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Eichmann assinou 3.500 copias
de (onfissão de seus crimesl

Código de Cooperação rEconômica
UNIDAS, 8 IFfl _ A delegação so�ié- ctal "exige o fon�ento das

ncc apresentou ontem ao rerecões economlcas entre

C ..usemo Economlco e 80' os Estados mcenpendente
dai um projeto dc "decla- mente de seu regimes poli-
racãc sobre a cooperação tacos Ou de seus gr-aus de

econuruíca tnternacionet''. '�'!"�"')Jvimento". A�Sm,�l'1
oue, a ser adotado, cons- o artigo quarto

_

que as

1 itulrta uma especte de co- ".11';( ,1$ rl\l�l1acoes .dos
cign da coextstencta pací- preços dos oro.du.tos ba�,lcos
r'ca no domnio eccncmíco. devem ser ellmmadas e

O primeiro dos alto arll- -rue �unv(,:11 rcrcrcar a rea

gos do projeto Indica que o tizacno de acordos com�r
progresso economico e so- ��'Ó �...d!;�;� 10:ggxp�n���

r-eonomtea dn .. países ruo
desenvolvidos".

S' brc a t\<;'{i�len('Í'1 tecn'
r a e economtca a estes ui-
1 smos, o a-n-ro quinto suo

blinha que a que ministrem
r,s ostsos tnuus.rtate e as

! r"'ânlz,�i'e� internacionais
ri" " b'l�Plr''Ie no resoeí

to à soberania dos países
ucneür-ra.nos e não na in
�-'I'n'i:t em seus neamtos
m.emos. sem conrllçóea
'ntiti:;ls economtene ou

l"i!í\.:lI'(,�"

t-:AÇõEG

Prefeito da ,(apitai
pede licença

_II. o'cnara Municícal.
con-cdeu por unanimldarta,
co d:11S de licença ao Pre
leito c rvaidc Machado pa
ln tratamento de saúde.

israelenses afirmam que

,) Mtntsteric da Justiça es

tara pronto a replicar,
mencionando um precedeu
te inglês, segundo o qual
um Tribunal não tem fa

culdade para discutir to.

maneira em que um leu é

condi.sido a julgamcnt.o,
uma vez que ali se encon

tre. Dizem, também, que
Israel apontará uma doer
são do Supremo Tribunal

dos Estados Unidos, 'que
estabeleceu que a [ut-ísdt
cão do Tribunal não e ate

mdn.ueto Cato de que um

I'PU nvessc sido sequestra
do mediante emprego de

rõrce.
Na prisão de Jalnmeh,

ElchlL,nn ,f'� uma conns
suo aos investigadores is
raeuanos. grnvudn em fita

f'. a s('��ulr. conrndn em

:l.SOO rolhas dntllogratadas.
('IH' u.cnmun» nsstnou. Es
!( ri ),'U!lH'IlW st'r:i :lll'r
':l':n:, no jul�)_:\ll1cnto a

iI ele �bl'il.
'" 'l"l'ifJnpj"o teve seu

rl'!mciro I"ontato com o ado

:;��:-�d�"n��be�:,)-{�������
, ,. I "'rh:l)'ln-, f;O!OU

" " � ., � 1 •. f' .• "I r:'l'
.. " .... i.'i '1'1) "'r""('
'I" "'1,'''''''''''1''' d;,i""ll'p,,-,'e
,_,.� .,-, "'�:li"'l)_ fl rrir' in�s')

Jerusalém, 8 (UP!) - As ctutoridades mantêm

rigorosa vigilância, sôbre Adolf Eichmann para
evitar que êste, mediante suicídio, fuja' ru,' fÔl'ça
tal como o fêz Herman Goering, Eichman é iml'icado
como culpado pelo »icssccre de milhões de judeus.
Poucas udees nq história um prisioneiro foi tão

v'gindo q11lmto Eichmann pa.ra se impedir qualq1wr
tentativa de fuga, resgate, assassinato ou $Uicídio.

ocenng. outrora a mão captur a no ano passado,
direita de Hitler, enguliu ' ... __ l dupla guarda, que

lima pastilha de cianureto ln li rt a constantemente,

que tinha oculta e morreu
rcurneru rigorosa vigllancia

poucas horas aqtes da sua sobre o homem. Quando,

execução com outros ex- na terca-retrc. tiver tmc o

ngurêes nazistas julgados o [u.gamento. Eichmann

em Nnremberg. Porem. Is- ficar:' na sala do 'I'ribunaf
rnel lião quer correr nsc s

inteiramente isolado numa

t um Eichmanu Desde> sua
r-abin-; de vidro a prova de
lmla, recurso uníco na hts
tona rurtdica. Entrará ne

la diretamente por um-i

porta que aparentemente
1"'.'<1 ,I urna escada ccuttn

de lima passagem constou .

ua em sua base de cimento.
.... "'1'"1i"'1 fni e�('rupulo·

::lamente inspecionada. esta
_�."a,I!.I, c ,,JJ ".tabe ec:dJ.

uma vigllancia de 24 hora}
crartas em seu interior a

cargo de soldados armados
cre metralhadoras. Duramo

o julgamento, um guarda
ncarâ dentro da cabina,
ao lado de Eichmann, pa-
1'0. tornar impossivel qual
quer contato físico com o

prisioneiro. O unícc con

Lato de Elchmann com o

mundo exterior consistirá
no microfone e auriculares,
mediante os quais respon
dera as perguntas dos ad
vogados.
Entrementes, em circulas

bem .informados se aseegu
ra que o defensor de Eich

mann, Robert aervattus.

apreser l .arú batalha legal
tão logo se Inicie o julga
mento. Diz-se que o advo

cnoo mcmâo porá em du
vida a legalidade do TI'I
bunal e n.legnrú que o réu
rOJ sequestrado na Argcn
l!na C conduzido a I�rne!
i�e ·n:�,ente.
P::or ."1\'1

.

e� fu:'ld ....n:l"io,

REGRESSO I OE �ERSONALlDADES
RegrcssClram �ntem à esta capital pelo Convai.

ela Cru.retro, iwocedeme <le São Paulo, os 51'S' Dou

tet de AndTade Vice-Governador do Estado; C1wrles

EdfJ(ll'd Mm'i',",' Presidente da LBA e da Confedera'"
('(ia Nacional do Comércio, Domingos Fernandes de

AfJl!ino, nosso gerente, que vem de adquirir em Sâc

Paulo, '1tllla moderna ,máquina: impressora peru o

'IOSSO lIUltllti1lO. Aos il!'stres Iunnens pú.blicos que

l'('torllam il nosso Capital. os votos de boas-vinda" de

-o RSTAfJO'.
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l�S�d.I'� GUJ'ú.,uÀ Q_,., -........a .>",..L�'Q../ t.c/--'O�4J Subc�efia do Gab!n.ete Civil em Santa

-h�..•_....; fij., 1liJ«u,d-<J -....... 0.:1 L<.4>7b ..
, J- Q ��k. I C�tarrna - Bancarros se congratulam

tM�.,�J.-.'s- ,.

-

.... �" �CÜ·""Q;,4...;.....,....,� l com a indicação de Auguslll 'Wolff

��) �'QI.I'a_ ��a oe caUJ'C4Q -li � (��r5.,; I (leSi�;��:1!.�or��.,,������o l7w:�f;eirf1t�:�I:��er�
UI� ��,� � UÁ)r-ev-:�� eu..uf�OO)1 UA.Q ��:;('�:l1��;ld�o����I�ef:O!,'as�a�;��tepa�v�r!tO��
�d.J.,'� I..I�.I.

.

,..,a'J.,'G.&_ ��'fd ''p-o�.e�
-

�d:��:eêl��(I s��d�:i�íbj�cs� ���c��:�� ��:;�:Jl�� °E:'���
.... .'_,/) /1_ Sl'. h11lio Quadros, e ,ao dr. A1Lgl1Sto WoUj, os se-

fS� /. (�
_�<Jf CS#O�tA.Q.. CZ3J' - guintes telegramas, atrlwés los Quais a classe bal]-

I
('(Í?"ia se 1nanifest� inteiJ'Qnlcmte satisfeita com a il!-

���º-.::..��::!:������:!..._�.:j.����..!.:.�'J �rce...' (Tr*'�, dieaçiio de mn elemel1to seu. pawI (C Sub('/!Cfia ('I)'

nj}rêço. csperialmell{C 110r recair (>m um j01)em pos-

u..o�a.. �ot�<1�� taJt.uJ 'jOtl.l:r fr',:l� oe"Jcc....lGO �.-=! �lIirlor C/(' 1'(>ais qllaljdfld(>.� pato o difícil ('orgo.

/ ..,! 1"'11 'qucle e�legu corl'e.:;'

rO � i"�A.v,· �:j�kaú-o���� �dAI� I ��G��i�.IC�SOl;��; �;";!�����d:t\.��n\�����Ur��!:
li!nrin Resn"ilos 'I> _�:l.Hd 1-

"�FI�O < �.�. í9:J), ,L;';", �

IA..OªI
Fp"Ls ('�cs. ['0.1'101> Pa�_..oni JÚnio'.

� � r"f'�i{If"'te SindiC:lto B:ln

j., I "No :nst.u�1tc em qur se "0 C>:lnt C' I

t:> /"''cA. (�)t.u.u._�./�o f

• ct�"".5J".<.o.:.-..�i.� 'li
di':nl"a ind;ração brilh:m-

lan .... :l a .. [l,' na

,. �
, . te colega para chefia ga-

",neLe Civil Pl'esidêncla Re-

pÚblica nosso E s t a d o, Ai
,tpres�o-n1e em nome dlre-

I_
J ••_ _ ..�_

�......t..a (9't_sJ,' ;����;nt�";g��:;nh.r.��;IC,�: .Hf,.:T:I.� ••T , •.....
Le.Jte, congratulur-me pre· ._.......IIII_.·i_l...

-1..........:.:.::..l.:III-c'"í6Ii·.�.l..Uo.f�o. J....t:..c ij§ ��d0tl�.�il��:;toeir�omh��[g;
�ucesi;O espinhosa porém
t:.e'.·arl:-, lunção. Classe
I,e,nc:.'tria antecipa seu voto

Il)nri:l.l1r,a na certeza que
r:,binele Civil catal'inense

!,l't) direção intellgencia
{,Ve111 e brilhante cumpri
"fi '.'0.:1 rigor e honestlda
fie SOIlS reais objetivos.
(:1I'Ios Pussoni Junior, Pre
';clc:1L.� Sindicato Bnncá

I,OS.

�'''''-'''''('I'1 "In

clescjp; {111� !'\eu jl1ll"amen o

r,.-· , "�l"':1.c\o o l11::ti.'I b ':,.
\'e possivel.
'" '1 "rN'!'\O romccarâ Ila
... ;.,- �"rl"')-fcira. nn'e

,,-il)'mnl de trê!> iui:>"<;. c

r(l)'n a presC'nea de 430 jor
nalistas e di,lomatai-l.

Dr. Mu�al R.
�a Silva

De São Paulo, Curitiba e

Londrina, para onde via
jara na segunda quinzena
rie março último. a serviço
(ias empresas que dirige,
I'('I!! essa\] ontem n e."Lf\...
CapiLal, via aérea, n

jld���'\1 c�����ãn�i Si
dlre�or .

da Carlos Hoep
Industria e Comércio
presllgjo.�o IIder poli tiro
Estndo.

Ago�a a ponte "Hereílic LU:l":5 o leit-motiv das'"
�::!����oes da alegre rapaziada da "Diário da

.
'to

('3',.JI.51, J

�J..f..VJ.�..aeA-

Quem os t'scutn. clivirle n ."itlUlI�ão da Ponte em
nuas fn'les:

-1-

�e 31�1�51 a
�

31_1�61 - Estado da Pionte:
perfel�l como se fosse novinha em fôlha. Tuck em

ordem. Nem uma lasql1iJll:a do assoalho necessitando

d.e remll'o. PintUl'n em dia. Canos' C' corrimãos relu_
zmelo.

EX:;10. S!·. -lI-
De 1.° de (evereiro a 7 de abril de 1961:, Ponte

aos. ?e�a('os. Estrados em ruLnas. Assoalhos podres.
�or:'lmaos ; �anos devo!'ados pela ferrugem, Reves_

limen�o �s�altlco - contratado - em falência. p'

���e;0.n�1�1\��I�·á��=· ;'Adol�:!�;�d��'; r

bur

cando até a estátua do grande catarin
Luz,

JAl-ilO QUADROS
PALACIO ALVORADA

Pela totostática da fôlha

IR3 do lvro de atas de um

cios eoncursos "deles", vê·
�e que a candidata LAD'l
DUARTE DA SILVA CAR
VALHO obteve o 20 lugar
com a média 94 e tambérn
o 4° lugar com a média
91,5.'
Observc·se que na e1as

�jflcação do quarto lugar, a

:nédl3 obtida. por extenso,
,: '·nO\'ent:t. c um (' quatro",

enquanto. em números, é
91.5.
Tendo "conseguido" 90

em português. 90 em :na

tem;i'.ica e!l3 em ptáticll
C;o serviço, a média seria
!lI!

[ta está, classiIlcada em 2° Ainda: depois do dia do

e em 4? lugar_, aparece concurso, a candidata vla

c asslficada. em 30!!! jou 'de avião' paro." esta Cu-
O mais interessante ain- pita'! Pela Varig

da: no dia do concurso,
c.:;sa candidata se achava C0r.10 é que pode? Quem
em L>tg�s, trabalhando na leria felt.o as provas dessa
Coletoria Estadual. ond� cándidata?· Seria apen9.s
-,ssinflu o ponto. lima ,cu seriam duas pes-
As totostátlcns relativas �oas outras? Deviam �er

:.. classificação e a sua pre- (lUaS ou até três, poli! foi
sença em La�es serão pu- classi{icada em três luga-
}'�ic.'ldrts. I'CS dlferent�!!

"Apresentamos a Vossa
Excelencia nossas congra
tulaç;1es feliz e acertada
escolha bancário Augusto
Wolf! para desempenhar
elevadas funções sub-chefe
Gabinete Civil Presidência
República nosso Estado.
Tratando-se indiscutivel
mente pessõa Que reune

todas as qualidades indls·
pensáveiS para exercer tão
d!firll mls!'\!)o, IclUOS C'Cl'

Na :eI8�ão oficia! dos
.'andldatos aprovados. ne»

se concurso, a mesm� can

didat:l LADY DUARTE DA
SILV,� CARVALHO. fine na

Em dez anos,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ANIVERSARIOS

I
MENINA ELEONORA

pRA. JOCELINA MIARIA' CRISTINA

I ESPINDOLA Aniversariou na data de
ontem a elegante menina

E-,os grato registrar no ELEONORA CRISTINA,
r dia de hoje mais um aní., filha do 1.° Sargento Fran ...

versário natalício da. exrna. cisco de Meb
.

e de sua

la. Jocelíne Maria Espín ... exma. esoosa d. Bazelina

fioJa. Azevedo de Melo, residen.,
'A sra. Espíndola e seus tes no Rio de Janeiro.

,1familial'es as felicitacões de 'A Eleonora Cristina as

I)
O ESTADO.

�

��i�lat�e.;A�O�eus avós e

FAZEM ANOS HOJE,
..._ sr. jornalista Waldir de

Oliveira Santos
- sr- Victor Silveira dé

s: ;r�U{:o Caldas

SRA. BENILDE MARIA
COELHO

-

I@!tTiD��
u

PROGRAMA DO MÊS
Programa do Mês de Abril'

DIA 8 - Sábado - Soirée e Shaw - Orquestra de To
bias 'rroíst - Mesas _ Cr$ 400,00.

DIA 11 - Terça Feira,.. Cinema "O Homem Errado" _

Henry Funda e vsra Miles
01.'\ 15 - Soirée - Sociedade Soroptírrnsta.
DIA 18 _.- Cinema - Terça Feira _ "Sangue da Terra"

- Gary oooper, Barbara Stanwyek, Ru�h Roman.
DIA 23 - Domingo - Encontro do." Brotinhos.
DIA 25 - Cinema - "Sete Homens sem Destino" _ Ran

dolph Scott e Gail Russel.
DIA 30 - Domingo - Encontro dos Brotinhos.

; contecimenfos ,.Sociais

-C ,_ c7\,. LI{ ::l.-oI--
Logo mais a Sociedade estará reunida'nos Salões do Clube
Doze de Agosto para a soirée abrilhantada pela famosa or

questra "Tobias Troísí"
-x-x-

4 - A elegante Diva
Maria Carvalho recebeu

li"5dO�n�':"�xd;,�::::: Noticias de -Porlo
�:;tl:;;:i�:�:�ac;,�' g,�:: Oo.-a-o d·a VI�to',.rência ao Hipismo em Ia"no Estado.

-x-x _

Pôrto União da Vitória,

1.O/tia
a mesa: Presidente Alipio

Tê�e�, l�ilI�e�i:'�as�a���
-

l�7li�o;::��dente p.
ror. ���;aDl�oR��'�t� 6:l";e���.�

e sr-a. Galdinc Lenzi. Ies-. '!�LECIMENTO: rêa: 2." Secretário Dr. Vital
tej;u seu "niveí-' com .As dezesseis. horas e trinta Buch; Vice-presidente WilIy
uma bonita reunião. .nmutoa do dia 24 de março C. F. Jung. Os trés últimos

_ x _ x _ J.l�:eu na, cidade de Pôrtc pertencem ao P.S.D. vertü-
7 - Circulou em nossa 1111ao, apus longa enrennt . cou-se. portanto, mais uma

cüede o acadêmico advo- !a�e,. a sra. Iza.ltlna Araujo vitória das rqrças que, em

gado .d<1 'idade de Lajes, �;lVelra. � exunta �onta.va outubro de 1960 elegeram
"T. Nilson Campos. - anos de Id�de, e deixa VIU- Celso Ramos e- Doutel de An-

-x-x _ '0, o sr. L.ÚCIO �ias de on, drade governador e vice go-
8 - No próximo sébe; _.e.ra, Deixa alem disso os vernador de Santa Catarina.

do acontecerá o rncvimen- rühos Ari Araujo Oliveira, _

lado festival de modas de asado com Dona Zilá Braga DIA DO MUNICIPIO DE
"A Bonita". nrvetr.i, residente em Ilhota, UNIãO DA VITóRIA

-x-x _
.ieste .Es.tado; Lúcio Araujo IJt

10 - O Cronista Se- de Oliveira, .casado com Zai- A data de 27 de março as
bastião Reis. está em pre ..

da Yu.ng.Oliveira, resícentes slnalou mais um aniversário
parttivos nara o grande �I� .romvme, S. C.; Jaci on, de emanetpaçãn do murucí ,

eeintecimento que será no ,el.ra de Castro, casada com pio de União da vttôna. As
próximo dia seis nos -sé- Edison Alves de Castro. I:esi-, escolas, as repartições públi
Iões da Sociedade Guara",dent�s

em Formo�a, Goíásr cas e o comércio de muntcí,
.uy _ Quem será Miss Ivoni ouveíra AraÚJO, casada' pio guardaram o dia eerrnn-

Elegante Bangú Itaají? , ��m Jarbas Alves Araujo, re - ; do suas portas.
_ x _ x _ SI.dentes e� .Irati, Paraná:,

11 _ Jurecv Fóes uma
n-aoema Oliveira Borba, ca iBAILE E ASSEMBLÉIA GE.

das senhoritas mais ele..
cadn com Acá.cio Borba, rest /RAL EXTRAORDINARIA D:::'

gentes da cidade de Itaiaí d

..

e

..
ntes

..
cm

R.lO
Negro,

para-/
CENTRO CULTURAL

circula em nossa socíe- .ia: onveete Oliveira da Sil- 25 DE JULHO
dade dando nota alta. va, casada com Hélio Born da

-x.,...... x - .-:;!l\'�, residente. :m Pôrto O Centro Cultural 25 de
12 - Hoje no tlubel.O', rntão: Glaei Oliveira Perei- "Julho fará realizar um baile

ele Julho na cidade de �:a, cas,ada com Nelson Peret
I
dia 8 do corrente.

Machado - A Coluna Laes, acontecerá jdesfil€ '�'. res�dente �m. Iratf Para , Dia 9, às quinze horas rea
Social cumprimenta ais Bangú com a escolha de la, Ríete Oliveira Matzem- zízaré uma Assembléia Geral
ncívos 'J dignas famílias. "Miss Elegante Clube 1.0 cacher, casada com csnt Mat Ex�raordinâria a fim de trn .

de Julho". A organizaçãi ,-�mbach�z:.' residentes em tal' de assuntos import.antes
desta noite de elegância e Porto. Umao; \Valkiria Arau da Sociedde.

a - Alberto e Terezi� caridade está a cargo do la Oliveira e Maria da Luz

nha Pittig!iani estão acon.. c,rcnista Caio Sbruzzi e. Araujo Oliveira, residentes FERNANDO FERRARI ;EM
tecendo em Nova York _ Clube da "Lady".

I
e!TI Porto União. Ainda deixa UNIAO DA VITóRIA

° renorter social da 1'e_ _ x _ x _
22 netos.

vista ,Jóia e Manchete, 13 - E melegante e Em fins de mrco visitou
Jos éRodolph.o Câmara, movimentado coquitel nos E)lLACE MATRIMONIAL União da Vitória' e Porto

��e ���:b�r�� �i�co��: :,:!�;.s t: I��?��,df�� ���� I �� igre.ja matriz de Porto ;������idS:toF:r��::d�t':����
Terezinha �ainda é admi_ Miss Santa Catarina 1961,! ....mao �nll:am-se pelo sacra- I te da República em 1960, O

2 - Marcou casamen'" rada cC'mo uma das mu.. srta. Neusa Çannem For_ men�o ao matrimonio a srta. ilustre homem público esteve
to com a srta. Selma BC'_ lheres mais linda do Bra.. nighieri, da "'cidade de Vi- I Ingnd Koscky e Pedro Longo. em contato com os trabalha_
telho -: 'Sr. Luiz Carb:o �il. ! deu·a.

I
A cerimonia realiZou-se em dores em convencão promo·

O sed-·uto r 19--6'-1
... ..,.

tem :::�:l��::�::�L'�::o�:: i
��:'iO�"O p",;"o Fadd

1 "1.3. I�OS('hky e o noivo filho TAXA MINfMA PARA CAR.

OS '(abelos grisalhos ,ld':�;;:�����;gL Id:;;:�U�;;;;:C;;X;:';;iO
Na primeira reunião extra-l ���: dpaas:�I�I�a o�:e���"l'�r��

PARIS, _ (IBRASA�R;:I,"
!

Em seguida, vem Gilbert B$eca� '�����:::li�:da �:s��t�/�e:; i�ei:����e:t'�ax�t:tl��s�e;te-$e
Tristão e Hipolito teriam nerdldo o en� .::antor

fre.".euco;
Frank Sinatra, que

OSI
,'0, foi eleita a

mesa.
para o

I
evidentEmente poder:a fq

..

ue,
.

canto? E os "superados" estariam 1€_ el}1prE'Sa:'ios désprezar-am durante 20i xerdcio de 1960, I reduzir o preç� uma 'vez azel
v.ando vantagem sobre a "nova vaga", anos; "porqUe era muito feio". Tor-- I Foram re-eleitos os mem-1se adotasse a �aída em ���
em materia de sedução?

.. .

nou_�e depois o can�or mais bem pa�o I b.r05 todos. do an� anterior, � pótese n. 50 ou 60 cr�lzeil'o��l
Somos levados a- admltl�lo. diante (ks E.U.A. Mas mnguem consegulU flcando, pOiS, assim const,jtui-1

dos resultados de um referendo de na.. explicar a natureza do encanto Que ele
vo genero Que uma revista organizou, exerce.

Quinze -narisienses celebres - en.. Vem depois Jean MaTais, cujo en.. Mo'ye',s (,'mo' de Flori'ano'pol,'s S Atre as quais Michele Morgan, Françoise canto e o mesmo para todas, pois foi • •

�1:T:,nA��:ti3�rar����I� ������7ne ��: �à��t�c:s:v�Z:�tife�� ej�:le��� �f����� Assembléia Geral Extraordinária
lo.bao - tiveram que esoolher entre M'Organ conservou"se fie! e Jean Gabin

1 a (ONVO(AÇ-O47 "sedutores oficiais" que a atualidade que coloca em primeira lugar na lista
• A

�:�:t��e fa��!:::��L.�:ifi��l�do:�dê���l: �:ra:s�!st��t�e��doA�:�a�:���:r�� São convidados os senhores acionistas para a as,

ordem de merito:'. '

um substituto; mas Belmo;do só tev� sell1�Jeia g7ra.1, extraord�?ria a ser I'eali;ada ,em no;_
A surpresa: o vencedor tem 60 2 votos. . O autor dramático M>arcel s� sede socl�l a rua Jerorumo Coelho, g, as 16 horas 00

anos. E' alto, desgonçado tímido: Gal'Y Achard seduziu o juri por .

seus beLo!! dia 6 de m�lO do corrente ano a fim de serem discuti.

Coopero discursos e o fato de ser acàdêmico pa..,
dos os segumtes assuntos:

. .

Ainda melhor; o segundo da lista rece que não ó atrapalhou. a) - Aumen�o do capital soclal
..

tem 79 anos _ Pioasso. "Quando se O 10.0 sedutor, enfim, é Yves h) - Alteraçao dos Estatutos Soclals

tem olhos como lOS seus não vale a pe- Moniand _ que ganhou por pouco de c) -:- �ss�ntos de int.erêsse social.

na pintar", declararam elas. Assim 50 MarlQn Brand'O. O francês ganhou lfipe-, FIo��no�li�, g de abril �e 1,961.
anos após os críticos, as rouL�eres o nas por meio ponto. Parece que foi o oveis Crmo de Flo:lanopobs S· �.
descobrem. E não é certamente o en .. fato. de ter sido "partnair" de Marilyn ROBERTO BESS1A - Diretor ComerCial

canto fácil do artista oue lhe deu \"an., Monroe e Ingrid Bergman o que im ..

tagem, pois o jovem e belo Bel'nal'd pressionou o juri.
Buffet, teve apenas um voto. Por mais surpreendente que possa

� O terceiro lugar foi obtido por parecer o veredito, o certo 'é que "as

,� �a�r=��I�d�;!�i:r�a:�o:aq�::s�,�deasJ��� tem�:a�:n::;�aJ: t����f�;:;� post secad:r:�d:::'c��,r:r6���� c�,:o���::: :re! ���:;n�:
� "l}h KJessel jornalista que tem mais 10 acima le tudo a seriedade e o "encanto I uso, Tratar com Rogério, na Av. Hei'cllio Luz 137, ou te-

o;�c°:;,'",d""="q",u",'cO",ll_",v,,,·",,,.,,,,,,,,,=:::,=.,..",.""=c",;gU",'.,"'",'?==s.a=_:ss,===,..,,,,,,'" lefone 2783..

Também na data de on_

tem tr-anscorreu o eniver ..
sério natalício da sra. Be;

rim nilde Maria Coelho, mui
- sr-a. Verônica Back Pon... digna esposa do nosso estl-

tes mago colega de trabalho,
- srta. Eloísa Meyer sr. Hermundino Coelh.o.
- sr-a. Ruth franzam Kdug' O. ESTADO felicitaSEEE

= ��:, ���������ir�Li. I T:�6�1��!:��7�iSd:o� s��;
nhares familiares.

AUXILIARES�Df ESCRITÓRIÕ-
ADMITIMOS UM FUNCIONáRIO QUE TENHA

PRATICA DE SERVIÇOS DE ESCRITóRIO __

TRATAR: SATMA - RUA ARCIPRESTE PAIVA
N.o 15 _ 1.0 e 2.° ANDARES.

onsórcio de Deseniolvimento Econômico

S.' A. - Banqueiros de Investimentos

Assembléia Geral ,Ordináriá
- Edital de Convocação-

São convidados os senhores acionistas desta sociedade,
ara se reunirem em assembléia geral ordinária, no dia 26
o corrente mês, às 15 horas, na sua séde social à rua

onselheiro Mafra n. 72 - 1.0 andar, nesta Capital, para
te iberarcm sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
1.0 - Leitura, discussão e votação do relat.ório da Di

leria, Balanço Geral, conta de Lucros e Perdas e pare-
I! Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 1960.

'"$O-"�ição dos membros efetivos e suplentes' do
.til: , Conselho Técnico e Conselho Consul�ivo.
�. ,ção da remuneração dos membros da Dire

;nselhos.
,ütros assuntos de interesse social.

.�lorianópolis, 6 de abril de 1961
OSVALDO MACHADO, diretor-preSidente,

(Miryam Bauer, ilustra nossa coluna _

O eesat.em roce jâ está residindo em seu novo apar

t.amenk( e
.

estamow infol"lpados que dentro de alguns
dtns, o casal reeep6ionarát para.um jantar americano.

1 - N::!, Palácio Agro
nômica a exma. sra. d.
Edith Gma Ramos, re-t

cepcionou um grupo de
senhoras da nossa sacie':'
dale com um movim�,..
tado Chá. Convidada pela
r:, imeira dama do Estado,
dUI'Rnte !'. elegante reu

niãi, a sra. d. Ivone Brur_
'

gmann Leal, com sua b:� !

nita voz, cantou números!
de seu repertório.

-

SALÃO DE BELEZA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AS 16,05 �

Bolão e seu Conjunto

AS 16,55 -

Reporter Al/I'ed
AS 17,05 �

Ondas de Esperança
AS 17,35-

Legtâc da Boa Vontade

ÀS lB,OO -

o Instrmte da Prece

Às 18,10-
Resenha J-7

Porque estamos, então, rea

Itaando tais esforços para
cetocer o homem a outros

corpos celestiais, quando

��.da não resolvemos inteira
mente os seus problemas de .

vida na própria Terra?

Apesar de parecer um ab

surdo à primeira vista, as

pesquisas espaciais são, na

realidade, vitais à sobrevi

vêncta da espécie humana,
pelo menos dentro dos pa
drões morais fixados como

herança dos nossos antepus-
AS 18,55 - sados. Em virtude do expio

Correspondente Guarojá srvo crescimento das popu-
A&-... ,19,OO � tacões em nosso -planeta, cal

Momento ES1901'tivo Brahma_ cuia-se qué';"'��.....,-

ÀS, 12,30 �

Carnet Social
ÀS 12,40 �

tca Linha de Frente

anos, não haverá espaço na

Terço em Louvor a N. Sra superfície do Terra para ai
AS 20,35 - guém poder deitar e dormir,

Telefone Para Ouvir pois semente haverá lugar
ÀS 21,00 - para tõd� a Humll.nidadeJt._..à

I Reporter Alfred cal' em pe ..

ÀS 21,05 -

Vai da Valsa

ÀS 21,30 -

ÀS 20,05 -'

ÀS 1;'05,-
Os Campeões da Semana

AS 14,05 �

A Musica do Ouvinte
AS 15,05�

Correspondente Guamjá
ÀS 22,05 -

Gmnde nitor. Gual'ujá
AS 22,35 -

aoteroe em Desfile

AS 23,05 -

Sucesso é sempre Sucesso
AS 15,35 -

Shaw Musical RGE
AS 16,00 �

Correspondente Gttarfl,já Noite de Gala

Na próxima
viagem

leve também

o seu garoto

LEIA
.panorama�
A REVISTA DO PARAI'�A

em tôdas as bancas

Nêsse dia, milhares de pes
sões estavam no aeroporto,
numa grande �sta, Ari Bie
zus, o filho de Ooncõrdta iria

receber seu diploma de ar,
dá em companhia de seu

instrutor Ari Freitas, o úl
timo võo antes de ser dlplo
macio, esse foi o vôo fatal, 0

pequeno avião, perde altura

e espatifa-se no sólo e- in,

I cenocra-se. morrem carbont ljlfldus.

Leve-se, ademais, em con

stceraêêo que, com o avanço
da ciência médica, o homem
cada vês mais proloqga a <>

sua existência e conquista
meios de sobrevivência con

tra moléstias. Nos últimos

.150 anos, a ciência dobrou o

tempo médio de vida do no-

Conforme salientou o Pro
resscr A. C. B, Lovell, da Es-

����t Ba��:e�'��;�:��
íamos vivendo momentos
cruciais que 110S obrigam a

pesquisar os fundamentos da
natureza do universo,

Nôs, no Centro de vôos as
»ccíats George C, J.:.Iarsh9.U,
da Administração Naoional
.íe Aeronáutica e Espaço �

(NASA) dosE�-";t ...

:ueremos estar na primeira '\
mha destas pesquisas em
eneücto da Humanidade,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,
r r.. VIE'GAS

Advogado
ED. :tAW", :.I .... A�DAR

ENGRADÁ-SE MOVEIS

�o .MT4IH"· II "'Alft UfTHH! III.4.KIO na "Ai'lTA CATAKIN'

� �fl ."'.' ." 'I"'·'�" ' ..... 1).\11

."'" • H'" ".,,�._ 'II,...b."n 1'7
. _..,\)\". 'h Tlr.",n'" .- Til".

It�· ......-

OIb..l O.IJI. n'••• _ o UI. - TeI.

Dr, Lauro Daura
ClíNICA GERAL

Espectalista em moléstia
de Senhoras e vias unnà.
rias. Cura radicai das tnrec,
çôes agudas c crônicas, do
aparêlho genlto urtnàrtc em
ambos os sexos. Doenças do
apnrêthc Digestivo e da sís,
Lema nervoso. Horãrlo: das
10 às ll;30 e 14,30 às 17,00
horas - Consultório: Rua
Saldanha Marinho, 2 _LO
t. ndar. esq. da Rua João
Pinto - Fone: 3246
Residência: R ua Lacerda
Coutinho, 12 cchécara do
Espanha - Fone: 3248

.

'h,u."laç6H Â. &. Lata LUI.
RIU1 - Ha, Seu••• 0..,.....

...,c'" Tal UI,.,
I'l y •• l. w. •• IVltirl•. "1 ; U"1 .J

r.l. "-lSn.

... ,�,(. Tfllelrl(Jce G' ONITIJJ !'K� 11o-t'l

,1LGaNl'.H • CQBaaSJ·Oi·m.NT.�
,_ f..-..... u..ldpl.. 1 "ANT4 C ... 'f A NlI"-, A

ANU"C�J'

t( III A r o U 1:-;

��lVo&l;::a��O,,:-p!!!:I�&��:e�:C::d:�ri�ry-M�:� ServIço rapido e perfllito, trutar com .Hodrii:'lt!"

ao P11.III" ali Coata Bamos _ Oarlos A suseíre Lenzl

I
F1eltas II rua Ccneelbetrc Mafra 164 fundos

COLABO"'"0lflH
D H'j' P' I I

UI( �'L.\lu" lUM'"
r,"' li",'t.Fllho-Dr n�"Qldunn']r\lI'lIl.'" CldJI r_ ela eixo O

(.�\I(lIA
- I)' -\) lf] .. � Abreu - Pro! CBrlo� <is Co�ta Pereira ADVOGADO'

I
• Pluw.o:I<> 1>.'•••�u.aOO4. lua..

:Jr',f II h"t, ,1'Eça - MaJor 11deron�o Juvenaj - Pr,.... &cr:ltórlo _ Bua Felipe ... 1 , • .II.al�ID. Q. UIII'Vlld..o.

�:;n';I�'t::n,t��:e�p�f O� �!:i�oa: I;t::�o d�-co�:I;:;' ,=!�tnO S1 - 30 AnI1&r -

A.I"'.rM 11<4,0!.':.o lia al"-

r.enee - Dr. A�yr P!nl" dI! Lua - A"f .(abra! t'etve I Ru\I14ncla _ AJIIlI"lh :1:�:�:;I.���n�;, r;::
Dorll'{>,·j,· �"Ilr'" - 1/, F"t11.,,:rlo R.·f !"lla> ('IIr\/lll Al1olfo Konder DO> t'l DIUIlO "0 SUTIÇO 4. ClrW"I1_ do_
- Rui Lobo - RU2�nd() V. Limn - Maurv Borges _, ema POs\a.1 401 tiO"tllt.1 , ....P.•.T.C. 40 alo Cl4

Lázaro Bartolomeu. Telefone _ :Jt2:1 '.DtlrO lU41ço ao BMPtUJ I.

FOTOGR ..'\FIA _ AiI'H.TON VIEIRA c·n4,.a•• 4. ..I&r1l1IUd. Dr.
\...,10. (.;ou,'-
DOENÇ...S D. SaNBOLU
"ARTOS - OPIUÇO.B -

'f'A RTO SE" Doa )Ifio ...toeo

Dr, Helio Freitas
J1tlJ!CO JH M.-\TEHNI
DADE CARMELA OUTRA
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS - CIRURGIA-

CLtNICA GERAL

Ondas curtes - metrocoe

gutacêo.
Consul tório: - R ua Vito!

! 'I'res casas sendo uma de material e duas de ma. Meireles, 24 - das 4. às 6 h>

II dC;I';l .l Run M;jor Costa (Servidão Celio Veiga II. 50).! Re�idência: -- Rua Santo.

'('natl"· a nua MAjor Costa 68 com Acacic Lem05. I saraiva 470 - Estreito.
Fones: 23·22 e 63-67.

_ l • _

3153 " D E P A R 'U M E H T O D E S A U D E P U B L I C A
3540 _
3313, P L A N TÃO D E F A R M Á C I A
g:�� , MÉS DE ABRIL

��:� • �: ����go(ta\'de) �:��:�;: ��;g:�� �::��� :� �: ���:���.�
3157 • 15 _ Sábado (tarde) Farmácia Sto. ANTóNIO Rua Felipe Sehmldt

��;; • �i = �:::!n��ra (fel'lado) �:�.:!��� �t�T�JNÔEN�� ��� ��i;��oSchmidL
2594

'

• 22 _ Sábado (tarde) Farmáci.a NOTURNA Hua Trajano
6233 • 23 _ Domingo Farmácia NOTURNA nua Trajano

;;:: • �� = ���:�go(tarde) �:�::�:: �;g� ����� �; �: ��::��::�
2°ri� • ) l,'antão noturno serd efetuado peres tarmactos sto. Antô lia, noturna c \o'itórfQ.

2.404 • ) ll1antüo diUrno compreendi!lo entre 12 e 12,30 hs. será ··p:lIado -peto tarm. Vit6rla

�_--. ..
-

.... _ E S T R E I T O
... O SR QUER COMPRA� SUA CASA? •• fi _ DomJngo Farm�cla INDIANA Rua 24 de Mala

II O SR. QUER VENDER SUA CASA?
II1II II 16 _ Domingo Farmacia CATARINENSE Rua Pedro Demoro

II ENTAO PROCURE O ESCRITóRIO DE VENDA' P JIII 21 _ sexta feira (feriadol Farmácia DO CANTO Rua Pedro Demoro

•
DE IMóVEIS, DE

� II II 23 _ Domingo [o'armácla INDIANA Rua 24 de MAio

JII 01'TO JULIO MOLINA, RUA FELIPE srHI
•• 30 _ Domingo F'annacia CATARINENSE Rua Pedro Demoro

• !'Iflf}��E�i;�-T��I��'i�;;;S}<������õ ESCOLAR Dl' '1 plallt60 noturno serâ ejellwdo pelas jamácimI do Canto, ll1dia1!II e Catari71ellsc.

• BARREIROS, LOTEAMENTO ··BAIRRO lPIRAI\'GA'
••

1 JlTe."mte (f/bela 11ão poderá ser afl.mda s€m prévin autorização deste Departamenlo
*----------------,-----,._------------------

'ASSINATt.:1L\ Ai"UAL - cnt; 1.000,00

TELJ<;Jo'ONES DE EME1Wf'\CI.>\

Corpo de Bombeiros
Estação Rodoviária
Hospital de Caridade
Hcspital'<Nerêu Ramos

Hospital Naval
Hospital Militai·
Hospital Sagrada Famfl!a
Juizado de Menores
Polícia

-....v.il.!J.S;.iA-(E"�
SAMDü

C<ln.ult6no: Rua JOla}>UIlO' te

4 ... 111.00.' 111,00 'elo,............
><Im I>or ... IIIIJ"C.-dU

&"1(111101.·

'"

TII.fa••

GOSTA DE CAFE1

I ENTÃO PEOA CAFE ZITO

VENDE-H

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

��A '

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

gORTE'O� EM dUNHO,� PElEMBRO

SEU TALÃO VALE 1 MILHÀO�
TROGUE SUAS NOTAS, ATI!: 31 DE MAIO, NOS SEGUINTES POSTOS E HORARIOS:

PêSTEJ Dt\ RUA TRAJANO IPrédto elo RRncho da Tlhnl - De 28-" 6(1. feira _ DR�" it'l 1R horR. Ao� sabar:lo,� - das 7 às 13 hortls
., "PõSTO DA RUA FELIPE SCHMIDT, 36 - De 2R. a 6". fril·� D:"\.'i 12 à.i IH hora� Aos s;·J!)ll(lo:> - das 9 às i2 hom� - PÕSTO DA

�ft(JA Vl'T'OR.ME1RE;I,E:S. 3f: - Dr 2:\_ a 6n_ frirn -- D8S 12 às Iii 110rfls �"Aol' s{"b:,dn" 1)3S D ii;; I:' hOnls - PôSTO DA COLIETORTA ES-

·J('AnUAL DO ESTREITO - De 2l'! :l II" ff'i,fl ,- Da� \2 �.� Ir. IlOI'8.S - Aos sablldos - 1)1I5 D às 12 boras

t:XIWI!I! do &ltómago _ \'e.Qlculll nU!:,r __:: 1(]lh _

rotlu - OSSOI - Intestino, ele,

lu .. lt'fllsalplngografia - UaoJlugrlLCla Ub;I�lrlr •
tGr:Jvidê"l) - K:uHologla l'cdJálrlca.

.

II!.SPOE DE APARELHAGEM MODERNA MAHl:1I
SlEMENS RECENTEMENTE ADQUlRJDv

ENDERIÇO: Rua lrmã aenwarde alll Onlbua l per
Ca (Almte. Lam�ll:o).

(UNIU SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais --

� Angustia - Complexos - ataqu ..� _ �1.,rJla'

• Problemático atenve e sexuer _
_ Tratamento pelo Bletrucboqus CUI!' ul1r.,u=.'lb •
_ �=:��:'P1D - cennoecrorsora �'I!'''I''rt\l''� _

•
• Dlreçã�:.o��ri�����o�f!: BORO" •
• DR. JOSa: TAVARES mA(.;E.\t,.. •
• DR. IVAN BASTOS DE ANIlRII]I� •
• ��:e��ç��AA�:�: ::a��ol�ab;��� �H�

•
• (Praça Etelvina Luz) - Fone 37-5a •
--------------�-�

DENTADURAS INFERIORES
M.TODO PROPRIO

FrXACAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
OIBUROIAO DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO 1'lIn.-\s.�
RAIOS X - PONTES _ PIVOS
TRATAMENTOS ElE CANAL

:���A��:�!S�_l�:S dia:: � !�r�H�.
RUA TRAJANO, 29 _ I _o andar

CUNICA DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

Segundo a evolução moderna Odontológica. V. S.
poderá dispor de uma Clinica Dentária rapaz de lhe pro
porctonar um II·atnmento inteirAmente indolor e efi
ciente.

Preparo de cavidades pela Alta Vclocid:Hle, :l00. 000
rotações por minuto.

Dr, Nildo W, Sell - Consultório 810CeI'namente in".
talado ã Rua Vitor MeirelJes n. 24 - téneo - Fone �
21i46. _. Atende diariamente com horas marcadas.

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIAO-OENTISTA

Preparo de cnvidadei': pela nHa velocidnlll'.
nORDRN AIHOTOn s. S. WmTI� _

Radiologia DentÍlrin
CIRURGIA E PRóTESE IlUCO-FACIAL

COIlSllltôrio: RlHl Jerônimo Coelho Hi _ 10 findaI"
Fone 2225

Exclusivamente com horns marcadas.

Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta
DR. GUERREIRO DA, FONSECA
TRATAMENTO das SINUSITES sem operação POI

l·LTRASO:-': (' IONISAÇAO. EXAMES dos olholl e
I:Ec..EIT.o\ de ócul� eom EQUTro BRUSII.LOMB,
��XAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por 1\10.
flER;-:O F:QUlPO RHENOL (único. nA Cnpital) OPE
!:ACÃO ele AMIGDALAS - DESVIOS ele SEPTO e
"'fl\'[jSITES pelos mais modernos pl"orel1.�()�. OJ")f'I".1 em
'odo.� os 1I0SPI1'AIS de F'lorinnópolill

CONSl1LTÓRTO - nUA JOÃO Pl,sTO :1.'> (em
frente 11 nadio Anita ,Garibaldi).

RESIDE:NCIA - RUA FELIPE SCH :\1111'1' !"!� _

rO�E - :\560.

MOTOCICLISTAS
A BAINHA DAS BICICLETAS, Avisa que
está apta a exeC'utar o serviço de pintur:1 em

Motocicletas e Lambreltt�,. Run � COll�elheil'o
Mafra, ]54.

APRENDA INGln
com o Prof. Mr. Edward-Green

ti rua Tenente Silveira. 42
CONSELHO Ú T I L

.A. Rainha das Bicicleta!'; ;:Jcom;&lh"
sua bicicleta r]lll1dn �p ri7.pr

{,Ia a sua cor,cluçil(1. •

Rua CONSELHEIRO MAF'HA, 154.

pnis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, SÁBADO, 8 DE ABRIL DE 1961
------------------- ------_._- ----------.----- -

vence-se ����� '��3��1�'���:2 modem"
Uma·excursáo· a Chapecõ (1)

�:�:!;;1;t��������R�;...��mH;�"o:��\:,�ê\3�ê���' O�endãrioOesteCatarinens'e
Móveis Cimo de Florianópolis \. A.
A

JAIME MENDES Nem de auto, de avião ou Atinr;i Rio do Sul ainda ce- gra época de eleição. O san- vel dificuldade.

ssembléia Geral Extr'aordinária ohepccõ - 25. Depois de de trem. Só de canoa, como do, onde permaneci alguns gue andava fervendo nas Consegui mesmo ássim
uma ausência de quase qua- no tempo em que para lá se instantes revendo a cidade veias exaltadas, atingir a chamada capital

1 a CONVO'ACÃO tro anos, vim rever o lendá rnnsportaram, ha um se que mzus me prendeu ao co; PaSS3.va por RIo do Sul do oeste as 11 horas Fiquei
•

.

\.
• rio e velho Chapecó. cuia .os prrmen-os coloniza ração, depois de Brusque um grupo de turistas, via devei as entusiasmado com

São convidados os senhores acionistas para a as-. Famoso no Brasil por suas dores germânicos. O tmjétc seguinte não jando de automóvel. o progresso e movimento de

sembléia geral extraordinária a ser realizada em nos- vtolênctas e atrocidades, o Consegui, no entanto, pas apresentou novidade. I Chovia a cântaros e as es Jcaçaba, cuja cidade não via

sa séde social á rua Jerônimo Coelho, g, ás 16 horas do Chapecó tem, no entanto, aar, fazendo valer as quafí- A mesma estrada de dez tradas, como hoje, eram um há muitos anos,

dia 6 de maio do corrente ano a fim de serem discuti; J uma história muito mais he- dades anfíbias do carro. anos passados, sem nenhu- mar de lama. De Joaçaba e xenxerê via

dos os seguintes assuntos: ) róíca e fascinante do que se De !tajaí, tomei a magní ma melhoria, lá estava de' Ouvindo a reclamação dos jet pela chamada estrada do

a) � Aumento de capital social pensa. fica rodovia Jorge Lacerda e cananoo a minha resistência gaúchos sóbre o mau estado Trigo, a BR36, cujo trêcho

b) � Alteração dos Estatutos Sociais A conquista do sertão bru dei o que o auto tinha para e a do carro. Idas estradas, uma distinta foi inaugurado no fim do

c) � Assuntos de interêsse social. to e ínóspltn, esconderijo recuperar um pouco do tem- Isto me fêz lembrar um, dama rfosulense não teve govêmo JK.

Florianópolis, g de abril de 1961 _
ideal de bandoleiro e do Ini- po perdido. episódio que vale a pena meias palavras, foi logo di- E uma rodovia moderna,

Móveis Cimo de Florianópolis S. A. cio selv.ag�m, Pflos colonos De Blumenau p,a�a cima contar.
. [sendo: - E' para os senho- larga e bem traçada, que

ROBERTO BESSA _ Diretor Comercial e madeireiros gaúchos e ca começou novo supücío. Aconteceu ant.es de 1950. res verem, Essas. são as' es poderia ser percorrida a

tarinenses, principalmente, n-adas do PSD. grandes velocidades se não

que, em Iévas 'sucessíves, ro- A pobre senhora deve an- estivesse tão mal conserva-

ram tomando conta da ter r-=:::- ---
-

n

I dar, até hoje, pagando o; da,

União Catarinense dos Estudantes ra, abrindo clareira na mata

�BE12 AG�O --J
seus pecados pois contín-ja De xanxerê, nnatmente

c construtndo novas aldeias �.t LU DE StD residindo em Rio do Sul. alcancei Chapecó sem maio-

Art. 1.0 _ O "Desãle Oficial dos Calouros de 1961", � cidades, que em pouco .......::;: mu::::-:,
Para ser mais exato, havia r,es .dificuldades e' já com o

���isionado pela Vnião c:.atarinensQ tempo passar�m a pesar na I� �; uma novidade, sim, que não espírito refeito da grande

�t;�:u����e��i��S, c������:Ç��f c:n�a�� ���a�ç�mec�:���� i��d��ta� W �l�:Ç:��a�a�s�a;��h:gO��: �v���. BOM DA VIAG]M _

ücípacâo dos "Çalouros" de todas as Fa ... cmocionante. ".. está sinalizada, cbm vistosos Os dois dias que durou a

��;tn:�es da Universidade de Santa Ca .. qU�o�ebr:n�:ti��l1 ��:i���;� PR OGRAMA DO MES � ���;���Sc\i;d���c��:�:n��� :!�;;;a���:�d�:tleno sól e

Arl 2.0 '- O "Desfile" que será no dia 9 de abril do imenso, está dividido em 17 !J.p d M' d Ab"'
motoristas imprudentes. A paisagem, na serra -

corrente, sairá da séde da V.C.E., às 10 novos municípios. rograma o. es e ri Mas é o caso de se pergun refiro-me ao trêeho de Eri

horas, impreterívelmente. E não há um só deles que DIA 8 - Sábado - Soírée e Show - Orquestra de To_ltar: quem é que pode correrlcruzilhada a Chapecó - é

AI'L 3.0 _ O "Desfile" f<tl' áo seguinte itinerário: não apresente notável íq bias Troisi - Mesas - Cr$ 400,00, nessas estradas? I uma delícia para os olhos e

Saída da séde da V.C.E., à rua A'Ivaro dice de progresso e desenvol DTA 11 - Terça Feira - Cinema "O Homem Errado" - O martirio daí por diante um bálsamo para o coração.
de Carvalho, rua Felipe Schmidt, volta à

-

vimento, que faz a gente Henry 'Penda e vsra Miles. -onttnuou até Ponte Alta Os campos sempre verdes

praça XV de Novembro .novamente rua confia", por mais cético e DIA 15 - sotrée - Sociedade Soroptimista. quando, já desanimado e fe� nesta época do ano, o gado

Felipe Schmidt e séde de V.C.E. desconfiado que se possa ser, DIA 18 - Cinema - Terça Feira - "Sangue da Terra" brn, deparei à minha frente em bandos esparsos moven

Art. 4.0 _ A ordem do Desfile; obedecerá à antígui- no futuro do Brasil. - - Gary Cooper, Barbara Stanwyck, Ruth Roman. c�m a maravilhosa BR2 que,
do-se pachorrentamente no

dade das Faculdades, tendo a seguinte A VIAGEM DIA 23 - Domingo - Encontro dos Brotinhos. vindo do Norte, corta o nos terreno ondulante, as gran

sequência: Fac. de Direito, Faculdade de Sai de Brusque no meu DIA 25 - Cinema - "Sete Homens sem Destino" -.Ran- 130 Estado, de Mafra à fron- des culturas de cereal em

Cíênvias Econômicas, Fac. de Farmácia velho Chevrolet manhã ce- dolph Scott e Gal! Russel. .etra de _f:pjes em direção ao plena maturidade, apinhei-
e Odontcligia. Fac. de Filosofia, Fac. de do, pensando vencer a dis DIA 30 - Domingo - Encontre dos Brotinhos. Sul. ro visto de longe, com seu

Servico Social e Faculdade de Medicina. tància - 625 quilômetros _
Essa formidável rodovia porte esguio e ltaneiro, do-

Art. 5.0 _ Cada �Centl"o Acadêmico será totalmente em 12 horas.
-

�nt�iramente asf.jl.tada, foi � mo�ando a mata rarefeita, os
responsável pelos "Calouros" de sua Fa- Há dez anos que não racc .natcr obra que o Presidente horizontes largos e infinitos,
culdad'e, quanto ao comportamento, C2_ êsse percurso de automóvet. Juscelino Kubitschek cons-

até onde.a vista alcança, são ...

racterizaçâo e ãscelízeçãí. .AS últimas vêaes vim para truiu em Santa Catarina e é panoramas belíssimos que a

Art. 6.0 _ Nâo será permitido abuso de qualquer ca de avião. Evitam-sc mui outra promissora afirmação gente não cança de admirar.

natureza', e que venha atentar contra a tos dissabores, embora O! de confiança no futuro do E' uma pequena moldura

moral e os bons costumes. campos de pouso não sejam Brasil. dêste nosso grande e incom-

Arl. 7.0 - As caractenaacões que não estiverem de seguros e eficientes. Cheguei a Curitibanos às preendido Brasil.

acôrdi com o Art. 6.0, sofrerão censura Comecei mal a viagem. 4 horas da tarde, com febre
.

por parte da Comissão Organjzadcc-a- te> d<>- G<VJpnT tIve qrrei uta devido a uma infecção
I

um'a hora antes do illlcio do "Desfile". voltar. causada por má alímentn.
Art. 8.0 _ A parte publicitária do "I?esfile" oficial

.

As -ás'uas da chuva tinham cão e não tive outro remédio

ddoa'U.'Ca.1Eou. ros de 1961, ficará a car�o.I.:�a:i�o f�co�t�·�doabi'I,.,"admO 0n'o'
enão pernoitar all.

_ Passei a noite tiritando de
.......A:rt. 9.0 _ Os casos omissos serãi resolvidos' pela meio ,da perigosa corrente, ii frio e sonhando com terrí-

Comissãu Organizadora composta por. beira de um pontilhão. veis obstáculos e estradas

���o,el�:����:e�:e' c���e���atd�s. Acadê� \e�ã�er�O��;tao�tl�:�:����� perigosas.

_ FIOl'ianópolis, 24 de março de,1961 !.tll.jüi, onde a sorte não me l"e��b�;:Ci�e:,u�:i�icie�e�o�i�t
(as.) ��l���g��y��g:st�a:��oR �:l���l�l�d�avia�.I�o�:a�iV��.:�iãV�I::êChOS a c...�

gem e perto de Campos Nc'

.. �;;:.g�tK.����l��::�:��?i�a:i�?i��;: �':��� :n�,�E:d;��':':i: f,�1�:�::1::�m��������:::
Fac. Farm. e Odontol. _ Maria Lucia Freysle_ Brusque, ile uns anos para

;�inha sido inutilizado pela�

leben e Joana Nunes Pires _ da Fac. de Filo� �. parece IItna ilha. Chove I chuv.a� recentes e só havia

sofia _ Ney Lisboa e Maria Aparecida Freitas ,Im pouco, a t:itdade fica i�o- I ��1 cJ:��n�� �:��a�a�p��rin-
Ab�l�r��\T�ae;;.�o�:�uW ��n�:���i:ai.lesso e�,ll��a c��al����ode. do mundo Associação dos Ex-Combatentes do Vi caminhões atolados {

quebrados e vi muitos ou-

Brasil- Secção de S. Catarina �1�oS a:eí��:�:n��:s i�:n v����� .

A V I S º !l'=Pa;;7I'm�i;:;:b�ois de ou; ",Face q que determina o art. 34, � 3.0 dos Estatutos f casa, QlTEHÊNCJ,.\ PALACE IIOTEL

� �i�s�d��:7:td�0�va��a���i��O�1���;:;!i:l�:�a��p��� um
.

'iam ..

\�l�n:�;:�;c=o:asr�il�:�:;�adeOsd:ll�o�s;:�s:�sc;�. c��:
---

1
�;7�': ���� ��é ::a�O,�� �oSrS�sCi��ã��'\ 4l"��u�:�)c��� CLUBE RECRE À TI VO

j

Sd"ioa n. 69, n"ta "dad,. 6 DE ,J A N E I R O
ço' c�a����: �n���:�;�:� ���;i:I�:�st��d�� ��r��,1:r;;
9,00 as\O 00 horas

,

Flori�nópolis 4 de abril de 1961
4.

o�:r�t��0 5rive����U� Lo P�:s��:;���o
-- ---.._.__._ .- ... ---�-�-_ ..

CONVITE
O Depar� nto Regional do 'Servico Social da

Indústria. (S�;�, sentir_:e ...á honrado cOln a presença
de V. Excl\i. no. cl\. 4 de abril, próximo às 20 horas,
no Teatro Al�aro 'Carvalho onde terá lugar a sc,

lenidade de abertu do "CURSO DE RELAÇúES�VMANAS �O !R-N LHO", promovido pela Divi�
sao de Inte�ca�bl� e

S
istência Técnica do Departa"'lmento NaclOna..-l. � em colaboracão com êslc:

Depart�mento ,�eglOna� que será
- minisü'ado pel?

'

professora EundICe Fl"elt .

__I

o K.l.UI A.KTIOO DI.&.alO DI e. O.lT.ouw.a

_,

J
EM
QUALQUER
VIAGEM
AÉREA!

PARA
QUALQUER
LUGAR I

,-,

I
L.__

-.-

�
'i:J..·)ZII"'-,*"·;lr.W-

ESTREITO

PROGRAMA PARA O Mil:S DE ABkIL

REABERTURA

DIA 9 - DOD1ingo _

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

DIA 22 - DomIngo _

Brotolandia - Início às 20 horas
Soil'ée Chic com "Eleição da Embai.
xatriz do Turismo" - Inicio às 21 hs.

DIA 29 - Sábado _

Gra�dj�sa Soirée - "Apresentação de

�a������s da Provincla" _ Início às

Vende-se um motor

pouco uso, de 7,5 HP, 50/60 ciclO_s,
Os interessados poderão exarr.tinâ-l
Lernidade "Dr. Carlos Corrêa" onde

I'es esclarecimentos e prêço.

OBSERVAÇõES; _

! Cha�amos a atenção dos senhores'
I

caSSOCladOS'
que, será. exigida na

. . porta. para ingresso no Ciube a

III· _.e"",,,. Sooial , o talão do mê;.

�
'.�...

CONSELHO
A Rainha das Bicicletas aco11$êll! a

com sua bicideta p01- cima dos passeios.
Rua CONSELHEIRO MAFRA, 154

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DOMINGO A ",REGATA "ANIMAÇÃO" -Insliluida com o objetivo de alivar o esporte remíslico barriga-verde com ,Yislas ao Campeo
nalo Braslleiro"de .Remo, a Regala "Animação' será efeluada pela segunda vez na manhã de amanhã, na,baía sul, numa pl'omoção
da Federação Aquática de Sanla Catarina. São sele os páreos, lodõs olímpi cos, a serem dispulados, lal como sucedeu no mês passa
do quando da realização, da primeira regala. Naquela oportunidade, o Martinelli venceu seis páreos do programa, impondo-se, as-

-

-

sim, de maneira relatiyamenle fácil ao seu maior riyal, o Aldo Luz que ape nas ,obleye Yilória.no páreo de dois co m limoneiro., Ama
nhã os aldislas esperam desforrar-se, embóra sabendo-se que os,rubros-negroseslão "ein ponlo de/baia", esperando reeditar os fei
lo� da regala anterior. Hayerá, noyamenle como alração principal do proguma, noyo,e sensacional duelo enlre Silyeira e Olildo, nos
páreos de single e double.' n-"\, .' r"'ír"f::' -�

IO����rn[ffiJ��>
América fez valer sua maior categoria

Waldir Mafra no Comando do "Eslado
Maior" EsporliYo. da Federação Cala
rinense de Desportos Universitários
Dias atrâz, noticiamos que ser convidado o sr. Sady Ber

) conhecido treinador wet- ber.
dlr Mafra havia sido convi ,

dado pelo Presidente da Fe
t Como �e pode not��, o '�:>

.terecão Catarinense de Des-
tado mal�r" espo� IVO ,

eortos Universitários para I F.C.D.U. e dos l�als compe

.cupar o elevado car o de ,·tentes c dos me ores que se

arretor do Depart:mentc poderia exigir. Apenas desta

! 'Têcnico da EnUdade. atrl'l
relação os_:, . L�is Carl�s

ruindo a êle todos os assun
Machada nao e t�o conhe�l

.os esportivos nos seus dl- do como os �emals. ����:�:I�
versos departamentos ínct apesar de Jovem,

_

-tve proceder a line'escôlh� perfeitamente os segredos do

rios diversos diretores basquetebol, estando, por-

gol inaugural, marcado por Nilo· queyeio a marcar lambém o segundo len lo, de penal, caben- WTld,nl dOM ,."Ito o �on'it" ;��a�',:F.�On;�n:U:':P;;� ,:;;::�
a r a m passou a estu-

..

do a Binha (conlra) encerrar a conlagem - Nilo e jJoãozi nho, figuras dominanles - Delalhes ��:n�o';�"��:�':!:�::�I"�:o."""""""""",,,,,,'I'I'!!"""""�
d " I f I b I' I' d nI'

\ 'sensacional de Joãozinho que Mirlnho, Bonga, Nelinho, pacitadas para os tmportan-O espe atU O u e O IS ItO
,
e a eon em.

,
detende um pelo�aço de H�1I0 Marinho, Alair, Nilson e Be-I tes cargõ"s com os quais pre

presente uma das

aSSlstên-ldOS
os próprios craques gua-

Ne.linhO'
emprestado pelo Cruz: .AOS �6 mmutos, .HeliO,tlnho. Os demais com altosltend� es�abe.�ecer um síste

ctas mais numerosas que já .rabartnos que, assim, tive- Paula Ralhos juntamente Cruz investindo pela direita, e baixos.

I
ma Jamais Posto em prática

apanhou o -studtum" da rua .um valorizada sua vitória,
.

com Zilton que somente en- I atil'� cruzado, tendo. Bin.h? ARBITRAGEM naquela entidade estudantU

eocatuva, (oram protagonis- uma vitóna como muitas' u'ou em campo nos últimos em Jogada de rara ínfelící , A cargo de Talando Rodri-I fazendo com que haja um in

tas. ante ont.em. à noite, de flue o quadro de Dja.ma tem'minutos, não. Lendo, assim, dade decretado. a. queda do guea, que te_rlã convencido
I
tercâmbfn dtréto entre os

ensactonat confronto as es- conquistado dentro e fóra da ccnstâo de demonstrar sua ��co d� seu.�roprlo Quadro_: plenamente nao fosse o erro

I,eus.
subordinados

e.
as P:1r-

quadras do América, cam_jex_caPital
Brasileira. Mas, -a tcgorla de scratchmen de .. :.:0 pro Amenca. Aos 39 nu- do penal.

.

tes Interessadas Num "furo"

peão da Guanabara, e Avaí, de um certo modo, não foi 311.n'a Catarina. I
autos. verifica-se forte in- PRELIMINAR. de reportagem vamos apre

-arupeâo florianopolitano, bem recebido o escore, já que US TENTOS í vestida avaiana que põe e�l EntJ·(' 0.$ conjuntos d� São
I ��ntar o "Ministério" erga-

-onstttutndo tal espetáculo, somente o gol inaugural A pugna teve comêço com polvorosa.3 meta guarneci- �au.lo laUla�or) e Aval (ju.- II1l�dO por Waldir Mafra: ...

por sua envergadura, o maior cresceu em brilho e expres- as duas esquadras atuando
da por Ar! que avança cerca .enu f foI disputada a preü- Dlr�tor de Futebol, rescon

do ano, pelo que estão de pa- são. O segundo tento nasceu com muita desenvoltura c
ae três metros, deixando li- .nlnar, vencendo o primeiro dendo pelo departamento de

rabens Francisco Grlllo e de um penal, alias duvidoso, entusiasmo, havendo na 1 \:r� o ar�o, do Que se upro- por xO. Ten!s: sr. Julio �amargl);
;CIIS auxiliares da diretoria executado com habilidade maioria equllibrto de ações. I

\ eita Netinho para mandar 3. �EN�A. _

I
.

Diretor de .voleIbol Mascu-
a-arena pelo empreendtmen- tmpressrcnente, e o terceiro I\OS 28 minutos, um pelotaço' bola _no canto esquerdo, po- ?ua-se mero ITII1hao de cru- Imo.: sr. Jose Barbato;
.0 corajoso de trazer à Cu- foi consignado por Binha de João Carlos foi de encon- 'I

rem sem resultado para as zeiros, a renda. I Diretor de Vela, respcn

pttat o detentor do cetro de num lance infeliz contra seu tro ao travessão, revídnndo o ::u.as cores. de vez que surgiu de�do pelo Voleibol Penum.
um dos centros futebolisticos próprio quadro. Além disso, Aval, um minuto após, com

Milton e de cabeça, evitou�, no. dr. Ney Hllbne_r; O IU'piS mágICO de Aldo
mais adiantados do pais, qui- os locais em três oportunida; lima tnvest.ída perigosa de

entrada da pelota. Aos 42 rm- Dlretor de Xadrez: dr. SyJ S6C"., traçou e nós apresen-
a do mundo, pois é o Brasil des quase que fizeram tom- Alatr Que passou por vários l�utOS, C�lazans arremata de vío Ney Soncini; tamos O desenho do técnico

�ámpeão mundiaL bar o zero do placard. Os dois contrários, Inclusive o expe-
161'a da area, faz_endo a bo:a Dire�cr de Basquetebol: Waldir Mafra. agora dirigin •

......-.,F'emos� ver-OS "dlabos-ru- valores que o alvi-anil foi 1'iment0do Djalma, para ter- �ater n? travessao, É encer- �. LUiZ Carlos Machado;
.

do aDepto. Técntco d....

bros" e, sem exagero algum, buscar no Rio _ Roberto e minar ('nviando a pelota por
tado o Jogo com o. marcad?1' _Diretor de Remo: devera F.C.D.U ..

podemos dizer que formam Ma!'inho - foram reforços .:juia do arco, quase raspan- a_cusando 3xO pro campeao

uma equipe poderosissima, consideráveis, como conside- do-o. Aos 34 minutos; um
da Guanabara.

não sendo ;;em razão a con- rá"el foi :I contribuição de "petardo" de Vact-inho foi DESTAQUES
qui;>ta- do pomposo título CQ- lespaimado por Ari, aliviando" O arqueiro Ari, que não
:io(la. Muita harmonia nas 1 Leónidas a pressão "azzurra" permitiu que Pompéia entras-

I �oo:'e a meta americana. Aos
I se, os zagueiros Milton, DécIo

36 minutos Cal aberta a con-I e. Ivan: o médio Amaro e os

I 'fi!;Clll por Intermédio de Ni- dlanteu'os Calazans, Quaren
lo, o qual, recebendo na es- tir:.ha e Nilo foram os melho_

."erda um passe em profun- res do onze visitante, ga
c!:dade de Quarent1nha, avan nhando o extrema esquerd::t
";':'\1 alguns passos c, antcs de as honras de melhor em cam

atingir a área perigosa. avaia po. Djalma, Leônidas, An�o
na, arrematou com incrivel ninho e João Carlos não ti

\'iolência e pontaria para veram oportunidade de de
vencer Joãozinho, enviando monstrar o que valem, não
a bola no canto direito, Aos decepcionando porém. No

30 min�tos, Antolllnho atinge '1uadro local gostamos mais

Mil'inho, encontrando de dc Joãozinho, que fez um

pronto a advert.ência do juiz. ,(10m número de defesas de
\" tempo inicial termina com :ulto, ;;t'cundando-o Cláudio.

;;::;:��� ����:';n�:N�;,�:-'. fseola Cata-'-rl'ne-Ilse-�-encira magistral. Vem a eta-

p::: co;nplemcntar com as

duas equipes solrendo as pri'

8 I 4 tu"h., modlfloaçõ", Dê,'o e as r esno lugar dc Djaima e Neli-

nho e Renê nos de Roberto e
._

Marinho respectivamente. II Aos 10 minutos, Gercino ca

I mete falta em Nilo. Este faz'
I a cobrança d:l falta punIda

I pelo
arbitro, mas Joãozinho

está firme e execut.a a defe
sa mediante espetacular sal

to. Dois minutos depois, um

I �:�o :a�:l���:;�e��e���v��aa::�
de Joãozinho. Ouve-se o apito
do árbit.ro: penaIty contra o

Aval, toque de Cláudio que só
existiu para o árbitro. Cobra
o Nilo que envia certeiro no

canto direito: América 2xO.

A derrota avalana já está
desenhada c agora o nosso

campeão sente mais do que
nunca o poderio adversário.

O zaglleiro Eni:;::io quinta- Mas. o Avaí é o Aval e só se

feim esteve no estádio dr. entrega ao soar do apito fi

Adolfo Konder. porém não nal. Ll.lta o campaf,o da ci

pallde ser aproveitado pelo dade para diminuir a dlle-I
trei7lador Nizetu em virtu.-· rença e quase o consegue. Um 1
�i�::' n::em:;!er d:8��;;:' �C���:;;�a����v�����ri�o����!
Contudo, os torcedores do fusão frente ao arco de Ari, \
Av�i esperam �e Eníno se tendo Nilson perdido grande,
recl1pere o mais breve possi- � oportunidade ao cabecear paI'
vel, voltal1do assim a for.! dma do travessão. Ao� trinta

ma,. IICl defensiva azurra. lmllllltl):3, nova Intervenção

As promoções de vendas de A Modelar se revestem,
."mp". d, algo 'n,omum. Algo dlf",nt, qu, ",.,ter'" Campeonalo Bancário de Fulebolas normas desprendidas da firma. Sempre há algo que

favo��:erae =:;�e:�:ã ���a��ev:�me�!:�n�����::!�' uma Começa Hoje
promoção de vendas dos afamados refrigeradores Cham- Patrocinado pelo

centrolBanmércio
X Hercules. en-

pion. - Pois bem, além das vantagens da pequeníssima,Catarinense de Esportes Ban- quanto que no cotejo de fun
entrada de pagamento e das suavíssimas prestações, ofe- cários. terá inicIo na tarde do prella.rão as equipes do
rece ainda, em sorteio, a realizar-se no mês,de junho pró-'; de hoje, no gramada do Abri· Inca X Caixa Econômica. Es-

Xi1ll'�:i:o;::;�g::;ád�:�:0g:!!!: os freguezes que adqUiri-' �:n�:ri�e��re�uteObO��r!���, !�r��b?i��I�eOned�:a P�;ti��i�
rem os Champlon no periodo da atual promoção de ven-l preendendo a primeira ro- velra e Gilberto Nahas, am
das. Necessáriamente, duas pessoas, terão em breve cada dada duas partidas. No prl_ bos da Federação Catarlnen
uma, a posse grátis de um ótimo refrigerador de 9,50 pés, I melro enconLro estarão jo- se de Futebol.
Só mesmo A Modelar. . . gaudo as representa�ões do
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Vitorioso em sua exibição de anleonlem I à noite o ,campeão carioca - O Ayaí foi adyers.á
rio-para os rubros'- Vitória convenceu, marcador não, de-vez que leye expressão apenas o

rança lllesmo nos instantes.
m�is criticas, perfeita impro- t
\ L ação e um fôlego que

I.3 testa com eloquencla o es- i
merado preparo fisico dos ,.

r:l.pazes da camiseta escarla- ,t�
le, pois correram fi valer nos

'.

,10venta minutos, não pare
cendo terern_ vindo de suces-

,
O clássico meia NilsOII, 1nais
U1J1a vêz foi o cérebro da

;��;��V:Stl�:;��:' I���:���� �
espeCialmente ná pri1J�eira'
etapa. Depois canso I! e cail!.
de produção. Mesmo assim'
foi um dos melhores do

onze Ilhéu.

I.i,·os jogos no Rio, São Paulo
P:uanÂ. Em suma, um dos

,;13is categorizados Umes que
. � cxibirnm no estádio prala-
110, superando mesmO' em téc
nica suas apresentações de

êpocas atraz.

Coube ao Avai, promotor do
�.!!$fi)tãculo,ser o "sparrlng"

do caillpeão do Centenarlo.
Como em muitas oportunlda-

Tivemos o prazer de saber que o professor Tar
císio Pereira, ainda não esmcreceu"'nó seu ideal. quo
é fundar a Escola Catal'incnse de Belas Artes.

çeo de clube mais vezes cam

ptão da cidade e do Estado.

Lutou árdua e valentemente

por veZes, envolvendo'o ad

\'cl'sál'io em tramas que de
vem ter deixado Impressiona-

Palestrando com nosso amigo, fomos
de primeir��ã:N�� �SE��rs serão;

mSTORIA DA ARTE
PINTURA
ESCULTURA

A criação da EsC'ola Oatarinense de Belas Artes,
virá preencher uma lacuna no ensino catarinense,
cujos cursos darão aportunidade de se descob\'il: no

vos valores·
Esperamos seja nOSSO amigo Ibem sucedido nesse

seu empreendimento, ficando 'aqui nossas felicitações.

DOIS REFRIGERADORES GRÁTIS...

r.::)NGA - O "colol'ed"

quarto zagueiro avaiano f�f
uma de suas peças mais VQ>

li,)sas frente ao América, O
v ...�cl'ano jogador continua
['iil c��('\l'ntú fOrma tisica

',-"-'

-o ."ÃOO" U M.A11 ""'TIUO 11"4«10 n. I§At"Y'A I \T.\tU/'I;'

UMA, SAUDADE A MA�
UMA ,fSPERANÇA',A MENOS

O Paula Ramos está desacreditado. Infelizmente é a
verdade.
Cumpre campanha negativa neste campeonato, regí�..

trando apenas uma vitória. Não mais impressiona
quando joga. Perdeu aquele elã que era todo seu e
qu�manteve durante a campanha de 59.
O Paula Ramos de hoje em comparação ao da marcha
para o campeonato é mensa. Ontem, as rendas eram

g�and€.s.. Seus .p!ayel·s eram aplaudidos. Fazia gosto
ver o tl'1color Jogar. Arrastava torcedores de outros
clubes que se entusiasmavam com as jogadas dos atl.'! ..
fo<lS e sentiam-se satisfeitos pelo que realizava o club�.
Hoje, poucos lhe dão crédito. seus jogos ccnstituem
fracasso de renda - Paula Ramos x Hercílio Luz
nesta Capital com Cr$ 18.110,00, a lnenor d� todo �
certame, o.que significa que o público reconhece o de-
clínio de prcdução do onze estrelado. Suas pecas não
funcionam bem. Seus jogadores parece que ;'escon ...

• dem"_ o jogo que possuem, afugentando o público com

espetaculos realmente pobres e decepcionantes. La ...

mentamos que a capital d" Estado seja riscada do
campeonato catarinense, privando ao público flo:'ia_
nopolitano de bons espetáculos. Mas é a realidade e os
fates não mentem. -

Doze ano§
.

de lutas, de sacrifício. e após chegar ào
ponto dese]Sldo, o Paula Ramos ruiu como rui qual-.
quer cOhstrução mal dirigida. Não existe mais aquele
<:mbiente que se notava e sentia no seio do clube.
Pensam em fazet. qualquer negócio com seus jogad�
res, incorrendo em grave êrro. O clube deve manter
seu quadro e talvez volte !I te\' maiores oportunidade
se servir de exemplo Q que acontece COm O Campeão
do Estado, consequência lógica daquela incompreensí..
vel paralização quando justamente deveria a diretoria
explorar o titulo, ajustando o quadro para a difícil
lemporada que ora empreende, fazendo as necessárias
experiências. Isso tudo com antecedência. Agora só
llCS resta dizer que Q título de campeão do Estado
deixou uma grande saudade e a conquista Q.o bi�::am�
peonato constitui uma esperança a menos .. , .

'MAURY BORGES

informados
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Ninguém serve a dois senhores
Meu amig9� você já pensou seriamente a quem vai per

tencer, a Deus ou ao Diabo? Não há terceira possninrdaoe:
no fim de tudo, pertenceremos a algum dêsses dois. Na

vida urcsente preparamos nosso destino futuro. A pru

duncln mais elementar e o justo amor de nós mesmos,

mondam encaminhar os passos para o Senhor das Luzes,

fugindo ao Príncipe das trevas. Essa atitude não é fáciL

O br-iga-nos a multa renúncia.

Conhecemos a mentalidade comodista de nossos dias.

"Conforto é a palavra magica dos magazines, folhetos e

propagandas. E torce a cabeça de muita gente. Impercep
tívelmenle, arrasta-nos essa onda convidativa e eston

teante. Quando bem o percebemos, estamos a submergir
nas águas do comodismo materialista que nos cerca. Pro

curamos vantagens só de ordem tmedteta.j Só nos ocupa a

vida presente. Esquecemos as verdades eternas.

Contra a torrente de comodismo materialista que a

tantos 'arrasta. o cristão deve reagir serena e consciente
mente. Há-de tomar para si a resolução enérgica e bem

determinada de procurar em primeiro lugar os bens eter

uos: a glúria de Deus e o cumprimento de Sua Vontade
Um homem razoável pode se: vir-se dos bens da terra en

cunnto índtspensávels. sem afogar-se em preocupações
matcrtnts. Se os cone eternos são Incnmpai-àvelmente
mntoros. merecem de nós o esfôrço e o sacrifício para não

:)5 perdermos. OJ prazeres no mundo são transitórios. A

sorte e.erna que nos espera. esta sim, deve contar. Uma

vez que estamos no mundo só de passagem. convem trazer

a atitude de peregrinos, que vão ii. procura de uma pâtria
me'hor. "Nâo temos nesta terra moradia permanente",
disse o Apóstolo. A pátria deruonva e o céu.

03 povos antigos reconheciam no universo dois prin
cipios ooostos: o Bem e o Mal. Ambos fazem guerra con

I injju, são incompatíveis entre si. A luta do bem e do mal

re repete em cada homem. Dentro de cada um de nós.

De quem será a vitória final? Somos nós que decidimos.

Ou havemos de servir a Deus. pela renúncia consciente de

tens e prazeres que Dêle nos afastam, e possuiremos o

Sumo Bem. Ou serviremos ao egoismo, a nosso comodismo
e mo'eaa pertencendo ao Princípe das Trevas, ao Demô

nio. "Ninguém pode servir a dois senhores". A escolha é

ineviLável. a decisão será clara.
Fret Leandro Prim, O.F.M

Compónhia Osvaldo Machado de Hotéis
Assembléia Geral Ordinária

2a CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas desta sociedade,

para a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada em

sua sede societ. à rua Conselheiro Mafra n.c 72, 1.0 andar.

as i5 horas do dia 18 de Abril do corrente ano. para deli

berarem aôbre a seguinte
ORDEM DO DIA

Miss Brotinho _ Riza Maia, na ocasião em que foi home

nageada pelos organizadores da sotrée que aconteceu no

7 de Julho. Adalberto Ramos Campelli, Rogerio Queiroz
e Antonio Paulo Brognolli.

------------,.-._----�-----

1.0 _ Leitura, dlscussão e aprovação do relatôrio da

diretoria,Jarecer do Conselho Fiscal, balanço geral, de

mo�straçao da conta de lucros e perdas e demais contas

da administração, referentes ao. exercício de 1960.
2.0 _ Eleição dos membros efetivos e suplentes do

conselho fiscal.

3.0 _ Fixação da remuneração da diretoria e dos

membros do Conselho Fiscal.

4.0 _ Assuntos de tnterêsse social.

Florianópolis, 6 de Abril de 1961

OSVALDO MACHADO, diretor-Presidente.

'�/'

DUO GUARUJÁ E MARIO ZAN NOVA·

MENTE EM F1.0RIANÓPOLlS
2.1\ FEIRA. AS 20 HORAS, NO PALCO AUDITóRIO

DA RADIO GUAR.UJA

o famoso DUO GUARUJA, aplaudida cartaz do rá

dia. discos e TV de São Pnnlc. estará novamente em Flo

rtanópn.Is. em "show" a ser trans-ruüco dlretarnente do

maior auditório do râdio noricncpcntano.
A partir das 20 horas de 2'\ ren-a. o nosso público

te.à o ensejo oc aplaudir, novnmcnte. esse ramoso dupla
que era ocasiões anteriores conquistou fartos aplausos,
mercê, aliás, suas qualidades arusucas inegáveis.

Juntamente com o DUO OUARUJA, f.I. Pioneira apre
sentara aos seus ouvintes o contiectdtssnuo sulista MARIO
ZAN "o sanfoneiro do Quarto Centenário".

Será, não resta dúvida, uma audição que terá a assts
t.í-Ia uma plateia numerosa, não só pelo cartaz do DUO

GUARUJA e MARIO ZAN, como também e. muito prin
cipalmente, do conceito que desfruta a emissora da Rua

João Pinto'.

ENUCl: llÚ1HGO· SILVA

Realiza-se, hoje, em cocei. município de Críscíuma, o

enlace mutrtmontat da gentil: cnhoi-inha Rosa Maria Bú

rigo, professora normalista, dileta filha do Sr. Paulino

Bú: iso, jâ falecido, e de d. Esther Costa Búrigo, com o

sr. Hélio Meira Silva, funcionário dos Moinhos Sul ltio

grandenccs nesta Capital, filho do Sr. Agénor Silva e de

d. Joseplia Meira Silva, já falecida.
O ato religioso terá lugar, na-Igreja de Cocal, às 17

horas. e o civil. na residência da p-enltora da noiva, as
17,30 horas.

Ao novel oar. que fixará restdêncta em Florianópolis,
enviamos efusivos cumprimentos com votos de um futuro
risonho e venturoso.

Võle A Pena Pagar Com Pontualidade
'rodo mundo p.ectsa de crédito, do pequeno ao gran

de. O que varia são as necessidades de cada um. E todo
muno tambem pode ter credito, se fizer duas coisinhas
eimpes: não assumir compromissos superiores a suas

possibilidades e pagá-los sempre em dia. A Impontualidade
nos pagamentos chega sempre ao conhecimento do SPC
(Serviço de arotecão ao Crédito), que faz sobre o assunto
pesquisas cuidadosas, para atender a consultas do co

mércio.

Esteja Em Dia Com Seus Pagamentos•..
Credito é uma consequcncía. Uma ficha limpa, uma

boa informação, facilitam muito a vida. Mais dê duas
dezenas de casas de diversas especialidades, servem-se do
cadastro do Serviço de Proteção ao Crédito, onde ficam
anotadas as irregularidades graves em maté�la de paga
mentos de prestações ou mcnsaltdades. Cuide eênamente
de seu credito e mantenha limpa sua ficha, para gozar
do benefício da ação social do crédito. ./

VISITE,
SAYONARA em HI-FI

o melhor ambiente com a melhor música,

RUA JOÃO PINTO T1�RRF.O no HOTEL ROYAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



uue esta era a primeira ra
lha Insanável, mesmo por
«ue não se pode admitir
Que uma pessoa Incompe
tente de.errntne a reat.za
cão de um concurso."
-rODA A ESTRUTURA DO
CONCURSO lI: FALHA
A uma no va tndagaeão,

.n'osseguc o Dr. aomsus:
Ora, é claro Que se o

concurse foi oetennméeo
por pessoa incapaz, tcda n
estrutura deste concurso é
c,t ria. Mas remos além. Em

� egundo lugar, fizemos um
c-:afl1l: das uiscncões. Tam
l"I"m esta é uma docurnen
tacão enorme, tudo por
o/:C:O de certtd-es e rotocó
"ii,-'. constetnmos que hou
. .! candrdatos que se ins
-: eve.nm ao concurse. n-
-er-im exames. foram apre
\ adas, ctaeunccdos no
'.le:�dl ; c empossado.. Mu;
to b�.:l. Mas trnwc outros
(,',e llfi,:) se ::ns;)r(!'�('r(lm ou
pelo menos não existe cn a
,·l.�"l'il'ÚO e também foram

:l!;�;.�S�: C' n��lllr����I�\��O�,'
Q ma'; 1.,':\\1' n.nda é Cj1.:;1'

ôsses concursos realizadosB "Entretanto, anaüeado
{'OEl todas essas falhas, "ge M tudo macs a iunco, chegá
t-aram, na nossa cpinlâo] vamos li concíusac de que
uma série de direi 'is. que' N'aO! :HuS que neo pode-
!,OS deixaram em dúvlda l',alU se: sanados, porque
r uan,o a validade deles." !I$ jl>'e�'\i,a!',d3.des eram
P,)i\ú_,_R.o,:-'oES AO 00- tnsanévets. Uma outra per-

VERNADOR gunta Que nós fizemos:
-Jrtzemos até uma série .. era '111t:t nac navra uu'enc.

ue poncemcces ao Gover- adqumdosv Então recor

nador do Estado. Pergun- reu.os ii íurtsprudéneía d"s
tàvamos se o Estado não -rrtunars e drume da una

era uma coisa continua, se nirmdade do Supremo Tri
,� cidadão que age no melo bunal Federal, em rettera
rr-r fJ\.!C' vive não a:;e sem- dos pronunc.amentos, cne
p. e sob a é-ride da leI. se gamos à conclusão ce que
I, Estado não tinha res- eram atos nulos e QUE (_
pcnsaoúidade? Porque a ATO Nl>LO NAO GERA
. e-d-rde ê que multas des- DIREITOS, Infelizmente a
sas provas foram realíza- quêles que tinham se sub
das, cem muitos candlda- metido honestamente a
tns sem apadr+nhamento, estas provas, estavam S4
rem honestidade. Foram rei-os a êeces percatccs
em seguida aprovados, no- .sntretento, a Comtssâu
rasados e empossados. Mui- concluiu, por ter achado a
tos deles talvez tenham corsa rr.UI�O grave. por ln

pf"'dirl" sttuacões Inveja- quente, .1 ser rene, na
. {'i� -_ e agora êste pre- I,.;E$PE, Porque chegou à
i11i7(1. E nos perguntava- couctusão de que a CESPE
mos: quem é o responsável (' uur I.>tlSO de caranudace
n�" -udu isto?" pública. Havía uma séne
ATOS QUE NAO POD&\-t: ",(1'egUlafldades lá que

SER SANADOS levaram quase tôdas estas

'Cumpre ressaltar aqui
que .'\ primeira grand� ! ,

,,1<1. en�oJH�n,;_j_.l. 1UI 4U� 25 c

órgii') calegiadJ, que de 1-

bel':J. por maioria em suas

f,cssõe, ordinárias 011 ex

Iraordinàrias, nao se reu
nia nOl'lnalmente. Basta di
<;1'1' que a ultima reunião ê
do ano de 1959. hi dois
;,uos portanto. conforme
::e pode constatar pelo li
\ ro {lo:: atas que lá se en
,unt:T_. Uai porque, enten�
d�mos nós. jã de inicio, sel'
lJuh1.. (ic pleno direito toda
aliuelR determinação para
.1 re::tlização de concursos.

f'or(jll' o órgão competente
não h::tvia autorizado a

I',:�diz'l�ão daqueles concur
'os. Posteriormente. com

falma, nós fomos anali
:-Iando as peças necessárias
de cada concurso, os docl\
n:pntos que instruiam cada
concurso. E verificamos,
flue aquéles atos. emanados
do Presidente

.

da CESPE,
lsolad::;_mente, sem conslllt.a
flO colegiado, sem delibe-
J ação da Comis�ão Esb·
oual ,de ServIdores Publi
r'os, eram nulos. De modú

__""""'"'' UH. ooa le, a unIa
tal situação."

, .... te ".u,JR NAO TO
MOU DELIBERA-r.AO PRE

CIPITADA
Dr. aonessís prossegue

nos seus escrarecunenvcs:
"Ponderado tudo 15tO ao

Govérnadol' do Estado, e_e
r.ão i.ulHOU uma dei,b2ra-
çl:l.O p!'ecipltadp me"-l"''''

pclrqUt: fi comissão sugeriu..
" .. ,,� .uau aquilo lasse sub-

1I(0vo Diretor do. D E E R Toma Posse

Momento em qlU� o: Eng,/) Themistodes FOl'migh!el'i
assinava ,o têr-mo de posse parn o ca1'go de Direto'r
do DEER. No jlngrant.e. ainia o Eng.'1 Anll�S G1Ull
be-rto, Secretório da ViaçiGo e Obras PlÍMias, Eng.1I
Ani1.1.0 Petl-1J, Diretor da Diretoria de Agua e Esgnto
e SI'. IHlai!'Oldo Pcssi, Diretor de Admilt-i*ação da
S V O P.

No Gabinete do Secretório da Viacão e Obras
PlÍ.blicas, Eng." Anues tualbe'-to. f-orno;l, posse on

tem o noro Diretor do Depart.amento Estackual :fr:!
Esf.l'UcUts de Rodagem, Ella.1I The'mistocles For-mighie
ri, recelttemellfe nome(ldo p(/ra o cnrrgo pelo gover
Ilador Celso Ralnos.

IGovernador 'Celso Ramos almoça co m

Dr. ,João Bonassis, do Grupo de Traba lho dos Concursos

�ma �a�ei �e falllas e irre�u!ari�a�es clamonsas
Impossível Acontece: Aprovados, nomeados e empossados sem inscrição Ex-Presidente da
CESPE autorizou concursos sem consulta ao colegiadoSupremo Tribunal Federal: ,Ato_ nulo
não gera direitos Ex-Procurador da República é taxativo: Nulidade dos concursos

Reperclltiu, emvóra, já. fôsse eSperada, da. maneira
mais sensacional, 1(lJ anulação dos concursos realizados
após outubro. O Grnpo de Trabalho enccrreecdo do
estuõo e legalidade dos mesmos, apresentou amplo
retere ao Govel'1U1dor Celso Ramos, apontando in-e

[Jldal'idadefJ o que clet€1'lllin�ll rtq1tela medula,
Paul. melhores esctc-ectmentcs. procuramos o

Dr. João Batista Bonassis. conhecido �ldvogado e que
foi o cOO1!.lerllld01· do GnlpO de 1'ra bctlho encarregado
de estuda'l" J, legll:lidad� .doS\ concursos ra!lUzados.
Quedamos que êle nos adiantasse algum.a coisa. a

respeito da determinação do Gover1t&dor. mfl1lda'ldo
t01'11a1' sem efeito tais concursos.
TR \DALHO DA CO- Partindo dali. então. nos

MISSAO examinamos como foram
"O m.e posso escurecer «oertos êstes concursos."

- COlllCÇOH o Dr. aonessts PRIMEJRA GRANDE
- é oJ .rabauio da comls- FALHA
são, o que ela fez para che
�ur a conclusão que leva
lia o Governador a anular
(." concursos. Em pnmetro
rugar. n comissão procurou
dividir o trabalho em vá
nas msea: 1°' - exame

{I:;':; i;l:lcrlçces dos diversos
«oucnrsos ; av _.-. homologa
cuo destas inscrições; e 30
-- reanaacêo propriamente
oos concursos. Analizadas
estas três fases, nós cne
!'.:lriulf'I/S a uma conciusão
e rcnnmcs-tamoém ponde
.. \(.,,(:"; 111} Governador C�I
SÜ RJ.nIOS para que ele
��,m3.�,;e uma deliberação
«eunt.ive a respeito."
DE OUTUBRO A JANEI-

R;:;: 25 CONCURSOS
"j':m pL'lmei!'o lugar -

tUlll,lll.ln o nosso entrevis- Dr. João Batista Bonassis,
t"tll eumpre ressaltar �Iuando prestat1a esclareci,
que de outubro de 1960 a 1IIe1!:o� ri re])or;age"i:l
janeiro de Hl61 foram !'ea

!;zad(l1 25 concursos - e

v(\C em um número exces
;_.., v oe concursos para
'-\:!. ip!to em tão pouco
Li:mpo. Fomos à CESPE e

llt examinamos detldamen
t<; a documentação reCe
tn�c à estes concursos.
Medl::lllk certldóe.s que o

0'1' entregou ao Governa
Gor, {;Onstatamos lpnn sê
fj,:';! de Irregularidades. A
<.:omissão não examinou a

se- do concurso em si, is
to ê, as _Pl'Ovas realizadas,
1"e'-;,,10 porque ,a comi.ssão
),9.0 tinha motivos para pôr
em dúvida a idoneidade
das bancas examinadoras,
(,ue eram constltuidas de
JlGS:;O;I'� de bem. Em vista
lli.ssu l' Comissão se limitou
ao estudo (la parte formal,
cia parte legal dos concur
sos. Assim, examinamos
primeiramente a forma pe
ias qual devem seI' reallza
(ios o,; coneursos. O órgão
competente, no Estado, pa
I a isto, é a CESPE. que e
1.,,1 órgão colegiado, criado
�or lei, que tem a sua es
Irutm·:!. dE'flnlda, a sua

i'ompet.ên('ia determinada.

parlamentares

n (!M'('rlHrt!O( Celso Ram.os oferecrm 110 !)(Ilá.cio residencial da Agronômica.
rI :l do ,",l'rt'ilIC, Um almôço aos parlam.entares q'tLe, nal Assern-bléin Legis
Ir1li1'(l. ('CliUP(Jt't/! a maiol'ia. governista. Ve'mias, no flagrante aci1lla, ()I Chefe
do E:l't?('u,ivo cat:mrinense ladea� pelo Vice-Govcr7UJ.dot' Dotüel de- And1'ade,
)I'pulada lJ.-i!(; Colin, deputados Agostinho Mignone e Est-ivalct Pires; outro
(,,�[lect() do /li IIlÔÇO, vem.-os� e))L palestra'cordial, (} Vice--Govel'71.odor Doutcl
dI-" Aadruclf' com os \deputados Agostinho Mignone, ElgyHio úllnardi e

o SeCl'('lfh'in do Trabalho, d€plftado Walter Ro1tssenq

• .J '
__ .,do p,;"",-a _�

alto conhe�imen.') juridicú
.'� ,- ,,,"""<= c'xercidu wna

, •• _«- UlllÇ.lU junto ao S'I'F
;:. '::vi1.lc_e;so! p�-,)lundame.,
e a junspmd,::ncia do Su
piemo. Assim fez o Chefe
do Executivo. Encaminhou
tedo o dossier, tv<!oJ';; aqtt.
Ie-s fato.'! flpurados, ao ex-

,.- .. -' ""_--' \.0"- z\..:pu.)t,cu,
'C I'. Carlos Mede:ros da

� "ue P-'l ma�níflco e
fundamentado parecer, con

_ ... � pC::." nulidade dCls
r oncursos. De modo que
r'no !OI um at'} pracipitatJo
F'Ol, ao contul.rio, um ato
ll_ealt.��dü, �s( udado, e pio
só jlJla própda Comi5s-,o.
�'a� por limEI pe1soll m h
apa�, competeme. E q�.('

c\ ndu1u, da mesma for ,na
lJ�la nUlidS(io dos concu:'
.sos, entendendo mesmo que
aquelas !rregularld:ldes ve
lificadas eram insaná
ICl!i."
r)O!'\.'3I2R DE DOCUMEN

TOS
"Não pOJ:so, aqui, e agJ

I'a, apontar (.'Jdas as Irregu
laridades que se verlfica
:am nos concursos. Ent!·c
lanto Isto ('onsta de um
dossier, so t!c documentos,
que se encontrll. em pode,
do Govemador, para ele
usar quando julgar opor
luno. Se necessário. e com
lllltorização de S, Excla .. a
comissão poderá daI' a

publicidade outros Catas,
para que todos possa.:n \'e..

que não houve ldéla� pre,
con.cebidas de anulal;io.
MIlito pelo contrário. Hou
ve até meditação profunda
o>; lor!'m sopesad�� tôd�s fi

Q.uestôes que podertam ge
ral' dlreltO!;l Indlvjdual�.
comd as nomeações e pos
�es do� concursados. É c a
:'0 que as pessoas preludi
lv�a;<; nã(l se cO�lformem,
porque afinai de cont.ae:
podem raciocinar Que o
"Jstado publicou os seus
edlt·:üs e ao candidato não
rompete verificar se estao
legais ou ilegais. Entretan
,,(o l'�O é um assunto de al
t a Indagação juridica e foi
Justamente por Isto que LI
submetido à apl'ectacão do
11m ex-procurador da R"
\lúbllca, especlallzado em
direito administrativo, cu.io
purec('r foi claro, c"'ncluin
do pela nulidade dos con
cursos."

A .'iolcnidade, encontra
I'(!.._,,:;e presentes, além do
bccreLario da Pasta, Eng,
Annes Gualberto, mais os

T�'int;d���,ro�iJ'e�o� md�n�(!,:,
_:rm0 Petl'Y, diretor d ...

DAE Haroldo Pedernf'il'a"-.
da Caixa Econômica Fede

ral, Felix Schmiegelow, ex

(,I � eto!' da DEER. Davir

!-"Ilii;CS, Presidente do Can
sC'lho Rodoviário, Elpidio
�: .�La Sousa, Eng.-Chefe do

i\�' r,�N��ve�:a, Trii��t�r L%�
�;etor Administrativo do

,)l\ER. Vilmnl' E-:lias, dL

velra, Osni Regis e Walde
mar Salles. Sr. Vidal Ra
mos Jr. c outras altas au

loridades, funcionários e

a!n1q;OS d.:l no� o direto!'.

A,)6:; a leitura do tênuo
c'i! posse, o Eng. Themisto
eles Formighieri, que até
hã pouco vinha emprestan
. \) ;;eus conhecimentos ao

f,scrüório de Lajes do 160

Departamento Nacional de
I:..stradas de Rodagem, disse
(;01 ráp�das palavras do
flue "Jre .�ndia realizar a
1'<1:;\a- de tão importante
cargo, acentuando CJue com

��I�d:�l�i:i:ncà�z d:n�fro:� ,_ --,

���v���arodc6��tr��;)u��I!:� C AF EZI N H O, N AO!
.

��i��e ���::;o� ngt:er����: C A F E Z I T O I
t.ante setor da admlnistra- .......... _

ção Ilública.

Segunda Turma
do Artigo 91

(GINASIO EM 1 ANO)
Em Junho prôxlmo terã

inicio no Instituto D. Pe

d�'o II, aulas preparatôrlas

a�
candidatos aos exames

d Artigo 91.
xito e garantia a servi

ço' daqueles que ainda não

têt�f�r;:�õe�in:i�;l�mente
das 18,30 às 19,30 horas no

Grupo Modêlo Dias Velho
- ã. rua Nereu Ramos -

30,

o maior do
Estado

Foi Instalada ontem em
nossa Capital na Praça
Pereira Ollvelra no ter
terno onde funcIonava a
Assembleia Legislativa um

gl'ande painet de pUbliCi
dade de sôbre LEITE NI
NHo. A artística propagan
da que foi executada pela
firma local WALI PUBLI
CIDADE, é a maior placa
de propaganda existente
no Estado de Santa Cata
rina. me(Hndo 40 metros
quadrados.

\

FLORiANÓPOLIS. SABADO, 8 DE ABRIL DE 1961

Ia cid'�' _T" Lt-Óaí., líuiníl1-fcirll. foi ('scd/ti>;[a
a srta. Neusa {� '''''''rY'!. FOTlniyhieri, dI! Videira. pam
l'epresenta,nte d.n_, bele.:-a C/ltaril1e7fse no proximo con
('t�rso de Miss Brasil., a n!;.li.:-or-sf? 710 R.i(). li k�1a
ri" I"seôlh'f d.a lWJ.)!l ,�1i.s� ('111(!.I''ÜlC,lSI' it :'e hL[Ja)' 1U�
Sociedad� GUllrflnf. A n01'a beldade tvi uDrescntmla
nela crollistn SP!;."">st;!io Reis e apoiadel -relo crollist('
r1éste jonUll LÓ::'1ro B'lr--;lome1t, O .TUli. cOl>'.'lôslO
de CT01I·istas c-rà:lenci.ado.!l ]>el')s Oi6,.,'>os /l,,' '�(:iw�o<:
ele Santa CatarilUl- foi u1tfinitlte. Como se 1'1' ela foto

;���:afaar/r!:��;LS:1L:es���tante bonita e, temos ce,

Loter;a do Eslilto de S. Calarina
FLORIANÓPOLIS, 7 do ABRIL de 19H1

1.194 CR$ 500.000,00 Herval D'Oeste
6.196 CRS 50.000,01) ltajaí
2.470 CR$ 30.000,00 Flm'i<lnó;po!is
4.251 CR$ 20.000,00 Florianópolis
4.555 CRS 10.000,00 Joinvillc

PROGRAMA DAS FESTIVIDADES DE
SÃO FRANCISCO DE PAULA, A

REALIZAR-SE NA SEDE DO DISTRITO
DE CANASVIEIRAS, NOS DIAS 8 E 9 do

CORRENTE MÊS
DIA - 8 As 16 horas _ Rerep.:·:ioNov�na em honra do Pa- r,o Revel'enc!lssimo Sr, Ar-

droeiro, às 20 horas. <'eblspo Me�l'Opolitano, com
Barraquinhas - Churas- n pl'Oclssão solene d� P3-

('(1,<; - Queima de Fogos de droelro da localidade, o
artificio. rJorloso São Fl'(m' is�'o de
Baile às 23 horas, cuja ren- Paula. .

da reverterá em benefício São jeste!rúll c F>l'. c Sra.
àa Igreja do Dist.rito. Deputado Estartunl Dl'. Dib

DIA - 9 Cherem. o SI'. e SI'0. Ve-
Às 10 horas i'eador Dnmill']:os Feman-

r,-t)"�a s",lene re'>.ada nela rlcs. de Aqt�il1a, o 81'. c Srn.

�i;:r�J d�ôn�;�Ôql���'n3l'dO, �u��';t�!�����I;'�J F��!�11�c2 Sr.

Ainda não deEencarnados, <.� da opo;-;içã
gribam e esb::-avcjam que o nInaI govêrno só ra�
mesmo é perseguição!

Durante dez anos, no govêrno dêles. dil ponto,
para cá, nesta amorável Ilha, mio foi construído
Um grupo, seque,,. não foi ab�rla uma <;ó escola
primária, não foi criado um único, apenas unz:_,
nho, curso primário, n�o foi aumentada UlTI-:1 s6
sala, não foi acrescentada uma só carieL a (-'111
estabelecimento escolar primário!

Ao comêço de!> anos letivos, o pistolão, o

cartãozinho de Sua Excelência, o SenhOl' Se
cretário, arl'8njava matrícula para os filhos dos
amigos, dos correHgiçmâl'ios, dos cab:s eleito
rais .. '

E o resto que se danasse! Quem podia, pa
gava escola particular. Quem não nodia, analfa_
betizaVla a prole.

Com providências enérgicas, o atual govêrn-:
garantia matrícula a todos que a solicitaram.

Donde se conclui que ':l GOvernadOl' Cel."o
Ramos está pel'seguindo as t'riancinr.3s!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


