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Àssembléia Legislativa -Instalação hoje
DOMJ"GOS F. UE AQUINO

GERENTB

-- --------�-_--

Hoje às 15 horas, com a presença de IS. Excia. o Sr. Governador' do! Estado,
membros dos poderes Legislativo e Judi
ciário, altas autoridades 'civis, militares c

-eclesiástieas, serão instalados os trabalhos
dn Assemhléia Legislativa do \ Estado.

2ntefLedt!Ctnte� fz,efJ.eLa,cdeJ �eLtCtJ
".ee� h�mem rpte ocaiou. nC9. edpa,çct

MOSCOU 14 _ O major Yuri A. Gagarin disse, avlão.
.

porem. mesmo as- este vôo ao cosmo, gostei Estados Unidos também

hoje, que t!'nb�lhou e comeu �om facilidade no e�tado g�'gu�;nd�l�n� P2�i�I;.el g�: m'#!���ntn _ "Como pode ��;:I��n�cimco���.nQuudnJ)gJ�
de falta de peso, durante o voa, e que seu organismo runte o vôo, consegui ver, ser éomparado o vôo num dizer sôbre tstos'

:'�s��t:�1 :i�:�:���!�iaà �a�ia t:l�r:.r�v��:�: :��uf��� ����s �:.�i����aOlh6:\ cf��: ������?,m\lln com o vôo de

tl!es�>o�t�o�el'��o.�re����
IllOU na cabina do veículo espacial en�uanto voa.va a �l�'\d���r��� �aVi���r�O ��� l'O�e;��:;a;m "��o �I!�� �al'al!l o p�:oblelll:\ da utt

lima velo�idade de 30.?O.O km. hora�'10s, a mais de
li'l.O_�LC é ext,raordinD;ria e maquina com asas com ou- ���i�o c�����J�I�à�oP�gi���'

1110 km acima da suoerücíe da terr�. .

n.ur:o bera. � passive. ver
tro numa maquina sem Compartilharemos a SU·

Gagarin prestou tais declaracões em entrevista .1.. �al"U, translcüc da super- asas. O primeiro vôo, a nsrecão do exlto com os

concedida à agência noticiosa ,o{i:ial soviética "Tass", ���� �:�::':;�let��:���a, eS��I� uma velocidade de 1.15,0 cosmonautas norte-al!leri
11l1m local não revelado, na RUSSla. Acrescentou que ros. Existe uma Caixa mui- km hora rios e o segundo a canos quando estes nüngt-

outros objeles, na cabina flutuavam em volt� de si to _estrelta.que faz ayan- ��e��� �m �I�taar����r� p�� �1��\���� O����IV�Úi� c�:�
O novo herói da União S:viética, que amanha rece., sicao da cor do horizonte 1.500 metros e o segundo a pac para todos nós po

borá apoteótica recepção, por ocasião de sua chegada J'��ra Ea t o�sfurl�a�e l �os aoo qUtlomet.l"Os." Gagarln J"ém� aquela zona não' deve

a Moscou, disse que.' a'p�snr �a falta de peso pôde to_ �e�i�';I�� ncôI� ��u1. p�d�\·1� f:pr���seob�d�eu u��az;:;en��� �f{osU�;IA���I�S. Cb�vlro��;
mnr notas de sua histór-ica viagem. ter Jicndc multo mais tem-

gem de felicitações do prl- empregada apenas para
po na n_ave síderal, P9rém. metro ministro xruscnev. fins oaciricos. Os cosmo-
a duracâc de meu voo foi Pergunta _ "Segundo a nautas norte-americanos

���;l��I�:g:('i�t· T�'�bar��; Imprensa estrangeira, os tccnunua na última pá�.)
"bem a bordo do veiculo,
sentt-me bem a minha
moral foi excelente. Pede
ria ter permanecida o tem

po que fosse necessarlo pa
ra nu.nprir a tarefa".

Desaparecida Desde Segunda Feira

tronauta declarou que "0.

mesrnr; efetua-se lentamen

te, passo a passo, suave

mente, Sentia as pernas e

braços da mesma torn-a

que antes, porém as mes

mas, outra vez, adquiriram
peso."
Gagarin então descreveu

como se via a noite e o dia

na terra. desde o espaço.
"0 dia, na terra, é visto
com muita clareza. E' Ia
ell distinguir as margens
dos continentes. ilhas,
grandes rios e grandes re

presas. "Quando sobrevoei
nosso país, distingui os

grandes quadrados de nos
sos campos coletivos e po
dia distinguir quais eram

os cultivados e quais eram

os campos." Continuando
com sua descrícâo. Gagu
rtn adiantou que-r-untes de
seguir para o espaço, meu
võo uutertor mais alto não
rot além de 15.000 metros.
Do veiculo sideral não

pude ver tã.o bem como do

"A transícão da falta de

peso para' a gravitação,
com a aparição da força
t.lc gravidade, é suave. As

pernas e braços sentem-se
como antes, como durante
a falta de peso, pOl'ém, vão
uovamen'e adquirindo pe
SOo E'1 ja não flutuava $Ô
tn e meu assento. mas

erundeí-me nele. Quando
se apresentou a falta de

peso, senti-me muttç bem.
'rude se tornou multo mais

tncü e isto foi simples de

entender. AS pernas e bra

ços não pesavam nada, Os

cbjet-», simplesmente flu
tuavam ou nadavam na

ctl.bii!3.. No que diz respeito
a mim, não estava mais

�en taao como antes, Esta
va no ai'. Durante o estado
de rujta de peso, comi c

bebi fo fiz tudo Isto da
mesma forma que em ter
ra. Trabalhei durante este
mesmo periodo, escrevendo
uunbas observações. A es

crtta foi a mesma, muito
embora meu braça não pe
sasse nada. Não obstante,
tive Que segurar o bloco
wm as mãos, pois que, de
0utm maneira, o mesmo

teria flutuado." Descreven'
do. suas sensações durante
o períodO de falta de peso,
Gagarin acrescentou Que
'trabalhei com as comunl'
t':tc;ões, por varias canais.
Usei a chave telegrafica.
COnvenci-me de que a falta
ele pesa não influla em

minha habilidade de tra
balho."
A ,«,:;'."uir, descrevendo a

tran';icão da falta de peso
para n normalidade, o as·

II CONGRESSO BRASILEIRO DE
SERViÇO SOCIAL; i

.. Poderão Inscrever-se no Os interessados deverão
II Congresso, os Assistentes apresentar-se à Secretaria

. Sociais, as Escolas de Ser- do Congresso no Rio de

viço Social, as instituições Janeiro ou - nos Esta

l personalidades dtré:c ou dos '-, aos Comitês Regio
tndn-êtarnente ligadas anais Provtsórlos, para as

programas de Bem-Estar inscrições que serão feitas

Social e pessoas in teres- mediante preenchimento
sacas nos assuntos nbor- de ficha prôprta e paga-
<lado i pelo Temário. r.iencc da taxa üxada

A foto acima é da menina MARLENE BEZERRA, tie
11 anos de idade e que se encontra desaparecida desde

segunda-feir-a, dia 10. E' filha do sr, Aldo Bezerra e

de sua esposa d. Lourdes Bezerra, residentes no Su1:-_

Distrito do Estreito, rua 3 de Maio, 592. Ao que apu
ramos" a menina está desaparecida desde às 11 horas
do dia 10, quando saiu da aula (Grupo Escolar José

Boíteux}, não mais voltando à residência de seus

pais. A. família, por nosso intermédio, roga a quem
souber do seu paradeiro, informá-la no enderêcc ací;

Pergunta _ "Qual foi
sua prtmelrn Impressão
quando tocou em terra?"
Resposta - "E' dificH

dizer, em palavras, todas as

impressões que se concen
traram em mim quando
desci em nossa terra sovie
nce. 'Primeiramente, sen

ti-me rena porque havia

cumprtdo com exlto a ta
reta de que fôra incumbi
do. De un�"a maneira geral,
o que sen1.I:,poBe ser eles

c4ito com 1,Imi;l.. �sQ palavra
_;; Alegria. Quando ueecre
cantei a canção: "A pa- .

trta ouve, Q patria sabe"
(esta { uma canção muito
conhecida na Russla)."
Pcrgullta _ "Qual foi

>,ua l'eaÇ'tto à proposta de
(Jue se preparasse para seu

\'õo eosmlco?"
Resposta - "A vontade

de voar no cosmo el'a um

desejo pessoal meu. Queria
ser um cosmonauta. Quan
do me fizeram a proposta,
comecei a preparar-me e.
como se vê, meu desejo,
meu sonho, cOnverteu -se
em realidade."
Pergunta - "Qual e sua

ocupaçãó favorita?"
Resposta - "Em primei·

,'0 lugar, gosto de voar. De
uma maneira geral, sem

pre voei em a vlões. E sõbre

SalárioíminilDll: á. relí�s ,Heo-econômicas
oeraís: Sul: São Paulo, poderiam fixar nwete ...ma,

Paraná. Santa Catarina e xímo. mínimo e médio.

Rio Grande do Sul; Centro Seriam assim eliminada!!
Gest�: _ Mato GI'OSSO, as chamadas "fronteiras
Goiás e Distrito Federal ce salários". Para melhOl"
(Brasília). exemplificar citamos u.

Com essa divisão as co- situação existente entre
rr.iss[;('s de saiário minimo os Estados do Rio e Minas,
lieriam também reduzidas O menor salârio vigorante
para cinco regiões e a no primeiro é RlfI.is elevada
tabeb de níveis do país te- do q\le o maior fixado nu

!"ia no mínimo quinze sa- !-cgundo !em Belo HOl'lzon
lârios. Em cada região ha- te 0\1 Jui\l. de Foral.
veria três sub-regiões, que

•

RIO, 14 LV. A.) _ O niuu.cipíos de zátados di"
grupo de trabalho destg- rerentes - como a rnaté-
nado por determinação do ria envolve aspecto legal,
presidente da República a comissão sugeriu ao go·

para J'ever o zoneamento ,,�mo da União a remessa

do salário mínimo e $Ôbre ele mensagem ao Congres
êie se pronunciar, entregou .!:o Na('!unal, para reduzir
ont.er.'l. seu relatório. l1:sse as 22 reglõcs geopoliLicas
grupo, presidido pelo pro- para. cinco regiões geoeco
curador Benjamin Eurico IlÍlmicas.
Cruz, realizou seus estudos O grupo de trabalho,
sob dois aspectos: um para nessa. sugestão propõe que
correção de niveis num se adote a divisão já con

mesmu Estado e outro para �agrada pelo Conselho Na'

superar as divergências danai de Estatistlca, que
l'alarials entre municipios estabeleceu cinco regiões
\lzinhos e pertencentes a no pais para efeito de fI-
Estados diferentes. xaçã'J dos niveis do salário

,
Na correção de nivels�no minimo: NO!'te, Nordeste,

mesmo Estado, ou seja a loeste. Sul e Centro Oeste.
tranc;poSição dum munici- Norte: Amazonas, Parâ e

pio de uma sub-região Maranhão; N o r d e s te:
para outra, a comissão Piauí, Ceará, Rio Gran-

Ministério �a A�ricultura instalará lá escolas ��ifiJ�;��:�Y���j;1�i ��W{��i��;:�;:,��rf��i�
n�ricolas e A�rotécnicas no �aís

-

d;�;;�����' �A;io'si�����R;�n",
f'üF!-TO ALE�RE - A SEAV, dr. Cunha Bayma \'ai construir e equipar, 57 AGRICULTURA

��.p�ri���;en;l�ef;ri�rl�il� ����a��as �:as V�!h:�i�! �o:::jO�S��f:dg:.r�e�\�.�d�� Com o Deputad� AttL

vai c�nc!Ulr as obra� de arrastando em diversos cril�I"ÍO populltcional, na lia Fontana, titular da

�onstl uçao e !nstalaçao de pontos do território nacio· oase de 1 estabelecimento Pasta, .estiveram em au-

tjc�ig���Sseagg����a:e�o�g:�: ��cfUi���r�e��;�r��s e���� �:;��e;;. c:g�e5��n�J�, ha��� diência: os srs. dr. Lauro

datiocs. do Pres\�ente da xlmos 5 anos, fazendo par- ba de ser autorizada pelo Fortes BUstamente, Di ..

Rell.ubhca e do Mmlstro da tc dos trabalhos da SEAV Presidente da Republica retor da Producào Ani�
Agl"l('uILura. lJara (; próximo quinquenio. Lonforme proposta do Mí� mal; Serafim F�ucs; dr,
O Superentendente da Por outro lado a SEAV ����;li��ãgade ����Il����ía� lônio Ferreira, Veterin� ..

rie iniciação agrícola que
rie da Diretoria de Pro_

I.&m como finalidade pre- dução Animal; Deputado
paral' operários agricolas e Orlando Bértoli; sra. Ma-

2��{�'e�ã�f�'í����I"� ����: dalena de Mourfl Ferro,

r�zou tnmbi-:n, a constru- ,Presidente do Preventó_

çao, no presente exercício, rio de Santa Catarina;
de 99 escolas a�1"Ícolas nos Eng. Agrônomo Almü'

�;�.�1g�, A��g�::á, se�!���' e Cacereiri sra. Etelvina

Malo Grosso lÚO de Jll: Ca€·tano, de Brusque; e

llell"O, santa' Catarina e mais AS duas seguintes
Rio Grande do Sul. comissões: de Gaspar: sr.

Pedro Kraus, Prefeito,
Edmundo dos SantQs, Jc_
sé dos Santos e dr, Wal�
mor Beduschi. acomp<,_
nhados do Deputado Pe_
dro Zimmermann; de Or
leães: S1". Luiz Mason,
Prefeito, "Srs. Ney Cunha,
Samuel Sandrini e Ra_
fael Silvestre, Presidente
da Câmara Municipal.
VIAÇÃO E OBRAS

PÚBLICAS·
Com a..' eng, Ahnes

Gualberto, titulnr da Pn��
ta, estiveram em aUdip.n�

Reforma Con
tinua: MIRAMAR
As obras determina_

das pelo Governo do Er'_
tado oara recuperação do
tão discutid'J Miramar e

,consêrtos no madeira
mento d". Ponte Hercílio
Luz continuam, estando
a cal'go da Diretoria' d(1
Obras Públicas do Es
tado.

Vôo Sideral, Marco ,Memorável
Na História dos Tramportes

em automóvel.
1903 - Wllbur wrlght,

norte·amerlcano, realiza o

primeiro võo do homem
num ltparelho mais pesado
do que o ar, em Kitty
Hawk, Carolina do Norte.

1957 - Os sovictlco.� !�n
r:am II primeiro ooté!ite UI'
liflehl do. terra.

1981 - O" soviéticos lan·
çam o pdmeiro homem ao

espaço extra-terrestre, fa
I.endo com Cj\IC o mesmo re

�ornc a salvo fi. terra.
-N. da. R. - Como se

I'C do texto acima, OS nor
te-americanos não reco
nhccem o feito de Santos
Í),llllunt. atribuindo ao 5eH

patrício Wright o 11rimeil'0
"õo em aperelho mais pe
sado que o ai'. Respeitamos
o tex�o dn A. P., mas com
(,lc !':lO ('()n�oldamos, em
nbsoluto.

NOVA YORK, 14 (A. P,)
OS acontecimentos

1 mnscendentais na histó
ria dos meios de transpor
te do homem são os se

t:uintes:
1492 _ Ct'istóvão Colom

bo, navegante genovês,
descobre a América para a

Espanha.
151·1522' - Fernando de

Magalhães, português, rea
cia: srs. Matias Broering, liza [I primeirn viagem de
Fiscal de Estrada do DER tircunaveg:J.:;ão do globo.
de Curitibanrsj Olívio 1807 - ftobert Fulton,

Nóbrega, Presidente do ��t���n�l�ll���I?� ���CS;�Ó:l
PSD de São Francisco do vapor _ o "Clermont".

Sul, tratando de assunto 1825 - Georges Stephen-
relativo ao porto; DepL'_ ���'I'oint��ê� â�n���a;ei����tado Ivo Silveira; Depu.. 1885 _ Gottlieb Dalmler,
tado Dib Cherem, acom- alemãc, patenteia um mo-

panhado do dr. Alvaro tor de combustão interna c

MiIlen da Silveira, Pr('� de alta velo('idade. que

curador da Prefeitura da
revo!uclona o �ransporte

�0P��:����:::�:P��;= Jânio interessa�o 110 C6111IÍrC"Onicípio de Santa Cecília,
• lr

��:t:�t�st�:�e����� v�: com a· Ru'ssl'areador José C, de Mede;_
ros e Vigário Ildefonso;
Darly O, Carvalho, topc-_
grafo do DER de São Mi�
guel D'Oeste; Osvaldo
Westphal Presidente do
PSD de .Braçl) dI) Norte,
acompanhado do supler_
te de deoutado Lauro
Locks; Jo�o Batista �I_
berton, Prefeito de Grão
Pará; Pascoal Simone
Neto, oficial de Gabinete
do Vice-Governador; Nil_
son Carioni, Superintel'�
dente do SESI e dr. Ingo
Renaux, VC'readol' c In�
dustrial pm Brusque.

Visita de Gronchi, ao Brasil,
Durará Apenas 5 ,Horas

RIO, 14 (v. A.) - A visita ,!ue o pre.
sidente Giovani Gronchi Jará ao Brasil no
próximo dia 19 durará apenas cinco horas,
que serão passadas na Ilha do Governador,
informa um progama especial distribuido on

tem, pelo Itamaratí. E' o sQguinte o roteiro
traçado para o presidente da Itália: "Desem
barque às 13 horas no aeroporto do Galeão,
recebendo-o o sr, Jânio Quadros e senhora;
Revista às tropas e almôco na residência ofi
cial do ministro da Aero"uáutica na llha do
Governador; 15,30, reunião com altas auto

ridades brasileiras; Entrevista coletiva à im
prensa às 17,15) no restaurante do aeropor
to do Galeão.

Embarque e despedidas às 18 horas.

BRASíLIA, 14 (v. A.) -:'

Em despacho' ao Ministro

g::si�:���õ1ân��te����'nl�
cou que a missão do Minis
tro Leão de Moura a Mos
tOU, deve ser prestigiada
ao máximo. Sublinhou o

thefe do govérno, em des'
j.:acho, que o Conselho Na
CiOnal do PetrÓleo ...e a Pe
trobrã..s deverão fornecer
no Ministro os elementos

��iqO�. p:�róf��v:�v'��\�b� .... _

�alientou ainda o chefe S • B onU S O Jdo Govêrno que as instl"u- It II '(

�S�� �nf::ã: d���� :eral�� S O C h r r, z '_1'f_.�c!"."lIjntrs: \)l'ocllrrll' alll

j11ll1.r o volume. v;tlor e lis-

tas ele produtos no intel'
dmbio dos dois países.
Essa ampliação' e vital pa

r;�teJ'�ss�om���cl�fasi����
pelo trigo, fertilizantes
meta:". máouinas e equi'
pament.os. O presidenla
também mandou examinar
:1 pr�posta russa para ex.

poslçao de seus produtos
mdustrlals no Br:UIII.

Qunnto à Economia Ru
ral Domestica, a SEAV ins
:alaru ainda 110 corrente
ano, uma escola especiall.
zada em edificio adequado
Devido ao sucesso que os
cur.<;()s de Economia Rurar
Doméstica vêm obtendo em
Srasilia, foi autorizado no

��a����al�e pi��2'1;���
(,:ao de escolas semelhantes

���ã��da unidade da fede-

DIs.�c ainda o dr. Cunha'
Dayma (Jue Já ordenou es
I ndoc;, 1>01' técnlco-c; cspecta
li7f1c1o� P:l.l·u fi rl'lll'gunlza
I;f>.O ufl, ::lEAV.

,.:,-,,:::,�.. .. -�.
, .. "

'��li��,�,';'_ ;�,,*,)i�i> '1"('.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,
• RIANóPOUS. Sábado. 15 de Abril de 196)-------------------- -o I!lTAI>(J" O .AIII j,JlltTIOO mUlO na IU.JlTA t:ATA,KIN,'

FINALMENTE HOJE ACONTECERÁ O MOVIMENTADO ii
fESTIVAL DE MODAS DA "BOUTIGUE" "A BONITA" • -----------

, Agora em Santa Catarina as afamadas LENTES DE

• CONTACTO.

• S{h��jtr;; �et;II���:���O�i�.ICr\ SCUSSEL - Felipe

•

: Sociedade Pró
: Desenvolvimento
: do Estreil'l
• Na reunião do dia 4.4.61 sita, prometendo fazer o que
.• 7D.n). foram tratados os se- estivesse ao alcance da SODE

• .u�nt;�i a:�i���:�IO que será �a��rsa����I��o�������p�:;�o(;�.• e:\.a umn exposição de mo nades em tudo o que fosse do

• UVDS aos .prereltos desta ce- jl1�eresse da ordem púbürn.

, '����e�i::c�ã�/�:' d:���':d� al�:�=j���:::��a�e���r���i�
• J transito pesado via Barrei- 'dentes no Estreito, que a

• :o!> c Capoeiras, a qual será SODE não prometeu realizar
levada por uma comissã� de� I obras públicas,. pois I:ão é de

• a entidade, (IUe explioará ] sua competeuoia, e Sim, pro

, Jetalhadamente o assunto: j pugna:- junto a essas autori
feminina, que circulara na pessarera; _ foi dado conhecimento dades, por melo de pedidos c
do Clube Doze. , lOS presentes que o Sr. Se- exposições de motivos, para

• ���IL�i�l�a fI���;�e i6a;i�!�rj� ;�� �:a���:mObr�:�çoãb:a�I'!��
, aquaclonar o problema da pua e neceesartas ao progres-6 �n�:��::i��e���o��a ::���n:�'l q:i�s_ I ��:��Ia�'g�SO��, n::ll�e:vi��e��:�' �.�::��\l��O a��::I�I�:i:�co:O :�!� �:t:ii��ç�;:� �:�ears�

la feira. o millonthio Marcos O. Gros Festival de Modas, apresenta as últi-. lera Caramurú; rottsmo improfícuo, que com-
senbacher aconteceu em grande roda mas criações para a estação _ Nal _ foi deliberado o Ianca . pareçam às terças feiras às
de amigos. passarela azul, desfilarão as srtas.:, .�oe;!o S�:i��laVi���::nahaa!� ;�:t:ir��r:sf�� ��b�o�e!�e��!����ap��lv��'�,u�Ci�����a �:�;�:. Jllaçã.') das atividades da conhecimento das auvtoades

Terezinha Amin:, vara B. Kasting' ,ODE em benefício do zs- desta entidade em beneficio
Heliane Maria Lins, Malliza Ramos'lIII .retto. dr-Ies próprios,
Diva Maria Carvalho, Heil!{isa Helem.lII, A reuníão do dia 11.4.61 Fpolíx fF.strcito), 5.4.61

Znni.P!g_ ,Carvalho, Suel� Pereira f'. (80."1, contou com a presen- Celino Camargo Píres
Virgínia Lopes Ramos. " ca das seguintes autoridades Diretor do Dep. de Peso

-'---- :::::: _ • ��:�:����tiC�:I��:!�, �:le�:� Quisa e Publicidade.
.

• do Especial de Policia, Dele

-::t"!I!2 �;�\����ira�:anOb:��tae�;h��:::;�����' �·���le��l.P��ic�:r�i�oE�!re��� ítí"'NrAti.sdtJ-INOMEI?lN�C5!S��0��I��0 D��R���. EI:n�:r:d�Md� 8 �;n;.�:::;o 6::�0�Il:s.nossn cidade c • -aneetros: Coram debatidos

apêlo que fizemos dias atrae. solicitando providências • ' ��ei�o���n���:��c���ld��:Il ..",-sôbre as correi-tas desenfreadas e a nenhuma stençã-. 3 Logo mais as 10.30 horas na Capelr.' tro, tendo as meuctonudu. A VENDA NAS
���/;;t�rã��it:i,d:.!�:����i: ��I:a���r���:�����eli�:;:: 9 A Bonita e Insinuante Ledo. Cotrin �o e�li:c�Si�a��������se·d�e����ar�::í. :�:����d�::S l�;':;:���a�s :�I BANCAS OE IORNAISIra a mão. tumultuando () trânsito e oferecendo cons- vot-ou a nossa cidade. Hoje a beleza Llno com o Dr.-Joào Augusto S�raiva' .uu pratica; esta entidadetentes perigos por tôda a parte por onde passam. de- de Leda Cotrin acontecerá no Clube , cela palavra de seu Presíden-, E REVISTAS

,;a�!�nel��e.���n�:I��nr.��d�e c��n���o�h��·.ovoca� protestos Doze de Agôsto.
• .".,.g'.·'lde."I!"!!"�h0õinrosa

vl

_

o ap��n�ui;s��:���s. andávamos quando forruulamcs • 4 oenc indivíduo comentou ri mancil'�,
Há três dias, quando as crianças deixavam gru- • 10 O Clube sorcpuuusta recepcionarà ��õ::n���I�:�l:l:el1h;�::r�rq�� ���1��1�., TEATRO INFANTIL

pos escolas nesta Canital para retornarem a seus la- • hoje nos salões do Clube Doze de dizendo ser isto errado. Errado se.'
:7�� ��!�rid�!c����oc��:mP�l�:i���as�:!�l' promovendo. �:::t���e��e�:::��;:: ���J���:c� ����:, êt���le����:ra���l:a��: :�os::--

Uma aluna do 4.0 ano do G!'uno Escolar Dias Ve�, Está a cargo da elegante sra. Celeste tar·se, tendo classe, pode mostrar o.,,
!��o� :OijO�:I�e��al����� pr:������a sé���s uFe�im����:tae •_�M::::,� :t��r!:õ��':.d� .. :l�\.._ .. lL .. ,fi
ai�da, c;)�o quase acontece, parti� .em velocidade in... O P O R T UNI DA D E S ComerciaiscrIveI, deixando covardemente a vItima sem lhe pl'e�_
tar o· menor auxílio. A I!'ctleraçào do Comércio do de Taxas LiI'l'es: conU· ·ces. uma de Cr.� l50,Oú ao

A menina. de nome Véra é filhinha do casal je Santa Catarina vem de re- nuarãD a sei' negociadas no 5er ;lutorizada a importação
Pedro Bosco, professor do Instituto de Educação foi �cber di\ Confederação Na-! M('!'mdo de Taxas Livres as e outra de crS 50,0r: na ven·
levada ao Hospital de Caridade onde se acha reco- dunal cio Comércio, expedien u,"i:;:l� resultantes de expor- ciment,) do contrato. que de
Ihida e entregue aos cuidados médicos, apresentando i ie cú.!leando divliJgação de tacão dos demais pl·oduto,;. verá ser fechado obri�(-atória
várias equimoses pelo corpo e principahnellte na ca� l.Sl"llnto,o; de interêsse do co- ob�ervadlls, em rclação ae ,;lúllte a 120 dias.
beça. , mércio. di�pcrs�o na Instnlção nr. 192 B - Mercado de Taxas Li-

Aí está -o fato a merecer a atenção das autori� Entrc os atos do Poder PÚ de 30.12.59, as seguintes aI· Hf'S passarão 8. ser conduzi·
dades que devem tomar medidas nrontas e enérgica!'. b!;co Federal, que diz respei· crações quanto ao pagamen- ja" tOdas as demais importa
para que sejam evitados novos e perigosos acidentes to ao comén:ic, destacam-se to do contravalol' em cru- �êc.�.
como aconteceu com <l menina Véra. los seguintes: !eirOS ao exportador, o qual C,; interessados poderão

Onem, na esquina da ma Felipe Schmidt. com a I CARTA CIRCULA:R �IBAN ·era processado na forma Ib'Cl' mais esclarecimentos
rUa Padre Roma, outro ciclista quase se espatifa ceI' .. nr. 360 - DIz respeito fi exe- abaixo; a - Cr$ 100,00 por na Federação do Comêrcio de
tra urna caminhonete que passava na ocasião. t' ne� cução do disposto na Instru dólar ou seu equivalente em 3,mta Catarina, edlficio "ede
cessário chamar êsses taradinhos que não tem a me-- ção nl'. 204, de 13.3.61. da )utras moedas. em letras a do Centro SESC-SENAC, à
nor consideração com ninguém e com êles próprios, I superintendência

da Moeda ·]\.1e se refere a alinea "b" de rua Silva Jardim, nesta Ca
a fim de que aprendam, fi reSj)eitarem a vida de seus e do Crédito, esclarecendo: I item III da Instrução nr. 192, pital.
semelhantes, - EXPORTAÇÕES - A - ) prnzOr (Ie }20 dias e a juros --.,,------

Ficam os fatos, esperando_se medidas de repl'e�_ Mercado Especial: serão con de 6 por cento ao ano; b - Segunda Turma do
são qce não nadem tardar. I duzidos

no mercado que pas· o rt:stante em moeda eorren·

A MEN�NA DESAPARECIDA E QUE AINDA sará a denominar-se MER� te nacional. Para efeito da Arligo 91
���9n��LTZ�' :Os;��ad:m�:�:ra�uv�a�': o�ue ap!!f=' ����el���!�Ià:L�xp��tZ�;;� ����:ãua d:�i�:!l'as":,,,q��s�: (Ginásio em 1 ano)
loc�Ji:lada ou que a respeito lenham notícias, de uma dos seguintes produtos: café item, .�el'ão desprezadas as Em junho próximo terá
i:lenina de 11 ,lIlOS de idade, que foi ao GrUDO Escola�' verde em grilo. torrado. moí- parcehs Inferiores a dez mil início no Instituto D. Pedro
ti �s Coqueir(Js. como ó fazia regularmente e que ha do ou não, ii. taxa de CrS. cruzeiros. II. aulas preparatórias aos

três para quatro dias não v-oltou pW'a casa, pelo 90,00 por dolar 011 seu I!qui- J1 - IMPORTAÇOES - A candidatos aos exames do
menos .'llé oU<i!l{lo registramos a notícia. O fato co.- valente e moutras moedas, Mercado Especial - Serão Artigo 91.

1lle�a iJ\lpre.��ion.u· sêriamellt� a população� enquanto exclusive despesas bancárias, conduzidas as importações f:xito e garantia a serviço
comentill'io$ dcsencontrados clIculam pOl' toda a par_ fiscais e de corretagem, que de mercadorias mencionada� daqueles que ainda não têm
te. Por O)nde andará a menor e o pior: que teria corl'erllo por conta dos ban no';' 1.0 do art. 50 da. Lei nr. o curso ginasial.
acontecido cem a pequena esludante? cos compradores; cacau em 3.244, de 14.6.57 à taxa dc Informações dlàl'lament.e

0" pais ca{la vêz mais aflitos, procuram por todos amendoas (l derivados, às ta. CrS 20,00 por dólar ou seu das 18,30 às 19,30 horas no

os meios uma pista para descobrir o já enervantE' xas que forem comunl('ada,�, eqüivalentc em outras moe.' Grupo Modêlo Dias Velho -

mistério. posteriormente; !3 - Mel'Cl' das, oagável em dllns presta- à Rlla Nerêu Ramos, 39. -

�"O"'SX'FST$X"JJ'craxxxX'ST""'"�
.. t.Ji-H'd ;.drn()�·;�r. t:' .J�nli:tI �)em d:�ols de s,tIa R• casa. III 1.1,1.,( 1,\ 1,\l. ..\U, IIOTEL H�����������T"3��.

NOTURNO IV
Péricles LuÍ7 Medeiros Prade.

(para o Silveira Lenzi)

A essência da noite
me conduziu sôbre mim mesmo
c fui negro quando devia se!' branco.

A essência da noite
dormiu em mim como um canto de cigarras.
Pousou na umidez de minhas mães
como um pássaro imphune

(Serenou na esperance de ser dia
quando os olhos abrirem novamente]

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE

SRTA. MARIA DA GRAÇA JUNIOR
SRTA. LINDOllfAR GOULAR'I'
SRTiL ROGÊRIA GONÇALVES

_. VVA. CLOTILDE TAULOIS
SRA. ELEUDES da COS'I'A
SRA. IDALINA 'l'RILHA
SRA. ZILDA RAMOS
SRA. MAURA RÉGIS HORN
SRA. CARMEN LEAL de SOUZA
SR. DEY ALVARES CABRAL
SR. AIRES da FONSECA COSTA
SR. JOAO NICOLAU SPI'RYDES
SR. ARI LENTZ

•
•
•
•
•
�
'.
•
•
•SAYONARA em Hl:!!..,.'

O melhor ambiente com a melhor música, :
RUA JOÃO PINTO - Tt.RREO oo HOTEL ROYAL'
�o#>. ,_ ......��4i!L� •

VISITE.

OSVALDO MELO

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS

Assembléia Geral - Convocação

y comecuremos
(

Sociais De ordem do SI'. Presidente, levo ao conheci ...
mento de todos os associados que será realizada no
dia 27 do corrente eleição para nova Diretoria e
Conselho Ftecal: em primeira convocação às 19: 30
horas com a maioria dos sócios com direito à voto e
em segunda convocação às 20: 00 horas com qualquer
número de sócios votantes.

Florianópolis, 14 de abril de 1961.
José Ruhland Júnior

Secretário

SRA. FULVIO (LEONIDA) 11IEIRA, HOJE ILUS
TRA NOSSA COLUNA - DONA LEONIDA t: FI
GURA INTEGRANTE NA J,..ISTA DAS dez mais.

'rcny Mayrink Veiga circulou em

nossa cidade.

7 Na r-rdaoc de .rotuvtue realizar se-r.

��n��x��osr�� �iv�a e�:;:r i;rt��
Liz, com o Sr. DI'. Ulisses Gerson Car
neiro Lins.

. "JOAOZINHO 11 MARIAZINHA"
Entre muitas peças infantis da biblioteca do te....

11'0 infantil de Florianópolis, foi escolhida pela dire_
ção 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 ilh,ôé1, a famosa peça "Joãoúnho e Mr ..
riazi11ha", com seU magnífico elenco infantil.

Portanto, petizada, nâo esqueçam! Dia 22 às 16
horas, no Teatro Alvaro-de Carvalho "JOÃOZINHO
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.
--------

��
g,E1ZDEA�w

pROGRAMA DO MÊS
Programa do Mês de Abril

DIA 15 - Soirée - Sociedade Soropthnlsta.
DIA 18 - Cinema __: Terça Feira _ "sangue da Terra"

- Oary Cooper, Barbara Stanwyck, Ruth Roman.
DIA 23 _. Domingo - Encontro dos Brotinhos.
DIA 25 - Cinema -:- "Sete Homens sem Destino" - Ran

dOlph Scott e Gall Russel.
DIA 30 - Domingo - Encontro dos Brotinhos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ISTO SIM�
É'OPORTUNIDIDE !
, .J

'cRrj7
'25 MESES',

DE ENTRADA!
- O SALDO
V. PAGA EM

4-�"".61' 1�ORIANOPOLIS
.._�-- -

---

União FlorinoPolilana de Estudantes

Resolve:
CIDADE UNIVERSITÁRIA DE

. SANTA CATARINA o Presidente da Uniâo Ploríanopolítaj-a de Estudan
tes, no uso .de suas atribuições legais, de acordo com o

capuuto II, Artigo 4.°, das "Normas para as eleições da

un.iio F1orianopolitana de Estudantes", de 31 de março
de 1961, considerando que:

a) _ Não ter sido cumprido o Artigo 1.0, � 1.°, ítem
'I; das Normas para as .eleições do. l1FE;

!ll - Não haverem sido ccnroccrouncres na cédulas
para as eleições,

RESOLVE:
Suspender "sine dte" as eleições I�arn a mrotonn-uxe

cuuva da União FlorianopolitanD. de Estudant.es.

Florianópolis, 13 de abril de 1961.
Olavo Weschrwleldel' Pr�sldcnt('

--,_:::-�;��",:.,�,;j---:-;;:;.-:-._-

o senhor Presidente da Repúbllca, no dia 7 do cor

rente, em audiência a que estêve presente "O Professor Pe

dro Calmon, Reitor da Universidade do Brasil, aprovou a

exposição de motivos do Ministro Brígido Tinoco, da Edu

cur,io e Cultura, sôbre a conclusão das obras da Cidade

Universitária do Rio de Janeiro, da Universidade do Bra

sil.

Segundo êsse plano, que dispõe de verba superior a

cinco bilhões de cruzeiros, a cidade Universitária ficará
concluída ainda no govêmo do Senhor Presidente Jánio

Quadros.
Essa iniciativa deu ocasião para que o Professor Hen

rique da Silva Fontes endereçasse à Sua Excelência o se-

guinte telegrama:
.

"Animado pelas determinações de Vossa Excelência
relativamente à Cidade Universitária da Universidade do

Brasil, peço vênia para assinalar que o Govêrno de Santa
Catarina planejou e Iniciou a Cidade Universitária, onde
já funciona a Faculdade de Fllosorta, conforme expus no

memorial que tomei a liberdade de fazer subir a Vossa

Excelência pt O Estado já doou à União terras na mesma

Cidade, com área de quase um mllhão de metros quadra-
dos. Respeitosamente saudações".

.

No memorial citado, tratou o sr. Professor Henrique
Fontes da verba de Quarenta milhões de cruzeiros cons

tantes do Orçamento federal para 1961 e destinada à Uni

versidade de Santa Catarina, sugerindo que, a exemplo
de verbas análogas dos orçamentos anteriores, seja publi
cada na Cidade Universitária, por intermédio da Direto-
ria de Obras Publicas, Para êsse memorial, apresentado'
por ocasião da reunião dos Governadores, foi previamente

J

�;!:� :ê::u::c:::::l :0 s::::Ot: �óo�::�a:�:t.iv:e:ore::� I'rida verba de Cr$ 40.000.000,00:

rece��;e��S� �����;��a ��:v:e:ra b;�n:i��or���.r :u:e�! (Ginásio em 1 ano)
:::��;c!�v:;:;:�te�� �::r: �::oC���i=:d:u�r�ré��nei�: i in�: ��nI��ti��tt;;.o P;���
Faculdade de Filosofia, que para essa continuação ji tem! II. aulas preparatórtas aos

o terreno estaqueado; e dêste prédio, se Deus quiser, den- candidatos aos exames do

tro de menos de um ano, poderá ficar pronta nova parte Artigo 91. I
com capacidade para acomodação provisória da Reitoria Êxito e garantia a serviço
da Universidade, Poderá também ser Iniciada a prime1ra daqueles Que ainda não têm

Casa de Estudantes, para a Qual já há ante-projeto ela- :) curso ginasial. !
botado pela Diretoria de Obras Publicas. E haverá ainda rnromiacões dtàríamente

trabalho para operértos. porque, terminada que foi a das 18,30 ás 1-9,30 horas no

primeira parte da construção, receberam multes oétee urnno Modele Dias Velho -

-avíso prévio de. despedida." à Hua Nerêu uamos, 39. -
I

COMUNICAÇÃO
O Diretório Acadêmico XXII de Janeiro, dá Pnculdn

de Farmácia e Odontologia, da Uníversídade de Sant..

Catarina leva a conhecimento do. classe untversnàrra {

ao povo em geral, que não tomará parte nos jogos uni

vcrs.ténos realizados pela F.C,D.U., até a mesma nãc
atender as exigências feitas por nosso representante jun
Lo a ela. Outrossim, comunica que nenhum aluno poderá
apresentar-se aos jogos como representante do Diretório,

Florianópolis, 12 de abril de 1961.
Arno Magarinos

Presidente
C(,milo J, de Abreu i
Dlr. de pUb!i�� I

Segunda Turma do H ALUGA-SE QUARTOS, (sem refeições)
Artigo 91 .

Bem em frente à Faculdade de Farmácia, a dois paa

ses da Faculdade de Direito e do rtestnurante untverst
.

tério. Ver e tratar na Rua Esteves Júnior, n. 6.

\JOTOCICLISTAS
:\ P.r\l:\'"li!\ DAS BiCICLETAS. avisa (111e
,,'<lú npt a a oxur-utur () servtco rtc pinturn ('111

�!I.to' ir-lr-t as r Lambretas. TIna: CotlM'l!wil'O
�1:1 fra. 1;,1.

:iSFt

�
U -

-PROGRAMA DO MÊS
Programa do Mês de Abril

DIA 15 - Soirée - Sociedade Soroptlmista.
·DIA 13 - Cinema _ Terça Feira - "Sangue da Terra"

_ Gary cocper. Barbara StanwYck, Ruth Roman.
DIA 23 _ Domingo - Encontro dos Brotinhos.
DIA 25 _ Cinema - "Sete Homens sem T?estlno" - Ran

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

TEATRO ALVARO DE CARVALHO
H O J E 'A S 2 0,3 O

PROCóPIO
e seus artistas em:

"BANHO DE CIVIlIZAÇÃO"
3 Atos engraçadíssimos de Procópio Ferreira

Amanhã em Vesperal às 16 horas com preços redu.

zidos�

"LIÇÃO DE fELICIDADE"
'A noite, às 20,30, despedida da Companhia com 3

comédia:
--

ARTE DE SER MARIDO
Ingressos a venda pára todos os espetáculos na Bilhe
teria do Teatro,

AULAS PARTlCULARfS
Lecionccse; Latim, Francês, Aritmética e Algebra.
Procurar o Acadêmico de Direito, Guido Scltrei ..

ner Pereira, à Rua Conselheiro Mafra, 75

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANÓPOLIS, Sábado. 15 de Abril de 1961

, ENGRADA·SE MOVEI�

Dr. Lauro Dalira

Pr"f Harr"lr". Filho - Dr i)!lw!l'!,lo Hn·lrl!:"u\·. l'lIbl
-- I)� :�!. i.t .. � Abreu - Pro r ClIr!Il' dn Cll�tll l'erf'irll
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Dr Ruhe u Coata - Prof, A Sri:tIt .• xe tto - Waa

Lanlle � nr. A�,r Pinto 011 Luz _- A,'y Cllbral Tei\'e
1),lr'lII>·',,· ",,,are, - PI �·"·I:""r. '':,., liTflttr 1·�rI ... l'
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CO'''lIl1órIO: nu. jo'" 1"00<' �

�"" 16.00 ,. HI.O!I lmr.. �,.Otl.

GOSTA DE CAFÉ?
ENTÃO PEÇA CAFÉ ZITO

--------__!,,_

VENDE·H

i\lItDlCO IH MATERNI
DADE CARMELA DU'l'R,'\
DOENCAS DE SENHORAS
.- PARTOS - CIRURGIA --

CLíNICA GERAL
Ondas curta!' - ztetrocoa

gulacâü.
Consultório: - Rua vttcr

r1"t'.� t'l1sa'1!. sendo uma de material e duas de ma_! Me!re:C's: 24 --'----- (Ias 4 as 6 �l"
i\ Rua M.ajo.r Costa {Servidão Ce�io Velgn n ..

:;0)'1 "Rr.S.l�e.n�:a:
-

Rua.��UhC·�13 It na Major C..osta 68 com Acacío Lemos. Sartuva 410 - Estreito.

Fones 23·22 r- 63-,67

m� i:- DE'PARTA'MÊRTO-DÊSÃÚDE-PUBrUA-1 i ---C-O-N-S-E-L-H-O--Ú-T-I-L--
"31:' I

�
P L A N TÃO D E F A R M Á. C I A .: A Rainha das Bicicletas aconsêlhc pintar- e

���� '. MÊS D E A B R I L • i �f!O�ll�<ll�l��I�I}�������� qundo se fizer necessário, pois

-883t

I'
S - Sâbado (tarde) Farmácia '-VITÓRIA Praca 15 ele Novembro • Rtlil CONSELHEIRO MAFRA, 154

R�:i II1II:1 -- Domingo Farmácia VITóRIA Praça 15 de Novembro •.
0325

.

p �� = ����i�Ogo(tal'de) ���:!��: ;��: ���6��6 ��:� ����� �������� , •
'

3733 r- 21 - Sexta feira (feriado) Farmác!a CATARINENSE
_ Rua Trai,ano •

�::i !. �� =, ���i��O{tarde) �:;:�:��: :g��: !��_: ��::��;�� •
6282 j' 29 _ Sábado ttaroer Farmácia VITóRIA Pra ca is de Novembro •

Selvlço runel<tllU 302:' !' 30 _ Domingo FalmaclU VITóRIA Plaça 15 de Novembro ,
�:: �:�� ���):fÔ�ll���gOIO 20�� I 'O 1Jlantao noturno sei a etetusao pelas [tumacw; sto Antô /In, voturno e Vltm la •
Selvlço de LII��e rÔIÇ.1 2401 1'0 1)/antao diU/no compreendufo enl1e 12 e 12,30 hs sem <'jFllIado ve'a Jarm VItoria

'.
______________ ......... , E S' T R E I TO,.. O ,SR. QUER COMPRAR SU;\ CASA? , _ n _ Dommgo F:u macia INDIANA Rua 24 de MalO

• () SR QUER VENDER SU1 CASAl l1li1 16 _ Dommgo Fa'maclu CATARINENSE Rua PedIa DemOlo ,[•
ENTAO PROCURE O ESCRITóRIO DE VENDAE.�I' 21 _ Sexta fella (fenarlol FUlmacJa DO CANTO Rua Pedro Demoro •.JE IMÓVEIS, DE " , 23 _ Domingo Fal macia INDIANA Rua 24 de MalO I

.Y1ID�:rTI°__!_I���RAri�l�io���31r�EIIPI Snll

,1\_ 30 - DOllungo F�l1mac1U CATARINENSE Rua Pedro DemOla'

'1• VENDE fAl\IBÉM LOTES NO URUPO ESCOLAR Dr. �o lJlantão noturno sem ejeturtdo pelas jamaculs do Canto, lndw_na e Ca[wmense -

���I:���=�O_':�R� :I:r:'�tI! ;�p.;s:e,::a::�o:r��:::a':J�r=�U:I�:'�t::=:1:1� �

��A '

NOTA, FISCAl
DE SUAS COMPRAS! ... E CONCORtA- A�

gORTE'O� EM dUNHO f PflEMBRO

!tE SEU TALÃÔ VALE 1 MILHÀO�
TROGUE SUAS NOTAS. ATt 31 DE MATO, NOS SEGUINTES POSTOS E HORARIOI:i

PõSTO DA RUA TRAJANO �Pr€dio do RanchÇl da ilha) _ De :lot, n 6a [eim - Das 7 as 18 horas _ Aos sabados _ das 7 às 13 horas
_- PóSTO DA HüA FELIPE SCHMIDT, 36 - De 2a. a 6&, feira - Das 12 às 18 horas __ Aos sábados - das D as 12 horas _ PõSTO DA
RUA VITOR MEIRELES, 38 Se 2�1I fll\, feira - Da� 12 à� 18 horas - Aos· $âhadnF: _ Da,.; fi à�_12 horas _ POSTO DA CC)J'l,ETORIA ES-
1·,ü;UAI. no E�j';'RF.JTO - De �a a 6� feira -- Da� l'J.ii 18 bom"; "'-- Aos s;'ibaàos '- Das \) a.s 1Z boras

APRENDA INGLES
com o Prof. Mr. Edwald Green

à rua Tenente Silveira. 42

(UNIU DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

Segll�ld0 a e\"olução m�derna Odontolôgicl1, V. S_
l'"oIl>l'il di:>l)!)r de 11m3 ClInita Dentá)'!:! t(lpaz de lhe pro'
p<ll"eioll:1r um tratnmento inteiJ'nn'enle indolOr e rfi
I"i1'1'1Ie.

Preparo de cávjdll(te� �)(>Ia Alll Velocidade, �:OO.()OO
r"I:I�'i,e!l [lor minuto.

Ih. :-\il,lo W. SeU - Consultório Iilod.erllam�lIte il1"
(a1<1I10 ii Rua Vital' MeirelJes n. 24 - tér'reo - Fone -

2545: 4_ Atende diariamente com horag marcacl/ls.

--DR:-SAMUEL FONSECA
CIRURGlAO-DENTISTA

Preparo de cavidadcs pela alia velocidade.
nORDEN AIROTOR S. S, WHITE I

Radiologia Dentária
CIRURGIA E PRóTESE nUCO-FACIAL

{'Ull)'IIItÓl'io: Rua Jerônimo Coelho 16 ;_ l0 ano aI'
Fone 2225 .......

Exclusivamente com horfl� mal'cad(1.s.

Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta
DR, GUERREIRO DA FONSECA
TRATAMENTO das SINUSITES sem operação ]101

ULTRASON C IONISAÇÃO. EXAMES dos olh()� e

RECEITA d(1 ôculos com EQUIPO BRUiSH-LOM8,
EXAi\IE de OUVIDOS. NARTS e GARGANTA por M04
01;:R1\'0 ['�QUlPO 'RHEN'OL (úni.co na Cnpital) OPE
RAÇAO de AM1GDALAS -'DESVIOS de SEPTO e ..

SINUSITES pelos mais modernos pt·ocessos. Opera em

t,,(lo.� os 1I0Sprl'AIlS de Florianópolis.
CONSULTõR�IO - RUA .JOÃO PINTO, 35 (em

fl','T1\C fi fladio Anita Garibaldi).
P.FSID�NCT.� ..:... "'nUA FEl.IT'E SCJl1HDT ()�l

f'r);\F: - 3560,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_ - .._ _.__.a _ _ .._- _ .._ ••_ .._ __..__ __

'CLUBE DOZE DE AGÔSTO - DIA 20 DE MAIO"':' SÁBADO - SOIRH E $HOW - APRESENTAÇÃO DO'EXTRAORDINÁRIO "D A N I;
-}K A W A E SEU CONJUNTO" "PARIS MUSETTE" DIRETAMENTE DA FRANÇA AO CLUBE MA IS QUERIDO DO ESTADO. TlPICA HEC-:
�TOR NORTON E LOS FRENETlCOS DEL ROCK. - Mesas na Secretaria -

,

�Ã�-Rüssíà-�Sem--Pe;sõnàgem--':,��]It�I�-�,
doi tingua do pais que não os dos assuntos realmente im- �onhecimento de Ter 12427 de 7/3/55, acrescentan-

torne .cidos peloS ínterpretea I
portantes. cetros, pelo prazo de do-se a sua posse a dos seus

oüctaís _ com � desva�ta-I Além disso, em todos os trinta dias.

I
antecessores e assim: 6-

gem de terem sido convida- quartos das embaixadas exls .rue pela continuidade da

cios ê com tódas as despeaas
I
tem aoerêtnos de rádio. E c- Dr. Reynaldo Rodrl- posse. mansa, pacífica e Inin-

pagna _ e atreveram-se tem: quando e preciso díscutlr gues Alves, Juiz de Dl- Lerrupta como exige a lei,
bem a escrever sôbre a questões de Importância, retto daComarca de São I e�tá n,1S condições' do domí-

URSS, Portanto, se 'outros o põe-se u aparêlho a runcío- José, Estado de Santa mo pleno do imóvel descrito,

fizeram, reclamo o mesmo
I
na!': dessa forma, confun- Catarina, na forma da pelo; 7 - que requer, preces-

:li"eito.
. 1 ccrn-se as vozes e torna-se Lei, etc. sarta e julgada que seja a

Além disso, Justamente pr::\tlcamente impossível dls Justificação na conformida-

��:q��� s��r�;;n:�:::a'a :��! �i�sg��rt�I��r�:r:��� a palavra :���a:��:;!l�o:uq�:I� ����:��� �:s d�� ���i�: 4�: ep�:��:�
���he:�d���:sOrQ�:jla�::t�a� I na�i���a f:��C��u��uuma��;� ��(�!ODtri."�ae:ei�eMrr;O �:� ��v�:icop::e;e�s �r���!S���O
ruas e parques de Leníjçgra I encontrou um microfone es. taco se processa uma ação petentes e cuja citação assim

�Zn�a%�s�:� �:e�'o���, a;:�� �����o s��::l�o edO�s����� :: �Si���!��it:�d�u�oé l�i:; ::s;ee���rha:�nd�Uj:u��a:e�:
en 'rar em contato com estu um criado russo, nunca des- Ponta de Baixo (Costeira da oferecido oportunamente, e�
dantcs, trabalhadores e bu- I!obrlr:l.� ardil. Um dia, po- Ponte), nesta Comarca, cuja dia e hora que designados ro

rocraras russos. Não, eviden rúm, o criado ficou doente e oettcâo inicial é a seguinte:

I
rem, comparecerão Indepen

temente, em grande mime o rapaz viu-se obrigado a PETIÇAO: Exmo. Sr. Dr. dentemente de cttacão, ei

ro: mos de qualquer forma, raaor '\ própria cama, desce- Juiz de Direítc da Comarca tando-se os confrontantes'

em número superior ao que ur.ndc, então, o microfone ae S. José. O dr. Carmelo cujos nomes constam ela

conhecem os turistas e o..; no colchão. _\1:ário -Faraco, brasileiro, ca- planta anexa, citando-se por

muitos repórteres convida. "Tratava-se _ explicou- saco, oancérto, domiciliado prazo de 30 dias os Interessa

dos a visitar oficialmente a me - não de surpreender em Plorianôpolts, à rua S. I
dos Incertos, para contesta

União Soviética. Confabulações politicas, mas Jorge 1,1.0 29, por seu

procura-II
rem no prazo legal a presen

Quando se passeia livre sim, as conversas de caráter dor infra assinado, provisto- te ação para, 8",=""" que na

mente pelas ruas e parques íntimo, para usá-las, se rõsse nado Inscrição n.c 102 na conformidade dos artigos 550

.rr-aba se conhecendo alguns I
o caso, como elemento de Ordem rtos Advogados, Seção e 552 do Código Civil Brasi

russos. E estes, pela nossa u-eseão a fim ele controlar de Sta. Catarina, residente tetro. seja declarado e reco-

ra iss" não é preciso ir ii indumentária, sabem que se ,li; minhas Informações ...

" em Flo:ianópolls. a rua Ar, nhecld') o direito do requo-

Rússia. Basta conhecer � :rata de estrangeiros. Entre Aliás, Isso é perfeitamente tlsta Bittencourt n.O 36, vem rente sôbre o imóvel descrito,

história contemporânea e lêl ,)s jovens, conversa-se bas-I POfsi.\'�! porquanto os fun- expor 'é, afinal, requerer a processando-se tudo até afi-

V E N D E-SE os Informes prestadas ao pró 1.an�e em ingles (lingua clcl1anos das embaixadas e V. Excla. o seguinte: 1 - que nal como de direito culmi-

Vend�se ótima' casa sita a rua Rui Barbosa, ����I:,Cd�;:il�::�����:e�1 �;�a�:le:S�:I:�sins���r:��e:ôe I ��o ���ne�lst��m:��:��,gel:: �� �:;:��::, Pi;���:d�e c::; �:���:oe: j:l;:����i:v:l�e�
N. 1, com boas dependências, quintal com fundos para Limit�r-me-el a reproduzir, faculdades), e entre os mais· MCSCOll. Os primeiros não notas C:o serventuário Hercí- titulo hábil para a transcri,
o mar. d ror'na mais !lél e leal PO' ve_lhos, _em fr,ancês ou ale- II che�am a mil; os segundos, lia Luz, de Florianópolis em oão no Registro de Imóveis

Tratar na Joalheria Muller. i;í�'el, �s palestras, as COisa: mao. �ao eXiste o receio de nem a cem, ao todo. 17 d;: março de 1961, adquiriu da Comarca. Protesta.-se por

que vi, e as impressões que falar a estrangeiros, como "Par:"! nós, jornalistas, não de Cu.:;tódio Francisco de todos os meios de prova per-

�� �a���;:amdeD��;r �oa/e�� �: �sm�l�n�a:ta:ie�t:�;b: I �����_�1:n��m ���::,ê'�;�e��� �e��;r��t: :U�ç�:I�:r�� ��� :��i��: �:��' �:C!�:i:;,
próprias conclusões, que, salvo em duas vêzes _ não do·se il chamada "lIberallza- rena sito nesta cl.'.\I"ca, no porventura, pretender con

possivelmente, não serão fôssem qe caritei" politico I !;:i.o·' 40 regime e ao fato de Iu"""gtrr- Pqnta de Baixo (Cos- testar, dandO ii. presente, pa
idênticas às minhas. O que, valeram como ótima fonlc selem vistos menos pOliciais teira da' Ponte) com os se- ra os efeitos fiscais, o valor

de informações, deixando-me
I atualmente, e serem êstes guin.es caracteristicos, como de Cr$ 4.000,00 (quatro mil

a impressão de que meus. In-
� menos temidos que antlga- ':e vê na 'plr,anta anexa: fren- cruzeiros) do qual junta-se

teriocutores ocasionais sem-\ ment:. �a realidade, a poli- te a leste na estrada muni- o comprovante de recolhi

p�'c (;,saram de bõa fé e sin da np.o e menOS temida que :'ipal, me'dindo 66,60 lUtS.; menta da taxa judiciária.

Natnralment�, a primeira ee���d��vemos esquecer que �Ui��'�;� a�:��=n�;ra�ers:�� �lo:!:'d�o�l.���:s;�m��·, ���j �:r::�.s s�n;o��� t��ea�;:t��
reação do leitor será a de ê pos�ível conhecer-se uma \ atividades visíveis já não dindo ,508,00 mts.; fundos a11961. (as) Custódio Francis

perguntar: "Mas, então, ('idade pelo ar de suas ruas, constitui mais um motivo oeste, com terras de Francis- co de Campos. Rol das teste

passou apenas alguns dias jJe'os seus armazens e maga- de obsessão, como no tempo co Schmidt, nas vertentes, munhas: Defendente Rampi·
na URSS, sem falar uma zines, cafés e teatros, pelas de Stalin.

.

com 66,60 mts. e ao sul, com neli, Dr. Homero Miranda

palavril de russo, e atreve- suas bibliotecas, livrarias e No entant.o, os dois russor te�Tas de Adolfo·Ra_mos Mo·1 Gomes, Mário Coelho Pire�,

se a escrever sôbre um paí� :lstações. E qualquer um que com que falei de politica _ rel:a, numa extensao de .. o primeiro construtor o se

tão g!'ande e tão compie· vá â Rússia poderá observaI um de 50 anos, outro de 2[. 49(3,50 n�ts., com a área total gundo r,lêdico, o terceiro fun

sem necessidade de conhecer - afirmaram que embora de 34.904 ms2: 2 - que os cionário público, todos bra-
- o idioma local. Foi exata- ninguém viva pensando na cessionarios do ora reque- silelro.'i, casados, domlcilh·

.Exab�l!enle. Outro.s_ tam- mente o que fiz _ e e exa- polícia e sejam poucas a� ren:e sempre t.em possuido, dos nesta comarca. DESPA

b��l. estiveram na U!�IaO So· tamentc o C]ue pretenelo nar_ prisões politicas, todo o nnln por' si e pGr seus antec6SSO- CHO: A. Designe--se dia e
vletlca por um penado dl

I
rar ao leitor. 10 está convencido de que, ['es_ mansa, pacificamente e hora para a justificação, pré.

'empo igualmente. breve MICROFONES E POLICIAIS :e a qualquer momento, os �em interrupçào o dito ter- via, cientes as partes. São
�e.n out!'os cOllhecl!nento� Enquanto estive em Mos- dirigentes do país quiserem feno desde tempos Imemo- José, 5/4/961. (ass) Reynaldo

_---....------------------_ 'cou o representante dos Es .)\1 pretlsarem restabelecer o ri8is, por isso; 3 - que Rodrigues Alves, Juiz de Di·

�ados UnidOS no Conselho de l'eg'im(' polirlolesco, bastará Custódio Francisco de Cam- relto. SENTENÇA: Vistos

Segurança da ONU exlhiu um 111l1a simples ordem para a pJS, adquiriu parte elo Imóvel etc .... Julgo; por sentenç:t,!l_
c�("uclo oferecido pelo Govêr, volta do regime do terror. A de João Custódio de Campos ju�tiflcação constante de fls

no soYiético à-embaixada máquina policiai continua em 29;setembro!1936 (lns- 17 e 18, requerida por Car

nerte-americana, em Mos 'perfelta, juntamente com tI umento anexo); 4 - que melo Mário Faraco, para que

cou, no qual estavam cuida_ todos os el.ementos necessá- Jo&o Custódio de Campos, produza os eleitos legais. Ci

dosamente escondidos 0.1, rios à sua eficácia: fiscais, como é notório, sempre mo tem-se por mandado, os con

liuns microfones. E' claro policiais e delatores. Encon- rou nr�quele imóvel, onde 'rrontantes e o dr. Promotor

quc sómente soube do fato f.ram-se atualmente de ff> morreu com a avançada ida' Público para contestarem,
,IP'S ter saído da Rússia, rias, por assim dizer, ma.>; de ele mais de oitenta anos; querendo, a presente ação.
mas já havia lido tanta coisa isso não significa que não j - Que o requerente tem o Outrossim, citem-se, por edi·
sõhre os microfones soviéticos possam voltar à atividade prazo previsto em lei e ne· tI' t dos 'ncertos

que 1150 me pude furtar â. de um momento para o ou- r.ss�rio a prescriçâo aquisl- c�t�ç�� I:;;e�s�e de�erã ser

realização de uma Investlga� :ro. ·.Ôna do imô\'el, nas condl- �telta de conformidade com c

!.;:l0 pessoal sôbre o caso. II"ells imprOVisados amigo� .�{;cs do disposto no artigo art. 455, § 1.0, do Côdigo de.

Assim, tódas as vêzes que !'ussos afirmaraJ\l, entretan· ;50 e 552 do Código Civil Bra- Processo CiviL Custas a final

reg-ressll.va ao meu quarto de to, que o povo está tlrme- P.R.I. São José, 12 de abril llie

hotel a primeira coisa que me�te. :onvict� de que

em-l Agora-cm Santa Catarina 1981. (Ass) Reynald� Rodei·

'I
fal:lla era verificar se haviam bcla seja paSSivei voltar �o as afamadas LENTES DE gues Alves, Juiz de Direito. �
remexido os meus papéis, ou �eg�me p�IIClal: a causa nao

CONTA'CTO para que chegue ao conheCI

I
aberto as minhas malas. Tô e tao fácil aSSlm-:t

_ Maiores detalhes na óTI. menta de todos, mandei cas
d:1s essas vêzes o resultado _Con� a nova ger�çao, que CA SCUSSEL _ Feli sal' o presente edital e mai�
foi neeativo. E' apenas justo nao vIveu a Fevoluçao nem o

I midt 32 _

pe Sch
de igual teor para ser pUbli·

rcconnecê-Io, acrescentando terra!' eon�equente - obser-
'

- Florlanopolls. -

cada e afixado, nu form!l d!l

que, entretanto, eu era um VRrarn - a OPi�ião púbi.ica lei Dado e pnssado nesta ei·

f.implcs turista, um perso� Começa a adqmrir certa Im·

A
dade de São José, aos doze

r:hagem sem importâneia� e
I
portância. C.om o ?as�ar d.O _ :'<3 :'.1 \'A :::e:ZW dias do mê, de abril de mil

ql'e se tOlna praticamente tempo, essa Impor�ancln vaI _.. ,� novecentos e sessenta e um.

il11pos.;í,,�I. _sl}-�meter a. uma s,e t�rl1a.�elO cada. �ê� maior €m S HUflU� Eu, Assinatura Ilegível, Es

.���e:!lv����S���a c:;aq�I::gea�! ;;o�.�tnna�� ��I�o��:��;�' o et�- / {OHlHrlOlU�!f(t�WGUl' �o ���::� a datilografei e subs-.
da estava anunciada, em

'I
gresso aos métodos stallnls- lu' ftNIIIK, ftle_, L' II Reynaldo Rodrig"es Alve:J

Moscou, para éste verão. Ias. Pelo menos, aos seus Juiz de Dlreit.o

I Por outro lado, dois ami- processos mais visiveis e im ,

t �������end�:��:a: ::sa�:�� p�PUlare�' 'NEGÓCIO DE OCASIÃO
! visitei, disseram-me que ha-j Ninguém, entretanto., SOu-

VENDE-SE UMA SALA COM BOAS INSTALA'-viam encontrado os tais mi- be elar-me a menor informa
::rof"Jnes cuidadosamente ção sôbre a sorte dos mem- ÇÕES PRóPRIA PARA PEQUENA LOJA. LC-
ocultos em váriOS Pontos dOS; bros das op_osições trotkista

I CALIZ:Jt' �gNRsuEALHTERIAR.fOANMOA'FTRraAt,Qr4"1(l AGI,\"e.>;pectivos escritórios, sendo e lenin!sta que, sob o guan-
�sse um dos _otivos pelos

I
te de Stalin, foram atirados

quais t.ódas as embaixadas
I
aos cárceres e aos campos de Ago{a em Santa Catarina as Afamadas LENTEIij DE

estrangeiras, em Moscou,
: lr:...balhos forçados - onae CONTAC'tt). .

possulam grandes jardins, i pt·ovn.vclmente ainela se cn-j Maiores detalhes na óTICA SCUSSEL _ Felipe·(ocal escolhido para trata'l' {·(Jll1.ralll. Schmldt, 32 _ Florianópolis.

Primeiro de uma sé-

I
certa esperança. uma espe- alguns cidadãos

•

soviéticos,

��ct�� �::b�r�l;o�,��� ���ç: ;;�s:��i1:�:�c;on�� q�� :����:�d�o:�:e�:, I���ê:ala�:
CEU5IOR", do Méxi- na URSS houvessem encon . francês.
1'0. n-ado lima fórmula qualquer Fui a URSS cheio de pre-

.,.,_I - OS MOTIVOS DE'UMA capaz de resolver os proble- vencôos. Mas fui, também,
VIAGEM AO OUTRO mas humanos de maneira di cscudarto numa velha expe

MUNDO versa: do capitalismo. Quan- rtencta como jornalista-
Diz-se que os florentinos do, há dois ou três anos, o há rna's de vinte e cinco

que cruzavam com Dante governo soviético começou a anos que vivo a olhar, ouvir
depois que êst� escreveu a oferecer facilidades na con- e con -ar _ que me obriga a

"Divina Comedia", excta- cessão dos "vistos" para tu- narrar os fatos tais como os
mavam: "Este homem estê- ristes. inicie! as minhas eco- vejo, sem alterá-los' nem

ve no inferno!" Qua:ndo sai nomias. Não queria aceitar' apresentá-tos sob a camisa
da Espanha, em 1945, des- nenhum cçnvíte _ que de! de rõrce das minhas Inter
confio que algo parecido uma forma Ou outra teria I pretaçôes.
poder-se-Ia dizer de mim, se lin�ltado minha liberdade de I Deixei que as Impressões c

tivesse saido da URSS de eceo e Julgamento. Assim, as lembranças dessa vlagerr
Stalin. Agora, regressando fui à Rússia por conta pró-I se sedimentassem. Escolhi o
da União Soviética, melhor pr-ia e como simples turista. que me pareceu mais Impor.
seria dizer que estive no Ali peurnanecí apenas a'guns tente � ilustrativo, e é com

limbo. r dias e semente em duas

Ci./
isso que pretendo escrevei

Desde antes da guerra ct- dados: Lenij-grado e Mos- esta série de artigos. Nêles
vi! espnnholn, fui sempre .

cou. Nâc falo o russo; assim, o reitor não encontrará as

anticon1unista, embora

hO,-1
tive

qU,',
Confiar nos guiar' habituais entrevistas com o",mem etc esquerda. Entretan da "Intourist" (membros do gràndes do regime (pola nê.

to, mluhn formação scctaus P.C.) e na própria sorte, Que grandes do regime (poís não
til lev:lVa-me a allmental' me facilitou o conbto com vi nenhum), nem as t.eorlas.

nem as estatíatícas. Não pre
tendo interpretar o chama
do "fenômeno soviético", c

muito menos explicá-lo. Pa-

OPORTUNIDADE
VENDE�SE o Bar Galo Prêt.o por motivo que se

explica ao interessado. Ótimo ponto frente a Ca
tedral Metropolitana. Tratar no mesmo.

IRMANDADE DO UNHOR JESUS DOS
PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE.

Fundado em 1765
ELEiÇÃO DOS CONSULTORES

J.liás, não me interessa, já
:jue 'não tenho o desêjo nem

a obrigação de fazer qual
>:l_uer propaganda pró ou

.::on tra o regime soviético.
De ordem do Irmão Provedor em exercício, para

cumprimente dos dispositivos dos artigos 23 e 24 do
Compromisso da Irnl;andade, convoco os srs. Irmãos
Eleitores, para, no dia 2 de maio, às 17 horas, eoIT'_

parecerem no Consistório da Irmandade, a fim de se

preceder à eleição dos Consultores para o biênio de
1961 à 1963,

Informo que é permitido aos srs. Irmãos Eleitc_
res que não puderem comparecer por motivo justif;_
cada, remeter ao sr. Irmão Provedor em exercíe-kl· as
chapas, dentro de carta fechada e assinada (art. 28
do compromisso.)

Consistório, 13 de abril de 1961
Alllérico

.

Ves-púcio Pr(ltes
Secretário em exercício

Xb?!"

PARA
QUALQUtR
LUI:JAR I

[RUZEIRD
ala 5UL

.

Il---=--

FLORIANóPOLIS, Sábado, 15 de Abril de- 1!JGl -.-Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�LORIANÓPOLlS. Sábado. 15 de Abril de 1961'"fi
�·__ • n .�. •

A��M�K=,�'A�TA�RD�E=:===========����=�,=m==========�=======m========�r.

PIIUll RIMOS X �MaRCILlO DIIS
. �

•

,
No estádio "Dr" Adolfo Konder", pelo Campeonato Estadual

··I·o"·=�=�·:-='''==.""''''''''=<=.-=.=,===",<-'_�,X:==���'·�'o·ill·�mOTI
....

�·,...J� I
Surgi" dom�1��t:;vo camp;á;

,
Na manhã de domingo fi Ramos, Lusitano, aocaruva

êcremos conhecendo o novo e Pabtano. Donungo-, pela
.jampeão cio Torneio da manhã, o público poderá as

Primavera de Fu'tebol de Sa slstir a rodada final do cor-

"I N I T I�U'IM" ô�e PR'O'FI8S1IONAIS, :d:o'p:::a:::,:ç::'t::::::!;�:��",:OL�:;��::;�::�::.

nense de Futebol de' Salão I na preliminar, enquanto Que-

�t',atro clubes concorrem ao Psbiano e Paula Ramos ea

título da. temporada, apôs o tarão cotejando no jôgo do

Esta tarde, no "Dr. Adolfo Kondel", Cl sensacional li imp rescindívellorneio que lerá a parlici-
ncrtooo ,Hminatódo paul",fundo_,---

pação de todos os clubes da Divisão principal
"

.Traclicio�lll1ente realiza., a." Jógo - Paula

Ramos:"'1
'rli";!, do. L" ,iôgo:

.

C." Jógo - Vencedor do o-acos que seguem:

��er���o�s o:SP���i:'tasC�I�lOpr� FL�'_�e��e::�.Atlét.lcO x ven- �.o x �.��(�c;,/{���r3��0;�gO�O ;lO x v('n�::���,� 5_° :iôgo. O�����i���lC:O���. ���l;�;�� � I

I1I1i!lllliiiÍiÍiiiHol;l;jlíiiiliiol;;illoli�ioiiE.
xumdade co Campeonato da I ,

·

__ . . __ "n____;__.__ ·

•. __ , .. No torneio-inicio, como no

cidade, efetua-se. na tarde I )

Campeonntn, vigorarão os

�:r���j� ��:�lel�ní�.i�ni�tu�� COLABORA COM A ACESC 'A
de nronssíonais da Cidade.

promovido pe'o Depnrta-,
mente de Futebol da Capital FARMÁCIA CATAR!NENSE
São em número de sete os

candidatos ao primeiro títu- _ continua a alta. direção I �D';' L1:l:; medicamentes. Ftcn
lo citadiJ�o. �O ano, t?dO� I da .I?ro]aria e Farmácia ca- J �d. mais urna vt-z; o.� nossos

c�,m POSSibilidades de vito

I
ta-meuse apre,st:gia_!'

os I a,;;r:l.dÚdmcnl.o�
à alta díre-

i ia. membros da essociacao dos' cil.o/d�q\lela firma, bem co
AVAl Cronistas gsporttvoa de San! mo a rcnovacão do aviso aos

O clube campeão da cida-, '��I On í

artna, no sentido de! axsoctados da' entidade que

�:�- '���it���n:�96�0 °so��,������: ;.����: ��s c�::���a��s !�:ct��� I ������'e��Il;; ��'��:,l��net���:;
na pugna fmal e dectetva 0\ .uentcs necessários roqutaí- i a sei' prestigiada pela Far-

����?:" a��.e������"�:azz�;�!�! :����/ei�e5t�'::7�����\s�� l mácii: catannense a ACES_ç.

�':r:n�:��P�eS��z,g��!�d:�:S; í :I�l\ o�� an�:so:o:a����:r�si�!� i

U � F E Z I N H O�N��à"!
;L�ist�����OC:I� Vil;�l:tdeq::�:� I ��'i����':ri�à e !,�:rm;��ja��: C A F E Z I TO!
jogado ontem à noite com U xendo n lendldo com a máxl-" '- _

E. C. Bahia. Jogarão sêmen- ma soücitude, obtendo os:
te os q\.re estiverem em con

.ucôes fisicas para o jôgo.
BOCAIUVA

O vice-campeão Q"o "inJ

í.íum" do ano passado irá au

gramada com uma equipe
sem grandes pretensões. 'Po
dera surpreender, entretan

to
FIGUEIRENSE

Se vier a apresentar u

mesmo ou quase o mesmo

"únze" 'do ano passado, pôde
desde ja considerar-se um

(los' favoritos.
PAULA RAMOS

Outro que nüo nlimenta

".,:leranças de vitôria. Joga
d. com o quadro suplente,
de \'êz que amanhâ seu "on

ze" titulaL' estará dando
<:om;)ate ao Marcilio Dias.

ATLÉTICO
O cll1ue tricolOr. agora sob

a presidência de AroUcar
!;;<!l1e(f'I', ;::egundo dizem l'"tn

"Uninco" e em condições de
�t;:' campeão hoje ã. tarde

GUARANI
<,odera fazer bôa figura u

ti::1e'de Newton Garcez. Tem

ll't'inado e f!t.to algumas
aquisiçôes para conseguir
,,1m na temporada. Vere-

TAMANDARÉ
Nas mesmas condições en

contra-se o Tamandsl'é. Es

pIOra. levar uma bõa torcida

p�,ra 'incentivar seus rapazes
à "itÓria.
A ORDEM DOS JOGOS

l.0 Jôgo _ Tamandaré x

Bocaiuva;
2.0 Jôgo _ Aval x Gua�a

ní;
-------

Prazo Até/Dia 30
A Delegacia Regional do

Imppsto de Renda Nesta Ca

pital, informa aos contrlbuin·
te.'> cio Iro-pôsto de Renda -

pcssôas Fisica e Jurídica -

(''1e o prazo para apresenta
<:::i.o de declarações encerra

�e Improrrogavelmente no

j.i:úximo dia 3Q de abril.

Pede a todu,; o;; intere;;sa

dos qlle ;11.030 deixem para os

úliimos di:!&., o cuml)rimento
('hv-lue!a obrigação fiscal, pois
'.'i:·:1 dificultar enormemente
o serv je('> ele recepção de de

t'lsJ'ações, com evidentes pl'e

ilu'ws para os senhores con

tribuintes, .<;\Ljei.tos a fila 'c

dH!\OI"\ no scu atendimento.'

�.'

--------_._---' - -_._--

Em novembro o início do

Campeonato Brasileiro de Futebol
•

1 assunto principal dâl:eu·
RIO, 13 (VAl - Esteve ni'iio, loi sôbl'e o início do.

reunido esta tarde, na CBD

-I
Campeonato Brasileiro de

o Conselho Técnico da ellti- FLtebol. Em princípio, êsse

dnde da rua da Quitanda. O, certame cstava com data
.

i :1�sent�cta para junho, a co·

n!c!;llL' pelos jogos no norte

d·) paí3. em número eleva cio.

9' Con$e1110, depois de estu
dou dctida!!lente o as.�lmto.
resol.veu (jlle. o seu comêço
<;eja e:11 novembro. O retar
damento da dnta do inirio,
foi re"o:vido, em virtudes

dos protesto::; de várias. fede

r�çôc�. con!.l:a a marcação
i�':l.ra �tlnho do Inicio do

�NSIl\1.!l
, • VEMDA MAS

BANCAS DE I8RNAI�

E REVISTlS
m:cgn j ccrt�me.

------------ �
r------------------l II,
) CLUBE RECREATIVO I.
6 DE ,J A N E I R O

E: '3 T A E 1 T O

II' PROGRA:AE :A:AEORM:::E AABRIL
DIA 9 - Domingo .:.._ .,

BL'otolandia - "Esco;ha da Mlss Bro
I.olandia" - Inlcio às 20 horas

DIA 22 - Domingo _

BrotoJandia - Início às 20 horas
Soirée Chic com "Eleição da Embai
xatriz _?o Tm'ismo" .:__ Início às 21 hs.

DIÀ 29 _ Sábado _

Gra�diosa Soirêe - "Apresenta!;!ão de

�a������s da Provincia" _ Inicio às

ODSER.VAQÓES: _

Chamamos a atenção dos senhores �

:J.ssociados, que, será exigida na

porta. para ingresso no Clube, aC�lI·j-e!ra .sOcial c o talão do mê�.

seoncntas terão
franca.

RAID "CU. LARA RIBAS"
ESTABELECEU NOVO RECORDE

CONTINENTAL!
o raid hípico "OeA. LaTa Ribns", feito brilhan-

te ('Dnsegllido por jove)}s desta C(tpital, const-itl!i
novo Tecord sul-americano em distância. pois jo
rem. percarríâos nada menos de 356 quilômetros
de morena etetno; gastando os rcuimen apenas
34 hol'ltí!. Francisco G/'Ulo. CaJ'/os Hugo de Souz'a,
.João Peters. Luiz Gonzaga, Ta1tibio Arn1Íjo, e

Francisco van de Sande, eis os maores da senta

clonul façanha. A. éles as nossas felic�tações.
_, 'Em nossa lJró:ri-mn edição clff/'emos malares
detalhes a respeito.

----·------�----7·
-----

l"j{u. pouco a pouco mais desacreditado o Departamen
to Técnico da F.C.F .. Após aquelas l�ledidas complêxas e

e1'l'ól'leas adotadas pejo direto!' daquele ôrgão especializa·
cln li!lqis se acentua fi sua péssIma crient;ação o que faz

prever que de titular apenas ocupa o cargo. pois mandam
e des�andam naquele setôr. Os árbitros foram, subme

'tidos a exames: Gilberto Nahas c Gerson Demaria foram

I'ebaixados, sem passarem pelas provas. Wilson Silva te-

('usou-se a ser sabatinado . .De ltajai nenhum arbitro con

.<;eguiu classificação. Pois'bem! .Wilson Silva nâo fêz pro·

��lee j�i���.ud:q�.l����� ��:p��O�i:� ���I�d=::O��l:S;��
das para o põsta-, c;Specialmente a indispensável autori·
dade. ·Wilson Silva, apitou Paula Ramos x Hercilio Luz.

Domingo, Paula Ramos e Palmeiras foi apitado pelo SI'.

Francisco de Assis o qual também não prestou exames

nortallto não tinha condiçoes "legais" para dirigir o co

téjo. Como ê-eritão que o sr. diretor do D. T. continua n�,
[.lr"pósitu de deixar à margem Gil,berto e Demaria? Será

que o sr. Presidente da F.C.F. nâo percebe as "qualidades"
do ajudante com que conta? Não ve as barbaridades que

'.'em cometendo aquele senhor? Não atinOU ainda com as.

������t�a�OI�;a(�:l�:S i:l�::;;d��� ���e;�� :�el�l:i;:: ;!� I

I_em à situação que _lhes ê devida? Que nada mais importa
para. o D. T. a não ser manter Gilberto e Demaria ufas

Lados do' cargo? Mas, outra coisa nos preocupa .. O sr. Gil

berto Nahas magoado com tais absu!'dos solicitou demis·

são do cargo de auxiliar o que foi negado pelo sr. Osni

Melo que 'rasgou o oficio erÍl seg·uidá .. solicitando permissão
para tal. Demonstrou assim o Presidente que confia nas

qualidades de Gilberto e que uma "bomba" está por es

loma!'. Alguém sobrará e Gilberto estará de fóra de qual
quer "Corte", tendo ficado patenteado. Se isso a:.-ontecer

o sr. Presidente faz apenas justiça à,. Gilberto e Demaria,
excluindo o elemento indesejavel. ..

- Estaremos aguardan
do o "est.ouro" da "bomba" qUe já deveria ter aconte

:oldo
MAURY BORGES

As regiões para a disputa do
Campe_onato Brasileiro de Futebol
A Confederação Brasileira 2.& Região - (Nordeste)

�:rD:�P��;�I�C�C:b�:;o d�:'�t� G. Sdé�'i���;,a j;í�:�á, :i�
L'io adotado pela entidade goas, $ergipe e Pernambuco.
na diviEâo das regiões que 3."- Região - (Centro) -

formarão o grupo da fase Série A. - Mato Grosso,
eliminatória para as dispu· Goiás, D. ]'ederal, e Minas

las do brasileiro de futebol. Gerais. Série B - Bahia, Es

Vamos apresentar a divisão pirito 8anto, Rio de Janeiro

adota.i.l:1 que vigorará para o E\ Gua_'1abara.
c<'rt.ame na,donal- dêste ano: 4.fI Região - (Sul) - Sé

1." Hegião - (Norte) Sé- I'le ún:r.a - Paraná, ·Santa

Il'lé A - Amazona�, Acre, Rio Catarína. RJo G. do Sul e

�'a;:,�ã.Cp�a������:a��1�, � �!�:'.�1l��0 c����osep��!�1 o�
Tl"rritódo do Amapá, f:1?cr part.e do blóco s\.ll.

�(' .MTArJO"

ULTIMAS DO ESPORTE

entrada
Em vista do Palmeiras não Barroso está desejosa de

se ;nLc!essn.r por uma exibi- contratar o zagueiro centrar
.

cão do Esporte Clube Bahia, Lázaro pertencente à equipo
para a tarde de domingo, o do Palmeiras. Noticiam tn

Almtranre Barroso aceitou e clustve que diretores do B:1.l'

jor.orõ tom o clube do Norte rosa orereceram ao [cgndur.
:: :-::: I �antajosa p.roposta �e?�o o

l O auéta E<:I(L, pertencente Jogador aceito de �Il\C!O n

'.tO
otenco etc Ferroviário, de

II
proposta, fi{'ando entrotunto

'I'ubarúc. não seguiu com a de estudar para responder
delegação que atuou em La- definitivamente.
jes, abatendo ao Internacio- :: :-:::

U:11 por 3x2. Edú on-ontra-se Aproveitando a folga que
com uma costela fraturada. lhe concede a tabela o PaI·

! '

:: :-::: _

I metras poderá prelia;' nnus ,

, Wanderley. Jovem valor. toSamente na tarde de do
,

revelado riO futebol tUbaro-! mitigo, contra o Olímpico.
nonse, encontra-se radicado em outro clássico local, em

. ruua'mcnte

em-C,uritiba. on] disputa
do troféu "Dr. �der

,
de vem at·uando pelo Juven- baJ Ramos da Silva".
tus. Agorn o rmu. prevendo : : :_:: :

Caso o Marcilio mas

consiga vencer o Paula Ra

mos na tarde de domingo.
terá conquístado por anteci

pação 3. segunda vaga pnrn
a fase final do certame.

o Iu turo do jovem arqueiro.
: cncereeou tentadora PL'O('o;:
! ta. estando- Wanderley, in

e! essado em mudar de cru
be

A diretoria do Almirante

Rio · Sãõ-paid"----
Iniciando o returno agora com os seis principais

clubes colocados três do Rio e três de São Paulo,
jogal'am quint?.f.eira à noite no Maracanã as equipes
do VASCO e do SANTOS. Vitória sui'preendente dos
vascaínos por 2 x 1. Enquanto isso no Pacaembú, o

E\OTAFOGO eonseguÍa difícU triunfo ao

OORINTIANS por 1 x O (zero).

TEATRO INFANTIL
"JOÃOZINHO � MARIAZINHA"

Entre muitas peças infantis da biblioteca do te?..
Ira infantil de Florianópolis, foi escolhida pela dire ..

çãu a intitulada "Joãozinho e Mariazinha", pal'a nova

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

tro Alvaro de C?'l'valhn, Geny Borges apresentnd
para a platéia ilhôa, a famosa peça "Joãozinho e Ma.
l'iazi:nha", com seu magnífico eleneo infantiL '

Portanto, petizada, não esqueçam'! Dia ·22 às 16
horas, no Teatro Alvaro de Carvalho ;'JOÃOZINHO
e MARIAZINHA".

ALO GAROTADA
O TEATRO INFANTIL APRESENTARA' A LINDA
HrSTORIA, JOÃOZINHO E MARIAZINHA.

DIA - 22 'AS 16 HORAS, N0 TÚ,TRÓ ALVARO
DE CARVALHO. ,

_

_,-
__ . __ .'?':_REÇÃO _DE GENY BORGES,

CONSELHO Ú T I L
A R;aillha das Bicicletas aC011sêlha llãQ tl1ldrn'

cou! sua bicicleta p01' cima dos 1lQSseios
Rlia CONSELHEIRO MAFRA, 154

INSTITUTO DE IEDUUÇÃO E COLÉGIO

ESTADUAL "DIAS VELHO"

EDITAL' . (

DE; ol<dem do Sr. Diretol'.-.!2.0munico 'aos interes..
sados que os exames, a que se refere o art. 91, m<, ..

dureza do 2.° ciclo e Cpmplemenlação, serão reali",
lados a �rtir do dia 11 de maio.

Ãs inscrições serão feitas nesta Secretaria, do
dia 15 de abril à 10 de maio, das 9,00 cs 12,00 hora.�
e das 14 00 às 17,00 horas

As fnscrições para os referidos exames eneon"

frall"_-;e na Secretaria dftste Estabelecime=!).to.
Início das prov;as dia 11 à<; 14,00 horas (PORTU...

GU�S)
Florianópolis, 12 de abril de 1961.

Wally Bernardini
Secretária

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSOCIAÇÃO CATARINENSE, DE
AVICULTURA
IEdilal

Assembléiil Geral Ordinária
Salim Miguel F lítica de São Paulo e grande

I autoridade em mitologia In

SURGEM C-S PRIMEIROS digena que aqui nos oferece

VOLUMES DA "ANTOLOGIA I talvez o seu trabalho mais

ILUSTRADA DO FOLCLORE
I

completo. As ilustrações são

BRASILEIRO" de J. Lanzellotti e valorizam

o volume pela integração ao

texto.
O v...,lume dois é "Estórias

e Lendas do Rio Grande de,

Sul", seíecâc e introdução de

escritor Barbosa Lessa, com

uma vasta obra sôbre folclo

re e costumes dos pampas. A.'.

iiustracôes são de Edga
K(letz, conhecido pintor, (;

melhor ilustrador dos costu

:1(::, c tradições do seu esta

lo, o R. G. do Sul. Koetz SE:

:1l:011�ra hã. muito radicado

-m Slo Paulo e aqui, mais

José Adernldo Castelo.
,

Gabriela, Cravo e Ca-
11 .. a", de Jorge Amado, con
tinua em foco. Não contente
em permanecer por anos a

íst« dos "best-seüers'' nacto-
vai para o cinema, já
traduzido para vános

.ãíomes. E agora virou nove

la de TV. numa adapbacâu de
Anton.o Bulhões, o que ga
rante cueuceoe à Iniciativa

1'- e 2.a C O N V O C A ç o E S

D acôrdo com os arts. 29 e 32 dos estatutos,

são co�vocados os senhores sócios. da Associação �2_
tarinense de Avicultura a se reururem nesta Capital, Um empreendimento cultural

para fl seguinte �����;�nt�lm�t:d:,a ��v\'���
ORDEM DO D I A Paulo, com o preparo da série

"Estórias e Lendas", da "An-

1 _ Discutir e votar o relatório do presidente, 'ologta Ilustrada do s'otctore

bem como o parecer da comissão fiscal, relativo às arasneírc''.

contas do último exercício. 10�b�:n:;;�f, ���:Id:s :�a8
vira história em quadrinho,
! novo livro de JA "OS Velhos

Marinheiros" tem lancamen
:l r-m-eado para o dia 28 do

-orrcn e em São Paulo e o

pa! de 'Gabriela" e eleito,
),)1' unanimidade, para a Aca

demla ürast.etra de Letras,

-olumes, dará um panorama
era! do nosso folclore, ten;2 _ Eleger? diretoria que regerá os destinos da

Associação pelo prazo de um ano, compreendendo o

período de 1961 à 1962

F'ka marcado . dia 15 de abril de 1961, às 20

horas, na séde provlsória da "ACAV": lo;ali�ada n.o
)ln'dio da Associação Rural de Plcrianópolis, Ca.ls

Frederico Rôla s n, (!l1tend.en�{'_.,� que, caso nao haja
número, a assembl.ha se reahzara em segunda e ui,

íirna convocação, no dia 25 do mesmo mes, as mesmas

horas e no mesmo local.
Florianópolis, 15 de março de 1961.

Robc: lo Waldyr Schmidt
Presidente

lo sído cada volume entre-
uc a um fOlclorista conhe
id.:. e identificado com a re-

;j_o a seu cargo, enquanto a IT':l vez, nos oferece, como na va-ra de Otávio Manga
arte ilustrativa mereceu a .udc que sai de suas mãos, beira, cadeira que tem como

...<ma atenção. Alem disto .rrn trabalho de alto valor .'�\_trono José de Alencar e

,voc:\bulário de termos uttsttco. recriando com pre- primeiro ocupante Machado
'lCO .rsuats valoriza ainda 'i,,:;'o as estórias e lendas de Assts.

cis a obra. jauchas. 3 - � a seguinte a constt-

A'onso Schmidt, nome dos .uiçiio do Conselho Nacional
mais conhecidos das nossas ) L T r MAS: .ie Cultura criado pelo Prest-

en-as, e o supervisor geral e 1 - A Livraria AGIR Edi ente co República: Secre

literário de tôda a obm. ora. nn coleção Nossos Cíás- lárío Geral: Mário Pedrosa;
Já foram lançados dois vo- rcos programou para breve Ccmissôcs: Literatura A1ceu

rumes, que dão bem uma ) lançamento de mais três éraoros Lima. ausereeésno de
irl-\'a da qualidade do traba . c.umes: Graciliano Ramos. Ataide, Antonio Cândido, Jor
lho.

.

recuos escolhidos por Ante- ge Amado e Carlos Dl'umond
O prtmetrc é "astorres (. '1\0 Cúudido de Melo e Souza, de Andrade: Música e Dança

lendas dos indios", com sele- .sucuccs da Cunha, trechos - Andrade Muricy. Atto Ma

cão e introdução de creres. 'S"': E1iclos por João Etlenn(:: ria Carpeaux, Edino Krieger
sal' Herbert Baldus, etnólogo �"iUla � Gonçalves de Maga- xíeazar de Carvalho e Heitor

da Escola de Sociologia e Po- hf.cs, trechos escolhidos por Alimonda; Art.es Plásticas -

SENSAÇÃO NOS ESPAÇOS CóSMICOS
E SENSAÇÃO NUM SUB-SOLO
o mundo vibra com o novo feito de ciênci,a e

da técnica soviética. Um clarão abre perspecttvas
alucinantes ao gênio humano. Mundos ao alcance do

homem. Talvêz a ânsia de atingir os altos mcomar- ..

suráveis eleve a moral e o sentir humano. Talvêz. a"�
sim não haja mais ambientes cara feras corno Elch··

mann e nem mira as viuvinhas de Hitler Que vestelT'

lágrimas pelo destino do criador dos campos de con.

centração e horrores.

Os grandes acontecimentos, porém. nã') al.teram
a vida rotinei.a Problemas diários Que conÍlnuam

angustiando. .. Entre êles o da carestia.

.. _ .. ..... 1UI

• A JOVEM GUARDA FLORIANOPllLIl'ANA ACONTECE· ,

�"im ,on,titu,m uma "n",ão a li,ta d, p,ê,o, , RÁ AMANHÃ NO DISCO DANCE DO LIRA T. C. (

publicada no "ESTADO" de on.te�n nel.. Grutinha.. f

�n�o�:f::Ç:�d:l� gl��ll;�h�n���lt��l�ta��d:.ubsolo de
• •

- -

Vice-Almirante -- Arnaldo Siqueiril : :
�in�?m��a�t�zd:-: ,M��7�tod�a!:lo P�!t�dPa : �

que fará realizar no dia 15 de abril às 09,00- horas nC' • •

. :�t��c�Ó�I!�r;n��e�a����o���a��Q��:�Áo;I�� • •
DA LUZ, falecido na cidade do Ri:J de Janeiro no dia • •
8 de abril e agradece aneeipadamente o compareeimen- • •
to n êsle ato de piedade cristã.

• •
, -

; ,
· "

,
[ \

Encontram-se abertas as matrículas pa- : .... •
, rtl os cursos DESENHO - PI�TURA _- '��s:si���!a ;a���i�ad�:i��'5� ��«:�!all���::v:-::n�o���(td�v:���ed:::7)�:nlt:��;:u���;r!(.
ESCULTURA Melhores mformaçoes .�na eSCOlha lJaru representar o nosso Estado. no desfile de Miss Brasil de 1961. •

pelo Telefone 2347 • iDJJ!:, na Igreja do Ginásio Catarinense tarina •
• h.� 10.30 horus, será realizado o Enlace ,
_ �:t����n��gUd;�OS�!\<1�;�aS�:�i�a.com o cerá o Disco Dance, das nove às 13 horas.,
f o GRÊMIO Tenístico do Clube da Colina li
_ ��R��i��a�: �;�!��:�'s�. ������:e�:r�.

vai acontecer amanhã, no Disco Dance. ..

f pasEada, aconteceu no "Sayonara HI-FI" NA VITRINE do Magazine Hoepeck, será-:
• jantando com o Dr. Teod:Jr.:) Lelis de Oli exposta a Faixa de Miss Santa Catarinl �

\'c:r� Leite, o advo�ado Quc impressionou de 1061, Srta. I\'eusa Carmem FOrl1lighieri.

I �,' �:;�e:��.ente J. Q., na reunião dos Gover-

AMANHÃ, apresenta!-el o nome de outra'
,. HOJE, NO ClUbe OO1.e de Agosto, aconte.

senhora da lista da., Treze Mais, de 1961. II
cerá um desfile de Modas, patrocinado O CASAL Dr. Cesa" (Maria Helena) GO-'

I �
pela boutlque "A Bonita", da Sra. Celeste mes, está acontecendo na Velhacap. •

,.

vralburg.
CIRCULA na Llndacap. o Professor OI'"

A SRTA. Lêda Cotrln. foi intrevistada no lando Ferroira Mello, da sociedade blume-II
programa "Radar na Sociedade", na Rá� nauense. IIclio Guar\lja, (juinh felr� p.p..

II
�:i�,�r��aT�� a����;:cP�'� �a�:::��, :: :�:� A RAINHA da Sociedade Hípica de santa,
infan'iJ "Joãozinho c Mariazlnha; dire- �:��:���� �.t��rti:i��� :�·:����i���'S. s:��.
�ão de Oeny BorgF.s serão realizados, n,'t próxima semana, no'
FUI CONVIDADO para diretor social, da �e:��ê�eC�:n:oR�r�, �1;:�c��c� �ri�JO e de.
Sociedade Hiyica de Santa Catarina. •
��r:tdcço a gentileza . ��i���O���:J, Q��tavel�o:::��:ac:p�t��.'

TROCA. SE TERRENO POR CARROS, COM 30
HOJF. o Coronel Antonio de Lara Ribas. para uma demonstração dos prOdutos'
��el;�:�� ��l;I�:'I��a��I��iaa�ill;:���t�� Coty,- na Farmâcia Catarlnense. •
Trindade. DE PARABENS o casal Aldo fOdilia) seU_'

Bairro Ipiranga, Barreiros· Tratar com Her:culano, O DR. FRANCISCO Grlllo, será.. o PI:esi-
pelo nascimento da herdeira Joyce Maria'

dente da Sociedade Hipica de Santa Ca- O BROTINHO Nina Rosa, ê a Rainha da'
AMANHA. no Llr" Tênis CJnne, acontc' Academia de Acordeon "Santa Cerilin".•
--���------------------�-,

ATENCÃO ESTUDIOSOS
ESCOLA DE' DESENHO. PINTURA E

ESCULTURA

TROCA-SE TERRENO

DE FRENTE POR 11, de FUNDO. 3 lotes (27,28, 29)

nesta Redação.

"Gabriela"

5 - A Livraria Francisco

�i�'�:';;'o�:;';;o�;��,;,:�i,�;:

��
dtrtgtda por Paulo Dantas, o

,.oman..
ce

"po.
rto Calendário".

.

de autoria de C-3Ót'ÍO Alves de

Castro, escrttor residente em

Mar-ilta, onde exerce a pro- 1Issào de alfaiate. Foi ête bar- I .

-anque.r-, na região do São
I

�;�l�c��o�eu ��;r�� extraiu o
óculos

�ad�S ��i�ns��:�: :::i���� . ��ra
,

xíomar Muniz sodre, Fran

cisco Matarazzo Sobrinho

�[ldri.N Melo Franco de An

drade. Geraldo Ferraz e Lú

cio Costa; Filosofia e Olên
elas Sociais - Sergio Buar

que de Holanda. D. Clemente
Isnard, Djacír Meneses, Eu
rteroc Canabrava e oüuern
Freire: cinema Antonio Mu

niz Viana, Flavio Tambel!nl
Rubem aiérora. Manuel Lo

pes de Oliveira, Desidério

oross, Herbert Richers, Lol:
Brah, Francisco Luis de A'
meida Sales, Florentino LIa:
rente e Arnaldo Zonário.
4 - Na sua coleção "Vidas

llustres", onde jâ lançou vá
rias obras de grande Interês
se como divulgação, a editora
Cultrix acaba de publicar
mais um volume. Trata-se de
"Os Poetas", organizado por
Jose Paulo Paes apresentan
do as biografias e pequenos
trechos poetícos de Dante.
F Viloon, Camões, Juan de
la Cruz, sbeuey, Helne, Vic
tor Hugo, W. Whitman, C.
Baudelaire e castro Alves.

7 - A Diretoria da União
Brasileira de Escritores de

São Paulo aprovou proposta
feita por grande número de

seus membros no sentido de
serem revistos OS seus esta
tutos e alterados alguns dis

positivos que não estão aten

dendo às necessidades orga
nizativas da entidade. Foi

nomeada uma comissão inte

grada dos escritores Mario

Donato, Mário da Silva Bri

to, Paulo Mendes de Almeida

e Rolando Roque da Silva,
para estudar as atteracões
que serão ínt.roduzldas nn

carta básica da agrerníacõo.
A comissão terá um prazo de

30 dias para apresentar as

conclusões que serão subme

tidas à apreciação de 111"13.

assembléia geral extmcrõtaé
ria, especialmente convQC:ld.\

(Para remessa de ln

formações e publlr-n
cões: S. M. - Cnb,.. l

Postal 384 - Florlanó

polis - Santa ente

rins).

ia Lh'ro por José Renato
antJS Pereira, antes de dei
'1' :l direção. Um para pes
.Iizas de bibliografia e do·

�m,entação e o outro para
.rg-umento cinematografico,
'1n,bos no valor de CrS cem

"jj cada e indivisiveis.

ALUGA·SE
UMA CASA EM BARREIROS, PERTO DA

ESCOLA DE APRENDIZES de MARINHEIROS (

4 LOTES de TERRENOS NA TRINDADE.
Tratar a RUA SILVA JARDIM, 89, ati PELO

TELEFONE 2918

LOJA VENDE-SE
VENDE_SE A MAIS RECEN�E INSTALAÇÃO

COMERCIAL, DA CAPITAL, ÓTIMO PONTO,

TRATAR NA RUA TENENTE SILVEIRA, 15 LOJA

AS 6,05-
Revista da Manhã

As 6,35_

--p.�Al/r-'d--
AS 12,05 -

Almoqando com Música
As 12,25 _

Correspondente G1/arllJá
As 12,30-

Carnet Social
As 12,40 -

Na Linha de Frente
AS 13,05 -

Os Campeões da Sematla
AS 14,05 -

A Música do Ouvinte
AS 15,05-

Shaw Musical RGE
AS 15,35 _

Sucesso é sempre Sucesso)
AS 16,00 -

Correspondente Gi/arl/1á
AS 16,55 -

Reporter Alfred
As 17,05 -

Batistas em Marcha
AS 17,35 -

E1lContro com sua Familia
AS 18,00 -

O Instante da Prece
As 18,10 -

Resenha J�7

AS 18,55 -

Correspondente G?Larltiá
AS 19,90 -

Momento Esportivo Brahma
As 20,05 -

Terço em Louvor a N.a SUl.
AS 20,35 -

Telefone Para Ouvir
AS 21,00 -

Reporter Alfred
AS 21,05 _

Vai da Vqlsa
As 21,30 _

Correspondente Guaru1á
AS 22,05 -

Grande Infor. Guam1á
AS 22,35 _

Boleros em Desfile
AS 23,05 _

Noite ele Gaia

Rádio Folhinha FORD

AS 7,05-
Alvorecer em No�sa Terra
AS 7,35-

Conve!·s. com o Agricultor
AS 8,00-

Correspondente GlIar1!jeí,
ÀS 8.05_

Trio Brejeiro
AS 8,55-

Reportrg Al/I'ed
AS 9,05-

C'ocktail de Rocks
Às 9,35- 1

S1t�:S��,;� � �
Firestone nos Esportes �
As 10,55 - 1

Injonnativo Casa BrUSQue 1
M�!cal��;a ;odos i
AS 11,35 -

Irnra{[a Musical Cha7ltecler
AS 11,55 -

SltCeSsos em LP
AS 10,05 -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



do eslclfeiro. rende-se 11/11 dos mu'ioç da cía. em retormoNa /010 ctcif/t(t, lU/I aspecto
-"

Fa.: 66 anos que um ho
mem de visão lançava. cm

Santa Catarina. aquilo que
seria a base da indústria
dc construção naval no

EsLado.
Criado, inicialmente. com

fJ ocíeuvo de manter e

repa: ar OS navios da firma
carros Hcepke, os Estalei
ros Amtacn S.A. preparam-

paro dos terrenos, com;

t.rucüo do cáts e outras

l,ara a implantação deflni
I rva du tndnstrta de cons
'rucêc naval em nosso Es
lado.

se. p-u-a. num ptonensmc
único no sul do país, conS
truir navios até 2.000 to
neladas de regislro.
A Reportagem de "0 Es

tado", teve a oportunidade
de, visitando as magnificas
Jnstatacôee dos Estaleiros
narataca S.A., observar
Que ali, [á se iniciaram as

obra .. necessárias ao pre-

PLANO DE CONJUNTO
Ao repórter foi mostrado.

o plano de conjunto das
obras. que se realtzsrão

\l'J!l terrenos do Estaleiro
.vrataca S.A. Do referido
plano costam, novas .car
feiras, edírtctos para ort
emas. céts de atracação e

reparacão. observando a

Reportagem. tratar-se de
rmn obra realmente grau
otosa. que colocará nosso
Estado na vanguarda dn
",mstnu:ão nevai no su!
(lo pais.

II._� primeiras provtden
(., as para a recttancãc dp.�
:--"1 nnportante obra, Já to
rnm remadas. Sondagens
iá foram reartzadns numa

larga �xt{mçii.o- da orla
marítima, em frente ROS
Estaleiros {' em seus pró
prlo�; terrenos, com' a fi
nalidade de se estabeteeer
UI!1 uroíetc definitivo.

NOVOS EDIFfCIOS
3.000 METROS QUA-

DRADOS
.

O conjunto dos nóvos
cutríctos para onemas. ai
.noxari íados, casas de ris
['{'I, ocuoarâo uma aree su
per lar a 3.000 metros nua
rirado»,

NAV'OS 2.{)OO TON. REG.

I\. nova carreira permltl
ru a construção de navias
:1(1l 2.00::1 toneladas de re

gistro. As oficinas serão
aparelhadas pela mais me

derna maquinaria especia
lizada.
O.; navias construidos

pcbs Estaleiros Arata
ca ,S.A., serão frutos de
uma espenêncta, alicerça
nu- em muitos c muitos
anos de trabalho contínuo
c persistente no ramo dn
constiucâo naval.

UM POUCO DE HISTóRIA

Prefeito passa o cargo
Com a presença de Deputados estaduais, Vereá, também por que nestes rnlnlstratívas, no cumpri-

dores" Presidente do .Diretório.Municipal do �SD, Sr. ���s c��'e�ls����bra: r:��l�i_- mente do honroso mandato

Aderbal Ramos da Silva, Iunciorrártos e amigos. on- i-to: Já estamos próximo.'; :��ll��et���:eriu o povo de

tem às 17 horas, o Prefeito Osvaldo Machado, passou de colher os rrutos de LORO após o Sr. Walde-
o Governo. Municipal ao S!·. Waldemar C· Vieira, uma semeadura em terras mar C. Vieira, Presidente

Pr'esidente da Câmara de Vereadores.' qqe procuramos preparm (ln Cnmara de Vereadores.

Como se sabe 'O Prefeito Osvaldo Machado, viu-se cO:o �cee��o�r Presidente da ����Sti�u�iCi�:�,gO P�'�I�I�:
na contigencia de, por motivo det doençaçHcenciar.cse Câmara deixo recursos ciou r.s seguintes palavras:
por um período de 60 dias da chefia do Executivo Mu- r-cm OS quais lhe será pos- Excelentíssimo Senhor

nicipal.
.

.. f��f�sate�u�ers:�r:�a �:n�� �r���I�r�V����a��r���do:
Na opol"tulllda�e ao passar o cargo ao seu subsb_ desta primeira quinzena Meus amigos. Senhores

luto legal, o PrefeIto Osvaldo Machado pronunciou a em dfante. FunCIOnários:

seguinte oração: Várias das grandes obt'a� t para mim honroso

Qmtndo há um al10 e sei que sua excelência não que, neste periodo governa <lSSlltllU' o elevado cargo de

f!uat:"o mêses assumi csta permitirá. seja permitida mental, procuramos plane- Prelelto da minha terra,
Prefeltlll"U, disse aos que interrompida a marcha da jar, serão em breve inlcia- l'mbor3 em situação tran

llle ouviam o discurso de I ecunpemção que vimos das. Tenho o aJ?Pio e o e.�· .-.it6r:d, quando por força
poss". entre outras, estas emprestando aos proble- timulo do governo do Es- oe circunstâncias que to-

palavras: '"Farei tudo para mas da Prefeitura. como tado, e eles já se fazem dos IClmentamos, dado o

corresponder ao crédito de &entlr atuantes e sinceros. �eu e!;Lado de saúde o se-

���if::I�çaosqt��:I�e�;�nlde� (ONVITE cl/���fi���� ��ag�:����� :�Ot�_�:'��:t� �d����o au-

hem do município. E para dor Celso' Ramos e de A frente dOS destinos
isso não medirei sacrifi- IS de Novembro, tem a agradecimento pela 'aten- oesta Municipalidade pro-
cios, pois sei que a tarefa honra de convidar seus ção que o honrado chefe cura!'ei imprimir o ritmo
(. árdua e que nos meus associados e digníssimas do Executivo vem dispen- ue trabalho que caracterl

primeiros meses de govêr- famillas para a Domin- :;and0 aos interesses da �ou até agora a adI1!inls
no nem tudo serão rosas fneira que fará realizar nossa população. Tl)dO faz lraçao O.waldo Machado,
_ bem ao contrário, so- em sua séde social ama- prever melhores dias que. dentro dos recursos que me

'ente canseiras e lutas Ilhã ('0111 inicio às 20 horas. aliás, não estão longe. De- Jorem proporcionados.
lOrmam o prognóstico cer- Certo do Comparecimen- seja tão somente, nesLp Para tanto, espero con-

lu." Realmente assim acon- to de Lodos os associados e momento, que o meu suces- tal' com o necessario e In-

teceu - posso dizer-vos. as Dignissimas famílias, sor seja feliz na sua ges dispensavel apóia dos meus

I:oje. sem melancolia, e Os agradecimentos da lâo. aistlntos cole�as da Câma

('om a conciência do dever Uiretoria. Pe(,.o aos meus leais as- ! a Municipal, dos meu�

(umprlda. Mas ninguém Florianópolis, 14 de Abril �eSS01"es diretos, bem como amigos e do prestimoso
tomele excessos impune- de 1961 a todos os funcionários que functonalismo desta Casa.

mente. A minha saúde so- Jose Henrique de Andrade ofereçam ao meu digno Agradeço a honrosa prt
freu abalo. Devo cuidar· Diretor de Publicidade substituto tôda a força de sença de todos os que me

me para prossegUir por !'ua capacidade técnica c o vieram prestigiar compa-

�;�����a�o\�g�:t�e�aZã�, �.�� Concorrência ��� i�nte:;l�:� ��bl�cei.l s:� !'eQ�e�'�' a ê�ifn:f�' nesta

queri licença a fim de que (lue todos estamos sincera- oportunidade, formular

g�����cméi�ll�c�ar qU� ;;a��; Pública ��e�t�l1��I:���a:O�eu�U;�� ;��i:��fec����tge�� f:��;;.
necessário. me permita, tão logo, a re· Osvaldo Machado e pelo
Hoie. transmito o go- As propostas para com� ('uperação da saúde :l fim seu breve retôrno ã. frente

v(!rno municipal às mãos pras de veículos de que cle poder, com força redo· elOS destinos de Florianó

�,��:��s��nrá��r.e�t:re�� trata o edital da Prefei- brad .... voltar a!:- lutas ad- polis.

,:or Wo.ldemar Vieira tura Municipal, serão re-

E o que faço com tran cebidas no Gabinete do
{' lilldadc. Não só porque Diretor do Patrimonio da_

J
quela Prefeitura, até o

t.. MADEIRAS PARA;.: . d:<l 3 do mês próxmlo.

r R M ;�tTB��E��URT ' Terá direito a aquisi_
,,,,18-"1:> •• 6 'o .... , ,�O' ção do veículo, a quem

_""1'(0 (,,�.6S'10 0""":'"'--' ;����<;tod:\i,::;'�o o paga.,

Busc�-pés "

O Sr. Governador do Estado. em discurso às au_

toridades do Ensino, Inspetores e Delegados, depois
de lhes dizer que prometera retirar a instrução públi-:
ca da órbita da politica, afinnou-lhes que "as pr('..

messas do candidato de ontem eram as ordens do Go

vc:rnad-or de hoje."
O Inspetor Peurta. da Laguna, �e estava na reu_

nião, devia estar com as oiças entupidas. ValendC'_c;e

c]a cin::unstãnci:l de ser vereador udenista e como tal
irrcmovível. nutra coisa não- tem (cito. no cargo, se_

llfio politü.:ag-ell1. nas name;:u;ões de oJ"ofcssol":lS suh�_
titutas.

A decisão go\'cmamental foi aplaudida, sem re

servas, pelo povo. como meio de restaurar o Ensino

catarinense, tuja situação foi objeto de exposição do
ilustre Secretário da Educação e Cultura mostrando

lhe alguns aspectos alarmantes_
Como o citado Inspetor não quer mesmo colabC'_

rar, é necessário qUe se encontre tuna PUERTA pa_

ra lhe dar saida ..

Na jato acüua o Sr. Wal.demcl)" C. Vieira -f Preside11�
te dCl Câmara Munici.pal -, que ontem assttimi1l (/

Prefeittl.Ta.

Tão grande passou a ser

n demanda de serviços na

carreira do Estaleiro e

suas cücmas, que a Com

panhi.. viu-se na Obrigação
de ampliar seus asteietros.

r,
.

Construiu-se então uma

a aClo ri C:;�;�;'�, ���;:�' ",��:d� uO overno
e Ill{'orporou-se novas sec-

ções de caldcrarla, carptn- DESPACHOS:

�r�a,o: ����fei���trl��ta��� Despacharam no dia de ontem com o Governador do
.. en{pre procuraram man-

Estado: Sr. Geraldo Wetzel, Secretário da Fazenda
ter-se em dia, �ão apenas -, D.r. Jade Magalhães, Secretário de Seguranca

����r��õesn���:s!�a���ese�: ��b��E-_Dr. Paulo de Freitas Melro, Pres.idente
lavam, mas, ainda, com .. _

Eng ��e!4 Gualberto, SecretánC/ dia
aperfeiçoamento ('Ilda vez Vlaçao e C?bras Pubhcas - DI�. ,Hamiltonl Hilde_
:naior da técnica de repa- �l"and, Prestdente da CESPE - Dr. Acácio G. San..

ros navais. hago, Secretário do Interior E' Justica
Hoje, com o acervo AUDI�NCIA.

-

grandiOSo das realizações,
entre as quaiS a reconstru

ção e modificação comple'
ta da maquinaria de vã
cios navios da Companhia
e a remodelação de outros

�����élro�re�����c-:� ��_
ra lançar em Santa Ca
tarina a Indústria de

construção NavaI.

Nascido e criado pr-ln
necessidade que tinha n
Ftrma Carlos Hoepke, de
manter e reparar os seus
navios .. que eram, na época,
pratlcament.e, os únicos
metes de transporte mar-i
limo de que dispunha o

Estad·). entre Florianópolis
e OS demais porto-'1 do
pais, foi o Estaleiro Ara
taca pouco a pouco, am

pliando as sua!'; Instala
eões, c medida Que crescia.
.'. necessidade da reparação
de outros navios. atem dos
la Firma Hoepcke

ao ANOS

1<'01 em 1895, portanto.
{Ia 66 anos, que tiveram
Inicio os primeiros traba
lhos, para a montagem da
carretra de puchada de
navios e a eonstrucac das
oficinas mecânicas, que se

destinavam ao reparo e

manutenção da. maquina
ria das mesmas. Nascia.
])<)1:>. nessa época, os -zs
teretrcs Arntece S.A., no
ne, moüvo de orgulho de
torícc o" catannenses

úNICO ESTALEIRO

o Estaleiro Arataca, foi
durante várias dezenas de
anos, a única facllldade
disponivel para a manu
tenção de barcos, em toda
a extencâo do lltoral era
stteíro de Santos a. Monte
videu. Inúmeras vezes, du
rante esse largo período
de tempo, tiveram os mes

tres e operários do peque
no Estaleiro catartnense de
se locomover ao longo do
litoral, para prestar so

corro de reparos a navios,
r.ue sem esse apóio esta
riam em dificuldades para
prosseguirem sua rota.

PRIMEIRA AMPLIAQAO

Interessantes ...
<Continuação da }.II. pág.1
deverão alcançar nossa me

ta. Daremos boa acolhida
a seu êxito, porém, trata
remos sempre de nos man

term03 na vanguarda."
Pergunta: "Qual foi (\

Ilcontecimento mais notn
vel em sua vida ,antes des
te vôo?"
Resposta: "No vcrào dc

1960 uni-me ao partido.
Este foi o aconte.-imento
mais notavel em minha

vida, antes de minha via
gem ao cosmo. Este vôo eu

dedico ao nosso par tido. ao

:10SS0 governo, ao 22.0 con

gresso ido partido comu

nista. de <lUtubrol, �\ todo
o povo que está n I van

';uarda da humanidade na
cmção da nova sociedade."
Pergunta - "QUI' planos

Lem para o futuro? Gosta
ria de continuar voando?'
Resposta _ "De:ejo de

Jicar minha vida, meu tra
halhr meus pensamentos.
meus sentimentos, ii nova

dencj,\ que está ocupada
na exploraçâo do cosmo.
Oostarla de visitai' Venu!l,
ver o que existe sob snas

nuvens. Ver Marte c deter
mittar se possui canais ou
não. A Lua não é um \"1-
zinho muito distante de
nós e creio que não levarú
muito tempo para que se

efetue um vôo até lã".
Gagario disse que jã rece

beu mllhares de cartas de
pessoas que desejam e con

.�lderam poder viajar ao

rosmo e, a este respeito,
<-omentot1: "Tenho a cer

t.eza de que chegará o dia
t'm que todos poderão efe.�
luar viagens ao redor da.
terra, com permissões es

peciais IPutyouka). Um

"putyouka" e uma permis
são emitida pela União
Oper.ula ou outra organi
zação. que dá aos seus

membros o direito a algo
cspeclal - como uma via
gem a um sanatorio.

fLORIANÓPOLIS, Sábado, 15 de Abril de 1961

Man�a�os �e se�urallça
O egrégio Tribunal de Justica do Es

tado, em sua sessão ordinária de quarta-foi
ra última, julgando o mandado de segurança
requerido pelo ex-deputado Manoel de lI'Ie
nezes, contra o aio unânime ela Assembléia
Legislativa que Ihc cassou o mandato por
falta de decoro, decidiu, por unânimidade,
indeferir", pedido,

Quanto ao mandado requerido pelo ve

reador Menezes Filho, contra o ato da Câ
mara Municipal flue também lhe cassara o

mandato pelos mesmos motivos, a decisão
julgou-o procedente, uma vez Que, no pro
cesso cassatório, não haviam sido observadas
formalidades legais quanto à defesa, A mo

tivação em que se baseou a Câmara, ou seja
o mérito da causa, não foi objeto de decisão.
E' rematada asneira, pois, andaram por aí a
gritar nas rádios que "Justiça lavara a honra
do vereador indecoroso".

A Câmara, se assim o quiser, poderá
renovar o processo de cassação, uma vez que
satisfaça as exigências legais.

Blumenau Em Cadernos
C o n ttnua circulando

regularmente essa inte
ressante E' bem redigida
publicação, que se edita
em Blumenau.
Seu Tomo IV (n. 2

dêste ano) que temos ú

vista contem farta ma,

téria com ótimas btogra;
fias e noticias de interês..

se geral.
GI'atos oelo exemplar

que nos foi dirigido pela
sua direção.

� Governador do Estado recebeu em audiêncía no
-dta de ontem: Vereador Angelo Viviani, srs. Fausti_
no BUzzi e Nelson Viviani, comissâo de Dr. Pedr;_
nho, acompanhada do Dep. Orlando Bértoli _ Dr
Colombo SaBes, Diretor do Departamênto NacionaÍ
de p.o:-tos, Rios e Canais -:- Sr. Henrique Debena,PresIdente do PSD de ImbJtuba - Sr. Epitácio Bit_
tenco�rt - Escritor L. Romano\Vski_ Sr. Ft'ancisco
Mascarenhas

Loteria do Estado, de Sant� Catarina
Resultado da Extração de ontem;

4.729 - CRS 500.000,00 - Pôdo União
6.004 - CR$ 50.000,00 - Lajes
3.050 - CRS 30.000,00 - Joaçaba
2.030 - CRS 20.000,00 - Pôrto União
1.203 - CR$ 10.000,00 - Curitibanos

O cosmonauta I'USSO Gagarin, depois de
dar algumas voltas em redor da terra, :l mais de
200 kms. dela, está fazendo um relatório secreto
de tudo quanto observou como teslemunha de
vista.

A parte cienlífic<l do seu relat6rio, por certo,
será desconhecida do público pOl' muito tempo
"inda.

Mas, para espanto do mundo, já se sabe que
um reporteI' parisiense, Monsieur Trésbien, COI'_

seguiu obter, mesmo com risco de ser condenado
pela justiça soviéiica, o negativo de uma COsmo-
foto batida por Gagarin, quando sUa uosição era

a mais pr6xima da Lua.
E nessa sensacional fotografia, com espeta ..

cular nitidez, aparecem diversas placas, planta
das num dos mais lindos \'ales lunáticos, com as

seguintes indicações.
"LOTE REQUERIDO POR TEMIS BOR_
NHAUSEN E CONCEDIDO POR A1VRro
LOBO,"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


