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'130NaviQs de Guerra�),'dos_J�

no Mar da China para a Invasão do taes
WASHINGTON, 25 (UPI) revoluciotutrios laocianos. o de qu� a resposta se tomas- cada, principalmente da que se pode contar rapida-

- Poderosas unidades das primeiro magistrado deixou se de acôrdo com os aliados Marinha e da Infantaria mente são dois regimentos
forças navais, terrestres e claramente estabelecido que da Organização do Tratado Naval, com algum apoio de infantaria naval e um
aereas dos Estados Unidos quer uma solução pacífica da Asia Sul-Oriental. aéreo, concentra-se eu;. uma grupo de batalha de 1.600
apresentam-se para apoiar da crise do Laos, mas que zona da Asia Sul-Oriental páraquedistas em osmewe.
a determinação do presi- não vacilaria em uma "res- As forcas militares apre- nas proximidades do reino Também em Oldnawa há
ciente Kennedy, de que o 1JOsta" militar no caso de sentam-se para qualquer do Laos. uma :midade de forças es-
Laos não cltia em poder dos continuar a revolução, des- cventuaüdade. Uma avan- As Iorcas de terra com necia.e do Exército, prepa-

�
-

rada pam tntícas de guer
rilha.

Estados Unidos

�------- _'-"-" =
, .

Aviões de caça da Mari
nha e {la Forca Aéreo estno
1Jr(lnlos ?lOS bases de todo
(I Extremo Oriente. Nos Es
fados Unidos .auiôe-se de
unidades d{t F01'Ç(t Aerea do
E.,-ercito para sua tronste
rencui à zona de crise em

::,/ucstií.o d{' horas, A COIl

cenlrarrlo llo forças lWl!ais
?/o Mal' do S/tl da China
com.preende unidades da
rettma frota. ttue conta
com. 130 n(W10s. incínsíre
(fuati'o por/(/-aviões

HONOLULU. 25 (UPI) ---.,.

O Exercito do Ar norte,
.uueneauc ordenou aos seus
ortclats acantonados na'>

mias do Hawai, que não re
cnm occrnracão alguma à
Imprensa sobre as desloca
oões de aviões norte amei-i
canos. Essa decisão foi t.o·
mada em virtllde das tnro
.uacôes que circularam. se

eundo as Quais. aviões mi
1;t:11' ..)1 de transporte nze
rnrn escala em- Honolulu.
12m t rnnslto para o Extre
mo Oriente.
Antes de entrar em vigor

essa croem. um oficial .�

r.enor declarou que \1\1'

t'sql1adrilha de aparelhos
turbo reatores C-130, p1'O
r-ectentea dos Estados Unj
(tos rez escala na base rlc

(Conl MI última prtg.1

O D1'. We1'nhel' von Bvaum, diretor do Centro de
Vôos espaciais Ceorpe M!a1'shall, encarveçaâo do

Projeto "Sq.turno", e autoT de ,U1nn série de a?·tigos
cujn P11blicOçiio j,liciafémos te!_ça-feira.

PROBLTi:MAS COMUNS UNI·RAM PRESIDENTE
JANTO E 3 GOVERNADORES'

U V A: produção'
elevou-se

!

LISBOA)25 (F.P.) � ,4 ex(
t.ra._dição do capitiio Hênri
que Galvão, chefe dos re

beldes do "Santa Maria" e

do general Delgado, can

dillato da oposição à Presi
dénr.m da Repú.blica portu
guesa, será 'solicitada às
autoridades brasileiras,
uma vez que são considera,
dos os principais ínstiçaâo-
1 es da insurreição do ceze
bl·e transatlantico, segundo
assinaia um comunicado
otíoíiü das autoridades se

lczanstas, Jânio vai votar em f. Carlos
o presidente da República é esoerado em São

Paulo � .

fim de votar. In6c.rma_se que, o lado do
st-. Ernilio Carlos, cumprirá êsse dever numa das
s�cções de Vila Maria. Em seguida, irá para São
Vicente, hospedandc .. se no apartamento do sr. Abreu
Sodré. Fonte ligada ao chefe do go+êrno adiantou
nos .,!ue é bem ,possível que sejam. anunciadas, na

ocesieo, as medidas corupiementares à revisão cam..

bial e que demandarão estudos do Congresso, já
que dizem respeito à regulamentação da remessa de
lucros para o Exterior e ao movimento anti truste.

l gr��fc�ng� n:S��P���r�s���-
dente em Videira, naquele
munrcroto, de acordo com

dados oficiais fornecidos
pela agência de estatística
local, a pro�uÇ.ão de uv!l;s
atingiu 12 milhões e 500 mn

quilos, na presente safra
Esta foi a maior produção
até hoje registrada. preven
do-se, no entanto, que para
a oróxima safra, tudo
t.rarÍscorrendo normal, a

quele número será elevado
para 15 milhões de quilos,
considerando-se a produ
ção dos novos vinhedos. Enconlro Jânio-Gronchi

a 19 de Abril no Galeão

TÚNIS, Tunísia - O lideI'
rebelde argelino Ferhat
Abba.�, falando pelo rádio,
ao pOM argelino, disse que
"o começo das negoeiaçôes
ainda não significa a paz".
As negociações franco-ar
geli1Ut1laS seréc iniciadas a
5 de ab1jl em Evian.

NA viagem de regresso, em abril nrôximo. do
presidente Oronch; à Argentina, <:: chefe de Estad L

italiano terá um :ncon,I1'o de três a quatro horas, n I

aeroporto do Galeão. corri o presidente Jànio Quadros,
tendo aceitado com satisfação o convite que lhe foi
dirigido, neste sentido, o nosso govêmo.

Nêsse encontro, a realizar.cse no Rio, a 19 de
abril, os dois presidentes trocarão impressões sôbre a

sítuacão íntemacícoal e assuntos de írrterêsse comurr.

.:....___. "segundo revelou, ontem. o Itamaraü, -em nota �

impresnsa.
Illll ...
��

_iIiII__
"

O PRESIDENTE AGRADECE A
FUNCIONAR lOS

Por intermédio do Gene- o carinho com que foi cer
ral Chefe da Casa Militar cada pelos funcionários do ,
da Presldencia da Reuúbll- Estado. posto!': a sua dispo-
c a S. Excia. o Presidente stcâo.
JQ, agradeceu a etencêo e ASPECTO DE UMA DAS REUNIõES DO PRF:SrDENTE COM OS GOVERNADORES DO stu,
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: 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 Associados. :l_ .. """ ...._ ... .. w.. _t ... �- .... ..

W/fI/L_: I' .. E'''"O,,,''�:,�����!��,d/�,��:;�����iS':bi't;""
pe'Jlati1,as gerais. (I' jri ja-: Imico. COJIIlt1lt;.O de procu
mosa: "Relmião de Florianó- nu encaminhar. soIllcionar
1)('/18", deixou marcas nrc- as exigências prôprias do
j1!lIdct� em certo grupo cue üesenoototmerüc e do nau
jaz OQosição ao govêrno lia /'0 de cada Estado, canse

Senhor C6I180 Ramos. Foram (jncnlcmente do Pais.
alguns pronunciamentos tso- A liulnnlnoria cposicíonis
lados. e na maneira mcsma ta cm Santa Catarina, ma

de divulgação dos opositores, \ goada com (L correta ati/ude
ri que se constataram os! do Presidente. embrabecelL
-nuomos. I Viu uue os seus deséjos de
Todos sabemos que a fi- I "cuniões de ágapes e bucn-

--.
. j! �,�z E�;�;�C�:� I���!.���si D�� �tJ��:�t�:e;uop:;�!:lit:sa�;�:::�� ;.':;::: ':��:����e n�� v!;:���

b.uan es para o ba-te ort políticos, por ventura ou:' das lamentações, isto e,nas
tia', e.u a ju.to. quando o mentaâos por quem quer rodinhas. vociferando con
Club,' Doze, festejara os -uc seja. Veio o Presidente Ira tudo e contra todes.
seus

�9 a�·o. z: r�:��;�� a:!;���:�(I!:� de�::e:�;t,� ae�;)!p�:����:J:7[!Y�
101 Um casar muno nosso administTrltkas de S. (.'(I!a (·Iw.ma Ile (t(le!1islas. Aos (INconhecido e!)tá. de malas J r nur, Para1Ui. e do Rir aplaudiram (!,Ç ínumems de.

ic��o�)�i:e!)a�: �llll;��.�.r pe-
I ��(::�ed:: 11�;��l:S 'z: C!. �����:��,�e:7� f��oras��t�,:�

• O '

mas da reasao. objetos Ih, I ela federal aos trés Esta-
!11 Os cas�ls Dr. �elfin sua 1)reOCu1laç(io. também dos, taxam de lJ1fcha.sacos.
Pe\�oto e DI. José Ma.bur- uanunutrouoa. N(w reio S. renemente. estas aemons-

7� ��n��:I��I1�\�n r��l:���n� :��ia��/:Z::;gr:.�:!�,iC(�i/e;:.��. ;;;�6e;e cl�a�;::;i�;���n�a����
sm. Dr, José (Celeste)

I de partidos. veio sim, cten :',"0. e1H)olvell uma neituenu,
Malburgn deu notn al ta

I
rlendo nüeréeeee ite ontem l/!I/{I sub·min07'7cI .. 1 nuücrii,

":Cl r!��án�!aoe�m gosto. i:;;��;I;�U�/tti;:��;;0,\�ncl!8ti��; ::�;.�,�':��Õ:!;S '��::1l(:I�;�J'8(1�
121 O Jovem Sr. Mru-cítto preocu1mções rios milhões dê alto seul/do C/ri reunião e
Me d e i r o s Fdho, deu habitallles dos três E.�trtdos aplaudiu. a de 1)é. Ccrtítt--rhnw'' com seu viorão. no suíínoe. con-se (file os problemas

.

rrlh) do cucrencm Pa-. O coletivo, .�uperoll o in coletivos. estão ccima' d�
la U 1ivid1Utl. o polítito .. 4 sig minúsculas pretensões pes-

1310 ca.at jorna ístn Fia· �(!fi��;à�roe��:,���' t���::��1 :�:!�it�/Il�:!��:;:s h:��:;d��. " ' ...�t·!\mlj Amorim, es- sstao a confirmar o 1l0S.�O rias, se somem, desapare.
� á preocupado esperando a -ensamento. Em nenhum cem, frente ás magnânimas
. I� I�_a da ceennha. 'emento, o Presidente d(1 equações de sentido geral.

'?epú,blica. seta-se com de Ao comportamento desta
c'(nações tendcnciosag. ütt maioria, verdadeiros tnteree-

14) O savonara "Hi-F'i", é. com manobras politico sados no bem. estar público,
Te,czi1lha .41111111 lleloll a Debu'anle Que represe71tani'

n3 noite de sua

inaugura-I
partidárias. os nossos aplausos. A sub-

nosso Estado /10 baile do Pnlácio Guanabara I
çào aconteceu bastante Foram dias de paCificação minoria. as 7wssas descl}j-

11 Nl tarde de se�ta-feira (Lamele:;). Hü·se. A senho. 1I10vi�11entado. termInando geral, de contenção de âni· paS, por tão funestas de-
na luxuosa I'csldencia da ra R!JLh Luz, srta. Nice

a nOltada, as 4.30 da ma- mos, onde as preocupações monstrações de egOísmo, de
senhora Kirana Lacerda' Faria, o joven\ sr. Paulo �I�.u�:i�a� Felicitamos ao

I �i�ÓS��II���:i�I!��:::c�r�o,:. d�,� embota1neS�LtovE'IRPAa"'LEãON!ZIforam recepCionadas com � Cost.-a Ramos, srta. HelOisa
e!egantc ('há, ,?os exmas):, \ lI:lcll:l ZanioY. carv.alhO.

I
renhoras d. Elon Quadros( � F()�OIl perei!f6. Nunes
d. New>:1 Brisola e cI, Edith ..__0'_
Gama Ramos. 4.1 Fc"tejou "niver" a gm-

�O_ rh:f3. menina Joyce, filha
21 Movimentou a socieda·

)
d,) mnal sr. e O'ra. Dr, Dih

de n inauguração do Sayo· lMura) Cherem _ O co
nara . Hi·FI", que contou, itmi ,!a cumprimenta Joy�
L:lmbem com a presença {e teu \'olos de fellcita-
dos discutidos senhores da çE,t'�.

SR. WALDEMAR O.
HERMANN

tos de feliz estada.
'ALMIR E EUZABETH

Y comeamemos Sociais
Procedente do Rio de Aniversariam rrtt data de

Janeiro, encontra-se em .ojc, os jovens .Jalmir Fl'e�

� 'J{110550 me'o " sr, Walde, ICI'i( o c Elizabeth Sonia \ �
;��aO��n��I�s�;€r�:r7r:�J: ��r���.�:l�f�l��s d��e:�i�)J�a� I �

�

GUCI'l'/l e -essca muito eon .. "Valdemar Osmar HeI111anl�' � _:, _

ceituada na sociedade 10... . d.L..vua .�x��. esoosa d Ical. ! ..\hall Hcrm s nn.

Ontem esteve em nossa

I
No -so , votos de felicids.,

redação. cuja visita agrade, des. extensivos aos seus'
cerno'. Iormulando-Ihe V()o, dignos genitores.

] o. Designo o Coronel Antônio Araújo
para promover sindicância sôhre as condi
Excelência:
ções Que envolveram o empenho de cêrca
de cem milhões de cruzeiros referentes às

dotações da BR-36, (Lajes-Joaçaba), cons
tantes do "Diário Oficial" da União, rle 17

llr dezembro de 1960 (L�i orçamentária'.
página 748.

20. O Coronel Sindicante lerá tôdas as

facilidades, quer do Ministério, ql�er do

Departamento Nacional de Estradas de Ro

dagens, devendo apresentar o seu relatório

110 prazo de vinte dias, podendo requisitar
servidores e servicos a qualquer Ministério,
Autarquia e órgão de Administracão indi

reta,

DOTAtÕES DA BR-35 (LAJES
Jl.lAÇABA) - SINDiCÂNCIA

Memorando do Presidente Jânio Quadros
ao Mmislro Clovis Pestana

CIRURGIÁO'DENTISTA
Preparo de cavidades pela alta velocidade.

BORDEN AIROTOR S. S. WHITE
j Radiologia, Dentária
CIRURGIA E PRÓTESE BUCO-FACIAL

Commlt6rio: Rua Jerônimo Coelho 16 - 1° andnr -

Fone 2225

Exclusivamente com horlls marcadas.
cronica social carioca.
Francis::o Catão. Tony
Mayrink Veiga. Luiz Fer

-o·....:_

ASSTNADO Jânio Quadros

�---DR-:SAMUEL FONSECA

nando Secco e Alvaro Ca· da Ro�a assumiu a chefia
tào. dos serviços de Relações
-0- Pub:icas da Policia MIli-

3) O colunistn reuniu na taro
noite de quinta-feira no -0-
l'es'.aurantc do Querêllcia 6) O DI'. Aldair Ganz vai

SAYONARA HI-FI _ A sOcled�d�VA���a�!�I�tana J ��!�coess:es���:�:L>.flg�::: ��%�:\'srt:�s����atod:o�as�
g'anhou mais um elegante salão para reuniões seletas e' um j a n t a I' americano troo
distintas com a inauguração de Sayonara HI-FI, que es.j quando eram homenagea· �o-
tá funcionando no Edifício Royal, no andar teneo do dos. os srs.: I�rancisco Ga 7) A r.:oluna social cum-

m�derno e luxuoso Hotel do mesmo nome, sito á I'ua I
tào, Luiz Fernando Sccco, primenta o Tenente Amil.

Jono Pinto, com magnifica paisagem á beira mar. Alvfl.l'O Cata0 e Tony Mny- car Gonçalves, pelo seu
O SAYO,NARA está destinado a obter seguro êxito, rlnk Veiga - Os casais "niver" que esta aconte.

com ambiente noturno e montado de acôrdo com as eXi-1 que df>ram nota alta na cendo hoje.
gênchls da mais apurada técnica, conforto e higiene. l1lovlmentada re'u'nião' -0_

A sociedade da Callital bem como os turistas que aqui

I
Paulo (Mll'yam) Bauel:, 81 As senhoritas Heldc

nos visitem, encontram um excelente ponto de recreio. Fernando (Bernadetel Ascel e Rose Marie Colin
EDIFICIO "CIDADE DE FLORIANóPOLIS _ O Viég(',s, Deputado e sra. são duas partes concorren-

grande e bonito prédiO da acreditada firma Daux, Que I Dr. Haroldo Cnrvalho tes ao titulo "Miss Ele-
.

��m:� ��:t�e�sar�e�e6::��I��,to:01�C�: �:cif:::ed:a��! �:l\t�� �����I��) C����;� ��i�\:Il�e�ngú" da cidade

dei 1Vl@ç-;:J@I\IlD\\f1R.nfA\l[)\@ioJf6\predlo, onde a Sul-Amerlca se mstalou em seus dOIS

pa-\
Jose (Vera I Lemos RUI - O - LJ\JU U LJ\J \_j � L.::J�L.::) lI\.S.!_)!..j

vlmentos, um modermssimo distico a neon, mdIcando o

�::�iSdO maJ"'oso 'dl",lo, o ma", até agoca d, Fio".· CATERPILLAR N! 12Com uma llwnlnação a luz fTIa no predio, vem essa r-=::-:::- .oi � •� I
��i���tiVa dar áquele trecho da rua, aspecto novo e agra_' �uHE12 AGDSl'�'ALTOS-FALANTES NA RODOVIARIA _ Ja " acham I� DE ���;����:;:ao "��t:1t�����:n6:Sta'I���a�::,?s naP�:t���et:�� 1

doviária de Florianópolis. :w

5 J O Tenente Ledeny M.

Iniciando a fabricação de máquinas e equipamentos brasileiros de terraplenagem, a

Caterpillar Brasil S, A. apresenta a Motoniveladora N,o 12 _ Série E _ uma máquina
construída para'serviço puxado! A mobniveladora mais popular e mais vendida em todo

o mundo r Nivelar, va/etar, escarificar, remover ou pavimentar com a Motoniveladora
N.O 12 significa sempre baixo custo de operação, atividade mais lucrativa! Esta excepcio
nal máquina brasileira possui as mesmas características e padrões de qualidade da N.!) 12

americana, entre êles: os contrôles mecânicos de rapidez e precisão, a exclusiva em

breagem a óleo Caterpillar e maior visibilidade para o operador, em qualquer posição.
Venha con�ecer a Motoniveladora N,o 12,Caterpillar,agoraproduzida no Brasil. Certifique.
se de q1Je ela é um excelente investimento: sua comprovada capacidade para milhare; e
milhares d.; horas de trabalho representa a garantia de grandes lucros pam seu possuidc,'

115 H.P./Embreagem a óleo/Contrôles mecânicos/Maior visibilidade

Encontra·se tambem pam ser instalada, faz já mul
to tempo, uma rêde desses aparelhos que atenderá o

serviço de outras agências locais, por cont.a da Adminis.
tração da Rodoviária. -

SALAO RECORD - Com nova e elegante apresenta
t;ão, o Salão Record, á Praça 15 e suas discotécns arma
das (om apurado gosto, tem excelente o distinto aspecto
com um ambiente Inteiramente novo e muito elogIado
pela sua freguf>sia. melhorando assim o panorama da
Praça.

E como estamos por ali, pensamos que já era tempo
dos estabelecimentos A Soberana e o Empório Rosa, mu
darem de roupa e salrem daquele estilo com que se
apresentam ha muitos e muitos anos para melhoraI
a'lueles pontos centrais onde se situam, colaborando as.'
sim com o progt·psso da cidade, atualizando seus velhos DIA li DE ABRIL SABADO _ SOIREE E SHOW COM
r�tabclpciment::l_� e colaborando com a renovaçào do A ORQUESTRA DE TO.
CnpitRl. '

BIAS TROISI
lIle.�as 1/a Secretaria

fROGRAMA DO MÊS
PROGRAMA DE CINEMA Mi!:S

DE

MARÇO
DIA 28/3/61 - DOIS CONTRA UMA CIDADE INTEIRA
DIA 2 DE ABRIL

DOMINGO DE PÁSCOA
MATINADA SENDO EXlBIDO O FILME

"SEMPRE EM SEU CORAÇÃO"
APÓS A MATINADA HAVERA DISTRIBUIÇAO DE ÓVOS

PARA OS FILHOS DF. ASSOCIADOS

Pô rio Alegre - Cachoeiro do 5.1

florianôpolis: Rua Tirade/l'e�, 5 - BlumGnou' Tra�(/'.. �I .; .�' :<l"'OI";.'�, _7
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Edital
JU1ZC- DE DIREITO DA CQ- 'romce, Pedro Januárlo 80a

MARCA DE TIJUCAS I ras e Manoel Lindolfo Rosa,
-- e dos interessados tncer

Edital de citação, com c : tos e desconhecidos por edi
prazo de trinta dias, de ln- tais de trinta dias (301 de
ureseaaoe ausentes, incertos ecôroc com o dispôsto no

e desconhecidos art. 455, citado; _ todos

para falarem aos têrmos da
O Cidadão Carlos 'rernss, presente ação, devendo Ser,

Juiz de Paz em Exercício do afinal, reconhecido o dcmi
cargo de Juiz de Direito da níc do Suplicante sóbre o

Comarca de 'rtluces, Estado referido imóvel, cuja sen

de Santa Catarina, na forma tença lhe servirá de título
da lei, etc.. hábil para a inscrição no

FAZ SABER Registro de Imóveis. Dá-se a

A tocos quantos Interessar presente o valor de Cr�.,
cessa o presente edital de 6.000,00 para os efeitos le

citação, com o prazo de tnn gaís. Protesta-se provar o

ta dias, de interessados au- alegada com testemunhas e

sentes, incertos e desconhe vistoria se necessário. Tiju
ctdos, virem ou dele conhe cus, 10 de fevereiro de 1961.
etmanro tiverem, que por tass.j Cláudio Caramurú de

pane de MANOEL MAFRA Campos, Assistente Judiciá
DA SILVA lhe foi dirigida a rio. Em dita petição foi
peucêc do teor seguinte: -

exarado o seguinte despa
Exmo. Sr. Dr. Juiz de DI- .no: _ A" como requer. De
retto da Comarca. Diz MA- -ãgno o dia 15 do corrente,
NOEL MAFRA DA SILVA, h dez horas, no Forum, pa
arasnetro. �asado, reslden�e

I
ra a juetlfic,aç�o, !eitas �s

no lugar Ribanceiras, Muni- necessárias Intimações. TI

cípto de São João Batista, jucas, 10--3-1961. (ass.) car

desta Comarca, por seu as- los 'remes _ .ruiz de Paz
sietente infra assinado, quer em exercício do cargo de
mover a presente ação de Juiz de Direito da Comarca

Usucapião em que expõe e Feita a justificação foi pro
requer a V, Excla. o seguln- ferida a seguinte sentença:
te: I - O Suplicante é pQS Vistos, etc.. Julgo por
setro há mais de vinte e cln , sentença, para que produza
co anos, por ai e seus an- seus legais e jurídicos efei
t ecessores, de um terreno st- tos, a justificação de fls.,
tuado no lugar Ribanceiras, procedida nestes autos a re

Municipio de São João Ba- querlmentc de Manoel Ma

Lista, desta Comarca com 01- Ira da Silva. Cite-se, por
tenta e três 83) metros de mandado, o ccnrrontunte

frente e mil e setecentos conhecido do imóvel; por
(1.700) metros ditos de Iun editais, com o prazo de te-ln
elos ou sejam 14LlOO me- ta dias na forma prevista no

tros quadrados, - fazendo � 1.0 do art. 455, do C.P.C.
frentes no Ribeirão da Agua os tnteressacos Incertos

Negra f' fundos em terras pessoa::nente, o Represeu
de Cândido José Tomaz, - tante ao M. Público; e, por
extremando a Leste em ter pi eca tória, a ser expedida
ras de Pedro .ranuârto Soa- para o Juízo de Direito da

res e a Oeste em ditas de

14.a Vara da Comarca dr

ManOel Lindolfo Rosa. II - Florianópolis, o Sr. Delega
A referida posse foi adq1:l1-1 do do Serviço do Patrimô
rida pelo Suplicante .da nio da União. Sem custas
viúva Zulmira Soares e P.R.!. Tijucas, 16 de ma-ce
sempre foi exercida pac[!� de 1961. (as.I Carlos Teme

ca contínua e Ininterrúpta _ Ju�z de Paz em Exerci
menta pelo Suplicante e sua cio do cargo de Juiz de Di

nntecessosa com "Animus- relto da Comarca. � para
nomtnt''. UI - Em viste que chegue 'ao connecíment.
do expôsto que)' o Supllcan- dos Interessados e nlnguén.
te regularizar sua P?sse só- possa alegar. ignorância,

Ibre o referido Imovel, de mandou expedir o presente
conformidade com a lei Fe edital que será afixado na

dernl N.o 2.455 que mcdíff- sede deste Juízo no lugar
(OU o art. 550, do CÓdigo do costume, e, por cópia
-:Jivil, e o art. 552, do mesmo publicado UMA VEZ no Oiá

Código. E para o dito fim rio da Justiça e TRES VE

requer a designação do dia ZES no jornal "O Estado'
e hora para a justificação a de Florianópolis. Dado (

���i:� �:fe;�o:es�� C�i�, � j��S::,I!�O�e�:ad�I:��e�:s Tde ' • •
-<

Lna qual deverâc 50< ouvrdes março do ano de mil nove

R E P R E S E N TA N TE T O O O Y P A R A O E S T A O O O E S A nr A r; À T A � ! N �

_j' o��o·t��:��n=a�e�;��o A;!�. �::.�s �e�.��se::: :.n�:: :- G, DA COSTA PEREIRA & cn. S. A. _ Rua FelipJ Schmidt, 36 - t�?)LI�_�.w__�
�;:'��::'�;:J�F�:��::l; :i:l������:�:t��:�:��:n!��i�; ��u�·I�t'�·t�e�r�a��oD�O�Mu�nnO���CI'�e�ota�1

.:;;;;;;;;;
nos'. Cidade - as qual, têncta Judlctáría. rass.t

'. l-aSI, es a lUcomparecerão Independsn- Carlos Temes - Juiz de
temente de citação. Requer Paz em Exercício do cargo
mais que, depois da justlfi- de Juiz de Direito da Co
cação, sejam citados o SI' marca. Está conforme o ori-

N o id d l did e entivas para evi- -ulnados pelas !ôrças

verme-I
'os pala o seu traba ho

I perigos
Mas �iJtes aumee.-Diretor do Patrimônio. da' ginal afixado na séde deste eceSSl a e (e me I as pr v

_ • lhas de ocupacac subversivo Mas e rmpenoso tarao na razao Inversa daUnião, por precatõrte em

I
Juizo, no lugar do costume tar O recrudescimento da açao subversiva -

que nao nos convertamos vlgllancla poís tódas asFlorianópolis, do sr, Repre- sôbre o qual me respondo e
A xperiência mundial mostra que as lega- PERIGOS QUE AUMEN- em simples Joguete e que,! omissões ou brechas na e!�sentante do M, Público nes dou fé. e

,. I TARAO em nome de uma pseuda trutura democratlca seracta Cidade, dos confrontan Data supra, c- Escrivão: ções comunistas são focos de espionagem o eSclaleclmento dos

prO-j
ação antí-Imperialista Ou aproveitadas pela mâquínatos do imóvel: Cândido José Gerny ocs Anjos. A posição Ideológtca do sibliltar o aumento de nos-

pôsitos do govêrnn e de anu-cotomensta. venhamos de propaganda e orgamaa-nrasü c OCidental e dela so comercio, para abnr no-
grande ut!lIdade, especlal- a cair nas redes vermelhas ção de "Aparat" comUlllS_:"

.,
m,o nos afastalemos FOI vas perspectlv�, sobretudo, mente p:Lra eviiar que se de Moscou e PeqUim, que ta SEI)

wwt�tlr_i, �2���!.'��ii5 �?c:;:���;1 ��{1:�:�:::I;:E�:�::� ���t�!���L .. o

d,nomlnação d, ".uma d, m,'o, paca anulac o
Contudo o "atam,nto do ,on,tant, d, no"., .u'veio �'.:.:-:.':'�:::'":�:::��:.'d::�::

IIoj� à tarde, tera pros-! Local: Estádio Heriberto �,�i:;:� :ra��l���açf�� �;or��� �:e�:;:�::{��it ;�O���ag:�� ;':!a�eer�g�:pre�:n���:lt:�!�� I ;:�e� �e�l:r::lasal;��:a;; ��c!i�t�:�t�#:c����l;���e��� °a �'::\�:�ã�a�: I HUj�e�a��os�riC�:��pol _

f ;��i!��:da:l�f:e��s d:�:: ���ur;;�ss��ls aa���osco��;: ��a��lda :o:�em��ãod:��� i ::�������as od�e=�:�:�:oo ��� =�:����::âp[)�� ����cluiS im?ortantes encontros, ! Dormy; T�n.ente, Flazlo. e J comunistas, que procuram o sub-d:sen�olvimento. De-
países do Hemisfério Oei-' chega�'á' a oferecer maiores �'!��_ lanlDt!a � .. 811'0

que ter2.O por palco as cl-! VaUer; Zezmho (Claudio- no-reatamento de relações vemos, e eVIdente, aplaudh dentaL I' d�des de Cri�luma e Tuba- nol') e Sabiá; ?hagas, W�l- com os países da Cortina de a cate�órlca m�nifestação A experiência mundial, EDITAL DEi CONVOCA'A-O1':1O, l'eSpectlVame�te. No di r, Nilzo, P�drlnho (chiCO Ferro meios para ampliar do p.resldente, Situando o
nêsse campo, está cheia de ['r .extre�o sul, o MarClllo Dias Preto) e ��lCO .Preto (Fel': sua ação subversiva em BraSil no campo do mundo
exemplos marcantes da ação Pelo presente, ficam convocados os Senhores Mem�estara enfrentando ao �e- raz), Marc!ho Dias - Jose nossa terra. livre, ao lado da democra-
subversiva das representa- bras do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Bratropol, num duélo de hde-

I Carlos; Ant.oninho, Ivo e Ficando o Brasil ao lado cia. Por sí já representa es-
çóes diplomáticas comunls. �i'e�ro desta Capital, a fim de participarem de uma reures. A? mesmo. tempo, em Jae! II ou Deco; �.euson.e do bloco ocidental, torna- sa afirmação uma virtual
tas. Exatamente para êS'e nl5.o, no dia 30 de março próximo, às 20 horas, na SédeTu�arao, o .HercIlIo Luz es- JoclI; Liert�: AqUIles,

.

Ide-
�e obvio que, em termos de condenação dos regimes de

ponto deve voltar-se a partidária, no sentido de dellberarem sõbre a seguintetara recepclOnando ao Pal- slo, Lal'anlmha (EmIr) e p:fítiCtl interna, figura co- fôrça que imperam no
atençlio das autoridades Ordem do Dia:meiras na luta pela reablll Jorglnho. mo preocupação central do mundo oriental sob a dlta-
brasileiras, a fim de que 1.0) _ Preenchimento dos cargos vagos no Diretóriotaçâo. Vamos então aos de- JOO()"N.õ"2 =- HERCILIO governo a preservação e a

dura exercida pelo comunis-
não sejamos

su.rpreendldos.'r
Municipal;

.

talhes técnicos das partl- LUZ X PALMEIRAS consolidação do regime de- mo na URSS e na China ou
futuramente pelo recrudes 2.0) _ Eleição da nova Executiva Municipal;das:

Local: Estâdio Antônio motrátlco. Os esclareclmen- pelas potências comunistas
cimenlo da atividade ideo. 3.0) _ Assuntos gerais.JOGO N.o 1 - METRO-

t3rado rm Tubarâo t.os dados pelas autoridades nos paises satélites ou do-
lógica ou da proprla espio- Florianópolis, 22 de março de 1961.PAL X MARCILIO DIAS QuadlOs: H. Luz - Bate- Indicam claramente que o

---- ----

nalZcm comunista no país. I Joáo Nilo Vieiraria; Rato e Ernesto; Adir, restabelecimento de relações EC"EMA OS esforços destinados a� 2,0 Vice-PresidenteParafuso e Eleumar; Giova- comerciais e diplomáticas 6 desenvolvimento de nossa Vereador Moap_yr Pereiraui, Vitoldo, Galego, Ernaní I não repres.entarâ nenhuma "':;c pe,m!to que ec:r._-J:l1a1,

er\lPcõeI'l
terra são justos tanto mais 1.0 Secretáriom1cosc., manchas vermeu..,fI1el. ,

e Gonzaga. Palmeiras - concessão Ideológica aos in!- <U,.eM ou "plO�"..tncu_ quando é na mlseria, no
Largura; Roberto, Lázaro

er
migos do sistema democrá· :.':crutrêor:ieNla:.=. ;'.,.MUe1:; desnivelamento acentuado �����..........�",�__�"';.�_"';._ ��":.':--;;:�

�i;;�z�lo��al�o�c�e:a,Zi,�: ���teA ec������:,e d!stf;:�= ;r���,.:.::s.� ;:I��e ;�v��ís�sq��re�:n��� � ��:��l, ;'(t::1!;.�';;',\��;I�êlr,����f:AI���O;���;,�r ,nho e Lenl. �,,-sc o rentamento a pos- �n••u••• - •• , ..

! munistns buscnm nrgumen �"'L=======r===="",

TODDyem moderna �.In�alagem
'::���j}:

Sempre na hderança da qualidade. TODDY des

taca-se agora, mais arnda, com a sua útil,
inviolável e moderna embalagem de vidro. De

fechamento hermético, absolutamente refratá�a
aos efeitos da umidade e da luz, a nova embala

gem de vidro, que é apresentada em dois tarna

nhos para a sua comodidade e economia, é o

resultado de minuciosas pesquisas para conservar

o seu TODDY indefinidamente saltinho. agradà
velmente aromâhco e deliciosamente saboroso.

Escô!ha. agora, dentre aI

tr�s embalagens TODDY a

mais certa para á sua la_

miha:vidrosde227e454

g'Bmu e teres de I�ha de

FtBndresde2.270gra.mas.

o novo ...,dro TODDY é

protegIdo por um sere de

segorança parafinado, o,ue

otorn",nvlotáve!,garantln.
do ,nalterada a comprova.
da quahdade do produto.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Domingo, 26 de março de 1961 �o t�T"I)O (I M"'''' ur'lTHj41 lllMUO nl t'.'NTA ! Al .... HIN.
------- -------------------------- ,-

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

IORTEfOg EM dUNHO f PElEMBRO

!IE SEU TALÃO VALE 1 MILHÃO
, \§j;D

(/anbar
VENDA DE VEI'CULOS

EDITAL para Concorrência Pública de venda de veí
culos dQ. Departamento Regional do Serviço Social da In
dústrta de Santa Catarina.

�. Pelo presente, levamos ao conhscímento de quem in-
teressar possa, que se encontram à venda,' mediante con

conrêncía Pública, os veículos abaixo especificados e de

, ��Oi��::t��a d�e �:��:ta�����n:egiOnal do Serviço Social

1.0 _ Uma caminhonete marca VOLKSWAGEN
(KOMBl) ano 1958 - motor n.o 2102616 _ côr creme,

I pelo vatôr mínimo de Cr$ 150.000,00 - Cento e cinquenta
mil Cruzeiros.

2.° - Um Jeep marca WILLYS -:- ano 1950 _ motor
a.O 3J84467 - côr Marron-elaro - 4 cilindros - H.P. 45,
oeto valor mínimo de CrS 150.000,00 _ Cento e cinquenta
nn Cruzeiros.

3.° - Um Jeep marca WILLYS _ ano 1954 - motor
1.° 4J5.185.B _ côr Cinza - 4 cilindros - H.P.60, pelo
ator mínimo de CrS 230.000,00 - Duzentos e t.rinta mil
truzeíros.

4.° - Um Jeep marca WILLYS _ ano 1959 _ motor
n.o B.823.0l8 - côr Aeuí-trojucat - 6 cnmôros. pelo prê
(:0 minlmc de crs 300.000.00 - Trezentos mil Cruzeiros.

Os interessados na compra dos Veículos acima espe
cificados, deverão trazer suas propostas ao Departamen
to Regional do Serviço Social da Indústria, sito no Edi
fício Sul América 6.° Andar, nesta Capital, no dia 12

J'1! I
(DOZE) de abril nróxímo vindouro às 9 (NOVE) horas.. � I para a devida aprectaçâo que se verificará, ·no mesmo dia
12 (DOZE) às 10 (DEZ) horas.

As propostas deverão vir em envelopes fechados, com

") máximo de sigilo, trazendo, com tôda a clareza e pre
nsêo. o Veículo que interessa ao proponente com o res

pectivo valor de oferta que será definitiva.
E' indispensável as assinaturas do interessado ou in

creesaoos na respectiva proposta.
As propostas serão abertas na presença de todos os

concorrentes, cabendo o direito de aquisição do Veículo
<ia que maior prêço oferecer.

Os prêços de oferta serão, absolutamente, para paga
nento à vista, não sendo apreciadas propostas que eon

Ltíverem a Cláusula de pagamento à prazo.
Os pagamentos deverão ser efetuados em moeda cor

rente do Pais.
Vencida a concorrência, no mesmo dia 12 (DOZE) de

rbru próximo vindouro o Veiculo será entregue ao com

prador. no ato da maior oferta, mediante o pagamento
integral do prêço oferecido pelo mesmo.

Em hipótese alguma, se dilatará o prazo para paga
mento do Veículo comprado.

Os Veículos de que trata o presente EDITAL se en

contram à disposição dos interessados, para exâme e ve

rificação, à Rua Almirante Lamêgo 11.0 2, diàriamente, no
horário das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.

D. R. do Serviço Social da Indústria de Santa Cata

rina. em 24/3/1961.
A Comissão de Concorrência

TROGUE SUAS NOTAS, ATÉ 31 DE MAIO, NOS SEGUINTES POSTOS E_HORARIOS:
POSTO DA RUA TRAJANO (Prédio do Rancho da Ilha) - De 211• a 6a. feira"":' Das 7 às 18 horas _ Aos sabados _ das 7 às 13 horas
- POSTO :tiA RUA FELIPE SCHMIDT, 36 - De ae. a 6So• feira - Das 12 às 18 horas _ Aos sábados _ das 9 às 12 horas _ POSTO DA
RUA VITOR MEIRELES, 38 - De 2a. a 611• feira - Das 12 as 18 horas _ Aos sábados - Das 9 as 12 horas _ PÕSTO DA COLETORIA ES
TADUAL DO ESTREITO - De 2a. a 611• feira - Das 12 às 18 horas - Aos sábados - Das 9 às 12 horas.
---

-Encontro J·Q·(.R. resulta na-a-p-ro-v-aç___::O_ão--:"/
do temário cetarínese- síntese dos assun ..

tos levados à apredação do PRESIDENTE
AGRICULTURA: , 9. A Merenda Escolar será cure em 1962 com capaeída- 23. Aproveitamento do barragem do Rio Ohapecõ-

elevada de 100 mil umdadss de para 40 alunos cada. prédín da Escola de Fuzilei- aínho. Trinta e cinco mi

1. Funcionamento das Es- cara 200 mil, nos anos de MINAS TI: ENERGIA: i \·05 Navais para a instalação lhões do orçamento dêste
colas Agro-Técnicas de Cam 1961 e 1962. I 18. Conclusão imediata da de 1 hospital de alienados. ano serão inteiramente apli
bortú e Laj es, (Acórdos) 10. Cento e ctncoenta bôl' r." rase da Sotelca.

_ I 24. construção, ainda êste cactos.
2. Pesquisa Agrícola nas sas para cursos de 3 mêses f 19. Extensão das linhas de ano, do Hospital Infantil 29. Pequenas obras nos

estações de Caçador e nas ao nroressõr primário. t transmissão da sotetca pa- de Florianópolis. portos de São Francisco e

estações de enologia de n. Quatro cursos espe-
\
ra o Oeste.

'

I 25. Instalações de 4 Dis- ttajaí. I'Urussanga e Videira. cíaís, 150 alunos cada, para 20. Linhas de transmissão pensarias a serem localiza

3. Extensão Rural - Novos formação de pror-ssôres ru- Tubarão-Lajes tprojéto do dos em Lajes, Tubarão, Cri- 30. Prioridade para cons-

cscrttónos para o serviço raís. ' Estado)

I
ciuma e Joinville. u-uçán do Pôrto de Anhato

com auxílío de 50% da 12. conciueêo das Escolas FAZENDA: t"lZRONAUTICA: .nlrtm, desta capital.
União abrangendo 56 muni- Normais de Criciuma e .roa-

.

Criaçã.o do Banco de De- 26. Quarenta e cinco mi- 31. Integração imediata

cí��o�rédit.o Agrícola. ! ça�:. Hum milhão e duzen- � ���i�o�vimento de Santa oa-
I �����ia�:ocru�ei:��alt��rean� �eom:es�:le���af���e��e ��t:�:�

5. Término das obras da tos mil cruaeíeos para am-" Ampliação da rede bancá-
.

do aeropôrto de Joinville e 32. Conclusão em 5 anos

Escola de Pesca de Ribeirão pltação de 4 ginásios oficiais ria do Banco do Brasil. ! trinta e oito milhões para a do chamado Tronco Prmci-

����:ÇiiO: ! de14�u��t�é:i�·inco milhões ::i����ecursos para a for-· �����t:u6��C��Sã�ero:�r!�r�� ���l S�l�U;�O l�a�;� o centro

I
6. Construção imediata de de cruzeiros para a constru- mação de técnicos em saúde pórto de São Joaquim. Es- 33. Conclusão do trêoho

200 salas de aula com 40 cêc de 2 ginásios industriais, pública. I tudo para a construção do BR-36 - Florianópolis-La
alunos. Custo Unitário Cr� o primeiro imediatamente. ; 22. Constiiuicão de um a eropúrto de São Miguel jes.

100.000,00. I 15. Oito milhões de cru- grupo de trabalho composto d'oeste. 34. Conclusão do trecho

7. Construção de 1 Escola zeíros para o térmíno das de 1 representante do Mi- VIAÇAO E OBRAS PoR 59 - Florianópolis· .rotn
Normal de 2.0 Ciclo em .rotn obras da Escola Industrial nístérjo da Saúde, uhi do PUBLICAS· J v1lle.

;���eo.OO�,���o: crs I del:'l�:!::a�����. da untver- I ���:�:!�,iO :oa V��::r�oObr:� de27�r�����I�� �:r�Oi�.e��:�Õr��! x:��e�!o· ::;:�:� d�C�t����
8. Campanha de crtadt

I·,idade
de Santa ,catarina.' Est.ado e da Prefeitura para za.çao do Rio Itajai, com 1 no plano de obras do Go-

;���:n��0�i��I�a:oetd;�9:� na17�r����:e� oito milhões e
j ��:���a�; i�l���;���ã� orâ�� �tl"����ãodeder:sl:l;;�Csid��:� a

I
vemo.

I�::2: ���0·�.��g�·00,0��10 de ��to:e�.���ã�i��c��z:��� p�� :�ll�V_I����r��o á��aE:t�:�20t.o no

, lh�!� 'l::Z����:i;o:ite;:�am�! vo!6._ ��::I��:C��n���sob�aos�

Visita do Adido Cultulal Americano
à Florianópolis

,

Nossa capital hospedará II Escritório de Asuntos Inter
esta semana o sr. John, Americanos. Dirigiu a cc-,

Parker Lee, Adido Cultu-, nhecida revista "Em Guar..
ral, junto ao Consulado A':' da" e editou a revista "Bra
merrcanc em Curitiba, e' aíl" para a Associação A ...

Diretor do Serviço de Di-.I mericana ... Brasileira e m

vulgaçâo e Relações Cul. Nova York. ,

tuj-ais dos Estados Unídon Educado na Universidade
para o Paraná e Santa Ca-. de Michigan, o sr. Lee é
tarina. elemento de escôl e que
S.s. que já desempenhou grandes serviços presta...

por algum tempo as fun-, rá aos meios culturais de
ções de Adido de Irnpren., nosso Estado e ao do Pa ...

sa junto à Embaixada A ... t·ana.
mericana no Rio, teve sob Com o sr. Lee, que vem

a sua responsabilidade a acompanhado de sua exma.

execução dos serviços de esposa, virá o sr. Edward
.mprensa, intercamhio cul- M. Rowell, Consul Arne-,

un-al, serviço de cinema. r-icano.

radio, televisão e o de O Sr. Lee visitará em

-rpoio :>.0 Instituto Cultural companhia do sr. Albert
Brasil Estados Unidos. Storm o Instituto Cultural
O Sr. Lee fala fluente . c com ':' sr. Eurico Hoste!" ..

mente o Portugues e o eE. ;10, o serviço de cinema,

��:���' o���do�et�l�ai POd��.1 ;·átoCeo����r��a�ricano, sr.

�e����lh��e��c:��ões de I ��1���!!� �e; ��:ad�s��b c:�;.
Durante (I. II Guerra jurisdição consular.

Mundial, o sr. Lee chefiou Aos visitantes, as nessas

a Divisão de Imprensa do bôas vindas.

Para a boa dona de casa nada mai�
útil que um fogão à gás para
fa,cilitar sua tarefa de cozjnhar

Fogões iii

liquigás. com
instalaçAo
completa
entrega de ps
automática
l domicilio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ISTO SIM�
É OPORTUNIDADE!

DE ENTRADA!
- O SALDO
V. PAGA EM

25 MESES

""""�·" .. "é� •. ,.., ....�.�

4W,�".�"t-�LORIANÓPOLlS

CONSELHOS DE BELEza
bem antes de usar. acousethados: uma colher jeues á sudação fétida com quer consélho sôbre o tra
Contra o suor excessivo, das de sôpa de rormn e!':' uma fórmula contendo: tin tamenfo da pélc e cabelosPRODUTCS PARA A HI

GiENE DOS PÉS
Dr. Pires

Embora possa parecer á

primeira vista tratar-se de

um assunto que não mereça

abrigo numa seção de bele

za, o grande numero de car

tas que recebemos solicitan

do conselhos sobre prepa

rudes para a higiene e con

rórto dos pés, vem afirmar

exatamente o contrário.
São pessõas que nos pe

dem informações sôbre quais
as fórmulas que devem em

pregar não só na
.

higiene
díárta como, também, con

era a transpiração e mau

cheiro dos pés.
Entre as receitas para uso Os pedítuvíns são também

diário os pós merecem maior

aceitacão e as fórmulas exts

tentes são quase que idên

ticas às indicadas para o

corpo em geral, os comumen

te chamados talco para de navios, máquinas, equí-

após o banho. As principaiS BRASILIA, 24 (DP) - O pamentos e matérias com

substâncias quimlcas acon- presidente da República de- as possivels esnectncecões e

�'oJhaS:I��il�:: OSta�����s ��� _�' ��n�I�lef�r�:I�:�c;:bl���e estimativas de custo fOb As dest��r;�;�a:� :�I:;O;;d��r:l�n;��� a��:tl�:� :r����
...

:
. rico misturados 1)\1 ILa no sentido de obter ;l�!:�::� :oev;;;z;e�e el�c�r;;_� SA DE RAMOS, que sela celerada n ... Capela da referida

��:�Ota����aÓXld� de zinco. :J. petrnbràs, da cia

Slde-1
ao embal_:xudm João Dantas, �:::;dade, no próximo dommgo, dia 26 do corrente as 7

Uma fórmula larga�ente urgrca NUClon:l da Com cm nussao espectai na At- I Consistório da Irmandade nos vinte c dois dias do
usada (> composta de: �cldo

Illanh�a
Vale. o .RIO Doce bania, Butgúrta Rumama e

mes de marco de 1961

��l"���'co:i��: ���:��;; �l�do� �� ����i��l�rov����u��v�er�� Hungria. Américo Oliveira

setenta gramas. Pode ser Plano do Carvão Nacional,
2.° Secretário

�m:::��da dtàrfamente após :�o C��";:::,�,��u,�,��n,�:- DIPLOMATAS ,BRASILEIROS PRESOS
Como receita refrescante partamento Nacional de Por

e ann-séüca indicaremos o tos. Rios e Canais, do Depar POR BEBEDEIRA
seguinte pó: mentol, uma tamento Nácional de Estra-j
�����; a����o�a���!��'ad�:= �:e��e :a���al �oe �:il�::!
mns. je ROdagem, da Comissão

Em relação aos banhos .íe Marinha Mercante, do i

para os pés, çis uma rõrmu- Lólde Brasileiro, da Campa-I
la: sabão liquido, quarenta nnte Costeira e do Dep. Na

gramas; btcacornato de só- danai de Obras contra as

dia, trinta gramas; agua de

ccícntn, vinte gramas; agua

morna, 11m litro. Mlsturn-l

duremos adiante duas fór
nulas. uma de loção e outra

três litros de água morna tura de beladona, vinte gra ao médico especialista Dr.
Em face de um caso de mas; aicooi canforado, dez "ires, à rua, México, 31 _

mau cheiro dos pés é mdis . gramas: água de rosas, cu- ,zio de Janeiro, bastando en

pensável uma rigorosa hi zentas gramas. via r o presente artigo dêste
gicne intima, a começar pe NOTA: - Os nossos leito- jornal e- o enderêco comple
Ia mudança frequente das res poderão- solicitar Qual to para a resposta.

le pó que Serviria para com

aater a transpiração dema

.taca (sem a presença dc

odôr acentuado). Líquida;
água de hamamelis, quinhen
tas gramas; alumen, duas

gramas; tanino, duas gra

mas. PÔ: ácido salicilico,
duas �'!amas; alumen pulve
rtzado, duas gramas; cerco

.iato de bismuto, dez gra

.nas: talco de veneza, no-

meias e a exposição diària
doS" cauçados ao sol. Ainda Sem Data Certa o Encontro

Entre Jânio e Frondili
Os pés devem se- banha

dos pela manhã e ao dei tal
em solução morna de per
manganato de potássio a

cinco por mil, sempre bem
enxutos e com ii aplicação
em seguida do seguin+·e pó;
acido borico, dez gramas;
acido saltcíltco. duas gra
mas; talco de veneaa. du
zentas gramas. s'nccrona,
tõdas as tardes as partes su

B. AIRES, 24 (UP) - O possivelmente seria o dia 20
Ministre de Relações Exte-I

ou 21 de abril vindouro.

riores da Argentina, Dloge Acrescentaram que o Bra

nes 'raooada, disse que o si! havia sugerido que Fron

"presidente Frondizi deter- dizi e Quadros também dis

minara o local e a data "de

I
cuueeem tópicos económicos

sua reunião com o chefe da e que lnclulssem, em suas

nação brasileira, Jãnio Qua conversaçõ�s, os Ministros

dres. Algumas fontes adlan de zcononua.

taram que a data escolhida

:enta gramas; óxido de ztn

;0. dez gramas
A loção é para ser usada

IIJ deitar e o pó após o ba .

.bo.

Importação de Navios, Máquinas e

Materiais Para Ias Autarquias
CONVITE

Irmandade Nossa Senhora da Conceição
MISSA DE RAMOS

O agente Larry Blablock.

MIAMI, Flórida, 24 (UP) I da polícla de Miami, cecte

Dois diplomatas brasileiros rou que os dois homens ti

José Maria Bella, de 47 anos, vera-n uma viva altercação
cônsul do Brasil em Miami, -m um café e que haviam

e Dalton Portela, vtce-cõn sído prêsos por bebedeira.

sul na mesma cidade, pas O cônsul e o vice-cônsul
saram algumas horas na prt foram libertados após o pa

são por atentado ao decôm sarnento de uma fiança de

na via pública. 15 dótaroe, cada um.

VENDE-SE
Um terreno sito no Bairro BUTrA, lote no 143. Tra

tar com O sr. Antônio Siqueira na. Prefeitura Municipal
no horarto das 12,00 as 18,00 horas.
-- -

ALUGA-SE
ó.TIMA RESIDENCIA COMPLETAMENTE MOBILIA

DA INCLUSIVE GELADEIRA, FOGAQ A GAZ, 'A RtrA
DUARTE SCHUTEL N.o 34.

FORÇA E LUZ DE CRESCIUMA S/A.
-AVISO-

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na

séde social, os documentos a que se relere o artigo 99, do

decreto lei nc 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Crtsclúma, 23 de março de 1961

(Enga. Mário Bals-tlli)
Diretor Gerente

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

SOCIEDADE CARBONiFERA PRÓS
PERA S/A.
-AVISO-

Acham-se à disposição dos senhores acionistas. na

sede social, os documentos a que se refere o artigo 99, do
decreto lei nv 2.627, de 26 de setembro de 1940.

cnscíúma, 23 de março de 1961

(Engo. Mário Balsilli)
Diretor Técnico

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



tra:,:1! de p1"007a;';'1:13 c':"::";-"�s!?3 ecnn {t maior boa V011t..,r/(',
b'''';Jr.c,,''•• J'" :!!":·�.,."�r;lr,";

1 BolsãS para estudos de Medicina,
! Engenharia e Administra(ão Pü
!,\-,.. ,

.,',:':' bll·(a na Sue"(tOa ""!"áObbt,,'o'fm'mU1ÚiAo,,�_'" ,_= que deverão' preencher. "

mscncces serão aceitas até
o dia 30 d,� abril de lD61.

I
o p,"di:.l.u de rnscrtcêc de .

O Instituto Sueco para ° grau avnnceco dentro d(/ de ctureqâo eb::; estudos. O velá ser acompanhado dos
tntarcãmbto cultural com ° seu campo e demonstrar _11S iluto Sueca reserva-se. .egutntes dados:

I ����1�o�9�:��;.c��t�a�� �e ���� ! ��:d��s C:e������seI����ma�� ��l�����:�!�' cOon�i:��!�t:,e r:e m��rc���medát�o C��1(���!��
Ilembro de 1U6I. a maio de,

'

..sue-o. inglês, alemão ou )3.�tir a bôlsa entre dois .cento. nacrona idade, sexo
1962, uma bolsa cte estudos fi

I
rrancês. r anutdatcs. 3 estado civil; .

i cidadão brasileiro, médico A b)L�a consiste na con- O.� pedidos de inscrição b) cópia de diploma de
I «ngenhelrn ou estudioso do ceasão ele 6.500 corôas sue- dcvcrào ser dirigidos à cem- mtversideuo Ou squtvcren-

I
ótdministl:ação pública, que cas, das quais 2.500 se des- punha Nacional de Aperfei te;desejar estudar na Suécia t.nain a auxílio para víagen, coamensc de Pessoal de C) relato das atividades

.

Para ccncorrer a esta bõlsa
'

e o restante ao pagamentr Nível Superior (CAPES), rtuats e anteriores 0, na

I :le"er� o candidato possui, das despesas de rnanuten . Avenida Marechal Câmara .nedída pOS-.'{Ível, descrição

_

cupaeidade para desenvolve. çrlo, isto é, 500 corôas por 210, 8° andar, Rio de Ja- los ruturos planos de tra
por SI próprio estudos en. mês durante os oito meses netro, onde os candidatos calhe cip candidato;

d) explicação detalhada

Ja finalidade dos estudos
na Suécia, mencionando a

I
universidade ou outra. ins
tituição onde o candidato

de preferência dilseja estn-. ,

dar;
(;) viagens anteriores ao

exterior;
I) atestado de conheci

mentos de um dos idiomas

citados acima, expedido por
tnsürncãc reconhecida;
g) menção de trabalhos

ou obras já puulfeadas;
h) fotografia recente.
Os documentos que não

forem redigidos em inglês,
alemão ou francês, deverão

ser acompanhn.dos de tra

dução para um desses idio

mas, feita ou atestada par
. tradutor público.)lOILT�!1

A GELADEIRA. MA'S INDICADA P.<l.RA O SEU CONFORTO

íi.ET!LiNEA MAGNtTICA GE, 11,1 P�S
t-lc·.'o porto com fechamento Mognético
em dois modê!os de cõ-es internos'
P..::o�'.J e Atul.

caohe inteiramente grátis

r-'c:;,
maravilhoso conjunto

t;'�I'ereoFônico e m a i s 4
p,êmio'. de real valôrl

L
.

Ródio I,qnsifor

CARAVAN GE

d. 3 'aixas
uma perreição senorCl.

DESDE (as 3.100,00 MENSAl::;

OE LUXE - B PES
Em 2 moõêtcs de côres interna�:

Urna uliliuima
.nnrCldeirCl GE

St",... , ,
..". au'omótieo GE

'A Estréia, de

,Antífona,
ESTOCOLMO - Uma

estréia teatral. aguardada
com muito interêsse nos

meios teatrais do mundo,
teve lugar recentemente
em Estocolmo, com a ap,::_e-!.
sentacâo, no Real Teatro
Dramático, do drama "An-,

tífona", verslficedo pela
poetisa anglo ... americana

Djuna Barnes.
A versão para o sueco,

da primorosa linguagem
de Bãrnes foi feita pelo
Secretário-Geral da ONU,

Dag Hammarskjold, e Karl

Ragnar Gierow, chefe do
Real Teatro Dramático. E'

qualificada de "magnifica"
pela imprensa sueca.'
A "Antífona" de Djuna

Sarnes - a pioneira do
nesmo estilo "difícil de

compreender" de T. S,
Eliot _ apresenta um es-.

tranho drama familiar em

uma mansão inglesa. Are--,
presentação da peça, dr

gida por Olof Molander,
recebeu diferentes COIl1<:r·

tárlos por parte da irnpre �

giada, enquanto que em- ou-.

n-os se disse que a repre
sentacão não havia acres

�enlado nada de novo a

essa grande tragédia hu..

mana.

O papel 'de mãe, Augur ..

ta, foi interpretado por S.if
Rundo, e o da filha, MIJ ...

randa, per Birgitta VaI ..

lberg. Ãmbas receberam
muitos elogios pela ínter-.

pretação realizada. Os ou ...

tros papéis também foram
bem desempenhados.

Casa Residencial

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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f} NESTA PÁSCOA
há um presente que não pode faltar

I LAlARO BARTOLOMEU I�

r�u��::id�O�: J!SSa�:l�,'
esteve sempre ser-ene t'
����E�' sL7�e�:��:�r�on;'P�'
..eguinte trnte. temo tro-.'
����-l:_�n I��;;l���, g��·��t�n�e�.
seda natural lllHJTOll, II
n-c Ias bl';:W?RS c .sapato. II
�::'(·on. Linhn IInpec�_.

-x.-x- ,
1 ��;/7��I�����\1���jl�H��.
título à Srta. Inn

_

Simas •
������:'�i�b��c;:'1� p�:,
lúcio do Covêmo. dr. FuI II
�.�: i�!�!ra�1u��a�t!o��1'd :�� II
de intenso movimento qUE'
�1�í�ljeCd�' R�����R���'
CONI'ERENCIA. •

-x-x- ,
'fadas as teses npresen-.•

��\�� !R;%102���ern����:.
ntões que Encenaram on-.'
tem. com o Preso JQ, 1'0,'
ram aprovadas. E' uma"
�!:;iu ����I��la�ara tnda,

-x-x- ,
jO��f��,���lOM:i�sel��ga� .. �
1('-;, Anotei UIIl muito ch:-,'
����g��l��' z: ���� �(>�,�.
não era terno. slack (I'
����� ��d�l���)�;:��:��'
lhndn" •
Janta�l�-n:

-

Restau�'
rarue do Lira T. C., alta:"
personalidades do BNDK,
set _<ei����_ •
A TV - PIRATINI e

�a�:����T��, "S���::'
NARA" os Tl'eze Mais ..•
Apresentados pelo Colu�1III
nlsta.. ;

,
,
,
,
•
-
-
.
S

No clichê - Senhora dr. Nereu: (MaritTi:11111a) Romos
Filho, com suas filhas JaC(/neli11C e Joyce. A primcúa
a entrar na lista das Treze Senhoras Mais E/eome." de
1961, que estou scleci01Lllmrlo.

-'�f �T; na
ridn, qual a tin"lid:lc1C' II

bagagem, respondeu o

simpático vtstmntc: !

para mostrar c presentes
o Presidente JQ". 1\( -.

momento não sei infcrnu:
SQ I) mesmo {'on�e.quill r-

���:;a6 �1a!��'Cs����:e.��11�:·�
Um cavalhctro idoso lá d
Alto de Btgueçú, erc por...

tndor de um cequeno on-.

brulho, decorado com P"�
pel verde e amarelo.
Eu, na função de cronista

sempre curioso, perguntei
ao dr. Jucélío Costa. o qur
significava aquele pac-te:
Respondeu êle: "Naqur -,
le embrulho tem um ca .

chc de banana "côcc" e

duas espigas de milho". O
mordomo do Presidente
JQ foi informado e mari.
dou que o cidadão aguar-.
dasse a oportunidade pa ...

ra entregar. Sei que (',

mesmo ficou no edii:�;'
das 8 até R 19 loiras c não
Unha conseguido oretar a

sua homenagem !!!

o "SAYONAflA" III-FI,
foi innugurndn sexta.
feira p.p. iI.'> 17 hOI'�lS com

a presença do represen ..

tanto cio Prefeito Munlcl-.
pal, SI'. Manoel Mar
ques Brandão, acompa
nhado dt) Sr. Z' clío Vn-.
lente, oficial de gabine ...

te. A dccoracêo do
"SAYONARA" esteve a

cargo do renomado pintor
"Hassis''. 110 painel que
pintou, uma coluna com

motives japoneses con--,

pletcu a decoração do a

gradável e simpático am

biente.
-x-x-

O Colunista para I,/)-
menagear os representar.
tes da imprensa escrtt-t
falada e televisionada,
lançou uma promoção
nestes últimos Ires dia,
na Líndecap, selecionando
os Treze Mais Elege»!
J o r n a listas visitantes
Aqui está a lista. For
nando Jacques, Radio N;�
nacional; José Maria Ne ...

ves, A NOITE GB; Au

gusto Costa, Diário Cartc-,
cai Paulo Muniz, 'Ifincs
Lífe; Nelson Rubens de
M'iranda, Agencia Nacío-,
nal: Segundo Brasileiro
Reis, Radio Farroupilha;
Jader Neves, revista Man.,
cheto: Flavio Tavares U·_
tima Hora PA: Argolo de
Sá, 'I'v-Conunental, Ney
Fonseca. revista O Clob
PA: Clovic; de Souza
Diário do Paraná; Jaime
Keunecre, Diário de No,
tida,; PA; e Augusto Tci-,
xoira de Souza, TV-Hin.

-x-x-

Aconteceram no "Sayo
oara H!_�I' sexta-feira ;,
noite: sr e sra Mario (Lau
t-inha} Corrêa; SI' e sra

Dorval (Oraztela) Reis:
srtas- Marlene Aorahan,
Lourdes Piaza: Eloisa Co"
mcs e Maria Augusta. Sr:
(h'. Mauricio Reis; dr

, ��al���rY:J��te::r�fe���'
i' Noauetra ele Souza; jcr ...

, nalista Antonio Doim c

, ��.�� �:í:��r��a<i;;I\!��:;
, Cervíert; Odilson Borini;
.. Paulo G. Motta, calouros: -x-x- -x-x-

I",.
Ivo J. Frreira e Mareio A Irmã Maria Tereza Elizabeth Bayer Jorg€','

• CLsta
-x-x- ��r;��r�odoM������� S��' ��!ád�aLliil�!aT��.dd�l���"

A TV_Continental rE'.. Carlos Barbosa RGS, no Tem mais... •

I � presentada pelos jomalis- corredor do Ed. das Di1'(.. - x - x - •

I" ��� �����f��l�r�� �n!� ��:ia�co�:���, doent;:� gE��A ciUA�' 0J:���',
I' Iões e o restaurante do hospital, ao Presidente DES "SOIRE'ES" Dr.

I� Lira T. C. JQ. Sua Excia. com mui� PINAISCCIAORAA·' AASIN!FS.A30NTHISI."
lIlI

- x - x - Ia simúatia atendeu <' lIlI

•
O dr· Abelardo da �ilva irmã di�t�r� x _ ��i��� Bg�����"

�a����o Q�:rê�l�ia P:�:: No próximo dia onze de SF:GUNDA, INICIARA'
• ce Hotel, marcou na se...... maio, a Diretoria do Lira AS 22,30 HS. •
- ;:;��:�t:'�a��;;o q B;l':- ��i��, o�::c=�fr&��sc��t}? O Se�e�áriox� AgI'!'
• deira Maia e outras per- orquestra Paraguaia, "OS cultura do Paraná, mos-'
• sonalida��_x_ ��d��'" Sucesso mar· ���d��s�re���e�1eo J:e���'
• Na reunião de sexta. -x-x- com 80r; da farinha df'
• �:;:tt�k� no

oEdg�l�n��: Ih�arCd�����a����al���� ��!"a ta�i���acl: ex�e;�:� •
• observou u ln cidadão nardoLedemir, Salim Mi � O Presidente provou f'
l' (:t���() :::edde�;: d��:� guel, dl FulvIO V�l\�<!le pão e deu pab� que os Mt-,

,
j cheias de galhos df> ali. �����,h�:r�����um bate- :����O t;� �n;:e �rd7aab;'
• veiras carregadas de azei- papo e um jantar on1 amassou". •

Brasil. i�• .:n���f�e�a�r�:a;..���;' ;;��__ \

BPSOH
elegante ... moderna ... atraente-...
e ainda com a vantagem extra

das barbatan,as permanentes
V_nUl nlun� do �olégio Coração de Je�lLs, numn sauda-'
;:;il.:eZ:Jt!�sr:waP���:�t�:'11;r:nt���:r�::d;��;wll�;:�'
de reses. homelwgem. dos estd:ul1Ites cetertneuses. •

,

Escolhe um dos muitos tipos diferentes

C� Camisas Esporte Epsom e faça com que

se:; pr�ser,t� de Páscoa para seu pai, ma

r;��.) C'J namorado tenha o máximo de tlos

se c b:.m gâsto.
..\.,re.;;�nta_das 0:11 diversos modêlos e

nos mc:� variados �adrões - o que lhe 9a-_

rc. ".� um mundo de sugestões encantadoras

- cs Ccmjsc� Esporte Epsom representam um

frente em matéria de bem vestir.

EPSOH - à venda em todo o

� j. , "

·.;�S�:i�������,:� � .. ;�i-:,
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JOAO FERNANDES MARTINS

1:.....,......'"
vva. de João Fernandes Martins convida parentes G

pectívo ministro será

apre-! de.
Assistência Técnica dos

I
muitos serviços

.

técnicos e peaaóae de suas relações para II. missa que manda ceie

sentada em data próxima. Países do Sul do Saara, a de assessoria ate agora ad- brar em intenção da alma de �eu tnescuecívei espôso, na

Ao que se sabe, as prtncí- Organização do Tratado ministrados pelo Ministério Igreja de São Luiz, Pedra Grande, dia 28 do corrente,
país tarefas do novo minis- Central CENTO), a Adm!- das Colônias para ajudar terça-feira, as 7,30 horas.

téria serão a coordenação nistração do Serviço de aos territórios dependentes. Antecipadamente agradece aos Que comparecerem a

das contribuições do Reino Ajuda Estrangeira e os esse ato de fé cristã.

Unido ao Programa Amplia- ------- --------------

do de Assistência Técnica e �: ,%�lter Lange dia dêstea a filha levou-lhe

��esF����a:s��a�S:I:�ê:C�� Amor a primeira-vista! A ��:�e���ntect:iaCháco:eç�e�t�
técnica fornecida bilateral-

doze anos passados Adrlana enxergar. Picou tão emocío-

��:t�om�e�ia;l�no s6��:;� ;��:a�i� ��;Oli�o��:q\;:n�� �::�oq�;a��r::i��:e�, ��;a�
bo, o Plano Especial de

um prísíonerro de nome Ty Que ocorria. s'rnalmente pô-

Assistência Africana da ;�I:�d:�a p��:d�Zi:�nit��:iá: l!am Henry Harrfson, eleito seu primeiro carro de pas-
de lirltar que a chícara de

Commonwealth, a Fundação ria local. Imediatamente em 1840. faleceu a 4 de Abril seio. (Tipo necron-aontcnj ,

por êle se apaixonou e re-
de 1841. Abraham Lincoln, Hoje possue e ainda dirige

solveu ser uma espôsa. Es- eleito em 1860, assassinado 1 pessoalmente' um moderno

perou até agora e entrou a 15 de Abrll de 1865. James automóvel, fazendo dtàrta-

Vende-se um lote em Barreiros a rua Mouro, próxl-
com um pedido de perdão Abram Gar�leld, eleito em mente um t.rajêto de uns 50

mo ao ponto de ônibus. Preço de ocasião. Tratar com Nl- para o seu apaixonado. Foi 1880, assassínado a 19
.

de quilômetros. Apesar de sua

etc Madalena Filho a rua Max Schramm, 1645. atendida pelo Ministro de [setem�lo
de 18�1. WlIham idade, o ancião não recebeu

---P- A R T I r • P A r
-

O I Justiça e.�am-se. �����:X� ael��todee�e�!O� �ê���: ::u�:a��a: d:d:r�r�
.

., A U� senhor anunciou em
bro de 1901. Warren Gama- sito, já que para tal nunca

netos e bisnetos!

Joel Gomes e Senhora, perücípem aos parentes e
um Jornal o seguinte: "Pro- UeI Hardin, eleito em 1920, deu motivo.

pessoas de suas relações, o nascimento de seu prímngê- �uro um emprêgo. Sou um falecido a 3 de Fevereiro de Dalsy O'Brien, uma bela

nlto Gercino Gerson, ocorrido no dia 20 de março na Ma- l�eaIist.a. Desêjo uma ocupa 1924. Franklin Delano Ro- Em Londres a Senhora e atraente mulher de 33

ternidade Santa Izabelâ, na cidade de Blumenau. cao com a qual eu possa ore cseveic. e.ettc em 1940 c ta Ftorençe Hulme, de 83 anos anos de Idade, enviuvou pe
recer alegria a Outros. O tecido a 12 de abril de 1945. de idade, há 12 anos passa- la sêxta vêe. Todos os seus 6

que escolherei?" Um leitor Kennedy foi eleito em 1960. dos ücéra completamente maridos acabaram.. suici
respondeu: "Procure ser N'ão é preciso acrescentar céga, dependendo sempre da dando-se. Se algum dos lei

carteiro de dinheiro". que o jornal que publíeou Jenerosidade dos outros. tores esuver interessado ..

esta estatística apoiou a can Aquirtu um cão, que a orlen ela reside em Atlanta, uma

clidatura de Níxon. tava nos seus passos. Um cidade do Texas, E.U.A ..

Novo Ministério na Cirã· etanha
LONDRES (BNS) - Será. ganlzações internacionais,

criado na Grã-Bretenha o

I
como também da assístên

Mlnlstêrlo da cOoperação cía técnica dada díretamen
Técnica, a cargo de um Ml� te a alguns países.
nlstro de Estado, para o ee- Espero que a criação dês
tudo das solicitações de se novo ministério permita
ajuda dos países subdesen'- ao Reino Unido atender com
volvidos de dentro e tora da malar rapidez e eficiência
Commonwealth. os muitos pedidos de rorne-
Comentando a inovação, o cimento de pessoal e re

Prlmelro-Mlnlstro, Sr. Mac· cursos financeiros que nos

m1llan, disse na Câmara chegam de países "de dentro
dos Comuns: e fora da Commonwealth.
"O Govêrno de Sua Ma- A legislação necessária

íestade reestudou recente- para autorizar a criação do
mente as medidas governa- novo órgão e designar o res

mentais de tornecimento de
assistência técntce a pai
ses estrangeiros. Até agora,
as sol1citações nesse sentido
toram estudadas através de
diferentes repartições, de
acõrdo com a origem do pe
dido, se de um dos nossos

territórios dependentes, de
um dos paises da Common

wealth, ou de nação estran
geira .Essas normas prova
ram ser adequadas no pas
sado, mas, com o aumento
do volume e Importância de

��:: PI:s��ng:�ro��Ud�ro� V I S I T E
,:::W:��dO.!h" ro,�::��o S A Y O N A,B A e m -H I - F I
equipamento especial, verí- O melhor ambiente com a melhor música, Educação errada! A me-

ficou-se a necessidade de RUA JOÃO PINTO _ 'FÉRREO ['10 HOTEL ROYAL
nina vem correndo e chama

maior coordenação. Nestas
a mãe. Esta não atende aos

condições, o Govêrnc se pro-
angustiados gritos da filha

põe a "I" um novo mínís- A RAINHA DAS BIC_CLETAS e di" "Não quem saber de

térlo, que se denominará
nada. Senta aqui primeiro e

"Mlnls""o da oocperecãc Necessita de 1 Mecânico Especializado come a tua sôpa''. "Mas,

Tê�n���istérlO será dirigido em Bicicletas ���:�t�� '�e\ern�::ba�:��
por un. ministro t

- comer tudo". .,. menina,

,ategO;ia de MI���'Omd: CONSULTE.NOS SOBRE IMóviis-- agoniada, obedece. Quando

Estado. O Ministro das Re- terminou. a mãe diz: "Bem, Karlm Aga Khan, de 23

laçóes Exteriores, o das Re- agora podes falar. O que é?" anos, que sucedeu ao seu

tacões com a Commonwealth Agência Intermediária de Imóveis "Mamãe, eu queria avisar oar, Ali Khan, no trono de

e o das Colônias conunuarão ALUGA _ ."OMJNISTRA
que o banheiro está cheio e Ismael, mandou concertar e

encarregados de assuntos

�.
derramando a água no as- -erormar o automóvel no

d 1'1' aJ
..--

.,..r
=::. soatho'' qual o seu pai encontrou a

It:O pod�;;:S �7�lt�s�� ����
:

,j.
,......., � I

- COMPR." - VBNOE morte, em um desastre,

d t to
ocorrIdo na França. O íc .

r:::�::��dadea�u:�á a� "'��_"_
- RF.RIED.4.0F. - Estatística sinistra! Antes vem Khan só lisa êsse carro,

r I t I
--

das eleições americanas, um de t3.0 funestas recordacões
ornec men � da essístêncía

�. - ._.

SIGILO I br
.

Itécnica que atualmente de- t��1'tl�a ��;a I�OuUa; .�;�e���:� para os seus passeios.

pende dos três ministérios RELAÇAO DE IMóVEIS EM NOSSO ESCRITóRIO E que todos os presidentes
encarregados dos assuntos 1 NA AG:t!:NCM DE REVISTAS BECK _ emencanos. eleitos no ano

Edmond Ziegler é um ve

estrangeiros Ficarão 1 PRAÇA 15 DE NOVEMBRO
111(> dentista de 94 anos de

bldos de g�ande part�CU�; I
Direção: ARNO BECK

cuja cifra e divisível por 20 idade. Acaba �e receber um

Iajuda técnica. provida pelo As. Jur-ídica: DR. ACACIO S. TUIAGO �:�:e;:�õ��o nae��:�!��nc�: dIploma de "o melhor e

Relno Unido através de or- RUA ANITA GARIBALDI, Esq. RUA DOS ILHil;US
mais velho motorista da Eu-

____dO_S_E_U_A._E_is_a_'_e_'a::_çã_o_'_W_tI_:.�m.::pa:..":..'.:E::m__:1895 comprou o

L o T E

"Que futuro tem o senhor

para aspirai' a mão de mi
nha Iílha ?" "Eu.. gosto de

joga.r na loteria de quando
em quando e tenho esperan
ça de tirar a sorte gran
de ...

"

Adqilira seu

Chevrolet .. Brosí!

pagando em 18 meses

Concessionarios

CONVITE - MISSA DE 30 DIAS

chá era verde e que ela en

xergava perfeitamente. To

do o mundo ficou convenci
do de que se tratava de um

milagre. E agora reina enol'

me alegria na remíua da
Sra. Hulme, que não conhe
cia a maior parte dos seus

'1

HOEPCKE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Perguntas �'e!�!�!��50� ?ao���!!�, 'I E d i t a I
PERGUNTA: Qual a importância que a PREFEITU. �� ,RA dispendeu com .combus.tível no ano de 1960?

I De ord�m do Senhor Coronel Cr�mandante Geral �a'RESPOSTA: 500 mil cruzeiros. Polícia Militar, faço publico a quem Interessar possa, mi-
Absolutamente Errado litaras ou civis, que se acham abertas, até o dia 5 de abril

RESPOSTA CERTA: cr� 2.045.000,00 (dois milhões e do corrente as inscrições para a matricula à ESCOLA DE
quarenta e cinco mil cruzeiros). EDUCAÇÃO FISICA DA POLICIA MILITAR DE SANTA
Valendo 250 cruzeiros. CATARINA.
PERGUNTA: E qual a importância sómente no mês Os candidatos deverão requerer suas inscrições na
de outubro (favor não reparar o mês). Secretaria do Núcleo de Educação Física, junto ao Está-
RESPOSTA: 70 mi] cruzeiros. .tío desta Corporação, satisfazendo as seguintes condições:

Absolutamente Errado I _ MILITARES:
RESPOSTA CERTA; cr$ 273.!J00,00 (duzentos e se� a) Ter menos de 35 anos de idade;
tenta e tres mil cruzeiros). b ) Ser oficial combatente-Curso de Instrutores;
Valendo 300 cruzeiros. c) Ser sargento combatente _ Curso de Monitores;
PERGUNTA: Quanto a prefeitura !)II!gou ao enge- d) Apresentar 4 fotografias 3x1.
nheiro que elaborou a planta e o cálculo do Paço Mu-, II _ CIVIS:
nicipal? a) Ter menos de 30 anos de idade e ser maior de 18;
RESPOSTA: Duzentos mil cruzeiros. b) Apresentar diploma, certifcado Ou atestado de

Absolutamente Errado conclusão de curso Normal, Normal Regional ou de outros
RESPOSTA CERTA: cr$ 725.000,00 (setecentos e

cursos de grau equivalentes ao 1.0 ciclo secundaria;
vinle e cinco mil cruzeiros). c) Certidão de Nascimento;
(NOTA Transcrita de "Tribuna do Povo" de Rio do Sul)

d) Atestado de Conduta

Capitão Secretárto

con"'rCil

DOR

DE

CABE�A

e) Atestado de Vacina;
f) Prova que se acha em dia com as suas obrigações

militares;
g) 4 fotografias 3x4.

(a) JOSE' FERNANDES

AGRADECIMENTO
MILTON PEREIRA LOPES, 2.0 Tenente R-2, do }4.0

Batalhão de Caçadores, tendo sido aprovado nos exame"

de ingresso à Academia Militar das Agulhas Negras, vem,
de público, prestar uma homenagem de gratidão aos nus

trss proressõres Nilson Paulo, Pedro Bosco, Osvaldo Mello,
Hélio Barreto, Dimas Rosa e Major Murllo Carqueja, qUI?
c prepararam com dedicação e enctêucta, àqueles exames. Três casas sendo uma de material e duas de ma;

Nesta oportunidade, despede-se de seus compan?eiros rleirà à Rua Mnjor Costa (Servidão Certo Veiga n. 50).
de farda e. de seus superiores, e agradece, reconhecido, O 'frâtar a Rua Major Costa 68 com Acacto Lemos.
incentivo que recebeu de todos.

NiotUXANtr

----�::----:::---:--::--;;-=--._---
--

Serão Atendidas Reivindicações do Paraná
.

connrmou entendimentos,
segundo os quais, vai aten
der a dragagem, ao reapa
relhamento e a instalação
do cabo submarino.

Resultado da Reunião de Governadores ...
o Paraná participará da A ínstrucão 204 da I?UMOC,

��f�n���aci:oági�� IrJgu�:�� 1 �;���lll�n�r���' aer�i�:�nâ�
i�'�Z:i����m n bilhões de �;�6�e� âeP�:i1, ��fae����

sttada a conta da SUMOt

;lau�g;i��ftuc':.O ,h:;;'�o�m� Casa - Precisa-se
ca de sustentação de pre
coso Com a recente decisão
ào Ministro Clemente Ma

r-íani, que <:.oncordou com,
rewmdícecêo do Parana,
êste Estado participará de

O DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI DE SAN administração desses re

TA CATARINA, comunica aos interessados que estão rea ����g�it���d�afae��eci�:lvibertas as concorrências para a venda de dois veiculas ria a ser benificiada.
cujas características são as seguintes: Na reunião que o Gover

VOLKSWAGEM _ Kombi - motor 2818182 - ano nadar Ney Braga manteve

1959 - cõr cinza ���n�i��:!���te a;��f��(
VOLKSWAGEM - Kombi - motor 2219186 - ano

que o Gcv. Feder�l. cons
1958 � côr creme truíré em convênio COI)'

As propostas deverão ser apresentadas ao Departa govêrno do Estado a chá-

menta Regional, sito à rua Tenente Silveira, nc 25 - 2c ����ai��:1a�:uã�fé (:a;,
andar, Florianópolis, até as 12 horas do dia 25 de abril BR-35, ligando Ponta ores-
do ano em curso. i sa a fóz do Iguaçu. Além

As despesas com transferência correrão por conta do �l���so Js��' e�nat���r�
prop�n��;A�o�e��:����e ao direito de recusar todas as

F�stado. Segundo declarou c'
.

propostas caso nenhuma delas convence ao seu inte ��'táN�u�{Oagi�t�r�;�e:à�e�� ;
--�_�-__

rêsse. Esclarece, outrossim, que os respectivos veículos que o Banco Nacional de I �cederão ser examinados pelos interessados, o primeiro na Dese.wolvimento. Econômi- ."'{\c.�co ajude o Paraná na sua

I
O

�:!���aS�N���SB�:�n-;u�lorianÓPolis e, o segundo, na
pctítíca de implantação in- 1i�1!!I1!1I!!I1!''''1';j::.t.!

Quaisquer outras informações serão prestadas nos �������u��b::b�_S�or��e d� .,..,........-::1
locais acima declarados.

A DIREÇÃO _P_"_'i_d'_n_"-,J_ân_io_Q_ua_d_CO_', �---

VENDE-SE

Par a que nesta páscoa
você tenha oportunidade
de presentear ou

adquirir os artigos
que faltam em seu lar

A PARTIR DE

MENSAIS

Várias marcas.

Vários modêlcc ,

tocos com ampf.l
assistência

técnica

A PARTIR DE

$789.
�'< MEN$AIS

FILIAL:

FILIAL'

Precisa .. se de casa para
casal sem filho.
Tratar nesta Re'dação

com FLA'VIO.

VENDEM-SE
CAMIONETES VOLK�WA6EM

EDITAL DE, CONVOCAÇÃO
São convidados os Senhores Membros do Departa

mento Trabalhador Catarinense, Secção de Plorianópo
"is, para participarem de umyeunião a ser real�zada no

dia 27 do corrente, às 20 horas, na Séde do Partido Tra
oalhista Brasileiro, a fim de tratarem de assuntos de in
terêsse do referido Departamento.

Florianópolis, 22 de março de 1961.
João dos Passos Xavier - Presidente

Inaugura-se Em Londres a hposição
de Engenharia Elétrica

LONDRES (BNS) - Re- I e'êl ricamente, que será utt

presentantes de 11 países llzada fia futuro pelas .JS-

latino-americanos assisti- iradas-de-ferro britânicas
ram à inauguração da X Ex-

posição Britânica de Enge
nharia Elétrica.
Cerca de 57 países se fi �

zeram representar. A mos

tra, que estará aberta du

rante 5 dias, realiza-se sob

os auspi.cios da Associação
Britânica dos gngeiheircs
Eletricistas.
O Sr. ErroU, Ministro de

Estado da Indústria e Co

mércio, que inaugurou a ex

posição, disse entre outras

coisas o seguinte: "Esta ex

posição deve ser certamente
eonsiderada a maior até

hoje apresentada no

mun-Ido".
Uma das características t

da exposição é a série df! it\
ilustrações dos mais recen

tes progressos consegutdor
pelo Departamento de Cor

reios da Grã-Bretenha, en

tre os quais figuram uma

grande variedade de equi
pamentos telefônicos, tele

gráficos e de telex.
A comissão de Transpor

tes apresenta um modêlo de
passagem de nivel, operada

amortecedores em máu estado..

enaatam.
sua vida •••

Seus breques só são' seguros quando
seu carro tem bons amortecedores.
Eles evitam que as rodas se afastem
do chão, dando firmeza ii brecada.

i!JJJijjjJiTíli
um prcocto da

COFQP - cm�PIi:'.;;il !I:JiliGlmOaB DE PEçaS

,
."-::..... .
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Flbfl1mópolis, Domingo, ----------..0 _ln"f'" u AI" A.1'IITIVU ut4trrO 11 �ANTA CA1'AKIN'

,hiEios lÊLÃ uDÊR'ÀNÇA1'Vih:LiôERÃNÇtENCÊRRiMi:ôTURNO:Õ(amPeõ�iõ'ESt;d;ai(;t;P;;.Di:fi;r ;tõrs;Q7';r1 ;n�e�;:
�do, hoje, seu primeiro turno. Dois [jogos estão programados, destacando-se,o,ue, terá por local a cidade de Criciuma lentre o campeão"

i �Iocal e único,invicto do certame, o Metropol, e o campeão de lIajaí e vice-líder o Marcílio Dias. Um pontinho somente separa os dois:
: times, sendo que a igualdade de forças é um fato. Daí a importância do encontro que deverá proporcionar um novo, recorde de bilhe-:
.teria. () outro encontro será disputado em Tubal'ão, sendo adversários Hercílio Luz e Palmeiras. Este ,pretende vencer o (match e espera'
:uma derrota do Marcílio ou Metropól, a fim de alcançar a vice-liderançà. Porém o Hercílio Luz jogaF.á em seus domínios e, ludo lará:
�para suplantar seu antagonista, pois sabe que novo ,revés irá isolá-lo no último pôsto que divide com o Paula Ramos que folga na rodada.�
--------------------�--�---------------------_._-----------�-�

{J;����OO[ffiJ��
Batalha S e n s a c i o n a 1 no
f.stádio da P r a i a d e F o r a

Tentará o Paula Ramos pôr um parad eiro na longa serie invicta que o Avaí mantem sôbre o tri-Itolor, com um cartel de duas vitórias e quatro empates, - Gerson Demaria dirigirá o encontro '

H
'

I" P ,
de seis jogos sôbre o Paula xada no prélío contra o Mar tarde de hoje, pois tanto

- avera pre Imlnar - reços I Ramos, série ess� consegui- ente Dias, quando conhe- Avaí como Paula Ramos reu i

Es�a���a l��e d�, ���::an�� ��erq�� �Oi:rl���iru�:sdisaiS�� ��is�:t�el� �r���:�r dapr:�:= �:�, �s���::.aa����,e::r�o�� ! �::::e�����:�r P::;e:��:r� (
impede que o Paula Ramos -eparrtngs" para melhor se no, do titulO. máximo. do Es dições de dar demonstração em que tomam parte. Iefetue mil amistoso. Vai o preparar para os embates do i tarte. Não vai se.r f�c�l para de sua

_ potên�ia no� Jogos O,s quadros, salvo mocín

tricolor praiano dar com- returno do estadual e o al� I nenhum dos dois lltígantes q';le estao por VJ�, mUlt� em- cecõas. deverão ser estes:
bate ao esquadrão do Avai, vi celeste é time que não levar a melhor na batalha. bora tenha perdido maia um AVAl - Joãozinho; Binha
seu maior rival desde que o gosta da inatividade e se 10 "onze" "azurra" �stá bem valor de classe corrili'ro,:,a- (Bo��a), Cláudio (Enísio) 1
clube C!U -estrêie solitária

prepar,u
com afinco para l

ad,",tl'adO
e convicto de

I
da: o extrema Hélio. ora e Mu-mho: Loló e Abelardo;

Ingressou no profistsonalís . tentar o bi-campeonato da
I
que vencerá seu anta- no Barroso, de Itajai. Renê (Betão), Nilson, Alair.

mo. Nem poderia ter sido cidade I gonísta, o qual, com O A peleja devera agradai

I
Vadmno e Betmho

Imais sugestiva a idéia da' O Aval lutará para au- rrtunro só))r: � Hercil!o Lu�, em cheio aos que compare- PAULA RAMOS - Paro

realização de um match en- mental' a sua série invicta apagou a ma rmpressao oet- cerem aD estádio praiano na plana (Dcmi) Marreco,

I Nery e Hamilton; znton e

Nelinho Anisio, Valeno,
'

I Ed��b��:��, e E:r��er�o de!
, Gerson Demaria. '

j Preliminar: Juvenis dos
mesmos clubes.

! Preços: A·rquibancada Cr$

3���!
. �OJi[IAS I
ammn:m�
O médio Claudionor ex- i

jogador do Madureira que i

A segunda parte do Tor .. nossa caoital?
neio Aberto de Futebol de i : o:

Bal.ão, estarão agrupados I A diretoria do Aldo Luz
os quatro principais clubes recebeu comunicação do
classificados, para decidi_.· Uruguai informando que
rem entre si o título do i provavelmente duas equi..
Torneio.

Ipes
.estarão presentes are ..

: o: gata internacional organi ...
O conhecido desportista zada pelos diretores aldistas

Waldir Mafra, foi convida- . para finais de maio. Mon...

do pelo sr. Aldo Berlamino

I
tevidéu e Paísandú.. serão

da Silva, para ocupar o car- as prováveis participantes.
go de Diretor do Departa-. : o:

menta Técnico da Federa. No nróximo dia 10 de
ção Catarinense de Despor- J abril, serão iniciados" os jó
tos Universitários. O con-.

I
gos universitários, que de-

vite foi aceit:o�: I ���!� �;�es�;�r e��:raa::�;
Cresce na cidade o in te ... e um nível disciplinar ex.,

J'eSS6 pela competição de hi celente.
piemo programada para den : o:

erto de mais alguns díee Hoje terá prosseguimento
que compreenderá o raid as eliminatórias realizadas
Fpolis ...Tubarão. para os atletas de Blume-
Comenta ... se que será or-. 'nau que participarão do

ganizada e fundada uma brasileiro de atletismo de
Entidade deste setor espor , Pôrto Alegre.
tivo. ·1 :0:

: o: Aldo Luz, Riachuelc e

O turf na capital do Es... Merttnellí, deverão se exi-,
tado continua desaparecido bir nos dias 1.0 e 2 de abril
do cenário esportivo ilhéu. no Paraná, na cidade nortes,

Será que não existe um daquele Estado ou seja Lon
amante do turf desejoso de drina. Os clubes catarinen ...

fazer reaparecer o popular ses foram gentilmente eon-.

esporte di'. "scçalte" em 'lidados.

• Para que nesta páscoa
você tenha oportunidade
de presentear ou

adquirir os artigos
que faltam em seu lar

Ultimas do Esporte Barriga-Verde
o arqueiro Largura, do Pai Metropol, alegando que o

meíras está com seu contra- atacante Waldir estava em

ia prestes a terminar. O MI: conctcêc irregular. Convém

tropot está Interessado em tambr.ir que já existe na

seu concurso, tendo mesmo Federação um outro pro
feito ótima proposta ao des- cesso do Paula Ramos ba-

taca,dD goleiro. seado no mesmo atleta.
�)000(�

�)oOo(� Será realizado hoje pela
O Paisandú estará jogan- rnanhú no estádio da gm

��n����:��av�eIOno M;t�����: ,.i do na tarde do hoje, na ct presa Industrial Garcia, a

dade de SãD Francisco, fren segunda parte das elimina
poder-; jogar hoje, frente ao � te ao elenco do Atlético, tórtas para a seleção de
Marcílio Dias, ao lado de �

uma das bóas equipes tocais. t atlétas que participarão do

sabiá... � -)000(� I campeonato brasileiro de

Tambél��' conjunto do j dOaP��I�ioR:���nt:n���:� :��:�s��eg�'e�e realizar em

Mareílio Dias deverá pelai se em São Paulo onde foi -)oOo{-
menos jogar uma etapa,

0j
prestar exames para aEs O atacante Oscar conti-

����eEn���i:�:��t��ani:ot�� cora de Cadetes. nuarâ réra da equipe do

fogo F. R,
-)DOO{- �e�� ���O�O���g:i� �c���

_Joel II,�l:ameaça"�o de

��a�t;U:Is:i/:�t�r;I�:fi�a a�� tal' a ·i;'a permanência no

na� participar oo cotêjo de
ra o futebol lajeano, in �:::�l ��� f�r��::r �o����=

'hOJe frente ao MetrDpo.l, J'tessando na esquadra do tadD liberatório isto é, a
pois encontra-se contundI-

r 'nternaciDnal O avante rescisão de contrato.
do. P�r�m o DepU>l'.tamento .�aJandO a r�portagem, de' -)000(-
espeCializado m�r�lhsta ten

,ClarDU
·Que quando excur Na noite de quint.a-feira,

! ta colocar _.o medIo. later�l SiOHOU com o Aval, gostou estarâ :'eunido o Tribunal
! cm condi�oes de Jogo. De-

bastante da cidade, bem co- de Justiça Desportiva da
co, J)odera ser o seu subs-

mo dos diretores do clube F.C.F., oportunidade em que

!, :�:�::�:a:,:;: ::, n�co :�: '!',;��:i:,i:::::;;���,' P::'::i:�S �f�;�fi�E�'Z��;��t
cont.rava fDrtemente con- i vem de protestar contra o do avante·WalcUr.
t;tmdido poderá aparecer ho

ja na equipe hercillsta, já

l
��: �;:';;,o:�:".,ntandO

,mn

.Besenhi«ti InteriorPor sua vez o PalmeIras

I __
ronta com apenas uma dú-
vida que é na sua vanguar-/' ITAJAI _ O médio Dé cal.
d�. Albano que �et�mDu do-

. :}uinha confónne já noti S. JOAO BATISTA _ O
mmgo te�e con u ab �::.a�;- 4 �iamos, somente pOderá vir Clube Atletlco Catarinense,
da,. deven o ser su s UI o

�
para Santa Catarina den- estará se exibindo nesta lo.

paI LeaL
..

tro de 60 dias. Mediante is- calidade contra o onze do

O 'ponteir?
.

�squerdo Fer- ���e:c������i:�as qU:e��t�� �:��i �o:l�beN:r���I���r:u;:=
raz. que esteve ausent� no

de seu concurso. pital estara testando vários
cotejo. frente ao Palm�lras, BLUMENAU _ Os aman- jogadores.
de�er� retornar ao o�ze tes do atletismo estarão com CRICIUMA _ Encont.ra
prmC1pal do MetrDpol, sam-

suas vistas voltadas para o se destle ontem, nesta cida�
dodc�n�equentemente o meia estádio da Empresa Indus� de, a delegação do Marcílio
Pe r n o.

trlal Garcia, onde se pro- Dias que hoje à tarde dará

cessarão as elimina.tórias combate ao MetropDl, pelo
para o campeonato brasUel- certame estadual. Os mar

ra a ser realizado em terras cillstas tém sido alvo de

gaúchas. atração do público sulino.
S. FRANCISCO DO SUL - JOINVILLE - O Vasto

·"INOX»

�

$78'
PARTIR DE

\ MENSAIS

FAOUEIROS
;:.-- ,

HERCULES

VENDE-sr

FILIAL:

FILIAL. Rua 15 de Novembro, 1405 - Blumenau

Um terreno sito à rua

Felipe Schmidt, próximo à

I
Agencia Ford.
Tratar com Aécio C. Ne

ves, à lUa Osvaldo Cruz,
156 - Estreito -, depois
das 18 hDras.

Estará se exibindo nesta ci

dade na tarde de hoje, a

equipe do Paiaandú de Brus

que, frente ao Atlético. O

prélio vem despertando bom
entusiasmo no pÚblico 10-

Verde estará defendendo a

liderança isolada do TDrneio
Hexagonal na tarde de hoje,
frente aD Caxias, esperando
se uma arrecadação além de
Cr$ 80,000,00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Abram JAGLE I existentes na Antartida e outro lado, quebrar uma ro

(Excluslvidade !BRASA) 'que teriam de ser vencidas. 'tina representada pela au-

Na manhã do dia 20 de TZl\1PESTADES i sencte ststemattca do Bra-

janelrn ultimo, em Welling- Recentes mensagens trans si! nas atividades de pesqui
ton, Nova Zelandia, a bordo mitidas por ele pelo radio e; sa e exploração da Antartt

de um quebra-gelo que en- publicadas pela FOLHA DE � da, o que sempre roi comeu

tão ainda estava num dique S. PAULO descreveram asi tacto com surpresa no co

flutuante, para reparo das víotentas tempestades que i terror. HOje já existe uma

helíces torcidas na viagem colheram os dois quebras- J -onactancm ravoravet à tns

anterior ao mar de Belling- goelas no mar de Amumdsen � teiacão de bases brasileiras

�7�1�1:::�te na TY�e�tart::Sa�mi� �ls��eacl���:r:;l qu:t��rCi:�l� I �:esAn��:��i:!�:IOg����S ������
aos seus comandados a no tstas que haviam Sido de

I
:10na"1, em "grande paree o

va missão a cumprir com

I
.emoarc aôcs por hellccpte- .empo em nosso pais, per

,IS seguintes palavras: "For- ros na continente antartico, mltlndo lazer pevisôes. de
ca 't'are.u: 43.1,3. Destino: onde nca-am expostos aos grande valor para a agricul
.un outro mar desconheci-' ful'acies durante 2 dias e 3 .u!a. aviação, navegação,
do,"

I
noites decorridos os quais engenharia etc.

ICEBEROS" conseguiram ser salvos, já ACORDO
Tais palavras soaram es- comoretamcnte extenuados, I O Brasil nêo faz parte do

ffi
tranhamente ao ouvido de Sabia também oue os dias I Tratado da Antartida, ae-

II J '" .... ". auuens Junqueira Vilela, o

I
seguintes serinn� sempre stuaco em fins de 1959 por

,.,) , nnico brasileiro a bordo c o uma il1l�I'l'?g':lÇãO, Falava-se doze nações e que abriu à
primeiro cientista do nosso em paSSIVeIS novos vulcões, exploração ctenurtca o vas .

pais n

purtic.
lpar

integral-j
ainda <lUvos,a exemplo dos to continente antarttco.

PARA TÔCAS :����te ex�oe��ãOme��b�:�giÕ�: ��õ��I�����d�ree��s O�lt���T�:� �;d�,icc��le��::Ç��o:� ��:,I��
fascinante do Pala Sul. (l perto (\;1 base Ianqué de Mc- Amundsen. Não há, entre-

FINALIDADES' �Ol��u����n�e����h��dO�o� ��I��� ��n�o�u�e�:e��o :p��,��:��
menta se encontram, em Reina expectativa em tor- firmar!o pela Argentina,
melo de "íceberga", os que no do relato completo dessa Chile, EUA, Grã-Bretanha,
hrn-gelos "Glacíer' e -ate- r-spedícão (Operação "Deep Austrta, Bélgica, França,
ton Island", da Marinha xreeze 1961'), que, graças a Japão, Nova Zelandia, No
dos EUA, nos quais viajam 't:!bens Junqueira Vilela, ruega, Africa do Sul e URSS,
dentistas empenhados em erá apresentado no Brasil pois todos os patsas mem

rn-esusacões oceanografi- I
' .... mosmc tempo que nos bras da Nações Unidas po

r-as. geo!oglcas, meterologl- ,::UA, A sua participação dem incorporar-se ao acor-

��L:��OgiCaS etc, I d�ret:!. n:1 expedicâo veio, de do.

O meteorologista Rubens ."'" &.O�:'Q"rfE�C�M�R��U�C��- - .... -

Junqueira Vilela alia à sua, O SR. QUE,R VENDER St:A CASA? ,
�Z;V���� :oe ����!:�t; ;ac���, ENTAO PROCURE O ESCRITóRIO DE VENDAr.
nal.de Pesquisas e de outros,

DE I���1��I�U�:O MOLINA, IH/A FELIPE SCHI,'
��'�:�tala �: ;���bo�ct;n�� • �I!D;:��6E-T���:����sF����;�� ESCOLAR DF'
PAULO, pa,ra cujos leItores. UARRSIROS, LOTEAMENTO "BAIRRO IPIRANGA'"
apresenlara um relato da .• ,.. ..__ ... 111
I'l:l�em, quando regressaI'

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

�n ::�:lf��d:m i��:�:�Xi:�_ A L U G A - S E
:'ada em seu espirlto pelas C' salão �ito fi. rua Felipe Schmidt, esquina de R\I:õl

pa!:t 'Tas do almirante Ty- Tra ':lno, altos Confeitarl:1 Chiquinho.
ree, comandante da Força

.,... 'n�:!.l' n·1 Chi{!uinho rom o SI'. Silvio Ferrari ou r}{'10
Kaval dos EUA na Antarti. rO!1e �"ll

v'�d��eD:��1I:0���íS����,noL��'�indo 10\ Cinem.a .as vezes r.

melros de frente por 32,70 mts. de fundo r área total da preltlllZO�:!7,OO mts.ar. tocnuaeoo no loteamento Corstru, no Bairro,
oo P{,.drn Grande, em rua transversal à Almirante

car-I .

.

netro Cinema é um dos melho- ! nhln Centrofllme de Roma,
ies negocíos do mundo, Se'

I
::xigindo o pagam�nto de

Terreno alto, em situação privilegiada, cercado de gundo declarou recente- 16 mnnões e 500 mil liras,

I'c,;idi>}lcja.' recom-constnuoas e de fino acabamento, ser-I
mente o ramos� produtor Pa nnce fora contratado

\ ido eh nie.hnr Unhas de ónibus desta Capital, Raoul Levy. o crtador desta para ser o protagOnista" do
PrN"O e ocastüo. Eventualmente poder-se-á l"slud:1!'

l'min'l
de. ouro" que é Bri- : rume "O Tl'e� de Natal, e

rtnanciamcnto ele parte, gtt.te Bardct. Mas oferece a partir do dia 9 de novem-

Tratar pelo telefone 31-91 no horário comerciar e :�s_:��e��c���m'J�C:t��I���; I ��o :od�;�oO:;:�a�: s�!�;:_
N,ra dae: � pelo telefone 25';'7, I cuou em tr-Ibunal a compa- rima, durante cinco s,e��- •

nas, (; prazo para o imcio

da filmagem esgotou-se (

dos 3J mil dotares que ele

dc\'eria perceber, recebeu

acenas 19 mil, em sala rios

s�manais, Restam ainda 21

) �:i1 c���r�:'m�o�'�:s��n�:;;�.,
! ��l� ���a�!� �;::r�ae r!�e�:!

'.Jm ')3 primeiros lucros do

rume.
A justiça decidira sobre o

!�.�unto, mas [á se sabe, em

I c+rtude de precedentes mais

...u menos identicos, que •

t Pnl"-:>..:C franhani. a causa,

! r,;)'O menos em parle, Um

! -ucrmc prejuiro. pois, para

-

rOlfOO11 I N I O lU' Z G O N rn G A
Av. Riu Branco 31/33

Construcão adiantada já na cobertura e revestimento

I
os produtores,

i

CONSTRUCÃO SÕSRE PllOTIS

RESIOA NO CENTRO EM APARTAMENTO FUNCIONAL
3 EDlFicI05 SEPARADOS E INDEPENDENTES

APARTAMENTOS de 2 e 3 quartos demais de!)endf.nci�s - Garnpcm amplo
Play Ground

vendas com planos de pagamentos facili','ldos - incorporador Admar ooneagn

MOTORES

CLASSE

Molor., �eiculor., poro comI·

"hõel' 6cilindrOl oté,70HP

OISTAIBUIOORES EXCLUSIVOS PARA O R, G, 00 SUL E STA. CATARINA

C. TORRES S.A.
Voluntários da Pátria, 338 - Fone 7144 _ POrto Alegre

FILIAL I VOLUNTARIOS. 320 _ PELOTAS

MOTORES ELÉTRICOS

ARNO
Funcionamenlo perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovada ...

* Eis QS três fal6re$ de garantia que os Motores Arno representam poro o

* Motores monofásltas até 1 y, H P

* Motores trifásicos olé 300 H P ARNO SA.
* Mofares paro móquinQs de costuro

*Molorelespedai� _�1'��..
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

\', REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:
r

�v;t:\, ,
....*

, .�� \,' MEYER & elA. �;
[��!��!!�!!!!!!!!R!"O�F'!ljP!',S!'!hm!id�t.�3!3!!!!!!!!!!!!�!!!!�
PelJ8�ectiva íav0I1ável à iustaia�ão
�e �ases �rasiieiras na 'ntarti�a

da, tinha sua razão de ser.

Sabia que grandes obslacu
los aguardavam a expedi
<;ão: mapas dlsponiveis at
penas esquematicos, tempes- Ea!,:-'e,;, conjuntos de vidros de balas, vitrine);, estuf,,-s
t.'ldes de neve e vento e, ma',' :l,ce,;sórlos de bar e ConfeitarIa,
sobretudo, harreiras de ge- Trut:.l.r na Confeitaria Chiquinho com o SI' Silvio }o�t'l'
I" cl1S m:J.Js formidaveb, l".t'i ou prlo fone 2:l\1 ma!'(:anclo hOI':1

VENDE-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



UI r<'�jk;:7-eouiDROJ'::-o"":;.;M...........'

....

..........._----·�-lnNW H][ M sno auto' vm vou R
"Celso Ramos':mostrou extraordi-
na' r.·a atl"vladade" n:;�'n:��:���lOex�:!��di��= �r�r����1:;�f��tl�t�!!�na objetívidade � .eoncol· tancias várias, que não vem

:�� :.; s�o��m�Ol����,lvoa'G��� ���i� �����n��e��fd�s i���
Ontem, após (t reunião conj1b1!ta entre o P1·es. B;���laoe °ê�i��' �:y r����:� �og ;ià��dc��tr:\�Sf�rt;�Ç���da Rep. e os Goveroadoree Celso Ramos. Leonel �m todos os instantes nao

quecidos relegados a um
Brizola. e Ney Bmgu, O� Rcpóteres da Rádio Gua- üvemos outros propósitos segundo' plano, com terrf-

mjá e dêste mat'utino, conseguiram apesar das gmn-. que nao procurar equacrc- veis consequencías sobre II.

des restrições impostas à imprensa falada e escrue, ��� ea��sr��i.���s f���!���� ��O�l��i: p:tr�a.v�: !��i�aproxhnm-se de S. Ex., o SI,. Jâl1io Quadros, e tarínn se VIU atendid� �m em diante, eu quero acre-
obtiveram do Pres1:1ente da RepúbHc(I (IS seguintes (I?ase todas as suas reívrn- ditar verificar-se-á a vtta
deduru�ões: d(ca?�e� e bem merecia ês �!a��� d;:���çtã�� Ed�a���

trabalho e nessa vitaliza
cão todo o país colherá os

melhores resultados e os

frutos mais benéficos" . .A
palavras do Sr. Presidente,
cheias de otimismo e fé,
por certo darão maior dis
posição c força de vontade
a todos que trabalham pelo
progresso de Santa Cata:
rma.

J o f [r i n ho detém título para o Brasil: peso galo

130 NAVIOS DE
GUERRA DOS.

(Cont. da i.e pág.t
Hit,kham, Ilhas Hawai.
"Creio conhecer o seu des
uno'' - declarou o refer>
do oficial. A decisão sobre
a proibição das lrífnrmacôes
rmntares foi tomada, re

gundo parece, pelo coman

do inter armas do Pacífico.
WASHINGTON, 25 (UPlJ

- A atitude que os Estados
Unidos adotarão na crise do
Laos dependerá "do que o
Kremlin fizer durante as

-prozimas 48 hora s''. decla
tau ontem o senado]' Ale
xander WiIley, depois de
uma reunião da comissão
Senatorial de Relações Ex
teriores.
Durante essa sessão. ní

rios jornalistas que a ela
assistiam, ouviram o sena
dor atmnor. "Enviaremos
provavelmente tropas ao
Laos. Não o sei. mas o espe
ro". Depois da sessão, os

jornalistas lhe pedira�.'t que
esclarecesse suas palavra.s.
mas o senador respondeu:
"Estou certo de não ter dito
isso".
"E/( disse - acrescentou

11a Atríca e que enviaria
- que a Judia tinha tropas
provavelmente tropas. I'

situação é indecisa". Os
jornalistas presentes à re"
niiio não tinham ouvido
WilZe1) referir-se a truüa no
curso da mesma.

Apenas uma transcrição do "Co+reio di! Manhã",
II Bo���1fz��ã02�0(��ta&;de ontem; do Sudeste Asiâtico _

A NOTÍCIA DIA A DIA OTASE _ encontra-se em
Darwin. BrUlldao uma encruzllhaâa, sete

FLORIANÓPOLIS � A chegada do sr. Jânio ��i��O�ep�iSm��o�Paa dCeO�!�;Quadros a Florianópolis ao lado da grande recepção . membros parece, com eret
popular, com rompimento de cordões de isolamento to, ser favorável a uma in
e coisas parecidas criou, ou melhor, aprofundcu mais �:��'hnd��0��:�t:rl��00�6�_'_ainda, a crise política do Estado. E' que os udenistas servadores da capital tallocais, que ainda não conseguiram encontrar um landesa. Chegaram a essa
meio de entendimento Cem o governador (o pesse. concll<são à base da decima
dista Celso Ramos) estão enciumadíssimos com o i�ltr:i;O�on�e:éng*Ad��, cg�etratamento que o presidente vem dando (e rece ...

-

acaba de encerrar seus tra
bendo) do chefe d� Executivo catarinense. A coisa balhos em Bangkok, depois
está de tal ferma que os udenistas estão acanhados, de haver aprovado um im-

porque não foram convidados para nada e não ������\io i��â��: ��fãiiC�consegu am ainda receber (ou prestar) ql;lalquer que será submetido ao

�r�7;:d��' mo, aâe!I�;��e;t��teU�ep����l�a�� ,:����;S�� �g�:���âo d�ar�h��C:li.��s�
edifício o de se realiza a Conferência dos Gover.. nião na próxima segunda
nadares: ' ós amarramos a vaca, para o PSD feira

mamar" . .N. declaração é um pouco exagerada, por_ r' _

que se o sr. JâFl�O' Quadros �anhou n? pmno
S ' B O R Jfederal (auxiliado por outros partidos, alem da II' O S O ?

VDN), os udenistas perderam para o PSD no plano SÓ C � F E Z! TI)«,aduaL
'

"

_:_,O presidente não toma conhecimento das brigas
estaduais, Mãis uma vêz o sr. Jânio Quadros de..
monstra que não está dando muita importância ao

que os partidos chamam de compromissos eleitorais.
Ele veio a Santa Catarina iniciar um dos planos
do seu govêrno, que são as reuniões regicnais. Se
na visita seu anfitrião é inimigo da UDN, o presi�
dente ignora.

Sem Efeito o Processo Contra o

ESPIÃO MELEIH
CHICAGO, 25 - Um juíz federal, atuando Dor

recomendação do secretário da Justiça, sr. R-obe.rt F.

Kennedy deixou sem efeito o processo por espione

gem contra Igor Melekh, empregado das Nações. Uni�
das,' e a outro acusado com a cOI�dlÇ;;:O. de que Mielel�.h
abandone os Estados Unidos ato o día 17 ?e abril

Melekh de 4-7 anos, e Willie Hirsch, de 42, �ste na:·,
cido n� Alemanha, deverünn ter oomoerecído, hOJ(!
ante o [uiz Edwin Robson, para prestar de�Olmento.
Porém, em vez disso, o promotor. Robert Tl�k;n Q

seu auxiliar Alberto Manion
_

exphcaram ao JU_lZ. ha .

ver recebido uma co-ouutcaçêo de Kennedy sôbi e o

assun�. secretario da.Justiça, dissera, após coníeren ...

dar com funcionários do Departamento de Estado,
resolveu que atuaria melhor em beneficio da politica
internacional do govêrno e da situação interna do

pais, se o processo não tivesse prosseguimento,
Robson reconheceu que cabia-a Côrte atuar de um

modo ou de outro, e declarou que, em vista de que
a solicitação ocorreu antes de que os acusados <Icei..
tassem a culpabilidade ou' alegassem inocência. o

tribunal eslava disposto a aceitar a indicação de Ken
nedy.

Buscér�pés ,

-xxXxx-
Que tal?

VISITE,
SAYONARA H I - F Iem

o melhor ambiente com a melhor música.

RUA JOÃO PINTO - TÉRREO DO HOTEL ROYAL

NOVA REUNIÃO
DOS GOVERNA
DORES.COM' O
PRESIDENTE
EM 1962

Já !;e encontra hoje em

São Paulo o Presidente da
República, onde irá. votar
nas eleições para a Prefei
tura da Capital. Ontem, de
terno azul-marinho, com
acenos e dispensando hon
ras militares, despediu-se
de Florianópolis o Sr. Jânio
Quadros.

Compareceram ao aero

porto Hercilio Luz, além
dos Governadores Celso
Ramos, Leonel Brizola e

Ney Braga, grande número
de altas autoridades, jorna
listas e populares, que to
Iam ao aeroporto despedir
se do Chefe da Nação. O
Presidente acompanhado de

Dna Eloá e seus auxníares
mais diretos embarcou no
víscount Presidencial, exa
tamente às 4 horas e 30 mí.
nutos. Logo após a partida
do avião que conduzia o
Presidente JQ, grande par
te da comitiva deixou esta
capital com destino ao Rio
e São Paulo.

Logo após desembarcar
em São Paulo, o sr. Presi
dente da República decla
rou il imprensa que efetua
rá, em princípios de 62 .'10-

va reunião com os governa
dores do Paraná, Rio Gran
de do Sul e Santa Catarina.

?Jltn. A(fltlptncJ cJ.timttita
execução ao referido pro- !"9. toda a região. O repor-

, jeto. respondeu S. sxcta ter indagou ainda do Sr.
que a esse respeito nada João Agripino. sobre a exe
podia adiantar. Sobre o en cuçâo das deliberações to-
centro .presideneial com os- madas durante o encontro
governadores dos 3 estados prestdenúlal, ao que o Mi
sulinos, disse que se tnau- ntstro foi incisivo "Toma
gurava aqui, um novo pro mos deliberações para se.
cesso de administração. rem executadas. "Terml
Quan�o aos resultados da nando a entrevista disse S.
conferência declarou-se ati Dxcia. da satisfação por se
mista, dizendo que êres se achar em terras tão aco ,

riam muito provettõscs 1)[1- lhedoras.

o sr. Pre,sidente da República diri.gindo-sc liam bordo do V1SCOUNT -prcnacncuü,
acomnantuulo do çcoen.tutor Celso Ramos. Momentos antes de eml)(I.I"CaT deelarOll

para. G: reportagem que n gm'ej'lutdor barrísra-verãc foi de 1/ma atividaclr extroor

dinária. 1Ht apresentação rios problemas,

A reportagem de "0 Es
tado". no aeroporto Hercí
lio Luz, abordou S. Bxcia
o Sr. Ministro de Minas e

Energia do governo JQ, Sr
João Agripino e indagou do
mesmo sobre a política a
ser seguida pelo atual go-

vai-no, no que concerne a

Eletrobrás. Sua zxcía. res

pendeu que "quanto a ele
trobrás, o projeto que cria
�, referida empresa estâ. em
redação final para ser re .

mettdo ao governo". Inda
gado se o governo JQ daria

Coluna Estudantil

Intensa a�ita�ão em Joinville
JOINVILLE (21) - De- da entidade mâter dos es

,pois de atacar violentamen tudantes, sob clima de in
te o Presidente da União t.ensfl. agitação. Tanto a
Joinvillense Estudantil, o� mesa receptora, como o
Diretores do Colégio Bom guardião das urnas, foram
Jesus de Joinville, atravé8 compostos por element.os
do Centro Cultural Cruz e lleclaradamente contrá.rios

à União Joinvillense Estu�
SOUZil., numa atitude ridi- dantiJ. Vale ressaltar, quecuia" arbitrária, efetuaram a urna guardada por ele
uma votação dentro do mentos ligados ao Colégio.

poderá receber votos de
qualquer espéCie. uma vô,;:
que as cédulas foram im
pressas na tipbgrafia do
Diretor do Colégio.
-0-

estabelecimento de ensino,
Visando derrubar o estudan
te Po!ibio Braga, que vem
�ustentando uma luta sem

tréguas para conseguit· a
sua matricula, negada su
màriamente pelo ColégiO
Bom Jesus. A votação foi

efetu.:?da sem autorização

JOINVILLE (21) - Está
marcada para hoje, domln
go, às 10 horas. uma pas
seata de protesto com en
terro simbólico, que será
realizada pela União Join
villense Estudantil, em sinal
de protesto cont.ra :l atitu
de do mercador do ensino
Theodoro Harger, que se

negou a aceitar a matrícula
do .líder estudantil \f"olibio
Brag:.., por ter éste defen
dido llú])licamente a Escola
Pública e o Ginásio Esta
dual de Jolnville. Além de
Deputadas, deverão ,par!.i
cipar da passeata e ent&rl'O
simbólico.. estudantes dc
Curitiba e Florianópolis,
:"l.lrm de São Francisco do
Rui e ,Jaraguâ. O clima é de
imensa agitação dentro de
Joinville e a situação estâ
insustentável para o Colé
gio Bf1m Jesus, que lança
mão de qualqucl' medida
para impedir que o movi
mento cresça em lntensl
dade.

Flol'ianôpolis, Do�ingG, 26 de marco ele 19111

U� ,Unidos !Experimentam Envio de
"Homem ao Espaço,

CABO CANAVERAL, Flórida, 25 � Os Estados
Unidos em'iaram, hoje, ao espaço, um foguete "Reds
tone", com um veículo sideral "Mercury" na prôa,
em uma prova especial da combinação de foguete
e "cápsula", que s� usará para enviar, pela primeira
vez, um homem ao espaço, provàvelmente em maio.

A prova de hoje uma das duas, pelo menos, que
os peritos acreditam necessárias realizar anies de
pôr a bordo um astronauta, teve por objetivo

-

daJ'
àqueles uma melhor idéia de COllW funciona o foguete
"Redstone", com o veículo ou cnpsula, de uma to_
nelada de pêso na prôa.

A cápsula, colocada hoje no foguete. estava
vazia· A cápsula não levava instrumentos, nem ne ..

nhum do.o:; ·equipamentos que serão incluídos nos veÍ_
culos usados pelos astronautas.

&emll mifilões �e cruzeiros
�ara o Paraná

o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico fornecerá, imediatamente, ao
Gov. do Estado do Paraná a quantia de 100
milhões de cruzeiros, que serão empregados
na construção da grande usina hidro-elétrica
do Capivarí-Cachocíra. A referida usina
terá uma potência de 230.000 kilowats.
Este e outros assuntos foram tratados na

reunião de ôntem, com o Presidente da Re
pública, e quanto a rodovias o Gov, Federal
investirá no Paraná a quantia de nove bi
lhões e trinta e três milhões de Cruzeiros,

A Reuniiío dos Governadores é o assunto de
t.ôdas as rodas. A quase una1,1imidade "de todos"
comenta -a com a maior simpatia. As restricões
são coisas apenas do grupo dos "raivinhas'" de
uma ala já desacreditada da UDN catarinense.

Ontem. entre colegas de imprensa, as apre_
ciações girava:m em tôrno do Presiden'te, das
suas decisões, das suas atitudes, do inesperado
de seus gestos, do realismo com que enfrenta
as questões. E as críticas Iaureavarr .. ·'IO.

A certa altura, o Ad Teive, diretor da Gua
rujá, quis enquete: qual a manifestação do Pl'e ..

sidente de maior repercussão nos meios da im_

prensa?
-

Ouvidas vár.as opiniõ��s e algumas "opi_
niães", o Lobato, de "A Notícia" votou:

_ Para mim é! entrevista mais sensacional
do Presidente foi essa que êlc não deu ao "T: ..
ln!:'s"! Não veja' outra com tant:a repercussão!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


