
�iiraõri1õarii��ese �a toujoulora �sla�ual
Damos, abaixo, a intro* nas as seguintes, que me- (SOO.fiaO) crianças, mas du- governador eleito planifi-

«ucãc da Mensagem I�da recem meditadas, nas li- sentes e vinte mil . cn,ram se,:, programa ad-

g�l�ari;��e::, �Ont��,CUL�V: ���s t���s ne��!nSt�sC��!;â� �fs2t��O�)esc���� fora do �1!�is:r���Wlc-;;:;a�mol�����
sessão de instalação da tum responsabilidades na _ Os trinta mll veiculas li ponto, esse progra�a._
3.a Sessão Legislativa da direção e no trato da coisa eatannenses transitam por Tem a sua reauaecão.
4.:"1 Legislatura: publica: apenas trezentos e trinta e agora. com as seguranças

Senhor Presidente e se- _ Em 1947 Santa Cata- nove ,339) Quilômetros de do trabalho e dos recursos

nnores deputados rtna participava com três estradas pavimentadas, dos estaduais, a colaboração,
Na mensagem que ora por cento (3%) da renda quais pouco mais de mela que sempre afirmei dectsl-

apresento a Vossas gxoelên- interna do País. Em 1952 centena são estaduais. "a, do õovêmo Federal.

tias, cumpro expresso pre- esta j:larticipação desceu a - Milhares de toneladas E tem-na certa e urgen-

certo constitucional. dois virgula quatro por de carvao permanecem es- te, porque expressa em de-

E ao fazê-lo pela prl cento (2,4%). Em 1957 era tocadas. E o carvão meta- terminações precisas, enér-

metra vez devo levar-lhes de dois virgula sete por lurglco, neceseéric à slde gicas c diretas do eminente

a confiança em que os po- cento (2,7<:'}), caindo em rurgla nacional, ampliará Presidente Jânio Quadros.
acres que Vossas axccíên- 1959 para dois vírgula seis êstes quantitativos se não Senhor Presidente e se-

(I:iS e cu representamos, por cento. (2,6%). se houver por bem aaaen- oneres deputados.
agindo com a Independên-

_ n3 Investimentos de tal' a definitiva solução com lhes transmitir,
da e nannonta reclamadas capital estrangeiro sem para o problema do carvão nesta Mensagem, as ctr.

pela Constituição _e pela cobertura cambial alcança- nacional. cunstênctas e as perspec-

nomocracia, haverão de
ram, no País, até 31 de - Oitenta por cento Uvas que envolvem o mo-

dal' ao nosso Estado e ao dezembro de 1960, a quan- (80% I das moradias rurais mente eatartnense. de Vos-
seu povo dias dc Intenso

tia aproximada de meio não têm condições de habi- sas Excelências, como te-

trabalho c de real pro- bilhão de dólares. Santa tabllldade. E a formação de gia'adores, convoco o tra-

gresso. Catarina recebeu pouco cinco m!! (5.000) novos balho e o auxílio no con-

Como do meu feitio, ao mais �e quinhentos mil dó- casais por ano agride os gregaôo esrôrco de premo-

documento que entrego ao lares IUS$ 500.000,00), ou responsáveis pelo bem-és- vermos o desenvolvimento

exame e ao estudo de seja, zero vírgula cento e lar das populaçôea, ela- econômico e social dn

�l���S�.i s��fi��ng�J�tf��s:or- �lri,zl��s;oL). por
cento ... m�d�0�0(�ltiJ�1�Sa dSe01u(Çl��' nO���ete:�a. Vossas Exce-

Nê!e, em síntese, figura 1\ _ Em financiamentos anos eliminaram-se vinte e lências, ao inicia de nova

� ttuucnc Clltarlnel1se, quan- do Banco Nacional de De- cinco milhões (25.000.000) sessão legislativa, as segu-

do me coube assumir a sel1volvimento Econômico de pinheiros, correspon- ranças da minha mais nt-

eneu i executiva do Estado. rornm canalizados para o dentes a cêrca de um e ta consideração.
Nê'e encontrarão Vossas zstaoo, no setor de trens- roere milhão 0.500.0001 de

EX('elências o plana uo porte ferroviário, cento e hectares das melhores ror-

rea!i7.f\ções e prioridades setenta e cinco milhões de mações de pinheiros dos

que havendo eon::.tituiClo os cruzeiros rc.s ..

três Estados sulinos,

complomlssos do candidato l'/5.00lJ.000,00) e no setor De par com essas revela-

ao govõrno, porta agora o de energta apenas cento e cõee, merecem menção es-

empenho c os propósitos «ez milhões de cruzeiros pecial duas tendências ge-

do governante. ccrs 110.000.000,00) Em ueraneaces, que aCetam o

As mais autenticas fon- avats contratados com o campo administrativo:

tos ria opinião publica, in RmN Nacional de Desen- - a de revitalização do

-quírtdus c pes(Julsad�s I'olvimento Econõmico o municipalismo como medi-

através dos proecsso� �e�- Estado foi contemplado da descentrnhzadora dos

rücos do recente sonuuano r-orn pouco menos de onze mais benéncos e imediatos

Súcia. E(;onómico - roemo- e mete milhão de dólares resultados;
iüvet promoção que as- !USS 11.500.000.00), dos - ê a supressão de ana-

stnntou cm retévc os mais quuls dez milhões e nove- crõnícas e Interminâveis

Instantes c sentidos pro- centos e quarenta e cinco cxtaenctes da burocracia

ulemas do estado - fixa- 0111 dólares (USS ..... ,.: nos serviços públicos, escíe-

tias em conclusões, tutor Jo.o4!j.000.00) dizem respe.l- i oaando-tnes a produtlví-

���'���'[>_�:l f\l����l�������iv� t�ic� ��ci���f�aJe���T��� dat:vltntados e esquemuti-
(Iue \Jl'CLC1ldO executar no CAl. O contrato relativo a zados OS problemas do Es-

qllbl1(:I����i�;'uiO SÓl!lú-Eeo �lS�'\U�·ge.I���:�d/Oi firmado ���o;'e���!�C��l�a� I��à\��
1It,mic(!, si':mllor Pl·csltlflll.(' � Atl'àvés de financia- triXCClICãO

do plano PrlQ"
c senhores dl'\)\lllldos. ('11 Illcntu, por conta do Flm- ri' do ci;tabeleddo,' teve
Ire C'utl'itS l'eveln('ôN!, fêi'.- (\0 Federal de Eletrifica- ��nt.��· O����l���\ ��Oat�OI�

��i;EI���m t:\�����dOSemà imprescindível hlter(eren-

l!l60, seiscentos milhões de cla du poder central, COll-

l !'uzeiros tCrJ.; ..
' . . . . . . .

�ubst.anciada em termos

600.000.000,00l, mandados objetivos e prátiCOS nas

entregar, agora, em parce- decisões da memorável

las, por det�rminação do Reunião dos Governadores,

Senhor PreSIdente da Rc- realizada nesta Capital,

pública. sob a honrosa presidência
_ Somos, dois milhões e do Chefe da Nação.

cem mil catarinenses ....
Ne')ta Mensagem terão

(2.100,000), e dispomos de Vossas Excelências, senhor

pouco mais de oitenta e Presidente e se n h o r e s

cinco mil (85.000) quilo- deputados, a oportunidade
watts de energia instala- de conhecer, na sua ex-

dos. tensão e profundidade, os

_ Somos um milhãC' e auspiciosos resultados que

setec�ntos mil catarinenses essa Inspirada e patriótica

����O�O��;ra q�epr������ho�� ��Uv�II��n�����ou J'aarar�gr:o
em 1958, cinco por cento extremo suJ do pais e, as

l50/0) de valor global da !'inaladamente, da nossa

prOdução agricola do Pais, terra.

mas não obtívemos mais As lesoluções dêsse hlstó-

do que um por cento (1%) ri�o encontro, no tocante a

dos empréstimos agríCOlas :::ianta Catarina, para sa-

do Bi:l.l1cO do Brasil. Lisfaeão e confôrto dos

_ Somos uma popUlação técnicos do Seminário SÓ-

em idade escolar primária cio-Econômico e dos gru-

de quinhentas mil pos de trabalho que com o

nUllENS DE AlUWDA HAMOS

DIRETOR

DOM1l)1GOS 1<'. DE AQUINO

GERENTE

Movimento
Popular
Janio Quadros
São convocados os parti

cipantes deste Movimento
uara uma assembicHa geral.
r. ser realizada no pr�xlmo
dia 18, terça-feira, as 20

horas, na sede social, com

H. seguinte ordem do dia:

1 _ Fixação do mandato
ela futura Diretoria;

2 _ Restruturação do
Movimento;

3 _ Outros assuntos.
Só poderão exercer o

direito do voto os membros
devidamente Inscritos,. os

(juais só poderão _apresen
tar uma pl'ocuraçao.
Florianópolis, 14 de abril

clel!l6l
Dr. Biase Faraco

Presidente em ex.erciclo

Governador Recebe Comissão de Sa nta Cecília

AC0n11)anlwda do Deputaru:. Antonio Almeida, esteve com' o GoveT?tador
Celso Rumos uma comissão do municípiq 'de Santa Cecília, � composta. do Sr.
Oréstio José de .$oltSa, Prefeito, lttdre Vigário Il.defonso Passionista e Ve1
reador José Carlos de M'edeiros'ltratando de' interêsses relativos âquela
próspem eomuma. Em SUai estada na Capitar, os insitantesl tiveram! oportun:"!
dade (de, .q€mpre acompanhad03 peto depu.tado An.ton-iol ALmeida, ,visitarem
as di1:·ersas Secretarias de Estado, tTata'l1dd de soluciona:r problemas relati
vos (10 1/t'ú.nicípio, Nosso flagrante fixa um. aspecto da visita feiMl aorGabi"
nete de Relações PtÍ.blica� do Palácio, ocasião: em que- o Prefeito MUnicipaL
de Santa Cecília, expressando o pensa" de seus com]:tlm.1ieiros, dilJia de"SIlta
satisfação pela meneil'a ·como havia sido recebidp pelo Chefe do Exec1Ltivo

e da melhor sotu,Çiio dada. às 1·ei.vindicações da ue� região.

Governador Recebe Delegação de D.

da crise, gerou o atual
quadro que se apresenta
na Guanabara. Existem
cérca. de 200 mil pedridoi;
de telefonlts aguardando
"Cll (' que, pnm serem

;,1tcnoidos, exiv.;ll'ão a soma
upl'0ximada de 2(t bilhoe;;
de cl'u7.e1ros. Sómelltc uma
tónnula, no entender do
j)ust�'e COnferencista seré.·
capa� de solucionar o pro
blem:l. Esta fórmula, unica
saída à anUra da magni-

- tude c profundidade do
problema, serâ a adoção
do sistema de autoflnan
clamento doS serviços te
lerônicos. Atravês do auto
linanclamenUl dezenas de
cidades brasileiras vem
!'uperando as dificuldades
Ainda mais recentemente,
em Brasilla, foi posto em

ação um plano nêste sen
tido. que vem satisfazendo
plenamente.

o Goverllod01 Cetc Ramos recebeei em audiência na tarde d9 ontem Ut1w.
rlelegctçlio do distrito de D

..�ed�to, no !Municí�io de Rorleio, con�po.rta
d?B srs. Vereador Angelo VtVutnt, do PSD, Fawstino Buzz1! e Nelscnt Vivia"""
n�J rep-eseure-ues do Diretóri? Id� PSD. A dlelegação� qUe! 'se fazia aC'Ompanhar do depu�a.dol Orlando BertcHt� tratou de aSS1�1!tos de 'int�.,.êsse d(1(11�e.zal
comuae. O flagrante é �a visita feita� logo avó .. o encene-c com orGOVOO"ltü.
ãov, ao �abi1tete de Relações �1Í.bli:as do� Palácio, qua1tdo 'todoS\, f'iveram,
Opol't,1!1tlda{le de decLara1' da sat!sfaçao que' sentiCltul pela)11la1Ieil'al como '1'll�
1,i1l1ll stdo recebidos 1)(1]0 C/tefe elo Executivo Ccrertnense.

�l�����a eo�. �����ti�!e�u�
os usuários tear pelos
cúncessionát'ios e pelos
serviços pl'estaoos dir.c1:o.
l1lente pe.lo Govél'no.

1Jl�;�g�tou��� ����e6lT�Út.��
lamente o serviço e que
muitas vêzes. não é reco
:1heClcla. Argumentou nêstc
�entido, traçando um pa
ralelo entre o preço de
uma assinatura de telefo
ne de residência, que em

1940 era de 40 cruzeiros,
para um salârlo mínimo
de 240 cruzeiros, enquanto
que em 1960, para que es·

sa proporção se mantives
se, uma assinatura teria
que ctlstar 1.600 cruzeiros.

O acumulo de êrros, quer
de parte do Govêrno, quer
de parte da Emprêsa atin
gida peja infraçãp, não
t'xplicando as rázões reais

Recuperação

Já foi iniciado o traba_
lho de recuperação' l10
Miramar. Há muito a�

bandonado, em condições
das mais precárias, com

o govêrno udenista não

cumprindo o compromisso
assumido com a Prefei_
tUl'1l Munici aI, uêle

local que poderia ser um

ponto de atração da Ca ...

pital, servia, desde há
muito, como motivo de
galhofa.

Sr. Gustavo Corção em conferência:

1 única sai�a �ara a crise �os telefones é
a a�o�ão 00 sistema �e aulofinanciamento

lHO - Abordando em profundidade e extensão o

conjunto de prublemus que cumpúcm n desnnmüendo

8l\n'i�o telefónico da Guanabara, o professor GnHI:lvo
Corçiio. e8tudioso das lelec(llllllllicflj:i'ie!o\, nlinllllu ullla

série de d��_(-alhesi'sôbre o m;:.;unto. inclusive HI)(ll1land'l
SOhH:M�. Ctm�;d�ran�.o.IIS (h,f.wiên('ia,... (In!!

êJ'(I�>
illlp(tr

tlinte $�r'líç() plHH1:l'U(lqlreslmtll, nito ,sli nu Ui" Om') cm

mui!a� cidndes bl'asiteiras, pode y. IlmíliHe, 110' nnlllo,
gia. �l' aplicada, em maior tiU mer.'or escafa iI ollt1'a"
ci(!ades Que sof.r-em do mesmo problema.

.

Em virtude da l'elevânda do". conceilo.; emitidos,
rf.'�ist.ramos, para conhecimento Ile nossos leitores. (11-

guns \)onlos abordados pelo conferencista.
"O funcionamento dos despejado seu lixo com

serviços públicos é um dos regularidade? E a agua?
primeiros sinais indicati- Tem ela pressão suficiente
vos da saude do corpo poli- para atingir todos oS pon-
tico. Por sua natureza, e tos do organismo?"
até diria por sua inevitâ- Após ressaltar a impol'-
vel nmgnitude, a emprêsa tâncin do bom funclona-
que dist�ibui pela mult�dão menta do serviço publico,
as utlhdades essenCiais, frlzou que ainda mais slg-
torna-se um índice da nlClcatlvo e o que dizem
realização do bem. comum dêle, lo a opinião pública
t! serve para aqUllatlir- a
situação politica e cultu
tal de um povo

"
- disse

o conferencista. Fazendo
um curioso paralelo, pros
seguiu o Professor COI'

ção: "Se um médico fôsse
chamado à cabeceira de
lima nação combalida, de
\ eria, antes de qualquer
outra investigação, fazer
esta pergunta carinhosa:
E então? Como vão seus

bondes, telefones? Tem

Assembléia Instalou

Trabalhos
�;diência a impe_
rativo constitucional. ve

rificCl'_se, ontem, às /15
horas a sessão solene de

instalação dos trabalhos
da terceira sessão legisla
tiva da quarta legislatura
da Assémbléia de 'Santa
Catarina. Na ocasião ai!'.

da em obediência a dis�

positivo legal, o sr. Go..

•vernador Celso Ramos

leu a mensagem de pra ...

xc, em Que deu conta dos

negócios públicos e ind:_
cou as medidas que jul
gou necessárias aos intE'_

rêsses do Estado (Em
outro local desta edição
estamos publicando a In

trodução da Mensagem'.
Além do eminente Go

vernador, encontraval'r'_

se membros do Poder E_

xecutivo, Judiciário, srs.

Deputados Vereadores,
autoridades militares e

eclesiásticas e enorme nú_

mero de populares. Na

próxima edição daremos

Reportagem pormenorizf' ..
d dos aconlecimentos,

do Miramar
onde está sendo construí...
do o novo prédio do Ins
tituto de Educação, ce-

dido pela Prefeitura Ml'_
nicip'al de Flol'ianóPÇ>lis,
Co Govêrno do Estado se

comprometia a realizar
diversos melhoramentos e

obras.
Mas o governo udenista
ficou só na promessa. Os
tempos foram passando,
o prazo estiou lado se su�

miu e nem início aos tr?_·
balhos foi dado. Pode_3e
citar, como outro exew_

pIo, o calçamento da Av.
Mauro Ramos Isto para
não nos alongarmos.
Mas fiquemos mesmo

no caso mais famoso do
Miramar .

Sem um motivo rógico,
sem qualquer sa(isfação,
simplesmente bleÍl:md.o a

Prefeitura e zombando da
opinião pública, o então
governo udenista não deu
bolas para o Miramar,
que se transformou num

autêntico pardieiro, sujo,
mal cheiroso, caindo ao�

pedaços.
Mas há ooucos dias nC'..

tau_se ali um movken_
to incomo:n. Era o início
da recuperélção, detenn";:_
nada pelo govêrno.
Nosso flagrante fixa

aspecto do estado em que
se encontra o Miramar e

dos serviços que ali (c...
'am ·l1.i.c.iud.os, pe.la_DOP.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociaisv contecimentos"A.J. I V E R S Á R IO·S
F AZEM ANOS HOJE

c7\I U{�l.-..L.-

'UM MILlONARIO EM NOSSA (IDADE -GRAVATAS DE JA(;
: OUES FHAT, DESFILAM NO "SOCIETY", :
• •

, �
• •
� .

Sr. Maurilio Fernandes
Sr. Donald aoseruíro de Abreu
Dr. Dalmo Bastos Silva
Tenente Alfredo Victor de araújc
Dr. Heitor de Alencar Guimarães Filho

_ Sr. Pascoal Guedes Rodrigues
Sr. Moaelr Burlgo
Sr. 'ratttvtc Araújo
vva. Enedina FOI·mlga
Sr. nentaert Carvalho Régis
Sra. Adellna Machado Grunel"
Sr. Bertoldo Leopoldo de Souza
Sra. Mafalda L. P. Pêrlco.

-TEAlIlO ALVARO DE CARVALHO

ARTE DE SER MARIDO-

-c, -� "" ...
,

,Wi.. a:. ''.:õl'' •
,

""'".... ,
. .I,

""... ,
-"',
,
,
,
,

Hojc as 16 horas vesoerat n preços rednzldcs c a n�lltf'

.---'

PROCÓPIO
l' seus nrtastas.

Em vesperat:

"lICA.O DE FELICIDADE" , .....

À. noite, às 20,30:

,
� ,

3 Atos engraçadíssimos de Procópio F��ra : •
CONSELHOS Dt BELEZA • '
ALERGIA CUTÂNEA I :

M �n , ,
Multo já se tem escrito sobre alergia cutanea mas é, ii MARGOT PAIM LUZ •

��1 c�s�� ��::;e�s::��t�u=oo���:.�e:t�%:I��:���I�!:��: 'ii
1 ��:�·b�:i�ãI)L;g����l�v:n��lI I�st�� !) O discutido Roberto Luz, cil"cula�á�

deles são deveras curiosos vindo explicar mU,lt�s fatos �u.e Com a presença do exmo. Sr. Oo,
�'Om gravatas adquiridas na "bpu_�:até então pareciam sem uma razão satlsfatorI.a. Os .medl-, vernador Celso Ramos Autor-ide; tique Jacques Fhat. .!cos derm.atolOg�ttas e ���e��do os Que se dedicam a cos-. �:�. 7!��u M�!�::e�a--e p��!����:l: ]0 Foi nomeado cara alio cargo nG'=:S���l:ur:a�u�e algUl�s casos é o suficiente para' do Poder Legislativo. o Deputado- PI'· d G' D H '

mostrar aos leltotes como multas defeitos podem apare�:r. Dr. Joiit" Estivalete Pires. i n� a��·uxú B�:��J��;
o .1". er1111-,

provocados por choques causados 'Por produtçs de uso díà-
... � �) t- r� � ..rio e tidos como Impossiveís de] orIginarem a menor" No t.róximo dia 20. Catarin� Va_-. II Corilinun sendo notada a falta dú'agressão.,j,_ J le_!lt. . estará cantando pall�t a �0_ �ao�L ��·ol�d:.ra�n�\.e�I���:isO s��:��.,esta���I���;�����Il�eeU��: I:;�:s��:a�!ie ��I�!��C��:� �1�l"i�;· f �:�ade Carlot-a no "Go en �-

II
cào que já a perseg�lia por mais de dol� an�s e.s.e mantt f .. ]2 Margct P.5im Luz lima das sl"tas.,nha rebelde a todos os tratamentos ate entao reitos. Em � Luíz Carlos Saraiva o jovem SI"

Isno���.cl���l.t�lu�.I:..•legl,aOn,.�e "doe,._an�csos:,cora assistida por bons médicos o fato é que n�o. se cura. que está acontecendo nas noites,
'_"_ ... 11.., , ."... ,-" � r

va. Obsen'ci cuidadosamente o caso e após verIfIcar.a te-, das da ilha. luna. •rapêut.iea já aconselhada e que. não hav�a produzido c

,.nencr efeito segui por um cammho Inteiramente novo , 4 Um gruoo de senhoras da sacie- 1:\ Aos iucentivadorcs do Hipismo
De dedução cm dedução pensei que::;c t.ratasse de um cho-, dac\e de Tubarão. será patl"cneses cm nosso Estado foi oferecido

01":_'1que alerglro produzido pela mia desses lenços de pap�l. e ,
do Desfile Bangu que acontecerá

mleom,';�ne�OntaCdo,ro�h,lu.L.. aa's·�aRd�b.as, uma,ti""to comuns para retirar a maqullage. O m:u raelo:m�c no primeiro sábado de junho
" '- '-,.. '- .,

deu certo e apenas com a supressão de tão praticas e lltels , •
Icnç�Sma��;: ;:��o�c��:���a:ae�t:s�:����� e se tratav2'

5 �t l�st:r.deN�I�s:st�e�:�si�ux HC'" 14 Jorge Leucht fotógrafo carioca cOJr,
cte um eczema que uma menina de quatorze anos apresen • :��::i��·o:���::a����/I� s�: �:t�::='

·fest na mão esquerda e apenas II 6 FestejOu idade nova � sr. Aloisio �

1· ·d d II�::; �e!��� :n:��: qu:;;o a mesma Ia aprend�r pia" Machado A coluna social cumpri�
ma co.eçao em nossa CI a e.

�

n.l na casa de- uma professora situada a poucos mlllutos , menta pelo acontecimento. 15 Um OTogl·ama especial distribuído'do local em que· morava. �inha il"upressáo foi a de qUf • pelo ltamarali, informa (lue a v:�,não se podia pensar em ahmentação ou �esm� em qua__l 7 Somente agora soubemos que uma sita do P1esidente Giovani Gron-,OU"" dlsturbio interno visto que o mal so surgia na mao • das maiores fortUnas do Estado, h- 11 Bt·a·l e á enas de cinco;s��erda e jamais aparecia na m.ão direita. Como se t:a- • pertence ac Dr. Marcos Gustavo �o�.as� s! s r ap

1· :u.lava de uma pessoa destra, l}Cnsel logo em qualquer cOisa
.. Grossembacher O milionário ti 11a_

•flue entrasse em contacto �u melhor que fosse �cada O�t li tural da cidade de J-oinville, tem
lti O cronista social Sebastião Reis tilap,anhada com a ',!Ião esquerda durante o trajecto per· II vmte � cinco anos, formado em está em francas atividades para a.

c�_rrido nos dias das aulas de plano, � Direito P Ja viaJou algumas �êzes noite de elegância Bangú, (tue 2_''--

O interrogatório não me esclareceu. suficienteme�te • peln Em aDa EVldemtemente e U�l contecerá no próximo dia sei". nO�1IIIIde modo que tive de acompanhar a menllla desde a salda
• des melhores pai tidos do Estad

salões da Sociedade Gua!'<lnv ..
de sua resldencla ate a casa da plOfessora e pedi que ela

•
praticasse todos seus atos como normalmente costumava\' Suelv Pelena e VlIgllll8 Lopes 17 Em vagem de nuncla::. oalo a B2_11
fazer Na segUnda vez consegUI a chave do problema A{ j' Ramos dOiS brolos elegantes �a lua, o casal sr f' sra Dr' Jane"
passar por um terreno baldiO ela tmha o habito de colheI

II1II SOCiedade de TtaJ81 aue est<lO
Augusto (Lêda) Sal alva •

umas f10les e o taZll\, Justamente com a mão esquelda )JIIII acontecendo em nc"sa clda,:. ...... "f,u\" � 'tIA __ .. _ 'iQ$.
Isto era o bastante para que o ecz,:,ma apare�esse.

'"
i"" --- ---- _ ..---

.�.�.1Inumeros outros casos poderIam ser amda Cltado� � .!", _.

mas só estes dois são mais do que suficientes para explicaI" t
como os problemas de alergia cutânea são Interessantes l

-- .... -. I
NOTA. _ Os nossos leitores poderão solicitar qualquel i

.

conselho sobre o tratamento da pele e cabelos j
ao médico especialista - Dr. Pires, à rua Mê- I
x.ico, 31 _ Rio de Janeiro, bastando enviar o

Ipresente artigo deste jornal e o endereço com

pleto para a resposta.

-

fO-M-UNTc A ç f(f-- !�
O DíreLório Acadêmico XXII de Janeiro, da

FaCUlda-1
;

de! Fannárin e Odontologia, da un;versldade. de .santa
C:11arlna leva a conhecimento da classe \1Dw:rsitarla.o
:1) J)Vvo em bcr::IL, que não tomará p.'\rte nos Jogos un!
\�rsltá lo� realli'ados pela F.C.D.U., até a mesma nao

atender (l� exigências feitas por nosso representante jun·
lo :1 ela. Outrossim. comunica quI! nenhum aluno po�e�á
"l)!"{'<.enta!·-se aos jogos Como representante do DiretóriO.

.

Flnril\nÓpo!i:o:, 12 de abril de 1961.
Arno Magari7ws

Presidente
Camilo J. de Abreu
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GRÁTIS!
DISCO - OFERTA

C O T Y
(:OM UMA VERDEIRA AULA DE BEl.EZA

A.o adquirir três dos produtos de beleza COTY, você rece
berá, gratuttamente. um disco contendo uma aula gra
\ ada sobre tratamento de beleza!

.

ü disco-oferta da COTY, com fi cuia preparada e apre.
sentada por d. Angeia Hulsbus, especialista do Departn
n., ato de Beleza COTY, permitirá que você APRENDA A
l'R.'l.TAR SUA PELE EM SUA PRóPRIA CASA!

Para fazer jús ao disco Oferecido pela COTY, basta
("Ie você adquira três Produtos de Br:LEZA COTY na

DROGARIA CATARINENSE - Filiais
Rua Trajano, 5 e 17
Rua Conselheiro Mafra, 16
Rua Pedro Demoro, eS(1. V. Calado _ ESTREITO

por WALTER LANGE

N.O 199
.....

L" de Abrfl ; Dia em que gostamos de enganar os ou
uos, quando eles nos enganam! t um habito velho, sôbre
I·�!.:!. erigem ou provável origem li, lia dias, alguma coisa
ern um jornal alemão. Se o leitor amigo não acreditar, tu
'r. de r.c.. nta que isto não passa de alguma piada de ... }.O
L1õ" Abrf! noeeer de já estarmos no dia 16!. _ Talvez seja
1;:'1 pouco rxageradn. querer-se atribuir estas brincadeiras
;,.) vento Noé, dos '�nlt}OS do velho testamento. Mas, dizem,
.'H\� Noé. quando soltou uma das pombas presas em sua
.u·, a durante o delúvlo, assim procedeu para ver se já
h.,'via vida vegetal na termo Dizem que o pombo voltou
sem trazer qualquer sinal de vida do mundo rem da ama,
nem \I111a folhinha OU semente. E que assim, pois, o pom
uiuhc [oi cnganado pelo velho Noé. Dizem, ainda, que isto
se deu justamente em um dia LO de Abril! Enfim, para
c:"êile.r lodos aqueles que, como Noê, são imprudentes c
CUI·icsos. estabeleceu-se a data de L° de Abril .. pnra
enganá- los. - Mais provavelmente, porém, é atribuir-se
ésse costume ao que se passou no ano de 1564, quando o
Rei Carl IX, ordenou que as festas de S. Silvestre não mais
se realizariam em }.O de Abril, e Sim no dia 1.0 de Janeiro.
Em virtude desta ordem, estabeleceu-se o hábito de, nos
d�:l-': 1.0 ele Abril de cada ano, se enviar presentes jocosos
e \'OtOIi de felicidades. acompanhados de brincadeiras de
]1g!·:) e de enganos, pirraças etc. - conta-se também que,
em meados de 1600 quando reinava na França o Cardeal
xrnsnrm, tido como extremamente nvarento (que gostava
de receber presentes, mas não gostava de dA·IOS), o Prfn
r-ipe de Condé, em um dia 1.0 de Abril. enviou ao dito
Cardeal um peixe, visivelmente "passado do tempo". Fu
rioso o Cardeal devolveu o peixe mal cheiroso ao príncipe.
nste, na presença de testemunhas, .acrru-o. tirando de
dentro um custoso anel de ouro e brilhante. Quando o car
deal soube ter sido enganado, multo se arrependeu do seu
anterior procedimento!" - Outra história nos vem do ano
de l'l-';6. no reinado de Felipe von Burgund e que se passou
('ntre êste monarca e o seu "bôbo da côrte". O Rei avisou
o que. se êre conseguisse enganá-te, mandaria encher o seu
boné de moédas de ouro; no caso, porém, de ser o bôbo
o enganado, perderia a sua cabeça. A mete-nsite o Rei
mandou dois guardas buscar o seu bôbo e entregá-lo ao
carrasco, dizendo que havía perdido t: aposta; ia ser deca
p'tado. O bôbo entregou-se e deitou a cabeça sôbre oca·
d ...

'"" .1:so. O {'arrasco apareceu e, sem que o condenado ti
�·f's�e notado, puxou de· uma linguiça e deu uma pancada
no pescoço do bôbo. Toda a§sistência ria as gargalhadas
mas de repente ficaram sêrlos e preocupadas, porque o
bobo continuava deitado sôbre o cadafalço, sem se me·
XCI·, C0l110 morto. O Rei, julgando te, o seu "bôbo" tido um
'�:que cardíaco, atirou-se sobre o sp.u corpo, arrependido
je sua brincadeira. No mesmo instante o "bobo da côrte"
(!(>l! um pulo para frente, começou a dançar e exigiu as
n;oédas de ouro ganhos licidamente, por ter conseguido
el1g-anar o seu Rei e toda a assistência.

Ditados populares; A única maneira de se multiplicar a

felicidade na terra, é dividi· Ia.
Mulher intellgente é aquela que sabe menos
do que o homem com quem está conversando
no momenoo.
Aprender é como lema:· contra a corrente.
Quem não avança, está recuando.

Glória Swanson, que hOje conta 61 anos de idade, diz
possuir uma poesia que lhe foi oferecido por John F. Ken
nedy. atual presidente dos Estados Unidos, quando êste
tinha apenas 9 anos de idade. O "menino" John havia as·
slstido um filme de Glória Swanson e, entusiasmado, man"
dou-lhe uns versos apaiXOnados, que ela guardou!

Um jornal de Natal tra? a seguinte noticia: Requereu
)"egi.�tro ao juiz da 3.11 Comarca o Sr. Mefistófeles Cana
pum ldioslncrástico Pereira, filho de Xantlj>o Canopem�
Pereira e D. E..'lcolastica Herculana dos Arrependidos Só
t1"á��icos Pereira; neto pelo lado patemo de Altamirando
r)czostenes Canapema Pereira e de Proserpina Ciática dos
Desconhecidos Pinto Pereira e pelo lado materno de Sepul
\'l'do Anacreonte Tole de Alencastro Soerãstico da Silva
e de Sinergina Sezefredo Camareira e Silva! - Felizmen
te o jornal não dá os nomes dos outros parentes do SI".
Mcfistúfeles! - Mas Informa um jornal de Belo Horizonte
ter sido preso por desordens no Cine Metrópole o Indivi
duo: Moscatel Rlograndino Mar de Humaitá.

V I SI-T L
SAVONARA em RI· FI

o rnelhor ambiente com a melhor música..

RUA JOÃO P1NTO - TeRREO DO HOTEL ROYAI, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Dominga, lG d� abl'il de 1961

Tribunal· de . Justiva
DO CORRENTE, FORAM sentadoria e Pensões d'�. quite n. 1.746 de Bom Retiro,

;""i. SESSAO DAS CAMA· JULGADOS OS SEGUINTES EI'Dpregados em Transportes ,p:;I,1.:ltr: o d)'. Ji.llZ de Dir�i_c

:: .. '3 CIVIS. REUNIDAS, I PROCESSOS: e Cargas. Relator o SI'. dCS'1 :'-l<}r�)e,·t) L.l

�;;�rIl,Z��ACO��E�:E,8 F�� i �.81�9 �_;i����ã�p��:.e�dn��r �:;��, L���a, ���i�ii�i�a�eC!e J �.L �c,:��:�;�.n�:;�:��j��,�;
:�������6: O SEGUINTE

I ���sn���i���Smr::!�:�. eR:i:� ;Ol�:�ar�l��h��'�:i�l:nrt:�u�:� �!����,�n (�eal:�:::�, PO�e��:�}�,
1) _ Embargos cíveis n. tor o sr. des. VITOR LIMA, ra 'Confirmar a sentença

14 d� i.;ão Joaquim, embar· decidindo a Câmara, unâni· ag'l·avada. Sem custas,

Horário de' Mi�sas aos Domingos �ant!)s Indalécio Machado, mcmcnte, conhece)' do re � ::

SlI;'\ mulher e outros e em· curso c neg'ar·lhc provimen· 4) - Apclação de desquitl pe:olõ �,prCatedral - 6 - 7 - S,�O Monte 8"]'r11t - UI hor",s tlugnc'J. a Gauch;>. Madeirei 1.:). para confirmar a senten n.o 1.726 de Criciuma, ape

S. ;I'��cbcol� '7�0!11�1';1;: Prainha - lO hor?s '::1 S. A .. Relator o SI'. des ca ape:::1da. Cust!!-s pelos ape lante o dr. Juiz de Direito (

h(ll'<ls. I U.wfirio de Mi.'lsa do Es,; �;\1��n��ll�a����g;�r �����!�; làntes. �fl���d�ssu:r����Oer�L����:!f
�r\:����i.O -- 7 - R,30 -I II'cito i (!� votos, receber os .embar·

2) __ Apelação civel n.o �!��'O ��sc�V�t::a,Li��ã.n����
Cül<':-lio C.:-.tnrinense - \) 00 llOra:=;: C<1pe1a Bom! ��,Sct�:t�.� �'��������. aq::��ll� 4.764 de Caplnzal, apelante mente, conhecer da apelação
4.30 - 5 - 5,45 - 6,30 - J e�ús : e I Irtll)<Qcedcnte a ação Alfredu LUjZ perin e apelad:;-; c neg:n:-lhe provimento, pa

�'�;:i�o S_::(l à-: 11: f:�;.:;.· ii �:i��7il;��: I�le]a Na Sla li! '�' ����la���ta:s dO:U!��:r��: ��:�:��r� s�. :e��h��om����'� ::d��!��:���rp�I�:n:��I::d::.e
S. S.:;;ha!'iti;::o - fi,30 h01'a,<; 830 lloW.:1"': IgleJn N li Sra a I �n'1 plOporcâo VenCIdos os ky Taulois,. decidindo a Cã·
S, Luiz - 6 - R - li) hr � I de Filtima

1'"1";'
l!�:;. Adão Bernardes c mara, por votação unânime, 5) - Apelação de ctesquite

l'1's. HI,DO horas: Igreja N.fI I'rom.):)wskv Taulois. aiorm pe vQtos, dar-lhe n. 1.744 de Blumenau, ape
Cqnceição - 18,30 horas ! Sra:!' de Fátima � " _ conhecer do recurso e, por h\lltc o dr. Juiz de Direito ct:!

A.�.iln') de Mmclieidan(' -

61l.í;'O�
h01'a.c; Capc-la d� Co_

.�,'A
Si!:SSÃC.' DA SEGUN. provimento para, refôrman· l.a Vara e apelados Harold

:- 8 ...0 hOl'rlS q�l(,II·OS. I j)A CAMARA CIVIL REALI- do. a :;entença apelada, jul Bruch B Slli: mulher. Relato!
A� ílQ (T(' Orf{io" - R.30 - Capela'de Sel'!'Gl'ia

.

? �DA 1':0 DIA 10 DE ABRIL gar \t, ação improcedente. o SI'. des. Vltol' Lima, deci-
g horas 10 (II) hor?S· 20. e 40. d()� I Custas pela apelada. Venci- <lindo a Câmara, por votação
NO,'>sa Scnl10ra do Pnl'to - m{ngo do l�ês I do o sr. des. Adão 'Bernar· l!l'�ni',!\e, cof1hecer da ape· .

8 horas I Capda de Capoeira.o, ,
Ja�,io e negar_lhe provimeri O p nU R T U· 1.,1 I, D A· D ESaco clns LiLrnoes - 7,30 II l�,I}O h01'as: 10· c 20. clc:- S � 8 O R O S 01 - ':: to. !)a�.'. conJ'i!'m"r a cte;:isão I

horas mingos do me.';, I 3)' - Agravo de petição :\j)Ci:ld't: Cust.as pelos apela-
José Mendes - S h')ras Capela de Itaguaçú SO CAfE ZITO n.o 403 de Urussanga, agl'R· d')!;, VENDE-,SE o Bar Gnto Prêto por motivo que 'se
Me:lino Deus - 5,�0 - 8 19,00 horas- 20. e 40. de.. vante VivJno Inocência e � :: explica ao interessado, Ótimo ponto frenle a Ca_
hora.>:; ,

mingo do n;es: a<'"ravado o Instituto de Ano 6) - Apelação ,de (kG fedr(lI Metl'QPolitéma, Tratar no mesmo.
,���·_---��----��--�-- �_��__�_� �� �_�_�__U_��_���_
, CLUBE DOZE DE AGÔSTO - DIA 20 DE MAIO - SÁBADO - SOIReE E SHOW - APRESENTAC!O DO EXTRAORD!NáRIO "D! N III
:KA WA E SEU CONJUNTO" "PARIS MUSETTE" DIRETAMENTE DA FRA�ÇA AO ClUBE MÀ IS QUERIDO DO mADO. TlPICA HEC- :
:TOR NORTON E lOS FRENETICOS DEL ROCK. - Mesas naSecretaria' •
------�---�---�----�-���--�-�--.--�-----�--�����_�����_w_a��,'

. . F�I�a?I�'OFC��S��!��(�Ot���og: ,omu�i,.1
���e:�e empunham a es., I ta. As ==. fico a meditar,

pada, nêo de uerecer por i porque sera que. homens

ela" (Disse Cristo a honestos, comb:hvos, a�

Pedro) ! mant�s da paz, �ao �ham!_
. Já havia tomado eorrhe-." �103 lde. u-anuntstas'r ,Nao
cimento de vosso caso r ... con�egUl entender. alll�.a
través de jornais cnriócas.\ S_el'a que os comunistas �àl..'
e na I Conferneia Sindical tão bon,s quanto a voce f.
de rt.ajaí entl'etanlo, com' li todos que lutam por uma

n kil11n: de vosso dl'3mf� mesa mais Farta? Ftdel

ttco lU'ligo publicado nc- Castro, lambem �lbertoll
Jornal . A Noticia" de seu neve de opressao e da

.Io.nville, rue sinto ':b.r:_ f�me foi laxad? de COl�l!
"'"dn nele que deterrnína n.sta. O nosso ilustre Prr.,

�,inha' -onsctênctn, 01'1\ d:· sidente Jânio Quadros,
ri' U' lhe :1, mata ororun tem em seu programa, uma

stn-cras C obscuras tése de fundamental impor-
dc sejcndo apre- lânda.,:>. SUPRESSÃO DA

sel)::!" c s minhas C'mgl'{ _ FOME E DA EXPLOR.P:_

!uLt:õe;.; r-elo -eu avarie _ ÇAO, e estêja certo, mui
(1, i_','-:j:,ito «o lula, e regts- l'o c�d() sel'fI igualmente
to: I ,,':jdh pd.:. plcheclc, assim COIl"',_ foi

"!;'c'dc i:;("l1linj('�n 00 C _ C:lcdenas na Revolução

;. �.;il'i�:��\':�ail1�U n��,�� t�� m�:��ll�� diz ser cl'islãc,
f')M JESUS. e eu estimo oue assim S(_

q ",nl!l u-ontn. meu caro já, f!:)is na ç:rór>rüi Btbli:
l .uicctdo Políbio Bra- você conhecerá téscs prr.,

;3;v���·':,,,�/�êl:I)�6,;t?ao�d�� I :�::�d��l���:� Cl�:��i.n����� ;��
núr-io homem. que �acrir_1 perdeu cocru-.,
"I ii suu :\l-ópria vida em parr condenar r

clnqnilo, que agor., .hc.oado capitalismo. o:·

Lun dcsespet-adamen- as rtquczas. corno se

[.... resocitndo: observar claramente,

JU�;J'lÇ.1 E LIBEnDADE. cm <\;\'('1'''0:; trechos elo E�
D:z \'0'::& muito beln que vangelho, "Em verdade voe I

ste: hbé',e �l�e dará r;'_ di�c que 'um rico difíei'_
r p N'in lC-:lhas dúvidas. mente entrará no reino dos
tenha �j_,.l S(Hr,ente Iôrcas ceus. 'I'ameéru vos digo que
11 !':t rr.ceoor com stgntüca- mais fácil € passar um CR�

�ií0 os ataques que lhe s50 melo nela fundo de urna

feitos porque você não c agulha, do que entrar um

primeiro c' não será o úl- rico' no reino de DCL1S"
lime: a ser chamado de c: _ (Mateus HJ.24 25). As d
raunista, pelo fato 'de lutar tações são ilímeras e tomr-;

p01' um p�uco mais de jUE_ ria eu demais o vosso tem-

��;l:��X�i:':b:I����:��u�: :u: :aç!e�: �:\��;i. precioso
·e�_

cidade. Quiz€:l'<' que todos Continue lutando e mos,

estivessem ao seu lado tre ao povo Iotnvülense

para cumurir aquilo que que você está com a ver;

diz (I sagrado mandamento. dade, pois Cristo, jádura»
profeticamente trazido ao te a sua vida dizia, "CC'
mundo oelo m-lmeiro pre- nhecereis a verdade: e r.

gador da ltberadade, que verdade vos tornará F_
rot Mo!.sês. o jPfÍncipe que vres'" (Segundo João, 8.32).
se revoltou contra n escrs-; Assim o covo orectsa cc

vidão e que lev-u para o nhec€l' a verdade, e você

desowo os remanescentes está qero ele. visita pef_
de uma raça agonizante €' soalmente todos os rcperá- '\transfCI'n1011-0S num povo rios e trabalhadores em

unido nne onunha tenaz., tôdas as categorias e vá
mente a ini�slica e R ec_ �xp1icar 'as benefícios. ela !
('ca� itUo' ;'Tomarás o teu escola públirR, pOis um pr_

• próximo com') a H mes� vo.se é realmente livre
mo". quando conhece as suas

I
.1' necessidades, Doroue se�:
F -:'$.tamcmte Dori.�so jc_ gundo ainda <iS' palav:'as i

\"-'.1 Políbio qu� venho a do pl'oprio Jesus. - qe'.11
SU,l nresenca, Dois todo o nesta hora deve :.�e sentir
wlVJ'e a im'Ol'el;Sa de J-oin� acabrunhado .....

em ver citr_'
�:ne, nesta hora em que 2 do Colégio usar ç seu nr ..

humanidade atravessa sé- me, - "Bemaventurado�
1 ias -: fudamentais tran!-"_ os que tem;fome e s�de �(_.
fm-maeões, devE.l'iam esta!' justiça, porque êles St" r\

,

;1') se� lado. Dois nâo nõl' fartos",

I- !):.:lsivel compreender Políbio, você está com a

que homens que represen· verdade.
tam uma e.,tl'utura _sacia' A verdade é tão cortant<:

I",11 decomposição, a i n d a como a nudez,' -e' f. 'for!:
léllham a coragem de COlT'_ demais para dizê-:a aos pr _

LUle}' a li'll'e escola públ:_ bres esnírito e ao" inimi·
ca, único meio de democra_ gos do �vo, (lue estâo
Hcamente ensinar a um habituados a ve� as coisas

pf>VO: com (' manto diáfano da
Interessante jovem Pc-- fantasia,

líbio, foi só você encarnar Continue é', luta Jovem
o desejo profundo de um ?olíhio. A 90rteridade lhe
l:'ovo, .para que fôsse im€' dará razão.

Sempre na liderança da qualidade.l
rODOY destaca-se agora, mais aln.'
da, com a sua útil. inviolável e mcv
dema embalagem de vidro. De te.'
chamento hermético. absolutamente
refrataria aos efeitos da umidade e

tia luz, a nova embalaqem de vidro
que é apresentada em dOIS fama
nhos para a sua comodidade e

eccnômia. é o resultado de minu
ciosas pesquisas para conservar o

seu TOOOY indefinidamente sol
tinho, agradavelmente aroma
tico e deliciosamente saboroso'.

.J

Escôl�a, 3gora. dentre as Ires" o novo vidro TOOOY é pro·

embalagens TOOO� a �a;s t�gldo por um sêlo d.e segu·
ceflaparâasua famllia:vldl�s "lOca pa.,allnado, que o.to •.
de227 B 454 gramas e laIas na invlolavel,ga'anhndoInal·
de fólha de flandle� de 2.270 letada a comprovada quali·

dadedo p'Qdul0.

REPRESENTA.NH TOooy PARA O ESTADO DE SANTA CATARINA
G. DA COSTA PEREIRA & CIA. S. A. - Rua Felipe Schmidt, 36 - FLORIANÓPOLIS

Cn�tl"ls Agradeço ao Padre Reus

lima fll'ar:a alcanrada
f-,fARI,1

ALUGA-SE
UMA CASA Io:M nARE�IROS, PERTO DA

ESCOLA DE APRENDIZES de MARINHEIROS e

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

TELEFONE 2918

'\-IOTOClrJ.IR'T'!\!-:
A RAIKH/\ DAS Il!CICLE'L\,S,

;, 1':-;("'111:l r n �Pl \'i;,;n de
l" L.�mhn:l"". p.u;,·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Eslor�u InlernacioDül �ara.�udar o �óvêrno dO COU�O. _a �role�e11 a�saú�e
�. N

-
...e�c. atu,alll:ente, nas caPI: .

l�!�)a\:mdo l�a:'a obter o d,: f�.<'sul' de S�Úde P�blíC3. PaI"
_

.dK.3 e.n!_ct'm�iros. assrsteu !�il.;� �:lC!Un:ll�. O p,robJema

a Jovem a�ao
tais provmoluís do Congo, a croma de médicos nas uru-j nm. a OM� tnrubém conte i .o.s médicos, serventes, par {II' '.ud:' do Congo dividiu se

»xccao de Ontuugu. I::ifiu 1 versldades de Lyon e de Ge deu a\gumus uótsas para cs i t c.ras, parteiras nsststente., desde (I principio, em duas
aonstuurdes de

u.m
consultor nobnr; Esses três grupos de tudo� �nêdlcos especiais 2'

�. el:fe!'melr.os auxtuares. partes: primeiro, evita:f

lI.m,-

de saúde pública, de um en-I estudantes formarão o nú- runcíonartos snnit,ários eon

II
ué faculdades de Medtr-ina atestrore sanitária, por

.euhetro sanitarista e de doo básico dos futuros ser- goícscs. .nr, -tcvantum c ElIsabl:!th- MeiO da criação de servrcos

S.:.:r:.;.:::;0S DE EMERGll:N- 'Je..: a chegai umrr turma epídemtotcgtca I VICOS saiütarros congoleses .l<�UNDAÇOES SULIDAS lide e desde 1954 fUllC10 de emergencia segundo es

C�1'.. SOB A DIREÇAO DA poucos depois" A QM::3 votante As turmas ePlde-! A OMS forneceu 13 pi I Em ,°5<.1 o Congo unnn nam tree escolas especln ía de tcuereeci planos para o Cu
.

OMS instalou um Escritôrio ESlle minlógteas vem organtaanrío

I
ressôrea adícto-rats pala.1 439 hospitais c 2483 díspen crcdtcma 'r'roptcat - em' tUIO II. cooperação Internu-

\.:J..',h:r::::-lol1 ........ MARÇO .::':\1 em Leapuldville para campanhas de vuclnaçal' Fuouldade de txedlcina da surtos O pessout de saúde r.oopotdvtüe, starnevvtnc elClonal permltju que se des
� ,}_.·.·_\31 '!o.... No ano ante -oordenar o trabalho das vá contra u varíola a febre ti Uníversrdade de Lovaníum compreendia 581 auxillnre zusabetuvínc Há três esco- sem grandes passos para ri.

���l'l��!��CI���I�:�Ci�=fs ��� ��i:��.��e�ae �:�'�ea��is���l� .nuo �a����� a;;::�aesetu� mcl���e o seu plllllelro pro to dICaS 1239 enfermeiras e �l�:d��;:clals pala auxntares

I ���!��ur.ãO de ambos os ob-

l11CdlC:lS, B2 rannncéuuco.c go na elabcracàc de UM pia e levantamentos da si

I
-

Tem. pOIS, O Congo

[unda'l
A crise santtàrta do Con"go

43 denuscas e 11 biólogo:., \10 ccsuneoo a proteger nos' mcão santtarta do para ASSOCIAC,ÁO CATARINENSE,DE cões sólidas para levantar os ainda não está vencida. Mas,
tou JS europeus. Depois da anos futuros ri. saúde coe 'ugumus centenas de me- seus futuros- serviços sanltá- e muito o que já se fêz.

tnacpendencra, nenhum dô- ongoteses ! tOS enfermeiras e outro

I AVICULTURAtos "ícou.
•

Algumas semanas depois )1,; soa: de saúde publica de

1\ fim de evitar uma crise do pntnerro apela mais de �'L;\ dr 30 psuses sei vem

Ed' Isai.uàrta no pais, a RepúbH 150 ,W'dICOS e "entermeíras

I
\C censo em equipes nacic

' Ita
ca do Congo solicitou a as- !-!'::J patses estavam em na I'! da CI uz Vermelha ou

Ists -ncte da Organização .ceo através do Congo do crescente Vermelho Re- Assembléia. Geral OrdináriaMllncÍlal da Saúdc para a O PRESENTE E O FUTURO rertndc se a essas equipes o

cn.icêo de serviços de emer- (! OMS espera ter.' dentro ) cnnoau numa entrevlS

;Cl:�ladeE��h�e:o a����e�!� �:e�����' �!�g�:s��:s s:�� I ;� ��n�����bl� l!n:�e�!nea 1.8 e 2.R C O N ,V O C A c O E S

saco. ços snmtanos fundamentais 1 bra cnssu ° sep utnte FOI I De acôrdc com (IS arts. 29 e 32 dos estatulos,

Qua!:cnta e oito horas de 30 COligO Cêr ca de metade 3:1 ncas prlncipalmente a sua

I
são convoeados cs senhorel:i sócios da Associação Cf' ...

pOI� o DnetOi-Gelal da jê�ses cargos Ja estão pIe

I
dedluM.;ao que se evitou vel tarinell�€ de Aviculhll't\. a se reunirem nesta Capital)

OMS, Dr M G Candau do 0-,:lchlr1os, sendo ativo ore· dadell tt calamidade na SI para n seguinie
TIrasil, mandou para o Con ,.Ut2.11"'.C llo PÜI'{l OS qne a'n tUflç1.o snnlt{ula do Congo \, I
�o 16 técnicos de saúde pú- la t\) ,I.(} \;1(5:0, EnLle êsse' -!�sl}ntn. assistentes médl- O R D E M 60 D I A

• bEca da OMS, prometendo 130 cargos flgUlam os de Cl C(\� .con"o\_eses estudam Me
1 _ Discutir e votar o relatório do presidente,

��:� ;Z;l:i�h';::í��:�ros, logo
I ���������a::;atSemm����:�lc����1 ����;:a��� ��a���n�:s ��I� bem como o parecer da comissão fiscal, relativo às

1:.1,1 .�eguida, a OMS fez

I
tropical, oflclaLs medlcos de les, Dorcleaux, Lyon e Mont- contas do último exercício.

um a. :IJ a tudJõ os Esta' distrito, microbiologistas, sa· pcHier. Já tiveraní qua�ro a '���
d'�.,; r.!v'llltOS _ ccrca de 90 Jlitarlstas, raçl.iologistas. bio' SCIS a'1OS de nslno médico e 2 - Eleger <t diretoria que regerá os destinos da

J'1.<c; :lcc"n topa,,} _-o a fim �!�.linli(',)s e oficiais médicos :n1!ilos dêles possuem varias Associação pelo prazo de \Im ano, compreendendo o

{it' quo' mnndas ....(':u para o de saú(\e pública. anos de p,ática em hospitais pel"Íodo de 1961 à 1962.
.

C:l:lgo (\ asslstcnc1a médica Esse pessoal serú remutie e outros serviços de saúde. Fica marcado o dia 15 de abril de 1961, às 20

C<l'C 1h�s estivesse ao alcnn rado pelas verbas das l'!açõe� D€\'em colar gráu como mé- hONlS, na séde provisória da ';ACAV", localizada no

: � A OMS :a.rd.,ém pediu a Unidas, devendo ficar a dis· dites dentro de tI'és anos. prdio da ASSGCiação Rural de Flol'ianópolis, Cais

a;!lda ela Comissão Interna- po."içá') do govêrno congolês Ao mesmo ten'lpo, a Uni- Frederico Rôla s/n, entendendc.. <;e que, caso não haja
,; nál da Cruz Vermelha e Permanecerão todos êles no �'er�lclad(' de Lovanlum. 1�0 I número, a assembléia se realizará (!!n segunda e úl...

d::t Li"':1. da.-; Sorlcdades da COngo até que o país esteja S:lngo, c.nmentou no ano pUS tima c�nvocaêao, no dia 25 do mesmo mês, às mesmas

Cru!- \'ermelhn. em condições de administra' ·.;ado o n\llnel'O de estudantes horas e no nl"esmo local.

O :"l.n�l(1 da OMS foi aten tot.almente os seus serviços de de _Medicina matrlculados de Florianópolis, 15 Ode março de 1961.

t
.

onta c I ��úde públ!ca :W pai·r. 40. O'ltl'OS sete cs- I Roberto Waldyr Schmidt

:;el'1:1.��';;...i'�:n�)��:�n;��:ls eqUi·
..

As .!qUlPes'da OMS têm '\cdantc:s con,!ole�es se estão' Presidente

A JaTO, PELA 'B'Õ'A{ CHEG-A-AÕ--BRASjL�
A NOTICJA:
A INGLATERRAfCONSAGROU
-

A QUALIDADE E 1- IDOS
-

E O MAIS FAMA!�
ALFAIATE

DE LONDRES CRIOU
PARA O SR.

1961

l/J. '-" I�f"""

_,_..
_ .. _

. ...D! -��
·1·,'

Mr. Reginald Annstrong, célebrealfaiate
da Côrte de SI. James e Presidente da
British Tailoring Federation criou a NO
VA ROUPA RENNER para o Sr. ves
tir-se com a sóbria distinção de um

gentleman. Casimiras e tropicais de

pura lã foram os tecidos escolhidos pa
ra, em padronagens exclusivas Renner,
trazerem ao Brasil as caracteristicas
da Linha Britânica - tradicional; mas
cuia e confortável: paletós pouco mais

longos e levemente cinturados; linha
natural para a lapela, mais larga e

mais baixa, sem-qualquer exagêro; pou
cos enchimentos: ombros modeládos
no corpo, perfeitamente equilibrados;
dois ou três botões, mais baixos e

mais distanciados. além de outros de
talhes originais; calças no modêlo
clássico.

THE
BRITISH
LO'OK
NA NOVA ROUPA

RENNEH
'1
,,1 I

"

" •Em'rlove'hnha, "mesma q�alidadll d& R&nnef a boa
roupa pente por ponlo,av&nda na extensa rêd& db

.

.

I Revi!tndi!tdor&s R8nn�r em todo o Brasil.

fi "�I'" 4NTIO(1 UIARU) O. HAI'IIYA CATARIN,t

,

PRECISA-SE de PAJEM·
PRECISA.SE DE UMA MOCINHA PARA CUIDAR
DE UMA CRIANÇA. Trntm' ri Avenida Hp1'cílio Luz,

134 tjunlo à Padaria Foguinho).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

-.-

r;: i ãr(+;

Unta "jóia" para suá cozinha... "12"

por apenas ,
•

mensais

Tão maravilhoso, que V. gostará de mostrá-lo- a todos.

Tão lindo, .que suos amigas vão adorar.

Tão prático, que _

V. poderá' fazer tudo em mui:o menos tempo .

Tão completo, para tôdas e quaisquer habilidades culinários.

Tão eficiente, que os pratos que V. preporar vão receber os maiores elogios. I>

ADQUIRA-O AINDA HOJEI

IMPORTANTE!

Quota de HELIOGAS - garantia de lor

n ec i m e n tc permonente a melhor preço

- já i'ncluloa hO custo e nas mensalidades.

helio_s,
RUA FRANCISCO TOLENTINO,l

REVENDEDORES AUTORt?Aº�� �I!I flORIANn2CU'
."�,, nnltOHltA

.

I
LOJAS It.ErltO tÉCNICA

Ruo Felipe Schmidt, 38 COMERCIAL 5. A.

COMÉRCIO. iNClÚSTRIA Ruo Tenente Silveira, U/2S
GERMANO $TEIN S. A.

IRuo .Cons. Mafra, 47 OLIVEIRA '.ILHO S. A•• Comercia!

IST"IELECIMENTOS
Ruo Deodoro. 15

"A MOOILA.I' S. A ... COIl1'rclo REGO & SILVA

Ruo l"rolono, 7 LOJAS ItADIOMACK

IIMA05 DAUX S. A•• Com .... 'Ial
Ruo Coronel Pedro Demoro, 1.609

Rao Arciprete Paiva, s/n.'. Ec. IPASE .IMÃOS MENDES & ·CIA.

IIMÃOS GLAVAM Rua Mojar Liveemente. 11

R>I" JgQg Pinto, ti BIGUAçú

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Domingo,
--------------__-

16 de abril de 1961 -n .IIITA no" () MAl" ."TlGO UIJ.IUO UM I!AJiIITA CATARIN,4

II V I ,O'R II oUNa o I !
PENSANDO NA ISHiUNDA VAGA, o PAULA RAMOS ENFRENTA- 'O FORTISSIMO PELOTAO, DO MARCILlO ..DIAS QUE PRECISARA'
SOMENTE DE UM EMPATE IPARA CLASSIFICAR-SE ICOM ANTEcmENCIA 'PA'RA OS fiNAIS DO ESTADUAL LlERTE A ATRAÇAO

li����®mi�
E. (. B-ahia 4 x Ava,í 2

da. Jl ira rtosrcrrar se da êo- forado.
IC:1da cto turuc. O cartel do Cartel do Marcilio no cer

rncoíc,' no certame 2x3 tame: lx2 frente ao Palmeí ;

í:'I'n"� ao Mctropol, nesta ras. 5xO frente ao Hcrciüc
lxl frente ao Pal- Luz, 5xl diante do Pauta

E-m Blumenan; jxô fiamos e lxl no embate com

c.ante Marcílio Dias, em o Metropol, no turno, sendo

i;.,,:�d e 2xl diante do Hercí . que no
. etumo empatou com

�I) Luz, nesta Capital, no o Palmeiras e derrotou °

�;!"noã No returno o tricolor Hercílio Luz.
.e.ucu novamente ,para c QUADROS PRovA \'3:18
Metropol, em Crlciuma, por] MAJ�WILIO DIAS: Zé Car
iso e venceu ao Palmeiras, los; Antoninho, Ivo c Jocl
tqui, por 2x1. , II; creuson e Joel I; Lícrtc,
fi novo esquadrão marcí- rctésro. Aquiles. r.aranjtann e

-; a catara apresentando no Reinê.

público nortanopontan.,

tO-I
PAULA RAMOS: Parupln-

Cl�� ��f=�:SO��'I:�:�'qu:n�:; ��a�; ��1]��;�0� ���'�l�O�r��i��
,",]�C,l na vc-ec. Deverá ío- Valério, J, Martins, Sntnhrn

:�,- comc.r-ro o pelotão co- e Em'ides.

Cartada decisiva para o taa do Marc.ilio Dias que nês

I
serão bem diferentes no mais eradenciado para,

com,
animado com a vitória co

Paula Ramos a de hoje, á te certame semí-fínal da ocmpeoneto. pois, tanto o Metropol, representar o lhida frente _ao palmeiras.
tarde, no estádio "Dr, Adol tona sul apenas perdeu no P:1.l1�:1 Ramos como Palmei- sul do E�ta(jo no certame de-. Poderá surpreender fi equipe
fo Konder", quando ,Anri seu jogo de estréia para o I ['!:'I.L poderão aspirar a se- "císívo pelo-cetro máximo do i paulaina que, c?mo se sabe,

��:�:��d:r��:�� ��:e ���IO���� P�;�:l�it����o�:. ��,����a��iun I ���d�.,t:::�, p����ó:� fti:�� fo�t���lti��:'I��a;;:���e Fó. ! �!ot::ap�:c���:�a, "����:a'�
la"õatartna j_á se organIzou, ter eS�A tarde sõbre OS co- \ .ejum unánímes em conside- 1'''' logo mcts. b possível e o: r.nzc marcntsta que o Paula

pois não é sem razão o car- torados d� Itajai, as coisas �':1" o xrarctuc Dias como o Impossível. Está em forma e: ê'amos pre.ende tudo envr-

Deu "show" o Iri-campeão baiano diante do campeão da ,cidade que em nenhum ins
tante de refrega pôde demonstrar seu valor Alencar (2), Léo, Jlorisyaldo Apenai)!,
Betão e Cláudio (penal) os marcador es,
Com quatro tentos conste- o-erro campeão d,l Taça Era mereceu ser AVAl' _ Joãozinho; Oerci- e juvenis do Avai, venceu o

nados por Alencar (2), Léo e ;\ Impressíonqu ravoravet- ! no lBinháJ, Çláudto e Miri- t-onjunto vtce-campeào ama I

Ftor-lsv atdo
_
(pena!), contra mente cm todos os sentidos. ) qtl� mctnor impressionou, nhc: Bonga e Hermes ('Abe- d,-�i:ntadaP.0'N'3,-,.o'n'o·.•. foi rorne "

.

dois d) Avai, assinalados por possui ocrese e ataque cem- .1 ar;sI{t.éncia que suportou lia; do): Ni.IO (Betão), Nilson IV" ",

uctão cotéutüc (penal), o xetos, com trabalho de meie 1,)1' mala de duas horas, pa- fKilol, Alair iNel.';on), vaut- r-íon. mas, pelos nossos cál- i
conjunto do l!:.�pol'te Clube louvores u-ntemontc, a forte chuva nho e Betmho. {:t:llo_�. não ehegrm à C.)So. dos;
Bahia, u-i-r ampeâo baiano, '1:1.:', recrttaoo rue não .cessou de cair du--j . }�:\ preliminar, entre am.a- duzentos mü cruzeiros e isto

conseguiu brilhar, anteontem -uorme-nente pela rana dr -nte tooc o jogo, foi Alen- ! l.iJrc:; (lo) 'I'amanrlaré c um se deve às n.á s r-oudtcôes do :
na sua única exibição nesta entrosamento e entustásmc ", vetor jovem e dotado de -mic ronuaoo por asplruntcs .empc. I
Capital ensejando aos nona- tos to ais (IiI<' riunce eauve- 1ii,n gabarito técnico, sen-] M" I d V I' d Ilh I
1l0POlii�i1Í)s um -snow" comú t ;» :rn:;r:,onhed\'Cis, _ui, do chutadol' exímio e dribla-

-

. ais uma rega a o e elrOf a a I

hã, nLU:t�. ,:lão apre��ntava 1.:-'l:h,.,)';. li1C_:W(), 1}(l.d�ndO (-,,: :t· !!m€r1t�. Sec:.mda!'am-n� i ser� realizada n�

manhã'l i:i�o:; d,\ Uh!l., l' o ex p�oprie I
uno esc.Ilc.dlao de outlO Es- lt':,a,�t-Je ele anteont�m se,! ",,-,). :'1.'1:nado, \ICente, Fio d.-: hA;c nas 3gua� da baLl [;11']1) dr') �erreno onde se en-:
tado. r-onsldel'ado como o maior d." I ;'h',aldo c Mário. Os demais '::;,11, m�ú" l:ma Regata a Vela, ('ontra 'situado os galpões c:
C.onstitmdo por valores ex· �qllipe campeã da I!I.d�de em 'j:"prt>��iGnaram bem, exce- organ!l".ada pela dirotol'h't ctt: a séde do clube, I,1�e:'!lnenLados, ,t�ndo como I �r�1ibs, int,t'r,eSLad.u.:1.IS.. _P?lt ,'<10 d::. extrema' aireita que Y'�'!eil':J3 darIlha. Desta feit� I. Desta. r(::;ata parLiciParãc. '. _-",. _"eu Brande astro o meia

Vo.-I_OS
sc .'ahalam" como 1'1'110, '.\"':X(l\.i 11m pouco a desejar. o C!u)J;: da Prsinhti estara 1ua�;e todos 0.<; barcos qUe.di:lante Alencar que nada fíca e�H(J.J p.)!' emprestlmo palo r ,�"J, aos 22 minut')s, assi: ti':l!l(!r'lageandú ° progenito:': ;mtar§o mais um título C

a (le'_21' aos melhores do país, Pay:andú, Detinha, Bol1ga, ü tento inicial, após .i!) I'ampeonissimo 'Valmol" r3mpe:>ní�simo Walmor Soa
o clube da "Boa Terra", pI'! I M;rlnh'J c Cláudio, NEson com Mário e Alen- Saare,{ sr. Anwnlo Gome!: ,'e3 pr:Ovr;_ve!n'_,_,nte nl-io paüi

Mitropol X HercUi-õ' La;i,'---e'in ",is :��t�a�!�:��rn��l�:�:s O:e ,ll�'

um �::�)\��c;�a:t��� i ;�a����\�l�a�:nrc(
]oàozinho. aproveitando y.ma ulsia"mo nos primeiros pU'S P'!'[\- a d",jx.á'{l de d 1>. " ;_

(riciúma f f;,'l.1� d,) �;�'i�I�L��lO� ��:�:�� i ��!s�: �i���a�:g�����ie��;eA�
jú

O r,qtro encontro pelo cer- turno, em seus domir:io,; ti do tempo inicial assina-
.

homenageado de hoje do V?- ��p:)rte

�����19�������n�� ��!;u�ar�� I :����.,;�'ec����oo �l��:��O�ec�: ;��� �;���s� (�:r�:o :��; ;:r�i��.; --��--- _>

em Crlciúma, entre o lider

I
R' l:lvr,rlto nft pl'opotrõ,) df' AOS -1 minutos do período

I Carlolas' Indeseja'vel's,I.!l:' t! (I Mdropol (> n "lan- j j)8.\':) 1 o Metropol. "(lI"lp'�"'lIIenLar, o ál'bitro, de '
.

l,�a" o Hei'c.il:' Luz quê np

�������.�a c�����o�aAV:��i�l�O� tiC�O s�������\:�I;:�a�l\.Ps�I�� i ;;;a�.:0;;� [,':,,:��,;;,�ád:O�:,�;
a!eg-acfio de ter Mirinho del'- pro eXlstirào aqueles que,

I
ja Botafogo x América, alw

Esta manhã o torneio-início de 'l!.j}{'telO Lóo. C(J!JI'OU-O F·Ol'is·, ,'alendo.-se de suas pOSIf;ões cartola d(J clube rubro, Sr

"Idelc que ]�a],CO:I, �os 19,.ser. l! a�tondade, se acham c�m I Alvuro Bragança. tentctl

JUyenl'S ,do por NIlo. r:::tao aSSina o direito de com.eterr:m toda peH,ar o árbitro, valendo-se
lou o primeiro tento para ú ,>orl-e- de a\'blt.rarJeda�es I de SU� posição dentro das

O Departamento de Fu-Icampeonato Jllvenil de Ft, Avai, tendo Cláudio, na co· certos �e Q.u�, como os_dita. J108tCs americanas. Foi \hta
tebOI da Capital marcou pa- tebot de 1961 devendo COl1 brança de um penal, aos 2C dores, Jama]s perdemo ° e assistida por todos a ati
ra a manhã de hoje, com! carrel' AtlétiC�, Avaí. Boc�u minutos, completado o esco- poder, E, se assim agem des- I tude do Sr. Bragança Foi
início as 8,30 horas, a rea-ll'a, Fi§'ueil'ense, Guarani re: 2 a 2, j)otlcamente, P01:r,�u�ro \ad?,; !;evêramente critlcad� por
liz:1.çã,) do Tornelo-Iníci� do Paula Humos c Tamaudaré, Hl.da fazem de l:.Il a co_�h- , Mario Viana na Rádio Glo.

,1 a!:bilragem esteve a car- I'idad�. AO contrário, entra·: bo, além de ser suspenso POl
,:;0 do Clcnamute França, (lue \'am. o �rogresso de grand.:! I uma p'artida pelo Tribunaf

Nelinho e lillon seguirão amanhã ,l{'ompanha a delegação baia- rea�l�açoes, e permanecem I etc JUiltiça Desportiva da
na, S\m atuação_ não con� ::��tl���aemap;::��ta�)OS�:S� I 1;'.�1.F .. Aliós, cabe um elo-

para Porto· Alegre ;��i���iere:e�:���o-�: S�'e���; onv,ença. Mesmo em se tra� �:s;����:, .�:�ã�e�� �����tl:��
Os scratchmen Nélinho e ternacional, farão testes no visão do jogo, em prejlllzo do lando de pessôas honestas e brando a todos pelas suas

Zilton, pertencentes ao é'lube colorado gaú"ha. Bôa A\'ai, é claro. l,'Jo:llhadoras, é preciso re- atitudes certas, se:n olhar
P:::ula Ramos, deverão se-j viagem e felicidades aos dois �ouhecer-se que nem sempre dube, ]iOme do atIda

-

ou

gu:r amanhã por via-aérea jO\'ens crA.cks, ,�ão os nossos Os quadros atuaram assim 2ão talhadas para os cargos c<1rto!a a ser punid'); odes--
lXl:'a põrto Alegre, onde, a

I

I'("tos.
..

,::ollstltuidos: que exercem dentl'O do e.�- rcspego à,<; leis do futebol f.

convite da diretoria:- do In I �

DOl'te, cargos que exigem pes .1.'1 Código Bnlsileiro de F�l-
R.C, BAHIA - Jair; Agnal- ,:oas dinâmicas, de grandes tebo} são punidas com seve

do; HCllI'ique e Flávio; VI- (llicia[Jv:ls" conhecedoras do t ridade. Nesta hora cm que

I.::ente
e Florisvaldo; Marito, as.�U1l10 e acima de tudo des !Inpera o prOfissionalismo,

(Alfredinho), Alencar, Léo, de quaisquer simpa- '::111 que jogadores e Membro,!:
Mário e Biriba,

j por clubes, que t,raba- dirf:LQl'es Só pensam em cl�
--------- J Ibem modesta e caladamen- fras, é que deveria haver

l

te, sem rancõres o sem in- mai" l't:speito ao arlversaril>

! justiçus. Valem-se as vêzes e a& autoridades desportivas

I
de S\laS autoridades, para O (lue se vê entretanto sâo
cometerem desatinos e pratl- cenas deprimentes de pugi·
carem muttetas ridículas lato, inl'asão e abandono de

ho,"e em Ita,"àí r cluC r�p��'cllt�m .mal no se!o Calr'llo, desrespeito ao árbi-
i .:la opla]ao publlca, que nao tro por partr: de dirigentes e

? E. C, Bahia? que o�Lem vê .com bons olhos o círculo ftlét.as, _Mas como sempre
delxouesta CapItal, apas ter ViCiOSO que se forma em tõr� acontece, enquanto uns são

I
enfre?tad? o �vai no dia

I
no de sua pessõa, uns ton- punidos severamente com

anLer,lOr, Jogara e�t� tarde
1 tando

auferir benefícios pa- pena de eliminação, outros
na cldade de ItaJal, dando ra si, outros tentando

der-,
tem tido mais sorte, que por

combate ao Barl'Oso, local. muar :'.queles que não ba- êste ou aquele motivo esca-

----,---,-.-_- Lelll palmas às atitudes de pam a ação da justiça, exis-

I TorneiO Rlo-Sao :,iE�U chefe. Nã.o .est.amos:� tindo outros, ainda mais pre
dnactlll'a, O du'e]to de Cl'ltl- vilegiados, que nem citados

! Paulo (� e livre, e só o faz quem: S3.0, por descuido de arbitras
:

.

tem ('upacidade e faro jor- j
e representantes que não os

I.
O

T.orneiO
"Rio-São Paulo" oalísiiro para descobrir êr colocam em slias súmula!; e

que, quinta-feira, teve sua rOI: de dirigentes. Os cartó- relatórios, MRs a verdade, ê
fa,�e decisiva inaugurada, laf." êste.!' sempre existiram. Que mais eédo ou mais tarde,
p1'Osseguirá hoje, com os jo- Pulam de galho em galho, êles, os maus desportlstas,

i ��:i l,:�,tl'�o :�:������ :' ��l= ���:���'tIS d�;e:sf�:ta:,r�:: ��!��:- i�r:ao��:,s n��l'i�tha�
Gerty Guimarães Torquato i dntians x Vasco, no Pa� ,;os existem RS pencas, de "

VIGILANTE
1,° Secret·â.rio, 'aernbú, cadolR,'j que nada fazem pe-

Estrelas do aOelismo _barriga-verde
no (ampeona!o Brasileiro

Au.rca_ Ferrari arremessadora de P�SO e (lardo, represen_
tante do Estado de Santn Catarina ao Campeonato

Brasileiro que se reali"a em São Paulo.

Pelo presente, levo ao conhecimento de V. S. que em

Assembléia Geral, realizada dia 9 p. passado, foi eleita a

nova diretoria que, levará os destinos desta sociedade no

pel'iodo de 61/62, devendo tomar pósse no próximo dia 23
às 10,00 horas.

A nóva diretoria ficou assim const1tulda:
Presiderite - JOAQUIM SANTANA
Vice Presidente - ACACIO RAUPP
1.° Secretário - GERTY GUIMARAES"'TORQUATO
2.° Secretário ..:._ MANOEL CRESCÊNCIO MARIANO
1.° Tesonreiro - IRINEU PINHEIRO

Bahia X

Z�/ia SartO�'alo 100 e 200 mis. S-alto em Distancia. Recor
dlS:0 Catunnen:;e de Salto em Distancia marca de 4,74 cm.
I(I.'W das eS1/cmuças do Atletismo Barriga Verde, no Bra_

s'oleiro que ora se realiza na Capital Pm.Usla.

Amanhfo6�aiijyersário- dõ
Internacional

SENHOR DIRETOR,

Barroso,

.
.

.

I
encontram-se fiá nove parti�

j.(.���il�,le€I�:.;.;�� �:a:�:��a;:.�, �i��e!�;iC�:\�b�r�n��I���e��.·J rn�<;::1:lcional F. C., agre, Nagib Farias com 53 g01s
nwçao eSiJOrtiva val'zeana :'leguid0 de Lia com 49. Nos
lo B�I,I,eál'Jo que abriga em l'eSerVillS, o artilheiro é Alceu
·eu s.e:o elevado núnwro d( com 47 gols seguido de Ivan.
lS'"OC',ldos_ F'lInnado a 17/4, Prestam seus servicos ao chi
5 por �lm g:upo de Joven' be os seg'uintes a;sociadas:

.�:�:o���sctO:;ne ��a,fnl���·n:l�:�� ��I;,O�Íal�����nMie�e�, �fl���
�spe�::\vel.' �ej� ,sua orga� lI, Nilson, Lui'zinho: Benti
'llzaçao, dlsclplma e seu be- nho, Nagib, ;Lia, Lauri, Anj
o u.u'�el de disputas. E' em zjo, Mal'l'éco, Moacir, Waldir.
weendedOi'- no Estreito, de Beto, Vânia, Alceu, Vitor,
�rRnd"s atividades sociais e Valcy, Ziegler, Varney, Odil',
jesportlvas; levadas a efei+ Zelia, João, Ivan, Gilberto,to pe�o ,<;eu lJem organizadt Valter, Elmo, Agamenon, La
quadm feminino. mêgQ, Zoro, Cajú, Vidomo!'
Constantemente vem ex· Zico, Hugo, Weber, Juca,

cursionando às mais diver Ney, 'WilSOn, Eina. São figu
sas cidades do interior, to· !'aS de proa no Internacional
'hendo sempre resultados F.C. pelos seus esforços, além
positivos, para sua torcida. de SUél. diretoria, e seus At'é
<;' o Internacional F, C .. na tas, o popular Neca, Alceu,
.expressão da palavra, uma, Diniz, e' enfim sua numerosa
amilia organizada, face a torcida, pois onde esta o
irrestrita cooperação de to- Internacional, sua torcido
dos, do Presidente ao mais está presente. Salve pois o
modesto associado. Dirigido Internacional F. C., pelo sen
�om acêrt.o e democracia pe· aniver.;;árIo, e que cresça
lo Dr, Lira, vem o alvi rubro sempre para glória do espor
jo Estreito, se impondo no Uva v;'n:eano catarinense,
enário desportivo varzeano,
pelo alto espírito de luta de

,.

LEIA
Panorama
A REVISTA 00 PARANA

em tôdas as bancas

:!.O 1'emureíro _ AILTON ALVES
Preso COns, Fisc. - MAURO PINHEIRO
:Membros Cons. Fisc.

GEN'ESIO MATTOS
lVONE GUMtRCINDO VIEIRA

JOAO OUALBERTO DA SILVA
r-tANOEL BARCELOS

seus atlétas. Enfrentando
sempre categorizados adver_
sários, Õ Internacíonal--rerui_
zou até a presente data 162
partidas, com 90 vitórias, 40
empates e 32 derrotas, com

um saldo brilhante de 186
gols li favor. A equipe de re.

servas, realizou 123 partidas,
com 65 vitórlRs, 37 derrotas e
21 emp.'l. :e3. Amil;;; equipes

Tt�l1ico - L.AUDlOGO FERREIRA
:�eh(\ol' do Campo - PAULINO J. PINHEIRO
7c!adnr E�portivo - AMILTON MARTINS
Orndol' � MAURO PINHEIRO.

Sem mais para o momento, subscrevo-me mui
Atenclosamente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



16 de abril de 1961

helioqós
Graças ao seu grande terminal maritimo de Itajaí. GARANTE

"O .TADO" o aü..U! üTIOO ui .... IO v ... C ... ,..io<liIIl Florianópolis, Domingo,,;;..;.��--------------- _._----- --- --------

FORNECU\J1ENTO
REGUlAR

E COr�STANTE·
DEGÃSENGARRAFADO

PARA 10.000 fAMíUAS
de nosso Estado

JARAGUÁ DO SUL
Schulz & Cia. Ltda.
Rua CeI. Procópio Gomes cio Otivcira.üü

,

São nada menos de 10.000 famílias

de Santa Catarina que não têm'

probl�,!,as de cozinha. São 10.000

famílias que souberam escolher.

Optaram elas por HElIOGÁS, a

única organizaçõo em todo o Estado

que mantém uma grande TERMINAL

MARíTIMA de gás liquefeito. E, gra·

ças oc abastecimento contínuo des

sa TERMINAL pelos petroleiros do

Petrobrás, os estoques são perma

nentem�nte renovados e assegura

do assim um fornecimento regular
e constante para todos os consu

midores de Heliogás.
Entre também você poroêsse grupo
sem problemas de -cozinhc - entre

'para a FAMíLIA HELlOGÁS I

SÃO BENTO DO SUL·
Ângelo Zanluca
Rua Visconde do Taunay, 1

Casa Klinger(de Erwin Schuhmacher)
Rua Visconde do Taunav, 16

ITAJAi
Pimpa Representações Ltda.
Hua Horcllio Luz, 35

JOINVILLE
Com. e Representações
Douat S.A,
Rua do Principe, 839

Com. e Hepre: e rtacões
Douat S.A.
Rua CeI. Emflio Jordão. 83 BLUMENAU

S.A. Comercial Moellamann
Rua 15 de Novembro, 1050

Hermes Macedo S.A,
Ru:! 15 fio Novembro, 1256

heliaqas
Lojas Madison S,A.

Esquina do Príncipe
SÃO FRANCISCO DO SUL
Musse & Irmi:oFreitas & Cia.

Aua.9 da março

Jor'ge F. B'lagenst6�.>
Com. e Ind.

BRUSQUE
Art:icr 5.A. Comércio
Av [>,.Iúl", VJ!YJ'. ;M'J

Comercial Salfer Ltda.
Avenida Getúlio vrraee

TIJUCAS

José Nicolau dos Santos
Rua CeI. Gallotti'

RIO DO SUL

Com. Ind. Schroeder Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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;:,:;,��",�:,:;,:.:':O"I MAfERNIDADE í.ARMELA 'DUTRA

�.�'�o:'· :::;,�:;�:":,"" :::::.1 SERViÇO Df RAIOS X
rAlrv\ço.1r i',n! 'l"t: .. "" di 4110_ 1:'111", ,.,�j.�l".� UPoS. A. J. NOkltEL:,\ III!: ()l.l\'t:IIC'\
"r�') e.jlllultu I'lll m .. tlb� 0(> EWALDO J. a, BCHAll.'FER
"'("IH\�1 ,,� ,' .. ,:" .. '10 ' •••r"" CI..

":lI\IH�� .10 't<:,.\IHUlt!:'tI _ \'e,.í('llIn UHlar _ Illn__
� �II .'"r�' �n, <',.,,:. "n OO!lIUI.

"r'[) � r�". �"n.. .. ..�hldo. 17.

"1,,11.' II' Tlr ••UtI'" - T,I"
',><A' 1:.�:,HI,r1. li'" I.:'"

cb.1 n,;M. n'lço nO ,,:

Dr, Laura .DauríY ti...;
-----

cousunorto: Rua vrv»

oh d ,I �1l'��l�I:���'J�;n��st�mnlS��\'�d�t:lt:Il!� ��;:a �� ���-l M�����n��a cI�t�na�.�n�
'Tr;l!:\r a Rua j\lajo!' Costa 68 com Acacio Lemos. I Snrarva .. 10 Estreit.o.1,' Pone:,; 23-22 c 63·67

2619 '\__ .. , ... ,.,1&_ ...

;��� i� DEPARUMENTO DE SAÚD� PUBLICA ;
:l313 i � P L A N TÃO D E F A.R M À C I A ,

m� I� 8 Sábado ,t"'�' Ê SFa"n�iaEvITó!A B R Ip,�" 15 d, Novembro :
2222 11 9 �) - Domingo Farmácia VITóRIA Pl·:I.I�;, 15 (!e No\'cmbro •

"

3157 P JS . Sábado (tarde) Farmácia SLo. ANTôNIO Rua Felipe Schmldt
\i325 Is 16 Domingo Farmácia Sta. ANTóNIO Hua l�::l!pe �khllljdl •

��:!F�""--=-=-=-=-=-=-=�'!"=-=t:W3�\ i � :H Sexta feira (feriado) Farmácia .. Cj\TARINENSJ:<.; T[·fl.\llnO ,
�:�� 1- 22 Sábado (tarde) ;:;:����: ���:�� HjJu �::��:�� ,
6282 • ;; �����ogo(tarde) F;lrmacia VITÓRIA Pr<H.'a 15 ri" Novembru ,
���� • 3(t - Domingo. ,

,
Farmácia VITóRIA PI'3Çl1 15 dt' Novembru

,
fi!) •., p!a1lttio noturno será tt;etu'J.dp pelas jarmácias Slo. An.tõ·l�n. No/uma e VltÓrl.a . •2-10� 'J 11/a?l{cío diurno compreendido entre 12 e 12.30 hs. sem i'.,{'ftwr10 pela !m'm, Vlfórw

•
.... .. _ ....-...... • E S T R E I TO,• � �:.' �= VC����A�U!U;A�:�A? •• l� ����:�:� ��::��;�:: .�;:tNENSE :�: ��ddr: �:�oro •ENTAO PROCURE O ESCRITóRIO m:_ VF,NV:\�, .. 21 Se:-cta feira Ifel'iaclo)-Fannácia DO CANTO Rua Ped'ro De�nor() •'JE IMóVEIS; ,DE .' .. � ". ., 23 Domingo Farmácia INDIANA Rua 24 de MaIO

• OT'fO.ll LlO ?tlOLl�A, RUA l'E!JII'. :-;( III
III III 30 __ Domingo Fa.rmácia CATARINENSE Rua Pedro DemorQ •

•
MTD'!', .,1 - SOBRADO - FONE 23·17. ... "

.

•VENDE TÁMBl!:lIt LOTES NO GRUPO ESCOLAR DI·' '0 plallUio noturno será e!etlt\lào peias famác'las d? ?a1Ito, 1�ld�11(I e Calarillense.

'BARREIROS, LOTEAJVlENTO "BAIRRO IPIRANGA"
i ,.

01. presente tabela não poderá ser altfTada sem. prema U'utonzaçao deste Departamento, •
:...& " ,----_....-----------------_ .. ,

F'lor-ianópolis. Domingo, 16 de abril de 1961

-

at.. C...eJ••lre If:Ifn. 1"
l·.J.(oo, 8022 - Cu. Poe'al lU
."4ft I-t. T.I�l'r6fI(', 1ST ,'HlO

Il/I(. TO I(

LUSTRA-SE - LAQUEIA·SE-
I. C H I ., I I

LhJ •• ,'11' �·'nrlll.n,t....�. ,",'jol."

ENGRADA-SE MOVEIS"aVATOU.t'!
Oavaldo Mello .- F'lávlo Alberto dê Amorim - And·· ...

�ull� ·�all��:\\·�1l �o�te�lr�II�I��IO__ }6AaCr�:'�C\'� -�Il��I:; �e����" : �I'(:';-�� '�';';Io';:I{'/.'�'l'J.�:ItI:��:.�,
..

,�\\;lI"/�:'olll;;,I·
UUI

COLAHOHAUOHI,s
D H'l' P' '"li 1\.\1,,\1\J/( /.u:\u:t<

Pr,,( Hnr-r .. :r,� Filho _. Dr IJ�WA1Jlo l{odrit'''f:'. (')Ih, r. elO eíxetn I \�;\f:!( J,\
- jll AI, i,t .. � .'\breu - Pruf C'\rl,,� dH ('<l��1L P"reir,1 IDVOO.&DQ ,'"'''''.''''' �.,. ,.,.,.,1.1"'" /'ou,.,.

."'ru{ 0:),,1'1 ·f'l!:ça - Major Ildcfun_,,,, .Juvenil! - Pr. .l!;acrlt6rto _ Ru. FeUpe "lO;' .... ' •• 10 '."' .... I'Q&O!.

�1a�'''''I;lr> ,te Or..ella. - Dr Mi:wo 1.l'lt(' da CostA 6chl1lld� 0"'\7 :':' A:lfl�!

11
ao �,,,,u

�::�:;;'�:'�:�:���-;rrF':,:.:i,�,::,:;�'��:' :'�:::,0 /:.:::�. ::���d�:�;" O' ,;"
,,,'o

! ::�:�:� ::":::�:::,�:::�;I,:,��
- Itui 1.(1)(1 - F!O'Z('IH!n v Lima ),Jflt�IT r"rl'C� -

I
óerae PO.�t8.l '0.

/1.
� , ... ' s : "o>

f.{t1.IlI'°r���:·��lil���.'\;·\ ..\MI/.'-O;-'; ,'IEIJU
'retetoue ':0'

j::,��:,':,�:;:�: '� ..�::��::'. I::
f")j !'o-:. ... � '3' ""11'1&"'8
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fJ!lm., A. Sch1fndweim - Virgilio Dias t 1',::1', "";" 1',.8 1>.10 ...._"
.
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CL1NICA GERAL

}o;speclalista em moléstia
{ii! gennoras c vias urmâ.
rias. Cura radical das tnrec.
,Gc.� agudas e crônicas, do

aparelho gentto.urtnârro em

ambo:; os sexos. Doenças do

aparelhe Digestivo e do eís,
tema nervoso. Horário: das
10 às ! 1,30 e 14,30 as 17,00
horas õcnsultôrto Rua
Saldanha Marinho, 2 _LO
andar. esq. da Rua João
Pinto _ Fone: 3246
ncstdêncra: Rua' Lacerda
Continha, 12 (Chácara do
Espanha - Fone; 3248

Dr. Helio Freilà.
MI�I)J('O DA i\1A'rERNI·
DA.DE ('.\IHIELA DUTRA
DOENÇAS DE SENHOR.AS

PARTOS - CIRURGIA -

(,LiNICA GERALASSI:-\ATUR.A. M,I)AL - CH� I.OOO,()()

A drreçáo /lilt, !'oe rt's:tl:a��hUl(_;' t pe-lo- ündas l'urlfl3

gulaçàu.VENDE-H

COI'PO ele Bombeiros
��taçàl) Rcdovtárta
Hospital de Caridade
Hospitül Nel'êl.! Ramo�
Hospilal Nl\Val
Hospit31 MililUl'
Ilospilnl Sagn\.lla Família
JlIizudo de Mellorell
Policia

ejaqanhar

EXIJA A
NOTA FISCAl
DrSUAS COMPRAS! ... E CONCORrM AH

gORTf'O� EM dUNHO E PElEMBRO

!IE SEU TALÃO
__

tE 1MILHÀO�

'1l.

TROGUE SUAS NOTAS, ATI!; 31 DE MAIO, NOS SEQUINTF.,S POSTOS E HORARI06:
POSTO DA RUA TRAJANO (Prédio do Rancho da Ilha) - De 2:1. a OR. feira. Da.� 7 13 horas. Aos sabados _ das 7 às 13 horas
- PóSTO D." rWA FELIPE SOHMIDT, 36 - De 2n. a 6!!o. r<'i\,il n�s iu; li: 11<11'11:', Sflb3dos _ dns 9 flS 12 l10ms _ PóSTO DA
fUl.I VITOR ME!ln�LE8, :IR -- D .... 2" ,'l (in ·fei�:l - Das 12 ils IR hor�,� Aos ��:ib"df),� __ 03S 9 às 12 hOl'a5 _ POSTO DA OOLETORIA ES-
'L\CoUAL DO ES'fREjTO - De 2a a 6'" feira - D"s 1� h ):1111)1,1� AOs sé,oadôs _. Dil.3 q il,.s 12 hora.�

�o 11!ITl.llQ·' O .AII8 ,UrTIGO 1)1"'"10 088 ....10"(" CATAKIN.l

('ma. -- OUOA - 1I1!('�!ino, etc.

tli�IHusalpIDgo'rafi., _. 1�J..JJugIMla ObHHlln
lGravlnh) - 1t,;dJu!ugla r'edrnrrtca

l'lS!'LJE DE APARELHAGEM MODE.RNA MAHeA
SIl:;\lENS RECENTEMENTE .'\DQUIRIDO

.ll:NDERECO: nua Irmã Benwllrdll I/O outuue a. DOr�
til. (AlIn te. LameiO).

- ClINICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais -

� prob�:!:�:!: �t�;I��I:J(�oelll[�J AtaQue� - M«1l1a.' -

••
'reatamento peto E'",oo.O"" roru '"''",''' ..•• Insujtneterapta - Card!ozolor9.pt.. _ �onl)t ... ra�'!1i �

•• PS1����.:?oIa.dOS Pslqullltra.:. _ ••
DR. PERCY JOAO DE BUml.... •• DR. JOS!: TAVARES lR.\Cfo:.M.,

•: CUNS�I�T�����A�T�;q 1��l�r:�RA1)! •
• E!ld(',7)�.��:vl����\�n�a�.�Qz�a.:o,;;o�:: 37-53 �
--------��---_._-

Eletrocoa APRENDA INGLES
com o Prof. Mr. E�wald Green

à rua Tenente Silveira, 42

CONSELHO Ú T I L
A Rainha das Bicicletas aconsêlha pintar

reformar sua bicicleta qundo $;{' fizer necessário, pois
ela é a sua condução.
Rua CONSELHEIRO MAFRA, J5,1

CLlNICA DENTARIA COM -"LTA
VELOCIDADE

�<!g�;lJdlJ II evuhtt;ão moderlla Oclontológira, Y. s.
IHlu':l,a di;opr,/, de uma Clini{'fI Dentaria capaz de lhe pro'
porcionar um' Il'atnmenlu iuteiramenle indolor e cri·
dente.

Preparo ri,· cflvidadt'.'i pel:! Alt:1 Vcl/ll'it1ac!c, :lOO,oOO
rt't:u;tie" flor minuto.

Dr. :\ildo W. Sell - CUIIsultMio Inoderllnmentc in,,·
!aiilflü u Rua Vitor i\1eirel!cs n. 24 - lél'l'eo - Fone _

2545. -- Atende dinriamen.tc com hOl'!!S rntncadr.s.

--DR. SAMUELFoNSfCA
CIRURGIÃO'DENTISTA

Prepat'o de .ctlvidndes p�la :lU!! vclocidarlt'.
RORDEN AlRO'J'OR S. S. WJll'rF.

Radiologin Dentária
CIRURGIA E PRóTESE RUCO-FACIAI.

l·'Jnw)1.iirio; Rua Jerônimo Coelho IG - l0 nndnr _

Fone 2225'
F.xrlu!Oivamentc com hOI'[ls marcadns.

. Olhos ,- Ouvidos - Nariz e Garganta
DR. GUERREIRO DA FONSECA
TRATAMENTO das SINUSITES �em Orf'raçii.n tlOI

ULTRASO:: e IONISAÇAO. EXAMF.� tios olhu<: .;
RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-r,O�IE.
r.XA?n: ()(> OUVIDOS, NARlS e GARGANTA pOI' MO.
OERXO f<:QUIPO RHENOL (tinico nu Capital) OPF,
RA(',tO de AMICDALAS - DESVIOS de SEPTO e
S'�USTTES pelos muia modernos processos. Opera em
I(\r)o� '0' 1l0SPI1'AIS ele Florianópolis.

GONSUl/fóRIO - RUA .TOM} PINTO R.'i (em
'1',')11€ fi Radio Anita Gnrlbn.ldO.

IlES!DltNCIA _c. RUA FEUf'E .'iCHMIDT �I\I ._.

fO�,TE - 3560.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



J Ftorlanópoüs, Dcmiugo, lü de abril de 1961

A quem· não' surpreenderão
preços tão baratos!
Ar1igos pI Senhoras:

f'�!1.i .i'ao 1, ,1'11.1,1:1.; a

QltinwlDS de �lIeodio estampado.
('ale)1; de nylon.
8011.:('08
Qüilllon:) (I(_> selim .

:.nft�,:u:ls de renda pI mocas .

l·,.j,\hln:1C:,�cs de íorsev !lI moça.
c', :l-juntos dr pura lã, blusão {' saia,

.H'U,,:ü rlC':r:'lnt,e ISÓ ri saia va'e mais)

Oulros Artigos:
Jugos de feltro com apncacões.
Ouurdnnapns (dúzias)
Cobertores meia ensnt .

.r.nros de (':lII::I. bordados ]lI casal

Artigos p! Homem:

II!},or
�I",O{'
51,00
25,00

330,00
173,00
se.on

.. :I!l!l�:\.� bC'IH r;l'Oi'lS:lS de inVE'I'Il) .

1\leifls
""/Ôli';),<: de fL'�i{'a
Paletó esporte de lã .

,>";·'1J.,, bcuseimn cnserutm, confecção
elegante

1130,or

, 11, " l.\'l:\'I, pura 13.\.
8UC"lL'I' r-uru rct.ue pi homem.
Suéter pi f:waz .

Blusões de casimira pi rnpnz .

Pouíowcr malha sintética pI homem.
Calças de lã

225,00
14,00
;'(8,00
495,00

Artigos pi
Oamtsas de lã pi menino.
nrusóes de 1ft. PI menino'.
''"::rlças bem feitas pi menino .

, cus bombachas pi meninos.
Camisas pi meninos.
Conjuntos pi meninos

- Calções 1)1 meninos

"GRU'f,INHA"
/'

SÃO PREÇOS ATUAIS DA VOSSA

Oasaquínhos malha (pura lã) pi meninas S
Slack de casemtra. com peltdnho, borda-

do pi menina .

,

,
!

Crianças:
$
,
s
,

s :H;:;,úO
s 15,OIl
s �9,ÜO

.Ii; 1.195,00
/

S 2.400,00
1.470,00
456,00
345,00
:n5,OO
145,00
495,00

s,

306,00
215,00
22500

375,00
135,00
152,00
3500

1,73,00

318,00
oasaeos de lã, compridos, pura lã,

para meninas. 330 00
conjunto de meia pi Bebê 48,00
M:lI':l,Côc>s pI Bebê 95,00
Jogulnho de felpo para Bebê. 175,00

Assassino de Milhões

União Florinopolilana de EsludanleS"
cidades não pertencem ao

�:f�:��c/l�;�Oa::n�!�:rr:: R 'e· s o I v e:
��:, �e�i�g��:t:��r=�; o Prc.!.idente da União Florlanopo!itana de Estudan'

que não possam se repetir tes, no uso de suas atribuiçêes legais, de acõl'do _comd
(I

Arno Magari110S
amanhã. E' Inútil fechar o Capitula II, Artigo 4.°, das "Normas para as eleiçoes a

Ilivro, tentar a volta à rea- União' Florlanopolitana de Estudantes", de 31 de março cami�re;.id;�t�brelt
IiGade da calma atmosfera de.19Gl, considerando que:

I Oiro de Publicidade
em que vivemos, varrer da a) _ Não ter sido eu�p:ido o Arti�O 1.°, § 1.0, item

::.,.-,-::-,,,.,--::- -:--::--:-----:-
mem&la as sombras demo- a' das Normas para as elelçoes da UFE, . I'

ALUGA SE QUARTOS (sem refel'ço-es)níacas do infame 'pesadêlo, .' 'b) _ Não haverem sido confcccionadas as cédula.� -

tranquilizando o espírito para as eleições, I '

agoniado: não, Isto não é, RESOLVE:" . " as elel -es para a Diretoria-Ex·c. Bem em frente à FaCuldade de Farmâcia, a dois pas-
possivel. Isto foi poSSível! E Suspender

_

sme d.ie lIta� de Estudantes. ' sos da ·Jj'aculdade. de Direito-e do Itestaurante Unlversl-
dã. vontade de gritar, de UI-' cuti��o��n�:�� ��or�:n:�I�1 d� 1961. I tnrio. Vêr e tratar TI:l. Rua Esteves Júnior, n. 6.

val�I��e���!!�:�\spanto-me 'Olavo 1Veschen/elder - Presidente.

L. M. ele que se venha esboçando

IIYH'
parece uma atitude de

Li sof�egamente a �iogra-l em ton') o mundo um est:_a- '!::nerosidade, mas. uma t!a�
fia de mcnmann escrtta por 'tino movimento de opimao cao dos homens a sua pro'
o.oner Clarke e traduzida em favor de Blehmnnn, n prja condição humana. Nun

1)(.)1' T:l,tI de Moraes para a fim de inclinar á clemencia ca fui partidário da pena de
'·}<�diLo!'a. do Autor". A eví- OS juizes de Israel. Isto não morte: mas, no caso de EI·
d211Cia. em que ficou o "as-

I Cl11110n:l, cu aplaudiria, sem

enssmo de milhões", depois

ti. .du qualquer inquietação de com

do seu aprisionamento na wt4/á'

NO
ctêuctu. até a torture, juro

Ar!!Cl1tina, trouxe ao cunhe- ENSI até a mais bárbara, selva
cimente públíco a maioria <em e requintada tortura.
(I·)S crimes por éle ou por 01 ..",." mr.me. 5.0, sem dúvida,

�::s��la ����::d�: :����� A VENDA MAS :���:'�� ��:I��ot�O :1�;;iOe ��i
t raeào nazistas; mas o que I"NeiS DE IORNAIS I,'.hltlann.

Sim, t�lvê2. seja
o livro nos conta, de�forma "" .c: rtade. E este e mata um

�:��:���\��:� éde �n�ist���e� E REVISTAS ��;.:l��n��t���a.::��'ln��;d:l'l�
fazendo realçar, rora de

qualquer dúvida, a sua tene

brosa natureza de monstro e

de deccneredo moral.

Não gosto de recordar os

horror cs da ultima guerra
Um nvrc Como o de Comer
Clarke dá pesadêlos e um

terr-ível desânimo de viver
num mundo onde tais atro-'

-------------����------
AULAS PARTICULARES

Lectonrcse: Latim, Eraneês, Aritmética e Álgebra.
Pr-ocurar o Académico de Direito, Guida Schret-

ner Pet'ei�:, à Rua Co�Mafra, 25 _

minoso: o qual de tal forma 1U€ por Ist.o nenhuma res-

degradou a condição numa
na, que em nossos corações
chegou a criar êsse clima de

ódio, de vinganca c de ser

vajerrc. Todos, todos nos, ho
ruens de bem, somos afinal

também vitimas de ae'sen.
de -nacbau e de Auschwitz.
A infamla nazista deformou

ponsabíhdade tem nOS mas

-acres dos campos de con

ecntrccão, parece-me pueril.
li. verdade é que ele se inte

�rvU conscientemente - e

nada o obrigava a isso - li
pclltiea hitlerfsta, rocnurt
cauco-se plenamente com a

sua doutrina e os seus mé
c,ôdll. uma geração; não po- ,todos de ação. E. no que res

lemos pensar e sentir como peit.a:1o assnsstnío em mas

individuos normais, enquan se d0S judeus, ele o planejou
c não se varrer da face da e executou com verdadeiro
"'::1'(1. :1 lembrança trágica entusiasmo, um en'uetnsmo
daquela Ignomtnín. E isto di� bóücc, implacável e metl-
'evará sécuios. I culoso. Tinha prazer em

I malar, E orgulhava-se disto.
A alegação de que Eleh- Não há, no mundo todo,

mann se limitou a cumpri\', criminoso .que, como êrc. me
u-dcna de seus supertcres e reca ser castigado.

COMUNICA(ÃO
O Diretório Acadêmico XXII de Janeiro, da s'acuídc

Je Farmácia e Odontologia, da_.!Jn:vel'sidade de Santo.

catarrne leva a conhecimento da classe untversitárta (

ro povo em geral, que não tomará parte nos jogos uní . I
ersné.nos realizados pela F.C.D.U., até a mesma não'
atender as exigências feitas-por nosso representant.e jun·1
cO a ela. Outrossim, comunica que nenhum aluno poderá
Ipl'esental'-se aos jogos como representante do Diretório.

Florianópolis, 12 de abril de 1961.

--�

@.!12DEA�
u

pROGRAMA DO MÊS'-
Programa do Mês de Abril

DIA' 18 - Cinema - Terça Feira - "Sangue da Terra" .

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

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

-------�..----"--�

TEATRO INFANTIL
'·JOAOZINHO Il MARIAZINHA"

Entre muitas peças infantis da biblioteca do tee
tro infantil de Florianópolis, foi escolhida pela díre;
ção a intitulada "Joãozinho e Mariazinha", para nova

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

tro Alvaro de Carvalho, Geny Borges apresentará
para a platéia ilb.ôa, a famosa peça "Joãozinho e Me ..

rtaaínha'', com seU magnífico elenco infantil.
Portanto, peti7Jada, não esqueçam! Dia' 22 às 16

horas, no Teah'O Alvaro de Carvalho "JOÃOZINHO '-'

e MARIAZINHA".

ALO GAROTADA
O TEATRO INFANTIL APRESENTARA' A LINDA

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

.

DIREÇAO DE GENY BORGES.

Agora. em Santa Catarina as f\famadas LENTES 'DE
CONTACTO.

Maiores detalhes na óTICA SCUSSEL - Felipe
Schmidt, 32 - Florianópolis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS! Mucus. Da.nSM�
PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE. I t�,�1':,;',,': ;',g",: ,:;;,��,':'�!m";

. COnç6L>. !.'.n 'n'c lIom!nl n'lpJdll.-

Fundado em 1765 ; r.���Jí:,�·:Z�·�n��i�l�i!?���I:
ELEiÇÃO DOS CONSULTORES

_

i::::�;.� 'j.·�'�"�':�::o� �;;.:::::::

De ordem do Irmão Provedor em exercício, para � __'
cumprimento dos dispositivos dos artigos 23 e 24 do
Compromisso da Irmandade, convoco os srs. Irmão.,
Eleitores, para, 11() dia 2 (lp maio, às ] 7 horas, COIT_

parecerem no Consistório .a Ir-mandade, a fim de se

preceder 11 e!cir;iío dos l"n"u]to!'cs para c biênio de'
1961 à 1�63, 1--------,------

T)1fOl11'O que é permitido aos SI"". Irmãos EJelt"_'
res que não puderem comparecer por motivo jU5tij._
c-d». 1'('11'('101' ::1.<1 sr, Irmão Provedor em exercicic w;

chapas. dentro de carta Icr-hndn e assinada i art. ::!R
el,) cmum-omissc.]

Consistório, 13 de abril de H,f,1
J).mérico VeSll1ício P),(I!I'"�;
Secretário em cxerctc i �

!r=-- '-----,
/1 CLuBE RECREA 11'10 lll'I i 6 DE ,) /\ N E I R O II

II _f�"'�_ II
I I liI

\
PRonnAM'\ f>1R\ o !\lf'S DE AQRII .111I RRABERTUR.

I'ii DIA 9 - Domingo -- )'I I Brotolnndtn - "Escolha da Míss B!'() I
I

tolandía" - Inicio às 20 horas
, 'II !

mA 22 _ Domingo --

I

",11 I
nrototandta - rntcto às 20 horas

"

êorrée Chie com "Eleição da Emhnl

II'/'11.
xatrfz do Turismo" - Inicio às 21 hs. 'li

t

DIA 2fJ Sábado _

I �r;'lndiOSa Solrée - "Apre'lpntaçi;o de I� ! "rsn1'lUlns da f>ro"lnC'la' ,

"I '."b::ã:�::' Vllma, " "''',''''''''",n de 1\1 rfmos e-m nn\'O cstuo. .

:-"'! nRSFRVAÇ'OES:_

:1 I f�:�i�:��t�::f;��:!;l:�i�;t/_---
.

ODRES NA� [Omi�
Ven-te-se óf.ma CS�<l. sita ;J ruu Rui Barbosa,

N. 1, (om br:>as dener:Jdenchs, quintal Cf')!ll íundos p::.ra
o mar. ..-

Tratar na Joalheria Muller.

Paracombaler ,topld:u"enJe !lor",
;lA$Co"la". darei rculn.1Ucns, h,val,·
tadas noturnas, nel'Vc.!Ii�mo, J}'(i$ III
'lhados,tonleir3s,':Iorell.<leCsheç.. ,

f'eStrlados" pem�d� ..nergh. C�Us.ll-
.

��t�::
de'fJ('_n'm.l'

e ..... !laranUa é • "".

ml..lOl"lI:Irot�

7,05 - Bom dia para você ,.
1.1,05 . 1'ony campeuc ,

3,:i5 - Escala Mus. Columbl.r
'I,O,j . oocktau de Rocks
Q:':J - Em rumo de samba
,('O.) t. voz da RCA Victor
i 1,05 - MÚ:-;H'a para todos

d��� _ ��:�:����I�� mUSICa

3.0; Me!ooias dançante!>
:105 - t\s 14 mais
�"li) ';'ire-·toll(! noc xsporte.,
:.1 00 - Horn Luterana
: �;_o-) SI1C'eS8;)S de on:em

I'_!i,) - Momento Esp Brahmu
.

! _;�.�:� � J���::t'd="�����Ó:��;l
"".{V) i\!úr,\('a.1' �omanct', !

·�ARtj'AI
��;:l<>�'!n').:h��cc��'::jhe.:;.�»;�: i
��' �;:;'� r��� ���'::r�"a��ri�
�r.·"tl,," n"J" me�mo, Veja c_
>I;."".,,� """� e<.>rn a "oceú·. e .. '

,,,,,,,,,,� � ràl,ld.n->�nt� f<Jn... _

:��:;��1:�,,�1;:. / :v:,l�a��'I;

V E N DE-SE

MOTORES ELETRICOS

ARNO
consumidor.

Funcionamento perfeito, dura�iljdade excepcional, qualidade
comprovado '"

* Eis o� trê, falares de garantia que os Molores Arno representom paro o

• * O, Motores Arno sao rigorosomente controlados pelo Sislema C. I. lOI., Con·
trale IntegreI! de Qualidade, o único que as�eguro perfeição móxima no

produção em ,érie,

* Molares monofósico$ até- I lfl H P

* Motores trifóslcos.até 300 H P

* Molares paro máquinas de co_�turo

* MoloJes especiais

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS,

MEYER & elA.
Ruo Felipe Schmidt, 33

®
ARNOSA.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

t-ft
-,l"\.

'

..l

"Mais 011 Menos, t�ão!
Mu;fc �gi'iOS, Sim I

que não dào (1 gôsto de concordar, Nàc

nem mesmo com a realldade. São sempre am

blguos nas suas opiniões.
ome:» dericn nmoa com um caso desses, O "tal" en

('{lI,:�:\\;r-�.1' na oruumia fazendo compras. Comprando
'·1 i ctunn é " normal. por preços evidentemente mais ba ..

'

ratos do que na praça. Mas, mesmo comprando, não con- :
ornava QUê era mais barato, !

Ni�\' o, por l'oincid&nC'ins, o balconista depara o Ireguea
veattr um lemo igual a um dos tipos existentes na Grutl
nha. Pe;·�untou-lhe quanto lhe havia custado. A Informa
eão velo' eustou-the CR$ 3.3M,OO! O balconista pensou
em dar-Ú1C' um choque. Apresentou-lhe o mesmo lerno,
r-cm prece marcado era de CRS 2.400,00,.. Mas, mesmo

diante da evidência veíu o eomentárlo: "mais ou menor:

n-uts barato!", a.í o vendedor já tinha perdido a paclên
(ia e berrou: 'mais ou menos, não! ...

, quando "O preço é
,

muito, muito menos" porque dIz "mais ou menos"? _

(: "n13Is ou menos", satu mais ou menos encabulado ..

. EMPRESA DE LUZ E FORÇA DE
FLORIANÓPOLIS

COMUNICAÇÃO
A amorésa de Luz e Fôrça de Ptortanópons &/A

'ióLFF.-\". .mtenctonando melhor servir aos seus consuml- t

dores, comunica que, a partir da prôxlma 2,8 feira, dia 17
1

de abril, o horário para pagamento do consume de luz,
será dilatado em mais 1 hora e 30 minutos, passando a ;

I
I

te!' o seguinte:
das 8.00 às 11,30 horas
das 14,00 às 17.00 horas

3.00 às 11,00 horas
A DIREÇAO

ESCOLA DF. DESENHO, PINTURA E
ESCULTURA

Encontram-se abertas as matriculas pa
ra ao cursos DESENHO - PINTURA -

ESCULTur�A Melhores informações
pelo Teiefouc 2:347

CHACARA -- VENDE-)E
VI::NDE-SE CHACARA, NA AREA ASF,\LTADA EM

F'RENTE A CIDADE UNlvERSITARIA, COM 15.000
l....IETROS QUADRADOS, ARVORES' FItUTíFERAS,
PLANTACAO. PASTO, ETC,
C.'\SA ri 3 QUARTOS, SALA, COPA E COZINHA.

SEfi:-:E PARA LOTEAMENTO. ESTUDA-SE PROXJfJ-
I'!\ti DE PERMUTA POR CARRO ÚU CAMIONETF:.
TR.'\TAn. PELO TELEF'ONE 2 '1 '1 O

VENDE-SE

,

11 Uma geladeira Clima"
2) Um qual't.o de casal, imbuia
'S r UJ',l escritório de Imbuia esc�'ivaninhl\, e�{.llnte e

c:adeira)
4) Uma mes;J., elástica de trr-s metros de comprlmcnt:.

de in;buia e seis cadeiras,
;), Um balcão grande de imbuia
b) Um jugo de varanda de ferro
';') Duas bicicletas, atO 26 c urna bicicleta de menina
:;, Um guarda-roupa de pinho
�'J lima coleção dc História Unh'pl'sJ.l de CCSHl'e Cr\1l '-a
ln, Um caninho de nenem,

• com 32 volumes .

Prf'ço de ocasião, ver e Il'at5� (' rua L\.ôlz Delflno, 1'7

LOJA VENDE-SE
VENDF_'3E A MAIS �ECEN'fE INSTJo_LAÇÂO

COMERCIAL, DA CAPITAL, óTIMO PONTO,

TRATAR NA RUi\ TENENTE SILVEIRA, 15 LOJA

2 SNR TAUCIBULO

TROCA-SE TERRENO
TROCA, SE TERRENO POR CARROS, COM 30

DE FRENT� POR 11 de FUNDO, :1 lotes (27.28 29)

Bairl'o Ipiranga, B:tneir(lS, Tratar COtn Hé'rculano,

nesta Rec13ção,

i CONSELHO Ú T I L
+-, A Rain'ha das Bicicletas aC011sêl/w.

.

11iio
com �na bicicleta por cima dos <}lasseios.

j Dua CONSELHEIRO MAFRA, 154

--_._--

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS
Assembléia Geral - Convotação

De.. c;.trdem do sr. Presidente, le\'o ao conheci�
mento de todos os associad>os que será realizada no

dia 27 do conenle eleição para nova Diretoria e

Conselho Fiscal; em primeira convocação às 19: 30
h-cras com a maioria dos s6cios com direito à voto e

em segunda convocação às 20: 00 horas com qualquer
nÚmE.rO dE.' SÓc)os votantes.

Florianópolis, 14 de abril de 1961.
José Ruhland Júnior

Secretário

,(ORREIO DO POVO Em Todas Bancas

Segundo apuramos com o SI' Alcid ...s Sa'ntoS 1 foto) que se

encontra nesta Capital, a aceitação do excelente jornal
CORREIO rio POVO, em nosso roere. e enorme, motive

porque a Direção daque:e matutino resolveu coroca-i., à
-. crida em todas as bancas de Florianópolis. O er. Alcides
Santos, que (, Inspetor de Vendas do CORREIO DO POVO
ndtantou-nos, ainda. que durante sua estada nes'.c Cap:
tal estará recebendo quaisq�r pedidos de assinatura. PI

noUq_a reveste-se da maior lrnpott âncin, pois utém ct,

poder a população nortanonontana diariamente adqldri!
seu exemplar do CORREIO DO POVO, o intercamuío cul
rural será mats entre os dois prcg'rcssist.as gstaocs. unteoz
sempre com o fim comum do desenvolvimento.

LOJA MAÇ. REGENERAÇÃO
CATARnNENSE

ELEIf,AO
Convocamos os Irmãos deste quadro para a eleição de

:.d:·,,;nistrac;ão, que será revarta a crcno, 110 próximo dia
j<;, .erca reira, às 1!l,30 horas, em nosso Templo,-

Florj"nÓpoli' I 1[; se abril de Ig01.
thw:. Lenü:»
scct.c udjt:

AtaADA,

(J?1dar

DA�TIOA DIAlHAMÊNn: A� Q",

vTAC,,- CRUZ�'Ro �6��UL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Departamento de Administração,
E D I T A L

Com o presente são convidados os abaixo relecíc,

nados, para dentro de 30 dias,. a contar desta da!:
virem a Portaria desta Prefeitura prestar esclareéi
mantos:

479/61 - Noemia Rodrigues de Melo - Const. C8S[O

de Madeira l-B
126/61 - Leotilio Júlio de Melo - Consto casa de
Madeira 2 - B
770;60 - Lourival Alvim Caetano - Trocar os Ali·
cersos

470/60 - Lídio João Martins - P. Alinh. e const
Muro
249/61 - Erica Lopes Vieira - Reforma casa de MJl�
deira
307/61 - Adolfo Mario Rabelo - Desmembrament .

491/61 - Maria F· de Scuza Pausewangz Demolição
de Prédio

510/61 - Silvestre Henrique Pauli - Reforma no

Galpão
659'61 - Mario Coutto - Reforma e Acréscimo
274/61 - Moacir de Oliveira - Const. de uma V2 ..

randa
41/61 - Maria Sílveirn de Oliveira Consto casa de
Madeira 1 - B
L320j60 - Manoel Pereira Duarte - Habite-se
3.129/60 - Anisio Evaristo de Souza - Const. de

��;t�/60 Nabcr Schlichting - Consto casa de AIV.j;-B
2.761160 _ Clementina Alves Nascimento Const. ca ..

sa de Madeira l-B
2.566/60 _ Patrício Machado de Oliveira - Acréscimo
3.163/60 _ João Carlos C. Soares - Consto de Muro

Certifico outrossim, que findo o prazo marcado
sem que seja prestedc quaisquer informações por par
te do acima convocado será o respectivo processo ar..

quivado, a vista do que dispõe o parágrafo único do

artigo 44, lei N; 127, de 14 de Julho de 1932.

Departamento de Administração, em 10 de
Abril de 1961.

Ernestina A. Guimarães
Chefe do Exp. e Pessoal

AULAS PARTICULARES
Lecione .. se: Latim, Francês, Aritmética e AIgebra.
Procurar o Acadêmico de Direito, Guida Schrei..

ner Pereira, à Rua Conselheiro Mafra, 75

Agora em Santa Catarina as afamadas LENTES DE

CONTACTO.
Maiores detalhes na OTICA SCUSSEL - Fel1pe

�_:hmldt, 32 _ Florianópolis.

Florianópolis, Domingo, 16 de ubr-il de 1961
-----

_11_

•

Melhorai
::-:r.- .>

�.'';L_''''-J.';"' " /- alivia
acàl ....a ":::1
reani...a

Melhorai faz você voltar
logo ao seu natural, seno
tindo um novo ânimo para
suas atividades diárias.

ou 2 comprimidos de

, ,'====="='-,-==-
g U t--';'r;'l ;.j1r1:"�"1 t' jddl:1I UL", II' Pl'l:-> 11,- �Ui:l

• L;':��rl !��::'�';�'':;'��,��():� •

MlNISl'ÉRIO DA GUERRA
IIIO Exército - S.a 11.J/I. - sa D,I.

c:):!COnRf:�CIA ADMINISTRATIVA
O r;i5.rio Ortctat da untão de 15 de março de 1960,

ou:":: • .J. :J. a::'LA�AO DO MATER!AL da antiga "SOU
ruzn:.. BRAZIL LUMBER AND COLONIZATION" a sei'
u.Lnado em concorrêncta Administrativa.

A 15 de Maio próximo, terminará o prazo para n en
Lrada d.l3 propostas no Protocolo Geral do QGR/5, Me
'bo.cs informações poderão ser obtidas com o Presidente
ela Comissão, no Quartel General da 5,a RM e 5.1l DI _

cunuoa, Paraná.
MOYSÉS PORFIRIO SAMPAIO

CeI. Presidente da CECA

Junista estará presente.

o enlace matrimonial da sr+a. Lêda
Marisa C, de Oliveira, com c Sr. Qu:_
zay C. dos Santos, será no próximo dia
vinte de maio,

Marli Ziesemer e Nair Mário Hal'_'
. Amanhã, na Churrascaria São J01'_ ['il:clo, debutantes de 1961, do

_ Baile,
���f;;�e��i�:I��OU;:§ 'h��iL���:,scad� de ��I�\:l s�te ��r�u'[�bl�; ?���i���nteced.

Por intermédio de cclrmista a A Uma senhora da lista da .. Treze:Modelar, patrocinará um grande des .. mais elegantes de 1961, desta coluna,
file de Modas. Amanhã, iniciarei os comprou na Casa Brusque, um corte'
trabalhos. A festa será em benefício de fazenda Renaur. estilo xadrêz •de uma sociedade filantróoíca. último lançamento. - Bom gôsto.

.•
Na oróxima semana. vou acontecer FELA REAL, VIAJOU ONTEM,.

�: ��a::à�: ;�iC���ll� �:raR:i:��ôl�: ����T'i.I�ELACAP, O SR. LUIZ BA_.:
Carvão, •
-

ê!�â��Trn�s -dif�� siitTrnâ-vldã
-

-I
Muitas pessoas vivem na eorce bamba de um orçamento apertado porque tem em

pregos rotínetros e se dão por satisfeitos. São home�s que perderam a perspectiva
de sucesso, ates sempre justificam sua ratta de tníciattva "O emprego que tenho

paga pouco mas e garantido". Por Isso não sã� muitos aqueles que estão dispostos

a se lançar em emprêndlmentos mais audaciosos. E 1 ustamente desta classe �e
pessoas que estamos precisando. Em no�sa em�rêsa só há lugar para quem esteja

dIsposto a subir na vida, para quem seja ambicioso e deteste a rotina. Alguns de

nossos gerentes e chefes de departamento iniciaram-se. na organização. percebc�
do pequenos setártos em cargos sem grande responsablltdade. �raças a seu espr

ntc de iniciativa e dedicação, percebem elevados ordenados alem de outras van

tagens. Mas você não irá começar "por baixo". Dispomos de al�u�as v.agas para

caruos de chefia. Por exemplo: Chefe do Departamento Admlnistrut ívc, Chefe

do Departamento do Interior, correspondente, Chefe do Departamento do Pessoal,

Gerentes de Lojas do Interiol', cneres de Vendas, etc.
Se você for dos que querem subir na vida e estiver em ccndícões para assumir

um dos cargos acima, escreva-nos carta de própria punho, juntando foto 3x4 e

-currtcutnm Vitae", candidatando-se ao emprego. Guardamos sigilo absoluto,
COLUMBUS _ Importação, Indtístria e ('oJltt::lcio S/II

Filial de Florianópolis
caixa r'cetat, 11:J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Procópio a "O ESTADO:"

"E' um prazer representar para a

platéia de Florianópolis"
o eatarinense é um público muttct intellgen- lado e um grande povo, disso, não me posso quel-

te culto e elegante. E' um grande prazer represen; queira Deus, que os bons xar. Tenho recebido um

ta� para a platéia de Florianóp�1i�.. :�eang�l� �e f;�����S���" ��: ��.ol�o�Scir����rdec��oE�n�
Com essas palavras deu micro ontem, o cordie; merecem," mos e do Sr. Osvaldo Ma-

cido artista Procópio Ferreira, suas declarações à chado, Prefeito Municipal,
nossa Reportagem. EXITQ ���a tê�o�r:o.mu���:I�ene���

A Reportagem indagou, r'endo que u Teatro, nêste
mete adiante, sobre os 1'C- nosso Brasil, leva uma vi-
sultacos financeiros, com da dlficU, merecendo sem-

o. voresentecã., da sua pre, como um dos rumos

Companhia em Ftortano- da CUItUl'f1, apoio oficial:
polis, tendo nos declarado, 1
u conhecido homem de PELOTAS E BELO HORI·
cinema e teatro: ZONTE
Isto se relaciona com o

êxito. O sucesso aqui é
evidente, tenho tido sem

pre resultados nesta tem

porada. como em outras.

sac o do III nro de cosa;

(lIia1e�!(fs�/��a�og:esr�f����
os jdglleles dos DONOS DO

MUNDO, ficamos como os

t ras .. contra a pedra. rece

neruio as lambadas da ma·

ré!
Numa terra ctssint, es_cu'

��g:fi�a�� ;- �����O�IS�:
��scia�:s��s iog��;�s:t:�:s�
particulares, a fim de atin

O grande feito ciéntíjico
girmoS a solidão. (t paz e Q

alcançado pela União sa-
calma sideral.

.

viética, lançando o pri·
Os GRANDES, que ft·

meil'o homem ao espaço
quem por qqui, brt�c(md(,

sideral, sem d'Úvida, redun·
ae guerra fria. Alem de

dou tambêm em vitória no-
tudo, acreditem, que ,da·

lítica. qui a uns tempinhOS, v.wel
,�oAi1���li:��a���itV�da::ra� �'gi�: l1:�;:a '����;g�j.�a d� BILHETE AO PROCÓPIO FERREIRA

por tão brilhante conquis· mundo!!! a('on�;�:�a���O!i�Ui,afea��:�J�ee� v��.nbrança de

��s ��:�lo:ê:::/���evcd�o�, J:� x
E lamenta que êsse de quando em vez seja

�;�:111%� �j:gas ��:111� to:alaand6D�m c�f:�����;�, um muito espaçado de vez em quando. ,

homem, plantou aqui na ardes de Gagarill, ja. alcan.
Enquanto outres passam ao largo ou por ci ...

.erra, deseja ag�ra, usar
C01� à Lua. tles que nãe

ma , você chega a faz a sua visitin� rápida e se

da limpeza espactal, para ácreditavam em publicida. vai por longos anos.

sujar mais ai�da,. na I'ea·
de alertam diàriamente. Sendo certo que a sua arte é imortal, tel'l" .. <;e

{::!�i��n:�iis;�St�:.tos be·

;;�!�ca:::rti���m�t����' � a impréssão que você vem aqui para provar que

Se não, vejamos o que J'emarcada Convençao Es-
você não envelhece, na sua genialidade.

diz 11m telegrama de Mos·
tadual. Como camelõs a Semos uma Capital que à falta de diversões

cou, datado do dia 13: en·
lIu1ldum o valor do prod11- singularizou�se no vício do cinema.

�����t��s����aj�i.ie�·�g��� ��a��i'i����' o �e!:t�r�n(1°pre� , Entre dois filmes bons, por isso, temos que Sl'_

be aos demais correspon·
sença e o número dC!�

portar os "mocinhos" brigando com as "mec;_
der. ACEITANDO A PAZ

convenclon(tis que (leverac nhas" por causa das tramóias do vilão, com o ine-

'ir��". LHES OFERECE-

cODmaPU,',·,'.'�a'·t.o"a publicitá,
vitávC!} HAPPY END das beijocarras; OU torcer

No mesmo jornal, -n1T1' pelo Gary Cooper nas suas etel'nas lutas contra

outro telegrama, oriundo ��a, c�fs��·s:nd�O;:C���; pQ;:� os vál'ios milhares de índios de Hollywood!
de Londres, com o segltinte

agl'emiaç<1o do Sr. BoI" Você, de longe em longe, é quem quebra a

t;:f�s'� "g; th��!�t:::an�:' nhausen (ou do S7', Hulse? l'Otina trazendo ..se para a nossa alegria.
Sir Harold Watkhtson, de- OQ. do Sr. Aro/do Carva· Mas, entrei em digressões. O qUI:- eu queria

Cap. Mauticio Renê cdloa,'ocuo��!;".'t _:_lr;.N��m:;f� �0�:;�1��OP;;�crse:,�:irb�:fa� ��'1�pepl��9 a�oqn�:r-.#;�ri��Ópe�Iii��OUt�asep�arteé',.�efi;O.,_.
I I t. d Guerra lar. .. badalar. Ou tudo <O •

l'e�lV:U,n �:oacor�o com a. �;�::���raj�:��r 1�os:�i� i,sto são efeitos das 'Últimas gida, de pinguins.

�:i lt��: �� 2p!�a�r:e�b�: ���bE:k��� briM R��: ����b���o��s l1wnicíptos iw Ai�d:l:�::a��;:, ��V��t::�:io de um seu espe-

���e�.e:o d�ô���re�:e'c�r;= �tElAFJ:Ís�At... QUAJ,- 01�!!1�0'1/:�I��a�S l��r:d��:� táculo, compreendi essa falsa frieza: pessoa culta e

tão. '1 contar de 2 de abril
É () que dá. Mal Yuri Ga- :�!;;re���do/ sàmente de ��r�z a�:d�: d�t arte representativa resumiÕ ...me

��nt�:t61' d� l�u���ent�; �aa��r�:°:O�'11t�s�:f�:a�� Esperemos a "reuniãozi-
' ce���O Pr��i: não dá vez para aplaudi_lo r

�I�ú�e:éo d�x��:��::.a��� ��eg��g;���eor ft���1t::s �:,��, l�!���ta'bílfs�de1ntt% A gente se inhibe e fica a admirá-lo sempre mais!

V141�hB:'",ste.���odO �: ���:d�� declarações e contra·de· �:�sf:::o�!;,�ot{;;�to de s"· �:���:q:'���:l�j:r�e�:::r�;finada perfeição ar_

a darações amáveis, conti·
res aqui sediado.

nuam na fofocagem da

•••••III!.
Apareça mais afrequentadamente, Procópio.

O Capitão Mauricio tem
Guerra Fria, como criança • Florianópolis pede, porque o estima muito.

sido multo cumprimentado que ganhOU um brinquedo �-�--.�--

z;
---

pelo vasto circulo de aml·
melhor e jaz inveja, piso· __"lJ�·.{'..jI,:.J'..jJ'" �#U?.H;'�/gOSloifc�ac:q���;OU�o����� tea71do a outra, e a menos ����b;��I��el�:��ia�Olé�as "!.a#:_:I�:D':t,�m:ad:,a:::q�u::':::I:ic;;:a:..;:d:O======-===J--. -�--.

1." PEÇA ESCRITA EM S. C.

Respondendo a uma per
gunta da Reportagem, so

bre a Impressão que teve
de Santa Catarina, decla
rou-nos Procópio Ferreira:
Santa Catarina é, Ine

«aveímente. um dos gran
des Estados brasileiros. Co

nhecc várias cidades desta
cncastedora terra. Gosto
multo de Laguna, cidade
onde escrevi minha pri
meira peça,

• Briga em s'a-

mtl!n". Quando publicá-la
vou orerecê-ia em home
nagem à essa cidade. Co
nneco Lages, onde estive
por duas vezes: tambem
conhece Tubarão e õrtctu
ma. cidades de um grande
f: carinhoso público. Nessas
cidades recebi várias hc
menagens, multo gratas
ao meu coração de artista.
E prosseguindo - "Santa
Catarina é um grande Es-

Elortanópoha, Domingo. 16 de abril de 1961

Buscér�.pés
Instalou seus trabalhos solenemente, ontem. a A'.:...

sembléia Legislativa.
Amanhã iniciará normalmente suas elevadas fup_

ções.
Se há para quem rnelhoa caiba a expressão ja.

nista de "PRIMEIRO ARRUMAR A CASA" - êsse

será o Legislativo eatai-ineuse.
Nestes últimos meses o poder se escloroaou. A ex_

MEsa expulsou da 'Casa, por alas de vioJ3ncia, a Ire'.:_

ponsabilidade e o espírito público.
Alíse cometeram até crimes contra a adminír ..

tração.
Ag01'a é a oportunidade de reabilitação perante a

opinião pública.

x
.

Em 1951, na Assembléia, a bancada oposicionista
era majoritária. De mais de 200 mensagens do. g.ovel'
nadar Irineu Bornhausen apenas 6 foram rejeitadas
por condensarem propósitos e finalidades de eonteêdo

político. E não houve "testamentos" nem ';pa�an�á�", .

����:���d��::i�!n:��\��i'S�:7ã!�iSc��1�1����r�����I��� ��
ra promoções e aposentadoria de servidores. !II

O poder Legislativo tem que se recuperar para II
fortalecer o regime.

Se não o fizer será um poder suicida.
... Até C€go vê isso!

PRIMEIRO CLIENTE - Acima enfermeiras do Canadá recebem ca'Tinh(,
seme-ue () seu primeiro dliente congolês. As e,�fenltei.,as :fiazem f)(tTte de

UIIUL MS equipeS' da Crus Vermelha. canadense, agora em serviço no Congo.
Cê-cc de :)0 equipes nacionaiS! da Crua VeTllleUl� :de 25 jlníse,/ estão jUjucf?un,
do a n01'l/ nação africana a ministrar serviços 'S(l,it1.itá,rios de! emergência. ecs
seus 14 "1tilhões de cidadãos. A OrganizaçãoJ.MhmdiaL da Saúde 'Coordena os

t1'llbalhos dessas equipes, a pedido do gOVêT'110 congolês. FUTUROS MEDI
cas - Na jota do meio, estudante.. congolesd para, :altxiliares �néUico,( €'I'a-
1fti1l(Lnt 11m 'Inodl1lo do CO'1'pO ívumumo. Muitos dêies pretendem depo� esru"

da'" Me<liciT/a e contribuir para a formaçãà do'n1Ícl.e'ü< dos serviçoS\ sanitlÍ.rios
do país. A falta de pessoaL habiLitado é !tI.m Idos, dias grandes problemas d(L no
va. Teptíblica. A Ol·ganiza.ção Mmt.dúLl,da Saúde está. a.judando (lo. govêrnoj do
Congo a 1'esotv�-:o. Sessenta e sete. jovens congdtoses ]l' estiio estudt1.nd'o
Medicina nas universidades da Fra� e � Suíça. A Universidt1.d'.e'lde Lo

vlmium, no Congo, aumeTht01.� a S1.UL matrícula de 2() para 40 estudantes. A

OMS forneceu 13 professôres adicionais, inclusive o prirniero professO'T de
Saúde Pública da escola. ESTREITA COOPERAÇÃO - Ma: foto debaixo,
11m mMico cm equipe da C�z Vermelha suíça e un1, auxiliar' congolês exa.'

minam uma criança no Hospital�ta.mbo,. em Leopotdville, a:1pita� do COl,

go. Cêrco de 30 equip� naclonais e da Cruz \ ,1{'ermeUta de 2:Q,i paíseSt(estoo
ajudaudo a nova ;nação. africana. a. presta:", serviçoi sanitários Ide ,emerdência
aos seus �4 milhões de cida.dãos. A .organização M�diat dll! 'Su1í.de coordena
os trabalhos dessas equipes la pedido do f/OvênuJ \congolês.

Diretor da, Estatística Visita' G.R.P.
contendo os primeiros
informes do censo.

Nosso flagrante fixa um

aspecto da visita realiza ...

da, quando o dr. Nereu
do Vale Pereira palestra ...

va com o Chefe do selar

de imprensa do GRP,
jornaliSIa Ilmar Carva
lho.

Em visita <'lO Gabinete
de Relações Públicas do
Palácio do Govêrno, on_

de, depois de percorrer
todas as dependências, se

manteve em cordial pa.
lestra, esteve o dr. Nereu
do Vale Pereira, Diretor
do Deoartamento Esta ...

dual de Estatística.
:f.inda há pouco, quan

do cl� rC!<llizaçáo dll{�,reu ..

nião dos governadores do
sul com o Presidente, o

DEE colaborou de ma ...

neira objetiv" nos traba

lhos, fornecendo infor..

mações preciosas, além de
haver elaborado um bole...
tim referente à Popula..
cão do Estado de Santa
Catarina em 1960, com

����o q��e c�e;;:���sen!�

I

APOlO DAS AUTORI·
DADES

P Reporter Indagou ain

da, de Procópio Ferreira,
sobre o apóio das autort
dades a essa sua promoção
cultural, tendo nos decla
rado o conhecido ator:
Tenho recebido"àpoío das

autoridades catarinenses e

Finalizando a entrevista
que nos concedeu, Procópio
Ferreira declarou'nos, que
d'aqui seguira direto a
Pelotas, onde permanecerá
déz dias, Indo depois à Be
Jo Horizonte, onde fará
uma grande temporada de
dois mêses e meio.
Ao Procópio Ferreira, o

����g�" �t�;ej�r��/�e��, �'�
iras terras continue Q. ob
ler o sucesso que até aqui
tem tido.

Fotografia :Em Côres No -fscuro

Esta câmara fotográfica te equipamento está sen-e
construída para a Socle; do Usado em pesquisas e

dede Nacional de Geo; levantamentos subman
grafia dos Estados Uni.. nos a grandes profundi
dos, é capaz de tirar ío., dades. A câmara dispensa
tcgraflas, em preto e iluminação, e a gravação
branco ou em côres. em dos objetos focalizados é
local inteiramente sem feita na película por meio
luz e sem auxílio de da radiação natural dos
"Hashs". Inventado pelo próprios objetos fotogra..
dr, Haróld Edgerton, ês- fados.
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