mo não deve afligir a nin
{tuêm. pois o poder aquisl
livo do povo aumenta gra
�tUramente.
Antes de encerrar a en

trevista, agradeceu a cola
boração da imprensa, di
zendo, peremptoriamente.
(tue sem ela o Brasil ni'!(1
progrediria e, que, Santa
Catarina teve a. cautela de
pedir pouco pensando nos
outros Estados irmãos e

que os pedidos de Santa Ca
tarina surpreenderam o
Presidente e seus Ministros.
que pensavam fossem
maiores.

Logo após a soleniddde de abertura da Reunião
do CovernadOJ·es. as diversas comissões de trabalho
�'eak?am1Jt as suus eerouões ,1!(t.� dependénctes de
Edifício das Direeorics.

O !J1"UPO de trabalho de .Ed1u.xtç(1o, presêdidc.
pelo Minist1"O dJa Educaçno, Dr. Brígl:l-o Til/OCO,
contou com a presença dos Sec-retários da Ed1u:ação,
dos três Estados e, ainM elevado número de técnicos e

professôres
O Ministro dJl Educação, Dr. Brígido Tinoco,

depois de haver feito uma rápida palest.ra, em, que
disse das finalidades desta. reunião e desejo de seu

Min.isté,-io em ajltdar todos os Estados a resolver
os muis a�gustiante.1 problemas que afligern '.J ensüw,
principalmente os Estados do Pal'aná e S�..nta _Cata
"ina, pois segundo foi infor�ado .

a stttl.aç�o_ do

ensine néstes dois Estaoos, e consulerdda wotica.

Em seguida o Ministro �!is��g: t�e sa;��ac���_
�rpa������oT�ne��·�'ttrf�S�� rina e ainda providências
Educação e Cultura, Jorna- para solucionar problemas
lista Martinho Callado Jú do ensino em nosso Estado.
níor para que o mesmo a . Todos os problemas do

presentasse ii. comissão a'i Ensino eatarmense foram

reunida as suas reivindica' ������r�t,e d;:�����Jon�s�cões.
Sr. Ministro da Educação a

O Secretário Martinho máxima atencão e a sua
canado Júnior, assessora do promessa de oúe todos ês
por diversos professores rez tes pedidos serão atendidos,
um relato da situacão do dentro da medida do nos
ensino catarlnense e os sivel, afirmando que não
pontos principais que estão deixara de atender nenhum
« merecer imediato atendi- pedindo apenas que ihe des
manto, não só como neces sem um pequeno espaço de
stdaées prementes dos estu- tempo para tomar as devi-
dantes e para o maior apri das providências.
meramente do ensino cata- O MInistro Dr. Brigldo
rtnense. 'rtnoco, dando por encerre
Enlre outros pedidos for:- - do o ass-mto, em sua prl

mulados por Santa Catar! moira discussão com rere
na, através de seus repre- iência aos problemas (I'
sentantes cocemos ressai ensino em Santa CatarIna.
ter: _O auxilio para a co�s- passo" a palavra ao Secre
-rucao a começaor ainda es tário de Educacão do r
te aroo, de 2.994 salas de !'aná, para que ci mesmo fi
:'ula, para serem distribuí- zesse uma exposição da sI
das por todo o Es!.ado; a tuacã(l do ensino nac1Uc1e
construção de mais dois gi Estado, acontecendo tam·
náslos. 03 quais serií.o glná- bém o mesmo com O Secre
.�Ios industriais: conclusão fário de Educação do RIo
das obras das Escolas Nor Grande do Sul.
mais Rurais e Seu funclona- Após serem aprovados os
mento, cm CricIúma <' Joa relatórios pela comissão dI:'
raba: acabamenLo ainda Trabalho, foram levados a
(-ste ano

-

da Escola Indus- plenário onde foram dlscll-
Irial de FlorIanópolis: Urlns em presenca do Pre
maior fornecimento de ml'l �idente da República e dos
terials escolares para os três Governadores, e apl'o�
estudantes pobreS: lUstaln- vados unfinlmemente.

Banco do Brasil
O dr. João Batista Leopoldo Figueiredo

preside reunião de Gerentes
Na sede da AABB, on

tem, 0>0 dr. João Batista
Leopoldo Figueiredo, presi
dente do Banco do Brasil.
presentes os senhores drs.
Alclde:<. Soares Flores e
Justo Pinheiro Fonseca,
respectivamente' diretores
da Carteira de Crédito Ge
raI e da CarteIra de Crédi
lo Industrial e Agricola
lli"esidiu proveItosa reunião
com todos os senhores ge
rentes de agêncIas neste
Estado. Nesse encontro Çl
Presidente e os Diretores
do Banco informruram aos

seus :-epresentantes admi
nistrativos em Santa Cata- A
�t��a od�ra::g:a ���!�!fic�O �
mento de crédito vai ter.
mormente no setor do fi
llanClamento aos pequenos
produtores, através da de
mocratIzação do crédito
decidIda pelo Presldentfo
Jãnio Quadros. A reunIão
loi prolongada com o exa
me de várIos e interessan-

���dlti�1:tosrel���c�it;s 'ti
�!��� c���i:r:��.�Jt. .com a

�--

CO'.Jeillfldores catarinellse, gaúcho e para114ellse planificam para encontrar
progresso

Florlanópoli;,S�ado, 25-de Mãrço de 1961

Resultados da Reunião dos,
rCont. da La página)
problemas de energia elé
ertca foram estudados em
conjunto com os do carvão.
Na Sotelca, a ligação mais
importante será entre La
jes e Tubarão. Para isso há
recursos programados de
um bilhão de cruzeiros. Isso
possibilitará o funciona
mento da SoteIca em sua
prímetra fase, em 1962, de
acordo com o que ficou de
cidido.

Siãerúrgia e Fertilizantes
:- O Presidente da Repúcuca pediu a conclusão o

mais rapidamente passiveIdos estudos dest.inados à
, Implantação da Siderúrgicade Santa Catarina, com ca
pacidade prevista de 100 mil
Loneladas por ano e da fá-

brlca de fertilizantes, que
aproveitara a pirIta de San
ta Catarina através do áci
do sulfúrico.
Banco de Desenvolvime7l�
to de Santa Catarina _

gO�OI �m�:��lge��: e�rnt;
Quadros e o MInIstro da
Fazenda. O Presidente pro
meteu o maior apoio ao
Banco que posstbílítarà a
Santa Catarina o financia
mento do seu programa de
desenvolvimento. O Minis
tro elegiou muito o traba
lho elaborado pela equipe
de Santa Catarina, dizendo
Que êle apresentava uma
forma sui generts de racüí
lar o sistema de arrecada
ção no Estado..

JÂNIO 'E O CENTENÁRIO DE
CRUZ E SOUZA

Em homenagem espece! ao grande catari11€1tseCruz e Souza, o Presidente Jânio Quadros, ac-aÓa. idemandar pu.blicar em edições populares as obras
completas do Grande Poéllll1 E' sabid'\. que em 24de Novem.bro do corrente ano se com.emora. o ceurenrírio de tt.a.�dmento do gTnnde simbolista.

LOTERIA DO ESTADO DE S. CATARINA

Florianópolis, 24 de Março de Hl61

6·414
4.481
5.174
3,213
6.342

CR$
CR$
CR$
CR$
CR$

500.000,00 - Florian�olis
50.000.'00 - Pôrto União
30.000,00 - Praia Grand(;
20.000,00 - Joinville
10.000,00 - Brusque

-----

E:rt 11l1çÕeH elo M (!s de A b1"il de 1 f)61

DIA 1 CR$ 500.000,'00
7 CR$ 500.000,00

14 CRS 500.000,00
22 CR$ 500,000,00
28 eRS 500.000,00

V I S I T E
SAYONARA HI . FIem

o melhor ambiente COIU a melhor música.
RUA JOAO PINTO - TtRREO DO HOTEL ROYAL

_..
Corre como exato que, no Brasil, os Presi...

dentes da República, sem excQcão, não desesti�,
lOam o "hobby" das anedotas. Getúlio fazia delas
motivos par<l grandes fotografias do seu estado
de humor. Das viagens ele Juscelino há mais
"causas" do que de papagáio. De Jãnio ainda
tudo são enigmas. H<;i bilhetes seus, tc:davía, quelhe revelam o espírito em �'sense of humour",
como aquele que dirigiu ao 1l0!;s0 coestaduano AI'_
lenor Borges, de Lajes, agradecende .. lhe o pre"",
sente de robusta maçã de 800 gramas. Muite,
difundida, no- .suI cõltarinense, ,a seguinte: na
sua campanha, o can.didato JQ teve um pneu
do seu auto furado e enquanto o consertavam

�:::;:a��:�i����e v:;�����llÚ C���:r5�� ���r�oa�c�
com os que ali estavam. 'fl'atava-se de local na
orla marítima e JQ ohsel'vou que os freguêzes
da casa somente compravam anzóis. O dia estava
bom para pescaria, como informavam em !in-·
gllajar cantado. O candidato não gostou daquilo:
todos àqueles homens, marcados de displicên
cia. somente queriam pescar, satisfeitos com o
"de comer" do dia. E já estava por estourar,

quando um sujeitinho enU'ou na venda e pediu
uma pt\. �sse seria diferente,· ida para a lnv6ura,
plantar para o amanhã em vêz de ir madl'acear
horas e horas de caniço cm punho. JQ felicitou�.
o, abraçou ...� e deu.. llie a pá de presente. E já ia
o homenzinho embora, todo satisfe1t.o, quando
o atual Presidente resolveu interpelá-lo:

-- Que é que o patricio vai plantar com essa

pá?
-- Viô cavocá minhoca pra móde í pescál!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


