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reços minimos básicos para os produ
> tos agricolas: JANIO FIXA

BRASíLIA, 6 (V.A.) _ o
decreto que rixa os preços
básicos mínimos para o

financiamento ou aquisi
cão de cereais e outros
gêneros de produção na

dona), para o ano agrlco-
1:1 de 1961-62 e remanes

cente de 1960-61, a que
<iludiu ontem o presidente
da República, falando em

cadeia de râdío e teíevtsêo
para o país, foi assinado,
hoje peja manhã nesta

capital. Seu texto é o se

guinte: "Artigo }.O - Fica
estacetecioc que os preços
uásrccs mínimos para as

oporacôcs de financiamen
tos no ano de 1!)62, de ar-

�:;��;lt�jãsOÓja.m���o, os a��i��
temes do artigo 2.0 dêste
«coreto.
paragrarc 1.0 - Estes

preces se referem aos pro
dutos postos nos ormcípeis
centros de consumo do
país. atendidas as condi-

1>. Eloá
Agradece
A Exma. sra. Eloá Qua_

dros, mui digna espôsa
do sr. .Iânio da Silva Qua
d:1�:..s, Presidente da RE1-
pública, enviou em data
de 28 à primeira dama
do Estado, sr-a. Celso
(Edith) Ramos, o seguin
te despacho telegráfico:
,··Vivamente impr�1JI'"

nada fidalguia Povo Ca ..

tar-inense pe la calorosa
acolhida transmito ilustre
amiga efusivos agradeci
mentos tôdas atenções fe�
cebídas. Abraços, Elcá
Quadros.

Diretores de
Caixas de Esmolas
com Secretário

Os senh.ores Manoel
Galdino Vieira e Walter
Lang estiveram reunidos
com o Secretário de Se_
gurança Pública, Dr. Ja
de Magalhães, tratand'C' do
problema dà mendicância
na Capital. i'icou decidi
do que diversa., medidas
serão ?dotadas oara am�

parar aos Que efetivamen ..

l", necessitàm da carida
de pública.

Presidente
Jânio Ouadros
Cumprimenta o

Secretário do
Trabalho

Do presidente Jânio
Quadros recebeu o Depl.: ...
tado. Walter Roussenq,
Secretário do Trabalho,

despacho telegráfico em

que '� Presidente da Re_
!pública, cumprimenta o

líder trabalh-ista ('atari

nense, pela sua invt$tl
dm's como Secretário de
Estado:
E' o. seguinte o texto do

telegrama: "FrQUEI CI...
ENTE POR TELEGRA.
MA QUE VOSSA EXCE.
LENCIA ASSUMZU" SE
CRETARIA DO TRABA.
LHO ESTADO DE SAN_
TA CATARINA pt GRA
TO PELA COMUNICA_
çÃO APRESENTO A
VOSSA EXCELElNCIA
MEUS ATENCIOSOS
CUMPRIMENTOS pt JA.
NIO QUADROS PRESI_
DENTE DA REPUBLICA

cões e especificações decoro
rente'. da lei n.o 1.706, de

Hi de dezembro de 1951.

Parágrafo 2.° - Para os

eleitos deste decreto, serão
considerados centros- de
consumo os respectivos
postos de escoamento ou

as cidades de São Paulo,
Belo Horizonte e Curitiba,
adotada a alternativa que
mais convier ao produto.
Paragrafo 3.° - Os pre

ços dos demais produtos
especificados no parágrafo
único do artigo 1.0 da re

ferida lei, serão estabere
ctdcs em decreto posterior.
/'_s vantagens a que alu
de este artigo serão prj
veuvas dos Iavradores e

suas cooperativas, poden
cio, ser estendidas a ter
cetros. desde que compro
vem haver efetuado suas
nquíslcôes diretamente dos
produtores ou de suas

cooperanves e pelos preços
mínimos a seguir fixados.
Artigo 2.0 - Os preços

minimos estabelecidos nes

te decreto são os seguintes:
arroz beneficiado, polido,
do tipo 2, por saca de 60
quüos. para classe de grãos
longos, 1.755 cruzeiros. Pa
ra grãos médios, 1.644 cru
zetros e para grãos curtos,
1.505 cruzeiros. Em casca

ue dois tipos 1 e 2, por sa

ra de 60 quilos para classe
de grãos longos, 1.174 cru

zeiros. Para grãos médios,
1.120 eruaeiros e para grãos
curtos, 1.005 cruzeiros.
Todas as classes e tipos,

de acôrdo com as especifi·
cacõcs baixadas . pelo de
creto 28.098 de 10 de' mala
de t050. -

Feijão a 1.650 cruzeiros
1)01" saco de 60 quilos de
variedades branca; 1.560
cruzeiros das variedades de
cores Ou rajadas; 1.470 das
.ariedades pretas, todos
do tiJ10 3 das especifica·
cces baixadas pelo decreto
n.o 7.260, de 28 de maio
de 1951.

Milho: 574 cruzeiros do
grupo duro e 547 do grupo
mole ou misto, todos das
colorações amarela ou mes

clada, por saca de 60 qui
dos, do tipo 3 das especi
ficações baixadas pelo de
creto 7.436 de 25 de junho
de 1941.
Amendoim: 600 cruzeiros

por saca de 25 quilos das
classes graúdos ou miúda
do tipo das especificações
baixadas pelo decreto ....

7.266. de 20 de maio de
1941.
Soja: 900 cruzeiros por

saca de 60 quilos de varie
dade comum.

�rtlgo 3.0 - 03 preços de
que trata o artigo 2.0 dêste
decreto reterem-se a mero
cadorta embalada em sa
curta nova, devidamente
marcada com as neces-

séries indicações, classifi
cada, expurgada e deposl
taoa nos armazéns men

cionados na letra A do ar

tigo n.c 7 da lei 1.506, de
19 de dezembro de 1951.
Artigo 4.0 - Os benefi

ciados do presente decreto
abrangerão os remanescen
tes do ano agrtcoda de
1960-61 comprovadamente
em poder dos lavradores
ou de suas cooperativas.
Artigo 5.0 - Este decre

to entrara em vigor na

data de sua publicação.
Artigo 6.0 - Revogam-se

as disposições em contra
rio.
"A fixação dos preços

minlmos decretados pelo
govêmo não terâ qua1quel'
j esponsablltdade em pas
siveis elevações nos preços
cos produtos "disse hoje o

Árvores Catarinenses no Palácio da
Alvolada

Quando da conferência sarem a paisagem de Bra
dos governadores sulinos, oüía" na expressão da
teve o Acôrdo Florestal a ilustre esposa do Senhor
grande honra de ser vtst- Presidente da Repúbllca, n

tudo pela Exma. Sra. D. qual prometeu que rnan

Eloah Quadros, a qual de- daria um avião transporte
morou-se por cerca de três da FAB para conduzir no

horas no Horto Florestal vas plantas, tão logo o

da Trindade e na séde do Executor do Acgrdc lhe
serviço, em companhia do solicitasse, ficando o mes

Executor do Acôrdo. erige- mo convidado a visitar a
i.tieíro - agrónomo Cesar capnai do país, na qualt
aeére. E. elogtandc o tra- dade de hóspede oficial.
balho dêste técnico, a prF AGRADECIMENTOS
merra Dama do país maní- Agora vem de o Dr. oe-
restou Interesse

p�,
que sar Seára receber o sei

fossem enviadas par Bra- gulnte ,,teleKfama, qe Era-
silia algumas mud de "ilia""'
essências norestats e pren-" "Eín nome Bxma,', Sra.
las omamentets, o que foi Dona Eloah Quadros agra
feito no dia da partida da deço V.S. gentlleza sua

comitiva presldcncial, ten- orerta exemplares da flora
00 ai-lo remetidas 197 mu- eatarfneuse para ornamen

das Dor um dos aviões da tação Palacio Alvorada pt

�e���3 fIC�Ú ��s:�����, c�� �or�:�g���tev:t S�b CCh���
tras mudas estão sendo Cerimonial Presidencia Re
prepal'adas "para humani- pública"

PHESIDENCla DI DON:
Candidatura única

Reunião f r o n � i z i J â u i o
�m &rffuatUUI

PORTO ALEGRE, 6 (v. tetra g a
ú
c h a-argentína, A cidade de Foz do Igua-

A.) � Tudo indica que a provavelmente em Uru- cu, junto às fronteiras da.

ronrerencta entre os pre- guaiana. A reunião dos nrgentlna, Paraguai e Bra

sidentes Arturo Frondizi, dois presidentes ainda não sil, havia sido escolhida.
da Argentina, e Jânio Qua- tem data marcada, deven- como sede da encontro dos

dros, do BI'asll, será reall- do, contudo, ser realizada dois chefes de Nação, mas

:-ada numa cidade da fron- até o fim do corrente mês. �.�s�u�te�e� �:���a�aChr��k..; �

..
.,.

-

- __ glão, provocando a inter-

Convenção Nacional do P. D. (. �:���Ort':,"'I�r.e::�õe�"j�O
das experiências adminig-.. ������'at1�� 0p::�maenC��f�
trativas do PD't. A con. rêncla, que reunirá eleva

vençãc será realizada sob do numero de pessoas, au

toridades e jornalistas ar·

gentinos e bras!l.elros. O
aeroporto de Foz de Igua
çu, lnexpllcàveimente não
pavimentado atê hoje, fica
mterditado por ocasião das
thuvas, as quais não per
mitem nem a saida nem a
Lhegada de aviões. Desta
maneira, e apesar de não
ter sido revelado ainda
oncialmente, cogitam as
&utorldades dos dois paí
ses na realização do encon
tro numa cidade da fron
teira argentina-gaúcha, tal
vez Urugualana, que Ofe
rece maIOres condições de
conforto do que Posada.s,
na Argentina, também
[(pontada para sede da reu�
mão.

ministro Romero Costa,
durante a entrevista cole
tiva realizada. no Palácio
elo Planalto e pela primeira
vez organizada pela secre
taria de Imprensa da Pre
sidêncla. O ministro da
Agricultura se colocou a

disposição dos jornalistas,
na tarde de ontem, para
esclarecimentos sôbre o
recente pronunciamento do
presidente da República
110 setor de sua responsa
bilidade..

•
A afirmação inicial, e

respondendo a uma per
gunta formulada pelo re

presentante do "Correio do
Povo", disse o ministro,
que pela primeira vez, se

gundn julga, tôdas as rei
vindicações dos produtores
do Brasil foram ouvidas e

atendtnas na medida de
teu desejo, com a fixação
de preços mínimos que se·

I ão divulgados no "Diário
Oficial" que circulará ama
nhã. Acentuou o sr. Rome-
1"0 Costa que a fixação não
cria novas condições. Ape
nas encara com realidade
os preços vigorantes no

mercado, livrando os pro
dutos de explorações.

s m a

RIO, 6 (V.A.) - O
Partido Democrata Cri�
tão marcou para os pró_
ximos dias 8 e 9, em Curi ...
tiba, as sua convenção
nacional !

Na oportunidade serão
debatidos os problemas

referentes a revisão perió;"
dica do programa parti_
dário· balanço da atua..

ção p'artidária e

Repetindo dados das in
formações que prestou ao
orestdente da República e

que tiveram como resulta
do o pronunciamento de
ontem a noite do sr. Jânlo
Quadros no râdio e televi
tão, lembrou o ministro
que há cerca de dez anos,
visando o incremento da
produção, o govêrno de
então promulgou a lei ..

1.506, instituindo, por meio
da garantia de preços mi
mmos, remuneração ade
quada e estimulante às
atividades agrícolas essen
ciais. Afirmou que, no en
tan to, a respeito da medi
da legal, não funcionOu o

s.sterue instaurado. Apon
tou como principal razão
cara o não funcionamento
do sistema, que "as bases
adotadas tinham sido de
tal forma modestas, senão
temerosas, que jamais se
constituíram em nenhuma
epor tunidade, naquela ga
rantia de remuneração
adequada indispensàvel ao

processo estimulante que
«everta cumprir".

Disse também o minis
tro da Agricultura que os

recursos consignados até
aqui em lei, para compra
Ou financiamento nem

sempre foram bem aplica
dos e citou que no exercí
cio de 1960, cêrca de 44

por cento convergiam para
duas únicas firmas de ori

gem c âmbito internacio
nal. A pedido dos [ornalls-

a presidencia de honra
do governador Nei Braga
e deverá contar com a

presença da bancada fe
deral, diversas bancadas
estaduais, secretários .de
govêrno de vários Estados
e do prefeito de Brasília,
deputado Paulo de TarSj.

Nas Pegadas de Jânio
O Governador de Santa

Calarma, I::ir. Celso Ramos,
f>eguindo as pegac2as u..,

presidente da RepÚblica,
de�e1"minou a anulação de
tli\lersos ·'concursos" man

fiados ef�buar pela admi

nistração anterior, ao apa
gar nas luzes, todos eles
t'lvados de irregularidades.
Segundo noticia a imo

prensa de Florlanôpolis,
que para tanto exibe docu
,nentos estarreccdores, vã
rios dêsses "concursos"
foram preparadOS "para
garantir os protegidos da
sltuaçr.o."

Como prova das Irregu
laridades que ali se verI
ficaram nesse particular,
:eglstla a Imprensa episó
dios como o de uma fun
cionária estadual que, em

bora residindO e servindo
no Município de Lajes, a

pareceu simultaneamente
marcando ponto em sua

repartição e fazendo (\
l:oncurso na Capital, quan
do o municlplo referidO
dista de Florianópolis cêr
ca de trezentos quilõme
tros.
Comenta a Imprensa que,

a não ser que a funcloná
na aludida tenha dom da
ubIquidade, é inacreditável
(lue uma pessoa possa, ao
mesmo tempo, assinar
ponto em livro competen
'.e num determinadn lugar
c aparecer noutro, distante
trezentos quilómetros par
t!cipnn<io <ir concurso pú-

blico, com registro em atas,
etC. - concluiu o "Correio
da Manbã", do Rio, em sua

<'dição de 5 do mês próxi
mo passado.

tas citou: Sociedade Aigo
«cetra do Nordeste SAN
BRA e Anderson otaytcn.
Disse (! ministro que foram
alteradas as sistemáticas
cos decretos anteriores,
com o fim de, sem prejuízo
da prioridade conferida
s.os produtos e seas coope
ratívas estender a tercei
ros seus efeitos, uma vez

comprovado haverem ere
l uado a respectiva- aqulsi
cão de produtores com ob
servâncta nos preços míni
mos vigorantes.

Corrigidas as principais
omissões, entende o mi
nistro da Agricultura que,
seu sistema de defesa dos
preços minimos instituldos
pell: lei 1.506 deva funcio
nar com erecrêncre e am

plitude, -rnes, simultânea
mente e com igual rendi
mente, sua função imedia-
ta de estabilidade de pre
coso Respondendo a uma

pergunta sôbre a possibi
lidade de regular os preços
dos produtos de origem
animal, o rruntstrc disse
que a ma térla só pode ser

encaminhada mediante
mensagem ao Congresso.
Adiantou que ta] mensa

gem 'lerá enviada pelo pre
stdente. Assegutou que to
dos os demais artigos agora
tabelados em consequência
«e decretos anteriores, se
rão tabelados por novos
decretos a serem divulga
dos brevemente.

SAIGC':N, Viet Nam, 6
(A. P.) - Os terroristas

comunistas, que operam
em grupos equivalentes a

batalhões, sofreram mais
de 530 baixas em choques
\lolentos com as tropas da
�ovêrno vietnamita do Sul,
em 8 dias de violência pré
eleitoral, segundo Informa
:am esta noite elementos
LlO govêrno. Duzentos re

))elde;; . morreram ou fica
ram feridos só num comba
le, sendo esta a cifra mais
elevada de baixas ocorrida
em qualquer choque desde
que os insurretos intensi
t1caram a campanha para
derrubar o govêrno. O pre
s!dente Ngo Dính Dlem se

apresenta como candidato
ti.. ser reeleito e os comu

nistas tentam perturbar as

rlelçães. Espera-se que
Diem triunfe fàcilmente
sõbre a fraca oposição. Em
iOntes ocidentais, se diz
(iUe a informação recebida
indica que os câlculos ofi
ciais poderão ser exatos.
Outros porta-vozes dls·
seram que possívelmente
houve combates dos quais

Violentos Choques Entre Fôrças do
VIET NAM do $ul.e COMUNISTAS

r',ada se informou ainda, e

que se esperam atos de
violência antes da pieito de
domingo até mesmo ln"�
dentes comunistas de. ata
que a fuga na cidade de
Salgon.
Patrulhas armadas no

t.urnas e outras medidas de
segurança foram estabele
cidas na citlade e no cam

po. Informa-se que a Juta
principal se desenroia den
tro de um raio de 56 km de
Saigou, no períOdo de 8
aias. Sabe-se, tambem, que
a 28 de março houve im
portante encontro em Caio
Lanh, a 80 km ao sudoeste
d�qui, e que la morreram e
ficaram feridos 200 rebel
des, quando pequeno exér
<:ito terrorista, calcuiado
em mil homens, preparou
emboscada contra um ba
talhão do Exército. Tropas
e pára-quedistas tomaram
parte no contra-ataque. As

�1�asseg���i!�ua�:itaq��3
que causaram a destruição
de um centro próximo de
instrução para agentes co
munistas.

RIO, ' (V. A.) - A
candidatura única do

deputado Herbert Levy
à presidencia da UDN fi
cou prà1ticamente decidi_
da com o aôio que lhe
deu o brigadeiro Eduardo
Gomes. O antigo minfstro
da Aeronáutica ne�u"3e
a aceitar a lndicação do
seu nome, apoiando o no

me do parlamentar pau_
lista.

O governador Maga
lhães Pinto, após quatro
dias de coordenação da
sucessão udenista, voltou
pa::a Minas, convencíào
de que o d\'J)utado Her
bert Levy nã!') terá compe
tidores ficando, assim,
garantida a unidade par
tidária no episódio da es

côlha de seu sucessor.

Pediu o sr· Magalhães
Pinto ao denutadc Ferro
Costa para estudar o prc�
blema do adimento da

convenção, em face da
não publicação do edital
de o�nvocação.

maio cm seus I·espectivos
Estados. Diante desse n<5.
vo ,argumento é tido co

mo certo o adiamen to pa�
ra mais dez dias.ADIAMENTO

o novo adiamento da

��n���;::IÓ�i��n;:��n��en; Regozijo .pela
in terpretação de alguns N

-

d D,.to,es do p",tido, po,

.

omeaçao O r.
não ter sido publicado

�m t:���� úti��ne::a:;�;� Augusto Wolfl
advogado por grandes O Mcvimento Popular
setores do partido para Jânio Quadros, em reg('_

que não coincMa com os rijo pela nomeação do

festejos de primeiro de Dr. Augm:to Wo!ff, para

maio. Os udenistas, prin.. as altas funcões de Sub

cipalmente .<;'S governa� Cr.>:!fe da Casa Civil da

dores, acham que CI. c:::o_ Presidencia da República,
venção perderia muito de nêste Estado, ende::eçou
seu brilho pois governa� o seguinte despacho tele

dores e grande númerll gráfico ao Sr. Presidente

de correligionários nãc. da Nacão: "Movimento

poderiam comparecer à Popular' .ránio Quadros,
capital de Pernambuco de p!"ofundamente agradee·(�
vez Que teriam de parli� do, manifesta seu reglOlzi_
dpar -das festas de 11":1. de .jo pela nomeação do Dr.

Augusto Wolff para Sub�
Chefe da Casa Civil da
Presidência da República,
em Santa Catarina, no

meação que sobremaneira
prestigia este Movimenio

desistisse e foi surpreen_ apartidário Pt Outrossim
dido pela aceitação da deseja assegurar a Vossa
proposta. Excelência Que a escôlha

perfeita e �ce1\tada tem
su .cltaci,-::. plena satisfa.

ção nos meios representa_
tivos do Estado que reco

nhecem na pessoa do no

meado o homem talbaâo
para tão impor:'l'tante car_

go Pt Atenci,osas
Saudações Pt Bias�. �
nesino Fal'aco, Presidenl:e
em eX9::ício"

Trinta Milhões para a

Defesa de LUPION
RIO, 6 (V.A.) - O

vespertino "O GLOBO"
neticia hoje que o advcr
gado Evandro Lins, con;.

tratado como patrono do
sr. Moisés Lucion, saBei ...

tau oara fazer
-

fl. sua aefe�
sa a· quantia de trinta

milhões de cruzeiros. Diz
ainda Que fontes bem
informadas revelaram que
o sr. Evandro Lins pediu
essa vuJtosa importância
para que o ex .. governador

Por outro lado, Q sr.

Evandro Lins, em contato
telefônico que, manteve
com O Procurado!; Geral
do Estado, desembargador
Alcino Cavalho e Souza,
desmentiu ao; declarações
a sí atribuídas e publica."
das na imprensa, de que
!J,evaria o Procurador a

cllrl(!ia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NASCIMENTO
Acha-se em festas o lar do nosso distinto conterrê.,

neo sargento Mario de Oliveira, pertencente a Polícia
Militar e de sua exma. esposa sra. Adet.ride de v1ivei�
ra com o nascimento de uma robusta garotinha que na

pia batismal recebeu O() nome de MARTA�ROSANA.
Aos pais as felicitações. de "O ESTADO",

SAYOMA8A

OSVALDO MELO
CALOUROS DE 1961: DESFILE - Ás dez horas, iir_
pretct-ivelmcnte. dia 9 do mês em curso. F'lorianóp:lis
assistirá o anunci ado desfile dos calouros de 1961· O
desfile Que será supervisionado-pela Uniâo Catarinen
se dos Éstudantes com a colaboração dos Centros Aca..

dêmtcos, terá a padticipacão de todos os calouros das
Faculdades da Universidade de Santa Catarina.
O ponto de-partida conforme combinado será a séde
da UCE.
Nossa Capital aguarda o desfile e o que ele apresen
tará como -a notaalegre da semana,

PONTE HERCILIO LUZ - A proporção i que vem

chegando o material (madeira) para se proceder C€_

paras naquela Ponte, va] ' a Diretoria de Obras Públi
cas fazendo os consertos de maior urgência, atendendo
assim as necessidades reclamadas para oferecer mais

segurança ao trânsito em geral, que como ninguém
ignora é ali intensíssimo durante todo o dia e á noite
até alta madrugada.
A PODEROSA EMPREZA DE ONIBUS "CATAR!
NENSE" DE FLOR!ANO'POL!S A SÃO PAULO -

Notícia que nos é muito grato transmitir por esta co..

luna é a de mais uma arrojada decisão dessa Empreza-Ide levar seus gr-andes e confortáveis oníbus de

Floria_Inópclis até São Paulo. .

Não há dúvida que essa .resolu.ç�o tomada, al�1l'l: de Iproporcionar aos que desejam Viajar com o _maxlmo I
o-nrorto (' conhecer as belezas sem par que terão dean
te dos olhos, desde nossa Capital até o coração do
maior- e mais progressista centro de progresso do país
tem impor-tantlsairna significação, pendo á prova as

pccsibilidac'cs dcquela Empreza, penetrando diana
mente por todo o território catarinense e- dos Estados
do Paraná e Rio Grande do Sul e já agora abrindo ca

r-unhe nté São Paulo.
Nossa reportagem conseguiu. � not�cia e aqui a ins�re I
com toda" a segurança de um mforme certo e colhido
na fonte, ainda ontem.

. .,. !A respeito, desde que possamos obter mais mmueias.

LEIA
Panorama
A REV,STA 00 PARAI'!A

em tôdas as bancas

dessa Secretaria, um homem
voltado ns coisas de espírito, N EME'SIO PESSOA
� agradecem a acolhida amá Viúva, 'filhas, genros e netos, convidam aos parentes e
ver e cavalheiresca

dispen-j.PCSSOáS
amigas de seu estimado esposo, pai, sogro u

tedn ao seu Inspetor Daltro avô,. para assistirem a MISSA DE SÉTIMO DiA que

�:�zar�e:::s��t:�: cO;::It:� �:;!�:li�:::.r��e��.����çã��e.:�:ea��a, c��r���:�l�
Boppré. , terça feira - às 7,00 horas.
Queira, pois, V. se. receber Antecipadamente, agradecem àqueles que comparece

d expressão de nosso pro-
I

rem. a êste ato de fé cristã.
fundo eprêco e elevada con ! "*'.

'ide�:i�:ÇãO SBAGEM-SA_1 Eng. 1 Themíslocles Formighieri:
DEMBRA-SBAT.

I Pelo gove�n�!? 'd���I?!m��nci�E�� vasta tô-

1-------""'"' do acaba de ser nomeado o lha de serviços ao Estado,
E�g, Themistocles Formi-Iúltlmame.nte vinha empres

ghierí para a direção do De tando seus conhecimentos
partamento Estadual de Es ao escritório de Lajes, da

1'- .. troca de Rodagem. 116.a do Departamento Nacío-
I Técnico de reconhecida nal de Estradas de Roda em .

MISSA DE 7.· DIA

•
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Estes modelos e muitos ouíros

igualmente maravilhosos

compõem o estoque dêste

INVERNO DE ELEGÂNCIA ·DE

,.,

E, suavíssimas são as condições de pagamentos

_.- -�--------
-

•
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SEGUNDA RODADA,DO TURNO - Em sequência ao ,Campeonato Estadual (fase semi-final da lona sul), domingo leremos mais dois
enconlros, Nesla (apilal serão adversários Paula ,Ramos e Palmeiras que no lurno, em Blumenau, empalaram por um lenlo, sendo
esse, o único bom que o campeão do Eslado colheu no interior, Em Tubarão pelejarão Hercílio LUl e Marcílio Dias, esle favolito em

bora lenha que, alua r no redulo adversário, No lurno houve goleada de 5 a O, favoráveljao pelotão marcilisla, édaro, Na tábua de
classificação o Marcílio ocupa \a vice-liderança, o Palmeiras a lerceira colocação, o Hercílio a quarta e o Paula Ramos com ,n o v a

derrota domingo pas sado quando folgou o time lubaronen se eslá com a incômoda "lanterninha", O Melropol Irder invicto, descan
sará na ,rodada,
�-------------_._----__ ------_--------------------------------------------------------

�����OOITm�� ��;;:����r�:
Uma carta e derered ra do remador �:'i��:d'��ni��!�n�:'::�;� ::;�:::� �::.. �;�:::n;�:d:

c o entacoes do Ollmplcc e do seré fran,co atirador, pois
L.;J . Ooxl", necors de movlmen qualquer multado não da",

..
. • cada tuta, a equipe. bl�me maiores .posslbilidades de.

O "Ido L·
.

b
A J deF����nopo]js, 4 de

abrlll��sms:�:��nt;;i, I;:��:�I:�:' i�:��c���:.o u:;;eab:�::pa�;r=� ,la�:��:rc������u d����;a� �:���!���:o. ra;ar�uoa ;!� o�ri IS oa I '.nus.trlSSimo
Senhor

Dire-1enVOIVidO
por uma sequência Imeus esforços para

al.cançá- :a�.se assim, do revés uc re1.,pon�:m.bllldade de vrce-n ,

tor Esportivo de "O Estado" de ondas provocadas por uma ·10. Comentei, posteriormente, tuvno de axt. Eis os detalhe, der.

Ao nosso diretor esportivo Lisboa. a carta que, na Inte-
NESTA lancha que. desllsava vel.oz a terceiros, o Inc�dente,. al� rõcntcos deste encontro: Lú JO�NVII.iLE:Prezado Senhor: pela extremidade da rala. gando que sua mexístêncía

ralo Estádio da Baixada. I.L A próxima rodada do torneioendere çou o remador úrlldo. gra, vai transcrita: Estampou a. Página Espor- Atingido no boreste o barco poderia ter proporcíonado •.

·

OI' pico 4 x 1 Fi hexagonal marca pará esta
uva sob sua direção, dia 22 fesequillbrnu, ocasionando aos expectadores um duelo ;��P�lím���o 5 x Oaxras 3 cidade a peleja entre Ca.Passe de Godeberto Custa p. pa.�llado, em manchete algumas r�madas em -ralso. mais sensa:lonal. Nunca pc- Gol�adores: Úrico aos 9, Ai xías e Carlos Renaux, opor-

bc:,ra,n\.:, o seguinte:
.

:Meu .espenment.ado conten- -ém. a aürmatíva de que
ceu a0S 15, Va:dir aos 21 tunldada em que o trtcolor

(em Mil Cruzeiros ....
'nao mais abandonara dor 1/1"011 proveito da situa- r��dlfi:aria a ordem de elas-

Mauro aos 36. Risada aos. brusquense colocará em che
., .1 pratica do esporte do remo uncecõo. Reconheço ser o sr.

44 P 6 E que a sua previlegiadn posí-
Não é de hoje que o pon- tem efetuado estes Interês como éra seu desejo, isto Manoel Silveira um remado!

' ��a aos ,�rasn;o �J, ção.
teiro esquerdo Godoberto, ses, valorísando o seu joga. em vista de declarações que ArrecadadoM· omérno. Nas páginas glorio-

_ll e tsaca aos O m 11U. e,
.

_

pertencente ao Pansandú, é dor, estipulando o seu ates- tertc feito seu maior ri- ais ses do remo brasileiro figura
pela ordem. Quadros: <;>hm C I

'

cobiçado por agremiações, t�do. Uberat�rio em impor vat, 0_ aldlsta Orildo Llsbôa, .eu nome
..
Marcou e�oca no ����o� �a�aé���.�: �:;�:h� a arlnenses

quer do nosso Estado ou mes tãnctas consideradas eleva- que nao se conforma com o de Um UI'Iha-o remo catartnensc. Nào seria J dã
'

. T I d P I'�o de outros. Para estas das pelos. interessados. Ago revês do. dia 12 e deseja nova 1YE" .;U5t�, portento. agarrar-se a J���I a�ald�a:r�i Param, es a os e O,disputas do certame esta- ra. o Almirante Barroso, que , ...portunidade para demons '·\a�lVaS canhestras para .' . s�da. C�
dual, fase semi final, o pon vem sonhando há tempos .rar nos aücíonedos que fi. Nesta fase do campeonati cíusénr sua vttóna. Sei per , -.:I� :- �laudlO: Neide, Tla� Floriano
�:j��ça�;i c:%d��;:SO�t:n�� ��i�IOl� à :�;:l: a e�������. ��p�a�c:�;:;��tea ê�a��� ��!���:�O�atl�ri��;�:. f�rt:�: �1�i�U��an:bl"eve:ce.d:���c��ã: ��a, U�;�u,S�::�e:toE����:. Noticias chegadas do ·oeste
dade. Olímpico, Metropol, do Paysandú fixou o

preçOI
.nverra que, segundo o re- tendo o Interesse do púoucc ouandc vencido, cumprlrhen. j��� e Pa�a. Arbltrnge� catarlnense informam que

Palmeiras, Mareilio Dlas, do passe de seu attéta em .nador do Aldo Luz, ganhou pelos cotejos, as arrecada- lo o vencedor. As derrotas, ,- 3
son Silva � renda ti, três Jogadores do futebol de

Avaí, Floriano, de N. Ham- CrS 100 mil. O Barroso tenta uma vez mais por questão de côes em sua maioria têm -Iém disso, não me arrcre , o,.;�S h1.520,00. Anormalidades .rcecaba foram convidados

burgo e Barroso, mostram- a redução do prêço do pas- sorte".... corresponordo [I expectativa, cem o ânimo. Pele contrário..
130 ouve.

.

e aceitaram o convite da di-

se interessados em seu con se. I -beganõo atê meamc a ul-" u.lvam meu e .spirttn de com-
Ao ���t�;í�dO Car-los Renaux ;:!:�r��, F����aI��� d�e����curso. Porém o Paysandú

/.
Fêz respirar, es�a ertrma- srapassá-Ia em alguns rasos, ·J.itti'lioade. O aguerrido mar.

uva, nos meios nautlcos, In- .omo foi a renda de Metro- menno, conforme comenté-t �::�t�U��f��ipce��o�s r:t:d� �e e;periê�clas n�quele elu

VENDA DE VElrCULOS �::�:�t:n:�me;;:r���od�!�� ::�ux c�;r��I!�05��a;. ���:�. :1::�á,ra�i��f�1��:'\tl�;:c:�:�. mom .1tO é líder isolado d oeu: :g�a�:I:s�Ôde, a;:�:���
��:e:�:;:n���:a�:�eda� gs��" d�.-se as arrecadações dos 12 ��;���:ae. S1:on��;�:ç!Ob�e; ��r���ar�e�:���7�e:',�residel ;���;� W:�d!:'!:�,C�o ec�m��

E D I T A L _;e escudou em come�ta;'ista� <���:í vdaem�s�ste� tooC�f;: apre raln c me confesso aglftdcu
ITAJAI cial, fOlam os elementos

• I :I.c dUVidosa aptidão, ou en-' <..Idade de CnClUma � 1\ d,' L:1 estarcI"
__M_a_"_"_W_D_,_",_,n_oa_,_a_,_m_,:...'_on_V_ld_.o_O_' _

.ao, fOi \itlma de maligno!! fH a

I
J

EDITAL para ConcorrênCia Pubhca de venda II.lformantcs, desses que con
:tue mais anecadou ccrn um A fIl'l de anulai Invelda

de veículo s do Departamento RegIOnal do Serviço servam os sulcos do celeblo!
total de 392000,00 em nu le:;, csses são, Sr Pedro Pat

SocLal da indústria de Santa Catarma I pmmanelltemente abertos I
meros redondos Por clubes ,o, os esclarecImentos qu�

Pelo presente, levamos ao conhecunento de quem para abrIgar a estupidet �e�al:ll:,o D18s, de ItaJa! II :;olicito a V Sia tornai pu ULTIMAS DO ESPORTEmteressal, pos:a, que se encontra;n a venda, me-l alhem E provavel, tambem e!aca-o'
cornda de 3!reCa blicos, atra�es da Págm;-t � .=="'"��-i":;; -S:."!!! _diante concorrencla Pubhca os velculos abaIXO es� ("ue a destrambelhada aflr ...

(Om .um montante "'ue blllbantemente dmgf- �"EI�;:"...z:r;#:;��P",�
peclÍlcados c de proprLedade do Departamento Re ..

[Ilação a mim atribulda te
oe Cr;) 61927;:1 00 segUld0 do /ll1a dezOito anos

-

t�:�:lm�o SeI VIÇO SocIal da Ind{Jstna de Santa

II'lIa pai Lido de um fã do meu ��tr��:�4:�0,C�:�I��1:1llc:: Cordmlmen' IdeslO, do MarClho Dias, e no o MarcdiO goleou pOl

10 U 1
\aloroso antagbnista, com (> g"Ulda o Palmeuas com crsl te;) atuai artilheiro do cam 5xO, enquanto o Palmeuas (

- ma camlOne e marca VOLK.SWAGEM desejO secreto de machucar

I'
166 "6 00

" Orildo LISboa'/ peonato estadua! fase se o Paula Ramos empatavam(KOMBI) ano �1958 - motor N 2102!i16 - côr 1
veu amor ploprlO, obrigando

' o

" mi fmal, com cmco tentos' pai lxlcreme pelo valor mlOimo de CRS 1::.0000,00 -Ilhe assim a renunciar sua

rI/ x x X

Cent;oe cmquênta mil Cluzelros dec�ntnda' aposentadOria Dl!

i- �
I ;1��;dO ::bO� l�� M��;��� O presidente do Ollmplco--! Um Jeep m�r(;a WILLYS - ano 1950 -jquaiqucr forma tra\.a-!!c d;)

_
I om 'quatro vmdo a seguI! sr Osni Klrsten, esteve e�

mot�l N 3J84467 - cor M�rron .. claro - 4 CIlIndros Ull'a aflrmaçao Improcedente '?\.9 r? ,_'" I '\qmlcs do Marel Ia Oms, II Curitiba tentando a tI ansfe
- P 45, pelo� valor mmuno de CR$ 150000,00 que não po{le ser repeilda

I _.!�11_::=! _.:__ �om tles lênc1a, em definitivo do" la-

i�lO � cl�quenta,m!lWC;tZelros 1954 1 sem vis umbre de critica I 'I X X X gadores Parana e Herondy
t 4J5 l8�B

eep _.?1arca I �s I �no H-Pm� j Porlsso, com o propóSito de
I

" I\.. lep.esentacão dn Socle ! Até o momento não tivemos

o; n I
� �, -

c�r chn� ;300'0'0 'onO ros
- 6

'I esclarecer e com o espIrIta ti dade EstlvadOles de Itajal : conhecimento de como trans
peo vaor nllnImO e ,- duzentos

eldesarmadO
de quaiquel se I VarlOS conVItes chegaram lO do Hcrclllo Luz e o se voltou a ativa na Lalde

delCOlreram
as negOCiaçõeshmlu �1ll1 Cluzeuos gundas intenções, athmo a : diretOria do G E Ohmpl· p:undo do Metropol, ate o

I
ontem, oportumdade em que4 - Um Jeeo m�rca WILLYS - ano 1959 V Sla minha sinceridade ao _o pala efetuai Jogos nos momento foram os umcos

I
os atletas do Est.iva realiza X X Xnoto r N B 82A3 018 ,- COI AzuJ... troplcal - 6 cilm_ comentar alguns detalhes da mais diversos pontos do Es ,ndisclpllnados nesta fase liam um coletiVO A diretolia Emir, a mais nova contradiaS, pel� pleçO .mmllno de CR$ 300090,00 -

Tre-/regata que provocou esse fa tado A diretOria vai estudar �eml-nna! do cel'tame esta- do clubf' visa ajustar o qua tação do MarClllo Dias se-zentflS �il CruzeIros.
.,.

relório. No páreo de esquife os convites. dual dro para a temporada regío. gulu pai'a o Rio de Ja�eiro.
<?: mteressado-: na compra dos Velculos aCima

I ocupei a ballsa n.o I, meu :::::: !. ,uI. JA sua documentação foi en,

�:��:�;:�oos, ;:;i:�aaol �:ze�esr���o ���ra�aa�nd�== j ���o a n.o 3. Na altura Luizinho e Nilzo, o primei-
,

::::: :
.

X X X
.

viada para a ·F.C.F., mas .a�é
-tria, sito no EdifíCio Sul América 6.° Andar, nesta I J N- P d J\ ' -C

.

C: ponteiro esquerdo Jorgi .

A dlret�ria do Clube Atle o momento em qu: redlg.l.
Capital, no dia 12 (DOZE) de abril próximo vin.. ogo ao o e rrossegulr om Menos nho, d') M. Dias, vem de re-

ÜCO Catarmense aguanla res mos estas notas, nao havl�
douro, às 9 (NOVE) horas para à devida apreciação I I

novar compromisso com o :J0sta de Lau.ro Muller e. de .[do despachada pela Entl'

que se verificará, no mesmo dia 12 (DOZE) às 10· de Sele Jogadores Numa das EqUipes I
cube JtaJaiense por mais I �russanga, sob.r� fi POSSllbi, dade.

COEZ) l:r'mas. I
.

I jll:!la temporada. Desconhe- lidade de se .eX1b�r naque a:
_ .

RIO, 5 (V AI - A respci la�nento.; das entidades a -:.e se as bases do novo con
cicL.ades .do l�terlOr catan X X X

As propostas deverao VII' em envebpes fechados, to de consulta formulada que pertenceram.
I
trat,o do ponteiro e"q .d nense neste fim de semana. A maior arrecadação dê)

�om o máximo de sigílo, trazendo, com tôda a da",

I
pela CBl) sôbre o jôgo Bota· I ::: :;:

> uet o.
X X X campeonato do Estado veri-

rêza e precisão, o Veículo que interessa ao pro� fogo x América, que toi en Se um dos quadros estiver, O lpiranga Futeboi Ciube. ficou-se no prello travado
nente com o respectivo ,-:alôr de oferta que será _cerrado por ter o ârbltro ex com �arrtagem no marcador,

I
O,.; atlétas do Cimenport de Saco dos Limões. vem de em Crlciuma, entre Metropol

definitiva. puiso de campo jogadores devera ser .considerado o continuam em Inte:lsos trei- lançar ao público ações d� e Marcllio Dias, num mon

t indispensável as assinaturas do interessado ou dos dois quadros, ficando rc n:mcedor. namentos visando o campel Cr$ 1.000,00, visando a cons- tante de Cr$ 216.050,00, en

interessados na respectiva proposta, duzidos a menos de sete e:e' .lato regionai de futebol trução de sua séde p�'õpl"ia. quanto que Paula Ramos (l

As propostas serão abertas na presença de todos mentos. a FIFA acaba de
rJ I. I

: ) lançamento teve ôUma Hercillo Luz, na capital, foi
os ,concorrentes, cabe�do o �ireito de aquisição do da� o seu pronunciamento. . Inll.umrr da L,ga Tubaronense tc.eitação por parte do pu- (I que menos rendeu: Cr.C:: ..

Veiculo ao que maior preço oferecer. No documento enviado, a

I
"}hco que colabora para quo 18.110,00.

Os prêços de oferta serão, absolutamente, para
entidade Internacional afir- Vencl'do Pelo Barrl'ga V d

j tradicional clube alvi-verde X X X

pagamp.nto à vista, não sendo apreCiadas Pl'Opo.sta3Im� qu� a peleja, quando er e ·enha a ter seu sonho coo �m vista do zagueiro EniQ,
que contiverem a Cláusula de pag�ent·o à prazo, eXistem menos de s.ete jo- •

A equipe do Barriga ver-j estadual, atuando pela Liga
cretizado. que perten�e ao Tamandaré

Os pagamer;tos deverão ser efetuados em moeda gadores em uma eqUIpe, deide de Laguna, confórme no fubaronense de Futebol Do x X X amado�, nao ter chegado a

COI rente dI) PBIl'õ
A

! verá sei suspen�a aphcan
I
ticmnlos fartamente, voltou mingo, foi disputado o tor O arbitro Yolando Rodrl

um acordo com o Almirante
VenCida a concorrenCIa, no mesm� dttl 12,(D()...,do-se o que dispoem os regu 9S disputas do campeonato neio inJclo, tendo concorl"ldo gues foi quem mais vêzes

Barroso de Itajal, a direto

ZE) de- abl ti pl6xlmo vmdouro o VeIculo sera er._

O C k B
I I

as seguintes equipes 8arn ttuou nêste campeonato es,
ria. do clube barrQSlsta vai

tl€glle ao compradOl, no ato da �alOI oferta, me-..l ulro rac rasllelro Para ga Verde, Imbituba, HerclliQ, tad aI com 3 atua ões se
testar o Jogador Eira, p�r

,1lanle o pagfllll€1110 Integral do oreço ofelecldo

pelai
•

Luz Fcrroviáno, Nacional e gUl� 'de Vlrglllo Jo�ge,' Lu" �er��ec�!�oao Iplranga, de Sao

meSI��l Illpole e alguma, se dlJata"a o plazo para
a Argentina �r;�I�ut:P�:r�;am;:::e� I

cio d� ohve:ra e Josê Silva,

pagan'cnto do Veículo comprado RIO, 5 (VA) _ O Boca O mela Alnur, cujo passe dercllIo Luz obtiveram a
I
com uas.:. u�çoe; ---.--------

Os VekuJos de qu� trata o presente EDITAL Jumors conclUIU na manhã fOI adqUirido por Cr$ 15 mllc.a.ssifkação para a fmail:;;·' O campeonato estadual
<;{'

A

encontlam a �lSpo�u;ao dos mtel essado�, pa�a I de ontem os entendimentos lh:;es, sendo 13 a ViSta. e dois Sl'na, c\lJa vHólla apont.ou Itera sequencla na tarde de.

�t4:'
\'l��e:--ame e vellhc�ç�o, a R�a Alma'ante ,Lamego dia..

I
pa.r� a compra do_ passe do milhões em um Jõgo, já acer

I
para o Barriga Verde pela

I

domingo com a efetuaçãode'nan'entc 110 hOl'31'IO �as 9 a� 12 e das 1� a� 17 horas. medJ�. Dlno, do Sao Paulo tou com o Bôca Júniors seu contagem mínima, sagran.· dois encontros: Em Tubarão €m S ",/�D. R. dD, &mço So"al da I"du,tna de

santnlad�UJrlndO-O
por, Cr$ 20 ml- contrato. devendo receber; do-se, assim, o grêmio lagu jogarãoJ Hercílio Luz e Mar-C':lt�l'ln:l, ("n

-4,·:i·i�6�fr!1�iSSiiO di' .Coflconêllcia ��I���' ::;t��t�: � :�;:me �= ���� 5a���h�esc:se IUlv2�s �� 1�1�:���. 6a�:r��I�Od��u�O��tl� �I��ia��;�li:�q����ã�u:a�: 'OH/({�Df!((�l�� '"
F.l1g MUlto Balstni; gos em dois jogos amistosos. roe:l� 1 vlce-campeão. R1l1noS" f' PalmeIras. No ur-

_:;:t,., .Q., �
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CLUBE DOZE DE AGÔSTo - SÁBADO DIA 8 - SolRÉE E SHoW APRESENTANDO A ORQUESTRA DE ToBÍAS TRolSI - MESAS A VENDA
NA SECRETARIA DO CLUBE - CR$ 400,00. :

.,

·;:1;��r��;;�JResiionsa-blildãdido·crliTie-
um Concurso de Oratória, no próximo dia 21 de \
abril, em homenagem �o Protc-Mártír da Indepen-

I

til. r�n�i� de lima possjvel eons nn armulidade orgânica ou J:>jLllS:lbilidnde restrita em

�ee���li'D�,.:·oB'.:�o",��,o da transferência da Capital Fe- �:;v��, sa�a��o�al- =:lqU���ç�� tlt���ao�l�:���á!i���, as téc- �.�i����r�e e�����uora"'od"D, P8"'�� .aís ('0'10$1

u ,.. .... .. Q
M t

",. .... S":,l dúvtdu, a questão 80

As inscrições poderão ser feitas na Séde do
en ais. i .ucas para exploração da co. na perscnaüdndes palco m;",a �'. muita d;SCUBSão. Na

Centro Acadêmico. "
� .

> • • .',! personr.lIdade do dehnquen- pát.nàs se apresentam sob pinlii.o de Heitor cem ho,

OBSERVAÇAO. Tempo minimo 10 minutos'
E .com grande. satIsfa?ao que in,clamos hOJe a sene te tem sido extraordínàrta- tréa aspectos: aqueles em cr�ll.; cnsea emoçícnats po-

.

máximo 15 minutos.
'

,;e artiços sob o .tit�lO aCIma, de autoria do Dr. A.

san-l
mente enriquecida. Já o in cue pradomína o rranstômo tem : ('du�ir, em um dado

Os temas serão sorteados no
"aella, médico �slqma.tra sobejam.ente conhecido em not terrogatório feito por obser da conduta sexua! {perver- »cmcnto, a capacidade de

momento.
sos -vietos vroflss�onals e culturaIs. vador tl'elnado pode dar os' nos sexuats) : aqueles em (IJg-l\:'mmto o individuo e

O' Regulamento Interno será
AS sua! qualIdades, com� prof,undo ,conhecedor do

I
meios l:ecessárlos para uma r predomina o transtôrno êt�- .nrtutr na prática de um

divulgado oportunamente ,'1�sunto, nao nos cumpre salIentar, os leItores, constata- ,cOnCIUs<i.o a respeito da per-] .» (perversos morais) e os crime. E o caso do delito sob
.

NlO a nossa afirmativa no decorre� dos escritos.
t sonaâcede a investigar. Exa de caracteres psicopáticos. crise emootonat do víotên

"

O Dr. A, S�nta.ella, av,·es�ntara. uma série de artigos
I �n�s complementares são O outro aspecto a coser- era lntempeatlva e íocontro

obre o tema, dlVidl.dos em três portes: I u:.lllzados, multas vêzes, pa- \'::OI' é o que se refere à neu tâvet.

1) EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
a) Psicopatologl� .Crimlnal. , I

ra enuunar duvidas e com r0SC. Admiravelmente estu- A não ser em casos perso-

2) A INDEPENDtNCIA POLfTICA BRASILEIRA:
b) Exame. psicobglco �o delmquen.te. .uctar a observação. .;�a:la/pela escola psicanalíti nalísslmos e de exacerbacão

TIRADENTES.' I
cr Terapeutica do delmqltente psicopata: I De u'a maneira geral pro ...0. de Freud, a neurose é do defeito mental no mo-

3) BRASíLIA E SUA SIGNIFICAÇÃO SÓCIO.. ,

. i r uramos estudar no delin conctderada como alteração mento da ação, a neurose

ECONóMICA. I
Problema que tem. s�sclta- para o campo da psicologia,

.

�uente os seguintes aspec- da personalidade, porém de não exime o delinquente da

4) SANTA CATARINA E O APROVEITAMENTO
do multas controvéraías, a ?e.se�vo!vendo um crescente cOS: substrato emocional. Uma responsabIlidade.

DE SUAS RIQUEZAS. Ires�nsabllldade c.rlmlnal é'llll�er,essc pela psicopatologia I a) A alienação mental. ls;rande porcentagem da po- Hã, geralmente, nas neu-

5) DIREITO E EVOLUÇÃO SOCIAL, I �Ult.as vêeee. motivo de p_o- críminal. J, bl A tnsunciêncra intetec- pulação mundial é vitima rases, alterações funcionais

6) A REVOLUÇAO CUBANA E SUA INFLUtN ..
lêmtcas .apalxonan�es, Nao Passou-se a estuda� o, d�'-I"ual. _

jdOS
distúrbios neuróticos, transitórias do psiquismo,

CIA NA AMÉRICA �TINA. I f�1 a pl.lmelra vez,. como
f IIn,qUente c�m referen�la a ci Alteraçoes psicopÍltica�. sob os

m,
ais variados aapec- sem perda da autonomia

7) A POLfT1CA EXTERIOR DO BRASIL. am�a lia pouco, que o deba-1sua �o�maçao. e entidade

I
d) Neuroses. tos - angustiosos, fôbícos, psíquica. Compreende-se por

8) SUB_DESENVOLVIMENTO E IMPERIALISMO
te as barras do _tribunal gal psíco-nsíca rel.acIOnadas com Evidentemente, os três úl- compulsivos, histêricos ou autonomia psíquica, segundo

ECONóMICO. I I vantsou a atenção popular os d�dos a.mbl:ntais. tlmos Itens se apresentam depressivos. O estudo da per :Bosch, a Integridade do equt

9) REGULAMENTAÇAO DOS L U C R O S DO
em todo o �stado. I

.

A rnvestígacâo criminalô-I como mats complexos, dada aonajldade do Individuo de librlo das atividades pslqui-
CAPI'fAL ESTRANGEIRO I A Importanc!a social que grca começou a ser feita por a necessidade de uma pesquí acôrdo com a escola psfca- cas para agir por si por in!

10) VANTAGENS DA PETROBRÁS E OPORTU�
representa tal questão exl- meíç de interrogatórios mI I�a mais acurada." nalista, veio elucidar a causa ciatlva própria e co�n pleno

KIDADES DA ELETROBRÁS.
se esclureclme�tos sôbre o, n,u:losOS' consíderando-se Prll

A verdade é que, a não ser d� tais transtôrnos, que se' conhecimento das Obrigações
.1ssu�to. uma vez que entram

. mell'� o estudo da anamnese, nos demos de circunstâncias encontram nos traumas ema e deveres.

em. Jogo elementos técnicos .etc e, os antecedentes fami ,!leramente acidentais, a de- ionais nas várias fases da' O exame minucioso da per

Un',a-o Calar,'nense dos· Erludanfes hOJe multo avan?ados. : J!a)'e� e pessoais do delln-, iinquêncla esta sempre liga vida, desde a infância. sonalldade do individuo, per
I

.

O presente artigo tem por quente. Como consequência, j da a anormalidade do indi- O delito ncurótico exi,g \ mlte esclarecidamente ob-
flln trnzer a público o pro- todos os aspectos sociais,! viduo. uma observação muito im· servar si se trata d.e um

Ad. 1.0 _ O "Desfile Oficial dos Calouros de 1961", olema, com a ex.plicação de econômicos, morais revela-I Cabe, portanto, à perícia portante: Haverá. lrrespon neurótico, pSicopata, Ou am

supervisionado pela União Catarinensc; :llguns dados Impol'lantes ram·se como elementos bási constatar o grau de anorma- sabilidade ou pelo men')s bas.

dos Estudantes, em colaboracão com 0'<;: !}�l'a sua melhor compreen- .·:os para a investigação crlllidnde, pOis pode haver t --- ---�-- _

Centros Acadêmio:::s. contará
�

cof a par..
sao.

"

: mlnalóglca. �ibilldade de uma res-

ticipação dos "Calouros" de todas as Fa_1 P-:..ICOPATOLOGIA I O exame direto do indivi- !>On�abllldade restrita. PALACIO ,DO GOVER'NO
culdades da Universidade de Santa Co...,

--- CRIMINAL ,iuo, a sua morfologia exter-I O segundo caso, isto ê, {

tarina. I Cesar �mbroso, em _mea- na, a .c��statação dos estig- ,exame da' capacidade inte· DESPACHOS:

ArL 2.0 _ O "Desfile" que será no dia 9 de abril do dos do sec.ulo XIX, fez es m�s. fISICOS depOis o exame! lectual do Individuo e feit(

corrente, sairá da séde da U.C.E.. às 10 tudos estatlstlcos, observan- mediCO. o exame psicolõglCO, por melo de testes de inteli O Governador do Estado despachou, na manhã de on

horas impreterivelmente. Ida todrls os aspectos anatõ e o estudo do fato delituoso gência, que permitem classi �em com o Dr. Hamilton Hlldebrand, Presidente da CES

Arl 3,0 _ O "Desfile" far áo seguinte itinerári,,: I
micos, somatIcos e orgâni (notadamente a versão dada

I fica-Ia intelectualmente, in PE, bep. Walter Roussenq�ecretãrlo do Trabalho, Depu

Saida da séde da U.C.E .. à rua A'lvaro cos do� delinquentes, crlan- pelo próprio delinquente), I ferindo-se dai a sua· capacl- tado Walmor de Oliveira Secretallo da Saude, Dr Mllton

de Carvalho rua Fehoe Sclumdt volta aldo
assim a antropologIa cri ,:ompletl.'.ffi o exame Assim, I

'a de de compreensão c 1m Leite da Costa, Procurador GelaI do Estado CeI ALara

pIaça XV de Novemblo ,novam;nte rua :omal Suas conclusões, em ,fOi paSSiveI a aqUISIção de i)ULabllldade RIbas Comandante da Policia Mimar, Henrl�ue A Ramos,

Felipe SChlllldt e séde d" U C E
OOia pa.!'SlvCIS de cllUca, es "lementos para

es�abelecell
C caráter perturbado por Duetor do Selvlço de Fiscalização da Fazenda e Geraldo

Alt 40 _ A Oldem do Desfile obedecera a anhgUl..,ltabelecendo relações entre o ;) mdH'e de cnmmahdade, rlesvlOS causadores de sei las Wetzel, SeCletano da Fazenda

dade das Faculdad�s, tendo a segumte
delinquente e o homem pu 'I tlelmltmdo inclUSIve classl .dtelaçoes da conduta pode AUDIENCIAS

sequênCia Fac de Direito, Faculdade dei �1t1VO, chamalam a aten rlcar tais mdlVlduos ,>eI a causa q{le anasta o Em audlenc1a com o Govelnador do Estado, eiitlveram
Clênvlas Econômicas Fac de FarmáCIa I çao dos estudiosos para a I O exame pSlqWCO passou IlndlVldUO a pratica de atos ontem, o SI' Ademar Garcia Presidente em exerCido <})

e Odontcligia, Fac. de Filosofia. Fac. delimportà�ci.a dos ele�ento.l !. const�tuir uma peça de anti-sociais. Nêstes casos, ê PSD de Santa Cat.arina, pro/ Angelo Ribeiro, Sr. Wilson

Serviço Social e Faculdade de Medicina.lnnt.r.opol�gICOS na .cnmino. grande Im�rtância e a êlp. frequente a insensibilidade Gonçalves, do Rio de )Janeiro, Sr. Rodrigo Lobo, de Join-

Ar!. 5.0 _ Cada Centro Acadêmico será totalmente! JO�I�. TaiS estudos tIVeram o se deu partIcular in�erêsse,: mora� do criI?lnoso, levan \'ilIe, Padre Paulo, de Criciuma, e Padre Justino Cortzens,
responsável pelos "Calouros" de sua Fa_ 1 menta de levar o problema notadamente quanto a ocor- do-o a relncidencia no delito Vigário da Paróquia de Barreiros.

r:Uc�::1ze�ç��a:��s;aliz;���oortamento, ca_/
,V E N D E � S E m��Ir:���: d�ndl:����� �� .

Ar!. 6.° - Nã;c será permitido abuso de qualquer VENDE ...SE UMA CASA SITUADA à RUA RUI �xa!TIe psiquiàtrlco evlden·; Homenagem) ao Diretor de
natureza, e que venha atentar contra a BARBOSA, DEFRONTE O ABRIGO DE MENO, �ial'am anormalidades psi-

moral e os bons costumes. RES. NO VALOR DE CRS 350.000,00. copaticas do carater. Exem· Estrangeiros
Arl. 7.° _ As caracterizações que não estiverem de TRATAR NA MESMA. pio tenebroso ê o do DilUn-

;��rd�:�I: �:g�!i�ã:of�;;:n�ze;ds�:a� FÔRÇA E LUZ DE CRESCIUMA SIA. �:;:, �:�er�c::��e���o ":::!S� loN�:V::�:d�e:e��S:e:�:. �:IO��:r�:�� a�a�:nda�iSr��
Al't. 8.0 _ �m;a�·�;ap'���7:it��i�n1�0«��s��e��f��:·ial P�loDp;c�e:teL flca� �onv�d�d:S �s°s;n�o�tA�ionis-I :���:od� t���::�:�I:a� p���� �:I:�� oD�:�����st�e S�:���� ��e:n:o::�7!���0a !O��:�

dos calouro,; de 1961, ficará a cargo tas desta Sociedade a comPllrecerem à Assemblêia Geral desvio� de conduta eram Matos, da imprensa blume- ção de Imprensa e Rádio do

da U.C.E. Ordinãria, a realizar-se no dia 24 de abril do corrente ano, lconsequentes a uma perver· nauensp., vem tendo atuação Vale de Itajai resolveu ho-

ArL 9.0 _ Os casos omissos serãi . resolvidos pela as 14 horas, na séde social, a fim de deliberarem a segUin- II sã!) dos sentimentos, eUm! �es�acada a testa daquele menageá-lo, oferecendo_lhe

Comissão Organizadora composta por te ordem do dia: nando a capacidade êtica e orgao. ..- am jantar no dia 19 do cor

dois elementos de cada Centro Acadê- a) lel�t1l'a, exame, discussão e aprovação do relatório de auto-julgamento. AgOL:t, atestando o con- rente,

mico, devidamente credencIados. da Diretoria, balanço geral, demonstração da conta Sob êste rótulo de persa tentamento de seus colegas·

Florianópolis, 24 de março de 1961 Lucros e Perdas, parecer do Conselho Fiscal e do- nalidaje psicopática, entre
---------- -

(as.) Domingos Augusto Caio _ Presidente da UCE cumentos que acompanharam o balanço geral, rea- tanto, muitos êrros se tem SALÃO DE BELEZA
Ernani Bayer e Paulo R. Pereira _ da Fa� IIzado em 31 de dezembro de 1960; cometido, no que se refere a

culdade de Direito _ Luiz Ramos F!oriani e bl eleição da Diretoria e dos membros do Conselho !esponsabilidade criminal.

Lea dei Prá Neto _ da Faculdade de Cien, Fiscal para o exercicio de 1961, cabendo à Assem- Os casos de personalldadr Ven.de-se_.um móvel com 3 poltronas e 2 modernos

Ec::n. _ Luiz Carlos Assis e Aldo Brito _ da bléia fixar-lhes os honorários; psicopãtlca são perfeitamen .õecadores marca "MONARK", com "penas três mêses de

Fac, Farm. e OdontoI. _ Maria Lucia Freysle_ fl Outros assuntos de interêsse social. te caracterizados e não há. uso. Tratar com RogériO, na Av. Hel'cillo Luz 137, ou te-

����n_:_ �:;���:seP�=:i;A::r��ad�r!:::�' alU�:��:::�I: � ':;l�; :::;6�.�u� ��:�ea I'::��a an:set��:a!�. 1e_'o_n_'_'_'8_3,
_

Ab:l:r��\r�:�:'�o�i:�uld. �������iI�i.!eSSO e!
SOCIEDADE CARBONíFERA

--

p:C;e �I;::t�eesr ���::a�l:ai��
PRÕSPERA S/A. 1'�::�I�::�I:I��=�e oUre���::�

E D I T A L D E C O N V O C A ç Ã O Admite Schneider, estudio-

T,EMARIO

ESTAMOS EM PARIS!

Móveis Cimo de Florianópolis S. A.
Assembléia Geral Extraordinária

1.a CONVOCAÇÃO
São convidados os :ôenhores acionistas para a as

sembléia geral extraordinária a ser realizada elll nos_

sa séde social á rua Jerôn,imo Coelho, g, ás 16 hora" ao
dia 6 de maio do corrente ano a fim de serem discut! ..
dos os seguintes assuntos:

a) - Aumento do capital social
b) - Alteração dos Estatutos S"ciais
c) - Assuntos de interêsse social.
Florianópolis, g de abri1 de 1961

Móveis Cimo de Florianópolis S. A.
ROBERTO BES�A - Diretor Comercial

:>0 do assunto que as perso-

terís���rsia��rc��� �n��:!m��:t�r:�sc�n�:t��m ��:�c�'! dest:��ci:�:��t: ����a���:I�:�d�S<)�e���ê�:e�:���n���i� �i:'�d::�m ��:;a�ê��� ��:
mão�_�heias, a natureza, a dotou. Unica na elegânciÕ!! niria, a realizal'·se no dia 24 de Abril de 1961, às 9 haras, 'nós Imaginado, das persona

2primorada das suas lindas mulheres. Unica em tan., na sêde social, o. fim de dellberarcm sõbre a seguinte lldades humanas. Tais des

tas e tantas cousas mais. I ordem do dia: jdos podem ser positivos 011

Ontem estivemos apreciando a conferência e mar ..
'

al Leitura, exame, discussão e aprovação do relatório .1cgati7os no aspecto êt:co ou

cacão de mercadorias chegadas ao nosso mais tradi.. !
da Diretoria, balan�o geral, demonstração da conta social. As personalidades

cio�al'magazin de modas. Justamente o estabelecimen·, I lucros e perdas, parecer do Conselho Fiscal e do- �pslcopátlca�, entretanto, são

to que mais coopera, i'>,fl trinta e tantos anos, par.;
I

cumentos que acompanham o balanço geral, reall- !lquelas cUJa coríduta ::mor

justificação desta fama de bom gesto e elegância que' zado em 31 de Dezembro de 1960; I mal a_� fazem sofrer no seu

o nosso mundo social desfruta em todo o país. I OI Tomar conhecimento da renuncia do Diretor Pre· estado mental e, como con-

Pois, foi nessa oportunidade que duas senhoras, sldente e eleger o seu substituto; 1 sequênCia sofre tambêm a

cujo bem gôsto é proverbial em nossa a�ta :.ociedade.l c) EleIção do Conselho Fiscal para o exercício de 1961; sociedade. Há aqUi, um psi

manífeslaram o seu enlêvo e a sua admeaçao pelo� I
dl Remuneração da Diretoria e dos membros do Con·

.

luismo anormal, uma "ano·

artigos recém chegados nessa frase, proferida com ex- selho Fiscal' maUa da personalidade Ou

pontâneo entusiasmo: - "até parece que estamos em

I
e) Gratlf1caçã� aos DIretores e empregados; ! �ros psiquiatras, prln�IPal-

Paris"! . . . .
f) Outros assuntos de interêsse da Sociedade. :.lente da escola alemã, dão Vende·se um motor Dinamarqllêz a óleo cru, com

Foi um elogio sinCef'l.l e eloquente. Foi um elogio Crlsciuma, 23 de- março de 1961
•
r:ausas não simplesmente pouco uso, de 7.5 HP, 50/80 ciclos, Amp. 19 e volb; 220/110 .

..maecido ao bom gôsto do nessa com�rcio entre o qualj Antonio Carlos Gonçalves Penna
.
:!volutlvas da personalidade, Os interessados poderão .exam!nã-Io diariamente na Ma-

ocupa posição de destaque os Estabeleciment:::s A Mo- Vice-Presidente no exercido da Presidência. mas Sim congênitas e genê- !:::midade "Dr. Carlos Corrêa" onde serã prestado melho-

delar. .

I tlcas. Tratar-se-ia de uma 1'('., es�larccimentos e prêço.
�---------------------�----_. .----------�--------------,

SOB O PATROCINIO DO CLUBE SOROPTlMISTA SERA REALIZADO ,NO PRÓXIMO DIA 15, NOS SALÕES DO CLUBE DOZE D E AGOSTO, UM
GRANDE DESFILE DA BnUTlOUE "A BONITA", A RENDA SERÁ EM BENEFICIO DOS TUBERCULOSOS E DO PEOUE'NO JORNALEIRO,

-MOTOR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dr. Lauro Daura
CLíNICA GERAL

Especialista em moléstia
de Senhoras e vías uriná.
rias. Cura radical das rnrec,
ções agudas e crônicas, do
aparêlho genito_urinárlo.em
ambos os sexos. Doenças do
aparêjho Digestivo e do sts
temi nervoso. Horário: da;
10 às ]1,30 e 14,30 às 17,00
horas - Consultório: Rua
Saldanha Marinho, 2 _1.0
encer, esq. da Rua João
Pinto - Fone: 3246
Residõncia: Rua Lacerda
Coutinho, 12 (Chácara do
Espanha - Fone: 3248

'",

Dr. Hélio Freilas
i�tÉDICO D.A .i\IATERNI
DA,DE CARl\IE,LA OUTRA
DOENÇAS DE SENHORAS
-- PARTOS - CIRURGIA _

CI.lNlCA GERAL
Ondas cur-tas - Eletroroa

.:u!ação
Consu tório: - Rua vitoi

Lei!,�r\ê�':I�:�S�:;j��ng�stl�ml\S(��'V�d�;:r�:\i� ���:�a dl�. �o��
N - �a�:aà�a�l�C�

IT('<lUI)' a Rua Major Costa 68 com Acacto Lemos, 'I ::;;�J'a'V:i 47u --

Estreit.o.1 Fones , 23-22 e 63-67
2Gl!) \. .. _, ...... _ ... es, 'B. _a '8"'''' 1M. .... ....__

���� !� DEPARTAMENTO Dl:: SAUlJE PUBLICA j
3313 i: PLANT·ÃO DE F ARMÁCIA f
���: , MÊS DE ABRIL ,

���� '_ � = ��:�;go{t,arde) �:�:!�!: ����:�� :� �� ��::��::� :��ii • 15 - SábadO (tarde) Farm�c:a ato. ANToNIO ���� ��i��: ��������� •
3733 • �� = �:��!n;e�ra (feriado) ��:�:�:� ���1':��EN��E Rua Trajano •

-------:-------
2584 , 22 - Sábado (tarde) Farmácia NOTURNA !(ua Trajano (LINICA DENTARIA COM ALTA�;;; • �� = �:�:�og°(tarde) ;:�:!�:: ��;óU:r�A �;��:aT��j��ONovembro

VELOCIDADE3023 • 30 - Domingo Farmácia VITóRIA r:':lça 15 de Novembro II
20�� '.J p'antão noturno será efetlWldo -petas tormáctos szo. AnUí uo, Noturna e Vitóri.a,..

Sel'\'i('o de Luz e Fôt'çn , 2404') plantão àiúrno compreendido entre 12 e 12,30 /ls. serlÍ ef('tuado pela !arm. Vliona

..__
'

........_ .... __ .......... '. E S T R E I T O
i g :�.'�:: V����A:U�UCAA�:?SA? � • 1� = ��::�:� �:::::�:: �:;:�:N�NSE ��:: ��d�'� �:��o\'o
• ENTÃO PROCURE O ESCRITóRIO DE VENDAf" 21 _ Sexta feim (feriado) Fal'lnácia DO CANTO Rua Pedro Demoro

•
DE IMóVEIS, DE

.., •• 23 _ Domingo Farmácia INDIANA Rua 24 de Maio
" OTTO JULIO MOLINA, RUA FELIPE sCHI

.. 30 _ Domingo Far:r.ãcia CATARINENSE Rua Pedro Demoro

• ;\lID:E�6E-T����:1���t���i��� ESCOLAR DF' �
J plantão noturno sel'd e!etu.ado pelas famác'ias do Canto, fndiana e Calarinense

• BARREIROS, LOTEAMENTO "BAIRRO IPIRANOA"" ,1 lJl'eSellte. tabela não poderá ser aUcTUda sem 1J)'evia ã)11orização deste pepal'tam�lIt[l�---------------��----�---------------�---

a.. c.ullMb-. ..tra, 1"
Telefone 11022 - Cu, Poat.l Ui
'"iI'i'r�. T�lerráfk. ESTADO

UIH.TOB
w: .. Lu·. d. Arruda aamo.

I; I ii : :\ T •
LJo" "i" I-''''r·[l�n.lu ,f� AquIlO

1>!1I ..\ rOaaM
O.' � ,1 �. ;:'"to ,:l.!h�rru de Amorim And,'"
1':" ! �·I,,,. 1'l;'dr'J f'au:o �'.l:tchli(l·O -- Zury Mach.,"-

d�' P_",'" (�" CU$�1l Ramo.' -- Carros A, euvetre Lenar

COLABuH.·\/lUIiXS
p,,,' ':'II';'''� Fllbo - Dr .l.,,·�,d,· 1,·"

\ 1· idp� Abreu - Prd f'.HI". 0111

?r"r tirhou ,I'Eça - Major !:'!l'f"n .• " J:.J,· .. nu) .� Pr
M�f!.,; oi" ,Ie Ol'lleJlu - Dr Mi:� .. r, Llóit", da ('{}�tll
Dr Hul,j'n Costa - Prof. i\ S":�H, :\t:ttv ._. WalL.

L/ln�f .- Dr, Ar,yr Pinto dn L'I� -- .ol...::' Clbt\l! 'I'eive
D"r�,f,r;,., SoareI! _ Il� v"·"'"qr. ",,\ !'tr",,' """'

UZ�l�l� IB'�j:,�ol�m�l:).7,enfló V, Lima - Mflllt'.I' B'Jrgc\
[·'OTOr.R.'\FIA .- A:mI.TO� "!EUlA

I' 11 H L I c I O • �) •
O ...n, .. , A. Schttndwetm - Yh-giliu Dias

K.f'H.�'N't.""'T t

It"II''fuatllt6• s: li t..u. LI4I.
1:101- a.a 8eD.a.Or 0..1.. n - •• '.'G'

'l'.t UiIlJ4.
!, r•• 1. K .. Vlt6rla Ui - 11'.... i �.

T",I, ."-8'"

�Yflço l'ele,d.tIt'.I2:1 UNlT.lI PR.tlS I\J-f')

AU.NT):S • CORUSPO�D.NTlI�
III. Ttod.....ulelplo. ti 'U,NT..\ CA'fAN,l!'fA

.IIUIIC.JI

TELEFONES UE 1�!'tIEI-wr./'\Cl,\

Corpo de Bombeiros

Estação Rodoviária
Hospital de Caridade
Hospital Nerêu IRamos

Hospital Naval
Hospital Militar
Hospital Sagrada Família
Juizado de Menores
Policia
Polícia {Eetreito)
SAMDú
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Serviço rapidc e perfeito. tratar tom Hodrtgnea
Freitas ii rua Conselheiro Mafra. 16<1 fundos

Dr. Hélio Peixoto U", W"�!:;'�:ALUMIR

I ADVOGADO I ;_)llllo ....�Q p.l. r.O-I&1I1W. ".0110..

ItScrlt6rl0 _ Rna ,.UPt ,.1 �. 14.<11""'- ola U",,,,,.IG�.

Scbmldt nO 37 _ :lo Andar _ 40 IIl!,1U

I
Sala t. �I���::,::co";.f c�;::=-a:o·::;
Resldêncla -- AllI.mrd.

OctáVIO RCoUICU" LOna). 11:-
Adolto Konder uv l''T ..Dt"ruo '<10 Sanloo d. ClnUIla 110

I ema Palitai tO' HOIIlLU., I'" !',-IIU' C do 110 CI.

'retercae _ 2m ,,,,,,elra_ !4édl�.. <I .. HOtpllal ••

Carl<1Q.de ,(13 ••i,rnldll4. Df
C..,loa cort",

DOENÇAS OI SINHOUa
PARTOS - OPll1A.ÇOIS -

P .... RTO S.lY DOI. �I" ""4-IQOa

pllloo-proftl.'loa
Coi!.Wr.,;r!o: RU.!OlO plD,.... 10

h'.l6,OO II 18,00 b()r.... A,MzI4.
>Otn bar... ::u.rc.<I ...

g.,\.:I'lIcb' ... g..,1I.r.1
!j,IH'lIf1Qutl •. 1.11.

GOSTA DE CAFÉ?
ENTÃO PECA CAFÉ ZITO

VENDE-SE

EXIJA A "

NOTA FISCAl
DE SUASCOMPRAS! ... E CONCORRA A� 4 >

/ QORTEIO� EM dUMHO f PElEMBRO

!I SEU TALÃO VALE 1 MILHÀO�
-------

TROOUE SUAS NOTAS, ATÉ 31 DE MAIO. NOS SEGUINTES POSTOS E HORARIOS:

�OSTO DA RUA 'rRAJANO (Predio do Rancho da Ilha) - DIL�'\ a 63 feira _- Das 7 âs....18 horas Aos sallados _ das 7 as 13 horas
- P(;.'-;iTO DA nUA FELIPE SCHMrÕ'l', 36 -- Ql 2a a 6!l. feira - D:1S 12 às is �"'?Ãos só:í)a{lús �- das 9 as 12 horas __ róSTO DA

;:�/)\u���fOH �� ;� �� �a6e�1 i;;r!e�l�/��S 12 ��)�/��r�� ��J/�;bacto3 ... D!��1�� �; - PÕSTO DA COLETORIA ES·

.

'" ��.>�".:'--�"_;;_ii ,-
.�

"O ."TAno" O ItIAI! !PlT100 IHAfWl n.. I!Att'fA l'.-\TAK1N'
--,,------ .-

ClINICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais -

� Angustia. - Complexr.,s - AtaQuc� ,\LIl,'"

: prob�:�t��:n�t�!�:a E�e:;��;�11U� CGn, IIne:'l(.,'ln
•

l1li rnsunnetereote - CardlozolorSpls. _. Son<l\'·:II[.l'!i •
,

" Psicoterapia. •
- Dlreçâ�:.o�::ci�l���o -DE nORU<,<

•
, DR, JOSS: TAVARES IRACJi:M..., •
• DR, IV{.N BAST?13 DE ANDR!,IJl'. _
• ��dNe��ç��AA&V���: !:a:�ol�al!n��:� ree •
• (Praça Etelvinn Luz) - Fone 37-5:': •
----- u �_�

DENTADURAS INFERIORES
M._TPDO PROPRIO

rrXAçAO OARANTID�

DR. MOORRIS SCHWEIDSOH
CmURGlAO DENTIST ....

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO 1' . .,1/ \ ......
RAIOs X - PONTES _ PIVú.'"
TRATAMENTOS DE CA!'-iAL

HORARIO - das 8 à.� 12 e das 18 as 2i1 0'"

HORAS MARCADAS .- das !4 as 1t1 1100"
_RUA TRAJANO. �9 _ 1.0 andar

S�g.�ndo a evolução moderna Odontológica, V. S,
podere (I!SpOI' de uma Clínica Dentârin tap[lz de !ll� pro'
P?l'uonnr um tratamento inteiramente illdolor e cfi .

clente,

�l'eparo de, caddades p(õla Alta Velocidade, 300.000
rotaçoes I-jol'mmuto,

Dl': Nildo�, Sell - Consultório R1od-emamente ins
talado a Rua Vltor Meil'elles n, 24 - térreo _ Fone _

2545, - Atende diariamente (!om horas l11L'rcad,,�,

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIAO-DENTISTA

Proparo de -cavidades pela aItn velocidadc.
BORDEN AIROTOU S. S, WHITE

Radíologia Dentária
. CIRURGIA E PRÓTES� nUCO'FACIAL

Consultório: Hua Jerônimo Coelho lG _ 10 IIndfll'
Fone 2225

Exclusivamente COtp hOl'as marcadas.

Olhos - Ouvidos - Kariz'-e-=-Ga-rg-an-'a
DR. GUERREIRO DA FONSECA
TRATAMENTO das sl:'iuSITES sem operação !.lO!ULTRASO\' e IONISAÇÃO_ EXAMES dos olho!' e

Rr:CEITA 11e_ óculo'!' ('om EQUIPO RRUSH.LOi\IB,
l?X.'\ME de OUVIDOS. NAf:lS e GARGANTA por MO.
IJERt\O EQUIPO RHENOl. (único n:1 C:lpitnll OrF.
�AÇ,,-O de AMIGDALAS - DF',S\'IOS dt, $I':/'TO e
Sli\'USfTES pelos mais mOd0!'nOs [lt·o{'('.��o�. (1)('1':, P'ffi
'"dos os 1I0SPJl'Affi rio Flol'ianópolil\.

CO.\:SULTóRlO - nUA ,ro;.o PI:\TO :l5 (pm
:n'tlte a Radio Anita GarihaldO,

RESID�NCJA RUA rRUPE SCJI;\IIDT �,� _

POSE - �560.
---_.�--,_._- -_

MOTOCICLISTAS
,\ RAINHA DAS BICICLETAS, avisa que
esili apta a executar o sel'viço de pintul'a em
Motocicletas e Lambret;;i1. ({IIII: Couflelheil'o
Mafra,154

APRENDA INGln
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira. 42
U T IL

A Rainhr'das Bicicleta aconsêlha.' Jint"r
sua bieicJeta qundo �élizer 'fi-é'-d'es�ál'io, pois

é a Slfa conducão. 'ii>

CONSELHEIRO"lVIAE'RA, 154

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PENHA: PRIMEIRO' SANTUÁRIO'
o art. 34, ê 3.° dos Estatutos

Face o que determ' <;e1!lpléia Geral para
e cinsíderando Convocação � 'er os no ..

o dia 7 (sele) de maio p. vindour;�o�,;pa:i,�a"!jJii....vos membrcs da Diretoria e do Conselho Fiscal. o ...
municamos aos srs. associados que o registro de cha;
pas será feito até ás 10,00 horas do dia 4. (quatro) do
referido mês, na séde da Associação, á rua TenenteSilveira n. 69. nesta cidade.

Quaisquer informações serão prestadas no endere
ço citado, com a Diretoria, diáriamente, no horário de
9,00 ás 10,00 horas.

Florianóoo!is 4 de abril de 1961
.�. Chrystaldo C.. Amuj1 - Presidente

Osnildo de Oliveira, _ 1.0 Secretário

-Governador.
-

OespachaiRIo Com
-

Secretário do Trabaho. Autoriza
Auxílio a Sindicatos

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

COLUNA
CATÓLICA

CONSELHO
A Raú!lw das Bicicletas aconsêlha

com Mm bi.ciclCln 1)0'1" cimn dos l)assl'ios.
Rua CONSELHEIRO MAFRA, ]54

Acham-se ã. disposição dos snrs. acíonrstes, na sede
social acima indicada, os documentos a que se serere o

soctat ar-una Indicada, os documentos a que se refere o

Florlanôpolls, 30 de março de 1961
Heitor Bittellcourt - Diretor Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Regata c. Vice - Governador
Itojaí

gtu-se em companhia de da do Dt'. Vinicius Alves
amigos e correligionários, Pedreiras, onde lhe foi ore
atê o Hospital Maternidade recido um almoço, o Vice
Marreta Konder Bornhau- Governador tratou de as

sen, percorrendo demora- «untos de tnterêsse parti
damente tódas as instala- diria. Estavam presentes
çôes daquele importante ainda os médicos José Elia
cstaoetectmento hospitalar, mar da Silva, Dirceu de
em companhia do Diretor Sena Madureira e Afonso
e médicos da Casa. Celso Liberato, além de
Em seguida, na resídén- vários lideres sindicais.

Diretório Munidpal de
Elorianópclis
Na forma estatutária,

convoco os membros do
Partido Democrata Cristão
de Florianópolis, para a

Convençâo Municipal, que
se realizará no próximo
dia 13 do corrente, às 20

horas, à Rua Felipe Sch ...

midt, N. 46. Sobrado, com
a seguinte ordem do dia:
1 - Reestrutureção do
Diretório de acôrdo com

�i';t���� N��:�:�tõ�Ao A FACU�DADE DE FILOSOFIA E A
�a�a�:�::i;aeÇ!�n!Oo;De- CIDADE UNIVE'RSITÁRIA
3 FlOl'?a��:�li:��u��os;bril A adminlstraeão e as demonstradora da cape-

de 1961
aulas da Faculdade de cidade dos catarinenses

Dr. Biase Agnesino Fa- !:!os�iad:st!��re:t:�deel� :�:. terem U�arsi...

raco, Presidente
completo funcionamento Hoje não se discute a

na Cidade Universitária, conveniência das Cidades
na Trindade. Seu telefone Universitárias. O Estado

•
é n. 2502. Também já e�_ de São Paulo destinou
tá funcionando o bar uni-, três bilhões cara a reior

;�:si!:ite��r: ��a����: ��iv��sid��e-jád:os���Si� facul�a�esegundo telegrama de 4

I Assm, a Universidade dlo corrente, cumprindo
de Santa Catarina, a ins- determinação do Senhor
tala*,se prõxímereente, Presidente da República, -'

terâ a sua Cidade Uníver; mandou elaborar um pla;

U d
· hnm •

n()ig !�
� a-

•

f::�{t�;i:!;;':�:��;;i#� !��;!�n��:t���:e:;��i ��J!â,i:d�:���:�;f��; ma u�S_ .�UJitllJlk\JfuoflrdO nalS
agremiação. Este trccíona- D G d P r b -

- P
�é��f�� tr::U;;!�o�a�u�ive;�. O OY. O arana !ao(.Ju - ���'ó"élaFaculdade de Medicina em Santa o Dr: c!�naco �il�a,. na O BIOTÉRIO

�

engalfinham para a coa- T I c:rh,..·.... �Catarina representou um passo agigantado no setor oportuní ade, ec alado Acha-se em construçao,
qu"iBta da liderança do par- enen e _,��Jiffiiit-_· educacio�al superior! de vêz que .veio preencher um� i�v; �:�;::d�i��a��O�n���� ��� t����él�i�, dad:�������i�ti.do, te1� as suashbases �a: Do governador do. .. P

_. lacuna, da Qual muito se ressentia 'e nosso Estado. C:iS a operosidade e tra- que poucas Faculdades de

�t%:T�omO:au::�, O';;!rib::_ raná, Nev R.. ,,? c-e; Florianópolis - S. C. Com est�s palavras, iniciou o Dr. ��rio Clím�c() L)�l�O do Dr.' ROl?ão Con- �edj.cjna dispõem. O I!iot�-
to nvue e ArDIdo de Car- o SJ .•J.._��a, receb7u O Governador do Es- Silv? Secretário, da Faculdade de Medicina, sua en� �!�í.il�:�o:'Ç:��es�I�:��r geu. ��Otr�ol��ni�: l�tOr���c��valho.

. _��lITiu�."'1?"ten�nte Wal�lr tado do Paraná, vem a- trevista, ontem, �. nossa reportagem. .
los operosos membros da da pesquíza e expertmen-

��������ran. �c ���' C�efep��,S�rvJ'{} f�:�;��r p�es�:::s� �:l:: Fala�do das .mstalaçoes da Facul�aded Pl"os�egu�u Congregação. ta.ção: lá sã? c�ns�.rvados o

b�,�vh��ii�L aed:V���ê��t�; �ovêr��!Oose;:t� co� gaçã!o paranaense, por �e�:��!:�c�a�ll�i:er�::u���l��d:��: ;:reSi�ine:s& UMA J���AL���S BEM �����O'diV�:.�l�al!XP��Í��e�:
entre o grupo do Sr. Bar· rnunjcado� ocasião da reunião dos País, que nos tem honrado com a sua visita, a nossa _No tocante às inst�la- '0: Reportagem de "0 Es'

�:l���.en �u�s��e:rOlí��i�;S: I1m� Sr. Sul�Tenente Governadores dos Estados F.acuIdade �e enquadra no rol.da.s que se acham tec� 6���rva�" r���rt:g��cul���� Lado", sentiu-se desvaneci.

çue acreditamos inconve- Waldir SchfiL\f da região sul, com o Pl'e·· ntcamente mellu:�r _

aparelhadas, para ofere.cer aos de Medicina de Santa Ca· da com a atenção e genti-

�::�t�� abordá-los no mo· �.eÚoC��fep��c�:rd�oG�: siden��âni�R��1ros. ���v�::!e�iV:��:;Ç���rí:�I���entes de apoveltamento t����fad���od��ís�ai�o�:�� ��� ��?l 1��ri�Oi �l���!��
O out1'O grupo, o do ex· vêrno Governador do Paraná dois anfiteatros com pro- Silva, c pode assegurar aos

Goverttador Heriberto lfu1- AFLuENCIA AO VESTI- alunos da Faculdade, de. i�tore.

.3 cÍnem�togni.flcos e catarinenses, que a Facul-

::�rnia�nb:: se�;�d�:S��1��� Canal de Linguido: Abertura Indagad��r� a afluên. �\i���I�Uo:, t�mD�e ������� �:pes�:�ri�'ad:�el�al�e e:t��� g���:.?neaM�di�!��n��t�a��
��r�!�;.tfórç;�a s��:iÇ:;Oi�� O sr. Clóvis Pestana, media lamente a abertura �:bul�� C:and����1�a��, v�i�� �j�n��t:;'����ãQ.e:���o ��

oe todas as matérias do ��â�;'�lÓ�� orgulho para

t���'���f��ntec�rt1�h��P1t� çt��ul:rot�a:a��bltcaas��:�' �:ab����::r:cia c::; d: ����: ���. �::���1aS���� ����, A���em�coégi�jal��
��� �o;���'ei��ntosarnente tendendo solicitação do Linguido no Estâdo de �:�i:��e�e d:n����s p��� �g:�r�a�n. S��U�d�1 �J���
(,c����e v!� a��� ���� Presiden'te da República Santa Catarina, que re. tados da Federação, sendo Humbt:rto Colesso.

b��� ��r���a�dse;;�:'m��� ��:���jd�UP:�t��PRio�a� ��í���:ad:sP�l���:�!:s�n:� ���iffco�:��e�����en�aig� QUATRO v1��g�s BOLl·

tidas com certo sigilo, é Canais que promova 'i,. bertura de tráfego mario- (:utarinenses. Disse-nos, ainda, o Dr

�:r�s� tz:;P��Stíí���sa sgg:::e�� timo dessa região catat;i.. RENOMA�O�E:ROFES. 1�I!r;rcC�lad2�ena s;ac�f�:�
Ctcontecimentos. H r F' Pedra nense. Ressaltou ainda o Indagado sobre os pro- quatro alunos bolivianos,
Na convenção do partidO • J. .. titular da Viação que o sr. fessôres e matérias do cur· cujas matriculas atende-

..

'sta comentada Presidente da Republica so, declarou-nos o Dr. ram a convênios culturais

�P����lg�U pordiver�a8 vê· Fundamental assumisse compl'omi>�:) Cl"imaco Silva - Fu�io' {;Om a Bolivia.
;;cs - e que os rimrnos es- formal com os trabalhado� nando com apenas duas Após, o Dr. Clímaco SIl-

LI�lar(io, a não :er que até Recebemos, em data de
'

res daquela zona sul do ���es, g:dO f�;��n������ ��' d��!�gênc�asmâ�tr��-c�i�lá �s co_nve�saçoes lta�a t�S ontem,: do Padre Quinto País nara a reabertura do conta éla com a colabora- aade. A reportagem mos

;;3:�1�:�ç�e�es:ja��e �l�cesso- Davide Baldessar, Pre...
canal. cao eficiente e valiosa de tl'Ou-se impressionada com

x x sidente do Hospital e Ma..
.

professores renomados, �,organização e aparelha-

Em tempo', aqui vão as
ternidade Sagrada Fami..,

Vl'sl'la de Cortezl'a �:�t�� 0g ���� ��vep��f��� ��r:u�n!O d�ef:�;��o,eSt��J;Ua, comunicação de que sol' Samuel Pessôa, um dos

:'!6����ç��ngd�t��:Õ1:lgit:�� ��ra!, �:mc�r�r:�:n�: �� Em visita de COl'tezia �a��sj��i�:��v�� n��eéri�: Trabalho Concede
;�ozgab'fna�� �/;�esi�::�: ao D�·. Jade Mâgalhães, Latina I

da República em nosso Es- Exmo. S!'. Governador Secretário de Segurança Sobr� as matéria� ieclo· Secretário do
tado. Celso Ramos e outras al- Pública, esteve o Dr.,A- nadas no curso, dIsse-nos

l�zsada:�r��;:Z�i�e�:�:: ::i� d���icd,�oP��:�;: ����!���1�1���f�. s�r::�� A.udiências
çamento da Pedra Funl-- oportunidade, o titular da �i;i����. Histologia, Em· de��t;��d�ra�:r o����sen�,
�:::nta���lh��vod!q:re �::�:; 0ct:�o�;�:onem��: ESPfRIi�Nr:AÇKgNFRA- ������áe�� en�o seuT���I���
êstabelecimento· dial palestra. m�� l�������' e���:ga�� �,e gi�e����afí��ie:us��ê�����

c outras pessoas.
Entre os que man�ive

mm palestras com o Titu-
I

lar da Prfilsta, destacamos
os Senhores: Hermes Men

donça, Presidente da Fede

ração dos Trabalhadores
na Indústria de Sant� Ca

tarina' o qual tratou de
assuntos de interesse da

classe, Sr. Dr. Pedro Ivo

��:r���e�r.d�idid��in�:
Diretor do Centro de Saúde
de Florianópolis, Senhor
Antonio José Parente, Pre·
�Itlente do Sindicato dos
Mineiros de Criciuma, que
fez a entraga a Secretaria
co Trabalho da documen
tação exigida para paga
mento da cota de 20%, sô
bre assistência social man
tida pelo Sindicato; Se
nhor Germano Beduschl,
Proprietário do Jornal "A
"l'lUBUNA" de Blumenau e
o Senhor Genl;i! Mangui
lhottl

O Clube de Regatas Aldo
Luz, q_ue ocupa - sem ra
"01' algum - lugar desta
cado no Remo nacional e

continental, vem de orga
nizar para os dias 27 e 28
de maio prôximos, nesta
capital, uma importante
competição remísttce, de
nominada In REGATA Ç)FI-

Partido
Democrala
Crislão

eel'

Internacional de S
CIAL DE SANTA CATARI
NA.
A gigantecca competição

náutica contará com a

participação de clubes do
remo do Uruguai e Argen
tina, de São Paulo, Gua
nabara, Pôrto Al�gre, além
CIos clubes de Florlanôpolis,
B1um€nau e Joinville.
Será, não resta a menor

dúvida, a maior resta do.
Remo em Santa CatarIna
e mesmo no Brasil, pois
teremos sete páreos, nos

quais competirão nada rne

nos que doze concorrentes,
o que é inédito em ralas
barriga-verdes.

O Botafogo e Vasco da
Gama do Rio, e Montevideo
Rowlng Club e Club Pay
sandu de Remeros do
Uruguai; Vasco da Gama
de' Pôrto Alegre; Tietê e
Floresta de São Paulo; já
asseguraram suas presen
ças na importante compe
tição. estando o Clube Al
GO Luz, promotor da rega
la, aguardando o pedido
de inscrição de clubes da
Argentina.
Os clubes acima, soma

dos aos clubes catarinen-

ses: !\ldo Luz, Riachuelo,
Martinelli, desta capital;
América de Blumenajj ; Ca
choeira e Atlântico de
.rornvnte: totalizam os do
ze clubes que estarão dis
putando a maior e' mais
impor-tante parada náutica
já realizada em aguas ca
tannenses.
Ricas medalhas e valio

sos troféus serão disputa
dos na referida competi
ção, ofertados por esportis
tas e homenageados nos

vários páreos.
O Dr. Arlosto Buller Sau

lo, Presidente da Federação
de Remo de São Paulo, e
grande batalhador da cau
sa do Remo no Brasil, .iá
comunicou a Dtretoría do
Clube de Regatas "Aldo
Luz" Que oferecerá artísti
cas medalhas aos remado
res e rico trofeu ao clube
vencedor do quarto páreo,
páreo êsse em que o Ilustre
desportista é homenage"
do.
A delegação uruguaia,

composta de 28 pessoas,
chegará a Florianôpolis
conforme comunicação on
tem recebida de Montevi
deo, no dia 24 a tarde,

viajando por via terrestre.
"Está assim assegurado o

completo e x i t o da l.n
REGATA INTERNACIONAL
DE_ SANTA CATARINA.
Segundo fomos informados
por Dirigentes do C. R. Al
do Luz, promotor da Rega
La, no dia 27 realizar-se-á
11m Congresso com a pre
sença de todos os PresIden
tes de Delegações, afim de
ser escolhido local em que
será realizada a 2í1 Regata
Internacional de Santa
Catarina. Pela mesma fon
te soubemos que a matorta
dos Clubes de S. Catarina,
pendem para a Cidade de
Blumenau, entregando a

responsabllídade ao Clube
Nautico América a reaij·
zação da ze Competição
Internacional.

DR, JADE
Felicita Pres, do
I N I C
o Dr. Jade Magalhães,

Secretário de Segurança,

t:�:r��:� a�re����t!To
Instituto Nacional" de I...

migração � Colonização,
uni telegrama fellcltandc
o pela "feliz escôlha seu

nome para Presidente do
INIC", acrescentando. que
o Dr. Ivan Luz muito
honrará, pelos dotes mo-..

raie, pela inteligência fuI ...
gurante e cultura invul...

gar. .

·ó- cargo.

em
Esteve em Itajai, onde

permaneceu algumas hc
ras, o Vice Governador do
Estado, Deputado Doutel
de Andrade, quando de sua

passagem para uma visita
ofIcial ao municipio de Rio
do Sul.
Recebido no aeroporto, o

Vice Governador, que se

fazia acompanhar pelo
seu Secretário Particular (I

Ajudante de Ordens, dirí-
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PALA(IQ DO GOVÊRtNO
DESPACHOS - Com o Governador do Estado,

despacharam ontem, o Cel. Lara Ribas, Comandan....

te da Polícia Militar, Sr. Waldir Macuco, Diretor
do Tesouro, Dr. Hamilton Hít-leb-anrl Presidente
da DESPE, Dr. David Fontes, Presidente do Con-
selho Rodoviário, Dr. Walmor de Oliveira, Secre

tário da Saúde e Dr. Jade Magalhães, Secretário
de Segurança Pública.

AUDIENCIAS - O Governador do Estado recebeu,
em audiência, no dia de 'ontem: sr. João Luiz Bij.,
tencour-t, Prefeito de Jaguauna, acompanhado dos
S1's. José João Sllvano e Honorato Serafim.
General Alfredo Gomes Sapucaía Sr. Eliseu Ma ...

nent, Presidente do PTB de Turvo Srs. Waldemal'
Vieira, João Vieira e Antônio Dias.
Dr. Ruy Soares, Diretor de Terras e Oolonizacâo
Dr. Fernando Caldeira Bastos. advogado em X�n�
xerê.
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