
Exposição a Respeito 'do Carvão Nacional

�nxôfre �as minas �e carvão é !aD�a�o 'fora em

�uanli�6de su�erior ao dô�ro �o consumo
Pl'Onunciamento do presidente do Sin dicato

.

Nacional de Extração do Car
vão, no Conselho Nacional de Etonomia - Solução para o problema da in
dústria carbonífera - Usinas ,termelét ricas - Plano do Carvão INacional

RIO, 13 (V. A.) - Recebido M Conselho Nacíc; vas, como costpa, usmu- ao aprovettamentc da� so

n,al de Econ�mi�, o eng. �ugusto �atista_Pereira, .��e_ ����dt1Ç�{g" o �srt���rc:u t:� ���S_d�.�ar��Otu���alu���
stdentc do Sm�l.:ato Naclo,nal de Extração �o Cai \ ao, '" rvuxirtar o coque ou foi generosa com o amsu.
ícaumn exposicnc a respeito do carvao nacional. Instalar usinas térmtcns Noventa e sete pai' cento

PONTOS FUNDAMENTAIS para o carvão a vapor em das reservas mundtms si

Depois de �ma exposiç�o �reve, porém �ror�U�Ja. .:.;(J1I:1 L::\I:nl1);\, vtsnudo ��,n-�e ;;l�él���niJ�ér��ln��:
declaro_u o presld:_nte do Sindicato da Ind�str�a �a -nunoc-sc o Brasil, pbssui
Extração de Cnrvâc, que o problema da indústria Tenlem apenas Z(,I"O virgula três

em-bonííera pode ser sclucíonedo, tendo em vista os per cento do touu das re-

quatro pontos fundamentais seguintes: incre!?e�tãr Nos Alcançar
,�erV,I.'I"

•

progressivamente o consumo. do carvao metalúr-gico; , CONSUMO DO CARVAO

����:.:���. ,�u;:�v:o�oocav:;�rl��:ss:bsl�:a�at���c:;ã�a�: Agor�a! Depois de fazer uma ex-

carvão metalúrgico de Santa Catarina; aproveitamen-, MOSCOU, 13 (A. P.) _ O l.lOsiç':o na formação das

to do enxofre que é jogado fora, em quantidade sUp€'_ astronauta Yuri A, Gaga- ���{�� n�a����i,f����e �x!��
rlor ao dôbro do que o Brasil consome e igual a cin., rsn e o primeiro ministro nausta Pereira que de tô

quente por cento do que importamos; implantação da ��r�;�7��'pe��ktt!fef�;':S;h��: das fontes de energia o

grande indústria química do carvão. saJiaram as nações capita- ��V��a��:d���s�����le���
Na sua exposição, afir- ele quarenta por cento da ��f���(ln71�e7���;ql�!1�1Id�res� �otrê:n�I���a�� to�elagl�:

���� ;jcre�émdaq��d�r����� �����' s:ed���a� P����m�� paço".segun�9 ,anun�,�1t,� seis bilhões serão consumi-

mundial se possulsse carvão oue aumentar a produção ����Icwre;��o�zosg segu��:t� dos em mil novecentos e

E� �f�;lti���e{�:���{�� ;���:�::���ao1:�;à�,:�� ��:�q�;�'tr�Z:!.e :n;,��?i �!;::to���r!�1:�:;;R��
flue, todavia, nossas reser- setores que tratam da Ira descansando em um

vns conhecidas equivalem energia no Brasil. como a !ugar do Mar Negro, e o PLANe DO CARVAO NA-
u zero virgula três por Petrobrás, Plano de cer- primeiro navegante do coe- CIONAL
cento do totat existente no vêo Nacional, etc .. terá re- mos, alojado em uma base

mundo, tnetuíndo-se nes.tn surtado do tratamento íso- aérea em "alguma parle"
l'lercentagem O caryao eX1S' lado para os problemas que da União Soviética.

tente noutros pmsea da surgiram e somente agora IfRUSCHEV' "você se

América do Sul. �c�����II�Oe :u����n�rgã�� ;)��;:I��:r;lI,!��t�lul�o;?:ea �e�
PRODUGAO DO CARAO ;,����� co�ju��� �I�atr���; netrar no espaço extra-

Par« atender a demanda questões, /J�:h:s�;;�, M���ggl:�trt;�él,o�"
co consumo de ferro e 'q"entro d� alguns anos.

f: torl'(J(O 1I0.s�'P PQvo co�e."ço. calculadas em mals quandO as 'sldení-rgicrrs' n-a 11l0mrllo sollflíe.me-níc ta
amndê proez<� chmtíJ Cll.

�!:�c otfl��sg p��nt�lI���"d�
jazer, o que o 7IOSSO grande
povo c nossa ciência so·

:;iética podem realizar".
GAGAR/N: "Que os ou·

I ros países lentem nos al·
e;ançar agora".
KRUSCHEV: "t isso mes

mo. Que os países capita·
lIstas procurem alcançar a

Uniã,) Soviética, que abriu
('s fronteiras do Cosmos e

que lançou o primeiro as·

tronauta",

RUBENS DE AIlRUOA ItA�WS

nmsroa

DOMlblGOS F. DE AQUINO

GERENTE

As Comemorações do Cinquentenário
.do Decreto n. 185

mos que permitiu sistema
lização Técnica vg sob Di

'eção _

Saudoso Professor
Orestes Guimarães vg pede
{' espera esta Secretal'ia
(tue essa Delegacia Ensino

providencie perante edu
candario sua jurisdição
sentlc!o comemorar essa

efeméride através atas es
(_"olarç.� que ponham realce
grande beneficio se t o r

Educacional terra Cata!'i
llense advindo essa refcr
ma pt cd's Sds vg ;Marti
nl10 eaUndo Junior v� Se
('ret,âl'io de Educacão e

Cultul'a

O Secretário de Educa

cão e Cultura, procurando,
dar maior vulto as festivi
dades que marcarão o

transcurso do cInquente
nário do decreto nO 585.
de 19 de Abril de 1911, que
leorganlzou a InstituiÇão
Pública do Estado de Santa
Catarina, passou a todos
os Delegados de Ensino e

Inspetores Escolares o se·

guinte telegrama, que
transcrevemos na integra:

COMO É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

C1RCULAR - Transcor
rendo 19 de abril cincoen
tenál'io Reforma Vidal Ra-

Govcrna�or rccc�c comissão �c Gas�ar
(SCObL' do grupo escolar já
{;xisl,ente;

<1 __ instala(ião de um

posto de suinocultura, com

posslbil1dade de ampliação
para agropecuária;
Na oportunidade !oi fei

to um convite ao Chefe
do Poder Executivo para
participar dos festejos do
('cntenário, a se realiza
lem no dia 25 de abriL
Durante os festejos, será
f;agrado, pelo Núncio Apos·
I,ólic!) D, Armando Lom

bardi, o terceiro Bispo
paspal'ense.

Ent�'e os assuntos trata
dos, !)al'a os quais o go
,ernador mostrou o melhOl
in�erêsse, procurandO sem

?re por-se a par dos pro
olemas e da maneira de
solucioná-los. cumpre des·

Na manhã de ontem, o

Governador Ceiso Ramos
recebeu em audiência uma

comissão de Gaspar, quan
do fQram tratados impor
tante'> assuntos referentes
àquel;l próspera comuna, A
comissão, que se fazia
acompanhar do deputado
Pedro Zimermann, compu
llha·ec dos Srs. Pedro
Kram;, Prefeito Municipal;
Edmundo dos Santos, Pre·
�ldente do Diretório Muni·
('IPal do PSD; Dr. Walde
mar Beduschl e José dos
Santos, membros do Dire
tório.

1 _ auxilio para as fes
tividades do centenário da
Paróquia e Freguesia dL
Gaspar;

2 - Construção do novo

l'I'UPO escolar, velho ânseio
dos municípios daquela re

rião;
3 - auxílio para a caixa

Referindo-se a lei que
aprovou o Plano do Carvão
Nacional. afirmou Que an
tes da referida lei, a poli
uca do carvão experimen
tou altos e baixos 0 quo
aquele diploma situa me
lhor a questão. _ Toman-
40 Jlor' � <;,om'pa�l_iSª_O.�9 !lo
tt'61eo, pará' dh,r uma idUiíl
da imwdâru:;iB; da carvfl:o
no desenvolvunento do
pais e na produção d"<l
energia. disse que setecen.
tos milhões de barris são
as reservas conhecidas de
?etróleo, para oito anos de
consumo. - Todavia, dis
se, as rtservas de carvão
oastam para o abasteci
menta dc pais, nos níveis
atuais d,., f'onsumo, duran
tI': sete'!cptos anos. -

"80111')S I1H.itO mais pobres
em petróleo do que em
<!arvão. eJ�1bora no )rim i
ro caso. 111alor qUR.l·id,,�e
rle n:Cl:rsos sejam ('�np! c·
gados'

USINAS TERMO E HmHE
LETRICAS

Defendeu o confr:rn"isb
a tese de que a inl�;·�:tl.l
ção das 1 .-inas �e llll'ié';l.'i
cas e hidrelétrica� rl)"üI
b:ll'ia na produç!io ,j,! (,ul
lowates mais baratos �

"Com a carpn� t de di,'j
sas. as usinas ,eml"lé\:i
cas têm mais vant�gen ..
sõbre -as h'jrelétricas n{\,r)

apenas pelo tempo g,t.,t�
na sua construcão, CCll�O
também na produção de
energia. Todavia, contra as
rerenoas usinas há o ra
Lar CIIStO, uma vez rtue as

usinas tudroréu-rcas. aepuls
(II: cun.ctruídas. têm í.��
1,.:itil.':ll1l�lllC grntís. en

qcauto 3S termetétrtcaa
necessitam permnuente
mente de carvão. Me';:i\ÕJ
assim, a lntercalncào de
tnts usmns ó processo I;'j
t.ando nos países mais de
.cnvotvíocs. come a UR3S
!Õ EE. UU. em .que o ums
te. íruento de energia <!

feito numa orouorcõc se
oitenta e dois por cen:o.
por usinas termo c hidre .

tctrtcns.
coando em Súo Paulo .1

Llght com a usina de Pi
rnüntnga, foi tentada a

coníuncão dos dois tipos
(IC produção de energia, os

rarvooíros ptettearnm que
tal experiência fosse feita
em Santa Catarina, toda
\ m, a empresa alegou ra
zões de tempo para a cons
Lr ucêc da usina, problemas
estratégicos, etc. O que se

«onstntn é que o Brasil,
produzindo apenas um

terço do óleo que consome.
está consumindo grande
cuantidade de divisas para
a manutenção de uma usi
na termelétrtca o que não
teria ocorrido se tal usina
consumisse carvão nacio
nal",
"Vinte a vinte e cinco

milhões de dólares gasta
rn a Light com a Pirati
nlnga quando esta estiver
em pleno funcionamento.
Com o carvão nacional,

(Cont. na últ. pág_)

Eis o primeiro cosmonauta em seu. lmilarme de vôo
sideral. Ex-membro da. Ju.ventude Comunista. (Kon
somol), o ma.jor Yud A. Ga.garin nasceu numa gra:n';a
coletiva da. URSS e, aos sete anos, foi um dos fu.git:
vos do nazismo. quando sua família procurou refugio
nas montanhas. Segundo i1�forma a' Associated Prese,
a foto acima apareceu na televisão soviéttca logo a

pós Q comunicação do- êxito da extTaordinária façanha
cientifica dos russos.

II· Congresso Brasileiro
de Servi(o Social

,.
Ccnforme deliberacão do Conselho Nacional do

CBCISS, o tema do II Congresso Brasileiro relacionar
s�á com o da XI Conferência Internacional, a ser

efetivada no Brasil,.. em 1962, sob a responsabilidade
do CBCISS, o que possibilitará aos interessados o es

tudo prévio dos assuntos daquele conclave e familia_
rizar_se com sua dinâmica.

O tema escolhido será: "Desenvolvimento N<,_
clonai para o_ Bem.Estar Socia!",

dade e o Planejamento
Regional.

- O Desenvolvimento c
a Organização de Comuni
dade e a Integração e o

Fortalecimento dos Muni

"Fipio,;.
- A Posição do Serviço

Social no Desenvolvimento
Nacional para o Bem-Estar.
O Tema Geral será sub

dividido em cinco comis
sões que analisarão:

- As implicacões da
Previdência Social' para o
Desenvoivlmento Nacional.

_._ !) Desenvolvimen!;o e
(J Processo de- Urbanização,

- O Desenvolvimento c
- a --Organização de Comuni-
dade e as ireas rurais.

- As est,ruturas político.
administrativas e sua ade·

quaçlo às exlgéncias do
Cesenvolvlmento.

- Formação e Treina
menta de Pessool para o

lJesenvolvimento e a Or
ganização da Comunidade,
Se!":lo constituldos Gru

pos de Estudo que estuda
r:lo o papel. do Serviço So
cial dentro do Tema Ge
l ai do Congresso, cujos
assuntos são os seguintes:

- Posição do Servico So
cial nos novos rumos da
Previdência SociaL'

- A Universidade na
!ul'm�ção de lideres para
(J desenvolvimento Nacio
nal.

- Programas de Bem
Estar para o trabalhadol'.

- Serviço Social no
(;ampo da Saúde.

- O papel do Servico
::'oclal na reabllitação prô·
fissional.

- O menor em face da
lamilla e da lSomunidade,

- Contribuição do Ser
\:iço Social nos programas
oe renovação urbana.

- O Centro Social como
Instrumento de vida comu·
nitárla.

- Problemas proCissio
nals do Assistente Social.

[stc mês a�rova�ão �a lei
antitrustc: �uintanilha Ri�ciro
SAO PAULO � espirita da. lei antitruste,
"A Camara dos Deputados .Acentuou, ainda, que os

deverá aprevar ainda este parlamentares mostram a

més as leis que coíbem o maxima boa vontade na

�,buso do poder economico" tramitação da propositura;
_ declarou, ao deseMbar· razão pera qual. acredita
car no aeroporto de Congo- na sua pronta aprovação.
nhas, o sr. Qulntanilha Ri- 'Referindo-se ao imposto
]:,eil"O, chefe da Casa Civil dt: renda, disse O chefe da
do Presidente da Republi. Casa. Civil da presidencia

.

(·a. procedente de Brasilia. da Republica que a União
Afirmou que o substituto despende com a cobrança
enviado pelo Executivo ã oe taxas dos pequenos con-

['provação da Camara de· tribuintes mais do que de-
rerá sofrer modificações I<>s recebe e Que, em con-

{'mbor:l não mOdifiquem <> l'equencia, o limite de 90

Comissão Tecebidn�;;-lIIa-
- ���SOc;'!�Z�I��: �eis���ã�n�:

nhii de ontem pelo g01', iaaJo�n�n:�\g��e;i�J:� gi��:
Celso Ramos, quando k" Quintantlha Ribeiro que o

ram discutidos importan- lmlite deverá ser dilatado

tes osssuntos TefeTeutes 1 i�:,ad!5�c��d�O�0�ilo�r����
ao município de Gaspar. I dos tecn!cos que estão sen-

A Comissão se f� aco-m- do elaborados. Por outro

panhor do deputado PL- �'��o��i::a �:!����e�::d:dro Zi7nermamL e o fln- pelo deputado Franco Mon-
grn1tte foi tomado own. toro que concede isenção
do, após (l- audiência. vi- de pagamento do imposto
sttnvam " Gabinete ele Re ��d�����SaosS��:I.ra�.��eba�lrrções Públ'icas do Pn- Igual a clnro vezc.� o sala-
láeio, I rio mlnllno vigente no

Pais.

O Tema Geral será ex

posto em seis conferências
proferidas em sessões ple
nárias como segue:

� O Desenvolviment.o
Nacional e a Interdepen
déncin dos Aspectos Social
e Ec�mômlco,

_ Io'undamentos da Pc
I i tica Social para o Desen
\'olvlmento Nacional.

_ O Desenvolvimento e

f'. Organização da Comuni
dade como Instrumento do
Desenvolvimento Nacional.

_ O Desenvolvimento e

:l. Or;:anização da Comu�l

Reabastecimento Em Vôo na Era Jato

o B-58 "HustleT". que a.parece à esquerda, é o mais
novo bombnrdeiro da Fôrça Aérea elos Estados Un;.
dos. Trata-se de um avilio ti;lo delta, com capacidade
para uma tripulação de Ires homens e capaz de desen
volver veloci�de superior a dois mil quilômetros 1?0'i'hora. A foto fixa um fLagrante da operação de reab(J'
te�i_me7lto em plel10 1>ÔO, redlizada por meio de? 1

aV1ll0-ta1lque do tipo KC-H5, O "Husfler" e,çflÍ �,(}n '

(,ollstruido l){'la "Co1l1m!r" e () KC-135 é de fa
ção da "

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'HELOISA HELENA E DIVA MARIA CAR V.4.LHO DOIS BONITOS BROTOS QUE'
'VÃO ACONTECER AMANHA NA PASSARELA DO CLUBE DOZE DE AGOSTO. ,
.. I A elegante Ana Maria Schmidt já gatter. o Dr. Marcos Gustavo or058en.'
.. voltou de sua temporada na Capital uacner., ..
.. paranaense.

A n�va cctecão apresentada a lm-'
.. Lúcia Maria Lange foi a nota alta no prensa pela.. malson Jacques HCÍl."
.. desfile Renaux, sábado último na cí- obteve grande sucesso. ,
• dade de 81 usque.

.. 3 Um moço que conhecemos muito

• aconteceu boníssimo 11� Savonara

..
. H1 r-r- 10 �:el.iS�: �:B���;��ess ��d�le��;��l'r:;

.. Nikolai Maknroy - Os senhores en,'
• ; No' cidade de .rcíuvme prepar-a-se pm-n reco 1'0""'""'" no terraco do Que, I·RMANnADE DO UNHOR JErur DOS� a movimentada parada de elegância ên�1� �alace, ':O�l o 81'. lllr. Ful�l� li JI J J
IJ Bangu, as srtas.: Carmem Lúcia Lobo, Luiz vrerra. Che4 de Relações PÚbli.'
li Carin Bomhols. Carmem ccue Me_ cus do Palácio d� Governo. _ PArros E HOSPdctros, Arlette acesas. Marnene Na, Jl O no," -snow- de carros Machado '. JJ ITAL OE CARIDADE.li varro LIns, Ana Maria Alexandre, "Vive los Pemmes" - O guarda rou "'I' vara Silvia Bruslg, Lavi Mari Kach, pa deste' snow', custou apenas a bn ti
, �::.inp.:;:;��;e H��i:n�xeiia �!�:� gateta de 9 mrlhões de Cruzeiros.

II Fundado em 1765
�/}/7- ..""i ! Eneida Soares e Cecilia Ferraz - O 12 Chegará a.uanhâ a nossa cidade l li

I.A/_"_��.n.ri ,. ;:o��:c:���:adOse��n:S�i!r�x�m;en�: discutido cronista social dn Capital, ELEiÇÃO DOS CONSULTORES
•

cesta noitada de ca .. idade reve .. terá
pnranacnse. Dino Almeida.

" D dI' ..., ,. I' e ar em do Irmão Provedor em exercício nara

, em" pról dos Tuberculosos J:; A� uoae bonitas e elegantes srtas. que, cumprimenta dos dispositivos dos artigos 23 e 24 do
..

vêo dar -sncw' na passarela do Clube. CO�lprolllisso da Irmandade, convoco os srs. Irmão.'!
. OSVALDO MELO I' 5 O discutido Dr. Rudi AfIonso Bane!" Doze de Agosto amanhã, Eliseana Ha-I' Eleitores, para, no dia 2 de maio, às 17 horas COIT'_

MAIS UM IMPORTANTE CONGRESSO _ SÉ* • circulou na Ilha em companhia da vcrroutn. Marilia Peluso, Lucia Mari<.' parecerem no Consistór-io da Irmandade, a fim' de se

�!s �:1:0�O�����L�!0�h�dS: ��,�it:!d:ê��esv:rlj�; ,
elegante Ruth Maria Carneiro ������'��������r���a �!�:�s�e�:�i�lr;;.. i���e�e�9t3,elei<:ão dos Consultores para o biênio de

e importantes congressos e reuniões como foi recente-. • Kasttng. Margot Paim Luz, Diva Ma-' Informo que é permitido aos srs. Irmãos Elelto;
mente a dos Governadores dos Estados do Sul, que' 6 ��:ré�l�aj�:�:�e �l�t:;�s:�iil�:�t��a��

ria Carvalho, Suely Pereira, Vlrglnia, �:�o�ur:n�:�el���e�;.mIr����p;;����:d��re�llOehx"eO,."j,.ue"sotiia;",�:p:�n��í:.n��c�:t:�1�11��i:r���!,�:i�a�:g71��i�Oa ��:���r; • o -ntver" da srta. Vera neura _ A ������l��.mos. Heloisa Helena

zaniolt;'1 chapas, dentro. de carta fechada e assinada (:H't. 28
importante Congresso de Geologia em nosso Estado' Coluna Social cumprimenta a arte • do comuromisso.)

�o;�e C����l ����s st�e.grande vulto
...

realizados, terá. Vera _pelo acontecimento. 14 :l�'l-��S�OI�� �:t:'��l�a�i� �a��:d�-': ConsistÓl"i� 13 de ahril dI' ]961

Mais de 200 geólogos, vindos de todos os p:mlos' 7 Viaja hoje para CUl·ltiba, para passar Mau!"icio dos Reis, Marcos Oustave' Américo VesplÍcio P"ot.es

'�:li�::�� :eu�;i·���:�o nce::: �i�:��I��� �l�Og��::�1i�� ',": ,;�.:����S:.':l:�� .. :P=�::I��!:�r:. LI:_,' ' __ Secl'et�i� em exel.:'__"_iO _

�::,a��o p1�nt;:�mó Cong,'"'' e oom apcovacão unâni.. Os nossos Irma-os Ia' do N 10 r t ePar� tratar da realização do referido Congresso
e de ultimar providências a respeito. nossa Capital
hospeda o d�. Josué Camargo Mendes, catedr.1t1co
de Paleontologia da Faculdade de FILOSOFIA, Ciên_
cias e Letras da Universidade de São Paulo, atual_
mente na Vice-Presidencia da Sociedade Brasileira de

Geologia e que vai avistar_'>e com o sr. Celso Ramos.

Governador dêste Estado ccm o qual entrará em por_
menores para efetivação do Congr.esso.

Como se vê nossa encantadora ilha cada vêz mais

se projéta no ceJ�ârio cúllural do Brasil. fato que

registramos com imenso júbilo e alegria.
CAMINHONETAS DESAPARECIDAS iRi'APA

RECEM. De quando em vêz, os n1ist�riosos desapa_
reciQlcntos dêsses veiculas de I)l'ol)l'iedade do Estado
vão sendo devidamente esclarecidos e apontados os

lugares e seus detentores.
E sempre prestando seus "servicinhos·' na velha

bar" dos Que ainda não se haviam ·acordado do belo
sonll(l de Uma L'lga noite de mandonagens.

Df;pois, recambiadas. voltam os veículos, para
suas repartlc:õt's de origem. Como aconteceu agora.

MAIS UM BANCO NESTA CAPITAL. O Ban�.

co Agrícola !\Ilel'canti! S. A. com Matriz em Pôrto

"1eg·c. {und,:d� em 1904, está montando sua filial em

Florianópolis, Suas instalações ocuparão o espaçoso
nl'Sdio �l Rua Trajano, N. 16, onde funcionava o Banco

�tRrinense.
O Banco A�rícota Mercantil já conta com filiais
Olllras cidades do Estado como Joinville. 'B!ume..

rusql!e r: Joacaba.
m mais detalhes voltaremos ao assunto.

or enquanto a notícia em primeira mão.

Variações Sôbre a Queda
Pértcles Luíz Medeiros Prade.

-1-
(Existe Queda em meu êrrc
e me equilibro no> reto que fui)

O vertical não é mais
geometria em meu corpo.

Me diluí em ângulos
o os círculos desdobram
as curvas que sou.

-11-
Cate é fantasia
de corpo que descanca

Não tem ge-meu-ia ou especo

�:��of[���: � i��:a é pã�.

(cansa-se em pé
.

e não renasce queda")

ANIVERSÁRIOS
F a z e m A no 5 H Q j e

...L SR. VIDAL MANUEL RAMOS
_ SRA, FREDERICO SOARES DE OLIVEIRA
- MENINO ROBERTO SELVA GENTIL
_ SR. DR. MIGUEL BOABAID
_ SR. URGEL FIGUEIREDO DE LINS
- SR JOSE' DE AQUINO
- SR. WiLSON COELHO PINTO
_ SR. HENRIQUE CASSIO NUNES DE ABREU
_ SR. ALUISIO MACHADO
_ SRA. AFONSINA REIS NALBURG
-'SRA. LAURA LUISA DA. FONSECA
_ SRA, CLEA CARDOSO FILOMENO
- SRTA. ANA MARIA FLORES
- SRA. ADA BESSA VEGA
_ SRA, VIUVA MAMEDE MARGARIDA
_ SRA, HERACLITO MENDONCA
_ SRA, IRENE LIVRAMENTO

-

_ SR. NARBAL SILVA
_ SRA, AMELIA FRANKlENBERG
- SR. VIDAL CABRAL VAREJÃO
- SRTA. IRENE TEREZINHA BERTIN

Armando Silveira .

'I
Era de pensar-se que a lugar que apelidamos dr depois dos sessenta. chegamos aos sessenta? Por·

de Souza necessidade de ganhar mais "Dancmg dos Brotos". Lã I Ficar sem uma

ocupaçãO_I
que? Aqueles Que não o f::t-

e ��'���sfa��t��t::e�:::�� �:;;e °a sel��us��:op��:!�� :�:�o�;��ne:teda;:!�!:hO: �: �:=�o °ai�i:a��:e�:: ps:r(�:: ��: ��:e�le��in���lra:::���
da viSita que flzemos a Amé· 2varigual' ainda que um bom ,e divertirem como nos me deixar de rir, de divertir-se nos. Não se entregar ... En
rica e um deles refere-se it..s número deles assim procedia lhores anos de sua mocidade de passeiar, sô porque jl{ velhecer não é morrer.

pessoa:.; Idosas. por gostarem de tl'll.balhar Em Washington, é notável
Por Já, o modo de encarar ali ainda pelo fato de não o número de pessoas idosaE

a vida na velhice parece ser quererem se entregar â. ina- que se vê pelas runs, bares,
11m tanto dltel'cnte dos nos-:-. tividade e suas consequên restaurantes e lojas. Elas não
�os vovôs daquI. A tendência elas. I gostam de permanecerem-em

��e:;:Ó �:a��:oV:o�:nd:o s�� sa:��' �e�'�:�' ��:�x:�������! ���� q��a�:�cu�:�. tenham

.saúde. é aposentar�se e en- rlnk de patinação do Centralj COnSE'*ivar o esp[rlto jovem,
(regar-se ao descanso espe- Park, de New York, os velhl- p�atlcar esportes ao ar livre

rand,
o, na inatividade, os últl nhos patinando

juntamentel
dlvertlr-se entre os moçot

mos dias de vida, coisa que com seus filhos e netos, isto que podel'lam ser seus netos.
�eralmente não se dá por lá. com a maior naturalidade, trabalhar enquanto a saúde
Vlm',s inúmeros amerlca- como se fossem bem moços e as fôrças o permitirem, pa-

nos de ambos os sexos, ver- ainda.

r
rece ser o lema dos velhinh�

dadeiramente Idosos, ocupa0 Parece Que a -maioria deles, americanos.
do-se com os mais variados quando chega a uma certa A principio estranhamos
ramos de atividades como se- Idade e percebe que está re- êsse comportamento deles ----------- _

jam, acensorlstas, varredo- almente marchando para o mas com o passar dos dias
res dc escritório, blbllotecá- fim da vida, prpcura remoçar nos acostumamos a ver Isso Comunicado N, 005/1961.�!��r!:a:�: ��t��S���ç�:� I �h�:iei�O,p;�:r::andd:�:r:�� �a�r:�:e�d�:��. �u�����
mais elevadas. Segundo

nosj
moda'lidades de. esportes le- não dizer, sentimo-nos atê

Informaram. muitos eram ves e- também â. densa, apro- mais moços.

aposentados ou viviam do veitando ao mãximo os últi Sim, aquilo era vivel', era

seu seguro saciai. tendo, tra mos 'anos de exiStência. apt'Oveitar a velhice, com ale,

halho alguns mais de 40 anos. Em Denver, fomos a um grla, disposição, era remoçar

"

Sociais

9 Estreia no Teatro Municipal do RiO.�
n famosa 'rumara Toumanova •

11&. .'",\ �.�

Pro�edentes de Grão Pará, encontram�se em nossa

Caplt�l, os Srs. João Batista Alberton. digníssimo
P,re_futo de Grão Pará e o Sr. Recten Albet-ton, ban;
c�l'lo e d:stacado �rócer pessedista, daquêle muníct,
pIO. Aos ilustres visitantes, os nossos cumprimentos,

be�v i's' ia�T�i'�Pital
SA YOMARA em HI - FI
o melhor ambiente com a melhor música,

PRECISA-SE de PAJEM
PRECISA,SE DE UMA MOCINHA PARA CUIDARDE UMA CRIANÇA. Tratar ti. AVi'71:ida 1JercWo L11Z

134 (junto il Padar�a Fo�uinh9).
•

INSTITUTO DE rEDUCACÃO E COLÉGIO
'lf""""'

.

ESTADUAL "DIAS VELHO"

EDITAL
DE' ordem do Sr. Di-etor, c:munico aos ínteres...

sa?os que os oex�mes, a que se refere o art. '91, mr.,dureza do 2, Ciclo e Complementação, serão realí-,
zados a ,partir do dia 11 de rnaiç.

As mscri�õ:s serão feitas nesta Secretaria, do
dia 15 de abril a 10 de maio. das 9.00 cs ]200 horas
e das 14-.00 às 17,00 horas

,.

As ll1Scrições para 0<; referidos exames encon-,
trarr_,e na Secretaria dêste Estabeleeimento

GUi�to das oravas dia 11 às 14,00 horas fPORTU_
Florianópolis. ]2 ele abri] de 1961.

wany Bernardiní
Secretária

AULAS PARTICULARES
Leciona ... 'ie: Latim, Francês, Aritmética e Algebra.
Procurar o Acadêmico de Direito, Guido Scttrei ..

lle]' Pereira, à Rua Con�('lheiro Mafra, 75

MINISTÉRIO DA MARINHA
Comando do 5.0 Distrito Naval

FLORIANÓPOLIS, SoCo 13 de ABRIL de 1961.

O Comandante do 50. Distrito Naval convicta
pum a missa que mandará rezar às 09,00 horas do
próximo dia 15, na. Catedral, por Alma do ex..Ministro
da Marinha e ilustre ·Catarinense: ALMIRANTE
ARNALD_9 SIQUEIRA PINTO DA LUZ.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A quem não surpreenderão
preços tão baratos1
Artigos pi Senhoras:

nomrsotns bordadas 9.

Quimonos de �lf!:odfio estampado
Calças de nylon .

soutiens

Quimono de setím
Anâguas de renda p/ mocas
Comhinações de jersey pI moça ..

Conjuntos de purn lã, bhlSãó e sala,
art.ígn elegante (só a sala vale mais)

Oulros Artigos:
Jogos de feltro com aplicações
Guardanapos (dúzias)
Cobertores meia casal .

Jogos de cama bordados pI casal

SÃO PREÇOS ATUAIS DA VOSSA
/'

"GRUTINHA"

Arligos pi Homem:

11!l,O{l
215,0(,
51,00
25,00

330,00
173.00
113,00

cnnusas bem grossas de inverno.

ryrcifl.�
cnmrsas de üstcn .

Paletó esporte de lã
TERNOS

,.

'remoa pi rapaz pura lã
SUClcl' com tcíche pI homem
Suéter pI rapaz
musõcs de" casimira pI rapaz .

Poulcwer malha smtétrcn pI homem
Calças de lã.

-s 225.00
$ 15,00
$ 29,00
< 1.195,00
s 2.430,00
S 1 .. 470,00
s 456.00

345,00
215,00
145,00
495.00

•"
S 1.130,OP

225,00
74,00
i78;00
495,00

Arligos pi
Camisas de lã pI menino
Blusões de lá p/ menino
catcas bem feitas pI menino .

" ".;o.s bombachas pI meninos
- Camisas pI meninos
Conjuntos pI meninos
Calções pi meninos
Casaquinhos malha (pura lã) pI meninas
Slack de casemira, com peitmho, borda-

do p/ menina ...

Casacos de lã, compridos, pura lã,

306,00
215,00
225.00
375,00
135,00
152.00
35.00

'173.00

318,00

330,00
s 48,00
$ 95,00

175,00

Crianças:
s
s
S
s
$
s

$
S

para meninas
Conjunto de meia p/ Bebê.
Mnrnr-êes p/ Bebê .

,Jogu1nho de felpa para Bebê ..

I �fORENs�_1 IUft ISPRUDENCII
45.106�A, de 1958), per.. xato que haja sido as; CÁNDIDO MOTTA FI ... viço
c�b: u.m benefício de p�e-.. segurado ao agravo, cumu .. LHO. ! (Vej,a na "JURISP'RU ...

vJdencl,a .um pouco S�pe;l?r -:-lativ.amente, o regime de

I Ase) DANIEb ARÃ@" DtNCIA", de 1960. pág.
�� s���:i�Ode d�on!r����::, �a���::�;aod��i!�I��iO·a�:: .

REIS - Diretor de Ser_ 245" o acórdão recorrido.)

��:�:;;e;;!��lti��r���� d�' t���o �!ns:iin�l�ao:uc�u:�= l
citado .art. 20. do. Dec. N.! perior ao salário -de manu ...

44.710. A importância a' 'tenção ao tempo de aci.,
que se refere êste dispos; dente tinha de ser aplica
tivo, na espécie, monta a do o 'disposto no § 2.° do
CRS 165.600,00 Que é o

I
ant. 10. dec. 44./:_�, no

q,uantmn da condenação". sentido do 'pagamento, de
Não foi, porém, admitido uma só vêz, de urna ímpo-;

o recurso, pois o acórdão tância em dinheiro fixada
impugnado nada fizera que na conformidade da legi-;
aplicar o dec. N. 44.710, de Iecêo acidentárie. Por oi'.,
1958, e o recorrente não tr� lado, não podem sei' Iindicara o repositório. onde trazidas à colação, como ft'L
encontra-se o aresto apor _ o agravante, .erestcs ante
tado como divergente. ríores CI.O dec. N. 44.710 ou IDaí, o presente agravo, versando hipóteses que não:
por cujo provimento 1P;- coincidem com a do ecó-;

,

na a Procuradoria Geral da dão impugnado.
.

IRe:.ú�li�:·latório. Nego provimento ao a-".

gravo ..

Jlireçio ele: MILTON LEITl!: DA COSTA e RUBENS COSTA
.

JURISPRUD1l:NCIA DO vimento ao agravo para, gíme de manutenção de
SUPREMO TRIBUNAL reformando a decisão re ... salário a que se refere a

'FEDERAL corrida condenar o agra; alínea B. do art. 76 do
AGRAVO DE INSTRU ... vado a pagar ao agraverite, Decreto Lei N. 7.036, de 10
MENTa N.o 23.238 - de uma só vêz. a Impor- de novembro de 1944, tem

SANTA CATARINA tância de CRS 165.600,00 por finalidade garantir aos

EMENTA: - Nã.c (cento e sessenta e cinco segurados Cl3S instituições
deve ser admitidO'o mil cruzeiros). Custas pelo de previdências social, 1('

recurso extraordinIÍ igravado. Manoel Joaquim que se aplicar, um benef";
rio quando não se da Silva, contribuin'te do cio complementar. no caso

apresentam os alegaJ fAPETC, aposentados ern de incapacidade permaner-c,
do ff

•

pr€ssupdstos 16 de novembro de 1957, te resultante de acidente
constitucionais. Dor sofrer de pneumoco- do trabalho, suficiente para;
ACÓRDAO :lias€. adquirida na mine-a em conjunto com O beneff-

Vistos, relatados e discu; cão de carvão, ingressou cio previsto na legislaçr-,)
tidos êstes autos de agravo am Juízo reclamando a iÍ!_ de previdência social, as

de instrumento n. 23.238, ..Ienteecão aue lhe era de; segura' _lhes a percepção
em que é agravante o I.A vida, �a c�nbnnidade da integral do respectivo sàlá;
P.E,T.E.C. e agravado Ma... legislação de acidente dia rio de contribuicào auferi;
110el Joaquim da Silva, 'trabalho. O dr. Juíz de do na ocasião dO" acidente".
acórdão a la. Turma do Direito, acolhendo as ale- Todavia, poderá acontecer

Supremo Tribunal Federal, geções do Instituto - se., que o segurado já perce-.
l1nânimemente, negar pro. gurador, julgou. improce; bera benefício de prev'c,
vlmentc, ut notas taquigrâ- dente a ação, sob o funda- dência igual ao salário de
ficas. menta de qUe os segurados contribuição na ocasião dr
Custas ex ...lege. -itualmente no gozo de ma- acidente. Prevendo essa

Distrito Federal, 10 de nutenção de salários S0_ hipótese, dispõe o art. 20.

novembro de 1960. mente terão direito à i1"_ do citado Dec. N. 44.710,

sid���! Luiz Ga�ot�i, PrE'...�:ni�:1��nf:ed�taT��aft:� :m ��l���:e de"���:�:�id���
(As.) Nelson Hungria, se não estiverem compre- resultante de acidente, nãc

Relator. endídos no regime de pre-. couber a concessão do be-
. RELATóRIO

I
vidência social. O autor es., nefício de orevidência. ou

O SR. MINISTRO NEJ..... tá, porém, compreendido quando o valôr mensal
SON HUNGRIA: - Com nêste regime. pois o Institr-; dêste beneficio fôr igual ao
pretendido fundamento nas to lhe concedeu a aposen- salário de contribuição do

letras a e d do permissivo tadoria por invalidez, pelo segurado na ocasião de a�

con�titucional, o I.A.P.E.T: que não tem direito à In- cldente, a vítima receberá,
C, manifestou recurso ex-" denização que pleiteia. Con de Uma só vêz, uma im.,

traordinário contra o se; forme demonstrou a Prc_ p::-rtância em dinheiro fix� ..

gUinte acórdão do Tribunal curadoria Geral do Estad:>, da na conformidade d9. le_

de Justiça de Santa Cat:e_ no bem fundamentado pa_ gislação de acidentes do

..ma: recer de fls., ,a sentença trabalho". No caso dos au-

"ACORDAM" em 1.- nl) pode subsistir. IIros do tos. 13 acidente, em virtude

Câmara Civil. por unani_ art. 10. do Dec· 44710 de 20 do reajustamento decorre]"_

midade de votos, dar pro de outubro de 1958, "o r{'� salariais (Dcc. N t

v O T O DECISÃO

O acórdão impugnado
não fêz mais do que eten
der pontualmente ao dispos
lo no dec. N. 44.710, de
1958,· de indiscutível opli
cação à espécie. Não é e.,

Oomo consta a ata. a

decisão foi a seguinte:
DESPROVIDO, UNAN!_
MEMENTE.
Relator - o Exmo. 'S�',

Ministro NELSON HUN�

�GRIA_
Presidente da TUrma -

o Exmo. Sr, Ministro LUIZ
GALLO'ITI.LEIA

Panorama
A REVISTA DO PARANA

em todas as bancas

Tomaram parte no .jul_
gamento os Exmos. Srs.

�tr����,O���L�l��
CO, .NELSON HUNai'íA e

éUlZ GALLOITL

..

Par. almoçar e jantar bem, depois de sua ,
cua, ()rFRÊNnA PALACE HOTEL �

\\IOTOCICLISTAS
A RAINHA DAS BICICLETAS, avisa que
está apta a executar 10 serviço de pintu.ra em
Motodrle!ali {! Lamb ..etlts. Rua: Conselheiro
Mafra.154.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 '" "...: ,:��;�: �:,::,'" ".I\lli�Jí�!��r�e!ºf!��Ji!ijªlj
..

LUST��:;:�;�:7 0••::,. :;:�:ii:i:,:;"::"-I MATERNIDADE "(ARMÊLÁ�ÔUTRA
�';'.:.:. ::::::::'::"::" .':::: I SERViÇO DE RAIOS X
'!,mvlçe .1( p-ot IIhrl."e CI_ '1>_' !�"d,·\ "I: �ll'b !l_HS, A. ,I. :'\OllItEG,<l, L)l� uLI\·I·;lI:A
ll"1041). Cotllull.. , pel. manhl no EWALDO J. R. 6CH.hEFER
1T".f'!1�\ " .. ('.>1<1.1. 'A '.,<1_ d ...

I
V E N D E - S E I gU���s(l�jLÓri0: - aua vucr

l 'lrés ;,::l"IIS, sendo lima de material e duas de ma_· Mcirel('�. 2� �� das 4 às 6 h"

frieira ii TIna i\.[ajor Costa (Servidão Celto Veiga n. 50),1 _RcsldencLa: - Rua eantc-

TELEFONES DE EMEHr.�NCI,:\ 'l'ratnr a RUf1 Major Costa 68 com Arado Lemos. I
sararva 47U.- Estreito.

2619 l� , ... _�=�3:i.�6�6� __

;;�� I: DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA.
3313 i. P L A N TÃO D E F A R M ÁC I A _

!m I:, � Babado (t"d'� Ê F�,m';i� V�ÓRIAA B R"'!�;15 do xcvemtn :
i�;i '.!)

- Domingo Farmácia VITÓRIA ��l��çaF��p�e s��:��ro •
6325 I �� = ��:i��O{to.rde) �:::�:�i� ,���: �����ig Rua Falipe Schmidt •
37�3' l� 21 - Sexta feira ([criado) F.u,111ácia CAT(\RINENSE Rua Trajano •2594

j'" 22 - Sabado (tarde) Farmácia NOTURNA H�t�l Trajano
•ri�i; . _';� : ���l��:O(tarde} :��:!�:: ��;���A �;.:�aT��.i��ONovembro •

�023 ,_ 30 _ Domingo Farmácia VITóRIA Pl.·aca 15 de N.ovemb.ro ,21)�� 1'0 plant�o no�ttrno será e/etu.adf}·pe;as farmácias Sto, An,tÓ'rw, lI'oturna. e VUoJ'i.a.,. ,
Serviço de Luz e Fôrça 2'IQ4 "0 IJlalltao dIurno compreend�do entre 12 e 12,30 hs. sem I'tpf.1Iado pe.'a fculII. Vltona

,
'

... • E S T R E I TO. '
� O SR. QUER COMPRAR SUA CASA? •• 0 _ Domingo Farmácia INDIANA Rua 24 de Maio

• (l SR. QUER �EN_DER SUA CASA?
I

' <III 16 _ Domingo Farmácia CATARINENSE .Rua Pedro Demoro •
II

ENTAO PROCURE O ESCR�TÓRIO DE \ ENDA._ .• 21 _ Sexta feira (feriado) Farmácia DO CANTO Rua Pedro Demoro III
DE IMóVEIS, DE

_ _ •• 23 _ Domingo Farmácia INDIANA Rua 24 de Maio JlI'
,

II OTTO JULIO MOI.INA, RUA F'ELlP�; S{'HI ,1.30 _ DomIngo Farmácia CATARINENSE Rua Pedro Demoro •
II�"DT, 14 - SOBDADO - FONE 2347, I P .. = !

VENDE TAMBÉM LOTES NO GRUPO ESCOLAR DF', '0 plantão noturno será efetuado pelas1amácias do Canto, IndIana e Catarinellse. I
������!��O_'!::R� :I:��..

•

��D.;s:e�a�a�n:�o.:r!:�a::·:.a.:'�r��u.:�:�t�:a:-;l: �:.

-l I(I li roeirlue}aqanbar i�=_��"�=:;:.�_�_
CLlNIU DENTARIA COM ALTA

VELOCIDADE

1&.. c...a1M1r. lI.rn, 1"
r.l.fou. S022 -·Cou. Podal HUI
aa ••rf.". 'hlepáttu IS'I'.H)()

Ui li. TU l(

It �1''''. II. A rr"rt, tt.I'l·".

,t\' rupnl .. e p"rf"itu, u-at.rr "om li.()ú!"l"u,·�
V,,,,t,,- �. ,-u" (,,;,�,'lht'lro Mat ra. 164 fundos

ti .It •. )'1; 1 II

!)'lmlllllvl l"�r[lIlD,jc. ,f, "'�41.\I

ENGRADA-SE MOVEIS
Kln)!,TOI(IH

On.ldo .I1111õ- FlAvio Alberto de Anlúrlru - Anil

Nilo Tadaaeo -- Pedro Paulo Muhal.'lt) - l.ury Mad
00 _ Pau/r; dI!. Coata Ramos - certes II suver-e Leuat

COLABORADOHI8
Dr. He'l,'o Pel'xolA I

UI"( \\,\,';.�l"UL"l.L.t)MIUlr'n,� !i�r("'r" ... Filho .- Dr [)�'\'AI,'u nn<1rilf\H'� Cabl� "".n "

_ Dr ...I,kld�" Abreu - Prof. C!tr!n� d a Co�tli Pereirh ADVOGWO ";;0, ... " .•. 1', 1'.;. ,.,·u,....... ,.........

?rnr OtJHlh d'Eça - Major lldejonao Juvensj - Pr- f!lacrltório _ Rua rtllpt:. ,., ,'o "'"'li"'''. do \jr,"_4MI

�:.n;l�i!::tld�o�;:e�up�r.D:\.. �!;�:: �::�o d� CÕ;::I�•. :�;!�t [10 �'l .. :l" �rH1l1.r -] ,,,..�,,,�:; !:� II..__...._

j �;<l.�.�l"."",. \S.("f\fC) ec f"fO'
Lenae - Dr, A�)'r Pinto d.'l Luz - A.·y Cabra! Tei""e ! Resldêncla !r.l .. :r,�t'\o.

:)CI;kvlo Uf'III"llrUM LIma). b-
O(lrJotl,õ"i" ::;:'"aree -!lI FUl\!.",r. '{ .. to fl"'Ot" "n,oJ,-- Adolfo KonlÍl'r n" ")

I U'�IUO "''' s ...,vl..o d. Cl1Ut"ll,. ao

_ Rui Lobo - Rezende V, Lima - :\laul'�' Borses Caixa Poata! ,oI !tau,a,,1 1..\1'.11'<': <lo RIo CI.

Lázaro Bartolomeu. -rerercoe � un I JalI"lrO lHdlCO d� HOIllIUo: "o

t<�OTOr.RAFIA _ ,\MILTON VIEIHA

I
r..rUI.do • d. .."fllld�. Dr.

CuIa. Con ...

DOI!.NÇAS 1)& S.NHO"U
f" V H L , C I D .. 9 • !'.-\WfOS _ OP.RAÇOIS �

O,unar A. Schlmdweim - Vil'gilio Dia!'. P.( RTO SJ;JiI OOIt �IO ""4'000

•• l"a.S.f1T,A,.", P.l00-proru"llOO

•.,..... 1..... Ã. 8. �. I��& COlUul�rlo, Rm JOlO }'lol.9. I�
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Dr. Laura Daura
� CLíNICA GERAL
Especialista em moléstia

de Senhoras e vias urmã;
rias, Cura radical das ínrec _

ções agudas e crônicas, do
aparelho gentto.urtnárto enr
amboa os sexos, Doenças do
aparê!ho Digestivo e do sls,
Lema nervoso. Horário: das
10 às 11,30 e 14,30 às 17,00
horas - Consultório: Rua
Saldanha Marinho, :! _LO
andar. esq. da Rua João
Pinto - Fone: 3246
Residência: Rua Lacerda
Coutinho, 12 (Chácara do

�spanha - Fone: 3248

.--------, 1---·.;'-
I' GOSTA DLCAFÊ1 I Dr. Helio Freitas

I_ENTÃO PEÇA CAFE ZITO ""DlCO D,\ MATERNI
DADE .CARMELA DU'fRA
DOENÇAS DE SENHORAS
_ PARTOS - CIRURGIA -

CLíNICA GERAL
Ondas curtas - metrocoe-A direção náo se rcspe!J�ah.iJ\l.D

cou-eítoe emitidos r '\rti(l<l:ol 1it .•;;Blm;;do"

'.

,_:<�"".� ú" t.�IOlliaKU _. \'e�i!'\I1a RlIJar _ Illno

rnf0l1 _� Ih�oa - Intestino. tele.

'Io.l ...·"'alplngogrnliu - /{adJl/grafla Ub�tttrl..,•

,CT:J\'ldil'1.) .- Kadiulogll'l "edlatrJca.
IIj,SP(Jl': DE AP.'\RELIlAGEM MODI::RNA MARCA

Sll-:�tENS RECENTEMENTE AOQUlRlDO
ItSDJ!RECO; Rua Irmã aeawaroe e/o Onlbua .. por

t.a I Almte. Lamêgo).

CUNICA SANIA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Menlals -

• prob::!��:�: �t��I�t:1:;�5.H�J At8QUr.. __. M.,rlltt.. -

JI
• Tratamento pelo Elettochoque- rorn únl'jLi'!-]1i •
• ��:��:����:_PIU

- CRrdlolo\orll.j)la - :-)('t'111"nq;l" -

JI
• ntrccão dos PslQulatr� _;_ •
, �:: ����i��:�E��.:����A •
• DR. IV"N BASTOS D�� ,\NDRA!Jh. •

CONSULTAS�l)ns 15 às 18 ucras •
: Ende[;;,:�:v����v�n�n�:.�z�a_:u�o��: 37:53 �
-�������---------

DENTADURAS INFERIORES
MaTODO PROPRlO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR, MOORRIS
•

SCHWEIDSON
CIRUROIAu DENTISTA

OrPLOMADO PELA. UNIVERSIDADE DO !'ARANA
RAIOS X - PONTES _ PlVO�

TRATAMENTOS DE GANAL

aORARIO _ das 8 àB 12 e das 18 as rzu nc- Il..'

HORAS MARC.hDAS - das 14 à.� III hora...

RUA TRAJANO, 29 _ 1.° eucar

S{'loI"unoo 11 \!\oll1çiío moderna O(lolltolôgitn, V. S.

:;;:���il;:I\-�:'�!:ll�; lj� I'��;:��� �r: t'�l �:��,��:�� t�n P�:d��o�h: P:'��:
(·jeI11e

rrepflfo de c.tll'idfl(le,: I}c!a Alt" Velocidade, :100.000
r"l:lo;:ôe;; 1'01' millut<,

OI'. :\ilrlo \V. Sell - ("1l1l�lIllôrio MlOc!..crnamenle jn�"
:nl;l(1<l ii. Hua Vital" Meirellcs n. 24 - térreo - Fone-
2545. -- Atende diarinmente com horas nlHcadll!'l.

CIRURGIAÜ-DENTJSTA
Preparo de .cavidades pela fltla \'elocidnde,

nORDFlN AlROTQR S. S. WHfTR
Radiologia. Dentitl'in

CIRURGIA E PRóTESE nUCO-I'AÇ)AI. ,

COIl"ultório: Run .Jerônimo Coelho 16 - }o lIn(lnr
Fone 2225

Exclusivamente com horas marcanns,

Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta
DR. GUERREIRO DA FONSECA
TRATAMENTO das SINUSITES sem olJcraçãu If'l!

ULTRASO� e IONISAÇÁO, EXAMF.S dOg olho� e

RECE1'rA de óculos com EQUIPO BRt1SH-LOMB.
EXAME: de OUVIDOS. NARIS e GARGANTA pOI' MO�
DEHNO EQUIPO TIHENOl. (únTco na Cflpital) OPE
HACÀq oe AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

Sr�USITES pelos mais modernos processos. Opera em

todos os IIOSPI1'ACS de FJol'ianópolis.
. ·,nN�UL-'f'-(JR,TO- - nUA .TOÃo' pm1'O�5 -em
'fIL'lllp ;, ftlldin Anita (;ill'ibaldi.).

"

. RESID1!:NCIA - RUA· Ii'Et.lPE :)CHMliJT �)tl, -

'FUNE - 3,60. �i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANÓPOLIS, Sexta Feira, 14 de ABRIL de 1961

TEATRO INFANTIL
'·JOÃOZINHO � MARIAZINHA"

Entre muitas peças infantis da biblioteca do ter- _

tro infantil de Florianópolis, foi escolhida pela
_

dtre.,
cão a intitulada "Joãozinho e Mariazinha", para nova

temporada do teatro infantil.
Assim dia 22 do corrente, tendo por, lacaIo tea

tro Alvaro de Carvalho, Geny Borges apresentará
para a platéia ilhôa, a famosa peça "Joãozinho e M2_
riazinha" com seu magnifico elenco infantiL

Port�nto, petizada, não esqueçam! Dia 22 às 16

horas, no Teatro Alvaro de Carvalho "JOAOZINfiQ
e MARIAZINHA",

ALO GAROTADA
O TEATRO INFANTIL APRESENTARA' A LINDA

HISTORIA, JOÃOZINHO E MARIAZINHA.
DIA - 22 'AS 16 HORAS; NO TEATRO ALVARO
DE CARVALHO.

DIREÇÃO DE GENY BORGES.

--CONSELHO Ú T I L
A Ruinhet das Bicicletas aconsêlha

com sua bicicleta por cima dos passeios
Rua CONSELHEIRO MAFRA, 154

V EN DE-SE-
vende-se ótima casa sita a rua Rui Barbosa,

N. 1, com boas dependências,.quintal com fundos para
o mar.

Tratar na Joalheria Muller,

APi"E N O li IN G l [ �
com o Prof. Mr. Edwal d Green

a rua Tenente Silveira. �2

r---------,�.
CLUBE RECREATIvO
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DIA !} _ Domingo _

Brololandln - "Esro;ha da Miss 91'0
tolnndia"'L_ Início às 20 horas

DrA 22 - Domingo _

Bl'otolnndin - Inicio às 20 horas
Soiréf' Chlc rom "ElBlção da Embai
xatriz do Turismo" - Inicio os 2\ h::;.

OlA 29 - Sábaclo _.

Grnndlosa Solré� - "Apresentação de
Maniquins da Pl'Ovlncia" _ Inicio às
22 horas.

E:'Cihição de 'Vilmar e

rílmos em novo est-lto.
seu conjunto de

OBSERVAÇõES: _

Chamamos a stenção dos senhores
�

associados, que, será exIgida na
porta para Ingresso no Clube, a
C?nrtelrn Social e o talão do mê�.

não andar

Conselhos de Beleza

.-lgradeço ao Padte Reus

uli/a graça alcançada
MARIA

LOÇõES PARA A HIGIF. a Iimpêza das péles secas é J r{e cloral, duas gramas;
NE DA PE��. Pires �o�e:�:�;:: ;::����t�eil:2�� I �;l�ara�l�:�i.lad:l, cento e vin

As loções constituem dos magnésia, trinta gramas; I
As péles excessivamente

J. Morais
E D I T A L

�:����o;a�: ���aai:s����r� :;��a�� �;a:, �:��:��� t���u�or:a:e:����� t�r ���Com o presente sã.o c�nvidados os abaixo relacío-
ses tratamentos de beleza. cincoenta granws. das chamadas loções de Iimnados, para dentro de 15 dias, a contar desta data, Existem vários tipos (ade- Os indivíduos que apr-e .. I pesa medicinais, especial;virem a Portaria desta Prefeitura prestar esclareci.. ti-ingentes, tônicas, reíres ... sentam o rosto gorduroso mente indicadas- para osmentos:
cantes) mas iremos tratar encontram no comercie casos onde houver a pre.,2.657/00 -. João Michel Pereira - Acréscimo
em seguida semente das I. uma série infindável.de sença, de _cnvos e ;spinh.as.3.992/60 - Dilma Georges Gominho - Reforma
que são indicadas para a preparados para tal f�m, Uma. laça0 para. ess; tipo3.617/60 - Romário Faria - Acréscimo limpeza da péle. Regra ge ..

I llJ.esm,o p�rque as pessoas de pele seborrt;lca e a de222/60, - Est.j.Iosé Daux S.' A. Com.v - Alargar Uma ra l elas têm como veículo com esse tipo de pele cons Kummerfeld, a base dePorta
;) água ou, então, a água e I tituem a grand� . m�ioria. canfora e enxofre precípí;].942/60 - Ana Andrade Ramos e Outro. - Desmerr-;
[} alcool. Os produtos mais indicados tado e que qualquer íar-.".:y- bramento' A escôlha de uma loçêc para remover o óleo que mácia poderá aviar.516/60 - Bento C. Moreira - Demolíeão
para a limpeza do rosto de ..

;
_

vai se acumulando na cútis
3.737/60 - Osmar Machado - Consto de Muro

ve ser feita com cauteLa,!:! que fazem parte das fór3.548/ 60 - Maria Tomazia Moreira - Reforma casa pois algumas delas têm I mulas de loç?es para ade madeira
uma alta percentagem de II limpeza das peIe.s gO�'dl'�3.669/60 - Eugênio Vicheti Neto - Reconstrução de alcool e seria contl'E'_:ndi- rosas ou seborreicas sao a

Muro e Janet.
cada, portanto, para uma acetona, hi��to de .c1.o�al,3.756/60 - Verner Baron - Acréscimo péle sêoa. embora tôsse útil resorcma e .acldo SahClli?o.2.930/60 - Alcides Zeferino Ramos - Desmem.,
para uma cútis gordurosa Daremos adtant: uma fór-,

bramento
Sendo assim é justo que mula qUe poderá ser usada

3.849/60 - Nazira Cherem Mattos - Acréscimo antes do uso de uma loção com bons resultados, ace-
2.469/59 - Erivaldo M. de Freitas - Const. casa de seja necessário conhecer o tona, três gramas, hídrat.,
madeira

, tipo de péle que se tem ou ,.-----------------

2.767/58 - Zacarias Manoel Justino - Consto casa melhor se se trata de uma
de Madeira 1 - B cútis normal, sêca ou gor.,Certifico outrossim, que findo o prazo indicado durosa.
sem que seja prestado quaisquer informações por par., Na hipótese da pessôa
te do acima convocado será o respectivo processo ar., possuir a péle normal" é
qulvado. a vista do que dispõe o parágrafo único do aconselhável usar uma lo
artigo 44, da lei N. 127, de 14 de Julho de 1932. ção branda para limpá-la
__[k.parlamento de Administração, em 10 de abril e uma mistura de alcool,

de 1961. éter e água, em parles
Ernestina A. Guimarães -

iguais, resolverá a questão.
Chefe do Exp. e Pessoal As péles sêcas e que são

aquelas onde há diminui., '

cão da secreção sebacea
'

beneficiamcse na sua liIT'_ I

peza com loções contendo j
petrolatç líquido, glicerina I
e água de rosas em parles.

:;�b�: �:o�,;��, I���

i
b-dl

Segunda Turma do

Artigo 91
(Ginásio em I ano)
Em junho próximo terá

inic'io no Instituto D. Pedro

,.n, aulas preparatórias aos

candidatos aos exames do

IArtigo 91.
Êxito e garantia a serviço

daqueles que ainda não têm,
o curso ginasiaL i
dasInlf:����õe�9,3�lâ��ar�:n�� I
Grupo Modêlo Dias Velho -,a Rua Nerêu Ramos, 39. -

..

Faço saber a todos àqueles que 'o presente edí.,
tal de concorrência pública, com o prazo de tr-inta
dias, virem ou dêle noticia tiverem que, de ordem do
Exruo. ST. Prefeito Municiapal, encontra-se à venda
os veículos abaixo especificados, de propriedade desLa
Prefeitura.

I - Um TRATOR HANNOMAG K 55, refor
mado, em relativo estado de conservação, avaliado
em CRS 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros);

II � UM TRATOR HANNOMAG K 55, desmon-

:;:�v;;;���: ,;�: 3���;;,:�;t�e�;::'�';�::�; ILamêgo.
As propostas deverão vir em envelopes fechados,

com as ofertas que serão definitivas.
As ofertas abaixo dos valores acima espectã;

cados, não serâo consideradas.
As propostas serão abertas, na presença dos in;

teressados, no Gabinete do Diretor do Patrimônio,
nesta Prefeitura, no dia 3 de maio vindouro às _:[5
horas cabendo o direito de aquisição do veiculo a IIquem mais oferecer. O pagamento será à vista, no ato
da aceitação da proposta.

'

IFlorianópolis, 3 de abril de 1961
João Silva

---O Dp,eb' �o i"�im�ni,6�r� E A -AnAVENDE�SE o Bar Gato Prêto por motivo que se b Kexplica ao interessado. ÓIimo ponto frente a Ca
tedral Metropolitana. Tratar no mesmo.

NOTA. - Os nesses lei ..
tores poderão solicitar
qualquer consêlho sôbre o

tratamento da péle e cebe.,
los ao médico especialista
Dr. Pires, à rua México, 31
- 'Ri., de Janeiro, bastando
enviar o presente .artigo
dêste jornal e o enderêço
completo para a resposta:

EDITAL

De p a r ta m e n t o do Patrimônio
Edital de !oncorrência Pública

Agora em Santa Catarina as afamadas LENTES DE
CGNTACTO.

Maiores detalhes na ÓTIC{\ SCTJSSEL _ Fetlpe
Schmidt, 32 - Florianópolis.

JUíZO DE DIREITO DA ta VARA

CíVEL I DE FLORIANÓPOLIS
E d i t a I de L e i I ã o

O Doutor WALDEMIRO CASCAES, 1.0
Juiz Substituto, da LK Circunscrição Judiciá-ia do
Estado, no exercício pleno do cargo de Juíz de
Direito da 1." 1a,ra Cívd da Comarca de Floría;
"nópolis, Estado de Santa Catarina, na forma da
lei,

FAZ SABER acs que o presente edital de leilão, vi,.
rem, OU dêle conhecimento. tiverem, que, no dia 26
de maio próximo, às 15 horas, à porta do edifício do
fórum, desta Comarca, sito à Praça Pereira Oliveira,
N.I0, o porteiro d-cs Auditórios dêste Juízo, levará a

público, leilão, a quem mais der e o maior lanço C'_

ferecel', sôbre o imóvel abaixo descrito, .penhoyado a

IRINEU MACHADO SANTIAGO, nos autos N.
12.945 de Açã:: Executiva, que lhe move IVAMAR
FRANCISCO DE ALMEIDA.
Uma casa situada no Beco Caramurú, si n., na qual
reside o executivo, e á de sua propriedade, muito
embora não seja seu o respectivo terreno, sendo de
madeira, a referida casa não tem documentação qUe
prove ser do executado, não sendo registrada em

Cartório· Dita casa foi avaliada em CrS 30.000,00.
E, par� q�le chegue ao conhecimento de todos, mal'_

dou expedir o presente edital, que será afixado no

lugar de costume e publicado na forma da lei. Dado
e passado nesta cidade de Florianópolis, Capital do
Estado de Santa Catarina, acs oito dias do·mês de
marco de ano de mil novecentos e sessenta e um. Eu,
(ass) Maria Jurací da Silva - Escrevente Juramen
tada, o subscrevo. (ass.) Waldemiro Cascaes JnÍt: de
Dil·eito

..

Confere com o originaL
Maria Juraci da Silva
Escrevente Juramentada

-,-

r-=:::::� I

�12D�A�_
._....

PROGRAMA DO MÊS
Programa do Mês de Abril

DL>\ 15 - Sotrcc - SOciedade Soroptimlsta.
DIA 18 - Cinema _ Terça Feira - "Sangue da Terra"

- Gary Cooper, Barbara gtauwyck, Ruth Roman.
DIA 23 - Domingo - Encontro oos aroannos.
DIA 25 - Cinema - "Sete Homens sem Destino" _ Ran

do.ph Scott e Gail Russel.
DIA 30 - Domingo - zncontro dos Brotinhos.

CONVOCAÇÃO
JO(lUt:I CLUBE DJ:: SAf;'fA CATARINA

Asembléia Geral
São, pelo presente, convidados todos os senho

res sócios acionistas e fundadores do Jóquei Clube
Santa Catarina, à comparecerem a sua sede social,
situada na rua Fernando Machado, dia 14 do corrente,
[:5 2� lvnas, para em assembléia Geral extraordinária
em primeira ccnvccaçêc as _20.20 horas e, se .nece�_
série, em segunda ecnvceaçan. uma hora depois, de
liberarem sobre o seguinte:

A - ELEICÃO DA DIRETORIA. para o biênio
1961 - 62.

.

Florianópolis, G de �hril de 1!)(ll

TEAfROALVARO DE CARVALHO
'A S 2 0,3 OH O J E

SENSACIONAL ESTREIA DE
PROCóPIO

E SUA COMPANHIA
COM A ENGRAÇADíSSIMA COMÉDIA

LIÇÃO DE FELICIDADE
3 Atos de SOMERSET MAUDHAM
(somente 5 espetáculos nesta capital)

ingressos a venda na bilheteria do Teatro
Amanhã "As Mulheres não Resistem"

PARTICIPA CÃO
RITA DE CÁSSIA. REGINA CÉLIA E RICARDO
participam aos parentes e pessoas das relações de
seus pais WALMOR DA SILVA MEDEIROS e CÉLIA
AREÁO MEDEIROS, o nascimento de seu irmão ..

zinho REXATO, ocorrido' dia 10 do com-rente na

Casa de Saúde e Maternidade São Sebastião.

C'O NS EL HO Ú T I L
A Rainha das Bicicletas nconsõlha utntar e

reformar sua bicicleta qunclo se Iizer necessário, pois
ela é a sua condução.
Rua CONSELHEIRO MAFRA, ]54

PARTIDA DIAQtAMENH tÍ� g'1.
TAe - CRUZ[IRO Dllt3Ul

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, NA TARDE/DE AMANHAIA DISPUTA DO TORNEIO-INICIO DE PROFI.SSIONAIS - A temporada futebolística oficial da cidade terá,
:comêço na tarde de amanhã, quando se Iefetuará a disputa do imprescindível e_tradicional torneio "initium", com a presença de'
"odos os clubes da divisão profissiona lista, inclusive o Bocaiuva� cuja diretoria !resolveu reconsiderar sua decis ão e inscrever-se:
:para a disputa do certame. ,Assim, teremos, com início às 14 horas, no estádio "Dr. Adolfo Konder", o desfile dos clubes .cem suas:
: nelhores formações. São êles: Atlético, Avaí, Bocaiuva, Figueirense, Guarani, Paula RamoH Tamandaré.

•

•

------i:�--i::--iii�iI-fli-ji--lt--ii·"-il-i--lr�--I:�-----
·

O TRI-CAMPEAO BAIANO E PRIMEIRO CAMPEAO DA TAÇA "BRASIL" EXIBE-SE ESTA NOITE AOS OLHOS DOS AFICI ONADOS CA T A R 1-
NENSES, MEDINDO FÔRÇAS COM O CLUBE"MAIS VEZES CAMPEAO DA CIDAOE 'E DO ESTADO -'POBLlCO DEVERA' SUPERLOTAR O ESTÁ-
DIO DA :RUA BOCAlUVA, 'rAL COMO A CONTECEU 'POR .oCASIÃO DA 'EXIBIÇAO DO AMERICA. PI:j;�e �",;�;t;o����:��;I�;dO :�:, ��:d:���:�,"' rorma

Em mais um -tour de acontecer, esté repercutindo! que há dias retornou do Rio, E, C, BAHIA - Ja1r; �gui,
force' que está a merecer os nos motos rutecouencos com I ond�

foi rever ramínares. naldo, Henrique, Vicente e

'ou-ores mais estuetéstacoe, incomum satisfação e a
Martnhn e Roberto, craques Flodsvaldo; FlávIo e Mário;

1::..: que a diretoria do Avai maior alegrta. E' que todos cartocas que o avat deverá Marlto (ou vadu) , Alencar,

�����t�Ola ����:� �i��:i�as�� :��:�a;l �o;órarev:�n� c��: I �������r, ��ril�e c�on:t��c: �:� (ou Alfredinho) e m-r.

dr. Prnncísco Grillo, vem de equipa Inteiramente nova.] nmcrtcn ceve-no jogar, te»- AVAl - Joãozinho, Gerei.

"l,,1cCguil lima exibição do possuidora de multo entu-
I do para tanto' adiado sua no (ou Blnha ) , Cláudio e

r�"p, rtc Clube Bahia, a ex- stasmo f "garra", pelo que é : vi�gem á Guanabara para Mlrinho; Abelardo e rtober

p.ussàn mais lídima do de esperar-se venha a agrn
I c�ldar de suas transrerên- to; Ma-rinho, Nilson, Al:ür,

toot-ba.Il do norte do pais, dar em cheio II "hinchada"! elas para o .futebol catari Vadlnho e Betínho.

';�U�uCT:J'�a,�ri�:::��, a�� �:r����:'�;���II�: ;�el:e�ll�e�; ��::se. j�:;��lla�<;e a���oeJ'ijs�:1 Para oP���t��uIO desta
,I'l. no seu acervo de concute embate que será no estádio' oevcrs consigam render, as noite, o clube promotor esta
U\,> com um feito notável: "Dr, Adolfo Konder", com

-a noíte, tudo o que sabem, beleccu os preços abaixo:
da I Taça Brasil inÍf'lo àa 21 horas, Ou seja sto em vtn.urte do rigoroso Cadeira: CrS, 300,00 _ At'-

que equivale no titulo npós n rccnaecêo de uma treinamento a que se subme- qulbaneada: Cr$ 100,00 tos
ce campeão brasileiro inter, prelímínnr entre nmes Iu- teram sob as ordens de osnt associados do Avaí pagarüc;.
Iubes. vems tocats. Gonçalves (Nh:eta). Portun Cr$ 80,00). - Geral: CI'S
A noucía da presença eu- to, vamos torcer como llUI1 70,00, - 1/2 geral (militares

tre nós do conjunto baiano, Parti dar combate ao E. C .ia pelo êxito do -onee'' cam não graduados e crianças):
CC'ITIO nõo pôde deixar do. Bahia, o Avní estará �'Olll' �:I��od�a��da�:, ���11��rt:vet�� cr�s4�:�;'essos lestão sendo

�-�-"
'

_", ���mmTI��
��i.::��âOden�:��:'�:ta:��:' �:n::�o:,nlo8;:;�:���:�h�
Os quadros, salvo modlfi terias do estádio serão aber-

:,u;ão, deverão pisar a can- tas logo a seguir.
-----

FIAMBRERIA, BI-CAMPEA DO TOR-

Confirmada a vinda do Vasco JO�;���;����:��;����'S 5�������N����: CA

-uelrense }". C. no Estreito, No quinto encontro 'do tal"

. .

para· a Regata Intero8cl·on'aI ;lá;:�;';�eln!:;�,,���o:O>��� �,"��i�og::=�':ne::�",:n:e��
.teseurorar dos mals movi- res da Farmácia do Canto r'
-nentados e interessantes. Hoepcke, respectivamente.

1.0 JõGO: MINERVA X Depois de luta em que ante-

A cn-etorta do C. R. ALDO de maio, Portanto, aqui cs

l
__ ................_'_'� s nrm:n .Abri��o �E����:7ogaram ��a::�:�o�e aO ������a:���

��I�n���et��ud08te��l�:��e� �� ;�'ã;i�l�::n�: �U���,ba��

.,'
...

Flamenguinho 1 X 1S equipes do Minerva e A à F. Catarinense na cobran
C, R. VA9CO DA GAMA, co- são Paulo, do Uruguai, além

•

.'IJ • �
I

,
Sedutora. Depois de luta ça de penalidades máximas

m.mlcando e confirmando a �os catari.nenses, f.al.ta�o �
111 Taubate 1 igual } préliu terminou sem uma vêz que no tempo regu

parucipacão do clube da unicamente a connnnação

�
ibertura de contagem. xas lamentar não houve abertu

c.uz de Malta r-a Regata ln dos argentmos o que os men � ��R" �: -'J?�
disputas de penaltis, venceu ra de contagem, classificada

uvnacíonat que o clube 0.1- tores do clube alyi-rubro :=:=:: .) "�1\ !XID�:�:uoba�ê�a��eT���::� �u:e::':u,enn;al;:�o•. f.,�oon':'einerva a Farmácia catartnense.

rli;.la programou para lIns' aguardam com otimismo. .===
"",J ......." ..." 6,0 JOGO: FARMACIA CA·

disputaram movimenta 2° JõGO: FARMACIA DO TARINENSE X FIAMBRE-
Paralela.mellte ao campeonato estad.ual a sorte vem da pnrtâda as equipes do Fia CANTO X MEYER RIA

beneficiando ao Paula Ramo.s, Com ti vitória do conjunto mengulnno E, C" de Capoei Cotejo bastante corr-ido c O torneio dos comerciários
estrclado trente ao Palmeiras, e marcando a tabela para tas, e do Taubaté F, C" local. .nsnutado em Que o empate finalizou com a peleja entra
domingo Paula Ramos x Marcílio Dias, uma vitólia do Durante a fase Inicial os asrentava melhor pelo que as falanges da Farmácia Cu
o1lze ilh�u o coloca/cá em condições de aspirar a seglmda visitantes apresentaram me "ealizaram as dnai'i equipe�. tarlnense e Fiambreria Koe,
vaga, ,�e logo em seguida o Marcílio Dias vier a tombar hor volume de jôgo e só não Venceu todavi:l o Meycr pc r1ch. Após um pr1meiro tem

O setôr esportivo do Lü;a, com aiguns reforços, Venceu para o Metropol, na rodada !inal do campeonato. Daí, i!ncontraram, porém, o fun la cont,agem minima, que R' po bastante movimentado

rel:lcionado com o Tênis, en- o C0njullto sampaulino por sUI'ge 11,1/1 mio de esperança para a !amília paulaina e
tio das redell peja deficiência jil1l ob�eve a o'portunida(h onde as duas equipes se es

contra.se em atividade, \'j 2xO, confirmando que é um pam (t torcida !lorianopolitana. Porém, para chegaI'

até]
dc alguns de seus elementos, de classificar-se para as fi rorçaram para abrir a Cuu

sando a partiCipação dú :.\os Iorlcs candidatos ao 1.í- lá o conjunto estrelado terá um duro obstáculo pela !ren- ',;0IS b.õas chances 1ivemm nais. tagem, os minutos se escoa

campeonato estadual mnrca- tulo da presente temporada, te quc será o Hercilio Luz, Há Jt1R raio de esperança, VO!* :)]�:l, lazer cair a meta ad- 3.0 JóGO: HOEPCKE X ram sem que a contagem
do para Brusque.

PrvYQvclmente em fins �(��;iO�� :'c�;�(��: ;:p��:d�e1;�;:.ro;:��:eoC��t�:�:��i:Ot:7;:� d.:J.'�:��� Jáb:��HUin\e:;:i�r:: FA:e�:i��A f�t�A�It�E��! ����aab:��a, �O�:ml��'e:�a
Na rega.ta de enccrramen deste més teremos a organi- papel deslacado, uas esperanças tl'icolores.

com precisão finalizações pe assllicação entre as equi Subiu de prOdução e com ela

to do campeonato estadual J.Rf'30 da tabela do Torneio --))) (((-- r,gosas dos opositores_ les do Hoepcke e l�armacla o placar que chegou até aos

dê vela, ficou ,�e conhecendo inicio e do Campeol1uto da ,>Jn'R C0l'110 o::; trabalhos oue vêm desenvolvendo a família Para a etapa complemen� Catarinense, Durante o tem 4x0, que demonstrou a nitida

o campeão que foi conquis Cidade. de.Futebol de Salão. 1ldista, no afan de reali�ar a Primeira Regata Interna- tar a linha .de ataque dos v, 10 regulamentar não houve superioridade do conjunto
tado pela velejador Walmol' ,:onar de Santa Catarina. A diretoria do clube promotor, .

.-;itantes melhor trabalho .'Jertul'a do marcado!' o qu, da Flambreria. Foram golea-
80ares e Osvaldo Fernandt'<:. No p:liximo dia 27 de mail' numa rr.agnillca atitude, marcou para dia 27 de mala o

I
pl"oduzlu e de tal resultou n'ao foi di�putado por pe dores da peleja Daico e Mau

que assim se torna.m Bi� :lerã realizado o t.:ongt.esso Congresso das delegações a fim de ser escolhido o local l.n'-e;';Udas bem construídas, 'u!l.is cQllrorme determina ( rllio 3. A Flambreria Tri

Cumpeões, do.'; clubes participantes da da próxima regata. Desta fórma o empreendimento dos ....ont.ra o arco �uarnecldo por ezulamento, Vitó!'ia do Fal Campeã do Torneio Inicio
t Pri:;-,eira Reo:ata Internacio a'distas poderá ter seguimento em 62, talvêz cabendo a MUôlIO., A eq�U1pe 10('al, me�- 1:l('ia por bO. Cormol} com: Amaral; Léo,

O ciclista Amaury Silveira nal, quando será apontado Blumenau o próximo local da regata internacional. I mo aSSim, nao se rendeu a 4.° JoGO: MINERVA:X J. Martins e Maury; Jacy e

�ni��I:r{1te��at���Xi��O �.i:colr� �e����:�:g:t�e;�i::r�:ci�� Walmor Soares -;-;;;��:d�(( Fema1ldes com o barco �1��aÇsãOvê��Sa:::;��rioP:��� F��l\�!����o jÕ��Ed�I�:_ ���g;�d���: ;a��l��' �a;�i�
sóbre bicicletas, pedalando nal. Rumenau atrai u at-en P/Oh'ErRO, tomaram-se Bi Campeões do Campeonato l'lOS de Capoeiras, neio Jogaram Minerva, ven mácla Catal'inense, Vice

Ininterruptamente llO horas ção de todos os clubes da Catal'illense ele Vela. Na verdade os dois iatistas encon. �c um modo geral, na ta, .;edor de A Sedutora e FlanI- Campeã: Vavá; Viro, Edú e

nn Praça Getúlio Vargas, capital que certamente apon trum-se em. magní!ica !o1'1na, demonstrando ao levanta. se _fina! houve igualdade do 'll'eria Koerich, que esLreava Anisio; Osni e Enio; Darci I,
_

I
Lalão aquela Cidade mteno rem o g{J[Mdào máximo da vela, Porém o certame esta- aç",cl$, bnscando ambos os no torneio. Depois do tempc Hélio, Darci e Jair. A Fiam-

No ploxlmo domingo sera rnna pala as disputas de 62 rluul !oi duramente di-SJmtado o que val�risOlt ainda mais coni\'}'ltos, de maneira ViO� regulamentar o placard as· brerla jÇlgOll portanto com

l'eahzaelo no Rio Itajal�Açn _
o leito do,� rIais dest(wados tripulantes do Pioneiro. Nos· I lenta, fi vanta,gem no m�t jina!ava 2xO, para o Fiam 10 homens, Nossos parabéns

m:llS um campeonato de Pes GlemlO ESpOltlVO Jairo sos pal'abéns aos dois velejadores pelo grande tri1m1o a
cador. O pl'linelr� a alcança� brel'ia, resultado de um me� aos vencedores e aos orga,

ca ao Robalo, que conbl.Ja Canada e Limoense Futebol

I
pelas gló/'ias conqnistadas.

ln foi o Tau,bate, ao� 4 nu Ihor desempenho do clube nlzadores do torneio pela 01'

com a organização dn famo- Clube foi o grande duélo tra --) )( ((-- - nu:os, por mtermédlo de das duas côres, Que assim se ganlzação e disciplina com

!;;l Crl�;\ Prosdócimo, vado na tarde de domingo Prossegue o Avaí,.anlmado com o sucesso alcançado Joao, O tento de empate foi classificou para a flnalissi- que se houveram as equipes,
no est.ádio do Ipiranga. Re-I c?m a vinda do América, em apresentar. a� públiCO cat�. :��;;d�êCi��s 26, sendo seu

M, Borges
.,;ultado de 2x2, para um jõ rmense, grandes equipes do futebol braslielro. Agora, vao

Formaram as equipes as-

��r:��!���ra::Sfil�n�: s:st��� �ci:��::rF�L:���!Ç��u:e� �P���e���be C���:ã: �aFl�� sim:

de primeira grandt"za do fu- Brasil, jogara na noite de hoje, Enquanto isso, o Flumi� FLAMENOUINHO: Eduar

tebol Ilhéu. nense estâ na brécha oara se exibir entre nós Além dos do, Décio e João de Deus;

dois clubes que estão e� negociações com o Av�í, bem que
I LU�Zll1ho, EU \ João Ba�iui

poderia constar a Ferroviária de Araraq'lara, simpãtica no, J�rge, .

Fa eco" Adi son

agremiação de São Paulo, que possui bons jogadores como (dep�IS C:llr), Pednnho e Ar

l o caso dc Dudu, Bazzanl, Faustino, jogadores cobiçados
naldo.

,
'

IIJelOS gl'andes clubes da Paulicéia, A Ferroviária encon-
TAUBATE :_ Munlo, ,Dema

tra-se no Paraná e talvez, quem sabe, com alguns acertos,
e Valt.er; Joao, Lou�lval.e

, {l Aval podel'la t.razer a grande sensação do campeonato NI;:o, Osmar, Jael, Osn e Nl-

paulistn de 19[19", I roo e Sidney.

, MAURY BORGES
O, S,

° CONJUNTO AVAlANO. ,4DVERSARIO DOS CAMPE "RS BMANOS

A c )uipe do São Paulo, de�
n Ú de IItn Jonjlo período de

ill"thidade, volwu â campo
para dar t'om�l.1·i.· à repre

S�'!:t:lf::�O do juvl!'nõ! do AvaL

NEGóCIO DE OCASIÃO
VENDE-SE UMA SALA COAf BOAS INSTALA
CõES PRóPRIA PARA PEQUENA LOJA, LC
CALTZADA NA RUA TRAJANO. Tratm' na AGI,

RUA CONSELHEaIlQ AFRA, 41

ATENÇÃO ESTUDIOSOS
ESCOLA DE DESENHO. PINTURA E

ESCULTURA

Encontram�se abertas as matrículas pa
l'a os curso� DESENHO, - PINTURA _

ESCULTURA - Melhores informacões
elo Telefone 2347

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, Sexta Feira, 14 de ABRIL de 1961

Edital
'órta do Imóvel, nas condi,

cõcs do disposto no artigo
550 e 552 do Código Civil Bra
snetro e subsidiados na lei

2427 de 7/3/55, acrescentan
do-se a sua posse a dos seus

antecessores e assim; 6-
que pela continuidade da

posse, mansa, pacífica e tntn

ter rupta como exige a lei,
está nas condições do domí

ruo pleno do imóvel descrito,
l-�AZ saber aos que o presente pelo; 7 _ que requer, preces
"ditai virem ou dêle connect- sacta e julgada que seja a

mente tiverem que, por par- Justificação na conrormíoa
te do Dr. Carmelo Mário Fa- de do» artigos 454 e seguin

/. raco se processa uma ação ses do Código ce Processo

Je usucacrêo. em que é ocíe- Civil, presente o Ministério
to o imóvel situado no lugar Público por seus órgãos cem

-ecnte de Baixo (Costeira da ;lctent.es e cuja citação assim

Ponte), nesta Comarca, cuja .e requer, sendo ouvidas ae

peücão Inicial ê a seguinte: estenn:nhas, cujo rol será

PETIÇAO: Exmo. Sr. Dr, )ferecido oportunamente, em
Jui'.!; de mrettc da COmarca dia e hora que designados ro

de S. José, O dr .. Carmelo
rem, comparecerão. in�epen

Mário r'araco, brasileiro, CQ- dentemente de cttaçao, cl

saco, bancário, domiciliado tando-se os. confrontante5
em l".ol·janópolls, à rua S, .:ujos nomes constam da

Jorge n.o 29, por seu procura- manta anexa, citando-se por
dor Infra assinado, provisio- 'irazo dr! 30 dias os interessa

nado Inscrição n.c 102 na
lo!' Incertos. para contesta

Ordem dos Advogados, aeçêc rem nJ prazo legal a presen
de sca. Catarina, residente

e acao para, 8 -r- que na

em F!I)�'ianópolis, a rua Ar-; 'onfonnidade dos artigos 550
ti.L' Bittencourt n.c 36, vem � 552 do Código Civil Brasi

�)wl' e, afinal, requerer a
ctro, sere declarado e reco

V zxcín. o seguinte: 1 - que nnectdo o direito do reque

por escritura pública de ces- rente sõore o Imóvel de�crlto,
�,lO de posse, lavrada nas .J�'ocess:lndo.se tudo ate art
notas GO serventuário aercí- la! como de direito culmi
lia. Luz, de Florianópolis em nando com a sentença que,
17 de março de 1961, adquiriu passada em julgado, sirva de

de Custôdio Francisco de
ttutc hàbü para a transcrt

campos e sua mulher, a pos- �ào no Registro de Imóveis
se, direito e ação de um ter-

da Comarca. Protesta-se por
reuo sito nesta Cl'1.rCa, no .odos os meios de prova per
lugar Ponta de Baixo tcos- mitldos um Direito, ínctusiv
tetra da Ponte) com os se- Jepoimento pessoal de quem,
num'es característicos, como

porventura, pretender con

se vê na planta anexa: rren- testar. dando à presente, pa
te a leste na estrada munl-

ra os efeitos fiscais, o valor

jipal, medindo 66,60 mts.; ãe CrS 4.000.00 (quatro mil
norte, com terras do dr. Ha- rruzelros I do qual junta-se
mero de Miranda.Gomes, me- o comn!'ovante de recolhi
dlndo .508,00 mts.: fundos

aI
menta da taxa judiciária.

. oeste, com terras de s'rancts-
Termos em que Pede derert

co Schmldt, nas vertentes, mente. S. José, 5 de abdl de
com 66,60 mts. e ao sul, com 1961. (as) Custódio Francis
terras de Adol.fo Ramos Mo-

co de CampoS. Rol das teste·
reila, numa extensão de !�nLDhas: Defendente Rampi·
496;50 mts" com a área tatál

nell, Dr. Homero

Mfranaa[de 34.904. ms2; 2 - que os
Gnmes, MáriO Coelho Pires,

cessionários do ora reque- o primeiro construtor o se

rente sempre têm possuido, gundo r.lédiéo, o terceiro fun

por si e por seus antecesso- I cionário público, todos bra
res. m:lnsa, pacíficamente e

slh�lro,>, casados, domicilia·
jem Interrupção o dito ter-

dos nesta comarca. DESPA·
reno desde tempos

imemO-j
OHO: A. Designe-se dia e

!'i:ds, por isso; 3 - que hora para a justificação, pré
Custódio Francisco de Cam-

via cientes as partes, São
PO:;, udqulrlu parte do Imóvel José, 5/4/961. (ass) Reynald.o
de JOi0 Custódio de Campos Rodrigues Alves, Juiz de DI'

em 29/setembro/1936 (lns· rei lo. SENTENÇA: Vistos
t� umento anexo); 4 - que �tc .... Julgo, por sentença, a
Jo�.o Custódio de Campos, \u�tlfkação constante de fls

COpIO é notório, 'sempre mo-
t 7 c 18, requerida por Car

rou n<,quele Imóvel, onde 11c-lO Mârio Faraco, para que
morreu com a avançada ida'

produza os efeitos legais. Cio
cle de mais de oitenta anos; tem-se por mandado, os con

5 - que o requerente tem o frontanles e o dr. Promotor
pr:lzo previsto em lei e ne-

Público para contestarem,
�"sário a prescrição aquisl� '111erendo, a presente ação.

Olltro,;slm, citem-se, por edl

ta!. os Interessados incertos

�itaçãl.) essa que deverá ser

feita de conformidade com o

3.rt. 455, � LO, do CÓdig� de

'-------.-'1 Processo CiviL Custas a fmal

P.R.I. São José, 12 de abril de

1961. \ASS) Reynaldo Rodrl·

gues Alves, Juiz de Direito. E

para que chegue ao conheci

menta de todos, mandei cas
sar o presente edital e maif

de Iguo.l teor para ser publi
cada e aflxado, na forma da
iei Dado e passado nesta cio

dade de São José, aos doze

�'3:" \'A�
dins do mes de abril de mil

• ..
. novecentos e sessenta e um.

€m S HU�

I
Eu, Assinatura ilegível, Es

(OHfE'OOU�R(!:\llI.IC 1IPO ���:�� a datilografei ey
1.0' frO.o:!lt.l 101..tiIIt. L'lI ReYllaldo Rodrigues ,

Juiz de Direito

Edital de citação para
conhecimento de Ter

cetros, pelo prazo de

trinta dias.

C' Dr. Reynaldo Rodri
gues Alva$,. Juiz de DI

reito da Comarca de São

José, Estado de Santa
Catarina, na forma da

Lei, etc.

COMO É GOSTOSO
O CHÉ ZITO

Agora em Santa Catarina
'1.S afamadas LENTES DE

CONTACTO.
Malares detalhes na ÓTI�

CA SCUSSEL - Felipe Sch

mldt, 32 - Florianópolis,

VOC'Ê ESTÁ PRECISANDO DE
PORCELANAS!

A pergunta se destina, naturalmente, às dona....
de casa, São elas que possuem os encargos do COI1 ..

íôrto e da beleza do lar. São elas, igualmente,
. .,_?�

que conhecem o prazer de ��re�enta� ..
nas ocasl�ef.

oport.unas, as mais belas e orlgmalS utilidades domes

ticas. - Quanta vaidade e -crgulho despertam nu])�a
boa dona de casa os merecidos elogios aos seus me ..

veis, as decorações aos seus cristais e porcelanas .. ,.

Hoje em dia não mais constitue problema a com

pra de pcrcelanas, cristais., �óveis, etc: :tc. Na MC'_

delar tem de tudo em suavlssunas condl(�oes de paga·.
mentos. AgOl'a mesmo acaba A Modelar de receber
um hHlgnífico estoque de porcelanas.

Cordiais saudações
Em preparação ao Centenário de "CRUZ E SOU.. • ... _ ... - .._ ..� -NA-C-IO-NA-L-'-ZA", propunha ao Senhor Diretor que cedesse em • go TíTULO DE RAINHA DO CARVAO SERA

._._.seu Jornal um cantinho, onde eU pudesse abrir uma !II'
_ ._coluna, com poemetos e poesias. • ..::..._

Procuraria manter correspondências diárias OU co- III

�mo queira o Senhor Diretor, !li'
Para dar inicio, e incentivo, envio ao Se�hor Di....

reto�::��rf:i::!r�:r;�l:��' tivesse o nome: "O CE.�..

' .

> •

TENARIO DE CRUZ E SOUZA"; depois o nome da
poesia indicada.

Sem mais, esperando no grande idealismo do
Grande Diretor, em tornar grande o nome do "SINE
NEGRO do BRASIL", faço viva a minha palavra de
tateante literário em defesa de nossas Jên-as.

Cordiais Saudações
José Nunes

CRUZ f SOUZA

Florian6polis,23 de março de 1961
Prezado Senhor Diretor
do Jornal: "0 ESTADO"

RECEBEMOS:

A V O Z DO M O R R O
I

De Carolina o grito angustiante,
Desceu c mOlTO e no asfalto quente,
Brilhou na fantasia de um instante,
Pra anoitecer nc morro, derreoente ..

Aquele grito de alvorada incerta,
De um negrume branco. angustioso ..

Aquele grito, ponto o asfalto alerta
E' de fôme, de amôr, é presu rosc.

II
A voz do pranto cambiou serena,
Em 'lírica ooesia simbolista ..

De Caroli�a, e Cruz e Souza, a pena
Repugnou o Deus capitalista.
Na orfandade o morro das favelas,
Na manhã gloriosa da alvorada,
Abriu as portas, escancarou janelas,
Aos palácios fechados da estrada ..

III
O grito passou ... , loucos gemidos
Aveludados, simules como o amor,
Cruzaram loucos', tristes, oprimidos,
De mão em mão, como se cassa a flor.
Nos vitrais ê:_:o esoosto. esperando,
A reação do asfalto imperialista.
Como a aurora qUe surge iluminando
As veredas' de uma almai idealista ..

IV
Na solidão tranquila das favelas,
Ao clarão da lua cheia e do arrebol
Em místico silêncio ordem velas,
Nas frestas dos palácios de paiól!
Na desgraça, sem pão e agasalho,
Em vaporosos sonhos de matises,
A inocência vegeta e o s&.o.-galbo
Quebra sem a eS'peran�a das rãizes ..

V
Capadócios da negra vida (Iculta,
Deslisam os ventoinhas no asfalto;
Enquanto o tempo passa e a vida avulta
De braços estendidos para o alto ..

Esquipáticos ':' tristes, uonergúmenos,
CATILINAS do oovo dos barracos,
Cruzando pelas �eias, os venenos

Destilam, se impondo como marcos ..

VI
Do impeto a injúria furiosa,
O orgulho, o massacre, a calúnia.
A cobiça tristonha, desejosa,
De Carolina, o livro descrevia.
Como o sol que penetra e ilumina,
O livro foi entrand,_.. e nenetrando,
Ate oue em mão em mã�, na mente fina
O pe�1samento foi se concentrando ..

VII
E o grito angustioso das favelas,
O desejo melindroso da. orfandade,
Como fumos de nuvens, grossas velas,
Inptoram mais auxilio e caridade ...

E o asfalto esqueceu o seu gemido,
E a sociedade louca e culpada,
Sufocou aquele grito oprimido,
Q'uela súplica triste e receitada, .• "-

V III

MALDIÇAO! .. oh! meu Deus a onde estás?
Porque êste siléncio se na vida.,
Sepultada em cortina de lUás

Angustiada a miséria jaz perdida?
Porque Senhor a inocência desvaUda,
De pés descalços _ deixas pelas ruas?

Porque Senhor Tu dás tristeza a vida,
Ao sorriso, pobresa às almas tuas?

IX

Etereas visões, risos e nÕl'es,
Cabanas requebradas nos pilares,
Multidões 'de famintos e de amõres
Debaixo das ramagens dos palmares ..

Que futuro? _ Que sonhos? - Que visagens?
Que rnnchinho? - Que choça o abrigará?
AS pedras do rochedo? - AS paisagens?
Não ... Sim, em terra fria ficará ...

X

Oh! nlnphas vaporosas de mls�érios,
De pureza, de amor e de poesia!
Oh! ninphas dos poderes, dos ImpériOS,
Da mais vil e dolente hipocrisia ...

Chi clamores de súplicas e chõros,
De torturas favelas, de anceios

Que morrem aos milhares e aos côros
n" (l"ritos de misérias e enleios.

! :
•

a CSqu:rda para a asreua _ Dr. Vande Sande; Ten. Taltíbio Araújo; Dr. Franctsc(.'
• "'!i/o; Srta. Iara Francalacci, Rainha do Hipismo Catarinense; Capitão Carlos l-lllgl'
• .'e scuce: Tell. JOM Peter e Ten. Luiz Gonzaga. São 08 !lerois do Raid llípfcn, FlJOliS .. ,
•

·uIJa,-úo ida e t-ort«.
•

• N<":�VOU a bonit.a morena Glicia de res dn bandeira do Estado. A mesma fi'·

Castro com o Dr. Aíduír Ganz, terça- eaec, até o dia 15 de mi_l:io; depois em,
���\�C�l���l eIllU�lmb�t::�r on�:n�:��a��:� Itajaí...

,
rcstojcnoo o nntversarto da noiva e o OS HIPISTAS que fizeram o Raid à,
��.l.n�r�!!��.�.�/IOO�'1.°�:l. ���:��' �i���� �� ;ã�a��'tr:;�iS�:\��%��'d��l�r� ;�l��u��;.

-Castro. meses.

NO LUX Hotel, para um bate-papo, A FARMACIA Oatartnense e Calçlldos'
Três Garotos, homenagearão Miss San- �

ta Catarina de 1961, srta. Neusa carmem'
Formighierl. •
A FAMOSA orquestra paraguaia, "OS'

JOCKS", vai acontecer no Lira T. C,.
EST_'Í. com as malas prontas para re. próximo dia onze de maio. Sucesso mar-,

�::�o. e��g�e%it�:�, s�n{i�v:�ud��e:�.dilac cada.

•
HELOISA Helena de Carvalho e Jack- NO PRóXIMO dia seis de maio, a 01'-'

son Kuerten, estão prontos para o casa- questra do Lira T. C., acontecerá na 50"

menta, que acontecera no próximo dia cledade Guarani de Itajaí. •
����isdeCl:�a�o. A recepção será no Lira

CIRCULA na Llndacap, o distinto !:t-'•

1 •

sal Dr. Odino (Elita) Balsinl, da s'ocie--,
CrR'CtJ"bA .w.t bln€laeap, .. a bel.a-m.O� .da� de.. 'r\.1barã..Q....;lCQnteç!:!a.qJ no "Sayo-_• Ir,.eda ..,_cotrin, uma das fortes candidata! nara HI FI", dia 11 p. P

III
III 80- tHulo 'de Rainha do Carvão. !II'
• OS DISCOS para o :pisco Dance, no.• ra�10osQ�����ç��n:r:ltc;a��t�iei�:n�: ��::���osdo:in,��z n�e ���o�� C., serão.
, Rosa e Dr. Moacir Mesquita; Gilda Gou- •
,

lart. fI2) L���� f��or::�i��OI!�la:��daL��a d���::'
, A ESCOLHA de Miss Florianópolis de que aconteceu na cidade de BrusqUe,'
• �;��id���n����tl; ;:;ti:l�l��� ��óx����u� �ábado p. passado. •

,
, so de Miss Santa Catarina. O CASAMENTO do Dr. Aldalt· pam.'
, A FAIXA de Miss Santa Catarina de ��;n:o s�:� ��c�a��oC��tr��ó:���c:�t�;"
• de 1961, será confeccionada com as co- Provavelmente no dia 10 ou 17 do mes.'
� :l�e,:o:: .;.u:: -!a!_v:r:.: !-_m�. .. ...

'

estiveram reunidos quarta-feira à noite,
o Secretário da Fazenda, Sr. Geraldo
Wctzel, deputados Ivo Silveira e J. eon
calves, Dr. Marcos Gustavo orossenba-
1:\1(.-:. 1121

MISSA DE 3.0 ANO
LEIA

Panoram
A REVISTA DO PARANA

em tôdas as bancas

Viúva Ione Teive de Freitas Ferretti convida
aos parentes e pessoas de suas relações. para a missa.
que manda celebrar, no próximo dia 15, em homem'_

gem à .alma de seu pllcnteado espôso Sr. Nelson Ar._
Iónio Ferreitti Aos que compar€cere:n, agradece ar_

tecipadamente..

1'-------------------A�S��8.0=5-----------�A�S�14=,3�5-------Ritmo Alegre Atendendo tJ Ouvinte
AS 8,55 - "- As 16,00 _

Reporter Al/red Correspondente Giwndá
AS 9,05 - AS 16,55 -

Cockfail de Rocks Reporter Al/red
Às 9,35 - AS 17,05 -

Sucessos em LP A Música que Você Pedi11
AS 10,05 - AS 18,00 _

Sucessos em LP O Instante da PI'('('('
Às 10,30 - Às 18,10 -

Resenha J-7
AS 18,55 _

Correspondellte GttarJljá
AS 19,00 _

Momento Esportivo Brahma
AS 20,05 -

Encontro com o SlLcesso
AS 20,35 -

Nas Asas do Sucesso
AS 21,00 _

Reporter Al/red
AS 21,05 -

Rádio Teatro
AS 21,30 -

Correspondpnte G11amiá
AS 22,05 _

Grande ln/ar. Gllaru1á
AS 22,35 _

Tangos para Dois
AS 23,05 _

Música e Romance

a

p'%9tCJ.II(UÇW,J
HOJE

dn.
RÁPIO

t

GUARUdA

Fireston€ nos Esportes
AS 10,55 -

Informativo Casa nr/lMuc
AS 11,05 -

L. "'��ca parq Todos

",11,35 -

rarada Musical Chantccler
AS 11,55 -

ReporteI' Alfred
AS 12,05 -

Almoçando com Música
AS 12,25 -

Correspondente G11antlá
Às 12,30-

Carnet Social
AS 12,40 -

Na Linha de Frente
AS 13,05 -

Telefone Pedindo jJis
AS 14,05 -

Revista do Lar

AS 6,05-
Revista da Manhã

AS 6,35-
Rádio Folhinha FORD

AS 7,05-
Alvorecer em NO$sa Terra
AS 7,35_

Converso com o Agricultor
AS 8,00-

Correspondente Guarujá
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Geólogos se reunirão em S. C:

ronto alto �o conclave: � a I' v a o � a t a
Em Bra'sília, durante o último Congresso brâs\.

leiro de Geologia, foi indicado, por maioria, Santa
Catei-ma, como séde do novo Congresso, que aqui se

realizará na primeira quinzena de Novembro.
Acho que a idéia da indicação de Flor-ianópolis

para abertura do Congresso, foi ótima e muito acer-,

\ tada.
Com estas palavras, iniciou ontem o Professor

Josué Camargo Mendes, Více-Presídente da Associa
ção Brasileira de Geólogos e professor catedrático' da
Universidade de São Paulo, suas declaracões à nossa

Reportagem, durante lima visita que fêz à
�

nossa rede.,
cão, acompanhado do Professor Francisco Takeda, da
Faculdade Catarinense de Filosofia. O Professor "Ca_
margo Mendes, catedrático de Paleontologia da UnL
versídade de São Paulb, está em nossa Capital, coam o

objetivo de acertar medidas com as autoridades esta;
duais c municipais para a realização, aqui, do Con
gl'CRSO Brasileiro de Geologia.

CAP'V.Ã.O - PRINCIPAL paI assunto ft ser debatido,
ASSUNTO será o r-rn-vão cntartnenso.'

A ncporLal�em indagou
60 Proressor Camargo
Mendes, sobre o principal
assun to fi ser debatido no
referido Congresso, tendo
o Ilustre Catedrático nos

declarado: "Realizamos
Congressos na Bahia, ten
do como principal motIvo
O petróleo. em Minas oe
rats o fCITO e, agora, em

santa catarmo. o nrrnct

De repense, o homem
sente que está irremedià
veemente perdido, que en

quanto discute e pratica
coisas vãs, aqui na terra.
1!7n outro ser, da sua mes

ma espécie. se projeta no

espaço sideral, conduzido
1jor um dêstes últimos in·
ventos chamados -sina
niks".
Sente, a pequenez dos

rezo-és mediocremente can

fados e decantados, que se

imiscuem em "coisinhas"
ntsteiras. chãs.
Olha filn torno de sí,

apalpa )ls suas pernas, co-

.J:��a:::� i�����I��. p:,n���
cmüinenti, erçue a cabeça,
vê aquéle azul crere do céu
_ qlte o astronauta Gaga
rim disse ser da cor da
terra. A terra a seus pés,
J parda e ndo escura como

d mesma descriçâo
Dentro do homem fica

1'/arcada (t cor da terra
como viu Yuri A. Gagarim,
escura mesmo como os pe
(adas dos homens, como'as
baixesas dos homens.
Sente-se aniquilado. Sem

1)l'ojetos, caminha no es

paço que o homem da terra
lhe r(lserva, apertada en

tre a calçada e a rua, entre
p automóvel e o homem,
entre um e Outro edifício.
Aquilata o vazio sideral

e a solidão do pilôtÚ' de

provas. Esboça um sorriso

quandO o imagina voltando
(! terra, ao solo firme,
Esbarra no homem que

HLi logo comentando a fa-

('(t:_hQ��ts::i velho, você se

amdidataria a l(71W via

rem destas?
_ Não.,. não - I'etru�

COlL cabisbaixo - eu en1ôo
muito em viagens, e alé7l�
elo mais eu sofro de verti
gens!
E seguindo, perdeu-se

na distância escura e in
trincada da terra"
Era o próprio, era YUl'i

Gagal'im.

EMi'

VANTAGENS PAR/I. SAN
TA CATARINA

A Reportagem indagou à
s.egul-, do Vice-Presidente
da Assoctacêo Brasileira de
Geólogos, sobre as vanta
gens que o Congresso tra
ria para o Estado de San
ta Catarina, tendo o Pro
tessor Camargo Mendes.
nos declarado, ser santa
Catarina um Estado ainda
lião pesquisado, motivo,
por que pode apresentae
novos aspectos para a

ciência. O campo para peso
Quisa geológica, aqui, é
ótimo. Santa Catarina tem
uma variação de terreno
magnlítca e os geólogos,
que se reunirem aqui, te
rão cportunidade de co

uhecer e estudar a posição
das rochas e minas do Es-
1ado
Esse estudo trará, sem

dúvida, inúmeras venta

geris para Santa Catarina.
porque divulgará fi capa
cidade mineradora elo Es
tado.

300 GEóLOGOS

Declarou-nos, ainda, o

Catedrático de Paleonto
logia da Universidade de
São Paulo, que, na pri
meira quinzena de novem

oro, se reunirão aqui de
200 a 300 geólogos, obser
vando um programa, que
constará de reuniões, estu
dos. excursões a campos

para conhecimentos sobre
a zona de Lages a Itajai.
alem de um estudo na zo

na carvoeira do Estado.

havia entrado em contac
to com as autoridades no

-enttoo de receber apôíc a

essa. importante promoção.
de âmbito nacional. que se

J f'ali:::ar:l no Estado
ncrtarou-nos o Proles-

CAR\IÃO PONTe ALTO

•

rloense
INTERESSE TURiSTlCO

A Reportagem de "0 Es
tado", indagou, ainda. do
r-roressor Camargo Men
des, sobre o interesse e

vantagens que o Congresso

Prof. Josué Camargu: C coutreeso ele Geoloflin '1'ml'ú flnmRes benefícios ri
$(O!ta Cata1-ina·
Sal' Camargo Mendes, não

t�1' tido, ainda, oportuni
nidarte de entrar em con
lato com as autoridades
catarmenses, mas, que tem
I ecebido valioso apúlo do
vereador Domingos F, de
Aquino e do Professor
Francisco Takeda, que têm
sido verdadeiros anfitriões
catai-inenses.
Hoje, o Professor Camar

go Mendes, em companhia
do Vereador Domingos F.
de Aquino e do Professor
Francisco Takeda, deverá
avistar-se com o Governa
dor Celso Ramos e com o
Prefeito da Capital, afim
de acertar medidas para a
i ealf-cacão aqui do Congres
$0 Brasüetro de Geologia.
O Vice Presidente da As
sccíacào Brasileira de Geó
logos deverá avistar-se,
também. com os líderes da
Indústria Carbonífera do
Estado. com os qunis acer
tará medidas de apoio ao

A Reportagem indagou. Congresso.
t. seguir, do Professor Ca
margu Mendes se êste já

Indagamos do Professor
Camargo Mendes sobre as

teses a serem apresenta
das durante o conclave,
tando nos declarado o
Vice Presidente da Associa
ção Brasileira de Geólogos,
ser ainda cedo para um

pronunciamento a respeito
das teses, pois essas são
preparadas três meses an

tes do Congresso. No en
tanto o referido Professor
adiantou-nos que o pen-o
alto do conclave será um

Simpósio sobre o carvão c

que os resultados desse
Simpósío, serão publicados
em um volume especial,
sendo que neste particular
� Sociedade Brasileira de
Geólogos. espera contar
com a colaboração das in
dústrias carboniferas do
Estado.

VALIOSO APõIO

Com o Sr. Geraldo Wetzel, titular da Pasta, est';
veram em audiência Comissão de Deputados coml?O"'�
la de Romeu Sebastião Neves, Altir Weber de Melo.
Evilásio Nery Caon e Agostinho Mign'011Í, convidand()
o Secretário a assistir a instalação dos trabalhos da
Assembléia Legislativa, no prÓximo dia 15 às 15 horas.

Deputado Lecian Sltl\vinski,
Comissão da cida,de de Orleães composta de Luiz

Masen, Prefeit.o Municioal; Samuel San-drini, Presi_
dente do PSD daquele município; Rafael Silvestre,
Presidente da Câmara Municipal; Ney Cunha, do
PSD, os quais trataram de problemas ligados i1 admi_
nistração daquela comuna.

AGRICULTURA'

Exposição ii.
('uni. da 1.3. pú,::-.)

não gastaria mais de um e

meio milhões, com equipa
il�entf) para carvão. en!

S.'l':l!ta (J.ltar�na" - Re·
!crindo-se novamente- â
Vollfl Redonda, afirmou
ser contra-producente co

locaI' 'aquela siderurgica
em funcionamento total
na base de cm'vão nacional
j10rqlle o l'ato re,sultaria
Hum" baixa de produção.
Mas, admitiu que será ne·

eessário que se instale um

rôrno especialmente para
v consumo do nosso carvão
Lo que resultaria num"",

economia de divisas da or

liem de dez milhões de dó,
lares anualmente.

FAZENDA'
Movimento! nas Secretarias

Com o Deputado Attílio Fontana. titular da Pas�
ta, estiveram em audiência, tratando de assuntos re ..

ferentes às suas Diretorias: Dr: Abel CapelIa, da CARVÃO A VAPOR DE
Caça e Pesca; Eng. Ruy Soares, de Terras q ColonL
7.ação; e Paulo da Rocha Faria, da Engenharia Rural.

VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS: Finalmente, defendeu a

Com O Eng, Annes Gualberto, titular da Pasta, es- tese de que medidas devem

tiveram em audiência: Renato Genovez, eng, da filma ser tomadas, com urgênCia
Machado da Costa S/A; Nilo Buchele, eng. do DNER, f:l��ã� D�t�:;��a�:n��n�i
de Tijucas; Carlos Buchele Jr., diretor (h Dep. Catarina, Arg'umenLou com

de Geografia e Cartografia de Florianópolis; Carlos o fat�' de tal carvão pm;

Bm'ges, membro do diretódo do PSD de São Fran_ ��lj{ eU�llil�I����s dceal��?��cisco do Sul; Olívio Nóbrega, presidente do diretório quandc o carvão inferior,
do PSD de São :Francisco do Sul;e Deputados R. Se_ com mil e duzentas e mil

bastião Neves, Agostinho Mign'Oni e Altir Weber de e setecentas calorIas, é'

Melo. aproveitado na Alemanha

SEGURANÇA PúBLICA: �a I���ar'gi�a��é:riC��o��i:e�
Com. o dr. Jade Magalhães, titular da Pasta, estive- tambóm, que no periodo de

ram em audiência: Deputados Agostinho Mignoni, R nlil !lOVecentos e sessenta

Sebastiã? �eves, Alti�' "'!. de M:_lo, que foram. convid:r _ �'ai;�o l��!sar� ��n����e�:
o Secretano. para asslstll' a sessao solene dt! I11stalaçao tas mil toneladas anuais
de mais uma legislatura, no próximo dia 15, às horas. para ,oitocentas e cinquen�

SANTA CATARINA

traria àr Indústria carboni
fera de Santa Catarina,
tendo nos declarado, o
Ilustre Catedráttco, que:1
.ndústría carbonífera terá
oportunidade de ver divul-

r I .

gados e estudados os seus a'aCIOprincipais prohlemas rere-
rentes a geologia e aponta- -

da;i��Wi���oad:q���r��ista DESPACHOS,

declarou-nos. o Professor Despacharam,' ontem, iom o Governador do Estado:
Camargo Mendes, que, Geraldo Wetzel, Secretario da Fazenda _ Alcides
alem dos múltiplos oenert- Abreu, Secretário do POE - Martinho CalIado Jr.

����c �rogg��;��:�âBr�� Secretário de Educação e Cultura - Attílio Fonta ...

sneíro de Geologia desen- na, Secretário da Agricultura ---1 Paulo de Freitas
volvera um grande mte- Melro, Presidente da C.E.E.
resse turístico em torno de AUDI�NCIAS:
Santa Catarina O Governador do Estado recebeu, ontem, em audi-

el�'�it�st;���;den��seá� A�� ência: Prof. Josué Mendes, Catedrático da FacuJ_

soctacâo Brasileira de Geo- dade de Geologia de São Paulo _. Profs. Francisco
logía, que ora nos visita, Takeda e Carlos Buchele Jr., Diretor do Dep, de
uma feliz e agradável es- Geografia e Cartografia _ Dep. Estivalet Pires, Pre;
���ad:�;�is nS�st��sgur���� sidente da Assembléia Legislativa --;- Sr. Pedro Bar..

gressistas, que se reunirão bieri, de Curitiba - Sr. Ary Wagner, Prefeito de
aqui. futuramente, os me" Palhoça - Vereadores da Câmara Municipal de Pa-
lhcres sucessos em suas Palhoça, acompanhados do Dep. Ivo Silveira -----! Co..
pesquisas e estudos. missão de Gaspar, composta do Prefeito Pedro Klraus,

Preso do PSD; Edmundo dos-Santos, membros do
Diretório; Walmor Beduschi e José Estefano dos San
tcs, acompanhados peo Dep. I Pedro Zimermann I----

Dr. Carlos Ktrebs filho, Diretor do Dep. de Sanea_

mentes - Engenheiros Castelo'Branco e Gustavo
Braga; - Dr. Guilherme Renaux, Pres. da Federa

ção das Indústrias em Santa Catarina _ Dr. Ingo
Rerraux, vereador e industrial em Brusque ----I Sr.
Luiz Meson, Prefeito de Orleães _ Sr. Rafael Silves..
lre, de Orleães - Sr Hell1'ique Deb(p(l, Presidente
d'o PSD de 1mbi tu ba.

Ia mil. resultando maior
disponibilidade do carvão
:\ vapor

Avaí Versus
Esporte, Clube
Bahia

FOJ'ianópolis, mais uma

véz viverá I'nomen1os de
alegria, mormente o pú
bico esportista, com a

�:�������:!it��le�V�:re .;
C-; e 'o vencedor da Pri_
meira Taca ';Brasi!" E.,
porte CI�be Bahia,' d;
terra que lhe empresta o

nome. O "match" terá
lugar às 21 Horas no EF_
tádio Dr. Adolfo Konder
(CAMPO DA FCF) Não

percam!

"As Mulheres
Não Resislem"
Este o título da oeca

.que será encenada �o
TEATRO ALVARO DE
CARVALHO, hoje, às
20,30 hora,; oelo conSf_

grado artista PROCOPIO
FERREIRA, coadjuvad"o
pela sua espetacular
companhia.

Cobranças de
mposlos e Taxas
MunicipaiS
o Gabinete do Prefeit.o

torna pÚbllco que, duran!,c
o corrente mês scrá efe
tllada a cobrança do 2°
Trimestre dos Impostos de
Jndu,�trias e Profissões, Li
(�el1ça, Atos de Economia,
Publicidade, ACerição de
Pêsos (. Medidas e Taxa de
Limpeza Pllbliea.
Comunica, out.rossim, que

terminado o prazo, os im
postos e taxas acima refe-
1 idos, sel'ão cobrados com o

acréscimo de 20'1 de mul
ta

13 de abril de 1961

fletro�rás a�rova�a
Finalmente foi aprovada a redacão Fi

nal do projeto originário do ex-presidente
Getúlio Vargas, que institui a Eletrobrás. O
projeto em sua tramitação na Câmara, rece
beu

-

"alguma semendas, lirá agora à sanção
presidencial.

A notícia da aprovação do proieto na

Câmara repercutiu favorávelmente nos meios
'.�·nacionalistas do país, que esperam, agora
J!que o Presidente Jânio Quadros sancione o

referido projeto.
.

FLORIANÓPOLIS, Sexta Feira, 14 de ABRIL de 1961

Francisco Jacinto de, Medeiros
AGRADECIMENTO

Sua Família agradece, sensibilizada, aos parente.'>,
amigos e pessoas de suas relações, ao c).r, Arthur Pc.,
rcira Oliveira, ao Provedor c Membros da Mesa da
Irmandade do Hospital de Caridade, bem como aos

enfermeiros, telefonistas. funcionários e Irmãs, espe
pccialmente a Irmã Modesta, as manifestações de>
amizade e carinho que dêles recebeu durante a sua

enfermidade naquele nosocômio.

�O Governo

uõ� UO,,!;
PIIGU' DEPQI!:
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