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meu o fruto da atuação
estéril e dispersiva com

que vinha agindo.
O fato valeu I50r um

aviso que deve ser com

preendido para uma reter
mulação de, conduta. pon
do-a fi serviço do Emdo e
não de interesses mderen
sãvets.

Com fi presença de todos
os deputados, a Assembléia
Legislativa reuniu-se on
tem para eleger a Mesa que
presidirá o Legislativo na
sessão de abril de 61 c
abril de 62,
Para a presidência a es

rolha recaiu no ilustre
deputado João EstlvaJef,
Pires, que vinha, até agora,
Ilderando a bancada d ...

PSD. Parlamentar expert
mentado, que tem presen
ça na Casa desde a cone
ututnte, o novo onere do
poder Legislativo leva para
o elevado posto uma fé de
oficio Invejável e sem ma
euta. A sua eleição. diante
os fatos une tanto tem rtes
presttgaido e desmoraliza
(lo a Casa do Povo, repre
senta, sem dúvida, uma
ertrmccão de que o poder
1l0liUI'o vai neora envere
dar ncr caminhos claros e
!lmj).)!;, em reta para a re
euperncãc da connaucn do
,povo,

.

Eleita, ontem, a nova Mêsa do Legis!ativo
recebida sob intensa vibra
cão do povo, que lotava
Lodo o recinto destinado- à
assistência
Depois de agradecer sua

eleição, o novo Presidente
nomeou comissões e deter
minou medidas para a so

lene Instalação dos traba

lhos, no próximo dia 15 do
corrente.
A repercussão desse plel-

to, nesta Capital e no Es
tado, foi a mais ampla pos
stvet. não s6 porque as for
ças politicas que apoiam o

Governador Celso Ramos
deram positiva demonstra
cão de unidade. como ain
da a minoria ndenista co-

A ELEIÇAO
A eleição da Mesa acu

sou os seguintes resulta
dos: . Para Presidente _

EsttvaJet Pires 24 votos c

vcínet Oliveira 17; para }O
vice - Jose Gonçalves 24
votos e Paulíno Búrigo 16;
para 2° VIce - Rubens Na
zareno Neves 24 votos e

Frederico Kursten 16; para
l° secretário - Agostinho

Mignoni 2-1 votos e Eduar
do S. Lins 16: para 2° se
cretário Altir Webber de
Melo 24 votos e Mario Olln
aer 16; para suplentes Pe
dro zimerrnan e Osnt Re
ats com 24 votos e Tupi
Barreto e Francisco cen
ziani 16.
A espetacular vitória da

r-hapn apoiada Dela repre
eentacão situacionista foi

Habeas·Corpus para Lupion:
últ"lmo recurso

�·������:fW,�,��1 �U�rtj��
:,;.f:��O p�::�nti��"���;,t."
do. contra o ex-governador.

CURITIBA - Os advo- terão duas semanas para Antes disso, nao será pu-
pudes do sr. Moisés Lupion elaborar o pedido de 11:\- unceõo o acordâo do Tri

bunal de Justiça do Para

ná' que carece de ,:labora
r-ão cuidadosa, prtncípal
mente porque os seis de
sembargadores que vota
ram pela manutenção da

pnsão preventiva funda
mentaram seus pareceres
diferentemente.

O habeas-corpus - se

concedido - modificara a

sentença do TJ, parcial ou
totalmente. Um de seu."

fundamentos será a revo

eacêo da prisão preventiva.
que !'I. defesa afirma ser

de "obrigatoriedade relati
va",
c- sr. Laertes Munhoz jâ

est á redigindo o habeas

corpus. que será entregue
ao Supremo Tribunal Fe
deral pelo advogado zvan
dro Lins e Silva. Afirmou
nue. (-111 caso de empate na

votação de sexta-feira, o

presidente I. Lauro Lopes.

����U�����'�xo�o����. fa��_
seace no velho !ldncfp.lo
turtdrco: "Na duvida, pelo
réu",

LOf�O após a lavratura e

pub�lcaçao do acordao, se

rá rettn a citação dos réus
por edita], correndo o pro
cesso à sua revelia. Desta
forma é o habeas-corpus ti
ultimo recurso ii. disposi
cão dos. acusados. Denega
do. só restará esperar que
o Tribunal de Justiça. no

julgamento final do feito.
deixe de condenar os réus
- coisa improvavel, ante ti

dertnícão de posições retta
sexta-feira.

Os concursos deles
III

A Comissão de Estudos dos Serviços Públicos Estaduais - CESPE _

segundo determina a lei _ decreto 175, ato 2.°, número III - compete:
"Realizar concursos para o provimento dos cargos públicos es

taduais, excluídos os da Magistratura e Ministério Público, os

do Magistério e os demais que, constitucionalmente, fogem à
rlcede do Poder Executivo, competindo-lhe, neste pesüculer:

a) ._ Organizar e publicar os programas:
b) - fixar normas de inscrição e de julgamen to;
c) - nomear examinadores;
d) _ promover a classificação e homologar os l'e

sulüados;
e) _ expedir os certificados de habilitação.

Ao presidente da CESPE foi dada também a competência de "designar
os membros das Bancas Examinadoras de concursas _..l art. 11, Ietra.u

Entre outubro de 196() e janeiro d� 1961 íoram realíaadcs 25 concursos,
,_. DE' ja�eil'l) de 1951 até outubro dq 19?O foi re'Ilízado apehas',UM ccncunso,

llist:��ã�oh�:v:a���:�s���::::r �O:f: ;;:�rd:5, ;:�lii��e):,�n;��u�dd;
caixa, depois da derrota da outubro !i!

Mas quem organizou êsses concursos? O órgão competente, isto é, a

CESPE? Não: A sua última reunião data de. 6 de outubro de, ., 11959, A
ata, sem assinatura, dessa reunião fínal vai abaixo, em fotocopia.

Se não Co. a CESPE, o órgão colegiado competente, quem os organizou?
Foi o presidente desse órgão, vale dizer, foi quem não tinha competência 1(;�
gal para 1 ealizá-los. O presidente da CESPE, aliás, ao ver e perceber o' que

"

tais concursos seriam, 'caiu fora. O presidente em exercício foi quem reali ..
•

zou a OPERAÇÃO-CONCURSO, centralizando todos os poderes que eram

do cclegtado CESPE.
..

O presidente poderia, quando muao, nomear bancas examinadoras, O
resto fugia à sua competência. Realizados desse jeito, CONf -AS REGRAS
MODIFICADAS DEPOIS DE COMEÇADO O JOGO, tudo foi fácil para o

govêrno chegar ao fim desejado e, confessado por um bilhete do dr, Laerte
Vieira _ "garantir csnomeadcs". '

Eis ,( última Jato. da Cespe:

A nOVCL Mesa ck� Assetnbléia', onterl"l, efeita. - O deputado Estivaret,l' Pires,
logo rlepots de eieuo, 'recebe Icumprimentos Ido.1 'Colegas entr4 0.'01 dep1t€admj
Jotn fOJJ�(llves, .Augusto IJJrezora, Agostinho IMignoni e Antônio ALmeida,

J�lgamento � Eíehmanne

PROCESSO. COMEÇA HOJE
JERUSALEM _ Hoje, terça-feira, 11

de abril, começará nesta cidade, um dos
processos mais impressionantes da His
torta e talvez o maior do aecuro. Cente
nas de Jornalistas já se encontram nesta
cidade Israellna preparados para dois
meses de cobertura do acontecimento. A
Casa do Povo, cenario do julgamento,
fervilha de repórteres, fotografos e cíne
braflstas, que receberam previamente
"vistos", e que se informam sobre os lu
gares que ocuparão. As embaixadas de
todos os países representados em Israel
já receberam convites oficiais,

Moscou e Paris enviarão delegações
especiais, Washington apenas será re

presentada por seu embaixador e Lon
dres recusou-se a comparecer ao proces
so, Dezenas de outros países ocuparão
tribunas especiais, com seus embaixado
res e enviados especiais.

QUEM li.: EICHMANN
Adolf ntcnmenn: este nome nada

sumtrrcava até um ano atrás. A opinião
pública mundial sempre ouvira falar,
durante a guerra, de Hitler, Goertng,
Goebels e outros, Nunca de Eichmann.
Seu nome foi pela primeira vez pronun
ciado durante u processo de Nuremberg.
Os principais mentores do nazismo reve

laram, então, Que existia um "Departa
mento de Solução do Problema Judaico".
sob as ordens de um homem chamado
Adolf Eichmann. A "solução" Que esse

departamento dava ao "problema judai
co" é bem conhecida: milhões de mu

lheres, crianças, homens judaicos, lan
çados aos fornos crematcríos, Cerca de
quatro milhões de Judeus, poloneses fo
ram assim exterminados. E outros tan
tos de outros países.

Elchmann era um homem extrema
mente meticuloso, cíentrncc e modernis
ta: fez com que as matanças nos fornos
crema.tortos de Buchenwald e outros
campos de extermínio se efetuassem do
modo mais hígtenícc passivei: as viti
mas eram antes submetidas a banhos e

Inspeções senttenes. Depois eram lança
das aos milhares nas salas de extermi
ruo: primeiro as mulheres e os homens,
depois as crianças, por cima dos adultos,
porque já não wbrava espaço. Essas pre
cauções sanitarlas eram necessarias,
porque os ossos dos aÓ'sa..<:sinados eram

utlJlzados para fabricar pentes, cintas
sabonetes e outros produtos utilizados
pelos soldados alemães em suas guerras
de conquista, _.

Eichmann assinava as ordens de ex
terminlo. Mas era um homem modesto.
Jama,is permitiu ser fotografado. Jama:s
permitiu sequer a divulgação de seu no
me, apenas conhecido durante o processo
de Nuremberg. Enquanto'· Hitler, Goe-.
ring, Goebels ;l outros se banqueteavam
de propaganda, Eichmann permanecia
humildemente no ímonlmato: seu nome

aparecia apenas diariamente nas pape
letas mandando para a camara de gás.
dez mil ou vinte mil judeus conforme a

capacidade da maquina de morte dos
campos de concentração.

Terminada a guerra, enquanto os
chefes nazistas eram enforcados por de
clsüo do tribunal ele Nurembcl'g, Eich-

mann, preso' num campo de concentra
ção norte-americano, desapareceu mis
teriosamente. Descoberto pelo Serviço
Secreto israeliano, o ano passado, na Ar
gentina, foi sequestrado e levado para
Israel. Aparentemente manteve sua cal
ma. Juridicamente, lodo. sua explicação
resume-se nisso: eu apenas obedeci a
ordens. Isso dirá o advogado da defesa.
Mas o homem não pude negar a sua ter
mação, e aproprio Elchmann disse, em
trechos de suas memorias publicadas
pelo "Time" de Nova Iorque: "Ao termi
no da guerra, reuni meus auxiliaras, e

lhes disse: Apesar de tudo, smto-me sa
tisfeito porque conseguimos exterminar
alguns milhões de judeus ...

"

a p�;tÍr hd;��je,A���aE���faa��, Vfd��r�
prova de bala, respondendo a processo
diante de um tribunal de juizes ísrae
uanos. Na realidade, o mundo o estará
lulgnndo.

Padre Reclama
Pena de .Morte

BOGOTA, 10 (FP) - "A

pena de morte para os as

sassinos e criminosos, para
os bandoleiros, não é um

ato de crueldade, é um ato
de mrsencordta para com

a sociedade, 'e uma mensa

gem de amor para com os

inocentes e desamparados
camponeses, é um impera
tivo da jusuca.. e uma ne

cessidade às vezes impe
riosa da defesa nacional".
declarou num sermão, na
igreja cetcnca apostolica
romana de São Inacio, de
Bogotá, o reverendissimo
padre Jorge veiee, da Com

panhia de Jesus, provocan
do grande polemica em

todo o país.
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COMO É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

Jânio Dera
Permissão

NOVA YORK, 10 (F.P.)
- Em um artigo publicado
no último número da "The
Natlon", o ex-Capitão Hen
rique GaIvão, revolucioná
rio português que hã dois
meses se apossou, em ple
no mar, do tJ;ansaUãntico
"Santa Maria'):de seu país,
aeclarou que seu ousado
gesto constituía apenas a

primeira de três fases de
uma operação contra os

governos de Portugal e da
Espanha, e que tinha a

permissão do Presidente
Jãnio Quadros, do Brasil,
para partir dE: Recife del
xrmelo os passageIros.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FAZEM ANOS HOJE

major Idellonso Juvenal • GÊNTE NOVA ESTREIA NO "SOCIETY" - SAYONARA •
Com Imensa satisfação registamos na data de hoje, • "Hl _ FI" RECEBEU A BROTOLANDIA •

�:�:e;:�n��:V;;�á:��I���íC;�v��a��S;;a���i�:��;:��Od:' I �o���;a;:Z:ted!o�::S:oe�aS�!����: 8 Diva Maria Carvalho, também está'
nossa Policia MUltar. , scírée de sábado com a famosa 01'- incluida na lista das graciosas mode·'

O nustre nataUciante, eteemnto muito. conhecido em. questra "Tobias 'rrotsí'' _ O colunista los que vão acontecer na noite de Sá-.
�=c::�o�oc�����:u�od�I�:tr���1 :��O�::�I��' :e�:�!r�:te:'. :ou��asg�.�o���iC�:n:!�� e "snow" de .bado nos salões do Clube Doze.

•
riria e de vertas outras Instituições culturais. Colabora as- , 9 O jovem Sr. Luiz Carlos saraiva esta,
�1��::a�n:�d�o:e:���d����I:�m����I,c�l�ro�rtigOS

sobre
I ��H�:'n�I��d�ll����i�a���::e nc��e:

circulando em nossa cidade.
•

Na oportunidade, o ilustre Intelectual será alvo da�, bonita Ellseana Haverroutn. 10 Maria Helena Luz num jantar que'
;ea�:us�:::�c:it:;:lsO��o:�IZ�ed::�:�Uea�S!i:aa�:i:��� 3 A sociedade de JoinviUe prepara-se :�m:r��I�:�Sa��:I����::�!:��an:�.
formulando-lhe e à sua exma. ramtün os melhores voto�, para o destile Bangú, que acontecera beleza e bom gosto. •
de felicidades. • no próximo dia 29, nos salões do ci- •

Sra. Des. Pedre da iSlva Roeschl ,ná'tlCo. 11 �: !i',:::�,hO��::':S :'�t.';;�X Hotel o.
Assinala a data de hoje, mais um natalicio da exma , 4 No Sayonara "HI-F!" na tarde de do- •

sra. Hilda SlIva Hoeschl, mui digna espôsa do nosso emt
mingo, circularam lindos brotos. do 12 A -botte' Plaza na noite de domingo

nente amigo sr. Desembargador Arno Hoeschl, elementos , "scctety''. apresentou aos seus habituais, canto-'
destacados na sociedade local., res da Rádio e TV de São Paulo. •

Nossos votos de felicidades.
• 5 ��.C�:�I��-�Vll:� ����a�!�:r�e c�mS� 13 O Sr, Pedro Barberi mllionário do pa.'

SENHORA GEOVANITA STUART • credenciado médico fomos informados raná no bar do Querêncla Palace, pa-'
rio r!t���oded�o��;�in��aa.od��:��:�� d�t�ai;t�::: • de que, o mesmo está de malas pron- lestrava com o Dr. Nilton Cherem e.
posa do sr. Orivaldo Stuart, alto comerciante de nos- • ���l����)":e v�::e���:�ae�p:s°:.a em Sr. Nelson Teixeira Nunes.

•
sa praça. .• 14 O jovem Sr. Zoelio Valente, Ofereceu.'A aniver�������r�� ��I��:::�r��i O ESTADO., 6 �u�;;l�Oer��aa:a���:n::��' na:o�;�:� �::r�:�:i:eB�:���s�:.moa::çç: ��.

Srta. DaUla Luz , soírée do Clube Doze. fóco festejava seu -ntver''. •
�:��.C��i�·:a�:�:s • 7 Foi verdadeiro -snow'', o desfile dos 15 Possivelmente. estarei no Rio na pró-'
Sra. Maria NlcoJlch , calouros, pela Praça 15. domingo últt- xíma semana atendendo a um convite,:Sra. Andreza Gonçalves da �llva • mo. Desfiles Bangú. ...

�; ::���;od::;e�'�:'�� --- C'H-E-F-E- -D-E--E-rciit-ó-iiõ
---

�; �;n�7c!�n�::'s P R E C I S Á - S E \
Srta. Irene Cristã de Oliveira,
Sra. Julieta Campos Xavier
menina ElIzabeth C. de Andrade
Sra. Vva. Tereza Ramos da Silva Carvalho.

cóm as segUintes qualificações indispensá veis:
Competente e Ativo, Datilógrafo, Correspon dente com redacêc própria, Conhecimentos
de Legislação Trabalhista e Contabilidade, Pratica de Administração, Que tenha

ocupado cargo de Chefia em Organização Comercial.

Deverá viajar com Irequencta ao interIor do Estado, dando assistência administra

tiva e fazendo inspeções, com condução da empresa.
Excelente ordenado, diàrjas e despesas pagas.
0& interessados deverão dirigir carta de préprtn punho, juntar tato 3/4 e Currtcu

lum Vltae, para SUPERCESTAS COLUMBUS � Caixa Postal, 118 - Flori�
SR. GUSTAliO HEVES

Transcorreu ontem, a data natalícLa do sr. Gustavo

"Neves, elemento muito conhecido em os melas sociais e

culturais da Capital.
Na oportunidade o natalicianto:! foi alvo de inÜffieras

homenagens por parte de seus amigos e admiradores. O

sr. Gujt�vo Neves é sem düvlda uma das maiores InteU

gencias de Santa Catarina, ocupando h,,;-ar de realce nos

nossos meios literárIos. Membro da Acad"emla Catarlnense

de Letras, tem contribuído muito para maior brilho das

letras catarinenses. Hã pouco foi nomeado membro da

CESPE. pelo sr. Governador.

Embora tardiamente, nossos votos de felicidades.

EMPREGADA·
DOMtSTICA
Precisa-se

Paga-se ótImo salário. Fa
mília de três pessoas. Exige
se referencias de empregos
anteriores. Tratar cf Sr.

Almlro, à rua Geronlmo Coc·

lho, 16, Loja de Supercestas
Columbus.

OSVALDO MELO
SURGE OUTRA FIAMBRERIA Esta, segundo afir....
maJn aparecerá em bossa nova, moderna e com mon�

tagem diferente.
Abrirá suas cinco portas por êstes dias, à ::"!la Deodoro,
esqUina da Tenente Silveira onde esteve a. agência do
ônibus Rápido Sul Brasileiro e uma pequena 'loja
anexa.

O nome do novo estabelecimento é "Fiambreria Iú'e--.
tzer." Concorrente na praça. Vamos ver o precinho.
Um grande luminoso jft está no alto do prédio e desta

vêz, confeccionado nesta Capital.
'.Re�bneqte .as inicia'tivas particuLares estão co.'�
rando decididamente com o progresso da Cidade e

fazendo melhorar dia a dia o nosso comércio em tod09
os seus v1triad'Cs ramos de atividade.
Mirem .. se nêsse espêlho 00. retrógrados Que marcam

passe conservando seu velho comércio a estilo de
século passado, entravando o progresso da Capital ..
Movimentem seu "tesouro" que cruzeirinho guardado
vai mal. .. enferruja.
O "O ESTADO" PROGRIDE E REMoçA SE Pre-·

parande_se para em breves dias aparecer com terno

novo e do n!ano de acôrdo com o figurino.
Promete sücesso no meio da família jornalística em

todo o território catarinense. Para mim, que, há 47

anos passados, via sair do antigo prélo o primeiro
número do "O ESTADO", quando ainaa bem

moç.ole bancando o repórter dêste jOrI"lsl é motivo do

grande júbilo vê-lo crescer sempre e encont�.:--mf
aquí, agora, nessa sua nova fase como um dos-sem.
mais humildes redatores.
A "velha cachaça" como dizia '0 saudoso desembar_

gador Ulysses Costa, ao tempo que era redator deste

jornal.
E é mesmo ..

Eu que o diga.
Há quase meio século.

PARA
QUALQUER
LUGAR \

COLUNA
CATÓLICA

VIDA CATOLICA

30.0 aniversário da Rádio
Vaticano' - Segundo e:: ..

creve o Irmão. Waldemar
Boesing, há poucas se

manas realizaram-ee os

festejos que registraram a

12 de fevereiro de 1961 a

passagem do 30.0 aníver
sário da mais potente Rá..

dia do mundo: a Rádio Va�
ticano. Em 12 de fevereíro
de 1931, o Papa Pio XI
inaugurou rscs jardins do
Vaticano uma emissora de
apenas 10 kw, construída
pelo sábio Guglielmo Mar ..
coni.
Desde o início quando

Pio XI confiou a Rádio
Vaticano à Companhia de
Jesus, nomeando -como pri...
meiro Diretor ao Pe. Gian ..

Iranceschi, S. J., da Uni..
versidade Gregoriana até a

atualidade, êsse centro de
irradiação católica teve

aceitação mundial por sua

orientação, face a um au,
ditóric ávido de conhecer
as diretrizes da Igreja. O
caráter da' Rádio foi sem.

pre de pensamento e o

rientação, onde a arte en-,

Ira apenas como elemento
decorativo e subsidiário.
As transmissões ordiná...

rias da atualidade são ir
radiadas em 29 línguas
mediante antena de onda (

dirigida diretamente sôbre
os respectivos países. Os
programas nas linguas
principais têm a duração
de 30 a 45 minutos e de 15

;i;f����d�oar;êr:: d�ut�:�
horas de irradiações diár-ias
!lOS dias de semana e 12
horas aos domingos.
Diàriamente, emítem-oa

12 orogramas nas seguiu;
tes linguas: - francês, in
glês, italianõ, polonês, por....

tuguês, espanhol, alemão,
húngaro, russo, tcheco e

eslovaco.
Uma equipe organizada

de 22 jesuítas, provindos de
8 nacões e auxilados Dor

Um g-rupo de 40 especíalts ..

tas leigos, dedicam .. se ex

clusivamente a êste apos
tolado de orientação e di..
fusão do pensamento catõ
líco.

CAMINHOS
APONTADOS

PARA O CLEROF��a chegar�se.:t
CES, OS CASAIS SO' DE� um resultado honesto, em ..

VEM TER FILHOS QUE pregar um pro-cedimento
POSSAM EDUCAR mau, porque �retament�

ccntrárto ao significado
profundo de uma Iuncâo
humana."

.

PARIS, março (IBRA ...

SA) Assunto do dia, des

tina�o:. alter eepercussão
intensa e prolongada, é a

posição da Igreja francesa
diante de um problema que
.se constitui numa reau
dade de nossa época. A as

sombléta dos bispos e car-

;:j:iUd�a FcÍi:�:��r���, p�:
blica uma declaração na

qual os prelad,:s adrnHem
se não o controle. 'O�Jo
menos a regulamE!lltaçã� do
nascimento. E essa decla
ração se enquadra,' pela
primeira vêz. o problema
no seu angulo social, equi ...
librand'O a regidez do dóg-o
macom uma acentua:.'! ..
sensibilidade opelos aspec_
tos concretamente huma.
nos d'a questão.
O documento condena a

campanha a favor da prA ...

tica anti.concepcional, mas

afirma alo mesmo temno

que "a Igreja é muito se�_.
síw'l às dificuldãéles e aos

Mas em seguida o doeu ...

mento afirma: j'Igreja pa ..

ra ajudar os esposos a

cumprirem sua missão e

atingirem o principal escc .•

po do matrimônjp., que não
é somente a procrtçãc, mas
a educação das filhos, apela
para a razão, o dever e a'
consciência, o verdadeiro
amôr, a generosidade, a

responsabilidades dos pais,
a fim de que estes deei ...
dam diante de Deus, o l1U�

mero de filhos que estarão
em condições de educar"

Depois de condenar os

�r�:�:en��t����:d�t�:G�
questão dos nascimentos
está na base d... tragédia
da superpopulação e da
fome no mundo. E, qwmto
li. esse problema, a solucãn
que pregam os alltife(!�n..
dativos é a menos humana,
aquela aue tem sua )Jl"O ..

pl'ia justificacao só no faio
de ser mais fácil.
O remédio positivo. diz o

dOCUmento, consiste C:>1

,'trabalhar oara '0 d"es'lpa ..

recimenl0 das gravíssimas
aesigualdades sociais e pa-Passando a tratar da ra a construção de �lllla

substâncio do problema, os organidaçâo -mundial rna;s
prelad'os venl�la�. orimei .. humana e mais justas",.
ramente os prmclplOS doü.- estabelecendo melhor "se ..

,,40"" lidariedade econômica en

trinários. da, .matéria: ':05 tre os povos" e depositando
da?�s CI�hfICOS e dem()o confiança "no;> progre'i$'Oc;grafLCos tem Um valôr in-j da ciência do honíem ain
dicativo, e somente a .lei da oc.ulta da natureza edo S�nhor _teu; força Im ..

, depOSItada pelo Criador na
perabva. Nao e permilid,. terra, no ai' e nos mares"

gr/:!'J<:mes que representa.
p-;,.'1 .' família a multipli_
C<ll..:iío de nascimen�os m ..

cessivos, como 0- é tàmbem
� aos p.,.oblemas surgidos ne.s

I
diversos oaíses com o a

créscimo da pop\��ão".

PRINCIPJOS
DOUTRINARIAS

DATILÓGRAFA
Dispomos de vaga para DATILÓGRAFA com

grande prática, com conhecimentos d!J correspondên_
cia e redação própria.

Favor não se apresentar não prênchendo os re.

quisitos exigidos. ,

Tratar na Filial Columbus _ Rua Gerônimo
Coelho, 16

VISITE.
SA YOH ARA em RI· FI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J)oi... m()clêJo� que fazem parle do ml\l':l\'ilho�n SOH1'!MgN1'O DF:
lNVEHNO recebido pela A I\TODEI..AH.

A �(!leçi\t) de artig.o.� da e.�b\çúo antrnnt e ti deveras

mngn·ífka. Que!' no '\Juê se refere a�� 1I�·tj�Q)<; paru
scnhcrns quer em nrt igus parn homens, quer, uindu.
ua ra ct-iançne.

E todos euoem. A -MODEI.AIt apresenta ns mais SUA \'EIo..} CONDI·
ÇOES DE PAGAMENTOS.

A rg e n· t i n a
fatos e Comentários

Interr.âmbio
o MinistrOA/.sogaray coerentes de proteção à

In-I
ue-ou.a especializada, que dita que o assunto

s.,;.a
es, ela, mas Lemos de reconhe

em entrevista exclu- dústria, tôda ela pràtíca- obtém salários cada vez mate tudado. cer que o nosso consumo
siva para PN, eeczc- mente entregue à livre em- altos, terá como consecuên-] PETRÓLEO E MATERIAL (cerca de 260.000 barris por
rou que a converstbl- presa. era ôovía uma queda de prê FERROVIARIO dia) está muito aquém das

��:::m��t:�2eiro é I·ex�en��a���n�ind�a ha��:ç�e: ÇO\NT�RCAMBIO ECO- j naI�'�;���na,s:�;;e �es �:;�� ��;:���\��!:�t: ������Icdo�
(milhares de cásamentos se NOMICO I trials, um clima de resístên- com produção de veículos (20
retardam em Buenos Aires e Quando os presidentes Jã da para com os produtos da I fábricas de automóveis e ca-

em outras cidades em desen- nio Quadros e Arturo Fron Indústria brasileira de bens

I
mtnnõesr. mecanização da

volvtmento opr falta de ha- diz! se dispõem a entabular de capital, o Sr. Alsogaray lavoura í17.oo0 tratores são
bttaçôesj , Alsogaray se des- conversacôes visando a um confessou Que o problema produzidos anualmente) e

dobra em muitas frentes, maior intercâmbio econômí- existe, apresentando dificul-· construção e pavimentação
tendo já criado condícões co, adquire uma retevúncta dades ao próprio governo ar- de estradas, incidirá, forço
favoráveis a um surto de tóda especial a opinião do genttno. Aludiu ao esfôrço semente. num rápida au

progresso como a Argentina Sr. Alvaro Alsogaray sôbre por parte' de empresas era- menta de consumo de petró
só terá experimentado ne o problema. Eis o que êre me suetms para vender ali ma- too. Para Jeeo. em primeiro
primeiro quartel deste sécc- disse a respeito: teria! ferroviário, atribuindo lpgar, é que desejamos estar
10_

_ No meu entender, para o insucesso das negociações pscpnrados. Somente depol-
- Tudo indica - disse-me um maior Intercâmbio eco- ao referido clima. Mais

ê:e em entrevista exclusiva nômíen, a conversibllidade adiantou que, se o Brasil se

para PN, concedida em Bue- das moedas é rundementaê dispuser a importar petróleo
nos Aires, no dia 18 do cor- Enquanto o cruzeiro não F argeatlno, como O está Ia
rente - que o nosso desen- conversiver, pouco podere- sendo o Uruguai, dará uru

vorvtmento econômico não mos fazer. )USSO cecisívo para"vencer
será prejudicado por movi- Mostrou-se, em seguida aquêle obstáculo

mentos políticos, pois a opl- reservado com relação a are? - óbvtamente-e-, disse -,
ntãc pública já deíxou a fase livre de comércio, adlantan- só venderemos petrõieo no

de expectativa para começar do encontrar maiores possí esc-anaetro aos preços inter

a apoiar e aplaudir a nossa bllidades em ecôrdos blla- nacionais. Para isso é neces

orientação. Os resultados es- terats Que interessem dtre' sárto que nossos custos se

tão ii. vista. Houve, natural- mente a economia dos dois jam econômicos. Não esta

mente, uma subida do custo países. Aludiu ao encontro mos dispostos a subsidiar a

de vida, o qual era mantido dos presidentes, onde acre- exportação do petróleo. Nos-

abaixo dos niveis interna- sa pouríca será estimular o

clonais por processes aruü-

\
consumo interno, como já

crars. Mas a fase de abun- C A F E Z I N )I O, NÃO! começou a ser feito com uma

dância que estamos come- baixa de seis centavos no

çando n viver, com excelen- C � F E Z I TO!

l
litro- da gasolina ao público

!�� �:;:�u�:a�:Sradea e�i�� 1
....------- ��c:���;��e�r. �h��:-����i���--l_

Genival Rabelo
O engenheiro Alvaro AI

sogaray, mjlistro do. econo,

mia, é o homem tarte do go
vêrno do Sr. Arturo Fron
dizL A êle deve a Argentina
sua atual politica de auste
ridade, no campo ünenceí
ro, com establlldade da moe

da, a dólar de 82 pesos nos

últimos dez mêses. Também
a êle deve aquele país sua

mudanea radicai na política
do petróleo, batalha diu-is
sima, pràtlcamente ganha
pelo atuar governo, que con

seguiu, em apenas dois anos

e meio, auto-sunctêncía,
pensando já em têrmos de

exportação. Essa política
consistiu, bâsicamente, em

atrair capitais estrangeiroe
para a exploração e produ.
ção do ouro negro, quebran
do o moncpõnc estatal. O
mesmo foi feito no setôr si.

derúrgieo, com perspectivas
igl!alme",� revorãvets. Nu

ma p1i:lnvra, a Argentina
abriu as portas ao capital
estrangeiro, ao mesmo tem

po que passou ti. planificar
sua economia com medidas

".. .

economxo Brasil

�
!L;3i'!..I!!"�1!!I41!1':!I,_r,:�·,

0i

é que lias preocuparemos em motores de alto cilindros re

conquistar mercados fora do brtcadcs no Brasil.
nossas fronteiras. Isso não DINHEIRO CIRCULANTE

quer dizer 'que não estude- E "PNB"
mos com simpatia a venda O dinheiro êm circulaçã.
de petróleo _ ao Brasil. na Argentina, que em no-
Concordou que se tal acon- vembro de 1960 era de 88 bí

tecer, atmr-se-ão novas pera liões de pesos, é atualmente

pectlvas para o nosso inter- de 125 biliões. O produto na

câmbio econômico. Não fez cíonat bruto, que era de 601

referência ao deficit de 60 biliões de pesos em 19i9, é
milhões de dólares do Brasil hoje de 765 biliões. Em face

para com a Argentina, mau do aumento tanto do dínhet-,
deixou claro que, se o Brasil ro em circulação como de.
comprar mais - inclusive produto nacional bruto, ln

petróleo -, a Argentina terá daguel do Sr. Alsogaray se

que comprar algo além do

I
via uma relação ótima entre

caté, cacau e banana. os dois têrmos:
- Poderemos comprar rer- _ Não encontro meios de

��n;a.le::ro��s���e;e�m:�:� i �e�::eu�:. rg�:!�::c��
da siderurgia argentina. Man I nâmlco da economfa não per
teve-se, porém, reticente mlte que se estabeleça essa

quanto à importação de bens relação.
de capital do Brasil, mesmo

I
mrormet,c de que no Bra

na hipótese de comprarmos sü a relação atual é da orôesc
petróleo argentino. de 10% (pouco mais lIe 200
Concluiu dizendo que tudo biliões de crueeíros em eír

deve ser feito no sentido de l cutaeãc para um pnb de 2.000
procurar-se a Integração das

1
btltôes) . Inferior, portanto, à.

=�:;lc:,���i:::ter����o:�j ;:l�:, ::�o�tr;:am:�s�;
planos de fabricação de aU-116%. tle fêz sentir que não
tomóvets da Ford: pretende diminuir o dinhei-

- Essa companhia preten-] rõ em circulação, o que pro
dia fabricar motores de oito

J
vacaria deflação, mas pro

cilindros

n.
a Argentina. su-I curarã maQtê-Io no nível

geri que fabricasse motores hoje e�e, valorizando
de seis CIlindros, posslbili, o com a maior pt.odução na

tando, assim, a troca com os cicnal. (Do. P.N.)
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P. Ramos fez as pazes com a vitória: 2xl
Jogando uma das suas piol;es partid as, lombou inapelàvelmente o Paimeiras - �ombra e Alex marcaram para os locais, caben
do a Leo consignar o tento de honra dos visitantes - Sombra, figura realçada do match - - Fraca a arbitragem.
"Lanterna" do campeona- Palmeiras, campeã do cente- dianteira quase nula e a de tal. Porém, o gollnaugural só A etapa Inicial foi fraca, com os e Jazendo a bola sobrar reaíarense. Praquísslmo seu

11) COIU a derrota que em ná rlo de Blumenau e do resa apresentando falhas veto a eurgír nos últimos se- f os visitantes sem oferecer re-: pura Alex que atirou ao arco

Ii
desempenho.

crtcíume lhe impôs o esqua- Campeonato. da Segunda gritantes. O que salvou o alvl- gundos do período inicial. ststêncía. Na fase final, os

desgu.
aruecido. Aos 32 mmu-

.

Os quadros formaram as.
drão líder invicto do Metro- Zona. O tricolor pIsou a ean- verde antes da entrada de Falta de Clodoaldo em Mar-" p�imelros 15 minutos, toda- i tos os palmetrenses conquís- sim:
pol, a equipe do Paula Ramos erre com os jogadores de quo Valéria foi a tnexpertêneía reco, perto da "meia-lua", Via, foram do Palmeiras que taram seu tento de honra PAULA RAMOS _ Pamplo
(I'lC de jogo para jogo sofre dispunha, têneo Valério en- da quase totalidade dos ata punida pelo árbitro. Cobrou

I
chegou a ameaçar o empate.Í !IOr mtermédio de Leo. Aos na; Mrirrécc, Nery e Édio;

desfalques consideráveis, per uaco para dar vida à linha cantes paulainos, pais 50- Sombra de maneira espeta- Porém, o Paula Ramos rea- i 42 minutos, Dinho, em ViSi.\ Zilton c NeI'inho; Dionei, Ben
dendo em muito aquela po- de frente quando a partida mente Sombra representava cILiar, mandando a pelota

II
6"iu e equlllbrcu as ações, vín- I

vel impe.dimento, avançou tinha, João Batista (Valéria)
-t{,ncin eue o levou a conquis- já estava no seu 37.0 minuto. pertgo para a meta contráha. pelo lado da ��rreira de ío- do a conquistar seu segundo I com a bola nos pés. O. "ban- ! Sombra e Alex. (-

ta do cetra máximo do Esta- Mas os trtcolores começaram Entrou Valéria e as coisas zacores contrértos e fazendo- tento aos 19 minutos. Sombra deirlnha" acusou a posIção PALMEIRAS _ Largura;

��;b����Ç��,m:;:�� ���;a:re: �1���e����a�:Ít.r:���:���!l� :�����a��isOfir�:u�a S�l���� �ag���:rg:a;:egc��: ���U:.:�� I :!:��� :r:Sq�i:�:tâ�l�i���) �����ls:: !Om"�e��:r�ã�l�:;�
I

��t�:;r�� ���:�oe �i��a::r��:�
te a poderosa esquadra do bisonhamente, com j linha mínio chegou a ser quase to-

'

gura. Um gol como poucos. Lázaro, e Largura, vencendo cordou o árbitro. para sur- Clodoaldo, Dinho, Deba (Leal
presa de todos, deixando que I'e Albano.

�6'�������rnmTI�� 1° ����:;:,i���;::::t�L�: RENDA-C"$2G180;OO

.

• O � O para sorte.: do juiz. Um
,

minuto após, Sombra atira

I-_
_ -_

J '. F

. _

' no canto, defendendo Largu
. _

� • ta com um magnífico 'saltJ
E o jogo é encerrado, venceu

Venteu O M a r (í I � o O i a s ao Her(tlio �r0f��L�;f��F;i:�
Luz que volta ({L,.;nterna" l:i�;,,7i,;;;����e:!f�:�:;- a se r o... honras de melhor homem na

cancha. Valéria, mesmo sem

render tudo o que póde, cor
respondeu. Largura com nl
tos e batxos; assim como Lá

zaro, Mima, Francisco Cruz
Dcba e ztto. Clodoa!do. AI'
bano c De Lucas bons. Ro
bertc excelente. Leo pontt
ficou como o melhor do qua .

oro. revelando coragem, en- SOMBRA - Brilhou o cere .

trosamento e oportunismo. bral mela que marcou belo
Na arbitragem esteve o t_çnto e ainda contribuiu pn

Sr. Francisco Assis, da Liga ra a conquista de outro

@@
l:::IiI!!lJIIJ"il!lJilLl!!j...'I':l:lll11

TEATRO ALVARO DE CARVALHO
5.B FEIRA. DIA 13 ÀS 20,3Ú HORAS

SENSACIONAL ESTREIA DE
PROCóPIO

E SUA COMPANHIA
COM À ENGRAÇADíSSIMA COMEDIA

LIÇÃO DE FELICIDADE
3 Atos de SOMERSET MAUDHAM

'

{sórnente 5 espetáculos nesta capital)
ingressos a venda na bilheteria do 'I'eatco

.._----

="'-_'
A ,Nova Diretoriá 'Ido Unidos
Recebemos e agradecemos

o ofício que segue
Ilmo. Sr. redator esportivo de

"O ESTADO" Nesta
Levo ao conhecimento de

V. S., que em data de 26 de

março do corrente ano, foi
empossada a nova Diretoria
desta associação, ficando as

sim constituída:
Presidente de Honra: Pas

choal Guedes Rodrigues, Deo
dato Campos; Presidente:
!\'Hgtlel Valentim; Vice Presl·
dente: .luventino G. Cardoso;
1.0 Secretario: HéÜo Quint;
J:' Tesoureiro: Lenir Lisboa;
2.J Tesoureiro: WaIdomlro
Mello; Diretor de Publicida
d�: Narci70 Lima: Diretor do
P:.1trimónio: Josê Nunes;
Orador: GiGlberto Cúrcio.
Sirvo-me da oportunidade

para apr('.�entar�li1e protes
tos de elevada estima e con

sidel'ação.
l'r'liguel Valentim

Presltente

Campanha Melhoramentos de Videira
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores actonístas desta sociedade,

para se reunirem em assembléia geral ordinárIa, às 14

horas do dia 15 de abril de 1961, nos salões do Clube Vitó
ria, sito à rua 15 de Novembro s/n.c, nesta cidade de Vi

delta, a fim de deliberarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA

1.0) _ Exame, discussão e aprovação do balanço ge

ra!, conta de lucros e perdas, reiatório da diretoria, acom
panhados do parecer do conselho fiscal;

2.°) - Eleição dos membros do conselho fiscal e res

pectivos suplentes para o corrente CJo:ercÍcio, e fixação da .

remuneração respectiva.
3.0) - Outros assuntos de interesse geral.

COMUNWAÇAO AOS ACIONISTAS'
Acham-se à disposição dos senhores acionistas desta

Companhia, na sua séde social, â rua D. Pedro II s/n.o,
nesta cidade, os documentos a que se refere o Decreto-lei
n.o 2.627 de 1940, artigo 99.

Videira, 13 de março 'de 1961
Ass. Ewaldo Ernesto Reicher - Diretor

cou-se Saul Amorim por
sua rapidez, valentia per
feita visão do gol, pos
suindo um "shoot" dos.mais
respeitáveis da época, mui..
to conquistando o Avaí no

panorama futebolístico de
Santa Catarina com a con

tribuição do íovém valôr
'A sua família, 3.<; expres
sões do nosso frofuudo pe-

ROBERTO E MARINHO SERÃO
CONTRATA'DOS PELO AVAl'

O- técnico Nizeta gostOl.t: lôres por êstes dias devo
do rendimento .técnico d09: r�o seguir para o H:o a
playrs guanabarmos Rober; fim de cuidarem dE' sua>'
to e Marinho, tanto que l ransferênrias tiara o f'l ...
Já autorizou à diretoria tebol flcrianópnlitanu co ...

do Avaí a cont!"&tação d. mo def"'nsol'es d') ctubo
n-édio e do extrema di-ei- mais vêzes campeão da C'i
t'i para os jogos da tem- �ade e (\0 Estado, pelo que
fO�'adu de 61. Segundo nos d�verã,' estar- ausentes do

• lr-fot-mou o Vice-presidente torneie_inicio do Campeo
Rubens Lange. os dois va., nato.CLUBE RECREATIVO

nndar

,JANEI RODE6
I

INICIADO, SABAOO, ,O CAMPEONATO
BANCARIO DE FUTEBOL

Com a eretuacão de duas HERCULES _ Leonardo,
peleja", teve início, sábado à Cláudio e Simas, Maurilio,
tarde, no gramado principal Bcnatelf í

e Aliatar; Euclides;

��t:b��g�a��p�:::�:sB:n��� I !�:n. Orlando, Vitor e Mar-

rio de Futebol de 196L No

primeiro encontro a represen EMPATE NO 2.0 JOGO
tação do Banméercío abateu
a do Hércules por três tentos No segundo encontro da
a doís. Os gols do vencedor tarde as equipes da Calxa
foram assinalados por Pinto Econômica e Banco rnco em-

,

I
(2) e Murara, enquanto que patãram por lxl. Os tentos
para os vencidos marcaram foram assinalados por Pedrt-
Orlando e Simas. _ I

nno para a Caixa e Walter
As duas equipes: para o Inca.
BANMtRCIO - Borges;

:e:���/rin;��i:��et������� j Ci:�Ua:��sa�:rf:l�j��. f��l�
Prazeres, Pinto e Murara.. I belto Nahas.

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

ESTREITO

PROGRAMA PARA O MtS DE ABRIL

REABERTURA

DIA 9 - Domingo _

Brotolandia - "Escolha da Miss Bro
tolandía" - Início às 20 horas

�! 1 DIA ;:ot�a��;:��nkio às 20 horas
Soirée Ohtc com "Eleição da Embai
xatriz do TurIsn{o" - Inicio as 21 I1s.

, I

DIA 29 - Sábado _

Gra�dJosa Soirée - "Apresentação de

�a�����s da PrOvinc1a" _ Inicio às

Agora em Santa Catarina' as afamadas LENTES DE
CONTACTO.

Maiores detalhes na óTICA SClJSSEL _ Felipe
Schmidt, 32 - Florianópolis.

OBSERVAÇÕES: _

Cha�amos a atenção dos senhores)
asSOCiados, que, será exigida naporta para Ingresso no CI beCarteira Social e o talão do �ê�. a

úTi-L--CONSELHO
A Rainha das Bicicletas aconsêl.h.a 11iío

com sua. bicicleta p01" cima dos 'Passei().�.
Rua C�QlISELHEIRO MAJ;'RA, 15,1.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C.M.!. im�ortHn
tes mo�ificH
�ões
Inúmeras mocrricucães de

vulto foram recentemente
realizadas na CIN - Compa
nhia de Incremento de Ne

gócios, como parte de seu

programa de desenvolvimen·
to de atividades em 1961.
As mais iinportantes mo

dírtcecões, sem dúvida, ti

veram lugar na diretoria. de

agência, com a entrada de

dois profissionais (publici
tários) de reconhecida ex

ncrtêncta c capacidade na

publitidade brasileira. 'rra- !
ta-se coe srs. Antonio A. No

guelra, que acabe de deixar!
a gerencta da J. wat ter

'j-hompson de são Paulo

:ii��d�;:: �;mVi��:e�:o;g:l: I

ela, e oerato
_

Stevells, vindo
I

da o-íon Publicidade, onde

ocupava o cargo de vice

presidente. oncnrregndo de

ec-viços criativos.

O SI'. Ni)�ueira, natural da

cidade tio- Indiana, no Esta

co de são Paulo, possui uma
«c � ma ss belas rôtnas de ser

vtcos prestados à publicida
(:\0' no urcsn. Além de ter

ae.nprc se destacado em suas

runcões como 'homem de

ngéncirt", o SI'. Nogueira tem

participado at.ivamcnte das

ativida<!es das associações
de- classe. Para citar apenas

duas, mencionamos o fato

de ser memoro do Conselho

Direto': da Escola de Propa
','anda e ler sido o primeiro
�t'esid('nLe da Associação
Paulista das Agências de

Propaganda.

O S:·. Stevens possue ex

tr:lord:nária carreira no ra

mo pnlllicitário, tendo em

um período' de trinta anos,

prestado serviços.a propa

ganda na Inglaterra, Aus,

lrália c no BrasiL Anterior

mente a orion Publicidade,
o Sr. Stevens trabalhou pa

ra a Llntas Adver-tisíng na

Inglaterra e na Austrália,

tendo sido enviado especial
mente ao Brasil em 1939 com

o flrn de organizar e montar

fi r.rntas do Brasil.

C· S::. Antonio A. Nogueira
Ingressa na CIN na capací
cace de vice-presidente e o

Sr. Gcrald Stevens como di

reter da recém formada Di

visão de Serviços Criativos. I

Pl'�fl�����;ã�r:Ote���d��g�� !
na CIN deve-se em grande
parte as necessidades de

atendimento das contas no .

vas da agência. Entre elas

'contam-se: Standard stec

trica S.A., oonecrcn Tintas

S.A., Refinações de Milho
Brasil (parte), Carraça S.A., IIngersoU Rand S.A. e Inter

nacional Latex.

"Sande de aço"
atolam e derrapam. Simplesmente por�lue''';eu motor, colocado direta

mente sôbre as rodas motrizes: proporciona maior tração, sem desper
dicio de fôrça. E que é dotado de uma proverbial economia (em condi

ções normais de uso faz 13 km com um liiro' de gasolina), E um carro

construido para prestar bons serviços por anos a fio. E um Volk;wagen,
dono de uma "saúde de aço". Você poderá obter um atestado desta

espantosa ".saúde de aço" com' os milhares de proprietários Volks

wagen que cruzam diàriamente as ruas e estradas de nosso país.
Procure seu Revendedor Autorizado Volkswagen.

Imagine um carro que não precisa de água para refriçerar seu motor,

Simplesmente porque é refrigerado a ar. Um carro sem radiador 'Para

furar ou entupir, nem mangueiras para estourar ou serem substituidas

por desgaste. SimpJesménte porque não tem radiador. Um carro cuja

parte inferior nada sofre com a ação da água, pó ou pedras. Simples-
'

mente porqueo seu chassi é blindado, para melhor proteger suas partes
mecânicas. Um carro que resiste aos mais 'fortes .sola,-;ancos. Simples
mente porque sua. suspensão, por meio de fortes barras de torção, é

pràticamente inquebrável. Um carro que passa fàcilmente onde outros

VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A. s. Bernardo do Campo-Est. de São Paulo �'Ila - o bom senso em :utomóvel
-;Sleja-;�-D-ia-�: Se:��:�::�I:�... -�---=��.ft ,__J Casa i

Crédito é uma consequência. Uma ficha Iimpà,·uma �flUIIIBIE12 AIeAa.:fts"'uboa lnrormaçào, Iacilítam muito a vida. Mais de duas ��.cl
.

li a; U�U
D

, �PRARAEçCll'bSRAc-SgE�STFc;.LAA'V�IEo::,dezenas de casas de diversas especialidades, servem-se do

cadastro do Serviço de Proteção ao Crédito, onde ficam

���t��a�ea�r�:ta��:2��d:e!::���d:: �:i�é2:él�:J�:1�:� U OU l'ELO Telefone 30 22

�� �:�e����i�it�/a��nst:��: dl���:d�t�� ficha, para gozar

PR OGRAMA DO ��ÊS
r SilBOROSO?

Programa do Mês de Abril. I SO Ci\fE ZITO
DIA 15 _ sotrée _ Sociedade Soroptimista. L_. ......

DIA 13 _ Cinema _ T�rça Feira - "Sangue da Terra"

IDIA 23 .= ��!��n��o�rE:����;� ��:n;�����h���h
Roman.

-�--------

DIA 25 _ Cinema - "Sete Homens sem Destino" - Ran-
I Agora em Santa Catarina

dolph Scott e Gail Russel.
I as afamadas LENTES DE

I CONTACTO.DIA 30 - Dorningn - Encontro dos Brotinhos. Maiores detalhes na óTI-
-- -------

I CA SCUSSEL ---.. Felipe Bch-

Vale A Pena Pagar Com Ponlualidade

'I
midt, 32 - Floclanópoli'.

Todo mundo precisa de crédito, do pequeno a? gran-
•

de. O que varia são as necessidades de cada um. E todo

n:un� tam�em pode. ter credito,
.

se fizer du�s cOisi.nhas í

�'3: ""4l11'HUp es: nua aasurmr compromissos suoenores a suas' � ': '
.••�

-_

possibilidades e pagã-los sempre em
__
dia. A impontuahdade i Wx

ÊJn S ""�.....

7�:r�i��a:e;���e��:g:0 s����:O)�oq��n�:c��:;et: �;s::t� / � [o�f{{(��ItC:�IOUlR �
pesquisas cuidadosas, para. atende;- a consultas do co- Qu' f11M11I1 rolu!llo, A,'ll
.nérr-to.

AUXILIARES DE ESCRITÓRIO
ADMITIMOS UM FUNCIONÁRIÚ QUE TENHA

PRATICA DE SERVIÇOS DE ESCRITóRIO -

TRATAR: SATMA - RUA ARCIPRESTE PAIVA
N.? 15 _ 1.0 e 2.0 ANDARES.

Consórcio de Desenvolvimento Econômice

S. A. - Banqueiros de Investimeruos

Assembléia Geral Ordinária

- Edilal de Convocação-
São convidados os senhores acionistas desta sociedade,

para se reunirem em assembléia geral ordinãria, no dia 26
do corrente mês, as 15 horas, na sua séde social ii. rua
Conselheiro Mafra n. 72 -'- 1.0 andar, nesta Capital, para
"rleIberarem sótu-e a seguinte

Companhia Osvaldo Machado de' Holéis
Assembléia Geral Ordinária

2,a CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas desta sociedade,

para a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada em

sua sede social, à rua Conselheiro Mafra n.c 72, 1.0 andar,
às 15 horas do dia 18 de Abril do corrente ano, para deli

berarem sôbre a seguinte
ORDEM DO DIA

1.0 _ Leitura, discussão e aprovação do relat.ório da

diretoria, parecer do Conselho Fiscal, balanço geral, de

monstração da conta de lucros e perdas e demais contas

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

conselhO fiscal.
3.0 _ Fixação da remuneraçãn da diretoria e dos

membros do Conselho FiscaL

4.0 __ Assuntos de interêsse social.
F'lorianópolis, 6 de Abril de 1961
OSVALDO MACHADO, diretor-Presidente.

1.° - Outros assuntos de interesse social.

Florianópolis, 6 de abril de 1961
OSVALDO MACH,NDO, diretor-presidente,

ORDEM DO DIA
1.0 _ Leitura, discussão e votação do relatório da Di

rnena, Balanço Geral, conta de Lucros e Perdas e pare
cer do Conselho Fiscal, 'referentes ao exercício de 1960.

2.° - Eleição dos membros efetivos e suplentes do
Conselho' Fiscal, Conselho Técnico e Conselho Consultivo.

3.° - Fixação da remuneração dos membros da Dite-
Im-ia e dos Conselhos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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0••;::,. ;.:,�:::��� ::"�'::'Ó I MA fER1NIDADE "CARMELÁ 'OUTRA
LUSTRA-SE - LAQUEIA-SE - e ""'0" ,::���;:::�::" .�.' SERVlrO DE RAIOS X1. I tt I·N 'I • I tal do. "'.rvlomu ee '�O''- 't

lIo�"nl(lI' I"trnantle. <1 ..... 11,,1." I <:!�r�lç" dr p.ot �U\tJlO II • .I..� Hhll" .. ,.' •. 'Ilt;'.: l/RS. A. ,I .. \ÓB!:ElJr\ DI'; (11.1\ 1,1 .. "

� III A r o n I � I ENGRADA-SE MOVEIS �'7::1:�::::��;:��:�:�\;::�.�7 �ume� ou �tõ::��O"!�i��J:C��I�rF� "ln. _

��l:aJ;:d::�o.�-l):��:I�:u::e�:c��Cl���r�:r;�i��!" :-;"1'\1\,' I'apidu e ptrf')iLU, -trarar lO!)1 H(jdrt��":l! ��:�I"! :�
.. ':�r�:�III!-��·d;.I�. r'lf�I;,.�.t::�:ln;ogl�lr�:tino. el�;adIUKrlltla Ob�!tIrlfO,

"Pnu!u cu Coata 811010,( _ Cario", 1'\ SlIvrlrfl U"r12.1 fl\'ltll�" rUII t.on ....elheiro Mafra. 164 fundos

COLABOHAIIOHXS
PrH! J:i."rr<,lr,,! Fllbo·_ J)r ')�\I·II.'oI" �:,,':r:t"c._ l'''f,'

_ II: .. \', hh'� Abreu - Prol ('\tr], .. 'I" I'o"l;, l'en'lra

?rof Olh"'l ,j'Eça - Major IldE::funllu ,I1I\len8] - Pr.

;\1"!)<... llt,, .re OoeU•• - Dr Meto" 1."1�t' dh ('(1!1t/!.

lJr. !tll!""O Coata - Prof. A Seisn- "I'tw -- Wal�,

l.11nll" _ Dr. At:yt riul!) 11:1 Luz - ,,\,.y Cabra: Te]""

DorJll�,-i" �oarel! _ UI �'".,I .. 'rr� \{ .. , ]-lnh' r-hn�,'

_ Rui Lobo - Resende V. Lima - :l1:lut·�· Rorgc�
Lázaro Bartolomeu.

FOTOGR,\FIA - AMII.TOJl-f \'IEnU

FLORJANúPOL-IS, �rêl'ça Feil'a, 11 de Abril de 1961

a.. c...11M1n ••rra, 111
t,l,toO, 8022 - Cu. Pollal lU
••••rlc. T.le,riftc. 181'A OU

UIH.l'UH

Dr. Helio Freilal
MEDICO DA MATERNI·
DADE ('.\Rl\1ELA DUTIU
DOENÇAS DE SENHORAS
_ PARTOS - CrRUROIA

CLfNICA GERAL

�7�6 R.�\'Ullrlo RIU ••,.

etuJ c.rn. 0'1,0 II o UI. _. Te'

Dr. Hélio Peixoln \
jjl{ II '\I�',���I�/UMJ:l(

ADVOOADO """" .. 1" .... ,o.c'ula.o. n.dl.O-

Escritório _ Rua Fellt,.u ,a. i. 1II�"'IC,[l. rI. u.m.nldad.

Schmld� nO 31 __ 'Ju Moar ee srM1J

eala 4 ;:l�:::�'�;�,:;:' ",,:.cr�: :I:o·��
ResIdêncIa '\J .. n,�<'I�

ICI,�IO R"",rl� .. um_), &.1:

otn,,,, 00 S.u\eo a. Clru,..,.. dO

do.p.n .. l I A 1'.1.1' c. 0.0 11.10 ,s

jaDeltO )ltalOO ao flo.pl"'l ,u

Carla.a•• a. ...'.rIl.ldAde Dr

Cul ... ·COr'I •.

OOENÇAS o. saNBOa.u

I'ARTOS - OPIRAÇO,8 -

fARTO SE}! DOll p.IO IDt\OClD

Dr. Laura Daura
CUNICA GERAL

gspccínltsta em molést.!a
de Senhoras e vias urina

rias, Cura radical das rnrec.
cõee agudas e crôntcea, do

Li.parêlho ge:lito_uTlnárIQ em

arnooa os sexos. Doenças do

nparêtbo Digestivo e do sts,
tema nervoso. Horário: das

10 as !l,30 e 14,30 às 17,00
noras _ Consultório: Rua

antdanna Marinho, 2 _1.0

nndnr. esq. da Rua João
Pinto - Fone: 3246
R('sldêncla:

.

Rua Lacerda
Coutinho, 12 tcnécam do

EspAnha - Fon�; 3248

Adolfo xoooe r II" 1"1

oaíae P0.8t&1 .0'

'reterone _ l4l2

.. UBLICID .. �l.
O.ma, A. Sclllhut"eim - Virgilio DiAS

WI ... K.IojI,.T"!\".
COIl..uHórto, Ru. Jo'O PUHO '" ID

G .. 1$,00 ii. 18.00 bDr .........UG.
0001 bor .. marta<:l ..

.O!� - !!: ..H1tIl<lI.'

'"

\L.'r •••• t.lj;... A, 8. Lara L1.4.
Mln: _ 'iII. Se.... , 0.., •• 4"

T.L W,..
1'.. •••

•• 1. ti •• VU.rta li1 _ �...II J'

TeL u�l(,.,

'l!-.rYt(. l'el.,raUu d. UNIT.IJ J'K.�d r I. .,' 1

AG.NT.S • CORR.l81·01�W'NT.1'!
oi. Teod.....uaJdpt. r' �A"'T" (',1.1 A I..:, !\i .;

.... IICI.J.
•••tu'" ,..&rll., .. ac.H. e••• , 11'.'

I.t�-, .

ASSINATURA ANUAL - CIl$ 1.000,00

A direção não se rcspc.�bllll." pe!o V E .� DE. S E gl1�'1.��:� curtas - gtctrocon

couceitoa emitidos r vtig.1S ft...i.5lfl.ado.....-.- consu.tono: Rua Vital

_________ I 1'1f'� U1SL::I !i('ndo uma de mater!a l e duas de ma.! M��:��:n�<I.\ da�l�nà�a��o
IdC,,.:I:l HU3 MAJOt Costa Servidâr, Cello Veiga 11 50)

I
. . .

ITr:II;\f:\ Rua �{Rjo!' Costa GS tom Acncio Lemos. !;:jl�;��:�: 4;�_22 eE:;�:��o.
2G19 " .._.. , __ ........ "Ol. ... _

3153 � D E P A R T A III E N T O D fi: S A Ú u E P U B L I C A _
Corpo de Bombeiros ;i;�: Pj:. A N TÃO D E F A R M ÁC I A

�:�Ilp�i��l f:�edO����:ade ���� _ M E S D E A B R I L

��:�;i:: ����: Ramos ��g� • � � 6�=;�g�tarde) ;:��::�:: ����:�� �::��: i� �: ���:�����
lIospital Militar 3157 II 15 ;-" SabAd9 (tarde) Farmácia Sto. ANTóNIO nua' Felipc Schmldt

Hospital Sagrada Famíl,ia G325. l6 _ Domingo Farmácia sto, ANTôNIO Rua F�lipc Schmld�

����:i:o de Menores ;��! • ���=���ad!e�\�r�f:t�r.) ;���:�:: ;���:E� ��� ��:�:��
Polícia (Estreito) G233 • 23 _ DomiJ;lgo Fal'mácia NOTURNA Ru:\ Trajano

��T�Ii�� Funerado .:��:: , �� = �����go(tarde) �:�.�!��� ����:� ��:�: ;� �: :�::�����
�:�i�� ���:fô�i�:gõto 20�� '0 IJlalltão noturno serei efetuado pela:; farmâci_as Sto. Antúnio, Noturna e Vitória.

.serviço de Luz e Fô,'ça 2404''J plantão dilÍmo compreendido enl,e 12 e 12,30 hs. será efeluado pela farm. Vitória

_______________ ..... , E S T R E I T O

• � �:,=: VCEO���A:U!U�A�:�A
�

• , 9 � Domingo Farmácia INDIANA :�: ;�:r: �:�oro
• ENTÃO PROCURE O ESCRITÓRIO DE VENDAE' • �� = ��::;�n��ira (feriado) �:�::�:: ��T�����SE Rua Pedro Demoro ,
I11III
DE IMÓVEIS, DE

, � _, ., 23 ...;__ Domingo Farmâcia INDIANA Rua 24 de Maio
" OTTO JULIO MOLINA, RUA J' ELlPF. )jCHI-" , 30 _ Domingo Fartnácia CATARlNENSE Rua Pedt·o Demoro ,
• l\nD:É�6;-T��::���.rnSF�g����� ESCOLAR DF' O plantlio noturno será efetuado 'Pelas famácías do Canto, I�dia'/l(' e CatarinellSe. •
• BARREIROS, LOTEAMENTO "BAmRO IPmANGA "'11 �A presente tabela não poderá ser altr.rada sem prévia autorização deste Departamento .•
ft ..��� .. � .. ,.T._ ........_ .... .. "

![ GOST� DE CAFÉ?
ENTÃO PEC� CAFÉ ZITO

(f'ELEFóNES UE F.:l\IEUG��UA

TIWGüE SUAS NOTAS, ATI!: :n DE MAIO, NOS SEGUINTES POSTOS E HORARIOS:
PóSTO DA RUA TRAJANO (Prédio do Rancho da Ilha) _ De 2R• u oa, feira - Das 7 às 18 horas _ Aos sabados _ das 7 às 13 horas

.PÓST.O DA RUA FELIPE. SCHMIDT 36 --=- De 2a. a &a. ie.lra as 12 às 1.8 horas _ Aos sâbados - das 9 às 12 horail _ POSTO DA
RU/\ VITOR MErm·;LES. 3R -,. De 2fl, :\ 6", feira -- Das 1'2 !'IS 18 horf\S - Aos �(lh:Wi'i�\ Da�!I as l� hOra.' - POSTC) DA-COtE'l'ORTA ES
TA DUAl. DO ESTHEITO -- 'De 2(1. :\ 6n feira -- Das I;) n." 1:3 ]wl'as .. .'\'05 sábados Das \) às 12 hr,ras.

ltÃr.J.I'ldêl) - H",llv!vgl:' l'l'IIlI.lrh ..

ol�POE DE APAHELHAOE..,\1 MODERNA 1\1A/{l· ...
:-.JIo:!\IENS RECENTEMENTE AD<JUIHlL>lJ

INDERtCO; Rua irmã aenwarue .in õnmu .. , por
u, (A.tmie. Lam!goJ.

(lINICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais -

• prob�:::!: -;'t��I�:J:Xs:3X:aJ MaQul''' - \1 .. n,1'.> -

•
• Tratamento pelo Eletrocuoque ,''''1, I>Ur'lr,j" •
• ��:::�:�:�Ia

- Carrífozo'uratna :)0""1' r�VII>.
-

•
• DIreção dos PsiquiAtras _ •
• �:: ;�����:�E��:AOC�::" •
., DR. IV'N BASTOS OE ANnRA�. _

CONSULTAS�LJa.s 15 às 18 noras •, Endereço: Avenida Mauro aemo». :tHII III
_ (Praça Etelvina Luz) - Fone 37·5a .,

-------�-�-----_.

DENTADURAS INFERIORES
MaTODO PROPRIO

'IXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRUROlAo DENTI8TA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO I' ... R ... S ....

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

aORARIO - das 8 às 12 e das IfI às 20 ,tc"r ....

RORAa MARCADAS - das 14 às 18 hor1U
RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

. I . ,. ,<

(LINICA DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

'

Segundo a evoluçAo moderna Odontológica, V. S.
poderá dispor de uma Clinica Dentária capaz de lhe pro·
pOI'donar um tratamento inteiramente indolor e efi
dente.

Preparo de cavidade" pela Alta Velocidade, 300,000
rOI ações pOI' minuto.

DI', NOdo W, Sell - Consu]tól'io modernamente ing·
talado à Rua VitOI' Meirelles n. 24 - térreo _ Fone _

2M5. - Atende diariamente com horas mercadas .

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO·DENTISTA

Preparo de cavidades pela alia velocldarle,
BORDEN AIIIOTOR S. S. IVHITF.

Radjo!ogia. Dentária
CIRURGIA E PRó'rESE BUCO-FACIAJ.

Consultório: RLla Jerônimo Coelho 16 - 10 andar
Fone 2225

Exclusivamente com horas marcadas.

Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta
DR. GUERREIRO DA FONSECA
Tf!ATAiIIEXTO das SINUSITES sem ope1'8(,'ão p01

!·I.TRASOX e IONISAÇÃO. I<:X.AMES dos olhog e
n:rF.ITA ,1(' ôc1tlo� com EQUIPO BRUSH-1.0i\fB.
E,\A)IF. Ile OUVIDOS. NAR1S e GARGANTA por MO�
111·:r:\'0 f.QUIPO· RTlEKOr. (t'llIico n:l Capital) OrE
l:;\('ÃO de AlIIIGDALAS - DI;:SVIOS de SF.PTO e

SIXUSlTES pelos mnis modernos pro('es!<o�. Ol)(>ra em
'",j"" O" IIOSPITAlS de Florianópolis.

CO\'SULTÓnIO - RUA ,JOÃO rl�T() �i} (rm
(I'('n!e a Radio Anit:l Gnri\)alrli).

RESID�NCIA - RUA F'F.LlI'E SCIDllnT !)�) _

fONE - 3560.

MOTOCICLISTAS
A RAINHA DAS BICICLE1'AS, avisa que
está apta a executai' o serviço de pintum em

Motocicletas e Lambretós, Rua: Conselheiro
Mafra, 154.

APRENDA INGtES
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira. 42
CONSELHO U T I L

A Rainha das Bicicletas aconsêlha pintar e

refor,m_al' sua.�icicleta qundo s� fizer nece�s�rio_L pai
,,1<1 e <l sua cor,cluçl'fo.

-

Rua CONSEL_!:LEIRO �A�'R.AI 154

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-o _T.ADO" o lLAl.I!l ••noo Vu..aIO D. I! C"T'IIlW� FLORIANÓPOLIS, Têrça Feira, 11 de Aoril e. Del

c) - CR$'·1!.835,50
para os títutos de CR$ 10.000,00, Saldados por Pa
gamento único - prazo de 10 anos;

tntormanco Casa Bmsque
AS 11,05 -

d) ,- CR$ 2.669,30
para os t.ítulos de CR$ 20.000,00, de Pegamento
Mensal ou Anual (prazo 16/30 anos),

, BO��iml:,�:a::_do Govêrno

•
•
•
•
• Música Para Todos

• ra�dal�:sic-;;i Ohantecler
• As 11,55 -

• Reporter Alfred I

III AS 12,05 _

Terá lugar, na próxima quarta-feira, dia 12 do
... Alm"oçando com Música corrente, no Auditório do Departamento de Saúde

• AS 12,25 _ Pública, às 20 horas, wna conferência sôbre "Tarefas

NO CLICHE _ A graciosa jovem debutan-' co�s����e� Gttar1tJá =t;.�:!ai:s�a a S��:geO d�ú:�c;�ton°Pr�ra�am�
te de 1961, Laize Pizani Muller, que será' Carnet Social Pessoa, catedrático de Parasilogia da Faculdade de

ap)"es�ntada pelo colunista no Lira T.C." AS 12,40 _
Medicina de São Paulo e atualmente instalando ca.. ,

no caue oficial no Sete de Outubro. III
Na Linha de Frente

j
deira idêntica na nossa Faculdade de Medicina.

.. AS 13,05 _
Esta conferência é patrocinada pelo Centro de

PARA a festa do Carvão, uma promoção' Telefone Pedindo B1.s

I·
Estudos do Primeiro Distrito Sanitário que.. na oca-

do cal nlsta se a eleit M· T ba ao AS 14,05
.

E',-fta-:...a...._ O stão, empossará .a sua primeira Diretoria assim COI"\6"<.

qube � de JUlh�, feS�aaqu:s:er: or;adIZ:�' Revista do L;;; .rl:V"_" nua: U
..

tituída:

da, pelo Clube da Lady, daquêle Município.' AS 14,35 - Presidente: Dr. Biase Feraco. Vice-Presidente: Dr.

�e�e�:S:l;�i�aS��R���a ��a�I�II:�� �:�. A�:d���� � Ouvinte (OO••r(om. !:a:!� .. �:v���aj�;�r�eárbO�y��.o.Cid Gomes .. -'tesou..

tnrtnense e depois virá a esta capital,' Show Musical RGE

I
t'�te Centro de Estudos se destina rãs pesquisas' se..

pa a a sua apresentacê anta me o pr II1II AS 1600

P
nitárias, em noso meio, além de eutras finalid.a�es

r. rao c r 0-.. cOA'SresPlo.n,'od5,n_� Gílarujá 'O 'O
.

gramaelaborado.... ,cult�a�r�f.a.s;�%a���a;;essoa é conhecida àatorídade
NO PRóXIMO dia treze de maio, Q Lira' Vozes de Sucesso nacional e internacional, em Parasitologia, e paxa a

�.SpCaJl:m��Pn�t;�eOP:d:;rh:.�p�a:..�::;t;:h:�;g�:ii��� R:SAPsort!'�7,,50:5lfr-_ed i:�:!��:r ::s :;��i�;:1 ��i:i:��!��ê����i�d:a�sd:;s�r�����s�r��::n:Cê��:!�
..... ....... .. ." acadêmicos de medicina e farmácia, bem' como .tôdas

• Sucessos de Ontem ma pode ser mera propa- as PJessôas interessadas no assunto.
AS 18,00 _

ganda. E' exato. Mas, quan ----"-'--

� l�:·B�a���: �i�i;a;:���ar�a�iS��;!;as�:' O Instante da Prece do a publiciãaãe traz à tó-
•

próximo dia quinze de maio. Beatriz, que' Às 18,10 _

na fatos que REALMEN...

Resenha J-7 TE favorecem os ínterês;"

:���s������t�od�:\�eC���;��t�:��:aaT���' AS 18,35 _
ses populares, então deíxa '

confeccionará o seu vestido em Paris. • Jorge Goulert de ser propavanda para ser 'I,AS 18,55 _

uma ,autêntica coo�ração.• Correspondente Guaru1á Dal porque sentímoeios

AGRADEÇO a gentileza do convite da' AS 1900 _

à vontade para puotí.êar, I •

Moment; EsportiVo Brahma nesta nota. de hoje, aTgcrns
cronista social, Maria de Lourdes Krueger,' -êS 20,05 _ preços das mercadorias deI�:n���n6a�ç!��atl�U:ea:o��::C��; �:��d�' O Mundo em Marcha inverno, recém ... chegadas

p.p., naquele Município. Infelizmente não' Te�o;�'�ar;Ouvir :�ap�e��u�::,"G����� I
���������:� ��:�:r��:��ta::�d�u�a�::' ÀS 21,00 _

VAMENTE atendem os in.'.
NO CLICH� _ A Senhora Dr. Heínz • nenorter Alfred teresses do,;, povo. São pre-

(Alda) Lippel, incluída na lista das Treze AGRADEQO o gentil convite d Diretor! III AS 21,05 - ços que ao povo poupam IMais Elegantes de 1961. do 15 de Janeiro, de Santo A�ar�, par:" Alegria da Rua dinheiro.

a festa que aconteceu sábado P·P.' Em vir.' c:;�es:��3:ente Gttartt1á deA���:, ��:�éticc:sa��S
���I���n�i�c�, S�ie;:cãe�.a�:i��O ;az��� ��db:r�� l�i��e��:�:�:!:�i�a�: �:���p��' As 21,35 - 175,00; casacos de malha

da do primeiro uma grande churrascada...
recer.

' , Aconteceu na Semana (pura lã) para meninos

aos hiptstas e acompanhantes do Raid. III . AS 22,05 - $ 173.00; casacos compri...

O INTELIGENTE menino Rubens, filho do: Grande tntor. Guarujá dos em tecido de lã, para

O ccaCNEL Silvio Pinto da Luz, é o novo dislinto casal. Sr. e Sra. Dr. Rubens de" AS 22,35 - meninas: � 350,00; Man-

Comandante do 14 B.C. Dentro de poucos Arruda Ramos, aníversàríou domingo P.P.' Boleras em Desfile �::u��:�rt,;:,it:te�r;m��!;
dias assumirá o Comando.. ��I�OI:��i��:c������:. o garoto e seus paiS' 1\1"��ca2!,0�o7�-;mce forrados à seda áS 1.580,00. ,

NO JANTAR "americano" de sábadop.p.. ,� MADEIRAS PARA.� ll1';d:;:�/::i;a:��:s;a ��
� ���������:Oe;:i����le���:.n��. ��:��\���:)- O ?EPUTADO João Estivalet Pires, foi' CONSTRUCÂO� feitio perfeltoe. elegante a

, Santos Mello, Presidente da soteíce: Sr. �:�tl� dea ��:e���:it� ��:7s��tI�:v�e �����. ,��r:,,?�ç.:ITE.�:���.� cr$ 2.400,00 (s6 o feitio va-

III e Sra. Dr. Francisco (Arlete) Carlos Ré. Catarina. II ....1.(,0 DfOÓS,IO O�·�''''�I
te isso). O mesmo tipo e

.. _ .........._ ..__ .. _ .._ .. _ .......__ \.:w..,..�..-.:_n •
.. qualidade de ternos para

MANTEAUX - TAILLEURS - MALHAS V E N �D E�S E. �:rz;�47�����·� idZ��p�1:�
4:;;_i Vende.se ótima casa sita a rua Rui Barbosa, com calça curta, cr$ .

�

Tudo que é lindo para as lindas e elegantes cria... N. 1, com boas dependências, quintal "'Com fundoS- péN. ,t!OO,O�.-�calç�...pu4'g·s1o·'
turas que enfeitam e encantam a vida. Tudo o que a O' mar.

t:X'ra ,otn rts, '" � ,v ;

moda apresentou para este inverno, tudo o que o,ca�' Tratar na Joa·fueria Iv_Iul.le::. = ���i�::sZ: !�ut;,sp'O��1
pricho e 'O bom gôsto dos famosos costureiros criou,
tudo está bem repl·esentado e bem apresentado na P A R T I ( t � li ·f 1"4) ��"5,��' ::rapOI���::S; p��!
A Modelal1 de modas.

João Baptista Barbato José Vieira Outra lã para rapazes, cr$ 345,00.

Se as grandes capitais do País podem orgulhar., e e Seria na ver"lfti.ãe· uma

se dos seus magnificas estabelecimentos comerciais, Alice Comes Barbato Elza Lôbo Dutra lista interminável. Mas,

também Florianópolis pode fazê_lo com o seu comér� têm a honra de oarticipar a V.S. e Ex:ma. pelo (,!ue aí fica, confirma-

cio, notadamente com O grande magazin, da RU� Família o contrato <de casamento de seus IDhos. do: há publicidade comer_

TRAJANO. Luíz Gonzaga e Noêmia Marie daI que não é propaganàa.
Confinnam. E' uma cooperação par.a

I Rua: São Vicente de Paula,5 Rua. Josê. Boit�ux,19 :.com 'OS interêsses do povo.'
nífic�l sortimento

dêste inverno é simp esmente mag"
j Fpolis, 8"-4..6i. h'D, ESES ESE bmb vcv

Sucessos em LP

Às 10;30-
Firestone nos Esportes
AS "'10,55 -

sendo observadas, para OS títulos de outros valores, as respectivas proporções.

J .t�::����gõES
-

�:�:':í�l��: S���o��::���at��re�l;:\�J:es��as�t::��(J: !:
, documento de identidade.

.... !l SUCURSAL DO PARANA - Rua 15 deANove;�r'k5�t) TOC�RiTÁnA ,
___.....�_... .... .._ .t__• w-wi._ .,

O BAMBA do violão, Luiz Henrique comv

acontece em tôdas, aconteceu tambétn na

grande reunião, na confortável resídên .

cta do Sr. e Sra. Orlando Francalacci..

CONFfRtNClA DO·PROF.'
i!tliIIIIiIiIr,

SAMUfl' PElSlA
-

.

A BONITA Leda cotrm, ofereceu um ele

gantissimo Coquitel, aos hipistas e convi

dados, sexta feira p.p., no visinho Muni

cipio de Imbituba.

MOTOCICLISTAS
A RAINHA D.A:S ·BICICLETAS, avisa que
está apta á executar o serviço de pintura em

Motocicletas e Lambretas. Rua: Conselheiro
Mafra, 154.

A Rainha das Bicicletas aconsêlha pip.tar e

reformar suá bicicleta 'qundo se fizer necessário, pois
ela é a sua condução.
Rua CONSELHEIRO MAF'RA, 154

I· P t f N D I I I N 6 l r s�
'Ctllt'ÕProí:Mr.ldwa.:d Green

à rua lenente Silveira, 42

.�.
.-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Elewo�rás: �aD�ão aiD�a esta semana I. Q. determ.in.ou: �studos
r

BRASILIA,11 (V A) - A redação final d;>s emen� �t�"ct�a:';�fO�ue� J� ��: ���l�·aion,�';f,�om�r,ta"J':, para sal�rlo mov�1 ..

das do Senado ao projeto que ena a Eletrobras devera meira vez havia anunciado emendas ao sr Dondão BRASILIA, 11 (V. A) - O Ministério do Trabalho entende, nao apenas e m

estar, no correr desta semana pronta para 'ser votada e tomado as dellgenclas Pacheco, Hder da UDN, e está realizando detalhados estudos para dar cumpri- sustentável a situação das

�a pr�meira _ oport.unid.a�e que 'for verific�do. quo�um, �:�e�i���?I/���f��� p�6� ;!�eta�t����lvera na ultima mento à .determ�n�u;ão de JQ no sentido. de �ue seja ����sa;a t�i::��ãgo��\e:�
mdo a s�ç�o em s�gulda, ao, qu: tudo indica, .amda castínacêo do assunto cne- Não podia, por isso, dar estabelecido salário real para todas as categorias pro- de 40% do custo de vida,
nestes próximos dias. Este projeto, que muSItada'7 mando à Mesa, com a UI' tramitação. Agora, entre- fissionais do Brasil. Esta medida foi deterrnínada pelo mas tamb.em está se. cnep-
mente .ve� send? �bstru,ido, re:ebeu 3 emendas e fOI �i�c;fna�e�:ss��l�rl: reda- �in�s � ��tr�a are� r���: chefe da. ��çã'Ol em vista a constante diminuição �o po- ��r��ui:r�len��a d�l\�:â��
d�volvldo a ,?om.lss o de Red.açao qU,andojda co�voca- -

O sr. ostna Pontes pre- Câ� final à Mes�, hoje, de- der aqutsiüvo dos trabalhadores em consequência dos cujas consequencias o pro

çao extraordinária :� fev�relr.o e ate_ agora, e,:,plrad'OS sldente da Comissão de pendendo daí apenas o assustadores índices de aumento no custo de vida. O príc governo considera tm-

todos os prazos regimentais, amda nao voltou à Mesa Redação, esclarecendo a quorum para votação. presidente da. Rep�bl!,ç_a recomend?u ao sr. Castro pr�:IZI���nlão Ministerial
para ser votado-

C. V Q G h :ae:�:l'i�: ::J�::����:�s �v;:al����!OS'eco����:o�� I�to��:gõés a�:�, co�ef1����
NR ultima semana, cone- se limitado, alguns reque- amara ai, Aprovar:, uem" an a País, o que importará na instituição do salário mcvel das. ncn} desmentidas, JQ

talado o quorum de 220 rimentos, mas a redação ' teria feito sentir

��f�Ja�o�'l'll11��::odi�sc�ss:o fi�l s��oS:'�:i�ec�u�lmJhãeg. Menos de( Cinco Salários Mínimos �:v�i�/empre que haja alguma alteração no custo
�l��� ��r!��sô:sa��:eSt�::e��

da emenda eonstttucíonet . em dois dias aegutdos, re-

N P
,

I d R d
sldade de serem adotadas

���b���7gjt!�t��:�����!f ��:�!e���J:o�:i:����E ��ASíL������.�)�PO!r��r�m! o ��Sh� legta- T;���t�'a�:������:��si�� �1��:!rn:����e�:�i;:�:�:� ��r��:r��;�j1f��g:�i:��� f
Ainda este mês o Congres- lativo. Neves. ora em Belo Hori- a essa tarefa, com o obje-

garantir tranquilidade aos

��fO���I��allel a��or�r:ost� a.n??tr�����te: ;��Ya�e�! ���t�em,e�t: es:��e����a�� ;�:�zode ���eC��\��d��tepss: ;�r������o���toe e;�t��tua�
de Renda, isentando todos tação da remessa de lucros reaoneamento do Pais, pa-

crise s0c;}�l.
os que percebem menos para o Exterior. ra fixação dos novos indl-

��I��cfoc��e�staO l:l�::� Partido ces salariais.

validade Imediatamente. A A providencia determina-

�niI�r�lid��o dOno�sfg�. fe��� Democrata �gv:r��aé ieA�xoc��feedia1�
FLORIANÓPOLlS� 'I'êrca Feira. 11 de Abril de 1961 tado Paulo Pinheiro ena- do que está se verificando

�:ir�e�:�ulta�:dJ�a r�v�f�� Cristão ��\ �:s�� :e���1r��çã�c��
cão legislativa encetada. rnst-ucão 204. tia SUMOC.

���s����ososn�a����:m��- Convocação :0 �r:��:ri�Qd�n;r�b�tg6
to.

Convoco os senhores �l�I:?�·g��çfoe 19s �;tud��r:
"O projeto deverá ser membros do Diretório Re- respeito da fixação do sa

aprovado até o!1m de gional eleito na convenção tarte movei e do rezonea

abrtl, a fim de funcional' Regional do c.!.a 26 de mar-

ainda este ano, pois as ôe- co p.p. para a primeira
rlarações de renda são reí- reunião a realizar-se no

las até 30 deste mês". O dia 17 de Abril, às 20 110'
lider pessedlsta, disse em- ras, na sede do Partido, ii
da que o projeto é de gran- rua Felipe Sohmídt, 37,
de Importancla social, pois nesta Capital, com o fim

Impede este absurdo de de. na forma estatutária,
contribuintes' que ganham atender aos seguintes oh

para viver mnt terem de jeuvos:
paga,: tributo Instdtuído a) Proceder à dtsonmt
rom o objetivo de amenl- nação dos cargos do mre
sar os contrastes sociais. tório Regional:
Este foi o projeto consi- b) Eleger dez mer!!llros
derado nc. 1 velas lideres do Conselho Regional.
de todos os partidos que Florianópolis, 10 de Abril

estiveram reunidos na se- de 1961.
mana passada a fim de Martinho Callado Junior

PSD venceu com maioria
a�soluta

Em Urubici, domingo último, houve
eleição para vereadores com os seguintes re�

sultados: PSD - 1.450 votos, UDN - 775 e

PTB - 658.
O PSD elegeu 4 vereadores, a UDN 2 e

o PTB 1.

ELEITO O CANDIDATO PESSEDISTA DE

BRAÇO DO NORTE
.

O sr. Dorvalino Locks, candidato do

'PSD, foi eleito no pleito de domingo último.
para o cargo de Prefeito de Braço do Norte.
Dos 7 vereadores, o PSD elegeu 4.

VITO'RIA PESSEDISTA EM ITÁ
,

No pleito de domingo, em !tá, o PSD
obteve 753 contra 672 da UDN. Esta elegeu
3 vereadores e o PSD 4. Nesse, in\mlcipio a

UDN vinha vencendo o PSD com larga mar

gem de votos. A composição da últim.a Câ
mara era a seguintel UDN 6 vereadore& e

PSD 1.

VITO'RIA TAMBÉM EM GUARAMIRIM
Nesse município o PSD elegeu, .

do�

mingo último, 5 vereadores, enquanto a UDN

elegeu' apenas 2.

EM PIRATUBA: VITO'RIA PESSEDISTA
Na eleição de domingo, em Piratuba, o

PSD elegeu 4 e a UDN 3 vereadores.

EM TAlO'
Resultado parcial da eleição: PSD-·

1.826, UDN - 1.136 e PTB --:-_ 16:,
.c

Busca-pés
A Mesa da Assembléia que ontem termitJ.ou seu

dc:sastrado mandato, na agonia do fim, movimentou
ainda outro panamá O com mais de wna dezena de

nomeações de gente desnecessária.
.

'

Com essas, as últimas, a Assembléia, sextà_feira,
passou a noite toda ilwninada e com os panamenhos
�ntregues ao mister de arrajal'em jeito para a posse!

O sr. Ruy Hulse sai da presidênciaj com.mais

essa mancha na sua vieLa pública. E' o pai dos pana..,

más! Como explicará isso ao povo, -quando tc-:nlar a

reeleição? 56 a um jeito: não se candidata.r mais, por_
que se o fizer será derrotado fatalmente.
O povo será esclarecido de quanro custaram os seus

panamás. E a campanha será violenta cóntra ele. A

democracia não é indefesa cbntra os· que forem os

principios da moralidade administrativa. O sr. Ruy
HuIse será julgado pelo tribunal.d� opinião pública. E'
terá que cwnprir a pena da repulsa ao seu nome.

Estamos, desde já, compromissados para a cam

panha pela sua derrota. Outro udenista viTá pana a

Assembléia em seu lugar: outro que tenha espírito
público, que respeite o mandato, que honre o poaer.

PLEITO De \URUBlCI
o Governador Celso Ram'OS recebeu do sr. Zany

Gonz�ga, ontem o seguinte telegrama:
COMUNICO EMINENTE AMIGO PSD COLHEU

MAGNIFICO TRIUNFO ELEIÇOES MONICIPAIS
URUBICI ELEGENDO QUATRO VEREADORES
CONTRA DOIS UDN UM PTB PT LEGENDAS
SU .4.>0 \T. DN 775 VG PTB658 PT CORDIAL..

MI'NTE
ZANYI' GONZAG'fl;

EM MAIO VINDOURO: II Congresso
Brasileirojle Serviço Social

Conforme noticiamos, as Ramos, !APl, rAPC, IAPB.

entidades e as pessôas in- �Af'E'l'o,_;, IPASE, Soe. de

teressadas no Bem'Estar Ampar? aos Tube,rc.ulosos.
Social, estarão reunidas no da �aude, Secreta.no da

Rio de Janeiro, a 15 de A�rlcultura, Pref�lto Mu

maio p. vindouro, para a mcipal� Dep. �aclonal de

discussão dos problemas Endemias Rurais, LBA, SE-

��â�f�aT�senS:��e�asto te �:d�ra���Alda�EI��'�S����:
Em todo O Brasil já os Federaçao do {:omerclO.

Comités Regionais estão Soco de Amparo aos Lepro·
coordenando técnicos e au· so_s, Soc. de Combate ao

torldades a!im de que Cancer, Soco dos Pequenos
nesse conclave sejam os Jomaleiros, Colônias Sant'

assuntos encarados de· ma- A.na e Santa Teresa. Hos'

neira objetiva, encontrap- pital Nereu Ramos. Escola

do :l.S soluções para as r de Enfermagem. Diretoria

questões, soluções essas �e Cultura do Estado. �ro
(jue serão, posteriormente, Jeto 17, Ce�tro de Puencul·

...dotadas para que não se tur� BeatriZ Ramos, In�pe-

��jtrirfjam apenas ao pa- ��;i�o :t�I�I��ra, d�ec����f��
Em Santa Catarina. o ��C�I�ist:�cI�t�?:l,Me�g��Comité Regional, para in Docente da Faculdade de

�����:�a �:�\����O ê�fe r; �e:�����O�t:ó ::r��fã�S�
constituido, segundo o Bo- Dam�:; de Caridade, Assi<;·
letim Informativo nr. 1, de tentes Sociais da Capital.
llovembro e dezembro de Clube das Soroptimistas,
1960, editado pelo Comité Rotary Clube, Lyon Club.
Brasileiro da Conferencia jornal A QAZE'fA e jornal
Internacional do Serviço O ESTAD(,.
Social, das seguIntes pes Esse Comité Regional foi

r�a:_eJ����adÕ�;n�r;,.s��Í�� f nnsl.ituido _no ano de 1geO.

""""Cãss<).'). Instituições Mem � MADEIRAS PARA �

���Ui�l aU��;��i����S D��' CONSTRUCÀO
Oliveira, Secretário de Edw IRMAOS. BlfENCOURf
Federação das Associações ( A" �,,(.'." 6

Rurais, SSR, Govêrno do � .. P"". [),rO',,'O 0""'''',,,'

Estado. Fundação Vld31

o "Trote dos Calouros".
realizado no dOlldngo últi
-mo, foi do tipo que sempre
idealizâvamos, 1IOS tempos
de rnilitáncia na polítiCa
academica. bem dosado.
construth:o.

Na passeata, destacamos
- sei/I preferencialismo -

o alto espírito de humor
critico dos académicos de
Direit.o. Cha/'ges opDl·tunas,
caracterizações dos atuais
problemas políticos e ad-

7!!�i���g;/�i�s e11::%1��:��'s.in-
Foi .Uina manhã festiva,

a de aomb�go, quando seno
timos tornar promessa de
I·ealldade. as bases de U7n(1
fulpurante vida universi·
tária em 1tos.�os meios.
Somos dos que pensam,

que aos estudantes dO"l1ivi.!
superior, cabeln pondel'â·
veis parcelas de policia
m.enio, nos homens que _

�'8tão conduzindo os desti·
nos das maiorias, os povO�·.
Os estudantes, por não es
tarem ai71da "acomodados'
pelos vícios da mâ politica.
não estarem ainda manco
munados, com grupos iII·
dividualistas e visionários,
muito podem fazer na. de·
fesa dos mais humildes (
mais ofe71dtdos, e tambJm

.

dos bons costumes.
x x
x

Diz a "A Gazeta" tam·
bém de domingo, em' larga
manchete, qtte "Vdo Aca
bar os falsos Jornalistas"
Na nota explicativa, m,:
severa que os orgãos com
petentes do Ministério dI'
7'rabalho, em consonànMá
com a Presidência da Re
pública, estão tomand0
providências para que se

Canasvieiras �omena�eia seu �1����ii�fJff1?��Ji:
... os abusos na obtenção de

�a�roel'ro ,�",i,a$ p'of�"ona',. "d"
tmadas mats li isenção do
(mpôsto de renda do aue
ao exercício da profissão".

Com grandiosas festividades 'O povo de Canasviei- O mal está na falta de

ras homenageou no!l dia� 8 e 9 do corrente, São �';iz�d�m��l::i���drdtispi�_
Francisco de Poaula, padroeiro daquele' pTósp�ro di:=_ balho, assim a esmo es

trito.
. traía carteiras e mais' caro

Um bem organizado programa de festividades foi ��ir:, loa;�e��g;,nlg�:;l�
cumprido, com a presença de altas autoridades cívis, Itecessárfas compt'ovações e

militares e eclesiásticas. documentos.
As festividades constaram, de noven.a em honra Acontece, que o�, verda-

do Padroeiro, barraquinHas,. churrascos, queima de deiros 1ornalistas, os ko
fogos missa &olene rezada pelo Rev. Conego'Bernardo, mens .que labutam na imo

tend� o seu pont�· alto com a l�ecepçao. a S. Ex ... Rev� �i��li��' �lle;�n�O�:u� ����
rendlssimo Al'c�blspo Metl'opohtano Don:-":roaqunn 00- o tetras profissionais' os (lu
mingues de Ohvei118.

., exercem o 1ornalismo, êste�'
Comparecel1ll.m pl'estigiando as festividades, rea. as po:ssuem, e usam das

lizadas nos dias 8 e 9, d. 'Edith Ramos, Primeira Dama ;��JI!�io7ta���cedidas aos

do Estado; sra. Licaste Machado, espoSla do Prefeit<o
Osvaldo Machado; os senhores 'Sec�tários "de Estado,
Atilio Fontana, Jade Magalhães, Walter Roussenq; o

Vereador Domingos Fernandes de AqUino e Senhora;
o Dep\ltado Dib Cherem; o sr. Aroldo Pessi e Senho-.

1'a, representando o dr. Annes Gualberto, .�retário
oe Viação e Obnas Públicas; o dr· Jucélio tosta, dEt-
legado/da DOPS; o sr. Oficial de Gabinete do Pre

feito, representando o sr. Osvaldo Machado, além de
outras altas figuras representativas da nossa melhor
sociedade.

"O Estado" aproveita a oportunidade, para na

pessoa do sr. Francisco G. da Costa, intendente di!!..

trital, felicitar o povo de Oanasvieiras, por mais essa

pr..om�!P_, quo se 1 dúvida serviu para projetar mais

o nome daquele próspe�Jistrl O.

A manchete de "A Gaze
ta", é um tanto ottmj�ta. A
regulamentação dos 1orna'
lista.s é dificílima, pois
existe mu�ta gente boa no

meio, e contra éstes, cre

mos, não funcionaria uma

"vassourada".
Pa.ra não sermos der·

rotistas, usaremos a frase
do cego:

_ vejamos ... vejamos...

Procópio Ferreira. Em Florianópolis
c

Dia 13 do corrente estreará no Teatro A'lvaro de
?-T�alho, o. conhecido fator de cinema e teatro, Pro..

����ta�e::e;r:lo�:r�S::��C�I�ia f�. Procópio e seus

Procópio Ferreira, o grande at.or do filme "O Ho ...

:::re�o:ôl�:o:g�;::Úei�o:�conhecido como um. dos

Avul.ta de importância a chegeda de Procópio e
seus Arh�ta�, pelo fato .que nós da Capital, aificil
mente asststtrnos a um espetáculo de Teatro.

Procópio não é apenas um cômico, é antes de tudo
U.fi grande ator; a sua estiada nesta Capital, propor...
c�onara aos f�orJanopolitanos a opotrunídade de assís
tír um espetaculo diferente.

Secretaria de, Educação e Cultura
CONVITE'

.

'O S�cretário de Educação e Cultura iem o prazer
a.� c.onvldar as Autoridades Civis, Militares e Ecle
síasucas, pa:a participarem das homenagens a serem

prestad�s, dia 19 de abril, aos pioneiros da Reforma
Educacional de Santa Cetertna, VIDAL RAMOS e

OREST�� GUIMARAES, no trancursc do seu cin ..

=�!:�ano, de con{ormidade com o programa se_

I - 9 horas - Missa votiva na Catedra1 M'etr�
politalla.

2 - 10 horas - Romal'i a aos túmulos de VrDAL
geados.

Florianópolis, Abril de 1961
MARTINHO CALLADO JUNIOR •

Secretário de EdUcação e Cultura
� Secretal'ia distribuiu, ainda, o progl'ama que é o

segumte:

PROGRAMAp���A�����RAÇÕES DA

JUBILEU DA REFORMA DO ENSINO EM
SANTA CATARINA (1911 - 1961)

1 - 9 horas - Missa votiva na Catedral h1Ietropc ..
politana.

2 - 10 horas - Romasia aos túmulos de VrOAL
RAMOS e ORESTES GUIMARÃES
falando, na ocasião, o senhor Mar:
tinha Callado Júnior, Secretário de
Educação e Cultura.
Comemorações nos estabelecimentos
de ensino iia Capital.
Palestra alusiva ao acontecimento
pelo Professor Osvaldo ROdrigues
Cabral, na Rád"io Guarujá.

Florianópolis, 10 de abril de 1961.
A COMISSAO.

3-

4-

Na mesa ao lado da minha, funéionà:iios
pessedisbas e udenistas discutiam os últimos con ..

cursds. Os primeiros sustentavam a
-

nulidade
absoluta dos 25 anulado� pelo Governador; os

segundos afil'mavram que as irregularidades havi..
das eram sem importância - inclusive, até a

ausência dos candidatos.
Depois de muito discutil'em, resolveram mE'..

ter_me l'lIa. conversa. Disse apenas o seguinte.
- Sei que o Governadar Celso Ramos está

muito agradecido aos que recorreram da anula ..

ção desses concursos, pois com isso se .a.dianta ...

ram ao próprio Govêrno. Não se cansou o Gover
nadar de dizer que somente aceitaria, dos atos
duvidosos do govêrno passado, aquf'les que pas�
sassem pelo crivo da Justiça? Ninguém se humi
lha cumprindo decisão judicial. E' esperá-la e

cUmprí.La.
Mas a discussão continuou entre eles, cada

vez mais acalorada datl0i's que um pesedista lar...

gou a bomba:
..

- Qualquer solucão serve: se forem anu_

lados, muito hem! Se�áIo repetidos com toãas as

exigêncilas e garantias legais. Se forem jUlgados
bons, nós faremos os futuros como foram feitos
esses !!!

Aí os udenistas berraram.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


