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Ninguém PQderá vender mais caro
aproveitaodo-se da reforma cambial
Está havendo muita exploração, decl arou o Ministro do Trabalho -

Govêrno ainda não co brou de ninguém o novo custo do dólar-
D I

° ministro da Fazenda
ec arações do Ministro da Fazenda :;;'�h:�aC��':.'��i:are�:�i���
RIO, 28 IV,A.! _ "NirL carc. aProveitando :\ I"f_ vêrnc a!''''c.IJ não cobrou de "essa alP� �e Preç9s não

guém nade vcnrte- mal.� forma cambial Dois o se, ninguém o novo Pl-eCO do resulta da msjruçao du�,

CUsto do dólar" - oeete., z�tOs e QuatrO da su-

JO J rou o Ministra do 'r-ebe., MDC", E erplicou à repor.,

e 1 de Marc,o e 1.0 de Abrl'l tagem :
.

"Jamai, ignora;
lhe de posa-em nela Rio mos OU escondemos à Nll_

São I Facultativos ���;:,n���. V�lt�"da car��� �:gt;�U� '�tl�:�ru���rr�:
nião de. �ovel''1adore� do ria um certo aumente dt,

Sul em �'�nta .caja-ma, a; preço em determinado>; se;
çrn'tuou nUe "está havendo tOrés refletindo em relat\_
muita f'yploração". Acha vo aume-itr, do custo· de

vida. Tinhamos, entretan.,
to Que escclher entre UDl

au'm�nto controlável e em

.descontrOladO, regime
. it;

flacionârio em oue vrvm

tristemente mergulhado o

País e do nual estamos ,nos
lUCro excessivo pasl;ar se esforç'ando para retlra .. lo
aconseíbn o vendedor a d;_ Dis!\e mais o titular da
mlnilr o seu volume de pasta dn Fazenó". oue. o

aumento do custo de vida
tem origem "no aumento

do funcionalismo, e .-, so;

e-etudo - na.. .:T.Ultlphc9_
ção de emissões do papel.,
moeda para I;. llubv('nçao
do câmbio de CUsto ". cm;
Prêendím(!'�tos t]e lül1giq\l�
produtívi<bdE"'.

BRASILTA - Em telegrama dirigido
aos ministros de Estado e órgãos diretamente
subordinados à Presidência da República, o

chefe do Gabinete Civil, sr. Quintanilha Ri
beiro, comunicou que o presidente da Repú
ulica determinou seja considerado facultativo
o 1)011(0 nos dias 30 e 3] de marco c 1.01, de
abril do corrente ano,

'

EM SANTA CATARINA

c ministrO oue estâ ha.,
'vendo lIabotagem centra C?
govêrnd r10 sr. Jâníc QU3_
dr-os. ACredita, no entan_
t, cue essjL tendê'"da do

co:nerCiõ e J1ão r-eter II\1er_
cadnrla barata pal'.� ven;
dé_la a oreoos eXOrbitan_
tes, se ['Ião tem dinhneiro
para comprar mais cara,
DF"cLARAC;:OES DO MI_
NISTRO DA FAZENDA

Identica medida tomou o sr. Governador
Celso Ramos. decretando facultativo o ponto
nas rcparticôes nos próximos dias :10; 31 e

] ,o de abril próximo.

Do Presidente

Jânio Quadros 30

Governador

Celso Ramos

SAl!ITA CATARINA
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EDIC'.,'\,O DE HOJE - R P.\GlN,\S

KENNEDY FALA. À TV BRASILEIRA!

o Prcsi;!e?1lte John Kennedy, dos EÚA, quebro!, todo cl protocolo existente
na C(ISfl n,-anca, c�'Cedel!do} .pet� primeira vez, lMta. e1�evi.sta e:r�lusiva eos
{('k'-n'j}r)rteJ'cs brasileb'os Flávio CUVíllcanti e Mll1'lIo Néri. Esse' j10'O será
Gpl'<,sCi!!ncl,o 11$ pl'imeil'o p1'ogl'allHt "Noite de Gala" d(lsle a.no, fi a de abú"

����/(��::'I:'1( i�!�c;.:·��e�!:�� -1:���� )����e$l)�J{;I:;�toca�1,�J�\� ;'71)S;:;;I), i f:J��)�re �)
,�r RII/;{'u$ Medi1w,

. ,

A Willys Colabora Com a Academia Militar das

Agulhá,s Negral

In't>gl'ank da comitiva (L presidente Jânio Quadros, esteve em PlorianópoIls o SI', Nr-to Campelo Junior, presidente do Banco Nacional del Crédrtc
Agt-Icolu. Err- Companhia de, seu secretário, dr. Paulo! Demoro, <>I titular' do
cstabetcchnenrc em questão visitou o governador Celso Ramos, comi quem
manteve ccrdlal palestra. e que versou sôbre assuntos relatívoq ao crédito
<1gl'Ícola.

Muito agradece teteern
ma

.

vossõntno 'lplJt \lSm. -re ..

rcrnta cambial pt Estou
convencido sómem.e atra
"és essa medida vg recu

pararemos finanças país vg
encorajando suas fôr{'a,
produtoras et proporcto-

�lg�gi�õ��ss�r�ddne�1,od�� Em comemoracão dos festejos do sesquicen
if'Tâ��i�e��a��os _ Prest- íenário de nossa principal Academia Militar
dente da República a Willvs-Overland do Brasil doou motor para

co de 're-mcdínãmrca: C: ..
pitão Manoel Jord:'io ao;
brinhO' e cneders ela Eseo
la.
Agradeceu em nome da

ACAdemia, enaltecendo a

clllaboração da WiUV>I o

Genell_d Ad;llberto Perdra
dos Santos. Comandflnte
da AMAN.
Na falo, aspecto da ce..

j-imónia de (çtl'ega do
motor Willy à Acanemta
Mllir.ll' rla� Agulha!> Ne;
sres.

gras A doacâo rd rene
par intermédio do Geren_
te da Divisão de Relaçôes
Públicas (!) WillyS, Sr.

Sergio Junqueira empre_

senea dI) General Adalber_
to dos SalitO!\, Comandan_ r--------

��i�;it�l���s:�rt��e �;�f��� S à E O nos Ú 'f

�:��ell)r�l��i�� o;elsl�1�: cd; SÓ C A f E Z ! T O
Souza, PrOfesol' Cated)'âti_

o Projeto . Saturno
VIAGEM .IDA E VOLTA, DE 2 HOMENS A LUA

PROPULSORES

o "Saturno", tipo C-2, cujo esquema aparece �\ esquerda, será construído
para envi .. r uma cápsula tripulada pelo menos Dor dois homens à Lua: O
foguete terá 6 estágios e uma altura de 69 metros. A ver.<:ão C_I que aparece
ii dir(!ita, j(!rá cinco estágios e capacidade para cokcal1 cargas pesadas (!!n
órbita da Terra. O C-2 será um� composição do C-1. mais a capaCidade de
combuslivel de cinco foguetes. (TEXTO EM OUTRO LOCflL),
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• mUI impn?ssio1!mll�o os

J bl'as-ileiros, Na verdade, Não sabem.os até qUE'

!11(mgur011 novos padrões ponto o Congresso Nac1U
•

de tlc'minislruc;lo e de con-
1lal suportará estas novas

� t�tos com, os �m(!is longí- ;aOd;l(Jç�es, do P�esidente
'} qnos reca11 tos pátrios, epubhca, N(ro sabe'

f pstabeter:;e11d'o J.it�llqões 1I�:: a 'medida, v�rá in

• renlisti('us com os govêr
f ,ar grand€'mente o

• liaS estaduais, ,umd(rJlos reg�me, ou se virá me�

• a impressão, de oue aca'
lhoral' os destinos do país

banl. com (! fal�,igerada com a an.omalia.
S

polític(1 de clientela. ate A.gora, Q1/e é cêdo pa-
" C11tiiO dominante, e ma.is

ra jttlgarmos o Presiden'
r l.1'Opnamente. exercida

le, isto é, apesar dos bons',, pelo C011greSSo Nac-ional lances, que ooe também

, Serrí isto WI11 bém, ou 11,m
de p1'obilidudes im.previsí'

, mal? _ é o que veremos A veis, com.o o nosso Presi-

5 Jussa Cabral foi f. beleza em foco dI! !.�illd� {lss"Íln. ,estt[ dando
dente.

! rante o jantar de últIma quinta feira.

"lllqÓO'"eça, �o.' _,.[I�eU:'e:�edom:Sa •••J
no Querencia Palace. quando, o "Socie�

��. ", ... '� ,, __t.y" homenageava os Catões c Mnyrink �,� Veiga. , sôbre os 8€11S represen�
" : .

t ,
t!lntes par.Lamentares, Cf

•

•
6 :ms��:e�aUri:ti��.:I�lt�:� .:;��{i n��n �����cea� ".�'",a'""",en",d.,o,,,,,,,",b.,e.",n:s:'""",'d","d",e=="",="",=",,,_�• ' E",apa.

• "No Cenáculo"OSVALDO MELO • 7 O'famoso Procópio Ferreira estréia no •
Flo"ioocópoli" 24 de Ma.',o de 1961 • Te"," Almo de C"",olho, no p,,',ximo • COM A BIBUA NA MÃO
S"R'ej�l���l?��a�d�rnr.;fl,?O ESTADO"

,dia 13.

srl�it�:I�d�li!:c�I:����eCO;l;���f�� ao

• '$r

, 8 Eliseana Haverrouth "Miss Santa Cata Cidade de Joinville. QUARTA_FEIRA, 29 de MarçoNESTA
_ .. _ .. -

.s.
- ....

C-
....- - .._ .. - - - - - - Q.' .:A - - (MI,Dl��;4.)e��I�:��'l �����;roue me desamparaste?

LESANDO O FISCO anta alarina no P�látio AlvOlildil ESTA, a qua.-to palavra do, lábio, do Senho,
"Não sabemos se ja lé tlo conhecimento de V. S. O Palácio da Alvorada, em - Fla:nboyant, 4 Arau- ROiJa de venus, 40 Dra� erucificado, tem sido chamada, com razão,

"

a palavra
esc::eVel'�.10S que a nossa querida capital está, Brasil!a, d(' agora em dian- cnria dlbwilli. 2 _ Oapuru-I {'(,1la, 20 _ Alfeneiro do Ja

da solidão." Não foi PfJq'Uena ? desolação espiritualalualmente, 'infestada por "vendedores" e "v('nd�do- te, passará a contar com \'11? ''Z''.' da solidão no sofrimento de Jesus. Traído abandonado
ras" de produtos contrabandeados da mais val;,l.acla enormp número de plantas SObr�g� 2 �u�7:en��('h�a, 2 g·I:�to�,�.l:I��f:/:l1\o���a, 8 -

e negado DOr homens com Quem Ele convivera dl-
especie (artigos �Ie nylon, rádios portáteis, per'u_ levadas daqui do Horto Flo- rante os anos do seu ministério público, O espírito
mes etc. . etc, .) / restai, mantido pelo Acôrdo sensível de Jesus devia ter exoerimentado uma

'O incrível é que êsse comércio elegal e c1an- '};>lorestal, no Bairro da Trin Sindicato dos Condutores Autonomos de profundidade de tristeza. que seria difícil de nós
destino é exercido às claras, sem merecer da parte dad�. Durante sua estada imaginarmos.
das autoridades qualquer medida rept;essiva ou de nesta Gapital, a exma. sra Veículos Rodoviários Mas o sentimento que o próprio Deus tivesse
contrôle, até o presente, Jãnlo QLUldros IEioaJ e31e se retirado dêle, lancou Jesus para d.entro daquela

Além de lesar o fisco causando com o não pa· ve em visita. àquele parqlle E D I T A L DE CONVUCAÇÃO desolação de espirilQ que estas palavras exprimem.
gamento de imnôstos, s"h'ios prejuízos à combalida florestal, delUQ.rando-se em ELEIÇAO DE REPRESENTANTE DOS EIHPRE� Poucas pessoas nassam pela vida sem terem
economia nacional, vivem êsses "vendedores" e com elogios ii. sua du'e((ão. Levoll, GADOS NA JUNTA DE JULGAMENTO E REVI- alguma expel'iêncitl de solidão. Mas nós temos em

especialidade as "vendedoras" a importunar as pes- para o Palâcio da ,lJvoJ'a�a. I SilO fJJR) DO INSTITUTO DE APOSENTADO- .Jesus um que se coloca conosco em nosso desniento.
soas de boa fé, invadindo mesmo, nessa faina indis... nada menos de 97 mudtl,"" RT/l E PENSõES DE TRANSPORTES E CARGAS. AI'2m disso, êle é 110SS0 amigo c companheiro ao

creta e impertinente, repartições públicas e casas de plantas, que são: I:!;;l'
ESCõLHA DE DELEGADO ELEITOR longo do caminho cristão_ Dá_nos a certeza da sna

família, retirando funcionários, mães de. fa_mília� e .Gre\lIl�a robu�t�, 2
"'_ presença constante: "Eis, que estou convOSCI> todo.';

outras pessôas responsáveis de suas obrlgaçoes �(lll� Pau Brasil, 3 - Oltlselro, 2 t:'m O Sindicato dos Condutores Autonomos de Veí... os dias, nté n consumação do SéClllo� (MI. 28.20)
l'iusive estudantes). para receber e dar atençao a 'I;��ls Rodoviários de Florianópolis, por seu Presi_
ê, c<; 1llercadores. ------- -- o, "'�. vem, na conformidade das instrucões baixada�

c�Pit�\\I.lg=�:� d=S:���o iJ����ê�::c;��:'�: ��P���:c�a�� �:�� ·ts�c��d�:· :.�iS!r:l�i�ã�r��al�: ��re���t
c llllentál'io dr- V. S.

I' I
leitor, que participará da escôlha do representante

A<1J'a�l(>(,(!lldo, desde já, a at�nção oue fOI' di�� COMO F. GOSTOSO dos elllpreg�dos na Junla (1e Julgamen.tú; R�visão,1
�����n'�:!(iI s�Jc;�·:teof�����' ;���o"����:eSnt:l' o�o���nS� O C A F É Z I T O ��tap�:�g��lt��O d�·AS��;�E·g�t:�i�a�l�la�l�����' qC�; I
(I"; n05;':OS jlrotestos àe aprêço e consideração" tel'á a dUl'açã�l...l.e 6 (seis) horas, será realizada no I

Nt1() hú comentários, A carta diz tudo próximo dia 30 I do corrente na séde do Sindicato, à
((;ss,) DEMERVAL COSTA VIEIRA rua dos Ilhéus N. 2 ]0. andar, em primeira convoca·

LIRA T. C. - SOIRÉE DE PÁSCOA:-'d�ingo dia 2 _ �l:�s à:e;:��o (���)s, d�osm a:s!�:���çae�e C���iÇ�:n��
A Infanlil iniciará às 15,30 horas ° Haverá distribuições de ���at�s e1�,�� ;;:r:l;��'tr ;�:::oc��; S:1��:t convoca..
bombons e .sorteiõs de ban° Vijal���s������e Pereira

"5'T""T'YXSXST!U'X:"õ'X:"õ> CP;"Ci'57-'T��
t),/I'" .ruuoçar e jantar bem depois de SuB I
casa, '1l'1,HE:'-TI \ ""I.ACE IIIlTt:L t

FAZEM 1\1'OS HOJE
SRTA. Maria Terezinha Camcos, filha dileta do
Sr. Orlando Camoos e de sua ospõsa d. Jãndira
Campos. a quem apresentamc s íelícttaçôes.

Sr, Geraldo Cama Salles
s-. Deodato .Jo-é Gil
S:', ,k\;i! Augusto Tunollí
c: \Vilson Elias
Sr. Heraldo José Mai-lessoni
Sr. Tarso Moritz
Sra. Iolanda Ribas Dausen
SI'::I. Laura Carolina Callado
SI'. Gilson de Barros GUImarães
<"':' Modesto de Olivetrn fullrionário do SCr\-I�o de

Ed!'!l1ias Rurais.

sr.r \. \�.\nLF:<Jl\ I':. LAURINDO

VISITE.
""SAYONARA em lU· FI

�u?nt� �'�r� QS::mta. . .. ,

.
Missa. às ,19 horas

Sexta Feira Santa _ C�rimôl1la e !'11SS� as 15 �s.
Sábado Santo CerImônia e Missa as 22,30 s.

G R A D E C I M E N T O:
�brimos as solenidades ytúl'gic:as da CrandeS!��
mana com a solene Proclssâo de Ramos e a

Missa domingo ú1t�n�. dos alunos Dois a êles, es

Ho,:,ve gr,ande a1�s���:m as celeb�'�«:;ôes da Seman:;
peclalmen e, se

Santa no Colégio.
. . . .

Neste sentido, aliás, a direção do ColeglO envIOu .CI:�
cular aos pais de todos os alunos,�s cursos I!Jn,

sial e pl'el'minar; E graças ao espll'lto ?e colabor�;
'cão c01n i coléJio, S:E-mp)."e. dem�onstrado peles Pai:,
de nosso!:' 'alunos: as a�l"ênciR's nao somaram dez po.

�:���s ah:.nos vic.ram de lo�alidade� distantes". ��1�1:
ISaco dos ,Limões, Coqueiros, Trmdade. Balleno_

� ��é d: _���,\�ç�. espirita de sacrifício de seuS al:,nO'l·
E a��:�:�e, sen�bilizada, o espirito de colaboraçao de

seus pais.

-CONS 80 Ú T I L
11110

11) O ::>1'. t.ero Leite festejou -ruvcr" nú'
rue :::6 p. passado. Em seu apart:lmenl.o,
�CC:���i���i�';�.('Pclonaram um grupo.

•
I! �:.I�\::��O�-�;t�;��:�� f��t�nd:sg�:����� •

mccào do Cronista Social Calo, NOites'
das Elegantes. •

I:: .A sr.i. cercate M::..lburg. proprietária d: •
boutjque" A Bonita, apreseutarâ 110'

�r�X!�1�n���s�5 �I�e��v��:;:t���t.:e;(.
e egánuía e caridade reverterá em pró'
�:Çã:l1�t�CI����!. ::;:Pt�:;ii:ta�mn pro-.

,
'3 �;�II�:!I:,�,n�:!��t:;� B::��Qn�::i�:i�:'�'�Ô·S.crÀ QPI'ffi'AO 1t;;:,e;!\l�gio

zn.crnectonat em Florida." ;J\.�;itlti\ão parlamentar. A

Depois do visto e do êsee m.odo de proceder dr

Sociais

Domingo de Páscoa a brotolândia acontecerá nos salêes do;
Clube Doze de Agôsto, para o "Encontru dos Bratinhos" •

,1'�I;Il'�J��\� ��c;::t:��I?: El�:�a��Y�;{;::'
;\I'on',panh:lr da s srtas: Mar íza Rnmos'
r- Vem Ramos.

'1 ) te ('111 r .roúo Eduardo MOI-il.z, con-'
ti."':l (irf>\!'andn com a mOl'f'ninha,
Il.:1!l.'I':ld,1.

].1, O Sr. Carlos Rober-to Mayer, 4.0 anista
da Faculdade - Escola Nacional de

Rose Marie Colitt, dará not(� altcl na

•, Como �oYe.
Hrizola

o govemadoJ' Leonel B1'i.:::ola, abordado por
(�N(! c(lluni�'-.1. 1JIunifcrtoll o Se1! entusiasmo pelo

sncessc d'1 Reunido com os Sr-s. Cetsc Ramos, Ney
Braga e com o Presídenre Jâl1io Quadros, efetuada
110S dias 23, 24 e 25 últim.os, nesta Capital,

Sa!i('ntol� S, E:rcía .. o alto 11í1.'el em que decor-
1'€11(1111 os ,trabalhos, com sentido 11ítidamente ad
mitliSll'fativo, e objctit'a preoeupa\c/o dos mandatá
rios. técnicos' e nssessô-cs, no cswdo das necesstdc
e'es e reil)illdit'll�iíes c do.� J)'roblcJJ1('s ('01J1II11S regio�
l:(lis.

Dec-u.rou .(llmia o Governador gal1(.'ho, que as

leses tldvog�da.� pelo seu Estado, foram dctcf�la,la
mente e_"Camiuadas pelo Presidente JQ, se11S técnicos
(' minisll'os, e f01'am. n.hJQ do I apôio incondicional
da Prestdeute, i1Jallfl1.�ral1do assim, tmw n01Ja fase,
nlviRsareira. crur!' (l( adlllilli.�tr!l�ão federal e o Estado
cio Rio Grande do Sul.

Arqll.i<I,o sôbrc (l ,�lIa possíocl ('(Ifldidat'ul'(!, '110

!UW1'O,
�

pelo nosso Estaelo, salientou o ell{J, Le?nel
BrÜ:o!.a. - Sou a 1J1>'<;s(:0 que »renns sebe disto.

NllnCU 'alimel1�ei inteJ'psses qUll1ltO (I umn possível
candidMul'n por Sarnia CCjtarina: llUlIca fi::: esque

matizac-ão. para (I mintw co+retrn poHtic(l, 11111tC'a .H
cOl!cebi fi longo pm;:o - e fhUlli.:amlo -, o mms

provál)el o bem prdvlÍl)cl, é que eu sne recolllll 11a

Pl.óxim.a' cai1lpanlra, para 11m merc�i(!o dl.'s<.'(lll';:o. O

ql'.� desejo (Igora. c' ('011.0)11101' admul.1strll1ldo o meu

Esmdo, para lnl'lhores �s,X
X

UmH elas 1,,_:ofcl'i!)I('inl-: dogi.osltS flue o P1'e�clen!e
JQ H� (!O G01Jé'rllO do Sr. Bri::ol.a, foi pera reaflzaçao
f' conclnsão ele 2. 000 I"_�('olas primárias, e outras

300 de dit:I.'1'soS tipos, i1:augllradaif re('elltl"ml.'lltC' 110

Rio Grande c/o Sul.

nassarela do Clube Ginástif.:o 110

pl'oximo dia 29, quando aconte
cerá desfile Ballgú lia

cidade dI'! ronunue.

Agronomia, encontra-se em nossa cr

da de, em visita a sua noiva. f

ollvido. IWJJJOS ele opinião Prcsrdenre JC}, poderemoa
1]11€ o Presidente JQ - cnemar ele habiUdade nd-

!l!('SlJW dentro da sua im- m'l'istrat.iva, com fillali�
p;'evisibilidadc -, co:nvi- dai1e� politicas.

ORAÇÃO

Deus do calninho ;pereg't'ino, fflUlças Te ,damos
porque nunca estás longe de nós, Qtuuulo o caminho
é escuro e duro, 'e nossos corações sentem a solidão,
clti--nos li certeza interior (l(t T11a p1'csença graciosa.
Acompanha ...nos no pCl'CIM'SO dêste dia e !orLlIlccc
nos llara o 1mbalho que nos dás a fc4zer; por C1'islO
JeS'l.l.� 110SS0 Senltol'. AMÉM

1 Em visita a seus familiares encontra-se

PENS,\MENTO PARA O mA

CRlSTO CONHECE A NOSSA SOLIDÃO E A
COMPARTILHA CONOSCO,

a alguns dias em nOSS3 cidade, a sra.

Dr. Patrick IIta) Calmon Ho:lIday.

2 O discutido jovem Sr. Roberto Luz fes

t.ejou ontem idad'� nova. A coluna social
cumprimenta com valos de fellcidades.

{ 'f �
3 O Mini::itro do Supremo Tribunal de
Recurso e Sra. Vasco Henrique O'Avila
acompanhados dos casais, Dl'. Mario
(Maria Olivia) Mayer e Walter (Odet-
te) Mayer, jantavam no restaurante do
Querência Palace Tambem tomaram

parte no jantar: Sra. Alcina Idencar
Fonseca e a srt.a, Fabiula Guimaràes.

4 Voltaram a circular em nossa C:idade-m:

andClr jovens Srs,: Paulo Fenelrn Lima e Da
vid Ferreira Lima Filho.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Assembleia Geral Ordmana
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Pelo presente são convocados os Senhores Acto-
3. na primeira fase de lan onsuukto, será enviado m J�pa�'iaL o 'Saturno" viaja às '1) Centro. o foguete I nistas da TAC - TRANSPORTES AÉREOS CA�ARl
-nmento, que tem o tempo -a o centro da NASA e dai ti. j):>:' vias marrtimas, Lu Saurrto M1'â enviado, [á NENSE S I A., '" comparecerem à Assembléia

von Braun. 'e duração de 120 segundos. para a base de Cabo Cana iats e terrestres, e a veloci rma-',», para cace Canave Geral Ordinária, a realizar-se nc dia 24 de abril de
No artigo anterior, apre- Nove tanques separados veral, via Oceano Pacifico, C:,lue bem aquém das super- "ai, em um servíco de crans- 1961, às 14,00 horas, na Séde Social, à Praca 15 de

sentei () relato dos aconte- 1 Imentam os foguetes de I Canal do Panamá, Golfo do JtllicRS porte que vai requerer "ro Novembro, Edifício Sul América, 4.° andar, a fim
rImentos relacionados . aos omuusttvet. Estes tanquec lVIexieo. Rios Missiasípf Ohio O terceiro estagio com digtas de técnica. Na base de deliberarem sôôbre a seguinte ordem do dia,
estudos preliminares do Pro ião de dois tamanhos, de e 'rennesse, e através de 1'0- rese de uma versão modi da Ptórída, o "Saturno" se LO) - Exame, discussão e deliberação sôbre o

[etc "Saturno", que está 178 e de 267 centimetros de dovtas na Ftnrtda. Portanto.. ficada der foguete -centau- râ instalado em uma ptata- relatório da Da-etoria, parecer do Consêlho Fiscal,
sendo levado a cabo no Cen- .námctro. O tanque maior, antes de realizar o seu vôo .0". Trata se de uma peça falma de lançamento, de 7f Balanço e contas, referentes ao exercício findo em

trc de Vôos Espaciais Gear nce ao centro do "feixe" e
,
movida por dois motores metros de altura, montadr 31 de dezembro de 1960, '---.

!te C. Marshall, da Admtnís .mnscc-ta oxigênio liquido. , i Pratt and Whitney". A pe- sóbré llm truque ferroviário 2.°) - Eleicão da Diretoria e membros efet'..
truoão Nacional da Aeronáu Os demais, menores edis cn terá 3,05 rnts. de diàmetro. Daí, partira para o espa vos e suplentes 'do Conselho Fiscal para _o exerci-
uca e Espaço (NASA). Este 10;;tOS em tórno do tanque - urna vêz montadas as pe <;0, . cio de 1961.
projeto diz respeito à cons .en'rar. transportam quero- C A.' E Z I N H O, N A O! 3.0) _ Outros asuntos de tnterêsse da Socte-

�;�c��p�: �: ���:��, fO�: 0' tanques de querosene C � I' E Z I TO! CONSULTE-NOS SOBRE IMÓVEIS dade.
Flo"u,nópotis, 25 de março de 1961

-rande volume de cargas em ao interligados entre si pa Doutor João David Ferreira Lima
órbita, em tôrno do Terra, -a permitir a operação de Agência Intermediário. de Imóveis _DIRETOR.Presidente-
enviar um veículo à Lua, ou reaoasteclmento em pleno ,\LI'(;,\ _ ,\DMfNIgTRA ----,;,.'.lã&&--�I·
u-ansportar uma nave es- vôo. Convém salientar que o

�-
A V I S O

pücia! tripulada em tôrno foguete "Saturno" só pode VENDE.Sr
.

- ;F= I

'1It r a "performance" �'-. lé�11 '

- rO>1PRA - VENDE
Acharr--se à disposição dos Senhores Acionistasái�:���:�eag��a, discorrer J:��r-:�'a se, pelo menos, se- Um terreno sito à rua

...
I ...·�_·_--� _ SRRIEDADE _

da TAC - TRANSPORTES AÉREOS CATAR!-
sõcre alguns detalhes deste e dos seus tanques fundo- �:���:aS�h����t, próximo à

. -_ -- �gEON�� 99S, d�'D:r;t,:u{:�n�s 2�2?t,�:e2�e�:rese������'l�:i��a��st:: f���e::a�;: :��u�:V��::::����a�-: i:���U� Tratar com Aécio C. xe- SIGILO
bro de 1940,

turno", denominados de C-I mentos especiais que auto ves, à 1 ua Osvaldo Cruz,
RE.Li\ÇAO DE lMôVEIS EM NOSSO ESCRITóRIO E Florianópolis, 25 de março de 1961,

c C-2, O primeiro destes, o mà.tíeamente poderão corri 41!� 1;-h�:���itO -, depois NA AGl'!:NCIA DE REVISTAS BECK _ Doutor João David Ferreira Lima
C 1, é um foguete de 56 me ,1;lr falhas apresentadas em PRAÇA 15 DE NOVEMBRO - Diretorelêresídente -

tros de altura e de 522 to eus tanques durante o voo. Direção: ARNO BEClí
ne.aõus de pêso, dos quais O C-l terá um segundo As. Juridica: DR. ACACIO S. THIAGO
quase 450 toneladas serão .stágtu, atualmente em fase (asa Residencial nUA ANITA GARIBALDI, ESQ. RUA DOS ILIII!:US
representadas pela sua car- Jc aperfeiçoamento n� e:11 _

ga de combustivel. )resa fabricante de a:lões e Precisa-se casa pequena, P R O ( U R A C EO primeiro estâglo do

G-11
foguetes Douglas Atrcrart para casal, sem filhos, .., J

��;s��6025m���t��s d:lâ�����: �.t·�mte��:�'o d:st:.;.;�t��ç��� oIT::i�:� ��;�fo�:r'34isau;� I ('ent;;S��fs;r:af��l;�S n:���u�eda��:a c�� a�����nto, no

consiste este primeiro está- ;ob a responsabilidade do rua Tvlon�enhor Topp, 52A.'
.

gio em um "feixe" de alto .aortr ante Convatr, e da

I V E N D E S E i

:bo�:t�e:idOsRo���dY��er!�I� _;�e;��u���a:���IO terá o J Um terreno sito .no Bairro BU;JA, lote nc 143. 'rra-
1

do tipo RP-1 e oxtgêntc lí-' diàrnetro de 5,59 mts e trans i ta!' com o sr. Antõnto Siqueira na Prefottura Municipal

quido. Os motores são aper portará quatro motores

1;10
tiorano das 12,00 as 18.00 horas.

I;�Ç�:�I��t��po:o�e j�o��:�:s� '):��d!d�n�e";�8i;�eY;u��g�:- A L U G A . S E
o H-I, no entanto, é mais mas ! 17.500 libras) de em- ÓTIMA RESIDtNCIP. COMPLETAMENTE MCBILIA- I
compacto que qualquer dos puxo. Este estágio está sen I I DA INCLUSIVE GELADEIRA. r'OGAO A GAZ, 'A RUA

foguetes do mesmo tipo [á ao conetrutco nas instala
" DUARTE SCHUmL N," 34.

I FORÇA E LUZ DE CRESCIUMA SIA,construidos. I ;ÕI'S da Douglas. em Santa

Os motores são ligados a Monica, Califórnia. Uma vez

I
.

- -"" - - - - - - - -

Acham-se a. d-ISposA,"a-oV IdoSs �enh-o.es ac,'on,.stas, "a���c�:1�al���:���s d:mes���� .\ dt;l;.IIJ\ DAS IlECICLETAS possui peças e -,,' -y ",

��;t��:�I�UI�! -;- Q��!r�s,e: GOSTA DE CAFÉ? �(���t��:r�os!l�;�l'�a��h��n�il:�li: �i�ll�c�:�Ç�� b�� ! ����e��c�:!, � ��6c2����t�� �:us:t�����er;eOl����gO 09. do

d I
ENTiO PE"' C'FE' ZITO AGRADE"'O AO P. REUS Cl:.\TIS. I:'I;'�' ('''Il�f'lli(·il',· i\[:I!·r:o. 1:;1. j Cl'lseltllna, 23 de março de 1961

quatro em um ângulo e seis 1\ \1/\ ti 'f
I

gn'l.\IS, a fim de possibiHt;rl.1' '-:=======��UM:::A GRA�T"T���1����A�_; ......_-......--"'II""--�-:!O""'--"""'''''''''''!
A e.=..dlmçfi,lLdl4pe__. L,

PARTE II

Pelo Dr. Wernher

REGISTRO DE RÁDIO
A Diretoria Regional dos Corretos e Telégrafos.

avisa aos senhores possuidores de receptores de râ
dia recepção que o prazo para o registro dêstes apa
rêlhos finda em 31 do corrente. A partir de 1.0 de
abril, serão registrados Com a multa de CR$ 25100,

A RAINHA DAS BICICLETAS
Necessita de I Mecânico Especíalizade

em Bicicletas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I COm arenoe raeínaeee de pagamento. vende-se 10_ l$ter'i'I�,,'" Prol \,..I ..noll' �II.: 1:,,,1 '''�.�\; •. ' Itj: rv.Ó,�.1 .\f,J;I�I'.\ ... \ IQ',(,j:I\I'.JL.'
l!l· rcngo prazo sem juros. sitos á rua Lauro Ltnhnres, prt frll"'l· ('cnmltel' "." tna!!'" no S:WA,L.DO J R SCIiAE:FER
! xnuo a rcnnencrane. Podendo o comprador ccnetrutr H.... qn�J)\!R'� ..... ·\01 .. ',. ' •• �,<'I • ., ...

... no i -asa. ímedta tamr-nte

::I� l�aa���·��I\-�;ú�:�!r�I1;I��\��:;:��';.:".� �l1��j�� ����'! ve�����:" ��I��(,II\ M·mteplo �" andar - Sala 30:1

COLABOH-\IIOICl:':", 1!?Url'Prnf H"rrt'lr,,� Filho ,_ Dr d�w�ld,. !{".'r'I/"'"o ('''h' _

- Dr Alcides Abreu - Prof Carlos da Costa Pereira I
Pr-nf I)'h I, ll!:ça - MaJor llctl;'fnn!l, J�I\enaj - Pr I LUSTRA SE LAOUEIA SE"",""""" oi, 0",,110' _ Dr M':ton Leite dn Coere

• - • - e
OI fbl,,. .. Coeta - Prof. A :'.Pllllo \'"f!llU - Wll.I .. I1
LJlnié Hr. Ac:yr Pinto da Luz _ Acy Cabral Telve .�'"!

1� [1,,,'"';''''' "'''are.! _ 1), v .... , ·"r. '(,..' I;,,,,,, lI<p·,li'· I
,

- Rui Lobo --'- ROZ('lltll) \- Lima - �!aul)' B"l"g('� .• j
Lâaru-o Bartolomeu,
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I
i 11":1 i;���l��t�.�toC�!1t;���!�:liP�hlq��!����L. esquina de nus

I
I'rntru 110 Chíqulnho com o SI Sílvln Perrart ou peh

tu r- 2 �11
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I
Balcôes. conjuntos de vidros de balas, vitrinrs. esturas Ondas curtas - Eletrocoa·

ASSI:--:ATllHA ANUAL - CI\.$ 1.000,00

_

n,ai'�::t�:�ó,��o��'�febi��r�a ���i��:��:�i: com n SI' Silvio F!'J'
.A (Iin�l;ã(_, ItfU' :'I�' t'l's;,ca:.;üálio, pe!o- rnn ou pelo fone 2311 marcando hora
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�;�� I pROGRAMA DO MES
3023 I PROGRAMA DE CINEMA MIl:S

Serviço Água e Esgôto 2088 DE

Serviço Telefôn ice . O:)

I M A R ç O

_:I:;Ç'�d�L,:��·�_ ... �4: _, DIA �::r;b�{gE PÁSCOA..
Dr, Hélio Peixoto

" � ::.'�:: v�����A:U�UtASC:?SA? ',i MA��NADA SENDO EXIBIDO O F�,LME --:_C"1ó',',J-'vQOADO, ENTAO PROCURE o ESCRITóRIO DE VENDAS', - SEMPRE EM SEU CORAÇAO I .,...
.

o - &ua r.upt

'DE IMóVEIS DE I APuS A MATINADA HAVERA DISTRIBU,-rAO DE óvas' 8chm.ldt CO 31 -:lO Andar

• OTorO .lílL!J -'1OLlNA, RUt\ FELIPE SCHI--l .

PARA OS FILHOS C:.' A�<luCIADC-S ! Sal",.
;\-IID'I', 14 _ SOI.:HADO _ PONE 2347. ,,\1

DIA 8 DE ABRIL - _,�AP':�O - SOIREE � SHOW

CO,M!
Rellld.ér.da

-" .;-\oIt.r",.!'I
, VENDE TAMBÉM LOTES NO GRUPO ESCOLAR DE'

A ORQUESTR� DE TO·. Adolro Kondt!/ r. ,.

• BARREIROS, LOTEAMENTO "BAIRRO IPIRANGA" BIAS TROlSI I Cab:a POlltal lO'

� .. 'r-. _ ... t Me.�as na Secretarw, Teletot'l!! - 1421

II•• CeulllHl:t•••fn, li.
hlefoDe 8022 - C!l'a. Po�hl 189

IDd.,.fc. 'relel'ráflce 1ST A DO

IJ J H. T!) ti.
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.... 'I\I�·'· 1õ-I1IU!<! P. perfoiío, u-a ra r '0111 H"I1I'IIIIII','

Fn';\a" A l'ln COIl!'\('lheirn �lafrl\. tll-l flln,j".

f'UHl.it:IO.!l.
OIHnar A. Sch1fndweim - VirgHio Dias
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".rvl(e Tt!I�lr.rlu d. UNIT.lI l'KIlSM I \I-r!

H;.NT.S • CORRJlSPOiIJD.NTW�

Corpo de Bombeiros
Estação Rodoviária
Hospital de Caridade
Hospital Nerêu Ramos

Hospital Naval
Hospital Militar
lIospital Sagrada Família
Jtlizado de Menores
Policia
Polícia (Estreito)
SAMDú

'r;.�� ;'''' •• � ... ",O'(,-� .,I' "">1)1\11

'�T\O. _� R'" ""ti" .. ",.ch."" '7.

• .,ul0. -t. T'�ld.nt .. _ Til".
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Dr. Lauro Danra
CLíNICA GERAL

Especialista em moléstia
de senhoras e vias uríné ,

rias. Cura radical das ínrec;
ções agudas e crônicas, do
aparélhn geníto.unnà rtc em

amboa os sexos. Doenças do
aparêlho Digestivo e do sts.,
Lema nervoso. Horário: das
ie as 11,30 e 14,30 às 17,00
horas - Consultório: Rua
Saldanha Marinho, 2 _1.0
andar. esq. da Rua João
Pinto - Fone: 3246
Residência: Rua Lacerda
Coutinho, 12 (Chácara do
Espanha - Fone: 3248

Dr. Helio Freilas
M1WICO nA :\oIA'l'EH:NI
DAnE CARl\fELA IlUTRA
DOENÇAS DE SENHORAS

PARTOS - CIRURGIA_
CLíNICA GERAL

rulacáo
__Collw:CÓrio: - Rua Vitor
vrcíretes. 24 - das 4 à.� 6 tis
Residéncta .

- Rua Santo.

"vn."norlo: Rua J"JIJ puno. u
da. UI,OO à' 11,00 bor..

, ......
�",.... "·.'c.w.. 1"'.'01>0

R"''''''''I.' .... \J-."."
�IU.ooou'" • "1
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EXIJA A
NOTA FISCAl /

,.

,,"-". - 1'��O!t _ IOI .."tll!tJ, .. te

III-),-r ..salplngografl:l - Itaui,,�ra.tla UbSltlrlr ..

.(;ru'itlf.l) - It,uhlllo&ia i·ediatri.·&
'!��·O�, DF: Al'AR,Io;LHAOEM MODERNA JI.1AH!;/I

. ... IE ... l};·NS fiECEN'n:MENTE AllQU1RWO
t';NUERJ:CO: Rua Irmã aenwarde 8/0 OnJbua" por

ta \Almte. Lamêgo)

(UNIU SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Menlais --

�

•
•
•
• j)lf�(.'t\O do._ PMqu18rra,. _ •
, �; :��C�/lJ�:�������CME�� •
• DR !V�" BASTOS DE ANDRAUl!. •
• ���:�;.��I:,T:�:�� !:a��ol�nb;�� 2He

,
, (Praça Etelvina Luz ) - Pene :n-,,:� •
�---��------�---�

:'\nguliLlJi - ccmptexcs - "'laQut:!� - ,\1aolli..' _
....

Problemático Afetiva e sexual •
TtatllOlento pejo Elelro�'h()qllr r-ou. "nt'�te.�hl � ,

�;����;I���:Pla -: Cardlm:fJ1orapIIl .. SUJlI)[I'ra[lll1 �

•

DENTADURAS INFERIORES
\1 J: T f) D O P R O P H. I I'

Y I X /I r;- A O 0.-\ R A !'Õ Til; A

DR, MOORRIS SCHWEIDSON
r:lRURG1AO UENTlfiTA

:;:1'111,,1.,,1'0 PELA UNIVERSIDADE UI) I' .... H .........

I1A10S X - PONTES _ PIVO!"
TRATAM�NTDS DE CAN .... l

IJI ,t� '\HIU - da- 8 à.< 12 ... da" III n.' 21) t,o' >.,
-

fil/R."!" .\.lARCADA5 - 11Ii$ 14 I!..' lI< h"rlU
"tU_'" TR ....JA�O. 29' _ tv andar

CUNIU DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

<':;1�.I!"Ulldll :L c\'olllçâo moderna Odontológica, V. S.
]!(II!crá Jispor de uma Clinica Dentária rapaz de lhe pl'O·
porciOllal' 11m tratamentll inteiramente indolor e efi
ci(>nte.

Preparo de cH\·jdade� peja Alta \'eloddade, 300.000
r"(f)çÕes. por minuto,

Dr, \ildo W, Sell - Consultõl'io liI1oc.emamente in.�
(,d<1do ii Rua Vilar Meirelles n. 24 - térreo - Fone _

2;:;4,]. -- Atende diariamente {'om 1101'3" mpI'Cadli�,

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

I ,
,

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGlAü'DENTISTA

Preparo ele cavidades pela alhl velocidade.
BOROl':N AIRO'fOR S, S. WHITE

Radiologia Dentária
CIIWHGIA E PRóTESE BUCO-FACIAL

(_'(Jr�;:'lillÓI'i0: Rua Jerônimo Coelho 16 - 10 and-ar _

Fone 2225
.

r.:<c]t1�ivarnente com horas marcadas .

.olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta
I· DR. GUERREIRO DA FONSECA

\
TR.OGUE SUAS NOTAS. ATÉ 31 DE: MAIO, NOS SEGUINTE:S POSTOS E HORARIOS:) .�� I'

PõSTO Df' RUA TRAJANO (Prédio do Rancho da Ilha) _ De 2ft. a 611.. feira _ Das 7 à" 18 horas _ 1\os sabados -_ das 7 às 13 horas
- - Pó'3TO IJA RIJA FELIPE SCHMIDT. 36 - De "2a. a 6a. feira _ Das 12 as 18 horas - Aos sábados - das 9 às 12 horas - PÔSTO DA

feira - Da" 12 às 18 horas - Aos súbados - Dus O às 12 horas - POSTO DA COLETORIA ES·

�12 �1;� ,hbD, Bs-sãbados-_E>as...9 à 2�Q�

. 1�'
DE SUAS COMPRAS! .,. E CONCORtM AH

�

�"

IORTE"O� EM dUNHO E Pf2EMBRO

� SEU TALÃO VALE 1 MILHÃO
'@lD

n:AT.-\:"-IE:\ro rbs sr\'USiTF.S !'em operaçoã{> põr
\'r.TRAS()� f' 1O\'ISAÇAt') E'XAl\IES do!'; olho� (!
RF:íEIT.·\ rle l\rulO!l {'om �OU1PO

_

BRUSH·LO�IR.
r-::"\A7Itr de 0UVrnoS, NARrs p GARGANTA 1'101' MO_
l)F:P..'\O E()t:rrn RHF..\'Or. ((lIlico na íHpiin]\ OPF:
fU('ÃO d� A�lrGn . .l,LAS - DESVIOS ,II' SF.PTO e

SI'(L'S-ITF:S pelo� mõ"l)!> mn,!r>rnn!'l fll'O e��o' 011('1':1 ('rn

'ndns M HOSPI1'A[S de Flori:lnópoli-", .

íO:\SllJ_TómO - RUA ,JOÃO P!\'TIl :{f, lI"m
""'II!f' " Radio Ani!n Garihaldi).

Hr.Slnj:;:,\,CI..\- - I': {'.'\ F'F:Ul'F l"('lDI1[)T �1�1 _

r.():'\F. - �!)60

BORDEN AIROTOR S.S. WHITE
RADIOLOGIA DENTARIA

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

MOTOCICl.IS'l'AS
A RAINHA DAS BICICLETAS, avisa que
está apta a executar o !'lel'viço ele pinllll'a f!n1

Motocicletas e Lnmbret'I�. Rira: Com�elhei)'o
Mafra, 154.

APRENDA INGLE�.
com o Prof. Mr. Edwald Green

à rua Tenente Silveira, 42

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLUBE DOZE - DIA 2 DE ABRIL - DOMINGO DE PÁSCOA-MATÍNADA COM INíCIO AS lU HORAS-FILME "SEMPRE NO MEU CORAÇÃO"
Após a malinada haverá distribuição de Ovos aos filhos de sócios - "ENCONTRO DOS BROTINHOS" - Início às 2U horas - HAVERÁ SORTEIOS DE
BOMBONS AS SENHORITAS;

.

-CÜNSELHÜS'DE-llE[E-lii-----------------
CREMES NUTRITIVOS OU

.
dia haja uma tendência pa

,
Lendo propriedades. ,nutriti-, madas pés de galinha e as Embora esta fórmula seja

PARA ü3 TECIDOS I ra serem designados como 'Ias podem ser adicionadas.' que vão do nariz à oõca.! (ácil de ser preparada, mea-

A grande variedad�rd:��� ! �����;ar:m�I��I��.�:;�a�ãi��� I �:1��tO:�sf������t:l�O\7�1�;�SO: �:I�q�;�C��I�: �oad:l�a�:�;:' ���re�mca;:�d�t:e:�O�r����
mes existentes para os cre- péle durante a massagem. óleo de tartaruga, vitami- disso ser feito é por meio de desde uma vêz que existem
mes destinados ao tratamen

I
Diferem dos que se cesta- nas, hormônios e outros cor massagens leves em todo o centenas dêíes à venda no

to da péle poderá induzir a nem à limpeza pelo fato de pce tidos -como capazes de 1"03tO 'ou nas zonas mais en- comércio e fabricados por
leitora duvidas por ocasião que são mais espêssos e têm rejuvenescer embora, em sã rugadas, sécas e quebradí .auoratóríos idôneos.
da necessidade de usá-los. E na sua composição substãn- conecréncía, não se possam cns. NOTA: Os nossos leitores

essas denominações só ser atas que podem penetrar e afirmar fatos que ainda não Vejamos agora uma ror- poderão solicitar qualquer
vem, a maior parte das vê lbrandar a péte. Os cremes estão provados científica- mula simples de, creme ema consêtho sôbre o tratamento

zes, para atrapalhar mesmo, cmonentes são fabricados mente. uente. .ta péte e cabelos ao médico

conforme veremos a seguir. com gorduras animais (la- Feitas as considerações Ei-la: uma gema de ovo especialista Dr. Pires, á rua

Os chamados "cremes pa- .ioüna) . óleos e gorduras acima, 'os cremes emoitentes (substância rica em iectu- México. 31 - Rio de Janeí .

ra os tecidos', "anti-rugas' .eaetats (manteiga de ca- podem ser usados por pes- na r ; óleo de tartaruga ou rc. bastando enviar o pre

"alimentos cutâneos', nutri- .au. ó.eos de oliva, amen- sõas com péle sêca ou nor- petrotato liquido (também sente artigo dêste jornal e

tivos' significam, por exem ,':olm), oêras (abelha, es- mal, sobretudo quando co- I chamado óleo mineral), dez o enderêço completo para a

pio, a mesma coisa. Antiga- oerruacete) e óleos minerais mecnrem a aparecer as pri gramas: lanolina, cem gra- resposta
mente eram chamados da iíouidr.ls ou sólidos. Algumas meiras rugas, como as cha- ma.;. I
maneira pela qual estamos mbstàncías como o coleste

citando, embora hoje er- j :'01 e a lecitina, tidas como

Edital
MARCA DE 'l'1JUCAS

I :c(:"�'l7�:���� ��d�i�'�o ::S�',
Ediial de citação, com o i -- e dos interes.sados incer�
pm'w de trinta dias, de in- tos e dcsc�nheCl�os por ed.

t('/essados ausentes, incertos tais de trinta =. (30) de

e desconhecidos ucórd» com o disposto no

art. 455, cít.ado; - todos

para ratarem aos termos da

presente aoâo, devendo ser.

afinal, reconhecido o domí

rue do Suplicante sobre o

referido imóvel, cuja sen

tença lhe servirá de título

hàbi! para 'a inscrição no

Registro de Imóveis. Dá-se a

A todos quantos interessar presento o valor de cr$ ..

possa o presente edital �e 6.000,00 para os efeitos le

eltaçã0, com o prazo de tnn
gais. Protesta-se provar o

ta dias, de interessados au-
aJegad,) com testemunhas e

sentes, incertos e desconhe- vretcr:e se necessário. 'I'iju
cidos, virem ou dête conhe

'as, 10 de fevereiro de 1961.
cimento uverem. que per (ass.) Cláudio carannjrú de

parte de MANOEL MAFRA
Campos, Assistente Judiciá

DA SILVA lhe foi dirigida a
io. Em dita petição foi

petição do teor seguinte: "" exarado o seguinte despa
ExmO. Sr. Dr. Juiz de Di-

ho: _ A .. como requer. De

retco da Comarca. Diz MA-
.Igno o dia 15 do corrent.e.

NOEL MAFRA DA SILVA 1S dez horas, no FO,rUfll, pa
brasilr.;iro, casado, 'residente ra a jucuncecêo, feitas as

no lugar Ribanceiras. Muni necessárias intimaçõés. Ti

cip:o de São João Batista, incas, 10 3-1961. tass.' cee

desta Comarca, por seu as-
'os 'remes _ Juiz de Paz

sistente infra assinado, quer em exerc.iclo do cargo de

mover a presente ação de Juiz de Direito da Comarca

'Usucapião em que expõe e
.

"eita a justificação foi pro
re�ner a V. Excia. o seguin- -erida a seguinte sentença:
te:' I - O Suplicante. é pOS 'istos, etc. Julgo por
seiro há mais de vinte e cin ,ente'J.ça, para que produza
co an')s, por ai e seUS an

'eus legais e juridicos efei
tecessores, de um terreno si-

�os, a justificação de fls

tunda no lugar Ribanceiras. orocedida nêstes autos a re

MunicípiO de São João Ba ;uerimento de Manoel Ma

tist.a, des·.a Comarca cem oi- fra da Silva, Cite-se, por
tenta e três 83) metros de mandado, o confrontante
frente e mil e setecentm' .�onhecido do imóvel; por

f1.700) metros ditos de fun "!ditais, com o prazo de t,rin

dos ou sejam 141.100 me- ln dias na forma prevista no

tro;:; quadrados, - fazendo
.s 1.0 do art. 455, do C.P.C ..

L<':utes 110 Ribeirão da Agua os intp.ressados incertos;
:t Negra e fundos em terras )cssoa;,nente, o Represen
'-;,. dI' Cândido José Tomaz, -

tante do M. Publico; e, por,

c�tt"emando a Leste em ter
)1 ecitoria, a ser expedida

lJ.S de Pedro Januârio Soa-
para o Juizo de Direito da

l'CS e a Oeste em ditas de 4.a Vara da Comarca üe

M:moei Llndolfo Rosa. II -

Florianópolis, o Sr. Delega
A reIerida posse foi adqui- jo do Servico do Patrimõ
Lida pelo �uplicante da

I nio da Uniào. Sem custas.

��;r�:r() ��:m���rci��ar;:cífl� I ��R:9��ij�Cs��' d:r.�: ������
l'\ continua e ininterrupta _ Jmz de Paz em Exerci i
I;:ê!l�e pelo Suplicante e sua .::io do caot"go de Juiz de Di-I
antecesso�a com "Ailimu$- :eito da Comarca. E para'

��I���)��toII�ue-;- oE�PIl:�!� ��: ��;:l�e:s:�o�O�h�:��� I
te reglllarizar sua posse sô- pcssa alegar ignorância, I

ln'e o referido imóvel, de mand,,lu expedir o presente
cun,oL"lllidade com a lei Fe- edital qUe será afixado na

Jeral N.o 2.45G que modifi- séde dêste Juizo no lugu
o art. 550, do Código do costume, e, por cópia Ie o art. 552, do mesmo Dublicado UMA VEZ no Diá

Cúdi20' E para o dito fim �io da JustJca e TRES VE"
"

�e��l��� ;a:aes!g7:;t��ic��ã�i: 2.j:S ��or{���lol;:� F;���(�O'�

\que
se refere a lei 455 do OilSSa(�O nesta Cidade de Ti.

códig·) de Processo Civil, - jucas, aos 16 dias do mês de

I•
na (lu<ll deverão ser ouvídas .narco do ano de mil nove

as testemunhas Braz Antõ· �entos e sessenta e �m. Eh,
llio Soares e Herpilio Var- (ass.) Gel'cy dos AnJOS, E;;

,\ga.�, - a primeira residente crivão, o datilografei, COIl
!ao referido lugar Ribancei fed e subscrevi. Isento de
ras e a segunda residente sêlos 9:0r se tratar de Assis
�es'.a Cidade, - as quais tência Judiciária. (ass.)
'omparccerão independen- Carlos Ternes _ Juiz de I1
'emente de citação, Requer Paz em Exercicio do cargo
mais que, dcpois da justifi· de Juiz de Direito da C
('��çii.o. selam citados o Sr. marca.'Está conforme 'o o�� I
Diretor do Património da �inal afixado na séde deste iUnião, por precatória em Juizo, no lugar do costume

I:����:t�P��s,MdOp��Ii�Oep�:; ���refé� qual

.me
respondo �

la Ci'l!lde, dos confrontan- Data supra. O E.�cI"!v5.o:
tes do Imóvel: Cândido José Gcrcy dos Anjos,

O Cidadão carros 'remes,

Juiz de Paz em sxercícto do

cargo de Juiz de Direito da

comarca de Tijucas, astadc

de Santa Catarina, na forma

da lei, etc ..

FAZ SABER

rlireção de: MILTON LEiTE DA COSTA e RUBENS COSTA

JURISPRUDEl\ eLA
Habeas-corpus n. 3.163 da. ra "a gravidade das lesões, de que, como exceção, é Jó-

cO;e�:��r;e ��js�s. s'erretra I �s am:l�::Ç:te���e�!�:ad�ô��.� ��ceo �::e�!st=r z. t�I���S::�
Bastos.

_ Prisão preventiva I �:r�:�oa :: :á�,�ónio Inaldo

I dad�ctorista p�ofissional,
facultativa. Data vênia do respeitável com residência fixa, o pa-

- Medida de exce- decrete, o mesmo não pode' ciente outorgou poderes ao

çâc não é ela decretá subsistir. i seu advogada, ora ímpetran
vel, como garantia 'trace-se de crime a que' te, para defendê-lo da acu

da ordem publica, pe- não é cominada pena de

re-I
sacâo que lhe é intentada,

lo simples fato de uma ciusão por tempo, no máxí não procurando, dêsse jeito,
das testemunhas, (por I! mo, igualou superior a dez fugir à ação da Justiça.
sir.;."\l a que foi en- anos. Há, ainda, em seu prol, o

centrada em campa I Assim, frente ao

precei-,
atestado de fls. 6 fornecido

nhia da vitfma) , se ..
tuado uo art. 313, I, do CÓ- pejo Juiz de Paz da comarca

diga intranquila ou
I dtgo de Processo Penal, a informando que José

GOdi-jreceosa da conduta 1 medida só seria autorizada
I
mio de Oliveira, "também

do paciente. r como garantia da ordem pú conhecido por José Felix de

Vistos, relatados e
I
blica, por conveniência da j Oliveira, "a não ser o ato

oiscunoos êstes au-I instrução crim�nal Ou para' cometido na pessoa de Irma
tos de habeas C01'- assegurar a apllcação da lei Porto -Sassr- -tem- conduta

�u:rc�' :�1r;3i.�j:s� i�� I penal. �.. ( ��I� ��::Ce���d� de�:b��Ceie�' I

petrante oDes. Má- No caso, a única hipótese caoe em que vive".

rio Teixeira Carrilo e I aceitável seria a primeira, I
- Se�'ll custas.

paciente José Felix ou seja, como garantia da - SCJam devolvidos, com

Oliveira: ordem publica. Illrgimcin, à comarca de ort-
Mas nem essa mesma se. :;em, os autos apensados. ,

dtA;���a��'el�mvot:r��u�:! ev����an�� ����:ss��e uma! �e::�:��a��p���ri. 21 de

de-Isempate. do Exmo, Sr. De das testemunhas, por sinal a! Alves P<!drosa, Presidente,

I A G R A D E C I M E N T Osembargador P r e s i dente ,ue foi encontrada em com.. com voto de desempate.
conceder a ordem para tal" panhia da vitima, se diga FeJte!;ra Bastos, Relator, MILTON PEREIRA LOPES, 2.0 Tenente R-2, do 14.0
nar sem efeito o decreto de intranquila ou receiosa da Hef('i/io Medeiros, vencido. Pata hão de Caçadores, tendo sido �provado nos eXalN.e.�
prisão prevent·iva, sem prc �ollduja do rl�u. Onnundo NÓbl'ega. oe in51'esso à Academia Militar das Agulhas Negras, vem:
juizo do prosseguimento de Mister se faz que isto fi.. Amo Hoeschl, vencido, de público, prest.ar uma homenagem de gratidão aos Bus-
processo. ·lue provado. Mauríllo Coimbra, vencido t.res professóres Nilson Paulo, Pedrn Bosco, Osvaldo Mello,
Denunciado José Felix de Ora, n0S autos originais Ivo Guilh01l. Hélio Barreto, Dimas Rosa e Major Murilo Carqueja, que

Oliveira como incurso no' ,á tão somente que várias Belisário Costa, vencido, <:: prepararam com dedicação e eficiência, àqueles exames.
arts. 129, § 1.0, incisos I ;>e:;soas, cUJos nomes não Eugênio Tr07npolOS!iy Tal! Nesta oportunidade, despede·se de seus companheiros
(1, e 147, ambos os disposi loram citados: informaram lois Filho. õ:e farda e de seus superiores, e agradece, reconhecido, o

tlvos do Código Penal, pO" a Antônio Inaldo Furtado Fui presente: Paulo H. Bla incentivo que recebeu de todos.
haver praticado em Irm� ·.te Sã, o "pivot" do crime, si.

?élT't.() Sassi as lesões descri ! fue "Juca disse que na pri; Estiveram presente à ses·

tas no au:to de corpo de de- i :.lell"a ocasião que encontrar são d� julgamento e foràn:
fito de fls. 5, foi contra êle ) paciente o mataria" (fls. v('to�. lespectivamente ven

decret,arla, pelo titular do L1,. ,,;cdc!' e.vencido, os dos ex-

Jnízo, a sua prisão preven- � A lei processual penal srs. Desembargadores Adão
tiva. "dmite a prisão preventiva C(.l"llardes c Vítor Lima.
E (!G.e deve se atentar pa- :omo regm de exceção; des F'errei;'a- Bastos.

CONOOMINm lUlT Gn�lÁCA
Av. Rio Branco 31/33

Construção adiantada já na cobertura e revestimento

CONSTRUCÃO SÓBRE PILOTlS

RESIOA no CENTRO EM APARTAMENTO FUNCIONAL
.

3 EDlFiclOS SEPARADOS E INDEPENDENTES
APARTAMENTOS de 2 e 3 quartos demais dependfoncills _ Garagem amplo

Play Ground
Vencias com planos de pagamentos facUIt.nrlos _ inc01'j)orador Admar Gonzaga

Qualquer caneta escreve melhor
com tinta

$Mjp
III
marca "A" malca "6" marca "C

;
Sk,ip
czzs- - -

Nesta experiência realizada nos Estados Unidos, ficou prova
do que Skrip é melhor para as penas! As penas Imersas nas

outras notas foram destruídas pela ccnosao. A pena imersa

em Skrip manteve-se inteira. limpa, brilhante. A Tirita Skrip
p-cteqe ii pena, Qualquer caneta escreve melhor com Sknp
. (mica que contém RC·35 I Co-es tevàvets ou permanentes.
_qualidade $heaffer'l_ garantia Sheaffer's

���
Com, Representações Sta Helena ltda.

R. Felipe Schmid', 52 . S", . Fio ianopolis �anla Calarina

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS
�PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE
COMEMORAÇÕES DA SEMANA SANTA

EDITAL
Por ordem do MD Irmão Provedor em exercicio,

c::nvido os S1"S, Imãos e DD Irmãs desta Irmandade
para, em atenção ao Edital da Cúria Metropolitana,
publicados nos jornais locais, tomarem parte, reve&
tiuos de balandraús e fitas, na Páscoa dos Fi·,Hs de
Quinta -Feira, dia 30, na Catedral Metropolitana
realizal'-se às ]8 horas na Missa Sclene, com Assis
tência PontificaL

Em sequência, até meia noite dêsse mesmo

dia, haverá Adoração ao S8, Sacramento no Santo
Sepulcro, para cujo ato convocamos a todos ')s Irmão�
e Irmãs, sendo (lue o horário l)ara o� Il'Jllãos sel"1l
(b:; 23 às 24 h�ras.

CmlsistóTio em 27 de 111(11'('0 de 1961.
ORION A. PLATT

Mordomo do Culto Divino

SOCIEDADE CARBONiFERA PRÓS·
PERA S/A.
-AVISO-

Acham se ii d;sposiçào dos senhores acionistas n!Ol.

,�ctlc social, os documentos a que se refere o artigo IH!, do
decre�.o lei nO 2.627, de 26 de se�cmbro de 1�)40.

eds;'iúma, 23 ele março de 1961

(ElIgn• Mario BalsiniJ
Diretor Técnico

I'L'\'!Tr:.\�'.' Simpl ..... juhileu e E.smnltrl1!a,
",', ll;l r..\J:\I!.-\ n,\s BICICU:TAR,
1111:1; (·"'I-(·ll, .. in �h,tr:l, Li I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DOMINGO: INiCIO DO RETURNO -- No próx imo domingo lerá comêço'à segunda elapa do Campeonalo E sladual (semi-linais - parle sul),
jogando, em Cricillma, Melropol e Paula Ramos e, em Ilajaí, Marcílio Dias e Palmeiras, lolga ndo, assim, na rodada, a-equipe do Hereílio Luz, "lanterna"
do certame. No primeiro jôgo deverá levar a melhor o Melr opol que é o líder invicto e aluara em seu reduto, havendo ainda a animá-lo o Iriunfo colhido,
aqui na Capilal. Na segunda par lida, parece-nos haver ligeiro favorilismo do Marcílio Dias que, aliás, com os reforços oblidos lem brilhado intensamen-

le. Porém, os palmeirenses venceram no primeiro lurno e e speram dar ludo para passar novamente peios colorados ila [alenses,

l(t---�--,��"-�•.
"

�_-', : ���wmTI�"�--_=--"Tc;��í�-;!�:�::o�i;�r:II;;!��__ _��

CUR!TIBA �� (VAI ,m(:13e1ll. sendo procossndn
. it<\IÚI sagrou se campeão cobranca de penas máxi-
[J tomcto Inicio do certame ,a�, regísu-ando-se na prt
.arannense de futebol da e.ra série um empate de
resentc temporada ao de!' ';.1. K�t segunda série o Bri
otur na partida decisiva ar. ::l.!1:J. conseguiu marcar 3

F""'"' ---a"';--t=o-s=-�-
-

III n"--( o=n.:lO -t'-=e' s t a' v=e 18 S
:�:i:;,:�ai.��';;'2';��i���;;'� "::j;;:'�:,O ,��,:n�, �m�
iré in final, em seu tempo u-bttro desta última peleja
roru-al. finalizou acusando 1 foi o sr. Lauro Pimentel.
.nu empate sem abertura df'!

- _- _. -- --------------

nas prüximidades de Arma

r:�\O. �l.bandollol! a prova
XXX

Aldo Luz e Martinelli fre

qucntenlente têm estado err

O;ção, preparando se pa!'a a ..

fu'uras regatas. Quat.ro com.

quatro sem do Aldo e qua

; tro com e dois sem do Marti

nelll, tém dado lima nota

. especial, com trêinos qua�c;.

diários na baia suL

! XXX

! Vadinho do Avaí. foi fl

1 única baixa da peleja de do ;
mingo tra�'ada entre Avai f i
Paula Ramos, vencida mais!
uma vez pelo onze azurra.

IXXX
O apitador Gilberto Naha"

solicitou demIssão do cargo
----------------

! TORNEIO RIO-SI0 PAULO
! Prosseguiu a disputa do fando o quadro palmeirense,
I rorneio "Roberto Gomes pe por IxO, No Rio defronta
tirosa" IRia-São Paulo) l'all1-se Vasco e São Paulo,

���Oi��i�i���� n�O:mpcr����t.�: ��:iS��I:n�b����a:JtOt::d:: ; c.o!)� .

a realização de mais saindo vit.orioso o esquadl'üo

!aca e esc.rita, porquc.? que lEI D. T. da !.:� ..

..-
-

t- qU:,���do�r��a�'iO, o Flamen va����n��:I� :��l;h:ee:t��
����:���;� e :n��;t:�:�.IaO,s�� I,. dO;u:;: a��Pi���:re��me:l� 1 TELEFONE PARA �o derrotou a Portuguesa programados os seguil1t.es

',.....5 P')l' 2xO, enquanto que, em encontros:

i';1Pla�ó.veis. c P�!'a, prov�r I
(tI1estão. êrros estes consi-: Sáo Paulo, o Corintians su,.

_ ��::�taaOt}l�:�l������� ��ra�:p!I::;:���IO �:�����i LUIZ HENRIQUE ;;:���ou o Flu:nincnse por ri{��i�O�i�,laem��;�nt�a:;n!
Dcmaria e Gilberto: Avaí x

I
que assim os alijou de rere'l ';antos, em São Paulo.

Gtt:uani -- Campeonato da rirem prelíos na parte fmal Segl'nda-feira, em São Amanhã - Vasco x Flu-
cidade -"O Estado" _ do campeonato estaduaL! HORAS Pau 'o, foram adversál'io� minen�c, no Rio e Palmeiras

Avai 5xO - Foi árbitro do
.

são êrros de ofício que todos Botafogo e Palmeiras, triul1 "Portugl.\.csa, em São Paulo .

• w. �ft .. '&_I_�.liI. .......
'

�'Ql _ _m�e.,.,_ .. n � '\ill ..

Lataycttc {não confundir. .; '.:i1!H) o Sr. Gilberto ues cometem, inclusive S bes, que ao ínvéz de faze

��l�a:o c;:��Cê��ner:�c�e��l. , .. lu�. r�l ���� e9st�pe��� ;: �. s;:, ��el��:�r�l�c�i��é�� :���r��� ���·���rn��t.j: �il�U I
mas foi infeliz: tão infeliz Paula Ramos x C. válido pelo campeonato da tal' do Departamento Técni I

quanto seu cliente, por quem .cuaux -,' Decisão do TítulO cidade entre Figueirense x co da F.C.F. no apito. pen' j amã ls, citar
advogou a causa. Não cttsse ,':.!\dual - "O Estado" - auéuco. teve o otssaoór sendo que o mesmo jl'i� [ fracas de Quaisquer
a verdade: (juiz falar de cn .:1:'oi:1O foi o sr. Gilberto ,-;1'1' duramente criticado P' mostrar aos árbitros pre já que isto e
deu-a, mas foi suspeito: o :tlu:;, com lima atuação la imprensa, conforme se sentes como se rerére F :t 'l!"!':d. perfeitamente nor-

seu julgamento a respeito vrre.a. Sempre mostrou se pode ter no Estado do eli partida. Sua atueçõo foi i ',l� e.n qualquer árbitro de
de Gilberto e Demarta. não .rrac ao assinalar as faltas 30;3;60. O título da reco: ritante. vexatória. deste-r f)Y I

foi de erudito, mas de escu soube advertir os enétes tagem. por si mesmo di p�" Nfw se »onceoe. ql�e 11m Di

deiro. Os árbitros em causa. .o maneira como realmente sa comentartos: "O JU t etor de Departnmentu da
não foram rebaixados; nàc I .teve S0r. Parabéns Paula ARRUINOU O ESPETÁ F.C.F. homem responsável
dá a lei esportiva tcmanho: ,'�"mos x Figueirense - Es- C U L C QUE PODERIAM pelos árbitros, seja tão des-

�����r.�o c����a��°t'gOd�e�!C 1 .. ���C1�o�r��� ��lb����Ç�ah:� I �����R;I�;t:TIC��GF��lo �O�:'�:l����;� d�� q:�;:���'�: �_,I:'�jK,�� �.�rativo. pois as ordens ema- � :�'e�i,·:o na marcação das fal árbitro, responsável direto árbitros, dariam os nota Zé. 'l' --..:.J1

nam de poder suporior.j;t� e impedimentos.

MUitOI
pe'o marcador de n x 3 r 1'0. mas como é apenas o Di I··r,') [m S ;m'lI.ú!itJ ..

)

Houve. sim, um pequeno i J0a e.o!1.duta. �I'.áu dez p�ra ravcr do Figueirense: pro rotor do Departamento Teo'.'f '� IQHI!WQ��.III)(1I.I�J(:"�;�
golpe POlítICO, para forçar i àrbnro e fHIXl iares. Aval x judicou ambas as equipes, -tco. concedemos nota 3 J. (li (!tI11

n saída dos apítadores pn-! _�:l.l:i:l aemos '� Atuação rc pJ'i.ncipa.l�llcnte o Atlético pela falta de prática, zero �,� "',"�(. ;."",I"� .' 'I

���:Ud0;0��J��I1�!�,i�� '��'��,:111 ����'��� ��'i ��I�)e;!�iZN����) :::'c��� :r����� ��i ���tl���� ;"!����'s('Oenhle�ill1�:��S ;em�\�,�
pl'cns>,., de certas al'bitrn :I;l� vêzes anteriores: entre-' --------'- - '- ---------- _. ----------

riedades e êl-ros. lutll j;_ll�pndo se ter' sid1 o
'

Não é verdade que qil mat.-ch difícil de seI' referielo

falasse, mais alto em cam' i ;,ns:d:::ramos regular sua

���b����an� a;�;�i�:iai'
'

1 �:�:�i�;Oj' .��ei��jaí �a�ex
não é prova de coragem. ( �elll1 o encont.ro na cidade

própr:o Diretor elo Deparia "':üa,',:, o Sr. Gilberto Nahas

ento técníco da F.C.F a r�CF, com bom· trabalho,
acompanhou o apitador c ,n.do expulso t�e Cam!k' pOl'

I:xcursões e viu sua maneira ':"gu \,'u:ent.o' 'relé do Ci, I
de agir A verdade, esta 'cmpoü e Di('o do M,\rci io

s:m, e;;:_á gravada, sem 50- )ia�. Fel'roviá:io:x Comer

f!_imas, 'com fatos, com pa- e.ll 'Tubarão - Te'\'!:-

r<,cel'es de cronistas capazes "10,::. �Ul' cidade azul

e conhecedores. Não são os ';j,.:);i;.ador da F.C.F., Gili.:-er

dois apiladol'es grandes ál'-; �o Na11:1s. na direção elo p' i

bitros [iue acertam sempre; II li,,) válkio pelo estadual ea

�J.(I como os outros, acertam :arlnense. Met.l'opol x Herci
e erram, como erram e aeel" lia Luz em Tubarão -- Dir:

tam, jogadores, dirigentes e :?:itt CO.11 muito acerto a pai
tecnicos. A principal quali- tida, o sr. Gerson Demaria

dade ê ser honesto. Não ti da F,C.F., com um trabalho

.tuacào''.
Ai esta s�s. o poder de re

ou de rem-ovar do
Diretor do o.r. da F.C.F.

VIGILANTE

ressem os dois árbitros co elogiável e coneto. send

'agem, conhecimento e pul Il.luito bem auxiliado por Sal

so, não sairiam pelo interior \ ,;dor 'Lemos e Gi bel't{

alarinense pam referil' .<thas. Este prelio havia si

pl'élias difíceis a mando do d.) suspenso devido a for�.e

P'·esidenl.e da F.C.F. ou a slll'uru no domingo anterior

convite expresso dos clubes. �,',_'oaid: M":,,to'nOPt�ol -e<_te�,a,-do po 'I'Joinv:lie Brusque, [tajai,,, "'" , ." V

fubarão. Criciúma, foram pular Demaria, com um tra

lu:;:ul'es frequentemente vi balho muit.o bom, acertando
silados pelos apitadores em perfeitamente nas faltas e

CUllsa. Apesar do Diretor do impedimentos; ja que a par
Departamento Técnico afir- Le disciplinar foi bôa

ma,', qtle não se baseia, nas São latos incontestáveis,

Na noite ele domingo, re- de juiz da Federação Cata
-essaram de Blumenau o rtnense de Futebol. Contu

argenro Caiuby Alves dt do, o pedido deixou de H"

.imeioa e o dr. Nilton Pe u-etto pelo SI'. Osni Melo.

�;l'fI que foram ate aque l XXX

dade procederem a seleção A equipe do Auéttcc que
te atletas que representarão e encontra na lanterna <lo

ui.a Catarina no B:J.sihir vrupo oeste, conseguiu sur-

, .vcleüsmo. preendente vttórtn frente ao

XXX ;úmercial, até então líder,
Está oertnmvementc ua pela contagem de 3xl. Com

.entaoc. a data di) dia 10 pr, essa vuõria dos aneucanos

imo, para o inicio das a'j

idades esporttvns dos tini

versitártos.

) Pery de Mafra pas ou a

o.mtear o certame. Na outra
)e c.:\ o rntcrnacícnct cntu

Iara o Pc:,y. pelo marcador

de 1:<0.
xxx

O barco Itajiba foi o ven

'edo\' da regata realizada m

\nrtnhó de domingo,
igm\s da ba.ia sul

XXX

XXX

A reportagem conseguiu
apurar que o professõr Ar

ruda Salomé não mais fa:!;

O barco San Fernando foi parte da FAC, especialmente
) vencedor da Volta à lIhe do cargo que vinh3. exercen

DispuLando uma IlIta de gl do qll'\l seja a de treinador

"tntes com o barco Iara. ( �a e>qu:pe d0 Figueirense.
San Fernando completou' Por (juestões diversas o co'

pe:·cul'so. enquanto o set nLecido preparador deixou

od','ersário, ,sofrendo avarias XXX
de pI'cstar "el'víço à FAC,
Em vista da desistência do

prof. Arruda Salomé em

),-os�eguir t.reinando a eqlfi
::Ie do Figueirense,. caberá
lO sal'5"�'nto Caiuby Alves de

Almelda efetllar a seleçãu
do!> atlétas que vêm part.icl·
panda dos ensaios semanais

LEIA
Panorama-
A REVISTA DO PARANA

em tôdas as bancas

Para a boa dona de casa nada mai�
útil que um fogão ii gás para
faciJilar sua tarefa de cbzinhar $

Fogões'
liquigás. com
instaJaçAo
complela
en.rega de gú
automática
• domicilio.

�
I

I
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COLUNA
CATÓLICA

CLUBE RECREATIVO

OE ,JANE IRO
r s T R E I T O

PROGRAMA PARA O vss DE ABRIL

REABERTURA

DIA 2 - Domingo de Páscoa -

Sotrée Chlc com "Eleição da Embai
xatriz do Turismo" _ Início às 21 11s.

[,:.'1. !) - Domingo -

Brotolandín - "Escolha da Míss Bro

n"riiiSi.FiCÁÇAO DfiS ESFOBÇOS
PARA CONCLUSÃO DA CATEBRAL

totanota" _ Inicia as 20 horas

CAMPANHA TEM NOVA TAREFA �STE
ANO - A PARTE MMS DIFíCIL JA ESTA'
FEiTA - DOM GREGóRIO WARMELING EX
PÕE TôDA A SI1'VACÂO E AGRADECE A CO

OPERAÇÃO GERAL
-

r::.\ 22 - Domingo -

nrctotcnota - Inicio as 20 horas
LA 29 Sábado -

Grandioso. SOiré'J -- "Apresentacãc de
Mnntqums da Provmt-In" - Inicio às
22 nome.

A propósito ele quanto já foi' feito e da sttuacêo
ge . �l cos uabalhos oró cons�nlção da

.. C�tcdl":lt,
JJ, LI�Gr�:;ól'io Warmeling dtrtge-te acs [oinvillenses

cgutntes iônnos:

02 Lt�das as arrecncnctcs
, ..'lI'\\)I"C toi rctta mrnuctosc

prestncúo de contas, c os

cntrtuuíntes tiveram opor
unidades assaz repetidas de

verem publica.do nos jorno. .

ocats o movimento finàl1('l'j
1'0 das festas c das obras. In

Jepenctcnt.e dessas publlcu .

I ' os está para inteiro exame

toda a contabilidade junto
io' Banco do Brasil na parte
.k-nlra e junto aos cobrado
cs d�\-�{I:lmente creocnctn-
IM Jl�ia xnua rüocosnnu.

ssmmcs atualmente com

uma devedora de CrS
t. 000,000,00, a saldar em [u-
rno »roximo, e o Caixa acu
sa urna receita de CI'$, .

5.000,000,00.
Em fim de setembro as

obras tiveram o seu rtwno
tlmínuido e depois tnterrom
oido. Entre as cansas que

fotermtnaram essa medida
destacamos: falta de mate-

rial, conclusão de estudos e

finanças.
FALTA DE MATERIAL

câs.
os Estados Unidos, coro

;1l'ovac;ão onctet do De

lamento de Agricultura,
)lelpl'ex foi experlmen
vente espargido no de-

-r-esstva parte da mesma
"ntedrul. c- que ali está

DUESSELDORF - Em ne .

zembro oêste ano, rcallzar
se li 9:1\ nuseeroorr, a -tra
1961", uma das malares ex

posícôes de filatélia do Mun
do

..
A exposição reunirá co- �

Iecícnadores e comerciantes I,

I
de todos os pais�s turcdos à II II!�������!!�����������!��Unli'lo Postal Universal.

* Motores trifósicos �Ié 300 H P

* Motores paro móquinas de costure

* Motores especiais

®
ARNOSA.

·1.l"e:;�nla um esforço mui
o çrande e economias de to
�:t n esuécte. Ali estão mui

I ,�S g6t;s de suor. Ali está o

'rol' cios que trabalharam.
�õ mesmo pessoas intima
"IHe ligadas as obras po
em aqnilatal' devidamente
mantas horas de serviço não
'oram computadas e quantas
''1a'!en" foram feitas para
;>.'O:'!7'l1' a contrtbutcão d
'otnvtuense. pois em cnd
-ontrteutcâo vemos um sa
crtücto.

Nem slquer foi mais viá
vel a execução do plano cm

estrutura metálica, para cujo
estudo foram convocacca
duas firmas locais: Metal
lueth e Artefatos Iris.
O terceiro estudo determí .

nau o hlperconcreto, porque
permitirá proporções mais
delicadas ao arco (média de
50/70) e diminuirá sensivel
mente preços e pesos.
A primeira vista poderá

parecer extranho aos contr! .

F. digamo-lo: Tudo isso foi buintes eue haja tantas di
'cito com alegria. Graças a Hculdades na construção de
Deus essa parte está le"ttn um arco. are. contribuintes'
fada. E as outras serão le- o arco já tem proporções un
vantadas. Representa essa tento avantajadas: 46 me
curte cêrca de 1000 m2, Isto 1 trps de largura cem 26 l

.:. ;rl�:;e��o�fl�nJe%t����nho I rGJtu�·n.

'tante dos o.nos de tocos

mos permanentemente aque
le enorme monstro diante
dos nossos olhos no presbi
tério.

Exposição
Internadonal
de Filatelia
de 1961

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

H
."

MEYER & elA.
REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

Rua Felipe Schmidl, 33

'-'"-"'F� {
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Conforme fa notciamos
anteriormq,tel num dos
raríssImos inter\{J.los da
Conferência de Governa ..

dares .a'l Regiào Sul, rea_
lizoU-se,

.

na Associação A..

�,J;��C;t�a��o t���r�s;l,�� :��:���o��o�#f s�efez F�:
rentes dU1< Asênctas 'rIo companhar dos SI'S. dl's.

I
\

o Presidente do Banco do Brasil, Dr. João Batista t.eo .

poldo de Figueiredo quando era cumprimentado pelo
nosso Diretor, Dr,.Rubens de Arruda Ramos, rendo-se

ninda o Dr. Cannelo Mál'io raraco

Os flagl',mtes abaixo,
registram pormenores da

reunião, aliás da.'; mais
Proveitosas e (j::de foram
expostas de re-m a clara e

��Ci�:�c::sd�()��'�S��l���:
dent(>s a demucratizar o

Crédito, eaoectatmenrc o

agrícola e pecuário,

CELSO RAMOS INTERES
SADO

Disse ainda o CeI. Veiga
Lima, que recentemente o
Governador Celso Ramos,
em telegrama especial, di
rigido ao Ministro da
Guerra, demonstrara o
seu grande interesse, pela
«rtacâq de um CPOR ou
NPOR nesta Capital, e
ainda se comprometera a
construir o aquartelamento

.

necessárto para o perfeito
iuncíonameuto do' NPOR
ce Plortanópotts
Indagado SObre sua opi

nião pessoal, disse o oet
Alvaro Lima: "Minha opi
nião pessoal, já foi espla
nada em longa exposição
de motivos, ao General
Comandante da 5a. RM
No parecer final dessa

exjms.lçào de motivos, opi
nei fnvorávelmente, cuan
to >'l neeesstdade da insta
lação dr um Núcleo rk
r'reoeracão de Oficiais da
Reserva, fazendo-se. noces
sano um estudo ontettvo ('
uma sojucão pusjttva em
race de vários convfderan
cloj� Que apresentei. "('!UI'
sem: o sentido social r
humano e de interesse p-i
rn a tuventude entavt
uenSi!: uma melhor fo\'
macão da I'P.'!eJ'\(l'I doe in.
vens estudflntps; ri.., ,�anf-�
oatarma. pn.is êres serao
formados oficiais. e nãe,
s-uens.s cabos e s"ldndM.
Considerando f-flrnnp", ... ',,,

o ten'!tório da 5a. R"!<r;1!0

GOVERNADO'R RECEBE VISITANTES ILUSTRES

Poro l' mu 'visita ao Governador Celso Ramos,; .esti-!)el'a.1l1 em! PaláciOj cs-srs.
Erlwa1'� M. Roweü. ccnsut ll-merida11O 110 ParanáJ e Joh1� Parkcr LeI?, (Idlid�
Cll/(IHIJ! <'únto ao c071s1dado ame1'icano de Curitiba, quando IIUllltiveraln,
COII! o ci;de do Pode" E:t'ecutivo, demonrda e conliat pàlestTI1 .. O)'sr. JOh1t
Parlwl' veio rnantel' contacto com ns nossos /meios cult1tTals, enq1tanto o

Jaz. li sua visita( costumei1"\ a.o nosso; Estado, que está sob a\ �M.1I

cO?lsltlar, Nosso flagrallte fixa. �I,m aspecto da- \ visita dos doi.� Te

(/0 país (!migo ao,G011c-nJUdo'1i do Estado.

ASjJf!('to (r,(l alto) (omaüo 110 plenário d(( ?'ctt-niào, que l)tal'CQ11 o' encontro
de rodes t,;; Gerentes de Santa CQta.J'i-1w, do Banco der BmsH. Embaixo a

mesa que presidi!! os !mbaUwsJ Vé1Ido-:&e; da. esquerda para .a d.ireita., o Di-
-

-etor, dr. Alcides Flores Soares, Presidente João Batista. Leopoldo de Fi

ouetredc Di1'e101- dt'. Justo Pinhein1 da. Foneece e Gerente de Florial!ápolis,
·-sr.-Jose de Britto Nogueira.

Comandante
da Base Aérea
Visita Secretário
da Fazenda

CIENTISTAS BRITÂNICOS
VOLTAM DA ANTÁRTIDA

o que é o trabalho realizado pelo pessoal da
Comissão Hidrográfica das Ilhas Falkland

Em visita de ccrtesía ao

Secretário da Fazenda, Sr.
,

Geraldo Wetzel, esteve o

I, ���a,C��m���C:l��eB��d���
se Aérea, que se fez acom

panhar do Sub·Comandan
te da Base, Capitão Ama
ro garbettas Ferreira, de
morando-se em cordial pa-
1estra com o titular da
Pasta, A.'

L6NDRES (BNSJ - ena,
aou ao põrto, <:1.e aouinamp ,

ton no dla. 19 do cc-rente
o 'Kista Dem", ba-eo ccea..

nográflco, tr'Jzendo a boI''''
do um grupo de ci,entistas
que dep?is de ser:vir [.las
bas�s britânicas díl Antar...
tida voltam nnetmenre ao

Reino umoó dePois de 2

anos. TJ_'ata�se de u'rn .gr'! ..
po de 7 cientistas ê tecn,1-
co,'> da con,1issão Hidl'ogr3.-

fic/.l. das Ilhas Falkland
O "Kísta Dan", contra ..

tado dUrante dois anos
peja Comissão para coope �

r-ar com os barcos .britã_,
nicas Shackleton e "John
Biscoe", partiu. de Sou ..

t;hampton no dl:. 2 de
dezembro do a'':!o passado.
A sua missão incluiu Q
transPOrte de

�

pessoal su_

bstItuto para a base na

'Bahia ce H�.1Jey. Conduziu,
nessa ocasião, de volta a

to�táJ!id���i�1�r��rDi�t·
vian Funchs., QUe sUPervi..,
sionou pessd�lmente as
operações.
A Comissão é a entidade

que dedica mais. tempo aos
estudos da AI':1.tartida. As
suas bases na Terra de
Graham vêm ser-.do sistr ..
mátl�Jmente oCUPadas há
mais de 13 anoS, muito
antes Que cientistas. de ou,
tros naíses, sob Os auspi�
elos lio Ano Cie:ltífico In_

���asc�����f�á�:.ssem tam

Um grupo de seus fun ..

cionários, operallldo de
bordo do "John Biscoe".
estabeleceu no mês passa ..

do uma nova base na lIra
de Adelaide, a oeste da
Terra de Gl'aham. Em tO�
das asbaseS da comissão
vi vem, POr períodos (!ue
vâo até 2 anos, cêrd:"l- de
90 cientistas e técnicos.
cumprindo um sistemãtico
Programa de pesquisas.

PRESTES MAIA, o candi
dato que reuniu as -prete
-euctes do eleitorado da
capital paulista. Emílio
Carlos, seu principal opo
sitor, ao saber de sua oító
ria definitiva, assim se

referiu; "S. Paulo ganhou
um grande Preteiio"

Do Ministro ao

FREITAS NOBRE, Vice
rreteeto da Capital bandeio
rente, é jomalista -mititan:
z e. Seu concurso ao lado do
novo Preteitc será valioso.

.Secretário
rezas recebIdas minha. es

tada essa capital ensejo
l' e uni ã o governadores
!:ul pt Cordialmente pt

.

Rom ero Costa - Minis
tro Agricultura

o Secretário da Agri
cultura, Deputado ntütc
Fontana, recebeu o seguin
te cabograma do Ministro
tia Agricultura Dr. Rome
ro Costa:
"Muito agradeço genU-

Grupo,de" Trabalho Para Exame
dos Problemas da Triticultura

BRASÍLIA, 28 IV. A.) -

O Presidenle da República,
atendendo

.

as sugestões
apres,!l1t�das pelos gover
nadores do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e Pa
raná, decidiu constituir
um grupo de trabalho, di
l'etamente subordinado ao

seu gabinete, para o fim
especial de estudar os pro
blemas do trigo, tendo em
vista a criação do Insti
tuto Nacional do Trigo,
reunindo todos os órgãos
que se envolvem com o
t.rigo: apoio ao plano ge
nético para o trigo; fixa
ção anual de preços' mini
mos, em face do custo da
produção e finandiamento,
tendo em vista a produti
vidade; uniformização do
preço do trigo importado e

do trigo nacional na base
do r.usto da venda do trigo
nacional; diminuição gra
dativa da importação de
1 !""Í�o e utilização d� suce
ciâneos: reformulação das

:10r�nF; de suguro agrária;
medIdas de origem agro
nômica genética; cessão de

!.I'eas prõprias; indústria
de corretivos, fertilizantes
t' máquinas agrícolas e ou'
tros lemas julgados con

venientes, O grupo de
trabalho terá a seguinte
eonstituição: Augusto Uba
tuba, diretor do SET, que
será presidente; João Ma
ria de Araujo, do Minis·
tério da Fazenda: Hélio
Marques Lopes da Cruz,
pejo Banco do Brasil:
Agrônomo Rui Guimarães
Fernandes, pelo Rio Gran
de do Sul: Higino An
dreazza, por Santa Cata
rina; Rubens Amaral, pelo
Paraná, e Edgard Almeida
Perez, pela Fecotrigo.
O Grupo de trabalho

poderá requisitar servido
res ou serviços a todos os
ministérios ou autarquias e

órg-ãos �a administração
indireta, mclusive aos três
l!:stados por autorização
(:xpressa dos respectivos
Il."overnos e as suas ativida
des s�rão COnsideradas re
levantes. O grupo de tra
balho terá noventa. dias
para a apresentação do
�eu relatório.

Palacio nO Governo

r Ifl!H!i·SJIJ
Porque algum "r�hinha" da rádio "J)hirio da Ma-

l nha" observasse, num 4omingo dê s�l, na Agronômica,
junto à primeira dama, algumas cnanças - suas ne

tas _ não lhe faltou a petulância da crítica estul1a:

a residência governamental estaria sendo transformada

em creche! t

Comentârios desse calibre indicam os recalques e

os complexos' que vão entre 6s do grupinho renitente

em pensar., que não h01H'e eleição a ;J de oul ubro e,

jse houve, não foram eles os derrotados,

( No fundo, agora, além dis�, ,uma re\'o,lta en?rme
conlra a inocência daquelas crmncInhas. que aIJ es

ta"am onde eles I).ão pudernm entrar, nem mesmo

qual\d� o palácio foi C,l�dido ao Presidente .Jânio, por
que este não "e dispôs a perder tempo com fofocagens,

Por que en\'olver as criancinhas, .:uja llresença o

pl'iíprio Cristo c,,\imou ao etemizar II onlem: SENIRE

PARVULOS VENIRE AD ME!

Sení que a raiva dos "raivinhas" é Ião l'aÍ\'osa as

sim? Ou ::erá mesmo ciume de estarem esses peque

ninos .

em local que o Chefe da Nação intlerdHou ....------__,
aos chol'aminguentos e queixosos que lhe queriam ir COMO É GOSTOSO

... "dar parle" do Governador catarinense,

\ Seja o (IUI' fôr, o episódio merece o comentâJ-io que O C A F É Z I T O

\n
Presidenle �ISOll con:,o respost� a cer.�(Js exageros da

�i\lbHl{la udemsta: - É.lamentaV'eJ."

DESPACHOS _ Despacharam no dia de ontem,
com o Governador Celso Ramos, tratandd ce-assuntos'
relativos aos seus respectivos orgãos, o CeI. Lara Ribas, }

Comandante da Polícia Militar, Sra. Geraldo Wetzel,

lSecretario da Fazenda, Henrique A. Ramos, Diretor do

Serviço de Fiscalização da Fazenda, Waldir Macuco,
rnretor do Tesouro, Dr. Milton Leite da Costa, Procura-

-

dor Geral do Estado e Eng, Annes eueuierto. secreta-
rio da Viação e Obras Públicas.

AUDmNCIAS - Em audiência, o Governador ceíso
Ramos recebeu os srs. Pnnlo Pnase de Videira, Dep.
Antonio de Almeida e o Prefeito de Três Barras. Dep.
Laura t.ocks c Vereador Walter Azevedo, de Braço do

Norte, Manuel Marqueti, Prefeito de Ibirama, Wilson
ncer Graf, advogado de Ibirama, Celso Beni, Presiden-
te do PSD de Rodeio, Dr. Euclides Prade, de Rodeio, )

('industrial Erwínc Franza, de Rodeio, acompanhados do
Dep. Orlando Bêrtoli, Dep. Elgtd!o Lunardt e Luis Lu'

\
I

nardi. de Xaxim. Arno Oscar Meyer, de Bom Retiro,
Irmã Maria Alice e Deputado Artn- Weber de Melo.

Freahanao
Náü pondo em uso seu crânio
De vereador "nacional",
O Bspertdíúo quis ao Jânto
Dar festa descomunal!

Antes mesmo da chegada
Da comitiva janista,
Era a coisa mais falada
A grande festa udenfsta!

Mas ° senhor PreSidente,
Vindo do Sul ao trabalho.
No programa do "Oriente"
Deu logo tremendo talho!

Vendo sua festa ir "de gruta"
E o lo�al tão triste e vago.
O Esperidião ainda luta
Por ser rei do "Pago-Pago!"

di

E pede a Jânio - "Inzelência",
Que não demore e arribe
Para ver a suculência
De cinco modos de quibe! "
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Mas o Chefe da Nação
Em resposta manda dar
Um recado ao Esperldião:

- "Por Que não vai trabalhar?"

Se o convidado não vem,
Sendo o prejuizo patente,
O Amim remédio já tem:

- É convocar um suplente!

E assim termina essa festa,
Comprovando mais um fato:
Que ao udenismo só resta
II' à caçada com... gato 1 ! !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


