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GERENTE

publicou advertência ao govêrno de Fidel Castro

conjurando-o a que rompa com O cumunismo interna

cional e volte aos seus originais objetivos revolucio
nários. A advertência foi redigida pelo escritório de

Relações Públicas d- Departamento de Estado.
Nesta primeira atitude das as Republicas deste

oficial diante de Castro, remtsreno".
apresentada pela adminis- A advertencia divide-se

il'açào de Kennedy o oo- em ��atro capitulas: 1) _A
cumento declara, entre "traição" da revoluçao
outras coisas: cubana; 2) o estabeleci-

"0 governo dos EUA mente de uma. cabeça de

cena que o regime de cas- ponte comunista; 31 a en

tro em Cuba, representa trega da revolução ao blo

at.ualmente um perigo ve!'- r-o smo-soviét,ico;. 4) o as

dadeíro para a revoluçao salto do hemtsrerto.
auLentic:l e a autonomia Num preambulo, afirma

rias Américas e também o docurnento : "A situa.c;ãl?
para a esperanç.a de vey atual em Cuba constitui

renascerem as livres ati- um grave desafio para o

vídades politicas, o. desen- llemisfe:'io ocid�ntal e ua
votvírnento econonuco e o rn o sistema ínten-amen

pregresso social entre to- cano. E,üe desafio é o re-

MUNDO TERÁ TRÊS BILHÕES ,DE
HABITANTES mE ANO

NAÇÕES UNIDAS, 4 (F. P.) - No

decorrer dêste ano a população mundial ul

trapassará a cifra de 3 bilhões de habitantes
_ afirma informe apresentado pelo Departa
mento de Assuntos- Sociais da ONU e da

� Comissão Social, cuja sessão deverá abrir-se
no próximo dia 17. O citado estudo passa em

revista: a evolucão e o progresso observado
em domí�ios tã-o divers-os quanto os da saú

de pública, produção de gêneros alimentícios
habítaçâo.educacão, salários, seguros sociais',
etc., desde 1955.

,

Os estágios 5 e G do SATURNO il'a.nsp01:tclrão os

j"lastronautas à Lua. No regresso à Terra, o .e�tágio
6 (em forma de cújJsula) Iserá tudo o que restará, do
gigantesco jogHete. Os flagmntes ucim,a iLustram. o
último aJ·tigo 'dCL série Projeto SATURNO escnttÍ

pelo famoso WenJer VOlI Hra%11 e q11e será 11ubHcado
edição de amQ1!hã.,

SUB i_ 'CHEFE 00 GABINETE DA PRE
SIDÊNCIA IDA iREPOBLlCA EN SANTA
CATARINA: NOMEADO A U G U S T O
WOlFF

Repercutiu da maneira mais agradável a notícia
da nomeação do nosso jovem conterrâneo Augusto
Wolff, para Sub-Chefe do Gabinete da Presidência
da República em Santa Catarina. O nomeado, há
pouco formado em Direito pela Faculdade dêste Es
tado, na recente reunião dos governadores do extre

mo sul fêz parte do Grupo de Trabalho do Govêrno
Celso Ramos. Augusto Wolff é, ainda, destacado fun
cionário da Agência do Banco do Brasil nesfa Cap�l.

Re�UimêDYlcü�;nô: �eri�o �ara· autonomia· �a lmérica Latina ��i�::���t��
WASHINGTON,4 (F. I") - O govêrno dos EUA sultado do fato de que o os dirigentes cubanos trai- _

governo de Castro foi esta - ram sua proprta revolução,
.

belecido por uma revolu- entregaram-na a poten
cêo. O hemisferio congra- elaía estrangeiras e a

tulou-se com a queda da transformaram em ínstru
trranía. batistiana e via menta utilizado com o fim
esse novo regime com sim -

-

calculado de sufocar as es

patta e recebia com slmpa- perancas renascentes do
na suas promesas de üoer- povo cubano com vistas a

elade politica e de justiça intervir nos assuntos das
social para o peco cubano. nutras Republicas latino
O desafio consiste em que americanas."

\1 JltAIS AN'flUO JJlARIO UE

SANTA CATARINA

ANO XLVII - N.o 1414 a

Da Tribuna da Câmara
Federal, o sr. Floriseeno
Paixão (PTB - RS),
apresentou projeto, pror...

rogando até 31 de dezem...

bro de 1962, a vigência da

Lei do Inquilinato, deter-o
minando que as inova ..

ções introduzidas no ar-ti..

go 2.° da Lei N· 3.844, de
1960, não se aplicam às
locações ajustadas por
contratos escritos em vi ...

gor, na data de sua pu..

blícação, com prãio de ..

terminado e cue não con..

tenham a clá�sula de pa ...

gamento, pelo locatário,
dos encargos alí referidos,
A majoração dos tributos,
que vier a ocorrer na vi...
gência da nova lei, não
poderá determinar cç ..

brança superior a 20 %
do aluguel, e as taxas
municipais e demais, en«
cargos deverão ser discrf;
minados no recibo e exi ...
bidos nos comprovantes.

o jEdifício Via EmbaixaruL ,dos ESttlHas Unidos ,em

BTasília, ontem inaugurc�do em meio a. párias soleni
dades. O edifício de linhas arquitetônicas modernas,
foi const1'1.ddo de iacô�do com O ambiente da nova

capital do BrasU e represeutc o resultado de um

trabalho de cooperação 'entre as autoridades bresâe+
tus e norte-americanas. Prevendo a futura expansão
dos serviços da Embaixada, o .edifício está construído
de forma a ser ampLiado de acô"fldo com as necess+

da'des futuras.

lnau�ura�a �ia m Reunião �e
Go,erna�OIJe8 �o 8. t O.

A Segunda Reunião da

�::el������� ·�t�;��:.
onuo de Desenvolvimento
será I ealizada no Copaca
bana Palace Hotel, de 10 a

14 de abril. A Junta, com

-posta de um governador e

de um governador suplente
de cada um dos 20 países
membros, é a mais alta au

toridacie do Banco.
A sessão inaugural será

rcallzada às 11 horas da

manhã da segunda-feira,

ft�1%?�iJ�t·bimf�}���'
ta será-eteno e dirigirá a

palavra aos seus integran
tes,
O dr, Felipe Herrera,

presidente do Banco, fará
11m discurso e apresentará
a Junca O primeiro relató
rio anua! do Banco, Após
os governadores farão' suas
declarações gerais.
Haverá também na As-

Durará 7 horas a leitura da Ala de
Acusação do carrasco Adolf Eichmann

JERUSALÉM, 4 (U.F.I.)
- A A ta de Acusação do
carrasco nazista Adolf EI
uhmann tem 50 mil pala
v-as e sua leitura, segundo
se calcula, deverá durar 7
horas.
Ao terminar a leitura, o

promotor, Gldeon Haus
ner. analisará os capitulas
da ata, em número de 15,
Noticia-se que, embora a

abertura do julgamento
esteja prevista para o dia
11, o promotor não toma
rá a palavra, provàvelmen
te, senão .a 16. As primei
ras audiências do processo
serão dedicadas às ques-

���s���o re:����!�ol�Vean���
lesa, Robert Servatlus. No
dia 13 não haverá audiên
cia por ser a data consa

�rada à "memória das vi
timas do nazismo".
Acredita-se que o julga

ment.o durará, pelo menos,
dois meses. Não terminará,
portanto, senão um mês
antes das eleições legisla
tlva�, previstas para 15 de
,"gõsto.
A d o I f Eichmann foi

transferido da prisão se
rreta em que se encontra
va. ,

Em circulas oficiais nâo
se obteve confirmação dos

rumôres de que Eichmann
ji: está internado numa
cela fortemente vigiada dó
Tribunal Bett Haam. No
interior do edifício vigo
ram rigorosas medidas de
segurança.
Informantes chegados ao

Ministério da Justiça dis
seram apenas que pediram
permissão para enviar ob
servadores ao Tribunal: a
Alemanha Ocidental, Aus
iria e Iugoslávia. Espera
�e, contudo, que estejam
presentes observadores de
outros paises para o dia

�l ��i�i�ri� ��o��s�ne te-

O govêrno enviou convi
tes a Lodos os países com
os quais Israel .mantém re
iecões dlplomátdeas.
Esperam�se dezesseis

correspondentes dos paises
do outro lado da Cortina
de Ferro, afora os corres
pondentes da Tass,
A Alemanha Ocidental

terá 51 jornalistas, o maior
número de um só país.

AO todo, assistirão ao
pl'ocesl>O 426 jornalistas es

.

trangeiros e 123 israelen
�cs. As atas serão traduzi
das em doze linguas. Às
noticias do processo não
scrá aplicada censura e
ó:im >l.S outras.

DE 64,9 MILHÕES iDE SACAS A SAFRA
MUNDIAL DE CAFE'

sembléía debates de mesa-

1���act;erl���6 .,���!e':e
voí1l�ento e as Agências
Nacionais de Desenvolvi
.mento Econômico" e "O
Banco rnteramertcano de
Desenvolvimento Econômi-
1;0 e as Emprêsas e rnsu
uucões Financeiras Priva
das".
Além das Delegações

governamentais, convidados
especteis, representantes
de instituições financeiras
privadas e ete outras erga.
nraacôes dos Estados Uni
dos, América Latina, Ca
uadá, Europa e Asia,
A primeira Reunião da

Assembleia de Governado
res foi realizada em São
Salvador, El Salvador, de
2 a 113 de fevereiro de
1060.
A- agenda da Reunião do

Rio, será a seguinte: 1 -

Eleição do presidente da
Assembléia de governado
res. 2 - Relatório Anual
do Banco, 1960; Relatório
do presidente do Banco;
Debates gerais. 3 - Rela
tório financeiro: Recursos
ordinários de capital. 4 -

Relatório financeiro: Fun
do para Operações espe
ciais, 5 - Determinação de
reservas do Banco, 6-
Determinação de reservas

do Fundo para Operações
especiais. 7 - riestgnacão
cio local e data da Terceira
Reunião da Assembléia de
governadores._

MA lERIAl DE ENSINO 'MAIS BARA10
Segu�do foi i�forma�a a nossa reportagem peloProf. Jose Motta Pires, DIretor da Diretoria de Ensino

da Secretaria de Educação e Cultura, acaba de che ...

gal1 nova remessa de material de Ensino para ser ven...

diclo aos estudantes, por preço inferior ao que é.
vendido no comércio. ,,,

Disse ainda o Prof Pires, que está para chegar
dentro de breves dias grande quantidade de cadernos.
O material que chegou foi o seguinte:

-��:�t�{� �;�f.�.fn�fêS: 'I�glê�:Pb;t_" ': g::
Atlas Geográfico ... , , , . ,. CR$
Atlas Histórico CR$
Enciclopédia Infantil - (mamíferos) CR$

���
110,00-
230,00
160,00

o material acima poderá ser adquirido na resi;
dência do Prof. José Motta Pires, representante em

Santa Catarina, do Ministério de Educação, à RUA
MARTINHO CALLADO, N. 5

U, D, N,: CONVENÇÃO ADIADA MAIS
UMA VÊZ

A Convencão da UDN,
adíade várias vêzes, so

freu novo adiament-o, ao

se acurar que o "Diário
Ofici�l" não havia publi ..
cada, como se determina
ra, o 'edital de publicação.
De acôrdo cim os Esta

tutos, 2S convenções de
vem ser precedidas de
um anúncio com B ante
cedência de pelo menos
trinta dias. À Secretaria
do gr-êmio- enviou ao

"Diário Oficial" o referi ..
do edital de convocação,
mas. êste. segundo acaba 1--------,
de SH constatado, não COMO É GOIlTOSO
:'�:IZuoela s��al �i:��:::� O C A F É Z I T 8
cão sbmerite poderá ser 1- _

realizada a partir de dez
de maio próximo.
O sr, Mlagalhães Pinto

prosseguiu nas conversas

que vem mantendo com

correligionários, sendo a

principal delas com o sr.

Carlos Lacerda, governa..

dor do- Estado da Guana
bara.
Mais tarde, o governa ..

dor de Minas avistouese
com o sr. Cid Sampaio e

com o deputado Herbert
Levy.

A NOVA lIN�UnG[M
res estimulas e franca acolhida da par
te das autoridades.

O presidente já demonstrou a objeti
vidade de suas deliberações na lingua
gem concisa e concludente de seus fa
mosos bilhetinhos e de seus despachos e
decrefos. Essa mesma linguagem teria
;:;ido a do encontro do Sul. Conduzindo as
conversas com cspil'ito prâtico, só teve
um propósito: o de chegar,. de fato, a

soluçôes, Seus assessõres, inclusive mi
nistros, receberam, de pronto, os encar

gos. Com prazo curto, para cumprimen
to. E daí esperar os frutos indiscuUveis
da bela jornada administrativa. A nôva
capital - a bela e arrojada Brasília -

deixou de ser, por três dias consecutivos,
o quartel-general da alta administração
do país, "Este se deslocou para sentir os

problemas da região no centro dos acon·
tecimentos. Deslocar-se-â, outras vêzes,
para encontros semelhantes, e voltará
mais tarde aos pontos iniciaiS, Constitui
isso a evidência da necessidade de ad
ministração móvel. Enquanto Brasília é
a convergência das atividades adminis
trativas, a descentralização traduz a
compreensão inteligente de que n�ão
grande, como o Brasil, não pOde ser re
gida teoricamente de um planalto cen

tral, mas tem de ser auscultada nos fo
cos principais de seu progresso ou das
suas necessidades.

(CELSO KELLY, do jornal A N�

O encontro de Florianópoli5l, de que
A NOITE vem dando farto material,
não interessa kpenas pelo conhecimento
dos problemas ali veQtHados e postos a

CAminho de solução imediata: interessa,
mais ainda, pela linguagem que inaugu
rou. Certo, na vida administrativa e po-

�����d��t:l�a��'v!�:�o��;�oe:nn���rt�o���
festivos do que concludentes. Assuntos
de pertinência a mais de um estado le
varam, várias '/êzes, os seus governo� a

uma mesa-redonda. Tudo isso, porem,
era episódico, sem continuidade, servin
do para acordar a opinião pÚblica e des
pertar administradores descansados.

WASHINGTON, 4 - O sel'vigo informativo do �aa;sd!��'�:asC�íada ��r���!�iza�ãs;.umei�o,
Departamento de..--Agricultura calcula que a produção A linguagem que o encontro de Florla
mundial de café, correspondente à C!Ollheita 1960 _51 nópolis inaugurou foi bem ou�ra, Em

será de 64.900.000 sacas. O "necO':'d" de 78.flOO.O'00 primeiro lugar, nada teve de J)ohtico ou

sacas foi estabelecido na colheita anterior. partidãrib. Os governa?ores reunidos

Calcula, igualmente, que a produção erportável �iVete�eCi;:rtidO�e��ed�� ��f:er::��n��=
será de 51.300·000 sacas, cifra q� é inferior em 21 por sição ao candidato, hoje presidente da

cento à do ano 1959-.60. I República. Correspondem a três Estados

.

A p:oduç�o do México, américa Central, e p�ises I �u�ia�r�s�e::���e ;:s��� a�e����rçt� dJ:
das caralbas e calculada em 8.600.00 sacas" cifra mf;- pioneiro do progresso nestes vinte últi
:)'io)" em 10% à do ano passado, e a de cafe, exporta.. mos anos. Região viva, a merecer maio

v,,:m 6.600.000 sacas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, Quarta Feira, 5 de ABRIL de 1961- , -

�

, ;:�:z�:��d���=�eA����s��·:��i�j� ���;!s�e:: ;���::• ambiguas e, às vezes, aterradoras de grande numero de

• membros da ramüta humana, cujos gritos desordenados

14 1d;J�r��,l����\;:�n��d:is�i�a�: ���':zcz��a�o����:�n���ã�a�:: ��eC;I�� , :n!��:�aa;e,c���::i:a�: c���::a�����b:nad�r����I�I�::�nhoritas Ma!s Elegantes daquela cidade, O locutor sr. João Luis Lucina, fez r declarou ontem o Papa João XXIII, em sua mensagem

.�s:�����n:l:ç:�ád::taS:��::���o�ue merecidamente receberam aplausos do
r �Il P�scs�: :�r�l:s�:� ��n���I�!S�� g;:��nho �c;e��oe:;..

Figura na lista das Dez Mais r não queremos que Jesus Cristo reine sobre nós. Cruclfi-

�:!;a Lt��:n���t�do r ��:�\ós, Queridos filhos
Suzana Sbru7.zi J -- continuou o Sumo Pontí-
Miliam Avila , nce - nos compt'eendeis.

�:�zaLi;��lPOS • :1��:Ç��es;�;a i�P���:�o:a�'
:���a�laar���ier Sampaio ! �%;ã�at':s�:�\?::ã: !:o :;:.
6�:�:=0:iuza • ,.O:nt:l�ii:radaq�e��s�e:eadt:;

A .novímentada promocão do cronista Caio, contou também com a pre- .te forma mais sentida c mats
senca dos cronistas: Port� Alegre, Luiz Augusto; Curitiba. Dino Almeida e íva a responsabilidade e a

Flo;ianól1olis, Zury Machado. :olicitude do rebanho cuja

2 _ O dr. Nilson Campos um per- 7 _ Elegante.,. movimentado jantat" ..:�li���,i\�i���t�a���r C��:i��:
feito anfitrião na simpática cidade de dançante aconteceu no Querência Pe .. , las resgatadas com seu san

Lajes.
-

lace, uma promoção do "Lions Clube"., ·�:�t�:'!:a�a�I���: :eá�C�!:
3 _ Dur-ante o movimentado baile 8 - Marcelo Daura festejando seu' .u! anos de historia: quan-

de gala no Clube i4 de Julho, foí nota 'niver", recepcionou um gruoo de B-:ni,., JS povos desaparecidos,
da a elegãncla da sra Ilze Lisboa, que e gos, com um jantar no restaurante dO, .uantas mudancas. quantas
conhecida como a senrora Mais Ele" QUE:l"ência Palaee. J.grimas, quanto sangue.
gante do "society" de Lajes. , Poucos dias antes da Pai João XXIlI estava cercado

4. _ O dr. Jorge Barroso Filho e sra. de9 Oli�i�:s����,e cS;�����:�or� ����•.;����es���i:i��ea s:eu:p��S:li� f:��� �at:���s��iác:no:lbe��
Ioi o casal mais simpático da noite das patia da sociedade lajeaua, estamor in.. ' nam acontecimentos dotoro. DI Jorlo, os preíados.prereí
elegantes. formados de Que o casal em foco Vê' ... • os que me concernem. O fi- tos de certmomns, o sacristão

terá no próximo sábado para uma outra" .10 do homem será maltra- e camareiro secreto. Os "Fta-
5 - Este Colunista foi recepcionado festa que acontecerá no clube 1.° de' ado, ridicularizado, golpeá- betn'' com penas de avestruz

na residência do sr. sra. Protesto Cen-; Julho. , .J;ês I��:s�o�ess::�ít:�,�i�cr�: ���n�:��elne�!ac�; ��:�����ia'da c;7a;:�a a�o�I:r��;eosco������ 10 - O simpático casal sr. e sra. RlI •. ' .rentou João- XXIII. banda palatina. alinhada na

elogios a era Erta perfeita anfitr-iã bens (Nilda) Almeida. sábado recep�J Depois de recordar que o praça, tocou o hino pontifi- .

6 _ O vestido em gase violeta usa� ��r:a�ne:n�=� al::'��t���no apartamento, r;��:to:ro\,:o�:tI:�a �a:�: _��n:: �ou::e�cl� dl��::n�
do oela elegante Vera 1:'uCla Furtado, , . Ias Que tambem, havia pro locou o hmo nacional da

�:cuã�n���ll�lt:��a J::t��r��s a�f:=�:� do!\�t:al�:I�����t:s ��n����ed:J�' '��lt���ae:;�1 ��: :��ll�:' �� I��:��Ii,llamente depola, Joãotes. de Lajes. • -"apa aflrmO\� que o resulta- XXIII, com voz forte, e em
_�� .. .... _ ..._'" lo não é ríuvtêoso e que a italiano, leu a sua menaa----

C-onselh"s de Beleza ,���ricaon��a;'���el: ed��r��� f:�dO�:s�a:·s�ae���a.d�::O�__" Uma multJdao de varras formula da bençao solene,
centenas de milhares de terminando por fazer o trl..A .•CHE CO�UM .. 1 existe uma oleos�dade da pe, de espírtto de seus possui. pessoas se _encontravam na pio sinal da cruz com sua

. OU VULGAR

Ile.
Por esse motivo é que os dores. . Praça de Sao Pedre e no co- mão direita. A formula foiDr

".pi:clS cosméticos gordurosos devem, O único. recurso de t.rata_ necc da Via da Conciliação repetida em italiano pelo carol!: o problema maXlmo dos
I
ser evitados pelos q�e sofrem I me�to radicai da ache, quer -:uando o Papa, com a tiara deal Ottaviani e a multidãoOSVALDO MELO . �dolescentes no que conc�rn� I de. aehe._ Ta�bem e aconse-Iv tipO comum tambem cha- IlOnUfieia, apareceu no bal- que se havia ajoelhado paraDESENFREADA ALTA DO CUSTO DE VIDA - a beleza)Na:época de hOJe e Jhavel nao espremer os cra· ,.nado vulgar ou juvenil co- ia central da basilica para receber a benção, tributouComo era natural nessa Capital está sentindo na car- necessário que as moças

a·l"os
e espinhas pol� essa ..110 qualquer outro, só 'pOde dirigir ao mundo a sua men· uma grande ovação ao Papa,ne, o venenoso espinho que os exploradores e apr� presentem uma pele impe- pratica concorrera para a I ser fetto com êxito pela I"a' . agem pascal e dar sua ben_ que durante alguns momen.

veitador.es vêm empregam\) para d'ebilitar ainda ca.elmente integra e os 1'[1-
\
formação de clcat.rizes per-ldioteraPia. Regra geral oito ti0 ··Urbi et Ol'bi"_

'.�S continuou. fazendo ssud:t-mais a penosa situação do povo. pazes um rosto bem barbes· manentes. a dez sessões são o bastante .. <.: es com as suas duas mãos.Ainda ontem a Nação ouvi� a ,fa�a do Pt'esidente daj do e propt'io. Nlngu�m gosta! Quanto ao tl:atamento da �v��a resolver os casal' mais PALAVRAS DA V/DAr..q:ública anunciando medIdas rigorosas para est� .. de ver uma �ele �hela de e,,-
!
ache quer 10ca.l!zada no

ros'l dlftceis. • NA CORRIDA AS MARe ÀS E OS FREIOScar a ambição desmedida que elevou o custo de vldalp�nhas Ou clcatnzes prove- lo, como no peIto � costas de NOTA:._ Os nossos Jeito ' '

na ordem de 20 a 60%.
.

mentes dos casos que

fOram!n�da
valem os CUidados ca- "os poderao solicitar qualquer Pe. Caetano Vasconcelos"- """'Essas calamitosas cifras, agora vigorando em t�o. o.mal tl'atados. seu·os, todos eles ineficazes ..;onselho sobre o tratamento QUE sua vida seja um caminhar, jâ lhe disse infinitasDrz:s!l diz bem da falta de escrúpu�o pos�a em p:alica! Por esse motivo é que os para controlar o .estado se· da pele e cabelos ao medico vezes, todo mundo sabe disto. Mas, que, com o tempo ou

para enriquecer os já conhecidos ricos amda m�ls, d�, sofredores de ache ficam �os �OrreiC? da ?ele. Bso q.te pre· eSlleeiaJista Dl·. Pires, à rua
os tempos, esteja converteJ:]do-se numa corrida, começa.noite para o dia. O povo encontre-,e neste dderna . .suldos de complexos de

m.,
Judicial:> POIS fazem com que .1exu.:o, 31 _ Rio dc Janeil'o mos todos a lamentar. Como nascemos com as marcas

morre de fome ou tomar medidas que o' ��enda de ferioridade, perdem a opor- 1 moJestla ganhe terreno,;\e .• I,wndo enviar o prelient� dos tempos, quase a modo dos atôres que se "caracteri'situê'cão tão desgraçada e provocfldora de senas rea.. tunidade de se destacarem e agrave e permaneça até o arligo deste jornal e o ..

zam" para oficiar as cenas dos dramas, nossos coraçõesçôes.
.

a possibilidade de bons em- fim da terceira década da áerc,<o completo pau a r:: já sentem a mania da pressa, da dissipação, do suf>erfi.A solucào é mesmo ésta anunciada pelo Presidente. pregos, sem la1ar, tambem, Ilda atormentando o estado po�ta. clalismo. Nascem doentes as crianças do nosso século."Interv€!Ucão do Govemo no mercado em geral, a re .. nos obstáculos que encon- ---------.
__�_._ .. ,__ ._.

Também neste particular. e ele o século da "mortalidade
quisiçà e até a expropriação dos estoques de mercadç.. ram p�ra um bom casamen· VENDA DE VEJ'(ULOS ' Infantil"
rias em todo o país". -O. MUltas deixam de ft'e Pois bem. Tudo isto me veio, quando verifiquei que

?��:r\:. e dos intermediários vem CI mal e a ameaça .�e�!��::� p::!���ua�a��� Departamento Regional do Serviço ����::i��n�lelt ��::�:r�eebo:n�:d��t���� ��:��:r�e:��::::;has se localizam no peito
So J

sem mais, os defeitos dos dias, temos que ter em nós cer-F:" preclSo estancar na fonte a .causa nas costas e nesse caso cia da Indús.tria _ SES' 11\1' capacidade.s de andar ou de correr. Potência de garan·

�el����À��;I';;���R�����!l�ECEBE CON- ':e�:�-:oç:i:a��ea�:oa,v��ú� Com ref�rência à Concorrência Pública Jpal"tl ,I !� ;a::ç�e���rO�o�::IO�a;c�:�IF:�O :=r:�����o��I��ni�:GRATULAÇOES - O Presidente Jtmio da 'Silva festas ou bailes por causa
venda de velculos, publicada nas ediçcs dos jornais nos nossos canos, dois recursos nos nossos autos. ComQuadros em seu nome e de sua Exma. Esposa em el"'>" dos vestidos decotados. "A Gazeta" e ·'0 ESTADO", respectivamente dos dias ali marchas, garantimos nosso movimento, com os gasto�pressivo telegrama agradeceu as h0':l:nagens que f:,"," Qual a c�usa, finalmente, 26 e 28 de março e 2 de abril e 28 março, esclarece-. que êle encerra. Com os freios, regulamos nossas descidas

ram feitas na oportunidade da Reumao- dos Govern, .. dessa molestla que tanto ��:;.i�ea ::�eamv���f�i��, ��estS propostas de\'el":lo I'f Muita vez, temos que ir em frente, apesar de tudo o quedores €ndereçando também agradecimentos á Erm�. desgOs� traz à mocidade?
d nos leva, ou a ficar parado Ou a deslisar em direção pc.Fanúlía do sr. Governador, autoridades e pov� catan,. A�tlgamente pensava-se Assim, ca a veículo recebel'á ullla prt.posL.t cm rlgosa. Multa vez temos qU� saber ir devagar, sustando,

nense pela generosa acolhida dispensada, re��nna�do que fosse um mal_ resultante envelope fec�ado, r�bricada pelo proponente, cuja er_ medindo passo, pt'udenciando. Uma e outras coisas ne.ainda seus propósitos. de bem servir aos legitimas I�" de uma perturbaçao geral da trega·se�·a feIta no dta doze de abril às!) hOI'as na séde cessá rias, uma e outras coisas difíceis. Temos a hnpresteresses estaduais pelo engrandecimento da Pátria saude e oriundo, prlncipal- do Depat'tamento Regional do SESI sito no Edifício são de que usamos mais as marchas e menos os freios.
comum.

.

mente, de dlst.Ut'bl�S glandu_ Sul América, 6.° andar, nesta Capital. Mas. deve seI' Impressão errada, porque nem horários te.Além: desse telegrama, outros, de altas auto.nd_!ldes dollares. Allmentaçao desre· O julgamento das propostas será feito pai' veículo mos para uma e outras coisas, obrigando-nos a estar em
pa's da imprensa em, particular e da Assoclaçao Bra ... grada, nervosismo e até a separadamente, abrindo--se as pt'Opostas uma hora de. , dia com as duas.;,il�i�a de Imprensa dizem da impr�são �aquele mr.. Sllili.s �oram citados como ���I d:are::.���a, ou seja. àg 10 horas do dia doze de Tal regulagem do coração supõe o trato com Deus, nomorável Congresso cujo êxito ninguem ha que p!'ssa pOSStVeL'l causadores de um

Aos cbncorrentes é facultado retirar as suas pro-
sentido de que supõe o t'ecolhimento da alma, a pmdêncin

tJlt��i��ENSIVO DE RELAÇÕES HUMANAS _ :���t�:���P;�lh;��t�U:: I�:: post<lS antes da abertul"a das mesmas. ��e c��:ç���c:mc�oa�:� ::a::�I�:���s c�:�:���:·s:���d;=.Instalou .. se, ontem n noite como previamente havia HOJe em dia a ache comum, D. R. dú SES� e20l�!�;��n��0����!ê�� de 1961 terra. Tanto mais que, passadas uns anos da vida, nossossidd anunciado no Teatt'o Alvaro de Carvalho, o ini ... � que ataca rapazes e moç�s, aparelhos de andar têm que usar e de forçar suas mar.ciumento do Curso de Relacões Humanas do SESI. e definida como uma.. infIa-

V I S I T-E.--
chas, pot' aumentat'em as dificuldades do caminho. OutrasNa op0rlunidade., a professÓra Eurídice Freitas encan- mação .das, .&1atfdulas seba· vêzes, sabemos que nossos freios devem estar muito emlou a numerosa assistência, falando com granàe e Ir. .. cea.s e Jstb é a pura verdade. dia, por serem enormes os perigos de derrapagem no meiodiscutível conhecimento de causa sôbre o "imPet'ativo, 'Em trinta anos de cHnica dos homens, gastadores da nossa já minguada paciência.(' Estudo das Relações Humanas. diária não me lembro de um S A Y O N A R A e m H I _ F I Eis porque se recomenda, aqui, tôdas as vêzes, o horárioPI·esentes as mais altas autoridades que assim presti... caso que fugisse à essa regra·. de fidel(dade junto de Deus, a fim de Que nossos coraçõesgiaram I) acontecimento. Pode-se atlrmar,_ sem re· não só saibam onde marchar, mas conservem sempre e�/v·l"!'de�'1 r.n oportunidade o gentil com'ite que me foi eelo de contestaçao, que a O

.

melhor ambiente com a melhor música. 51 a coragem de tr adiante em sua mat'cha, animando osdirifiCido. espinha só aparece quando RUA JOAO PINTO - TtRRF;O [lO HOTE
....
L ROYAL passos, freando-os, na medIda em que pedir o camInho.

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

ANIVERSÁRIOS

Sr, Genésio Pedro da Costa
�

GENESIO PEDRO DA COSTA
Transcorre no dia de hoje, mais um aniversário

natalício do sr. Genésio Pedro da Costa, alto funcic..
nário do Instituto Nacional do Pinho nesta Capital. I;

'As muitas hmenagene de que for alvo, [untamos •
as de O ESTADO, com votos de perenes Felicidades.

•
-

,

I'
FAZEM ANOS HOJE

- srta. Aoolônia Pieroski
- sr. A r4ndo Sales
- sra. Dilma Taulois Andrade Mesquita
- sr. dr. José Felipe Boabaid
- sr. Rclg-Vitor Ka-espky
_ sra. Lalete Campos Basbato
- srta. Dalva de Oliveira

G. DA COSTA PEREIRA Ir CIA S/A
Representações, Agencias

Comércio em Geral
EDITAL

ASSEMBLÊIA GERAL ORDINARIA

Ficam convidados os snrs. acionistas para se reuni

rem em assembléUa geral ordlnãrln, no dia 29 de abril

próximo, na sede social, à rua Felipe Schmldt n. 36, às 20

horas, com a seguinte ORDEM DO DIA:

a) leitura e aprovação do relatório, balanço e conta
de lucros e perdas, referente ao exercícío de 1960;

b) eleição dos membros do Conselho Fiscal e respecti
vos suplentes;

c) outros assuntes de Interesse scctat.

A V I S O

Acham-se à disposição dos snrs. acionistas, na sede
social acima Indicada, os documentos a Que se serere o

social acima indicada. os documentos a que se refere o

Florianópolis, 30 de marco de 196�
neuor Bittencourt - Diretor Presidente

A RAINHA DAS BICICLETAS
Necessila de I Mecânico Especíalízado

em Bicicletas '

Mensagem de Páscoa de S.S. o Papa
João XXIII

COLU .... A

CATÓLICA�

�CO�!eC'ine:0s;i �oc�ais
t . cJ'\�A'_(U{��

À MORENINHANEUSA CAMPOS, TAMBÉM É UMA
DAS DEZ MAIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mais belo SORTIMENTO de INVERNO
(de Iodos os lempQ§)

PABA SENHOBAS HOMENS
\

CBIANÇAS

p

Também-a popular e barateira

l'CRUTINl,HA" estará superlotada
de bens artigos para a estação
E os preços - não obstante as

li ltimas altas - serão camaratU].s,

Preços mesmo de servir o _povo!

)

Uma excursão a 'Chapeci (2) '

..

PROGRESSO E DINAMISMO
Jàime Mendes Quatro casas bancàrtas -

'[ Explica-se Isso' com o fato época' mais frequente das' n li) dias, conforme as con- gens é quase sempre pontl . abaixo, :l.� sabor da corrente

cnapecó. 26 _ A entrada eanco do Bras'iI, com Iséde de os madeireiros, após 3. .cnuves, o ,grande Rio nu- dtçêes do RIo, que são sem Ihado de aventuras que de- e sem donc., -

de Chapecó, tanto par" própria em construção, Ban I derrubada do pinhal, in� menta seu volume d'água, pre problemáticas. surtem a coragem dos mais' As populações rtbeirínhas
quem vem do Norte, comú.::o do Comércio, Banco Inco vestirem os lucros do nego subindo de 5 fi 8 metros ací A missão dos homens con- valentes balselros. não querem outra cousa:

para quem chega do Sul, ÊI c Banco. Catarinense - fa-'clo em novos .empreendimen ma do nivel normal. stete em desviar a ,balsa, 'As vezes, por exemplo, as vão recolhendo :1. madeira

uma festa para os olhos, I' illtam as transações co I tos na cidade e de venderem
,

Durante o verão, os expor- quando possível, dos terrí balsas são levadas com tal
j

desgarrada que lhes eáí nas

Do alto da colma que ctr nerciats da cidade com

0laSoterras
desmatadas aos CÚ" teceres acumulam a madet vets obstâculos e de condu f\e ocidade pela correnteza mãos e eeccndem-na como l'

cunda a Cidade descortina l resto do Pais lonos, os quais, por sua vez,' ra às margens do RIo orga- aí-la no rumo certo dentro abaixo que os homens não podem, pois o exportador"ão
»e o seu casa.no amplo de te Ha muitas outras cousas passaram a cultiva Ias com níaandc grandes balsas de das perigosas corredeiras I

conseguem safá-las do obs se conforma tão -racnmenté r..
niaco vermelho, suas ruas que ver e apreciar em Cha-1excelentes

resultados 500 a 1000 duzlas de tábuas ue se formam nos saltos I taculos à sua frente - que com os prejuízos. "

��:��:l c �:�:��,S�\a��e�;� �:�� �u� :;:���t� ;roo:r::��� >1:;,�r q��tr�s �:���r�:S :� ca�af���, pascíentemente. ZI!Ôb::zen� ��s:s ��q��:!���ezz: lI�:d�:g:S:r;JdOF��:::n�� ��:S��!�<L�1
J3 cteade, e seus

. edifíc.!os ta de sua gente. I forçadas a abrir para retí- esperando a enchent� que' �

..
houpana e ali passam os.' ,RIo - e com a violência do' nesse arriscado meio de trens

.nodernns. I A industrialização do mu- rada do pinhelro de seu ha- vta de regra acontece II. che rttas e as noites, contando I choque, desmancham-se. [porte, pois os caboclos se

A principal avenida de nícipiç, com seus dois mo bitat, às vezes localizado a gada do Inverno. histórias uns aos outros. I O neco meter. porém, aãc salvam agarrados às tábuas

cüapecó, que tem quarenta demos frigoríficos de produ I grandes distâncias, mato a ,Q.uando o Rio começa a Quando tudo corre bem, 8:s corredeiras, onde antee
'

quando as balsas se destn-

metros de largura, é arbort- tos suínos, moinhos de trigo dentro, posteriormente se ,>ubrr e atinge o nivel dese- M balsas chegam inteiras havia um salto de vârlo:'.' tegram.

:a��a�o c����:.�ç�e�jar������ �;b�i�:��u��r�:���u�:u:ea�e� �:������ç�a�r nO�d:l�Ud�� �:{er�s S��:�i�r� :!:� :: �,o�:;a� ��a��ti���as víu- m�;o� �oal��::� com uma I Na falta de outra via de

são de estilo agradável, sem' indústria do vinho que co ram levar o produto de seu largadas rio abaixo, 'ao sabôr velocidade espantosa e le�' comunicação e transporte
os comuns exageros da épo- meça a desenvolver-se, é um trabalho aos centros consu- da perigosa .corrente. venta ondas como se fosse

I
mais encíente, a exportação

caÃs ruas centrais são cal �:�;i\�:o c�c::o n��:v:�t\:�:�� m:o��loração intensiva do deOc��'=l�:lsa d:ar��P!��e: S A B O R O S O ? u��:�:n:a�:�:o�erguJha I �:n���:�:' ��a�::::n:��:
---

cedas a paralelepipedos ti dade. stnheírc, no Estado, não a!O homens, sendo um dêles S O C" F E Z I T O no salto e sal aos pulos rio I aínda, sendo feita dessa ma-

razoá- cimente limpas, pois O PINHEIRO NA ECONO- proporcionou benefícios de o prático. abaixo, o caboclo se

agarralnelra, J
não c possível a extinção MiA DE CHAPECO' órdem econômica apenas a A longa viagem leva de 5 como pode e deixa o barco

completa do pô vermelho, Com a industrialização .de oneoecõ. correr. Ha uma vantagem evlden-

que se levanta da terra, à madeira teve início o perio- Muitos outros municípios, ,te. É um melo de transporte
.passagem.�d�s �eicul,os. _

d.
Q â�reo dO,.

desenvorvlmen como Lajes, Curitibanos e lIa

mmbem.
� noites de barato, que o ettocustc .a�,ual

.

. ) �t����rclo e vaneõíeeímc �oA�e g����:�o reservas rtoree ;::ad::�no��:ra�nlfti�r::� :�l��, p���o �a;re::ín��: I ��et���l1na certamente não

os����_��:s c�s��asco��:r��� \�! �aas���lã�, ����:;, o :� :;�:�s:�to in��S:;i�::�:� olhos. I �-

modernas e luxuosas, arti- .arga escala, na pauta da t.do Pinheiro, sem o que se- Sem saber para onde estão
- - .

'1
'

gos domésticos e de uso pes

L:<po.'t.açao
do Estado, atrai riam, certamente,

ainda.
ho sendo conduzldos, os trípu .

6d
.

-roat que rivalizam com os rem numerosos rnaderretroc je, cidades estectonénes. lantes se firmam como no-
'

dos -nethores centros do gaúches e catarinenses, que O DRAMA DAS BALSAS dem na rmproçísade embar ...
Pais. aqui vieram se estabelecer. 1 Ainda hoje, a exportação cação e ficam a noite Inteira
'I'õdas as marcas de auto-' O número de serrarias 101 de madeira de onepecõ pa- na espectativa de um desaso

móvei&, e caminhões, nado' crescendo à medida que os .ra a Argentina é feita pe'o tre, I I'Ilais e estrangeiras, têm em
.

pinhaIS do Rio Grande do Rio Uruguai.. .

I
,.

Chape,'ó seus agentes dls-' Sul, principalmente, iam de-j E' um capítUlO emocionan� I De vez em quando, na es-
I _,...,

trlbuidm'es, que mantêm a
I
�aparec(!ndo com as grandes, te dêsse ousado e difícil co

.
curldão da noite, o prátiCO (;disposição do público exce- derrubadas, que só tiveram mé[cio com a RepÚblica do emite um grito aguda e fica

lentes oficinas 'mecânicas fim quando nãQ havia mais

I
Prata, que às vêzes assume àe ouvido ateato, �

com todo equipamen� mo- uma só árvore de pé. aspectos dramâticos, ' , Conforme a natureza do

Iderno. "
A escassêz do pinheiro O Rio Uruguai \ Jem, em 'ico, ele s;lbe, ou diz que sa·

Um cinema na �princlpal �outl'as regiões, p:ovocou o :o�o·percurso. até Santo To-

', b.e, em que local se encontra

1.�enid3., de di��nsoes e �on �xodo (:as �err�rJas para tne, na Argentina( pe:lgosoJ ':.:�� ti c. quais as medidas a tomar.

farto satisfatól'lQs, dot�do Ch.,apeco e. fOI este, � meu I
saltos que, em, ocasioes de É frequente a perda de _�

de aparelhagetn, recentlssl- vê!', {l, ":lOtlVO determmante I enchentes, dimmuem de al� f ,'irias balsas que se desmon- �
ma, é a distração -predileta do �ap)do desenvolvimento t tura, .

trasnformahdo-se nu

"
tam durante o percurso. L_�I�"i:�"�rl�,.",:,.,��,,;,,�W��de seu povo nas horas de da Cidade e do constante ma Violenta corredeira,

�..
As tábuas, quatttio isso, _

folga e descanso, crescimento da lavoura, Geralmente, no Ülverno, acon�e,.e, ficam vagando r10
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EXldA' A "

-NOTA FISCAl
DE SUAS COMPRAS! ... E CONCOR-tA AH
/

..

gORTe,O� EM dUNNO f DEZEMBRO

!I SEU TALÃO VALE 1 MILH�O�

a.. C.auIJMIr. Marra, 111
nlefoo. 8022 - ClIa. Pos\al II'
••••rtç. T.lerririee lISTADO

u'i a e r o a
K III..... d. Ar"{da ft.amu.

(1•• R .�N T.
UIHI'\I.DfO' pernande. d, Aqul.o

a.DATORas
OllvaJr1" !wIe!lfl - Flávio Alberto de Amorim - ADcbtt
Nilo Tadu<:o ,_ Pedro Paulo MaebaOo - Zury Macb ...
do - Paulo da C08� Ra.m08 - Carlos A. Silveira LeD:r.t
.'

COLABORADORas".
p'ror Hnrr�jfú! Filho ._ Dr. Oawald(l R�lrue8 Cab_
- Ih. Alcides Abreu - Prof. Carl08 da Costa'Pereira_
?rof. Otbon d'Eça - Major Ildef()Deo Juvenal ._ Pr"

I
Mãnoelito de Oraellaa - Dr. Mllton LeIte da 'Coata --

.. Ih Ruben Coata - Prof. A. SClx8m Netto - Wal_
La nge -' Dr. Aeyr Pinto da Lu - Ac'l Cabral Telve _
D" ..�lp',·I" SoareI! - Dr. FontoureBes - Ilmar Carval.
- Rui Lobo - Rozendo V. Lima � Maury Borges _
Lázaro Bertolometr.

f'OTOGRAFIA - AMILTQN VIEIRA

t"JBL(C-ID.A.».
O ..nar A: Schtfndweim - Virgilio Dias

aaPK.SaN1'AII"1
"'-"r.... '.C6N A, 8. Lua LIfa
1110:,- R.a _8eaa'.r Daa1:.... - I .. , ..., ,

.:. 1'.t UI'"
II' " •• f. N .. Vit'rl. li7 -. «-.1 �.' _.

T@1. H-S...
�nt(e TeJe,dttc. e. ONIftD PIlUS I V-PI

AG.NTJlS • COIIRIISPOtllDINTU
•• T-4.....aafelpi.. t'- '�ANT' C.'.i.IIUU

&.II.IIC�J. '

- .".'a.L," r •• lrale. d•• c�NI..... , 'aMI••• ,I•• r.

�

ASSINATURA ANUAL - CR$ 1.000,00
A direçào nÃo se respcusabíliee pelo,

TELEFlINES DE EMERGBNCIA

Aeroporto Hercilic Luz
Casa de Saúde S. Sebastião.
COAF

-y

..

"l
.\.._
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LUSTRA·SE - LAOUEIA-SE - e

ENGRADA·SE MOVEIS
� Serviço tapido e perfeito, teeier

_

com Hodri:':IH'll

1 Freitas à rua Conselheiro Mafra,.lÜ4 _fundns

2619
3153
3540
3313
.3507
203õ
3831
2222
3157
6325
3733
25D4
6233
6282
3023
2088

09

CONSULTE·NOS SOBRE IMÓVEIS

Agência Inlermedi�.ria de 1móv�is

ALUGA-SE
o salão sito a rua Felipe Schmídt, esquina de Rua

'I'rajano,
.

altos Confeitaria Chiquinho .

Tratar no Chiquinho com o sr. Silvio Ferrari ou pele
fune 2311

-------_�--�--------�-------

VENDE·SE
Balcões, conjuntos de vidros de balas, vit.rines._cstufas

mais acessórios de bar e Confeitaria
Tratar na Confaitarta Chiquinho com o sr Silvio F_cr

rart ou pelo fone 2311 marcando hora.

V EN DE ·-H
Três. casas sendo uma de mater-in l e dna s de ma.

«etce à Rua Májor Costa (Servidão Celío Veiga n .. 50).
'I'rntar a Rua Major Costa 68 com Acnelo Lemos.

====m===·u==-c·",-","'--:;,u-- .�-:':"'-:;"::'.::.-:;:""

fi I-'i:!.,rii·olrnoçar f.' jantar bem dep(ll� de SU.e ,
f casa. f"·! !:I:'T! \ "I L.leF 1I0TEl �.

mr �
- .

.� .\
..\LUflA-ADMINISTRA

,-.J � �
- COMPllA - VENDE

.

"lulLO
.

,,� SERIEDADE -

CUNICA SANTA CATÃR-INA
. Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais -=-

.. Angustie. _ Complexos _ ,"" .. Qut'� - .\\,'nu..... III

, Problemático Afetiva e sexue- lIfIII

III 'rretamentu pejo EJt'\.rl"·hoqul! r-un. UHt""It'�I�
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Consultório: � Rua VitOT ..,\ _

Meireles, 24 _ das 4 às 8 11s

Residência; ;._ Rua santos
Sa raívn 470 _ E:o:treito
Fon�: 23-22 e 63-67
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VELOCIDADE
Rl" ..noourl •. 11\

Segundo a e�'o!LlçAo moderna Odontológica, V. S.
.podel·a dispor de uma Clínica Dentária rapaz de lhe pro'
porciouar um tratamento inteiramente indolor e ett
ciente.

Preparo de cavidade s pela Alta Velocidade, 300.000
rotações por minuto.

' .

Dr. Nlldc W. Sei I - Consultório modernamente íns
talado à Rua Vitor Meirelles n. 24 - térreo - Fone -

2�45 .. - Atende diariamente com horas marcadas.

.01

CLíNICA Gi:RAL
Especíaüata em moléstia

de Senhoras e vias urina"
rias. Cura radical das tnrec,
çôes agudas e crônicas, do
aparêlhc genito.urtná nc em

ambos os sexos . Doenças do

aparêlho Digestivo e do siso
tema nervoso. norãno: das
in às n,3Õ e 14,30 às 17,00
noras - Consultório: Rua
Saldanha Marinho, 2 _LO
andar. esq. da Rua João
Pinto - Fone; 3246
aestcêncie: Rua Lacerda
Coutinho, 12 {Chácara do
Espanha - Fone: 3248

Dr, Helio Freitas
lHlWICO DA l\'1ATEHNI·
DADE CARMELA Dt.:TIU
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS - CIRURGIA-

l.AIU IA

.,.",., .."fI\:".",••-" '
.

Ifr. Hélio PeixotQ
ADVOGADO

Escritório ',,;_
..

-Rua PtllP.t
Scbmldt 0°37 .....: :la Andar .:
8ala ..

Residência _ Aflio,p(j,

"-doUo Konder o" 11

caíxe Postal .o.

Telefone - 1m

TROGUE SUAS NOTAS. ATIl: 31 DE MAIO, NOS SEGUINTES POSTOS E HORÁRIOS: .

POSTO DA RUA TRAJANO (Prédio do Ra�ho da Ilha) � De 21lo, a 6a. feira·.....:... Das '1 às 18 hotas __:. Aos' sabados - das 7 às 13 horas
_ PõSTO l;)A RUA FELIPE SCHMIDT, 36.- De 2a. a 6R• feira - Das 12 às 18 horas - AOS sábados - das 9 rfs 12 horas - PÔSTO DA

RUA VITOR MEIRELES, 38 __De 2110• a Silo. feira - Das 12 às 18 horas - Aos sábados _ Das 9 às 12 horas - POSTODA COLETORiA ES·

ADUArf DO ESTREITe - De ?a. a 6" feira - Da� 17?t� 18 horas - Aos sábados _ Elas 9 às 12 horas.

DENTADURAS INfERIORES
METODO P.ROPRIO

PIXAÇAO GARANTIUA

DR, MOORRIS SCHWEIOSOH
CIRUROlAU UENTlSTA

DIPLOMADO PELA UN1VERSIDADE DO I''''H''':o.;..,

RAlOS X - PONTES _ PIVOf

TRATAMENTOS DE CANAl:
HORARJO - das 8 às):! e das 18 l\..� au t,'''r,,�

HORAS MARCADAS - das 14 as 18 h"rl!,�

RUA TRAJANO, 29 _ L° andar

APRENDA.ING1fS
com o Prof. Mr. Edward Grein

à rua Tenente Sílveira, 42

DR. SAMUEL' FONSECA
CIRURGIÃO' JjENTIST.�

Preparo ele cavidades pela alta velocídndc.
RORDF.N AIRO'l'OR S. ·S. WHI'l'F.

Radiologia Dentária
, CIRURGIA E PRÓTESE BUCO-FACIAL

Consuttôrto: RUII .Jel'ô�:� ;202eto �6 - l0 andar

Exclusivamente cor-' ho�as marC_"_d"_s_.
_.,--

Olhos - Ouyjdos - Nariz e Garganta
DR. GUERREIRO DA FONSECA
TRATAMENTO das SINUSITES :;em oneJ"llção POI'

lLTRASO� c ION1SAÇAO. EXAMES rlo� olhu!' e

fn·:('F.ll' i\ dt! óculo;: com EQUtP0, BRUSII-L07l1R.
EXAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA pOI' IHO_
DERNO EQUIPO RHENOL (único na ('apitaI) OPF;

RAÇÃO de AJ\11GDALAS - J}J�SV!OS de SF..PTO e

:'::'[�US!TES pclo� mAis modernos nro('e:\!-'!)�. Ollrra f'm

'0\,1'1;< ";S JlOSPI1'A[S d(' Flori:mópoli;o.
.

CONSULTóRIO - RUA JOÃO PI;"·f7'I :lfl '''m

'1·",\1(' :l rbdio Anilil Gl\]'i!5al(lil. r

RES10r.::NCIA RCA FP.LlPE SCl!ill11lT �l�l -

f."fl:\F. - :tiIlO.

BORDEN AIROTOR IS. WHITE
RADIOLOGIA DENTARIA

CÚ1JrÇJião e p.rótese Buco - FaciaL - Consultório:
Rua ,Jel'ônimo Coelho 16 - 1.0 andar - :!fone 2225

, MOTOCICLTSTAS
,

...!...__l.. RAINHA DAS BICICLETAS, avisa que
• está apta a executar o serviço de pintura em
• Motocicletas e L.ambretils. Rua: Con�<;elheiro

� Mafra, 154.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLUBE DOZE DE AGíiSTO - SÁBADO DIA 8 - SOIRÉE E SHOW APRESENTANDO A ORQUESTRA DE TOBIAS TROISI - MESAS A VENDA
NA SECRETARIA DO CLUBE - CRS 400,00.

FLORIANÓPOLIS, Quarta Feir� 5 de ABRIL de 1961 -.-

-----------------------,-------�-------------�--------------

Depois de dez aoos de odiosa perseguição udenista, recorren-.
do a justiça, Tarcisio Schaele,r vence por mandado de segu·
rança concedido por unanimidade de votos do Tribunal .' ,_

Quando, a 31 de • Janel:o Municipal do P.S.D., foi um Não demorou multo para do govcrn,ador baixasse no-
I
'rercreto Schaefer, garantin stf'a�o dmheiro do povo cu- ,p,onhnm a mRO na conscien

de 1951, instalou-se a união dos alvos düétos do espírito que a história se agravasse. 1'0, ato oficial tornando sem do-Ihe . além da reintegra- tarmense. I ela! ,.-

Democrática Nacional no' de ódio daqueles homens já O dr. 'rarcístc SchaeCer, gra- e�elto � �ei�tegra'tao conce çêc, todos seus direitos e
. Depo_ls deste ":de�ab:l.fo",

govêrno deste Estado, para ICitad6S, falsos ideailstas de ças ao ESPIRITO DEMO dtda. Violências! Esbulho a vantagens que o ato víolen- Seria o caso de dizer: me nua será o ultimo de-

'fazer exatamente �udo aqui-
t
uma "eterna vigilância" pe-] C:R�TICO d� então Secr�-, legít.lmos direitos!, Nada _dis. to e arbitrário cuja história ��em deveria )lag�l' �al prc pois dos negros dez anos

lo que prometera ao povo ia salvaguarda das práticas tano de Vlaçao e Obras Pu- so Interessava os 'mandões" durou dez anos, lhe havia JUlZO ao Estado sao os ho- passados, .congratulando-nos
não fazer, Santa Catarina, democráticas. Bonito era ("

Ibucas,
dr. Aroldo Carneiro. que semeavam o ódío pelo usurpado além de causar-lhe, mens que o causaram, ou se com O dr. Tarclsio Schaeter,

:�o r;���e ;:s��� o: :��:� ����l� __
falsificado o conteú- ��b Caar�:���ã:,Oifa�::neer:�;� :�:t�:�1 i:�iroéa��::��I;��� se������o�r�me�����ora�� �;Old�l;ineu � Her-ibertn � ���;r���al�lo;:�:lça:na!s c��

re, adére ou sofrerás as du O Dr. Tarclsio, no início riJ de abandono do cargo. [sorreu como poucos outros dos muitos dramas gerados todos os catarinenses, porque

ras couacquênctas. de uma -vte cruéis", foi en- De nada valeram os justos i municípios porque contra pelo ódio da UDN catarl- Registe-se êsse fato para enfim, nova era, gar-antida
A realidade não tardou a tão rer:ilhido mais f�cilmen protestos. A UDN era çov�r>

I
?e:nolnhas fun�,ionava o nense. Ela que removeu dois a hlstôrta, �oje que quando com o sereno e. sábi� ju�ga

surgir, com Irineu Bornhau- te esperavam caíssenas ma no, mandava, queria e reata. rolo co�press(')r de uma v e r e a d o r e s canoinhe�- o �tual-governo demite ai mento. dos 'I'rtbuna.ís, e a

sen no comando supremo e lhas de falhas, mesmo que Pronto! Quem governava o Secretaria do. Estado, .exa- ses. coe removeu e demítiu guem de \.1m, cargo de con- que vivemos desde o dia da

secundado com um vlgôr In- essas rõssem rtctíoías .. , Alí Estado era o cidadão que zamente aquela comandada grandes 1! pequenos, às de- fiança para substituir por redenção, 3\ de janeiro de

crível no espírito 'de vin -omeçaram os atos mais di- mais tarde cognominaria a por um filho desta cidade! senas, às centenas, e pelo Quem efetivamente seja de 1961.

gança politica, per Arolde retas de vingança- a um gran
si mesmo de "velho colono", E o dr. _Tarcisio , schaef::r Estado aos milhares, agor� sua c.onfiança, "eles" falam '(D� "Barl'iga Verde", de

Carneiro de Carvalho. Do de engenheiro, com reais noutra farsa que apenas teve, entao, sua remtegraçao chora lágrimas de crocodt- em ditadura._ Ora senhores: Canomhas).

r.s.D. não ficaria "pedra servtcos prestados ao Esta- criou ridículo e até piedade barrada!
_

10_ .. Deveria chorar é de

sôbre oedra". do, mas que ousara ser pes para quem a prütagcnlzou. Esbuihado outra vez, re- arrep.endlmento!
Em -Canoinhas era Bnge- seotsta frente àqueles que

I
O abandono alegado era voltado. humilhado, mas de HOje o nosso diléto amigo V E N DE· S E

nheiro. Resident�,. do Depar- -anto

.

falavam em demo- invencionlce, moas nã� bas- cOnsclêl1c!a. tranquila. e e Hustre presidente do Dire- Um terreno sito no Bairro BUTIA, tore no J43. Tra-
tamento de Estados de Roda crac:a. mas pretendiam tava a _exoneraçao baixada. f�Onte ergulda, o dr. Tarcl· tório Municipal do sempre tal' com o sr. Antônio Siqueira na Prefeitura Munioipal
gem, o sr. Dr 'rarcrstc tmpor

"

a própria ideologia O Çiovemo entrou �� Juiz� SIO Schaefer entrou depore pujante Partido Social D�- no norarío das 12,00 as 18,00 horas.

Schaefer que "até então ooutica. Estranha democra- contra seu runctonúrto Ja com um mandado de segu mccráncc. sr. dr. Tarclsto
__ �

_

pouco se' envolvia em polttl- �ia a desses homens que mê ?emltido: cous� estranha e nl�ça r» defesa de seus di scnaerer, para_ alegria �e Ad'l I J "CI· ]\ k ..

ca partidárta embora rõsse ses antes na oposição, bel' mco�ceblVel, visando al�da, renos, certo
_

de �ue pele todos os _que pao têm ódto O escen es ogam O J rlp rO er
pezsediata de coração. Com -avam que tuncionárto pú- repal�m bem, impor matare.'. menos a Jus�lça nao falha no coraçao, é novamente o Alguns adolescentes íngle- que se revelou que menino.'!

isso não concordaram os cuco não era escravo de go penahdades à vitima do tu- ria, o que afmal foi confiro :Engenheiro Chefe .da 6.:1. Re- ses são "terrivelmente prece- e meninas, de determinado
�ndões" da hora negra vêrno, que podia votar em ror,.do ódio, da vingança do mado para �rgulho de to aidêncín do D.E,R., sedíada ces e depravados" - é o que colégio, jogavam o "strip
�e- vivia o Estado. E o Dr. quem quisesse.. e depois alto cOmando udenista ... dos os catar.menses. nesta cidade. E tem a rece· se lê num relatõrio sobre a poker" (jogo de poquer no

Tarcis!:>, logo a seguir elei· exigiam que todos fõssem da Era assim que Santa Cata· "E ... t�r�ma�do a. grano ber, do �esouro do Estado, saude escolar, relativa ao qual os jogadores vão per

to preSidente do Diretõrlo UDN! rina vivia. E hoje ainda v( �e hIstOria, - nasCIda do vultosa I�nportáncla, .como ano de 1958-59, publicado pe- dendo peças ,de. roupa). Si-
mos certos jornais e certa! ,)d,lo dos que perderam es Indenizaçao aos preJuizos lo Ministério de Educação. O John Charles, medico-che-e
�mlssôras de rádio atacarem pectalmente porque não sou- materiais e morjlis que so -relatoriú cita alguns exem- do Ministério da Educação,
') atual. govêrno, esquecido..� b�r�� m�n:er-se quando.a freu.

.
. pios, entre os quaiS o caso de roeura explicar o comporto>

do sofl'lmento e das miséria! (ltOl'la .fOl deles, - em sessão Agora dizemos nos: O mais
um grupo de estudantes de menta dos adolescentes mo

'SOfridas em dez anos por 'de 22. de �arço corrente o alto Tribunal de Justiça de
15 e 16 anos que watlcaram demos, ctn seu relatório, a

t,antos ca�arinenses, Isso erp egrégIO TrlQ.un�1 de Justiça Santa Catarina r�conheceu vio!en'!ias contra colegafi me- firmando que as meninas e

benem�re�cia". Multo me· de Santa Catarma, por una- os dir�itos de .:rarClslo Schae
nores do sexo feminino. Em os meninos de hoje (entre 15

nos, hOJe, e "ato ditatorial". .1Imldade, not.em bem, POR fel' que o governo udenlsta
:::or.sequencia, houve um ru- e 16 anos) tornam-se física-

Tanto o_Juizado de Direi. UNANIM�ADE de votos dos lhe negar� por slmple.s e mes
moroso processo. ;TIente inaduros antes que os

,..
1;0 da .Capltal, como o �olen �lgn�S e llustr�s Desembar- quinha vmgança pohtlca. O

Foi durante esse procesSo' jovens de há alguns anos,

PR OG RAMA DO MEC :lo Tnbunal de Justiça de ,.adotes que o mtegram, con E�tad� terá de pagar, com o

I não alcançando, entretanto,
...J Estad?, deixaram de recQJ1h( �edeu ? mandado de segu- dU'lhelro arrecadado através

ao me"'mo tempo, a maturi-
.,_

M" d Ab·l
cer o �bandono alegado pe· rança Impetrado pelo dr. dos Impostos e taxas, do

dade �SiCOIOgica. Esse dese-

PrLgrama do es e rl

Il� g�v.erno contra um lun· (Juilibrio, unido a uma edu-
DIA B � Sábado _ Solrée e Show _ Orquestra de To- clO.nano, no caso o dr.,Tal S A B O R O S O ? carão insuficiente proporclo-

bias Trolsl � Mesas - Cr$' 400,00. CiSlO Schaefel'. Postet'lormen � S O' C • F [' Z I' l' O
DIA 11 � Terça Feira � Cinema "O Homem Errado" _

te, a pedido deste, jtlntamen
I II

II �l���o�t���e�t�S, :;;:s�n���
DIA 15 �e��r::�as�c�e�:d�����Ptimista. �� c�;s;E��e::�er�:����7�' CLUBE RECRE A TIVQ I

t

, ,._1. _

DIA 18 � Cinema - Terça Feira � "Sangue da Terra" então o sr. Herlberto Hulse I

R O-'- Gary Cooper, Barbara StanwyCk, Ruth Roman, baixou ato reintegrando � 6 DE .J A N E I
DIA 23 � Domingo _ Encontro dos Brotinhos. aludldl) engenheiro, I
DIA 25· � Cinema - "Sete Homens sem Destino" - Ran- Surge de novo, raivoso, o

I
dolph Scott e Oall Russel. L entãe Secretário de Viação e

DIA 30 � Domingo _ Encontro dos Brotinhos. Obras Públicas, que exigIU

� ..

MOTORES ELÉTRICOS �

ARNO
Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovado .. ,

* Eis O� três falares de gorol'llio que os Motores Aroo representam poro o

consumidor,
• '* Os Molares Aroo sôo rigorosomente cootrolados pelo Sistema C. I. Q., Con·

trale Integro! de Qualidade, o único que asseguro perfeição máximo no

produção em série,

't'
'_, 41
,I

@
ARNOS.A.

* Molares monofósicos até 1 Yl H P

* Molares t1"ifóskas até 300 H P

* Motores para móquino5 de costura

* Motores especiois 'INDÚSTRIA E COMÉRCIO

.

,\,f· ,

. I �', \ �

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER & elA .
i.;.\

Ruo Felipe Schmidl, 33

'.

ESTREITO

A RAINHA DAS BICICLETAS

Necessita de I Mecânico Especializado
em Bicicletas, PROGRAMA PARA O M&S DE ABRIL

REABfRTURA
DIA 9 - Domingo �

Brotolandia � "Escolha da Mlss Bro
tolandia" - Início às 20 horas

DIA 22 - Domingo _

Brotolandja � Inicio às 20 horas
Soirée Chic com "Eleição da. Embal�
xatriz do Turismo" _ Inicio às 21 hs.

DIA 29 - Sábado __

Grandiosa. SoJrée - "Apresentação de
Manlqulns da Provlncla" _ Início às
22 horas,

,...... --
Exibição de Vllmar e seu conjunto eleritmos em novo estUo.
.,......
0BSEij.VAÇOES: __

Chamamos a atenção dos senhores-'
associados, que, será �xiglda na
porta para ingresso no Clube, a
Carteira Social e o talão do mês.

CALDAS DA IMPERÀ'i'RIZ -

Comércio e Indúslria S. A.
A V I S O

Acham-se à.. diSpOsição tios srs. r.cionlstas, na séde sa
cia! desta emprêsa. os documentos o. que se relere o art.l99, do decreto lei 11.0 2627, de 26 de setembro de 1940, rela- I'tivos ao exercício de J960.

FttItianópolls, 23 de março de 1961

Ney. Rosa Brasil � dlre!.or-presidente
Nilert Assis Mach.ado _ diretor-Incl.

1

(OtJ�ÓRCIO TAC CRU2EIRO 00 gUL'
•

VENDE·S E

VENDE-SE UMA CASA SITUADA à RUA RUI
BARBOSA, DEFRONTE O ABRIGO DE MENCI I
RESr:AOTI:L�f l:�s��� 350.000,00. l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANóPOLLS, Qua.rta Feira, 5 de ABItIL de 1961

, ....._---------_ .._-----------------------------_._------_ ..._---_ ..

,

: A Batalha do Anol :

! IIVII' "VERSUS" a M E' R I C I l
,:Vibrarão.os aliccionados com O' amistoso interestadual de s.a feira enlre.o Campeão da {idade e o 1.0 Campeão da Guanabara ,

._---------------------------------------�---���--------------

f6����rnITill�� \ ����!��
S
- '

Pld "d ( t B -I
'.1 ���=I��c��lOi:a������:,OC��I;:n:aer��:I�rad��eg�:er;�:

ao au o se e o ampeona o rasl er- a��;'ta��;'���:;�,d;.::�?�;':t,���,���·p��;:�n��:;:�
tetro numa outra grande realização: a regata Internacio-

d I
Prõto Alegre que o sr. João teu que os gastos com a es- co. tiveram a promessa de cai que o Clube Náutico Aldo Luz patrocinará. Pela pri

At t.. Havelange esteve na capital I tadía nas delegaçõés seriam que em 63, o campeonato metra vês, em Santa Catarina, espetáculo náutico de ta

ro e e Ismo -ut e rtograndense, tratando lelevados, ? QU; não aconte seria sediado em Pôrtc Ale nanha repercussão será�reallzado Virão duas equipes do
do caso, no que foi rene IC:da,se fosse realizado em gre • u ruguai, com partícípaçôes jn confirmadas, uma da Gua
Nos contatos mantidos São Paulo, onde os euétas nabarà, uma de São Paulo, uma do Rio G do Sul e seis

Pràtlcamente está essen- AJegre pata São Paulo com os mentores do auette- noderíam ücar alojados na 1€ Santa Catarina.. Nove representações que lutarão em
tada a transrerêncta dn se- xoncrem os Jornais de no, o SI Havelange sallen I Agua Branca, reduzindo em iusca de consagradoras vttõnas No Urugua i pratica-se o
de do Campeonato Braslleí '

50% as despêsas. Apos Ou- GOSTA DE C�FÉ1 esporte do remo com dedicação e com técnica. Na Gua-
ro de A�letlSI110, de pôrto. . _

troe esclarecimentos, o sr. - , iabara esta localizado o "quartel general" do esporte

ManoéfSilveira �-'-D-;'��;'-ll'lho r;1-l·-:;'�np,/·{)=:= ·;�:;o r�����ag:��o, Vi��:U �� ENTAO PECA CAFE ZITO
:�::t.i�� ��t:f�í:� �:s�U�:bo;;t�n�:::ta�ab���p��d�!.top��Dr:6C; llu J .ttt;f, " desporustas �allchos em tró- firmativa que registramos, pois é o atual campeão gua-

Esclarece Seu
.

- -- � I!!!iiiil!._ rabartno. São Paulo vem ganhando impulso e .apresenta

C C
I

O ·,d I BLUMENAU:
1

JARAGUA DO SUL,
.randes progressos. srovàveirnente virá o Tietê e, assim,

aso, om ri o
.

O público �portivo desta Os desportistas "10 c u.í s Oswaldo Fernandes Recebe Homena- s�:uP:���a��t��� �ag����r�:en�uere:��:;�t::o�pre���7:t:
Em vista dos vários e de- cidade gostou do. desempe- u�uardam agora a conree- cm destaque. repetindo os grandes feitos de pouco tempo

sencontmdos comentários: nho de. sua equipe .no con çao da tabela para as dispu
gem I,dos Veleiros da Ilha atrás. F-Iorianópolis contará com os seus três tradicionai;

surgidos a respeito de uma .l'ront�. ce �omlngO contra õ tas da fase semi-final do clubes: Aldo Luz, Martlnelll e Ríachuelo. Para Que pos-
passivei luta entre Manoell ���c::� p���c� ���nd�osorte campeonato, a fim de saber Alguns anos radicado no confirmar os progressos ao- sarnas readquirir o prestigio '110 remo, abalado desde
f11lvefÍ-a e õrüdo tasbôe, a juats os proxlmos adversá- Veleiros da ilha como vele- qui ridos em jornadas pas quando fomos batidos em plena baía sul pelos caríocas
.eportagem procurou '0 ees-] puderia ter vencido a patbl- nos do BaependJ, aqutlatan +ador. o desportista Osval.do adas.

.'.
naquela disputa eliminatória para as Olimpíadas, é pre-

tacado remador martlneUno da.
. ,

do a�,m as posslbllldade� de ê'ernandes grangeou a Sl�l I .

c- nosso rncenuvo ao Pre- ciso muito esfôrço, dedicação, entusiasmo e além de tudo,
para saber da verdade. Es- MAFRA:, conquistar o trotéu Invlctn patía de seus colega.s e arm- adente do Veleiros da Ilha sacrifício. Que os remadores antevejam a responsablllda-
clareceu o auéte rubro negro

A equtpe do Pery �logrOU CARLOS BONETTI, em po- "os, tornando-se fl_gura de lllara que co�tlnue a trace- de Que lhes será atribulda. Que êíes saibam encarar a

que na verdade abandonou o a,
penas �m empate neste fi-I der do Palmeiras. destaque neste

se,tor espor Ilhal' .neste
ritmo certo e ca competição internacional como verdadeiros euétas. Nãc

remo, confirmando o noticiá nal. �e returno, contra o CO

I-BRUSQUE: u.v,o�. souco.,a pouco sua con ccnctedo, pc�o proeresec do estarão defendendo somente a camiseta do Aldo, do Mar-
rio por nós divulgado. Pó- llelcla�, de !Oaçaba. Agora

, . 1�cao para se�' gumdado ao .nube dos numeras verme- unettt ou do Riachuelo. Santa Catarina estará sendo re-

rém, entrevistado por uma
.I. p:eo�upaçao dos, mentores. No clássico local, disputa- poste � Presídente do. cru- lhos. present-ada por vocês prezados remadores catarlnenses e

emtssôru da capital, apre
do Indío da serra e prepara� I

Jo pelo torneio hexagonal, o ue. foi se acentuando ate que especialmente florianopolitanos. O sacrifício ..i!rá o gran-
vettou a ocasião para desta- a. equipe. para a fase semi

l Ca_rlos �enaux goleou ao J roi eleito e empossado no al- de ponto de partida para a grande jornada entre nações.
aer boatos Que haviam sur final. P,:usandl1 por 6xt.

I
to �a�·g�. Sua �ÇãO e�érgica Caberá a vocês as grandes glórias da vitória e a derrota

gido nêsse melo tempo, ecet-
...

e q_ma.ml.ca se. fez sentir com na maioria das vêaes refletem na má conduta durante os
tando o passivei desafio Que. os Iatístàa lutando semanal- "retnamentos. Eis porque resolvemos, nesta oportunidade,
Orildo L!sbôa havia lançado. mente em tôrno .de uma pro 'Jertar aos bravos atlétas dos nossos clubes náuticos pata
Manoei Silveira, contlnuan-

1
..a Em razão dêste trabalho, que cOmpreendam o problema que terão pela frente. E'

do com suas declarações, dls- �'> ��ej!J:dOl:es � c!.yee. da Jreciso, nas grandes disputas, que se reuna todos os pre-
itO d fio por Prainha· resolveram, por \lna r dos t t f lto t I T

.

��:lI�U���ãO
u �e �:nr!l, já

'

Na tarqe de sába�o foi' Fernande� e Osvaldo Nunes nimidade, dedicar a tradi- l�ce�amot�:raseos e�I�:to�: \P:ra ���e a��;:��reça�b::
que havia abandonado defl- realizada a competlçao velís- e João Soares. Em segUl).do cional GINKANA DE PAS· -alpões para incenLivar os atlétas. E' cêdo Que se começa.
nltivamente o remo. porém, tlca pelo Veleiros da Ilha. chegou o barco PIRATA, �COA, ao seu Presidente, que Portanto. partamo.� para a luta ..

assegurou que desconhece em homenagem ao sr. Ca comanda.do por Waldir Lo�lfW realizada na manhã d(' MAURY BORGES
s;e reaimente Orlldo,lançou O mandante Ernesto de Mou- pes e Rafael Llnhares Filho, domingo em meio a grande..'
desafio. Soube, mas por in- rão Sá, Capitão dos Pórto� vindo em terceiro DUNGA, I festividades. Saiu vencedor o

termedlo de terceiros. Sallen da capital, Que se desenro com Isaias Ulisséa e tdio: barco PffiATA, tripulado por
tou Manoel Silveira Que lou na baia sul. Depois de aenna. Waldir Lopes e Rafael Li-

abandonou' o remo mas con 11m dúêlo realmente sensa- -000- nhares Filho que assim vêm

Unuará. ligado no esporte clonaI, PIONEIRO e KON- O C'Utlpeonar.o Brasileiro _

C!Uf' o consagrou, dedicando- 'f�I alcançaram a pon�a le Atletismo deverá ser mes- S E R V I ç O MIL I T A Rs'e ao preparo de novos atlé -da competição empatados. mo realizado em São Paulo. ;�"; :::...;:-,.
t::..s que 'serão a glória I Os dois barcos foram tripu- Em jornais Que tivemos a Esclarecimento aos convocados da classe
niT'anhá. Fica aí o esclare-Ilados respectivamente por oportunidade de lêr, vIndos

d 1942 ,.
.

d d'b', Na tarde de domillgo teve i..UZ, em Itajaí. 1.0 tempo:cimento Walmor 1 Soares e Osvaldo do Rio Grande t�O Sul, in· e e an enores _aJn a em e 1 o com ,,':;Quêncla o certame esta� Marclllo Dias lxO� Final: M

__--___' ��.rn;�:: ���e�a��!enç�� �� O Serviço Militar -

1/

Alíeração ��:� ���i:as, e:�;::ar,��laç�� ��:;s� �d�:i�m���: I� �!�.���\

�' liB
ronda de êxito, pois alegando da data de incorporaçã,o" ti zona sul. Vamos aos deta� lia e Leal para o Palmeh'as,'\ .... que as despesas de passa- lhes: Quadros: M. Dias: José Cur.,

,�. [ti r·' g-en� s: elevariam a mais de I JõGO N 1 METRO J
-- -- - - • . 2 null'loes além do alto custo Tendo em vista a Portaria N. 554, de 6 de Março' 'DL 2 X P�oULA

-

RAMOS � �; iA�tonlnho, I.vo e Joel I�
\

• "de estadia, concordaram os de 1961, informa.. se aos interessãdos que a Época de
.

. . .

( a a) , Cleuson e Joel II,

mentoreos de Pórto Alegre em Incorporação-Grupamento B - foi alterada de 7' a
Local: Es�a.dlo Renberto �Ierte, Idésio, AqUiles, La-,

O P"uln'Ramos lançou do-'prélio Internacional e Atlé-- tr.a�sferJrem o certame,. mar 15 de Maio, par� 7. a 15 de. julho de 1961.. ,.)�U:lS�:��oC�:cl��"a·O�·�i����llanjlnha e Jorglnho. Pal-
... ,.

ad ti 6 i d 14 Em conse_l]uenCla, os deSignados para a IllCOrpo- .� I t I t P I R O
melras: Largura; Roberto,mingo como ponteiro esquer

\
tico, não foi realizado em

': .0 p
_

ra o pr: x mo la ,

ração na 16.& CRM, HGuF e 14.0 BC, deverão se � el ro�o
x C�� a �m�s '1

Lázaro e F. Cruz; De Lucas e
• do o médio Betlnho, Que te vista das fortes chuvas Que

pala Sao Paulo, com a pro-
apresentar de 7 a 15 de julho de 1961 e os con� Nilz0ea ores: lCO re o e

Zlto; Mima, Clodoaldo, Di-
ve apagada atuação. Acredl·ldesauaram sob Joaçaba. Pe-

·nest::.l do sr. Havelange de
voeados deptinados aos Contingentes ]!",-peciais o,, nho, Deba (Leal) e Albano.tanios "ue a ma atuação 'I ry e Comercial se classifica 1ue em � o campeonato na-

d� G d d B T R' d J ') A bit d
deu-se em virtude da posição ,-r'3Íll para as disputas da fase cI�naldselia realIzado na. (Bamlhões uar as e raSlla e 10 e anelrO i Quadros' Metropol Dor

r ragem e Yolando Ro-

pois no cotejo !rente ao '>cmi-flnal. tel ra os pampas. deverão se apre�entar �e 28 de jun�o a 3 de julho

I
'lI : Ferr� Flazlo e -;enen� dl'igues e renda de Cr� ....

I f O�: �961, nos loealS antel'lomente deSignados. :/ Sabiá e' Walter; Chaga!;, N13a_lo·6h'OO'UOVO" Anormalidades:

�::\o!:mo�!:� �����ct:, eq:l� ar:: a::tisl;:b�:o'F: .�pós a��iz� da'GIN.
Ta�bélll o mêdlo J. Martins!gUeirense, esteve treinando,:JL'lA DA PASCOA, oportu SOCIEDAD� CARBONiFERA í_�.I:�a:l:dr;::�o: �I��:��� '.

I

foi lançado como centro. no estádiO do clube, no Es- pidade em Que o sr. Osvaldo PRÕSPERA SIA. _Ia: Marreco, Nery e Édlo;

�
avante e não correspondeu. treito, oportunidade em Que l"ernandes foi homenageado ZHton e Néllnho; Dloney, . w?:rl\" iSEDITAL DE CONVOCAÇAO ·�2.

___

O barco Pirata, comanda: ��;:��::O!or��IOd��:I�:��� :'�h�:'�!::��:l1�S� �e����: �a����in�o.Martins, Sombra -
em s ltÚ"ultk� >

• Pelo presente ficam convidados OS senhores acionistas .

i:el��n��!�r F��::� :o��: Arrud'l Salomé. �:.� �� ::���I�:O ��� ,'=n��!� desta Sociedade a comparecerem à Assembléia Geral Ordi- ����a:::�:12 � ��c�i;� f (OH1fWOlllOrIl(:�IOUf� llPO

�f�eç;:.n���� eq::n:sru:de� il���e�it�i���O �:�!�ê�a��: �:::1��0 q�e:��:daos ane;���� �:r��d: r;;,���l:r�sef: �i;� �!l�bee����de s���� !S sge�:i�at� DI��a�: XE�Z����er�ÚI(J t�, frl_�.II���, �·lt

�e;:nd:l:;:ma�éra�d�raf�;�r:.,.es ;�j�ndc::��aa o�e��t��:a�, p� ���;!�:Sg·e���.aPlils t i������ or��m�:���::0�7:;I�e�I:���U�Seãr�l� ::�������ç:� �:l���':� --E'x.Campea�o," de -Remo ., V,.s,.to--:-u,1- 1.) Cados Re�aux, �ontlnua :;:i�llI��:��ad��u��������� �;:es�:!��ãoàsdOSSOIe;��:o��ss: lucros e perdas, parecer de Conselho Fiscal e

dO-l •

liderando o torneio hexago- velo Ernesto de Mour'ão Sá e o ��:e�l�s3lq�: ���:!��h�� 1�6g�lanço geral, reall-

O Galpão ,Riachuelonal Presidente Edgard Schl- dr. Aldo Belarmino da Silva, b) Tomar conhecimento da renúncia do Diretor Pre-neider, no qual particIpam � manhã do próximo do- único presidente a compare·
b tit to

equipes. de Brllsque, Blume- mingo será iniciado o cam� cer ao acontecimento, o que
c) ����:� �oel���:e�;��I��a� p;:'a;o exercício de 1961.1 Nos anos de 20, 21 e 22, o esteve na manhã de domin�

nau e Joinville. \]eonato comerciário de fu- é de se estranhar.
d) Remuneração da Diretoria e cios membros do con: R_iachuelo POSSUMY guarnl� go nas dependências do clu

tebol, com o já tradicional --<>00-----
selho Fiscal' lçoes lealmente l?oderosas. be lia Rita Maria, oportuni-

r-'3, peleja entre Mareilio Torneio· Ir).ício. Dez equIpes Com a transferência do
G tif!

�

,

Di to d
Er.tre elas destacamos a do dade em que recordaram os

Diu1 e Palmeiras, dois atI6- deverão iniciar o certame

I Campeonato Brasileiro de e) ra caça0 aos re r�s e empre�a os; '4 com, onde figurava Arls- feitos daquela epOca. Satis
lrtS tiveram atuação magni cobiçando o titulo. Atletismo de Pôrto Alegre t) Outros. assuntôs de Interesse da SoCiedade. Itót.eles Silva, que conquistou teito com o que viu, inclusi-
fiC!l. Pelo Marcillo Dias o -::-

�

I para São Paulo, criaram-se .Crlscluma, 23 de março de 1961
vários titulas para o clube.

,. Jo glnho foi a s a O Clube Atlético Guarany povos problemas para a de Antonio Carlos Gonçalves penna_ I Re.dicado hâ vários anos em ve com alguns troféus Que'1�:����1 �ça enquanto q�e está se movimentando no I legação catarlnense de atle- Vice-Presidente no exerciclo da Presldencla Curitiba o ex-remádor rIa deu SUl parcéla
�

de contri-
no Palmeiras o lateral Fer� sentido de conseguir mais,tismo, acarretando desta- IChUellUO esteve alguns dias bulção para conQufsta�lo,

� ;����:. Cruz foi a figura d� �����!��s- a1:� d;:rA� �c���' �::�a, d�utr��esi�ê����s c�� C O N S E L H O Ú T I L ��r::�:-� �:�::lU�:!:� :�: ��I:I���lle�aSl:;;:n��gre�:au s:
r,ueJro Valdir e ô arqueiro rel�ão a. partlclpação_ dos A Ramha das Btclcletas acollsêlhn l!lio andar anllgos. Em companhia de o:;unda-felra pelo Pullman da

&n':Y. e- Comercial empata- Carlinho; ambos do Aus- catarlnenses naquele certa- com sua bicicleta por cima. dos passeios. Ol:tro riachuellno da velha Catllrlnense, com os nossos
�·:tln pnr 2x2 f'nquanto que o trJa. ,me narlonal. Rua CONSELmmO MA'FRA, 154'" l!Uftrda, --sr. Antenor Borges, votos de. bôa Viagem.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANóPOLIS. Quarta Feira, 5 de ABRIL de 1961

MISSA - CONVITE

A família de HENRIQUE GERALDO DA ROSA,

agradece sensibilizada a todos os que a confortaram no

nc.orosc transe porque passou e convida os parentes e

nmígos para assistirem a Missa de 7.° Dia, que fará cele

brnr dia 6 de abril, qutnta-reíra. às 6,30 horas, na Matriz

de Nossa Senhora de Fátima, no Estreito.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipada-

I,

------------_ .....
A CONVENÇÃO NACIONAL DO LIONS CLUBE ACONTE-;, CERÁ EM P. ALEGRE NO PRÓXIMO DIA \4 DE MAIO. •, O inteligente Marcelo Pereira Dau .. Martins, às 18,30 hs., com as ondas cur"'J, ��uf:�of:�ei�� eo s�:� ���h:�i��:S���2> tas e médias da R��) Guarujá. ,, segunda-feira p.p., no Que�êm:ia Pa... RIZ A!YIAIA, Miss Brotinho do "7', ;��g���e��. com os seus amiguinhos e ��l��;h�a:ae r��6r�s::t�U����t�· ��t,• - (x) - cípio, na Festa do Carvão, que acon.. '

: �;:��:;!�:����;:�;���:no:�;Fii: teo:::n�:oe�i:�:l�)àc::i::m:o T,at,":
: �����n�e�í:2d:o;ild:talh��v��n��: ��v��oC�:s���:���oa d�n�:::���s s��:�
•

xima edição comentarei. manas, patrocinado pelo serviço Social'

• Ontem, esti��x6idade de Tu?arão,
da Indústria.

_ (x) _ •
• a fi,I? de progr�mar �o:n o Presidente O dr. Olavo Ferreira da Silva, Go-'do 7 de Julho , a s�lree para � esco-. vernador da Zona S-I.....2, do Lions
, Ira da Rainha, do HiP!S�O C�tarmense, Clube, esteve ontem, na Cidade de'
, que acontecera no proxrrnc sábado. Ibirama e hoje, acontecerá no Rio do'
_1 Tudo pronto pal�)o Raíd CeI. Ante- ��!'ta��n;��u:l��:s �os:�u �����:a de,
_ nio de Lara Ribas. Os componentes - (x) _ ,
•

estão bem treinados.. No Lux Hotel, esteve hospedado <i
; Elizabeth Bayer (�!l�será uma das �,������s:�".Maia, presidente da revista,
• �:��o.q�a r:����a��p.>doe�h�juc:: _ (x) _

•

FÔRÇA E LUZ DE CRESCIUMA SIA. • andou multo à cavalo. A "ta. Leda Uno. regressou d, Sáo'
E D I T A L D E C O N V O C A ç A O

,.
H Clb (;) dA Pau}o, onde fez compras para o seu'

Peio presente ficam convidados os Senhores ectonís- , tece�l\:�inteU h�ra�, u�a gl?:��iã�c:; ��:��a�o°pr���: �:tr���;;:.l. acon ..

,
tas desta Sociedade a comparecerem à Assembiéia Gerai , benefício do Asilo das Orfâs. A sra. _ (x) - •
�;'��n��:�s� �:�!�a:·;;c��, �i�i� �: ��l��e��r��r:��eg�:� , ���e�ze;:;;ei��l��\:�!���;:��:��:o. aoP:�c:r�j:: !s::'c���:: P:;�m������JI
te ordem do dia: ,- (x) - dos Tenentes Ledeny Rosa e M90"lcir'
a) leitura, exame discussão e aprovação do relatório , se� ��:tat: �i���� �;-�r��o deS:�� gl�1!a'H�::;�� �:�;arf'.d�e�:;���mad��'

��c���e�Ol�:�.:::,a���.e�:�a�od�:�����ç��sc�� r: , próximo. hipistas. •
cumentos que acompanharam o balanço geral, rea-'

No Lira T.e: a�xjntecHá o "BAILE O sr- Francisco (�edei:o:os. está pas-'
b) 1!�:i��Oe�a3��r:t�:�=':br�:se �1ge:�ros do Conselho' DA CAVEIRA". O Colunista está pla sando bem no quarto número cinco, no'

Fiscal para o exercício de 1961, cabendo à Assem- , nejando o programa, com as Faculda Hospital de Caridade. •
bléía fixar-lhes os honorários; • �:�a��. �����d�n�.o.. �a�all,��s:odo tO:i�� O "OVO DE PASCOA" que deuorou os'c) gl�:���;:,u2�t�se d;��;�r�:s�9��Ciai. • ta.

_ (x) _

salões do rara T. C., impressionou os as.•
Eng.o Mário Balsini - Diretor Gerente • Ouçam amanhã, o programa "Radar �:�::�:ie�cS!á �:!��:�e: �i�,�iedpae�:'

� na Sodíedede", na palavr:l de Helena bonita apresentação ... Gostei! .... ,

·-õimiiiiiü�àiõiã-õõ-Liõs-·
JACARTA, Indçnésla, 3 Chen Yi faiou aos jor- mais de efeito psiC�lógico

(A P.:I - O Ministro das nalistas momentos antes rto que estretéeico para o
Relações Exteriores da Chi- de partir para Pequim, Govêrno ocidentalista. s'on
na Comunista, Chen Yi, após �1a visita de cinco tes militares informaram

- de Jules Dassin; disse hoje, categorica- dias à Indonésia. Sõbre a, Que não foram travados
dia 18 de abril _ SE TODOS OS HOMENS DO MUNDO mente, que se a Organiza- relações da China Comu- novos encontros importan

(Si tous ies gars du monde) _ de ção do Tratado da Asia nista com os Estados Uni- tes com os rebE!_ides pró
Christian Jacque. Suleste enviar tropas ao dos, disse o Chanceler que comunistas. Ontem, o 00-

Laos a China também as 9 única maneira viávei de vêrno informou que os re-
O BALãO VERMELHO (Le bailon rou- envi�rá. Num encontro as norm�lizar estava no beldes estavam atacando
gel - short de Albert Lamorisse. com os jornalistas, o Chan- reconhecimento, pelo Go- três pontos importantes no

dia 2 de maio - P��r�eE:eN�i��) 2'_A:!B::êS�a��TA ���erp:i�i�:Sv��se�;�i�ad�u: �;:;�o s�og�i��erf�a��rm�� �6;�r�on�n:��i�� :�'bé�
dia 16 de maio _ ANTES DO DILÚVIO (Avant le léluge) b�����p��Sd:a �u���en�� �?��' �s��a��!ira�:s d�g�;� :ei����ira�e �o�;;"��,m naa

- de Andrê' Gayatte. em qúe as fõrças dos Es- de Formosa. "Enquant.o a ameaça militar dessa cida-
dia 6 de junho _ O DIREITO DE MATAR (Justice est tados Unidos chegarem ao Sétima Equadra norte- de da região central lao�

faite) _ de André Gayatte. rio Yaiu, na fronteira chi- americana permanecer nas ciana já não é considerada

dia 27 de junho - AS DIABÓLICAS (Les diaboliques) - �;���ões"�:�re q:e��n�:�t�� ::)u,a�p��a;da�w:nca���:r�� ���o!���!e�lia�� d:��e��:
de Henry Georges Clouzot. ('la da OTASE em Bang- rebelde de Chiang Kai- floresta sem estradas que

dia 11 de julho - SOMOS TODOS ASSASSINOS (Naus kok", disse o Ministro' shek", afirmou, "não será dificilmente poderão atra
sommes tous des assassins) _ de An- Chen Yi, "para não camar possível solucionar o atuai 'lessar, se tentarem avan

Elré Gayatte. inquietação, porém, os pai- :mpasse entre a China e os cal' os-64 quilômetros que

dia 25 de julho - DESESP!1:RO D'ALMA (Le defroqué) - ::�la�es!�inoJ!an���ã�urt� ;�!a���a�n��:�� C��[:I�� '��ra ���!� o �:ísf��t����:
de Leo Joannon. infelicidade, se resoives- Chanceier Chen Yi firmou De outro lado, a perda de

dia 8 de agôsto _ AS VIRGENS DE SALEM (Les sor- sem intervir na guerra ci- nm pacto de amizade e Tha Thom foi considerada
ciêres de Saiem) _ de Raymond vil dos Laos". E rematou: cooperação cuitural sino- um sério gOlpe de prestí-

"Se as t.ropas da OTASE �ndonésio. gio. num momento em que
entrarem no Laos, então a o Laos é o centro das ma-

Ainda para êste ano serão contratados outros filmes, China, atendendo ao pedi- A rádio de Pequim acu l,obras diplomáticas int.er-
entJe os quais OS SETE SAMURAIS, de Kurosawa e A do do legitimo Prlmeiro- sou hoje os Estados Unidos nacionais. Não hrmve rea

TRAPAÇA, de Fellini. Ministro laociano. Suvana c o Govêrno de Chian Kai ção oficial em Vientiane !l

Fuma, também enviará ioihek de terem simulado fl respeito da ultima nota
tropa.,;· àquele pais. E�pero evacuação dos remanes- diplomática da União So
Que Os meus amigos da centes do Kuomintang das "iética, pedindo uma con.

��:S�O�h���êle:ja� q��� ���i�� f��tâ��i:s �a L���� i�����i�adeq�:st�C��s f:�:
moderação e não interve- A iu.ta voltou a ar,refe- J,:orém. sem mencionar 'S,
nham no Laos". cer hOJe n� .Laos apos os _ proposta ocidental de ime-

RELAÇõES COM OS ·eve.<;�s ,mllltares �lle al- diata cessação das hostlli-
_._______

A DIRETORIA ESTADOS UNIDOS g'll�CUI?��'_d_"_am__da_d_"_._.
_

1 ...." ' ..__ ...._ .. _

IJ D E P A BT A M E Nr O D E S A Ú D E P Ú B L I {;A' Dis1úrbios de Angola foram: PLANTÃO DE FARMÁCIA' .

_
3 _ Sabado lt",d'� Ê S D E A B R I L : LUANDA. ���,��a(�os,,�OD���;���rqU' no11.

• D - Dommgo ;:;�!�:: �i�g:i: ����� !� �: ��;:���� • fê) L;p�:'Ái�e� �i�i���a�� ���nc�!�ng�! do� ;:'j:��
• 1 i - Sabado (tarde) Farmácia Sto. AN:rÕNlO Rim' Felipe Schmidt • ��:�a��.t:tu�om�hÓI��'i� ��!�1a�g!�an�� a��g���� à�• �� = �::n��ra (feriado) �:�::��: ��T:�ir?:��E ��� �:�ij�enoSchmidt 'lepciál'io para solucionar �!llal haviam abandonado

• 2! - Sábado (tarde) Farmácia NOTURNA Rua Trajano , ��c����s A�g���a�fs�� 1�� ��������a�a����rna ��a���_!
, 23 � Domingo Farmácia NOTURNA ��aacaT��j��ONovembro • :}�·�:��scab:ii:túr�10squeoCQ�' �!��tgs suabl'a��r:evisii�aJi� i
, ;� = ��':::i�ogO{tarde) �:�:!�:: �i�g:i� Praça 15 de Novembro '�����C�d:;: C��rni:le���� ����a�!: �'ãoz s!��� :�_ t
'0 1J�antão noturno será ejetwtdO pelas farmácias Sto. Antii lin. Noturna e Vitória. • prlO"ta"d"ol:Ou'm' ,n".;.:.mn-oo'd"oOmU'- ���1��iS ae A"�;���l ;��[ri��,O JJlantiio diúmo compreendido entre 12 e 12,30 hs. será ejf'fnado pela farm. VitóJ:W "....

I• E S T R E ITO' llBcões estrangeiras fo- ���t��i1ui�di.cio�da'a· "dO.'".o',o::
III •

,ment.aram as desordem' "

, fi _ Dommgo FUllnucia INDIANA Rua 24 de Maio ��e:ne�la;�tred���:a c�j�t1S
nia. ,I

.16
- Dommgo Fu"máCla CATARINENSE Rua Pedro Demoro • ":1 à imprensa, "e qu� não

li
21 - Sexta feira (feriado) Farmacla DO CANTO Rua Pedro Demoro • �:onfu�:r::t��esso�:!ti���lio ...

III 23
- Dommgo Farmacla, INDIANA Rua 24 de Maio

• possam ter mfluldo nos COMO É GOSTOSO I' 30 _ Domingo FalmacJa CATARINENSE Rua Pedro Demoro

I
a('nnteclmentoR" Anunciou

.

� planUio notw no s�era efetuado pelas fnmaclUS do Canto, lndia__na e Catannense' • �it�sVI�ed�da�dO�:n��i��� O C A F E Z I T O
..A nresenle tabela nno podera SCJ alterada sem preV1a autortzaçao deste Departamento' para promovei a exporta.I'---------' I
• .. , � cão dos produtos angola-

mente agradece.

CINE-CLUBE DE FLORIANO'POUS
O Cíne-Clube ds Florianópolis tem a satisfação

de comunicar aos seus associados que em continuação
às suas atividades no corrente ano, fará exibir os se

guintes Ii.lrnes, na Casa de Santa Catarina, às 20,00 bo
ras conforme tabela abaixo:
dia 4. de abril _ RIFIFI (Ou Rififi Chez ies Hommes)

Rouleau

Na oportunidade, convidamos a todos os interessados
a se associarem ao CINE-CLUBE DE FLORIANóPOLIS,
bastando para tanto preencherem suas pt'opostas de sócio,
n11 Casa de Santa Catarina, à rua Tenente Silveira, 69,
po!' ocasião da exibiçflo dos filmes constantes da tabela
acima.

ra�a COH�ena a agita�ão &00-
Ira a jusli�a e a lI�er�a�e

VATICANO, 3 (A. P.) _ O Papa João' XXIII,
na terceira mensagem da Páscoa de seu pontificado
en�areceu hoje ao homem a observânci-a da paz de
Cristo Ressurrecto e, mais uma vêz. referfu-se com

amargura à violência que conturba o mundo. O
Sumo Pontíficé falou do balcão externo da Basílica
de Sã-a, Pedro a mais de 250.000 pessoas que o ecla
mavam Pouco antes o Papa havia celebrado missa
na Basílica, repleta de romanos, peregrinos e turís ..

tas. A multidão - das maior-es a convergir para o

Vatícend num Domingo dti Páscoa - enchia a grande
praça de São Pedno e se. estendia pela larga Via
Della Conciliazione até o Castelo de São Angelo.

"Veneráveis irmãos e amados filhos de Roma e
do �undo inteiro", disse o Santo Padre, -repetindo a

seguir as palavras de Cristo: "Sou. a ressurreição e
avida". Vestia um manto branco, bordado a ouro, e
trazia <1. corôa tríplice. Ceéetas de rádio de muitos
países e a rêde televisara européia "Eurovision" }e...

::�:�'�a�! �a::r�:z�, s��s;���:a�da;.:����� ��rfo:;
Ressurreição de Jesus, o Salvador" O Suma Pontífice
concluiu ua mensagem desejando "uma feliz e ben ...

dita Páscoa" em Quinze idiomas.
Como nos anos anteriores, o Papa falou das trís ..

tezas que lha causavam a violência e a injustiça que
havia no mundo. "Por vezes" acentuou "a trilaa
procura apoderar-se da nossa alma, ante às reitera ...

das, repugnantes e, em certos casos, aterradoras
ações de um grande número de homens que perten
cem à sociedade humana e por natureza são nossos

irmãos seus gritos desordenados enchem as oidades
e os campos: sua ameaçadora agitação perturba a in ..

quieta aquêles que amam a justiça, a liberdade, a

vida diligente, honrada, frutífera e tranquila E' a

mesma agitação que entristeceu as ruas de Sion na

trágica véspera da morte de Jesus Cristo"

Disse o Papa que desde o primeiro Domingo. de
Páscoa se derramou muito sangue e muitas lágrimas
correram, porém manifestou a convicção de que

Jesus Cristo e sua Igreja finahnente triunfarão. "Des..

de a primeira Páscoa cristã", acrescentou, "passaram
quase deis mil anos de História. Quantas nações de
saparecidas, quantas vicissitudes, quantas -Iágrimas,
quanto sangue! O mundo. contínúa sua História. Mas
é certo que sua consumação representará a glória
eterna de Cristo, o Filho de Deus, e de todos os

que Nêle depositam sua H". em seguida o Papa
concedeu a bênção "Urbi et Orbi" - à cidade de
Roma e ao mundo.

Em Varsóvia, o Cardaal Stefan Wyszynsk:, Pri
maz da Polônia assegurou hoje aos católicos polonê
ses, em breve mensagem de Pásoca, que tôdas as

tentativas para silenciar a Igreja são inúteis, por
quanto a obediência a Deus se sobrepõe à obediência
ao Homem. 0- Cardeal falou a cêrca de mil fíéís,
na Catedral de SãQ João, depois de celebrar 3j mis-,

sa pascal. O Primaz usou de têrmos velados, que cor. ...

tl'astaram fortemente com as acusações públicas que
fêz há duas �manas de que a Igreja na Polônia e.cr

lava sendo perseguida.

Elogio do "11 Mensagero" ao Chefe
de Estado ,do Brasil

ROMA, 3 (A. P.) - na Améric!a Latina, os

"O Presidente Jânfó Qua., Estados Unidos teriam a

dros continúa dentro do bel'to os olhos a temoo e

campo -eddental, muito Cuba não seria hoj� -

embora com os olhos vaI.. como é - um espinho na

lados para o Leste", diz ilharga de Tio Sam. O "II
o "II Mensagero" em longo Mensagero" rende home·
artigo enviado por seu nagem à decisao e core_

correspondente em BrasÍ- gem com que o Presidente
lia, capital brasileira, em Jânio Quadros estabele...

que se ahalisa a �in�a_J}O- ceu a austeridade no Br� ..

lítica do Chefe de Esta.. sil, manifestando confian"
do do Brasil. Diz o pe.. ça em que me saberá re..

riódico aue. se há algum - solver os problemas bra",

tempo aiguém tives<;e a." sileiros.

gido:como Jânio Quadro.',;,1

'TER PARA CRER - UTIL AINDA !!!H�
..a teoria de São Tomê passou para a história. Foi in

corporada, por muitos, à vida prática e a todos tem dado

ótimos resultados ..

Em geral a propaganda procura sugestionar e con

vencer com a força dos bem enunciados argumentos. To
davia, há casos em que o próprio anunciante gostaria que
todos adaptassem a teoria de São Thomé. Que o cliente

viesse ver com os seus própriOS olhos para passar a crer.

1!:ste é o caso presente. É o caso das mercadorias de in

verno recebidas pela "a Grutinha". Os preços maycados
não "tão em conte:, tão baratos mesmo que vale a pena
bancar o São Thomé. Vale a pena Ir, ver e passar - não

só a crer, mas também a divulgar. Na Gruttnha, os llreços,
neste inverno, são mesmo de convencer o mais Incrédulo.

TraGédia Ronca Ceilrá:-Orós Começa
Sangrar
FORTALEZA, 3 (V.A.) -

J\.tualmente, com um vo

iume de -ae:ua de 100 mi
lhões e 400 mil metros
cubicos, o açude de Orós
(:ome�ou a .�angrar, provo
e;:mdo panico entre as po
pulll'ções do vale do Jagua
ribe. Enquanto isso, for
t.eA chuvas continuam cain
eio em varias ponto!! do
interior cearense, causan'
do gTandes prejuizos, prin
cipalmente na cidade de

Roa Vista, onde cerca de
mais de ml! pessoas ftca�
ram ,''o desabrigo.

O Rio Jaguaribe cont.j
tlua recebendo grande vo

lume de agua e preocn
panda as autoridades .sani
tari.a.s. O governador Par
I"lfal Barroso começou a
tomar as primeiras provi·
dencias, a fim de evitar
que o drama de Oró� seja
repe�ido.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



estabelec r a co fiança ,no .,-derPúblico 'ApôiO ao Produtor - Secretaria e UB l Removem/Obstáculos ,

Festivamente recepcionado Em �stu�os os rro�lemas dO fOí)necimento
em Ilhota e Gaspar o Secre-

� � 't
Continuando, o secreta- se Jtrrutar a mesma '0-

ta'rl·o da agrl"cultura � O el e
�� P�o';l��: ,q�ep�oâ��:' r.;���e"S�l�.'r.e���a,:�",,�
que, ate aqui, por absolu- problema. Desagravara, por
ta falta de assistência não certo, o pesado ônus que
tem sido capaz de produ- mantinha com a manuten-

Conforme noticiamos, o tendo aberto o debate em tado. Nota-se, sem pela de atr o leite economicamente, ção da Fazenda Ressacada

����;:��o ��tllfogri.��:��:: ��r��s��S Jã�Ob:=��� q�:� f�ivid:PI���eO ��It�s��st���� Por determinação do Governador Celso Ramos, �:�a�ti�en��:est�r�����a� fei�o.'0mento ao gado lei-

fazendo-se acompanhar .pe- se acerc�e do Secretario mente a sabia declsao do o Deputado Atílio Fontana, Secretário da Agricu)_ contínua que posslbihtc o Concluindo suas declara-

10 Deputado. ;pedro ztm- (:'. com ele_ debatesse, de Governador Celso Ramos, tura tem mantido constantes contactos com os di- atendimento das neees- çôes, o Secretário da Agri-
mermann,

.

VISitou na .s�· viva voz, s?bre to�os os em designando, para uma rigentes da autarquia Usina de Beneficiamento de sídades da população. da cultura adiantou que oU/-

�:�adi'Il���aa o: ��:���� ��ir:r�Se �tl������laa ;���: �::ia:���I/�maCl�:ISA:r����= Leite e com as fontes produtoras de leite, estando ��p!�. e�êir:lq��;��i:' ���se��:�i�:dc�m�!��d�ni:;
Sem duvida alguma, êstes r-ipais. Após rápida visita tura, ao deputado Attilio o titular da Pasta empenhado numa solução lógica perfeitamente entrosados to: tomadas pelos dirigentes
primeiros contatos do ti- ii Prefeitura, o Secretário Fontana,.cuja atividade é para o problema. com os dtrtgentes da UBL, da UBL no sentido de

nnar da pasta da Agricul- regressou à capital do es- realmente Impressionante. Em declarações recentes, afirmou o Deputado (.S técnicos da Secretaria paulatlna'mente eliminar a-

tura, com o povo barrlga- Atílio Fontana que o problema do abastecimento de de Agricultura estão esque- quêles déficit. Enquanto

���d�é��:e�S��I:f�I:�� leite à Capital, está, sem dúvida alguma, fundamec- :rea���l���O, u�siit���r:�: i���lle a P���:i�ladees::s'�
o de restabelecer a con- tabuente ligado à Secretaria de Agricultura, pois melhoria do gado leiteiro ver de maneira definitiva

nanca dos agricultores ca- a eta estão subordinados 09 órgãos de produção agro_ da região abastecedora de êate crônico problema do

tartnonses no poder pú- pecuária. rtortanocoüs. abastecimento de leite que

�\\I���:�tequa�t��i���� v�à �_!r�sse�ueta°rq�1�rett�t zlib efO�s:���uird� �����'uÇãO m���lt!:fercr�f���t a�a P1�= �ro���no�\��:na� p���l����
cea longos anos, Na cidade como órgão encarregado e a aesístêncía ao produ, t.arquJa, que ano após ano to está procurando remo-

��d�lh��, ��:�d:ran��:;� FLORIAMPO�Q�;;rta Fclr�: sce ABRIL de 1961 �oe be�:�i�i���r�tirarei:� ���ig��:d�� a�sa ór����e;llS; ��� s�u�v���I���o'p�::im�� ��tQ��U��st:,c��I�cfgil��n�
��o��!;c�g� � P��c��li::I� sómente a coletar, hlgleni- rta." nares como a adotada, de ��e I����:�ri; ga�:;rOd���

1[��!�:���ª�:�f����: �rime [. �o�ular 500 milhões para agricultura :������enhO
do",u

r:r:;i��iEF��o��:���l��! R[PREl'l' no I, . SILVEIRA LENZI

t
4

• Estadual
�:������a��:it,;on;o�;�;i; L .:J.:Jn Pollhca em Tabela rS��a,�:��e.en�;:,ro�;bli�: ca arlnenSe
de Tratoristas, daquele Após constatar o abuso O gráfico que enxerta- -uiores da opOSição! Só o de Educacão
}�l�Sc�o�a �U����i�� a�ô��� �g�u���:osd�ad���:r�r.ag�� ���0,s �eS!6, �1��Y;uaér �;�;�! ����c:t:o :'na;:Ui�e:m��t%l'� o titular da Pasta da

��r::10, 0p���,rn�abeFe:e��I� ��tãgo/���:�ld�u���roer v�� :)j���fte��da�"res�L�i�eaç��� ��ft���;sg:esma��:;a7:r�;:� IR!���!u�t�!� �Oen!��O��i��U��e!!�����a�o ��Ü���ão, J:�i��', �=�It����
�r��ar��o�o_�����:���od�! à����djuch��a co��:iJele� dOEf�dsêrc�'jr!sassfa;;:s. posi- !t�lO� unJ� ���:��,e ��!��nJ� t.ro presidencial em Flo- Estada, não estava alheio ��!

- -Ji���::� p�ci�.PjS;�
��enota§:�re�::rl�s��la�of�:; ���fal �:u��d�� ���ít�:b� :,:�:à e��ar�ct�f�ifÍJE d� �����esl;;::oi ��o a7dc�r a�� ;,�ga',�,oC;cU"l'lOtl""u'S,'afpoO�,�metoxceoamSnptl�o,al.os ��s ag�����ur: rcOat1rrn�nas� �o;:�a Pi���s, F�a����cg
dados e mrormecões sõbre nete o Presidente do Sln- ('riminosa - a que chegou srm p'ara se destruir..r'

quando os apresentou a Martins, Milton Rezende e

�etofr�nd���::i���dOd:��� ����eld��r������eir�siel��: �elO:e�����;IOdat:��::'OVidO Jafa7l�.lesN�a�ha1n �:ro:n� �!�d� �:�e���r��aU�!�f_' ��Q.sideração do Presidente ��:�� os�!�ia��: L�/O ��r�
;:�::!nlz�;�d��edf::: d� �o�r���dbe��ead��e�e�:�a��� la���s:::�ad�q�rz:;tirif2��� �!���:o ovi:!��C:;t °N:varg�:_' i��xi;ad�����!a�Ó�a I��

10AF�::gr�r�e�:�en�.i�v��� ����=d�écn����el�a'Ab���s�
�e��i��� c��tos:�:oCeat��: �:str���a�fn�sta��. �e���� ����::��:�nt�P�i:; u�l�a;râ� ��éo�����ld:eC�;�� ����l:i� !h�Sp��gr�I;�:ei��:esentado ���a�ô��corft��e���lde���:� ������, ����et�l� ��!� ��

r�ir::�u�n�:�,lIh;�;�d� �I:�:on::�a�i��:�d::te Eds� ��::a���ts!����!�:::�;E� ��:F����:� f:�������� ;:��, �gj:�����r ;::� ��. :;:�� p���:n;a ACg�i���= �;������il�h�s���a���s��
funcionamento da Escola. tudantes, acadêmico 00- �,�nt�éa���!�n:l�����e��; 710derá fa2er _ adlldT_!is- ����a�e eá�v�i:�al�� .��o��� �fá�s.oS mais amplos bene- Jl�e!bt:a��alfU��iO���:gf;
n:�i;i�f�_s�rl �id���av:� �;�s���nt�Ug��to s?��êatb "sem em.prego llúblico. não ���:��:�)�nteellqr:g:;� ��� ��� t��al�����:

.fol apro-
('a��oosut�:s r���j��oiU��� atribuição) e para a res-

�aS:D�, ��d�ref�lt��\l:��i� ��s F16����op�liSR,���vj���� ��t�a: abO�n:'�tl!�i��'�e (s�c;; ;'aoss� Ir�a���ç��nb���es:�� AS medidas cons.ta_ntes jetivo:, da Conferencia �éuct�\��Ç�dmi�Ístra�iv�sel��
lIares diretos da adminis- ílseuào-morali2ad01'es, fa- programaçõ_es, .

do pr.ograma, que. vlrao li noutros setores da admi- Secretaria df' Educação e

tração municipal e apro- ��ol:'i d�al'��Je:aç�ose�;; zendo do poder público, um E o PreSIdente JQ? Ate a ���e��:�' el�: :e������;e: llistração pública. Cultura.

ximadamente 500 colonos. Trabalhadores nas Indüs- t11strumento MS seus ape- Reunião de Florianópolis e:eva, o nlve1 de vida do

Realizou-se, na Sociedade trais, Sr. Avelino da SlIva, tites grupais, pessoais. que éles também lião gos- nosso homem de campo, a

Alvorada., um almôço ofe- para estudo das medidas a Por estas e por outras, ê tartim) llada havia feito, a �ua capacidade de produ
l'ecido ao Sr. Secretario, serem adotadas a parth' que H.H" nomeou. de se- não seI' nomeações e de- ção e finalmente fornecer

tendo comparecido pessõas da presente data. tembro a janeiro 1.637 missões, ou vice e versa. uma assistência mais ob-

de destaque daquêle muni- funcionários, sendo 87% Indubitâvelme11te, estas jetiva ao seu trabalho.

V(g��IO�e�e�o:r�hu� O�;��� re�p���:�e�� ap���ni��n:�I� j�1�er:o�sesES��S, ��1:1�b�Oe� ��!���� �d�ríS'q�:::õt:ndg� te�:o f��lO:n�i�o i��f;o���'e�
_ A reunião como os agrl- mento da carne verde a os leitores, foram nomeft- sobrevivência para a agre· preparo eficiente para o;;

cultores foi realizada às população da capital, o ('ões do ex-governador, 10- miacão derrotada. Rles es- trabalhos do campo. Será

14 horas, nos salões do Dr. Jucélio Costa disse, no ra as dos senhores Secre- tão
-

jeito lavadeiras na lnstitulda uma pesquisa e

Clne União, que flcou Ii- finalizar a reunião que tarios, que serão apresen- .onte: têm. de !alar, de experimentação mais efl

::����:�th�6�a�0. c�rg�r�� ���o� i'!�aart��ou�:e ���f� �':tdo;I'J:;:t�é1:diÇe;�, �:/;�� iaUr�l.q.uer jelto, tem de fa- â���\:e���r�s f��m��t::�
Oep. l'edro Zimmermann, ge está perfeitamente ap9,- 110 total mesmo, foram ad- DeixaI-os falar, êles sa- muda" e reprodutores para

sendo que a saudação, em !'elhada para exercer uma mitidos 2.945 fttncionârios bem o que dlzen�, na ten'lu.- a agnculturR e pecuarln;
nome de Gaspar, foi feita f�scalização severa, no sen- quando se apagavam as tiva de encobnJ' o� seus se e�t:lbelecerão as tecnlcas

pelo Dr. _Accyolio Accáclo tido de evitar que o POVu 1ti.zes I?) da em heriber- érros. mais recomendadas, de

Pereira Pires, advogado continue a ser exploradJ tiana.
'

x x acordo com o meio catad-

com exercício no munlci- por marchantes inescrupu- Contra esta investida Em fevereiro, (I ex-râdio uense.

pio. Em nome dos colonos, lusos. Ateve-se o tlt.ular da deS011esta ti que repisamos. oficial, reclamava dos têr- O agricultor receberá

em especial, usou da pa- DOPS ii. tabela em vigor 110is qlwndo se viram per- mos (cxagêro!) que 71óS nela extensão rural, uma

�a;;C�i���� a�6asl,me� m�i� ���������:d:u:�lôada�����e� ���osUl���:te c���e����%ado(� �:g:â��:isi��!�a��:Z��ia�rgs-, �:�stt:n��a s��n���pri��!��:
à grande expectativa, falou dldas repressivas serão to- I;mpantul'rar o Estado com c outras casitas. Agora, es- isto elevará a rentabilidade

o Dep. Attllio Fontana, madas para pôr fim ao I!S to,is nomeações, mesmo 1JumUm RAIVA, bllis pura. da empresa rural, elevando

que se demorou nas suas libuso que constatou, pe;;- /<abedores que os atos vi- atacam brancos e pretos, conjuntamente o seu níve_

considerações ate às 17 �oahnente, no mercado pu- riam ouemr o Tesouro, e "ladies e gentlemans", nu- de vida.

horas, ouvido com o maior bllco. provocar uma espéCie de ma profunda demonstra- O Crédito, será fornecido

interêsse pelos presentes. wlápso na admini-!ltração. ção de má educação, e ao agricultor sem burocra-

Não resta düvida, de que
Os que desrespeitarem as

x x principalmente de ética. A eias, fácil de ser obtido,

sua palestra causou a me- r�comendações, frisou, se- x lião ser os raivinhas, nin- acompanhado da respecti
lhor das impressões, pois, ��o ec����\�O�op��!rC�i��� tid���Je��s t����ç���i� ba� i�:�s r:b�am�:6s co�:��o�� �:o S���!V���' o��re��ie�;��
� MADEIRAS PARA � ljidO� de acôrdo com a lei. que se refere ao setor ad- contra palavras injuriosas resultados,

CONSTRUCÃO A açao da DOPS será exer- 1rânistrativo do atual go- e caluniosas, exaradas pela Para produzir corretivo

��� :A?�S�6B1TE;�:��9Ro� ����Ia::,n��tS���en�:_�eF::�= �!��s,D���";nd�l�O:e ead�i-. �-���!O tDj::�� ':t�:��e��7.�� �� s��� ose���ad�n::�:���:
AN11GO 01 �6S11 o o A �II, 04' ���erv�SnJ:ix:�iat�be'::�en� :����gç:� o:ra��m:on��n��es� �:f,.�l��e���ns��!��e:s s�: �: ;o�IC���po�r�;ifI���e:�

to do peixe. lJoeiros, casinhas feito es- queando-os! Lages, Curitibanos, Campos
NÓVOS, etc.
No tocante a pesca, será

empregado um Plano-pi
loto com o funcionamen to
da escola de pesca do Ri
beirão.
Será financiada a indus

tria de fertillzantes, cor

retivos, implementos agrl
colas, formação de pasta
gens, reflorestamento, pro
dução de sementes selecio
nadas e reprodutores de
:éllta qualidade.
Essas e outras medidas

são os reSultados do en

conbro do Sr. Celso Ramos
com () Sr. Presidente da
Repübl1ca. Através delas,
pOdemos observar e con-

'=JWSl·SWiI
Fala?�o à reportagem de A GAZETA, segundo

�sta noticia em su� ediçãqa de domingo último, o

llustr,e senador Irmeu Bornhausen, depois de deg...
n:e�br um propal��o in�dente com o Presidente
J�lO �adros,. decLa·rou. peremptàriamente que
nao veIO a FlorianápobJs participar da. reunião MS
Governadores, lPoi;s que não fora.m convidados pelo
Governador Cata.nnense os parl.ame-nta.res udenistas."

A reclamação improcede. A reunião dos Gover-
nadores foi convocada pelo Presidente da República.
Aos srs. Leonel Brizola, Ney Braga e Celso Ramos
cabia organizar as agendas dos respectivos Estados
que administram, o que fizeram através de grupos
de trabalho. 'As reuniões os três compareceram com

os seus assessores. Sendo a iniciativa da reunião do
Presidente, a êle e não aos Governadores caberiam
os cCllvites. Daí porque o Governador Celso Ramos

cl��� ;tn!�n:td��d�� ;ss��!�:�n�:��s aU���i���: çã�br�s��;����: v��l�:�:
em suma, não convidou nem poderia convidar quem ticipar do III Conferência

quer que fôsse. Convidou técnicos e assessores para
dis Estados Americanos

a sua equipe. membros da OIT, foram

Por outro lado ninguém ignora que represer.._ indicados; os seguintes
tantes do Congresso tenham sído convidados para delegados: MRacyl' Velo-

integrarem a comitiva presidencial, recaindo a (li.!:;... so Cardoso de Oliveira,

Unção no senador Mem de Sá, do Rio Grande do Sul, Rocha Leão e Fernando

no deputado Maia Neto, do Paraná, e no deputado Abelheira, Pelo govêrno;
Aroldo Carvalho, de Santa Catarina. Clodsmith Gilani; pelos

A culpa de o nobre senador Bornhausen não 1 trabalhadores e Brasílio

ter sido convidado não pade, pelo expôsto, correr __.. ....c"""=;,,;:;.�-'-=� Machado Neto, pelos em.

conla no Governador catarinense· pregadores.

����--------�-----

Conferência dos
Estados,
Americanos

,', �:

Palácio �o Govêrno
DESPACHOS - Despacharam ontem c::'m o go
vernador do Estado o Secretário da Fazenda SI'
�eraldo Wetzel, o Diretor do Serviço de Fisc�liza�
çao da Fazenda, senhol' Henrique A. Ramos e o
Secretário do lnlericr e Justiça, Dr. Acãcio S. Thia_
go_
AUDltNCIAS - Estiveram ontem em audiência
c�m .0 governador Celso Ramos, o Deputado Ivo
SilveJIJa_, o Prefeito de Santo Amaro Sr. Orlanda
Beckel', o Sr. Alírio Bessle, de Santo Amaro, o 5;.'.

José Lemkuhl, Presidente da Câmara de Vereadc_
res de Santo Amaro, o Sr. Nelson Stoterau, Presi�
dente da Tribunal de Contas, o Sr. Abel Esteves
de Pedras Grandes, o Sr. Mário Lodeti, de Criciú�

::i�' d� �'a��l�� ���:i�:Ç�oacS�dSuX�:���' cT�c��tr��

ESCUTANDO_

Na enfl1'a:t'at.aria:

- Antes, o culpado pelo custo da vida era o

Presidente Juscelino! O governadiro. não finha
nada com_ o peixe! Agora, a culpa é do Gover-
nadol' Celso Ramos. O Presidente da Replihlicn
não tem nada com isso!!!

Na esqll.ill(!:
- O senador chefe da UDN desmentiu in",

cidente com o Presidente da República. De fato,
não houve naibt. Nem audiência nem visita!!!
Tudo invenção da imprensa.. nacional! ! !

No Café:
- Não sendo da UDN, fui seu amigo dos

mais dedicados. Acompanhei-a no "transe dalc_
rosa", desde os primeiros dias da ,'pertinaz me..

lésUa". Senti ...lhe o desenlace. Confortei-lhe os

entes queridos, Permaneci firme no
.

velório,

Acompanhei () féretro até a última morada. A...

tirei.lhe as clássicas três pazadinh.as de cal. Ví,
em destaque, no carro, minha rica corôa com

"sentida homenagem. No cemitério, r�confortei
os inconsoláveis, Fui as missas em intenção à

sua boníssima alma, ao sétimo e ao trigésimo dia,

Agora também chega! Alinal o "viúvo" nâo sou

eu!! !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


