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O Brasil dá Prioridade à seu "O camin�o �o PSD é o rumo �as massas"
BRASiLIA, - vindicações populares, sa- líticas na conquista da
- "O caminho do PSD é nentou o sr. PInheiro ena- gr-ande massa eleitoral, não

Programa de Desenvo Iv imento �yd�:;f,\i��l:������f 1��*ao,1ko?p:ma�:t'�d�ot.:�oi'�:d,:,çb:�a';. g��:����f�:�i;;�����:
íuternretcu a deliberação _.. representa o sentido obje-
da bancada oposicionista tes de temas populares. tivo das democrecías-sc-
ao ratificar as gestões que Tendo permanecido no ctats, (socialistas curo-
Iniciou junto com o PTB poder durante vârios anos peus) o PSD não mais terá
em apoio de uma série de ----'- frisou o líder - o PSD tempo a perder e onde
projetos de ínterêsse pc- sente necessidade de re· existir um lamento ou rei'
pular. tornar às suas origens po- vindicação popular lá esta-
Depois de consignar que pulares e buscar nas ce- rão os porta-vo:les do

o PSD, como o malar par- mad,!-s sociais os exemplos partido estimulando com

tido da Oposição, não tem f> a Inspiração que farão suas presenças as vanguar-
« direito de permanecer à ele !ieu programa as aspt- das das lutas pelo bem-
margem das grandes rei- raeoes populares. estar do povo.

Para levar a cabo o pla-
Segundo o deputado Pi- no, disse o sr. Pinheiro

;�h1�I�ç�'?�;Oasla'�o��DP�� �����s Q��eco�t�j�l�r:; lima
o de outras correntes po- iídernnca da bancada

LONDRES, 24 - Semanário "The Economist" diz, em seu último número que o Brasil tem muitos I
problemas financeiros, mas que também tem "uma vantagem esmagadora .... seu rítmo econômico ainda I
não sofreu alto". I

Comentando os problemas com que se defrontam os países Iatinoaamericanos de orçamentos incertos, diz:

,."Saldades do exterior, várias das Repúblicas adotaram uma política de estabilização com base na restri ...

ção de crédito, aumentos de salários limitados, simplificação da stexas, aumentos de salários limitados,
simplificação das taxas cambiais, remoção de alguns contrôles à importação e, acima de tudo, esforços
para equilibrar seus orçamentos.

"0 Brasil apenas oerse-

�ll�a�·lI�t'i��fJ:d:eg:ngtia��
quer coisa exceto seu pro

grama de desenvolvimento,

que está ríestinadn a pa

GaI" o capital pnv3:do. es

trangeiro, c tmprímtndn
dinheiro quando necessita

uêre.
,

"Ag'ora o presidente
Quadros está tendo de eçn-

���;���I:Õ��:'tode n���!��'a d�
dcscobl"ir um meio de en

frcütar os vastos débitos
{.demos que o governo do

sr.. Kubilschek acumulou.

"0 Br:lsi! tem problemas
!onnidáveis, mas tem uma

vantagem esmagadora, da

da a obstinação do SI

Kubitschek, seu ritmo eco

nõrmco ainda não sofreu
um alto".

Conselho Interamericano
de Comércio e Producào
22 países presentes, inclusive o Brasil- OPA "politica de [longo .'alcance",
classificou-a Charles Edgard :Moritz, da delegação brasileira, em discurso,

o sr. Charles Edgard Moritz, Presidente da Con;
CPA _ ASSUNTO FOCA.

do homem comum das

fedel:aç.ão Nacional do .?omércio: .Chefe da Delegação LIZADO ��é��é�'i��rt.!w��a sCeau�:_
Brasileira na IX Reunião Plenária do Conselho I\"I� l'!dirá, em última análise,
teramericano de Comércio e Produção (CICYF). Alem do representante �. sorte da iniciativa pri-
reunião essa realizada em dias da última semana em ;��il���'a:,r'fa��r��s ta�� vada que, embora não se-

Mo�tevideo, _?ruguai. foi o orador oficial na sessão bem na sessão inaugural, o ��e�soU%�°te�fiI�t: �o;�J��
de l�uc����Çô�iad���ep����li�:e'pelo Presidente da Re- r���s��.:!h,r:z�ns�� C:l�� (Cont. na últ. piig.)

pública, Conselheiro Eduardo Victor Haedo, estando l<:,S Sangl:!tnettl, více-pre

presentes, ajuda, além de cêrca de 400 delegados e ����t�acO��t;.:{�i��1 ds�s!iI�
assessores os rnínístros da Fazenda e do Exterior do plenária, discursaram o

J���;�a�j"o:a::,p�:s:�:�\:�lq;:�fiza���sefh� I:�!�:��:� ���·�;�·gta��e�x�e;��·n�id��
ricano de Comércio' e produção estreita cooperação, �;:o,iht�k����na�I:D, g��:
visando objetivos comuns. ALALC, Conselho Interna-

cional de Empregados do
Comércio e Instituto InOO
ramerícano de Estatistlca.
O Chefe da Delegação

Brasileira, sr. Charles Mo
rftz, salientou em sua ora
c-ão que [amaís será pos

s!�·.el "atingir os ideais pc
nncos da Democracia no

COlltinen.
te se não

comi�
r

, :��r!'f��i��:�; S,.
ter o concurso c o,-apô Q

Continua o Jul�amento �e
UCHMANN

JERUSALEM, 24 (UPI) - o advogado alemão
de Adolfo Eíchmann viu .. se envolvido, hoje, em

acirrada controversia forense, com o promotor, sôbre
documentos do processo instruido contra aquele por
crimes contra judeus e posteriormente disse precupá
lo profundamente as dificuldades com que tropeça pe;
ra trazer a Jerusalém pessoas dispostas a comparecer
no julgamento como testemunhas de defesa.
Em declarações à lm- motor havia começado a

Reinício de b!���asel�V:ltf���Ogf�:'or:O(Ju �P���iu:�iã�es�:;��h�a:�i
oue um assessor da defesa, Sala Baron, de 65 anos

Emplacamenlo ?��;f��raWi:��:r�����'�: b�ãf�:so;a d�n�i:l��IIJ��e Hde�
Em portaria que tomo' ������sh�a�au�cad���sat�l�� co������ó e�mNO��b����'

o número 343, o dr. Jade que D govêrno israelita se Baror; calculou que duran�
Magalhães, titular da Pas; nega a prometer salvo- te o regilU€ de Adolf Ri-
ta de Segurança Pública conduto a antigos runcro- tler os nazistas exterrnt-

determinou o reinicio do �l:�O: é��:i��i�. para viaja- ��õ:�l�:j�IJe��i�: ��;o���
emplacamento de veículos d!sse que em 1939 havia
referente ao corrente ano, ::;e�:�ff��' ci�: o�����fedO� cerca de 16.500.000 judeus
I1'()s seguintes municípios: ú.ttmo mês Eiclunann Coi �����ah���e Ji��I��rJ; �Piratuba, Dionísio Cer; examinado por dois psi.- doze .milhões, como mexi
queira. Orleães, Araquart, qulatras que o acharam mo.

P�panduv�, Le-b_tn.. Regis, , ��f�;�l��e��ó"'����P���'í..:�' "Mesmo hoje em aia .____

s,;\� J('<lq}fll;lc e stml.a eh ...
J

su n5.� � propõe l;.édfl' ab- acrescentou - u l'Jopula-
cília. solviç.ao por motivo de de-

cao íucetcn total e pelo
uíücuoe mental. ����g� ���a i�a[;�ml�::·t!
eiaA f�l����aç.�o d�ien���ii!l� �e�u��s�e���h� c����dini�:
c promotor produziu·se �!fi������o :se�����;;�n�e_
(juando 5ervatius alegou duçõ�.� soe.ridas pelns po-que a acusação estava tra- puJações Judálcas da Ale-

�����p�:t��Lr���Z�la�ro�: manha, Polônia, Tchcco

C]ue ile realizaram os juiga- ��:::V!�;:1:nt:t�ol;VI����l�OUIl,entos por crimes, de "As conseqüêneias dês-
!l"Uen3, em Nuremberg. ses morticínios em massaESS�il depoimentos de se fizeram sentIr até êste
Nuremberg prejudicariam mesmo ano C cO.nJ:jlluará
" causa de defesa, afirmou sentindo-se durante mui:;
() advogado, porque não nlgumas décadas e talvC2

�:�elam a verdade comple- durante gerações.'" "A di�
Anteriormente, o pro- �':t��:�". da catástrofe ê

S�BOl\OSO?

sI) CHE ZITO

NOTA
HAVENDO DETERMINADA EMISSORA 'LOCAL PROPA
LADO, NO DIA DE ONTEM, QUE MATÉRIA DIVULGADA
NA IMPRENSA NACIO!I\AL, RELATIVA' A CONCESSÕE�DE TERRAS"FEITAS PELO GOVERNO ANTEttIOR,f'P-AR
TIRA DO SERVIÇO DE IMPRENSA DO PALÁCIO, WEM. ES-
TA CHEFIA, DE P:UBLICO, ESCLARECER QUE O NOTI- O D,'a �O rrah�lho IIln SI'CIARlO EM.REFERÊNCIA NÃO FOI FORNECIDO POR U Uu II II (,
QUALQUER ORGÃO DO PALÁCIO. o dia l' d, Maio. ,on'"
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."do mundialm,n'o, oomo

FUhVIO LUIZ ,"VIEIRA �s�I:la��, T:�ba�����r,c����
dna, comemorado com

CHEFE DO UABINETE DE RELAÇÕES PUBLICAS ""nd" ,01'nid.d".

DO GOVERNO O ponto alto das [esti-

______ ;��a�;s t���al�a�����nt��

[n1 Defesa dO fsta�o
dos um a �m. oomo ao "igências do, lnl,,"oio, pj

L
1'a pr?l�lOçaO de serviclOl'es, como a de dois anos de IexerCICIO num cargo para a aposentadoria com as van_

RUBENS DE ARRUDA RAMOS tagens po rele derecidas. Abolidos os prazos, estabe_
Sem desaforos, sem mJúnas, sem a hnguagem �;ceu .. '>e ? pr?,teeionismo odioso das promoções dos

mdecorosa que hOJe malca os plonunclamentos da paraquedlstas, novatog e afilhados, e as va_

(,';)osição, ao largo de retaliações pessoais, a imprensa gas nos altos po�tos eram atingidas pelo trampolim
que se fez porta�voz do PSD, nestes últimos anos, d�s aposentad,onas _paternalistas. O cargo e a fun ...

exauriu_se em chamàr a atenção dos govêrnos udeniF� çoes desnecessanos !lao pal'aram mais de surgir, reve ...

tas pal'a o descaso com que tratavam os interesses do lando os n,úl:,eros que mais de cinquenta nomeações
Estados, otopondo_:)s aos da politicagem e aos de gru_

eram a. med�a das feitas diáriamente pelo chefe do
pos dominantes. Execu,tlVo. Areas de terras do Estado, em quantidade

Dominados pelas alturas, não quiseram nunca que somente o Senado da República p:::lde conceder,
ouvir nossas criticas ou considerar as jUstas pondera_ por expressa disposição constitucional, passaram a ser

ções que reiteradamente lhes faziamos, no exercício eniregues a opulentos latifundiários, sem a menor

fiscalizador de "Oposicionistas. piedade por dezenas de dezenas de 6milias pobres e .

O sr. Heriberto Hulse, elevado ao govêrno num
numerosas de �ntigos pcsseiros.

'. ' .

dia marcado de tragédia, teve amplo crédito de con� .

u
.Enquanto �sso'. para armar efeito demagoglco,

ficlnça para bem gerir a coisa pública. E se, aos pr'_
li d12...,e o funclOnal!s�o com aumentos e vantagens

meiros tempos da sua administração, agiu oorn ener�
�a cargo .do futuro govel'IlJo, m�s sem lhe da; os indis_

gia c critério, deveria compreender que, mesmo da pensávels recur_sos or,ç�m��tá�lOS, sob? engõ:lo de qu�

planície, estávamos prestigiando a sua orientação, de a. proposta orçamentarIa la fora enviada ao Legish�...

forma discreta e honesta, porque nada lhe pedíamos.
tIVO.

Através desse ccmportamento forravamos a nossa Para garantir os aumentos não haveria - era a

autofidade -para sermos ouvidos quando necessário desculpa - oportunidade rle se reforml'llar a lei de

alert�_lo de erro e de omissões. meios. Mas. ao mesmo tem p o, p a r a Uma re_

Com a aproximação da campanha sucessória, o quintada p r O v a e m contrário, o s "expertos"
Governador udenista alterou a sua serenidade, despe- arranjavam meio de nela incluir verbas para uma

jou_,>e da resistência que vinha opondo aos apetites Pl1O'curadoria gozadora no 'ia de Janeiro, com o que

desenfreados da sua grei, ent.regoL'_�e passivamente pretendiam usufrUir gal'antias que negavam aos 001'

aos comités jacobinos que o empurravam para o abi,.... nabés·
mO' e abandonou a vigilância, que o cargo lhe impu� -o GoV€rnador eleito, ainda antes que todos esse!>

nha, dos superiores interesses do Estado. escândalos se efetivassem, quando lhes percebeu a

A derrota de 3 da outubro, em boa parte, foi a ameaça, levou caloroso apêlo pessoal ao que iria su ...

consequência do relaxamento udenista pela moralidade ceder. Desse seu gesto restou a desc:msideração das

administrativa, pela inércia governamental cada vez promessas solenes feitas para não serem cumpridas.
mais distante dos pr�blemas que se agravàvam e ar .... Mas restou também, _para o governante eleito, o dever

gustiavam o povo. Den1ro de Santa Catarina parada, de defender _Sta. Çatarina. tranformando em promessa

o govêl'no parára na função de PLlgnar pelo bem pú- formal _ao povo e em aviso a,:::s poderosos em fim de

blico, passando a ser apenas um comissário da vorac'_ saft'a.
dade udenisla. Para atender as injunções partidárias, O sr. Celso Ramos está cumorindo essa urr ..

o sr. Heriberto Hulse deixou...,e estrangular sem rc.. messa. Os panamás e o testamento udenista já foram

sistência. O assalto � a pilhagem do Tesouro e à for ... '"lulverizados. Os BARNABÉS, já tem a garantia de

tuna pública apanharam�no vencido e dobrado, sem ;'ecursos para receberem seu aUmento. O palrimôni::o
comando e sem autoridade. Os princípios moralizado_ público, partilhado, vai valiar a propriedade do EF;lado,

1"es, de trndiç50 na vida pública, foram sendo revoqa- qllc ngorn tem no seu leme quem o defenda.

cidade de Blumellau.
Um vaslo programa foi

{labul"Rdo, pela Comissão
Central para os festejos do
c'ia 10 de Maio. Essa co
mlssfi.o que é presidida pe:e
SI'. Moacir de Mesquita,
lJelegedo Regional do Tra-

��1�0'd�02��. ��l�:� ����
�enQ, Secretâr10 do Tra
balho' númerosos lideres
sindicais.

A referida Comissão, eln
torou um bem organizado
programa, que deverá ser

cumprido, no dia 10 de
Maio.

MOVIMENTO NAS SECRETARIAS
EDUCAÇÃO E
CULTURA
Com o tifular da Pasta,

jorn. Martinho CalJadoQ
Junior, estiveram em au

diência: dr. Walmor de
Oliveira, Secretário da
Saúde; dr. Celso Ramos
Filho; sra. Gremilde MuI..
ler Rickler; sra. Gessy
Stocco, diretora do Jar_
dim de Infância Maria K.
Bornhausen; sl"a. Terez: ..
nha

--

Aurora ESpindola;
sra. 1'ladir Lopes Almei_
da; sra. 'Ligia Macedo
Hoifmann; srta. Alcione
Hipolito da Silva; srõl.

Virgina Dominoni; sra.

Ione Rodrigues Meneses;
sra· Nilza Machado; sra.

Maria de Lurdes Macha_
do e_ dr. 'Percy Borba.

nhado de José Weninand
da Prefeitura de Pôrto
União e Max Meldola.O l)onto alto das festi

vidades, como já aSSinala
mos, sera em Blumenau,
com uma Concentração de
1.rabalhadores de todos os

recantos do E:;tado.

AGRICULTURA
Com o titular da Pasta

deputado Attílio Fontana'
estiveram em audiência:
dr. Abel Capella, diretOl
de Caça e Pesca; sr. LuIz
Adão Bettini, Prefeito
Municipal de Campos Nr ...
vos; Max Meldola, diretor
prE'sidente da Cia. Impor ...
tadora "JOBRASIL", ile
Joinville; dr. Paulo Hep ..

rique da Rocha Faria, ãi_
retor de engenharia n' ...

ral e sra. Maria Moraes.

Comparecerão à essa

concentração além dos li
deres sinriicais de Sama

Catarina, varias altas au

toridades estaduais e fe·
derais.

, A Comissão tem recebido
dos pOderes governamen
tais o maior apõio. Assim é
ctUt, o Sesc e Senac, con

Lribulram com a imlXrtãn
cla de 50.000,00 cruzeiros
para as festividades. -o Go
verno do Estado, coiocou
lôm trem a disposição dos
lrabalhadores que desejem
dirigj�-se a Blumenau.

TRABALHO
Com o titular da Pasta.

deputado Walter Rou�_
senq, estiveram em audi ...
encia: sr. Bnldicero Fi
lomeno, vereador do PSD'
Carlos Cassou, preSid�l1l�
do Sindicato dos emprr..
gados no comércio de
J'Oinville; Sad! Herculano
da Rosa, Secretário do
Sindicato dos portuários
de Henrique Laje; Bano
ni Ramos, tesoureiro do
SPHL; e S1"S. Jaime de
Oliveira Santos, Genesio
da Silva e Agenor Rosa
dos Santos, respectivamen
te Presidente, Tesoureiro
e Delegado do Sindicato
tios Gr:íficos de Blumc ....

O programa de festejos
em Blumenau, constarâ dc
Missa e Culto, discurso de
Representantes do Mlnls
t ro do Trabalho, Associa
ção Comercia! e Industrial
t representantes dos tra
balhadores, torneio de fu
tebol, entrega de Taças c

medalhas, além de uma

maTcha dos trabalhadores
pelas ruas da cidade, até o
gstãdio dO Olimpico.

FAZENDA
Com o titular' da Pasta

sr. Geraldo Wetzel, esti_
veram em aUdiência: srs.

Fritz Freitag; Emilio Ro� ..

smark; dr. Mario Petrel_

li;. Hermelino Largura,
d tretor comercial da
CELFJSC; dep. Walter
Roussenq, Secretário do
Trabalho; juntamente cam
° seu diretor Ayrton Cf"_
.�<ll': Prefeito de Presider_
te Getúlii f!ernardo Mu 1_
l�'l', ac:mp8nhado de Fran
cisco Ax; dr. Zany GOI'_
;-aga. Asse;::sM da Assetn_
h!�ia r ,egi"lntiV:l :lcomp::-

Assim, corn grandes so

lenidades das quais parti
ciparão, altas autoridades,
l"epre;;cll�anLes das r13siie'j
f.ontcnafloras, estudnnt.es
c trabalhadores, será co

lIlelllorado brllhnntemcntl'
em lío�SO EsÍ!ldC1 -o dia do
TI":tbadlH·.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�n I"TAI)O"" .... ,,. ,�Tm(l fll"'tlO lIe �'''tA ""T .. RINt

SOCIAIS
ANIVERS�RiOS

J O'V E M J A I M E J O Á� I O Presidente ;.0, é o paraninfo das formandas de 1961 do:
G O N 'ç A'L V E S

Colégio Coração de Jesus _ 16 moças do Colégio Cajurú de
.

rio ;:;;a��j:r�o(1:;ov�� fae��Oj�o��ai���)�,::!���� I Curitiba no Lira Tênis Clube próximo sábado. . :
menta desrecedc em os nossos meios. .. I

O aniVel'S('!1'ial1te,' que há muito empresta' o bl-t
lho de SIl(l� i11tel'igêllcia e 'a capacidade de sew trabl:r
lho' a êstc 'MatHtil1o. na· .'oportu,1!.idade �e tão grata
da�!Ii ,S€l'ri d�vo Ide significantes -ncs home11agens. (I�

C/1HtiS nos essccicmos jormtllon:lo-llle \ hs melhOTC�
1,OtOS dr (plicidade.

.

FAZEM ANOS HOJE
Haroldo Pederneiras
Yoldori Gerofalhs
Orestes Bittencourt
Wandock Tertuliano da Silva
Aécio Cabral Teive

sr. Ramon Carlos da Silva
Décio Cabral Melo
Enio Luz Alves
Osveldtna Ferreira

JUIZO DE D'REITO DA COMARCA
DE SÃO JOSÉ

OSVALDO MELO
,vAO Em'END/ NADA, E vOCt LE/U'OR, 'ENTEN
DEU? Alguêm, recortou dêste jornal um clichê que
foi estampado no dia IS do corrente, com a referida,
nota, e seu respectivo título: Recupe..-anão do Mi_1
ramar. Comprou um envelope cor azul, depcis pegou Ium sêlo de 2,50 e pelo correio do mesmo dia, poz
í:!nderêço para mim.

IE tut\o isso .cm seco, f>em um palavra, sem um Cl' ..

mentário, sem nada de nada. Fiquei. na mesma e na í

mesma os colegas aos quais mostrei nesta Redação.!
Que diabo disso era aqu,ilo? IO clichê é conhecidíssimo. Aliás, bem nítido e clare
como são todos tOS de nossa c1icheria.

Está aí um caso que .... já esteve em fóco, mere.
cendo que o autor da brincadeira que se .explique.
Brincf!deira mesmo? ou não ? Há um pensamentr
oculto que ,necessita vir à tona.
Ficamos esperando.

DIREITOS 'DO POVO. QUEIXAS "DEVEM' SER,
OUVIDAS - O chefe' da Casa civil da Presidência
expediu a seguinte circular: "O sr. presidente da
DE-pública honve por bem recomendar aos Ministé
! '0<.; e ól"�ào� di['('lamcnte subordinados à presidência
da Repúblil'd (' ii administração indireta, em especial
:>$ . autal"'luif!s previdenciarias, através do Ministério
do Trab:llho c previdência social, que se mantenham

permanentemente informadas queixas· e' rec1"amaçõe$
do povo co]eci{'"l)ando para tanto em caráter obrigató-
rio, recortes (la imprensa brasileira pertinentes à�

respectivas atividades.
Fica ns:;im, as� egurado um dÜ'eito do povo pagante
e nem sempre atendido nas justas re('lamações.
O residente Jiinio qUer saber, ..•

Patr�c;nada peja Secretm-ia ne Educação c CuJ_
Ílna e gnb o:; auspícios do Querência Palare Hotel
ú aQlaudido artista fotográfico Jorge LeuchL troOUxe
a Florianópolis uma série de foto�rafias vedadeiras
obra;,; prim2s. ('Ue acuidade artística do <;1". Leucht
fixou-�s no pap�l folrgráfico.

E' crescente o meu entusiasmo pela setima arte,
que nêste último séélllo vem proporcionando aQ

mundo a mais importante contribuiçãlo na marcha
evolutiva das ciências e deleitando os que se quedam
diante dos exploradorES da naturez<t. capit.mdo os

seus· mais lindos e emocionantes aspectos.
Jcrge Leuchl, integra esse grupo cuja sensib; ..

lidade artística não poude Íiear pan1da di ..mte da
beleza proporcionada pela natUreza. Se reuniu aos

que fazem arte da fotografia e foi transportando os

.::Jspectos que 3M leillJs passam desapercebidos, nos

apresentando no salão de· recepção do QLlerência
Pálace Hotel uma série de fotografi�s que o honra
como cultor da arte.

As duas composições des(Qcam_'3e pela harmonia
do conjunto cuja expressividà'de revela o perfeito
domínio do autor na complexidade do movimento CIRURGIAO·DENTISTA
entre a luz e a sombra. Foi o que sentimos ao ob. Preparo de cavidades pela alta veloçidarle.
servarmos DIVINA, ESPIRAIS PIRAMIDE, VE'... RORDEN AIROTOR S. S. WHlTE

NENO, e outros. Nos aspectos n�turais. o artista se Radiologia. Dentária
revela de wna sensibilidade invejável. I

CIRURGIA E PROTESE nUCO·FACIAL
Destacamos AQUATICA.. BONITAO BANHO Consultório � Rua Jerônimo Coelho 16 - l0 andar _

NA ROÇA, REDES, SEDE, PINTOR: MANHA Fone 2225

NEBULOSA, IMPERIO DAS SOMBRAS, PRINCE. Exclusivamente com horas marcadas.

ZINHA, li tantos outros que enumerá::los difícil se Itornaria, tôdas evolvem cultura artística que só a

----V,---,-I-S--=l-T-·-f,------.sE(nsibilidade do autor sabe sentir se deleitando

��:n�u:Oa e�=tl:::nt�a��: �'a�:�i���aa!ro:�:Ci���
olhos e não vêm.

Parabens ao Foto Clube de FlorianÓnolis. espe ..

cialmente ao dr. Walter José Jorge, valo�oso aman.
te da arte fotográfica e aos que possibilitaram a

vinda des.le genial attista a Flotiunópolis.

O casai Dr. Cesar IZilma)

aeéra, foi convidado. pela
Exmn Eloá Quadros, para
uma visita em Brasilia."
Via jará dentro de pouco..
dias.

NO Bar do Lux Hotel
"fofocadas" políticas, accn
teram terça feira p.p. A
mais importante: o Dr.
Aderbal Ramos da Silva,
.�erá candidato à Deputado
Federal. \

LEGIAO IRMA BF.RNWARDA
Por ocasião da assembléia ,geral ordiná

ria, realizada, no dia 10 do corrente, foi re
eleita para presidir os.destinos.da benemérita NO CLlCHt _ o 110S.ÇO DiTC lrjl".� Dr. R!tbcn� de AITI/di! Rumos, cumprillllmta1ldo a

Sociedade, a exma. sra. Atilia Vieira da Rosa,

I
nentiora Dr. Aderbal (Ruth Ho€pcclr.!

R.a.mos
da

S.Uva.
no domingo p.p., qucl1Ido teste

.

.
pessoa 'muito bemquista nos meios ,sociais e j011 Bodas de Prata. Obs�rV�(;:�t� �;s����:�a�d�;�::O��.IÚ lhon. Pereira de Mello, Presí-

,
. beneficentes de Santa Catarina, .'!

Em outro. local, "O Estado" .publíca p A Companhia de Come- As graciosas alunas do acontecera no próximo dia

I d A d'd d L
'

I B
dias Italo Curcio, acontece-' coiésto Caíurú. �reStl_g.iarão

I

seis de .malo,. na Sociedad.cre atório as tivi a es a egíão rmã ern- rã no 'seetro "Alvaro de u resta que pera realizada I Guarani. Agradeço a. gentí-
warda, apresentada pela Exma. Sra. 'Atilia Carvalho", no próximo dlal

no Lira T. C. no próximo I Ieza.

Vieira da Rosa, por ocasião da assernbléia-ge- 2 de maio, às 20,30 horas, sábado, em beneficio dasj
S FED'Ie_ Gw.r.liAlf..k"I."ral ordinária! de 10 do icorrenta; ��;;�n���;.�ç�r��e ���-i �l:�!:.lJ_;r��eA���e�:,��f�;�t 1!)���:r�:�t�eu�:ta�!��e� HEAF i'J ()��---''''

servou as mesas. Pormíghtert, foi carmnssa- E gigantesca a carga da Shet.!ler·s Gralo::.io..npl Tem capacidade
mente homenageada, pera! muito maior do que as demais c � transparente. permttmdc v�r.se
Sociedade de Videira. I a quantidade de finta. A Sh,:,alf'!/ s G.alos�,ip escreve muito ma.s .•.

No clube- da Colina. pró- porque sua carga dura rnurto me.s lempol
ximo sábado, seré escolhida De Curitiba recebi o se- I I : f j' t �
a representante da Cidade, gutnte telegrama: Estudan i .__ .

.'

..

:)Luz". patrocinará tuna rc·! na escolha da Embaixatriz .tes Medicina Católica Pa-
. I t I

X""m"o ','nl�S'"d·eci°mn.a,·'o,"OCJUPb'"e',·! do Turismo, festa que acon- rana encantados FlorianO., Além disso. a Grijlos"/ip escreve Il1stallt,)ne�,loent�. t;Tll qualquer su.
...

I tecerá-no pt;óximo dia treze. polis agr�deCem gentileza; perficie ... assina cheques com tl exclusiva h:lt;J D.:.kUf[1!:rlJ3! 303 .•

remtsttcos do Uruguai, Ar-I
ct aruablltdade dispensadas nac vaza e não bO"01. A venda em � modelos de v,orl,!� cores.

gentina, Rio Grande do Recebi um convite do cro- recente excursão realizada

I
.

Sul, São Paulo e Rio de nista social Sebastião Reis em companhia professor �'�'..fi) C7c.,I- ..4
Janeiro, estarão presentes da Cidade de H,aiai, para Munhoz Rocha Pt Savas ,

". #::fH.--�../VV',_.a..(J...(.:()n�
para lima reunião de con-; assísícr o desfile Bangu 01'- Apostolo et Michel Kassis

'..
.

\ _
,'._ .�_

�:�I::lmenlO rsportlvOr e so : gUllij"1.dO pel? mesmo. Q:l\; pr?idt'ntf Di� �clm •.: JtaP.resent�1iÕes. Sta l-4elena ,Ltda -. '1
I
--r-�'--'---'---''-_J.- K. F4f�rSd��nid�;:.S.1"tS .. tio Í"CI,�Oi'9'iS ;,,':0.,1.0 -G..o.::oit�no

(UNIrA DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

rns compõem o elenco ar

usuco da mesma. Cinco es-j��á'uJOS serão apresenta

IEdital de leilão, com o prazo de vinte dias,

�:��:el��u���r���1a��;�s d�a��ã:etx�::��va�!. O Clube de Regata "Aldc

que lhe 'move Antônio- José Bruggmann, na forma I

�a�Z�tor Reynaldo Rodrigues Alves, Juiz de I
Direito da Comarca de São José, Estado de Santa'
Catarina, na {arma da lei etc.

Faz, saber aos que o presente edital virem, dêle
conhecimlnt<o tiverem ou interessar

"pos�' que,.
no pia

vinte e' sifte (27) de abril do corrente a o, às 10 (-1.0)
horas, n4 edifício do Jé.um, à Praça Iunicípal; "eu:
São José,'o porteiro do auditóri-o levará a público prr-;
gação de venda e arrematação a quem mais der e

maior lance oferecer, independentemente da avaliação
de CRS 300.000,00, o bem abaix-o descrito: - Um ca;

minhão marca Ford F-6, ano de fabricação lS52, em
regular estado de conservação. E para que chegue a

notícia a todos os que queiram arrematar, se passou
o presente, que será publicado e afixad-o de acôrdo
com a Lei. Dado e passado nesta cidade de São José,
aos três dias do mês de abril de mil novecentos e ses

senta e um. Eu, Arnaldo Mainchein de Souza, E�_I
crívão a dattlograíet e subscrevo. lass) Reynaldo R,_
drigues Alves, Juíz de Direito. Confere com o origi�
na!. Eu, Arnaldo Mainchein rI� Souda, Escrivão a da�'

_ ����:!�_:_�.:�!_�:::.._cópia. ,

o Presidente JCtniO da
Silva Quadro.';. ;t"eitl;u (

conviie para ser o Pard.nin
fo dilS }o'ormandas de 1961,
do Colégio Coração de Jl'.�lI.�

Quinze alllna� do Culéglc
Cajw,j de Cm'jtiba, chega
r{i(1 .1 (''l.ta Capita.l no 1)ró
ximo sábado, em ônibus es

pecial.

A coluna felicita a gentil
!i(,l1horita Ec_\' Damlalll LI·

.

ma, aluna da Faculdade de'
Filosofia, pelo aniversário

I!que transcorreu ontem ...

Hoje, haverâ ensaio para;
as llloças ql\e desfilaria no

próximo sabado, no Lira T.
!

Clube. em benefício daS"'
meninas do Asilo das Dr·
fãs. Juçá Cabral, estará
presente.

Agradeço a gentlleza do
Sr. e Sra. Comandante Nel
son Riet Corrêa e a do 'Sr
e Sra. Dr. Cesar Seára, pe.
Ias hospedagens, oferecida::.
as acadêmicas de medicina
do Paraná.

NO Querencla Palace Ho.
t.el, aconteceram ('om um

bat.e-papo os Srs. Dr. Ader
bal Ramos da Silva, Or.1Newton Cherem, Dr. Ar

I
mando Kalll, Dr. Zanl Gon
zaga e Sr. Nelson Teixeira
Nunes (25 p.p.l.

Restabelecido, deu alta
do HO!lplteJ de Caridade, o:
Sr. Francls�o Medeiros.

Seí(Uhc!O II. el"o!uçAo moderna Odontológica. r :-:
poderá dispor de uma Clínica Dentária capaz de lhe pJ"!
norcíonar um tratamento inteiramente indolor e efi· JUiZO DE DIREITO DA l.EI TALOROICA ATLAS S/A.;
ciente..

. f VARA CÍVEL DE FLO� Uma casa situada nesta er-
Preparo de envidada, pela Alta Velocidade, :IOO.UOi ! RIANõPOLIS dade à Avenida Rio Branco

rotações per minuto. j Edital de Praça com o prazo n.c 61 eonstruida de tijolos
DI': Nildo v.:. Sell -:- Conauhõrto erodemamente in I . de vinte (20) dias cObert� de telhas, forrada:

tala_do a Rua Vlto� ?<.�ell·el1es n. 24 - tétTeo - Fone

I
O Doutor WALDEMIRO assoalhada e envidraçada.2540. - Atende dlanumente com horas m9I"cnd"s. CASCAES, 1.0 JUIZ Subs- com diversos compartimenlos

titULO, da LEI Clrcunscri- em bom estado de conserva-

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIAS �!I) ������!��a ��e��ta�: �;dl::�u6.�;s�:��:; d��:':�o
cargo de Juiz de Direito te à dita Avenida. Dito illlÓ'
da. 1.8 Vara Civel da Co' vcl acha-se registrado às !is.
marca de Florianópolis 240, do Livro 3-K, sob têrmo

Cap.ital do Estado de n.o 11.859.
Santa Catarina, na for· E, pd'ra que chegue ao co-

ma da lei, nhcc:lmento de todos, man-

F'AZ SABER aos que o I)I'C' dou expedir o presente edital,
iente edital de praça com (: que serã afixado no lugar de
prazo de vinte (20) dias, vi costumc e publlcado na for
rem, ou dele conhecImento ma da lei. Dado e passado
th·erem. que, no dia 23 de nesta cidade de Florianópo
maio próximo, às 15 horas, o 118 aos dez dias do mês de
porteiro dos auditórios dêste março do ano de mil nove
Juizo, trarâ a público pregão' centos c sessenta e um. Eu,
de venda e arrematação, a

I
(ass.) Maria Juracl da Silva

quem mais d:r e o maior la�- I
_ Escrevente Juramentada,

ço-oferecer sobre a avaUaçao ! o subscrevo. (Ass\.) WaIde-

�:a�! �!��;i��:O�e:�o��:�e� I �;!��. Cascaes - Juiz de Di-

MARCELINO VIEIRA FILHO, I Confere com o original.
nos autos n.o 5i4-60 de ação Maria Juraci da Silva
executiva, Q:ue lhe move IN I E�crevente Juramentada
DÜSTRIA E COMtRCIO ME·

DE JORCE LEUCHT
DOl"nlécio Soare.O{

Escreve
muito

.

mais
do que
as outras

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

EDITAL

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

DR. SAMUEL FONSECA

SAYONARA em HI • FI
o 'melhor ambiente com a melhor mÍlsica.
RUA..JO;\.O ,PINTO - TERR�O ['O H01'EL ROY4L

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INVERNO DE 1961

te�ião ·Irmã �enrwar�a (Relatório joual)
(25.3.1959 a 25.3.1!)61)

I
178.849,7(, 253.1959 a 25.3.1961.

I
demos, cooperando nos estu- dade, a Diretoria agradece a

Uma vez mais nos reuni- dos dos. seus estatutos com Inestimável trabalho de seus,

coneervacão e seu respectivo mos, em Assembleia Geral, Na receita, entraram as Relativamente ao movi- vários representantes nossos. colaboradores que são todos

Edital de 1Jmça com o prazo terreno, medindo seis metros para efetuarmos a eleição de � contr-íbulcôes dos secíos, do, menta cultural, tendo a LIB Vários outros convites sempre os que tornaram sólida a nOG- -

d(' vinte (20) dias de frente a dtta, extremandc uma nova diretoria e para a

'1'
nativos e 25% das subven- sido convidada pekl. Faculda- h�nrosos e gratos mereceram sa benencêncra.

no Norte com propriedade de leitura e aprovação dêste re- cões federais que nos toram de de gcrvíco Social para co- toda a nossa atenção e coa E, a" deixar êste cargo em

O Doutor DALMO
herdeiros de Procôpio Borja Iatõrto que abrange o ultime ntrtcuídas. O corte decorreu opernr nos trabalhos do 3.° peraçâo mãos bem mais seguras que

BAST!iIr. SILVA, 20
do outro lado com dita de ano de atividade da LIB. do plano de economia do 00- Congresso do Serviço Social, Agradece esta' Diretoria a OS prezados consóctos elege-

Juiz Substituto da IR ��::�nqo�!.ll?�:��;�elt�. f��:�� oU��:�ã�r�:��:�a gs:�:o_.: � Vêl"�O !�����l�to burocrático :s::a��:;;;iano aRI�;oif:�!��� ����: ��ea:�:ec::I�os ;r:s���:i�, �!,Os���e�,:��:�:����O�ã�I���_
��cu�:crlç:;ta�:,diC�áo tradu no livro 3-F, às Os da homenagem a nossa "Pa- foi de 126 oficios expedidos e Rosnlba Pereira, auxiliar da uma instituição que visa (. to trabalho aos nossos cora

exercício pleno do car
122, sob termo nO 6622, em tronesse''. Sendo sua data 42 recebidos, Tesouraria, a qual se saiu bem, apegando-se ao preceito cões continue com êxito cada

150 de Juiz de Direito
12.4.47. no cartõno do l° natarícía a 25 de março, co- Quanto ao movimento be- capacitadamente bem, o que divino da caridade em Cristo, vez maior e que o espírito de

da ln Vara Cível de
onere de i Regfstru de ImÓ· mo o e 9. da LIB� estamos eví- neficente, que e nossa preci- não nos pode surpreender. como a melhor homenagem a nossa inesquecível mestra,

Comarca de Florianó
veis desta Capital. E, para dent.eruente atrasados em pua razão c muito grato aos Seu trabalho foi elogiado e nossa querida c Inesquecível com a ajuda de Deus, conti-

polis, Capital do Es-
que chegue ao connectmen- nossa reunião. nossos corações, elevou-se ête regístrumo-lo em nossas atas. "Patronesse''. nue a ilumina,' as nossas

tado de Santa Catarl
to de todos, mandou expedir Vários motivos, todos pre à 13 bolsas escolares nas mo No setor da Imprensa, re ações,

na, na forma da lei,
o presente editai, que será mentes c acima de nossa von dalidades seguintes: presentou a LIB, nossa .esti- Com muita justiça e leal

afixado no lugar de costume' tade retardaram êste con cotégto coração de Jesus 2 muda Secretária Geral: Syl-
--------------__

FAZ SABER aos que o �et�i��dO na forma da clave, mas, sem ônus algum Seminário Maior de Vla- via Amélia Carneiro da

presente edital de praça com
. a e passado nesta

para a elevada tarefa que li mão 1 Cunha que, com aquela se

o tu-azo de vinte (20) dias,
cidade de Florianópolis, ca-

o "leit-motlf" desta socte- Instituto de Educação e gtuunça e capacidade que

Virem, Ou dêle conhecimento ��:�ri!l�: :o�av��te d;ia�ân�: I �aO�e'dah�:s;:� desincumbi- Escola Normal "Dias lhe e peculiar, envaideceu

�:�;�n�r����l;O à�I� ��l�:' mós de fevereiro do ano de É pois, sob a égide daquela 'ko�ael��"c��erclo "Silo
4

�::s�A:�:���:�:· C�t��;�c��
o porteiro dos auditórios

mi� novecentos e sessenta (
que motivou esta Sociedado Marcos" 1 Proteção à Jovem" fez-nos

dêste Juízo, ta-ará a publico, ��n. S�l�'a (�s'�s�:���:eur;l�l que prestamos aos consôcíos Escola Técnica de Comer- honroso convite a que ateu-

pregão de venda e arrema o relato fiel, sucinto e leal da cio "Senna Pereira" 1

tacão a quem mais der e o
ramentada. o subscrevo. nossa atividade diretora, no Escola Normal Regional

maior lanço oferecer, sôbrc
IAss.) Dalmo Bastos Silva -

ano transato. da Trindade ·2 r; látl.
a nvar.ação de c.s 55.000.00

Juiz de Direito. Contamos, atualmente,
'

Escola Normal Regional E"""N·S"-INOdo bem abaixo descrito, pe c�n::i�e y!�:c� ��i��:� com 580 sócios o que consti-\ do Saco dos LImões 1

nhcrado a NIVEA MARQUES tu! inegável pujanca I
Escola nuxtner de znrer-

NUNES, nos autos nv 82-60
Escrevente Juramentada O movimento Iinanceíro mugem "Madre Be ."".

Ester de Melo [.elltz - presidente,

de ação execuuva, que Jhe ' radue-se pelo quadro se

I
venuta' I

A VEIIDA liAS R. Á D I O - T É C N I C O
move A MODELAR S/A.: guinte -

�:,d�::a :��'no �V';i:ua�: I COMO É GOSTOSO I
SALDO em 25 3 60

175 148,ao conl�:t:� seus esLu;;, B�HClS Oi UlRNllS PRECISAMOS COM PRATICA
nesta cidade' rua AI,,, de O CHÉ ZITO .

DESPESAS ma" t3 bojststas, o que per E REVISTAS Tratilr nas Lojas Pereira Oliveira
Brito, construída de tijolos I 158,015,30 I faz um total de 26 bolsas co-

R C 1-
coberta de telhas, forrada SALDO para 1961 .. cedidas pela LIB, no período ua: onse heiro Mafra n. 6

AIRMÀiDADEDENOsslS''E'iHoiÃDÕROSÀilroêoivlDÃAÔSriÉisBEMeÕMÔ lÔPOVÕEMêEriÃL'ÃÀSSrSTmEM-ÃsFESTIVIDÀilES.....

DF. SÃO BENEDITO, HAVERÁ TODAS AS NOITE�. NQVENAS, APÓS A NOVENA, BARRAnUINHAS, rOGOS, ETC.

I;

Inverno de Elegândal

t,;�
Inverno no:>�qlla'

Oferece a última palavra
em moda leminina

e nlascuUna

EDITAL
JUiZO DE DIREITO DA I" assoalhada e envidraçada,
VARA CÍVEL DE FLORIA- com diversos compartlmen-

NÓPOLIS tos, em
I regular estado de

I

Associação de ProJeção à Maternidade
e à Infância de Florianópolis

Pelo presente ficam convidados todos os sócios contrt
bulntes desta Associação, para lima reunião de assembléta,
a se realizar no próximo dia 6, sábado, na sede do Centro

Espírita Amor e Humildade do Apostolo, à rua Marechal

Guilherme, às 20 horas,

A leitura do relatório c balancete se prende às ativi
dades desta Associação, principalmente com ri. construc.;o
do Educandário Lar de Jesus (orfanato)

Ftortanópohs, 26 de abril de 1961.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I I I serem delinquentes Incnrj-ígi- ! ao crime. • I
O illstâveZ demonstra eons Ies Jurldiclions crtmínenes

Dr. Antonio snntaene ��� e:t;�;;�:!�;ciad�lêe::::.·1 in�e:���OI:�:ce��:P:I:�t�a� :�::.e S:�sil:dqau�:tos�mhiP:el�� , -1:aa;;8�Oy�:5� Introduçãopslquíatra do S.N.D.M.

I;C�i��b��r�� c��sel�o �ll:sU;� :�:or::ter�I�:;��h�� ���:�t�o;na:r-!�nsCl"i�:����!: �:��::o:�n�:Spo�ã�u:ai���n�o �1l;����lnn psicológica - Rio

Catarina.
xual. como medida hlgtêntra o que, reaernente, não ocor- tâncía e frivolidade. I José Alves Garcia _ com-

Questão que tem provoca
social tlígadura tubâria nas rc com Irequêncla. E' evidente que somentc, péndío de psiquiatria _ Rio

do muitos debates. ma" que,
mulheres e cordão espermá- O esquizóide tem conduta traços tão simples não pode- _ 1942.

hoje parece encontrar seu
Uco nos homens). que o aprcxfma da doença 1"5.0 definir em absoluto as

I
Mira y Lopes - Manual de

A fim de que não se come- mental denominada esqui- personalidades psicopatâi- psiquiatria _ Buenos Aires

��:��::��'oa�:�:�:�':e ae�:� Iam êrros crassos de justiça, eorrema c da qual se separa caso O rápido perfil de cada _ 1950.

nelectmentos para trataruen
c necessário compreensão do I apenas por uma questão dt' um, aqui apresentado, npe- Mira l Lopes - Manual de

tos da delinquênela. Atente.
problema do delinquente

, gradação. São pessoas dadas nas serve para dar uma idéia. psicologia jurídica _ Rio -

anormal. Os leitores poderão

I'
fi. introversão. no capricho, à geral de um assunto que tem t H155.

��c����" �o�:P�I��:I��d�tr�!�a urnr melhores conclusões fa.lia de coerência externa, exigida verdadeiros tratados j Nágera A. Vallejo _ Tra

os estubeteetmentos correcto-
cem os dados ligeiros que a I rrtezn c he-rmet.lsmo a par de psícopatologla. "

tado de psiquiatria _ aarce

nais. evíocncte os modernos ,;eg·u�r. apr�sentam9s. sôore l de uma senstbllldade exage- BIBLIC-?R�IA lona _ 1944.

Ih taacê
os vanos tIpOS de persosau- rada. Podem mantrestar Anais da primeira confe-I Revista penal v peniten-

�roces;;o:� ct�. I uma� zaç�o dades psíeopátlcas. São indi grande' crueldade, principal rêncía pan-nmericnna de cri
I
daria _ Buenos

.

Atres _

as �}enl e�c ar as, �n e n:1o víôuos Que, muitas vezes, vt- monte por seu desrnedídõ- mlnologla Vol. 1 _ Rio _

.

1955/56/57. j�:rV�"-d����:I:�:nmasC�CI: vem e trabalham se�i adap e"oisll�O... . 194·8.. .. I Schnetder. K. _ !�as per-

perá lo trnnsform'ando.o em
tadcs em nosso m.eIO, mas O Clclolde e ex�remamente neréne Rts�r --:- L'expertíse sonattuades p!<Ícollaticas_

... .. ,

d d

I
que merecem especial atcn-l extrovertido, culorlCO, COr· neuro-pesycnremcue devnnt Madrid - lS-tB.

m�lv��:�I;�I�:�:;n: ;ais ção. notadamente quando rítnl e de simpatia récn. En -_...:._. __ .. _- ._._-_._-.

No Brasil, como no mundo inteiro, OSRAM quer dizerd' t t d
demonstram certa pertcuioe I t.retanto tem a moral dereí-

cO�Plexo quan.o se ra a e
dade social. tuoxa, inconstân<,ia e exagê Ó T L M A O P O R T 'U N I D A D f

lâmpada.v. e sempre a melhor lâmpada, Por isso, quando
de:li1qllente� allena�os men

Diversos si') os tipos' df' I roo Seus estados de alegria ai \ I Voc; precisa de lâmpadas, lembra logo a marca O$RAM!

�::l.ls � Lambem de psicopatas. I personaUdades psicopáticas ('. !:ern.9111 com fases de deprea- LAMPADAS
���i:� o:/::�::eo:es O�el���� I há dife�entes c�aSSificações: s!1O. Tendem, quando �elin Vende-se excelente propriedade, situada nos ar-

0#5 RA
. .

ti I
- � d

. I dos autores. : quem. ao parasitismo, a va- redores desta Capital, em praia discreta, com paisá-,
�����caa;r���n:::.o eva os a

I P�"ft. Mira y Lopes são.os �$.IJundagem c a.o ercoons- getu muito pitoresca. Terreno ide . 40 m. por 500 m

O t d d l" t scgutntea . mo, mas a agresstvldade de (20.000 m2) com leslumbrente pomar (mais de 250
.'

es II 0. do e ll�iu�n : Person(lÚdade mitômulla I' ta.is individuo .s não (Í muito

PSlctopadta e .um. t.c�p u; hi8térica _ Compreendem ('$ pengosn.

I
ál"VOI'eS Irutiferas em ptêno vigcr) contendo, ainda :ARA O BEM DOS SEUS Opai'.: t PS�{"Jlll.a r a. 'd�m anormais psíquicos caructert Per�/)1uaid(/de amoral ou past.,p e mato cerrado, Ieuha etc .Ampla morada de.

P. LHOS!

m�lI �
t
req�lCnCln,

I
o

d
me cc

eaôos por sua riqueza de ima orrrerso - Casos eüncets alvenar-ia com todo io confôrto (luz agua encanada -SEGUNDA -T-U-R'-M--A- DO AR-TI-GO--9-t-'�:C�:l��e�� :ô���3: t:r��:�:' ainação (confabulação). São êstes. Silo pess.�as ....que não

CÚUIC de um delln Pente tido M�o.s �o.nt.asi�tas e d� fraca possuen.l consclencla moral galinheiros, eh.: etc.) Prêl;p exccpcicnal _ Entrada
c t qr ) T' IIllClatlva, com redUZIda nu- (.<;uperego). Os seus atos per

I'
CrS GOO.OOO,OO e o restantE' financiado., Negócio (ginásio em um ano)�����es·o,t::� I���a:'_ VêZ:�: tocritiea e que podem delln ,','�tSaOu'tu_��'?t',�',a,nd' "m'oU,�aê,ncln., direito sem in!emlcdiários. Tratar a Rua São Jorge,

. qui r pelo embuste e excessiva '" ...,..... 29, nesta cidade. Ideal para férias, fins de semana etc Faça o Cmso Ginasial em um ano apcnas. frcqucn-

����ddoCsl�ll:��nc��ça�o���� sugestibilidade. A sugestibi· dl"eVl'"lad",l um certo requinte I
.. __ ,__ _ ,ando as aulas do Instituto D. Pedro II.

- !idade os torna prêsas fâceiR e sa smo. I GRANDE OPORTUilIDADE- lnido em junho próximo - poucas \'agas.lutas pum reduçao da S�ll' das tendências ao crime. Os de perso71altdade astê. '11 InfcrmaÇl�e.s ii rua NerfOu Ramos, a9 (Grupo Modêlo

�����n'i���de:d:t6rl�� e�:�� O de personalidade eXl)lo- Ilica são nervosos, Irri�ados e
I Vende-se a preço bRrato: Dias \'elho) das 18,30 às 20,00 hOI"lS diàrlnmentR..

de �ai� casos, cujo laudo psJ· �i:�t� e::���!�idi��U���� � ��l�:t�e����:n�o de���i�: � =_ �::aQl:�:�ode�:a c���:�� mad?Í1n imbuia 16 peças. -;__�_� -=-_-.::::ad�'��:c:�:o�er a pedra de
violento e, por vêzes, extre- Oll1iSSân ou negl!gencia do

i

3·- Tres bicicletas (2 camaras 26 e lima rom :1rQ 22 par...
I --=-:.-. �� I

Ao cOntrârlo do que multa mamente perigoso. Sua rea- Que pr.r agressividade.

I
meninas). �E 1 �� APos���n�:i�o�i=' e�n co��a��il�� ;::n::\����:c::t:,se�l�:��� L O T f

---

� � �: �!�_:le��:��zeM DACO.

�.::I.UuD... DE U::=:-!:-.I
"

quente, não deixa de salvn· ocorre durante lima crisc 6 carrinho pum nenê I � ;:::::::___igunrd:tr a sociedade de tais comicial. Há individuas ape· Vr:'nde-s� um Lote sito a

I
-- Esedtório (escrivaninha). :ac.#individuas, Existem hoje es. nas epiléticos latentes, pois l'ua Urbano Sales, com llx40. 8 � Mesa e!astica dc Irnbuitl, de tamanho :3 m<,�ros

�.�

tabeleclmentos penais para não Sofrem crjses convulsl- Tratar no Edlficlo MontepiO, Balcão e .:leis cadeIras de Imbuia. #o-

delinquentes anormais e se· vas, mas nos qU�ls o exame 3.° andar - sala 305.
' 10 _.- Cama patent.e. PR OG RAMA DO MES

mi anormais. Para os alie eletroencefalográ!ico permi· ....__.... 11 mesinha de snla.
.,

nados existem os manicô- �e cvldenclar Ô pl'otesSo môr I:! - Poltr(lna ('am�.

mios judiciários, onde são' bldo. São tambçm, pessoa:; !:� - (·adeirin.ha de nenê para bJr·lclet.tl.

.submetidos a adequado tra· de frequente ten'dência à be· Ve-r c tt!i.tal' na ma. Luiz Del!ino. Ir.
tamentc psiquiátrico, Para blda (dipsomanos)-; quando
os semi-anormais há "cai'>a!'" niio ao furto e outros delitos.

��n �.l����� o�;;�;:��il:�� ���t;�!��v: :��b�l��:��i� !
pcnitenctárlQS, nos úJtimo.� pegajOSidade com extermos

anos, tém passado por exce· de irritação e violência,
lentes modificações, há mui· As perSOlzalidades para·
to bons estabelecimentos dês 'zóides se caracterizam por
se gênero. Ol'ande contin excessiva vaioração do "eu",'
gente de psicopatas é Inte 'iUsceptlbilidade, desconfian-

'

grado por casos não suscep- ça e teimosia. São dados à
tiveis dE: adaptação a regime �eivindicaçâo e ao ciúme mór
de trabalho e liberdade por 'lido, o que os podem levar

RESPONSABILIDADE do CRIME

-�-"-�-----------------

PARTICIPAÇÃO.
J01\O CARD030 Vva. ROBIA PALMAS

DA SILVA AMANTE,

CLELIA ZANINI CARDOSO

Participam aos parentes e pessôoas de suas rf>laçõl'"s (

contrato de casamento de seus filhos:
CLtLIA MARIA e CARLOS ROBERTO

Rio do Sul 22 de abril de 1961.

i

EXIJA A
NOTA FISCAl
DE SUAS COMPRAS! ... E CONCORRA AH

, IORTErO� EM dUNHO f mEMBRO

!'E SEU TALÃO VALE 1 MILH�O�
TROGUE SUAS NOTAS, ATt 31 DE MAIO, NOS SEGUINTES POSTOS E HORARIOS

POSTO DA RUA TIlAJANO rPrédio do Rancho da Ilha) _ De 2n. a 6a. feira - Das 7 às t8 horas _ Aos aabados - das 7 às 13 horas
- POSTO DA /'lUA FELIPE SCHMIDT. 36 - De 2a. a 8·, relra - Dns 12 às la horas _ Aos sábados"":- das I} às 12 horas - POSTO DA
IH':\ \'!Tíln \WH1ELF.S 1.� - Dr> 2A a 63. feIra -- Dlls 12 hS11l norns .- Aos Sflbtlrlol" _ nas 9 As 12 horas...,.... POSTO DA COLETORIA EI?-
r.'1i'('''d ill'\ j·>;Tfl.ErTO De 211 r; fF' reil'a .. - Da.> ['1 LI IR il'Jt"aj A\)� �o.had1l3 Das '.1 il." I:.! bOI'as

..

FAQUI"

�
LEMBRA

COBRA
.

� _.,

-��I

Programa do Mês de Abril
OlA 25 - Cinemn _ "Sete Homen.� sem Destino' _ Ran-

ào!ph Scott e Dai! Russel

DIA 30 - Domingo - Encontro dos Brotinhos.

V�E N DE· SE
Em BancHos, boa, prcfnedade (3 lotes) com

flente a Estrada Fedelal (asfalto) fundos na Estrada
Estadual, contendo casa de alvenaria necessitando
alguns reparos. Ponto excelente. Preço CRS ..

300.000,00 a vista )

Negócio )urgente. TI' •. lar pelo telefone 2 FI 32.

'IOTOf\('I.lSTAS
.\ IL\J."\H.-\ DAS BIt JCLETAS. avi�:l que
estlÍ 11pt/l .<I ('�e('utlll" (/ servi<:o de pilltura f'!lI

�rnl(' idelal' e Lambr(>I"s. Rua: Con.�elhpi·o
:'1;-I[ra.154.

COLETAS DE'PREÇOS
A Escoia de J(prendizes MarinheJros de Santa Catari·

na fará rEalizar no próximo diá 27 Iquintn feira) às IO.C:!
horas, a coleta de prêços de gênerc:. alimentícios, carne,
pão c verduras para [) segundo quadrimestre do corrente

ano. _

__ Os !nteerssados deverflo se dirigir à Divisão de In·

tendéncia da referida Escola no dia 26, no períOdO de 9.00

às 16,00 horas, onde poderão obter Informaçõcs
Gustal'o Freire Caslellani

1.0 Ten IM. Enc. dn Divisão de Intendênel�)

DE 6 MESESMISSA
MARIO DE CARVALHO ROCHA

Gustavo e Fernando de Carvalho Rocha, noras e netos

convidam parentes e pessoas de sua., relações, para assis

!,irem à miSsa de 6 meses que mandarão cclebrar dia 29

deste, na capela do Colégio Catarlnense às 7,10 horas, em

sufrâgio da alma do seu sempre, Ine.squeclvel pai, sogro e

avo. Por mais este ato de ré cristã, agradecem a todos

que comparecerem.

É V O CE (AjP A I!
Se sente com desejos de vencer e progredir? Lhe ga

rantimos retiradas superiores a 40 mil cruzeiros mensais,
em vendas de categoria. _ Artigo único, fâcil saida e

grande aceitação. _ Vlsite·nos e o demonstraremos.

Tratar - Sr. Cruz _ Hotel MaJest.lc _ Rua Trajano 4

- Das 8 às 12 hs. - 15 às 12 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, quinti'_reil'a, 27 de ABRIL de 1961�O .T�O� O au.lII "1'100 DlA.&lO 1..). I, OAT.IlaUu,

::.;;.;._.-------------_ .. _---�----_._. --'._-----,----

ATLÉTICO X AVAí. PELEJA DE HOJE À NOITE, PELO CAMPEONATO - Em continuação ao Campeonalo Ciladino de Fulebol Profissional de
1961. leremos, esla noile, no esládio da rua Bocaiuva, o enconlro Allético "versus" Avaí, enconlro esse que marcará o dehul do !rico:or no certame,

Das melhores, sem dúvida o malch desla noile, porquanlo A vaí e Atlético sempre nos ofereceram memeníes de emoção 2 suspense com as jsgadas
sensacionais dos seus rapazes. O Avaí, que goleou ao Cuaraní na asíreia, espera, desta fei la aluar com lodus os seus íiiulares. inclusive os Cariocas
Marinho e Roberlo, devendo, ass.im.1 pisar Ja cancha como. franco favorilo .

. _. __ ._-_._._------_----- ---_._-------- -_---_ .._--

fm�ate no �riDmitio t!ágsico no �ampeilnatc
ESTREARAM FIGUE1RENSE E PAUI,A RArflOS I1U� PilHAM L!lGO PAliA !l SiCUNflll NiSTO
- 2 A 2 O ESCORE COM TENTOS DE SÉiGiIJ (2', CAS'l'.!hi) (CilN1"nn) t: SilM!!BJi -. '?WllUA DO
PAULA RAMOS NA PRELIMINAR: 3 a 1 co�:�� �l:��:d:o:'�� �=:�::t: ���n�: n��.t;p:l�Ci��:����:e:�� ��I::;��o e; d�ll�::�:aj���'

--c{iLQl�ç(,Is�·-D{S-TÔRNEIO--S--�-'-·R-[-3-� SÃO PA-ÚLO�;--'--
--

I �:���:�seee �:�;·�t��:���� :�- ���u���:�P::����c�r��el�!�1)���l �:: t: v�:t�a�ç���:��l�:l���
A título de curtcsídade, damos hoje, a relação 7.° lugar _ Portuguesa de Desportos ,;

trearam no certame de 61, rudn. ap�condiçõe. �:���l�:�e����: deO ����i��dos 'I'orncics "Ri.r_l)ão Puulo" e as classificações a'; RO lugar - América
C:lIl�adas Feios concorrentes, desde a Instituição d··, S:t�R�'iAI-HA DA S.1�tllE E !iSSiSTEI�. q,,�:c���a:�o� l;�ll�a e���;���certame que reune os melhores eoIccados em 1 9 6 .1
rendas d-os campeonatos dos dois maiores centros do C!A S!.1CIAL - l�díüd dE: CJutorrêuda a sua superioridade té-('nit":1

P[1k Campeão - Flamengo PU'hlica
i pl'ineipél.lmcntc na raso final,

Vicc_':al:npeão _ Botafogo ..._ í quando perdendo nor dois [1

3.° lugar _ Vasco da Game PRAZO ATE' DIA 10 DE MAfO um, reagiu v:\lcnLel,lcnlP

4.0 lugar � Palmeiras eouqutstnndo o ('!11!):\ "

5.° lugar - Coríntians e Santos A Secretaria de Saúde e AAs�istên,cía Social está qU�:c ;ri�\;����'1.· rase houve

�:: :�:::: = �i�n���l;�e te.. Iiaando Edital de Concorrência Ptlbl�caí gal'! .e ecuníbrto de anões. nvant.r-

....�(ll·necin:é�to de carne verde ac Hospíta o orna
i jando se o Figucil"en.�c n,)8.0 lugar � América -:..mtn Tereza.

_ .
." marcador depois de estar in''9.0 lugar - Portuguesa de Desportos Os i�lt�l::�ado� .de,�'erao proeurar m,alOl"es de}2� LI rertonaaoo. Muito renhida c

lhes no 'D:l'lrlo OflCl�1 , ou na Se{;re�al"l� ela S.:t�L�L. primeiro pertodo com o Fi.O VASCO COM MAIOR NUMERO DE PONT_QS e Assistência Social, a rua Tenente Silveir-a. EdLflCLL
guetrense respondendo bel,)

das Secretarias. 4·0 andar. às i vestidas do tricolor

Secret:'i�L:aO:aúd�Ee f;:���!�: Social prai�o. Uma bola, erremos

·;ada Po!' J. Batlst a foi de eu

centre ao trnveasão do tu-co

�ual"!"Iecido per ncmr. o moi

mo acontecendo com Vnléri 1,
na fase derradeira. quando
vatsrío. cocmndo uma t::] !I.

cerórs da área. chutou f('l"ie
la trave. Disciplinarmente.
1 pe!e�.q foi boa. Apenas um

ligeiro incidente entre Ma-

ruco e Edmi, ma; que dnria
.10 complacente Íll"bi\l'o Jo é
3il\'a motivos pura mnnô.ir
.1S dois jogadores para o chu
veiro.

Aos 12 minutos foi aberta
aa Contagem. comer contra
O Figueirense. Bate Eurlde<; e
Gastão quase que marca con

t:n. uovc córner. Novamente
e Euridcs quem faz a cobran·
ça do lira de escanteio. E 110-

V�rmcnte é Gastt6 que-iJÚer.
··cm. o fa'!:endo ctestfl vez com

r�tlT. infelicidade, enviando a

peleta contra seu própriO
:trco·
Acs 18 minutos empa.tou o

Figueircnse. Sergio, receben·

do de Aniel, avançou firme e

atirou, Rebatendo mal Nery
Jo !,!UC se aproveitou o mes·

1-:10 SérgiO para envku a bola;
às redes. Aos 43 minutos, no
vamente Sérgio, dcsla fcit'

de cabcra. r:s.;:in�ou o."cgun·
do tent�, depois de servido

!:1a�!lifiramenJe por Ivo.

,
c· tento do empale asshul.-

!O�l-O Sombra, aproveitandc

11111:.a melée diante da meta

! :�a�):����:�:n;:�.�u�I�)��
,

do;� tentos para cada lado.

Figl1l'as de destaque. No
rr!cclor: C:>mbra (outra vez

figura dominante), Euride:;,
\."aI0rio, J. Batista, Dentinho.
Ba1é c Nerr. sendo regulares
os restantes J. Batista a

�rande surpresa, com uma

:1.L<mcão impecável p:tra a

1:ua �ondlção de novato, No

r.1"i·i-I!.eg-ro: Sérgio (o melhor

em campal, Aniel, Domi,
Mârcio e Ivo. Os demetis em

pla:lo regular.
As duas equipes formaram

1 '!) 5 O

Campeão - Cortrrtians
Vier .. Campeão - Vascc da Gama
3.° lugar - Portuguesa de Desportos
4.° lugar _ Palmeiras
5.° 'lugar - Flamengo
6.° lugar - São Paulo
7.° luum- - Botafogo e- Fluminense

1 9 5 1

'Campeão - Palmeiras
vtcc-Caropeão - Coríntians
3.0 lugar - Portuguesa de Desportos,

rnengo, Bangú e Amérjca
4.° lugar - Vasco da Gama
'5.° lugar - São Paulo

1 9 5 2
Campeão - Portuguesa de Desportes
Vice_Campeão - Vasco da Gama
3.0 lugar _ Ccnnüans, Fluminense e Santos
4,0 lugar _ Botefogo, Bangú, Palmeiras e São Paulo'
5.° lugar - Flamengo

.

!
1 9 5 3

ICampeão - Coríntians
Vice ..Campeão - Vasco da Cama
3.° lugar - Botafogo e São Paulo
4.° lugar Fluminense
5.0 lugar - Bangú, Flamengo e Palmeiras
Bvlugar - Santos e Portuguesa de Desportos r-

1 9 5 4

C<llnpeão � Corintians
Vice_Campeão - Fluminense
3.° lugar � Palmeiras
4.° lugar - São Paulo
5.° lugar - Vasco da Gama
6.0 lugar - Santos
7.° lugar - Flamengo
8.0 lugar - América e Portuguesa
9.° lugar _ Botafogo

de Desportos

1 9 5 5

Campeã - Portuguesa de DC'sportos
Vice-Campeão Palmeiras
3.° lugar - B;:tafc�o
4,° lugar _ Flamengo
5.0 lugar - AQ.lérica e Santos
6.0 lugar _ Flyminense e Vasco da Cama
7.° lugar - São Paulo
8.° lugar - Corinti<:ns

1 !l 5 6
O Torneio n�sse ano foi efetuado sem o concurse

dcs cariocas, sagrandt .. '·e campctLo o São Paulo.

1 9 5 7

Campeão - Fluminense
Viee-Campeão - Flamengo e Vasco da Cama
3·° lugar - Santos
-t.o lugar _ Portugt:.eta de Desportos e Botafogo
5.° lugar - SilO P<>.ulo
6.° lugar - Corintialls c PalnH:iras
7.° lugar - América

1 9 5 8 •

Campeão - Vasco da Gama
Vice.Campeão � Flamengo
3.° lugar - Corintians
4.0 lugar - 850 Paulo
5.° lugar - Botafogo e Fluminense
6.° lugar - Santos
7.0 lugar -- Palmeiras, América e Pcrtuguesa

de Desportos

1 9 5 9

Campeão - Santos

Vice_Campeão - Vasco da Gama
3.° lugar _ Flamengo
4.0 lugar _ São Paulo' e P .. lmeirns
5.° lugar - América
6.0 lugar - Botafogo
7.° lugar - Corintlans e Fluminense
8.° lugar"- Portuguesa de Desportos

1 9 6 O
, Campeão _ Fluminense
VicC'_Campeao ,- Botafogo
3.0 lugar - Corintians, Flamengo e

Gama
4.° lugar _ Palmeiras
5.0 lugar - São Paulo
6.° lugar - Santo.Ii

Adotando-se a . contagem convencional
(10) pontos ao primeiro colocado, 8 ao segundo.
6 ao terceiro, 5 ao quarto, 4 ao quinto, 3 ao

sexto, 2 ao sétimo e 1 ao oitavo, teremos a se,

gutnte classificação de todos os Torneios, ex ..

cetuando o de 1 9 5 6 que não' contou
com a participaçãcdos cariocas

Fia.

Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta
DR. GUERREIRO DA FONSECA
r 1:.-\ T.\)1 E�'TO dns Sl� L';-; l:n:� �"'l; .1Jl'>l"a�,:i", i'M

'·I.T!:.\SO.' {' !O:'\IS,\Ç.l.O. !':X.-\:\WC" do� nll,,,� ,

i:l·:r_-F.IT ..... de óculos com EOl'fP() l:nl-S1!·Ln:-'!H
�:.'\"\.\11·: II,> OU\'lDOS, N:\Rl� (' \. ,!:C \\""1""'\ �I('\
't:1�.'\(1 1';(!l"IPO RHEI\'OL 'únit-n tL' OPR
l: \(','In dI' :\MIGn.>\l,A� � IJj,:q'!,l" d,' �Cl'Tn I'

1.° - Vasco da Gama, 74 pontos
2.° � Ccrintians, 66
3.° - Flamengo, 63
.4.° - Palmeiras, 58
5.° - Fluminense, 53
6.° � Botafogo, 47
7.° - Portuguesa de Desportos, 46
8.° - São Paulo, 45
9.° - Santos. 42
10.° - América, 21
11.° � Bengú, 15

r" II!,· <I Hadio Anita Gnrib:l1llil
1:J-:!"IJ)1Z:Nfl/\ - JurA fr-:UI'F �Cil:\IIDT !l!l -

FII.\'F: - 3560.

:1'1·...:1Tr.� pr-los mais modernos 1'1" I'��n" Opr1':\ "n'

1,,';,,_ n� IIOSPI1'Ats rir flnri'ln'-'I'"I;,_
('n.'\SCLTóRIO - RUA .1nAO 1'1:-:"\"11 '},�, "'n,

um gesto de, afeto. um gôsto em comum

\
oo�.�ºcll��tºo9d

elA. OE CIGARROS SOUZA CRUZ

assi,."11:

FIGUEIRENSE - Domi;
Edmi. Trilha e Gastão: Már
cio e Anicl: Arnoldo, Ronal
do. ?eré:réca, Sérgio e Ivo.

PAULA RAMOS - Pam

pl(·na; Édlo (Hnmilton e de

pois Marreco e no final no·

\'fI.;nr.�lte Hamilton), Ncry c

Hr..minon (Édio) ; Bagé c

e·�n!jllho: J. Batista, Valéria,
!l.Iarré,:;o (Hamilton e 110 fi·

!1a� novamente Marrécol.
S"mbr:t e Eurldes.

Arbitragem regular de José
Silva.
Preliminar (aspirantes):

Paula Hamos 3 a 1

Renda: Cr$ 3,310,00.
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Movimento I ,Popular' Jânio OuadrosTem novo- �oman�aDte o 141 �I �I
ASSUMIU,ONTEM o CEL. SILVIO PINTO DA, LUZ

Uma Mensagem aost 'Janistas
Fundada para fi campa- comum dos anseios do nOS

nha política vitoriosa com so Povo: honestidade, aus
:. eleição do dr. JANIO terrdade e respOnsabiU-
QUADROS, o Movimento dade.
permanece agora, para a Não concorrendo!:, plei
sua segunda tarefa, que é Los, cargos e runcões, o
fi de secundar o estõrcc de Movimento é pouco poroso
S. Excia. em sua árdua c ao aventureirismo degra
perigosa campanha de mo- «ante e permanece como
rauaacão administrativa e- fator de vlgllancla ativa e

políttca do nosso grande Intransigente, para que
Brasil. não desçam os processos
santa Catarina tem de- politicas e administrativos

veres excepcionais, nesse aquele nível moral que ho
sentido não só porque foi je vem sendo atestado pe
pioneira- (a primeira sec- los InQuerltos de toda a

(tão a. se instalar no Mo- sorte,
vtmento, em 28 de abril de Cabe nos Partidos, e tão
i959) como porque viu somente a êsses, a campa-
merecer a confiança de Ilha politica pela conquista

��. E1�i�st� ��l�aç��nd�� ���ft6de�eo�::s pr�:��!i;o�
dor do Movimento, para I,olítlcos e administrativos.
um cargo chave na- campa- cace ao Movimento vl-
»ba que objetivamos. glar-Jhe os processos da
Foi nossa secção, aliás, a c ampanha e os do exerci

.Jnlca que fez previsão de cio do gOVEI':10, para Que
permanecer ativa após à não rtcgradem o pode!' em
vitoria do dr. Jânío Qua- d dl�' do PO'I)
oros, cónscía Que só então Ei�, pois, uu '

o Mcrtmen-
enfrentaríamos a verda- to serva aos próprtoa : ar
deira missão que nos foi tidos por apontar-lhes :>

imposta. aventureírtsrue Que 06 oes-
O Movimento não é um prestigia perante li Povo.

partido politico, mas uma Estamos certos, os ía-
entidade extra-partidária nístas, que muito mais se
onde se integram as elites póde fazer em bem do
pohtjeas numa campanha Brasil e dos brasileiros,
oue se torna denominador pela honestidade, pela aus

teridade e pela responsa
bilidade, do Que pelos pro
cessos corruptos até três
de outncro último domi
nantes,
,Por Isso canclamamos a
Lodos OS homens de bem, e
t.ão somente a esses, ve
nham cerrar fileiras co
/lasco e criar aquela re
ststêncta democrática que
Só é atIngIda pelos propô
sltos honestos e atitude
vIgilante e ativa.
Entrados na segunda fa

se da nossa ta rera, rees
u-uturamos nossa direção
estadual Que ficou, em

"eunlão de 18 do corrente,
assim constltuida:
Presidente - General

Paulo G, Weber Vieira da
Rosa
Vice- Presidente - Dr,

Biase Agnesino Faraco
SecretárIo _ Dr, Laélio

Lu,
Dir. Operações - Dr.

Hilton Gouveia Lins
Diretor de Divulgação -

Dr. Carmelo Mário Faraco
Diretor de Finanças _

Dr. Rui Carlos Batista
Comissão Deliberativa -

��bA�'g������:��;i� p'alaCI'O �·O GOVC"rIIOLo -- David da Luz Fontes
- Nn.l'bal Alves de Sousa

�s ��s��� c�r����;t�st:u; DESPACHOS - Despacharam no dia de ontem. com
�uplentes - Ten. João Au- o G?�ernador Celso Ramos: Sr. Geraldo Wetzel, Se..guslo de Melo --:- Luiz C�r· cretáno ,da Faeznda; Sr, Henrique A, Ramos, dire'tor��W� :_-Lltl����� �vJ�ã� do ServlÇO. de Fiscalização da Fazenda; Sr. Waldi\'
Gilva _ Eurico Ferreira Macuco, dlre.t�r do Tesouro; deputado Walter Rous..
Fagundes - Valeria T. sellq, ��cretano do Tl'abalho; dr. Walmor Oliveira,Andrade Botelho e Artur SecretarIO da Saúde; Dep. Atílio Fontana Secret' .

L'p��I�rlamente o Mov. ���grricuItura; Dr, A�cide3 Abre�. Se�retário a�.�
tem sua sede à Praça 15 ,E� r. Jade Magalhaes, SecretárIO da Segurançade Novembro 23 - Sob, - Publlca; e Dr, Paulo Melro, Presidente da CEE,
�cr;;:;l C::;de ru:er��s�� t�D!�����c� �o Co"vernador �elso Ramos rece ..

larem integrar o núcleo de «, d a de ontem. Cei. Rubens Bar..
Florianópolis. ;:'3 �ue apresentou ao Che[� do Executivo as suas deF..pedidas em virtude de ter deixado o comando do 14.0B. C. nesta Capital; acompanl1ava.. !) o CeI. Silvio Pin..

:i�a�� Luz, novo comandante daquela corporâção mi_

FLORIANÓPOLIS, quintaefelra, 27 de ABRIL de 1961Em solenidade realizada
ontem no Quartel do 14°
Batalhão de Caçadores, as
sumiu o Comando dessa
tractctonat Unidade de
nosso Exercito, o Coronel
de Infantaria Sylvio Pinto
da Luz, nosso conterrâneo
Que atê ha bem pouco vI
nha chefiando a 31\. Clr
Cunsc!'lção de Recrutamen
to, sediada em Vllória, no

Estado do zsptritc Santo.
As altas funções foram

tiansruít.ídas pelo CeI. Ru
hens Barra. brilhante Ofl
dai de Est.ado Maior da
Arma de Infantaria, que

hoje viajou para a séde
desta Região Militar em

cujo Quartel General vai
exercer suas novas funções.
A expressiva solenIdade

Contou com a presença de
altas autoridades ctvís e

militares, e foi procedida
com a formatura de Tropa

no Pateo interno daquele
Quartel,
Ao Cei. Silvio Pint.o da

Luz as nossas congratu1a
ções e ao Cel. Rubens Bar
ra acompanham os nossos

votos de boa viagem e fe
licidades nas novas run
cões.

Na ,Rádio "Guarujá"
O,Programa Evangélico

"Mensagem Rear'
nesce o domingo '20 de acostumado com aquela

fevereiro de 1955 que, do- audíçãe poderão assim stn-
minicalmente, pelas Emis- tontear seus aparelhos pa-
seres Brasileiras da Rádio iu a 'mais popular" das
"Dtârjo da Manhã", a rgre- Emissoras, a Rádio Guaru-

-

ja Presbiteriana Indepen- já, e continuarão a ou-
dente desta Capital, com vir o Programa Evangelicos eu Templo à Rua João "MENSAGEM REAL", um
Pmtonr. 37, levava para o programa escrito e proferiar o seu Programa evan- do de coração para cora
gélícc "Mensagem Real". cão.
era agora o mais antigo

Programa daquela Emis
sora, e na Impossibilidade
oe prosseguirem na trans
missão, por motivos alheios
a vontade dos seus pro
gramadores, procuraram as

El!lisso� Brasileiras daRádio '·GUARUJÁ'·, queprontamente aceitou e passou a tr!lnsmitlr a partirde Dommgo último conta
nuandu a faze-la, t�os osCIOmlngos, das 18,45 às 19horas.
Os que já se nevram

CONSELHO /INTERAMERICANO, ..

(Cont. da }.a. pág,)
angular da sociedade de
mocrática, enquanto a em

prêse estatal, para atingir
o mesmo objetivo, exige o
sncrírtcío da liberdade".
Rferlndo-se a. OPA, que

se deseja formulada como
uma politica de largo al
cance, acrescentou o sr,
Charles E. Moritz:
"Se não podemos menos

prezar os problemas do
presente pelo que vislum
bramos no futuro, é forÇo
so reconhecer Que as so

luções que daremos a

aqueles não devem dificul
tar a solução dos segundos.
'roma-se imperioso, assim,

que a Operação Panamerí
cana seja conceituada em

�érmoS de uma politica de
lOngo alcance, que repre
sente um sistema orgânico
de cooperação econômica
continental, como o conce
be o Presidente Jânlo Qua
dros",
A delagaçâc brasileira

apresentou um trabalho
untco cobrindo todos os
Itens da agenda, trabalho
que toi previamente dlscu
Lido e aprovado no Rio de
Janeiro, em reunião da
Seção Brasileira do ,CICYP,
realizada na sede da Con
federação Nactonat do Co
mércio.

• ,

Jorrlalistas
cola�oram

"IN" E "DUT"
D "de Tl1onnes", cronista

Meial carioca, anda dis
seminando o uso dos dois
termos que intitulam esta
coluna. Com é'es, faz-se o

'}ôgo de idéias, observandn
se os jatos do cotiditln? e)�t
maio" evidência. O pnmez·
10 "IN" signijicct O lado
bO'1II d� cces«, o la.�
"bem".; "OUT", a9 c.Qntra
rio, e a e;,xPl'essao neça
tíua de IN.
rronmonaa uara o co

tidianismo polft-ico, pode-
1'emo� daI' algll1}!!; exem·

PI��1' c�;��içáO em Santlt
CatarilW, é IN, aprovar o

"panamá" é OUT... Se�
deputado 11U AS8eJ)tbl�w, e

IN mmca ter partiCipadO
do� debates, não ter usado

da tribllll(1, é OUT, Ser

proprietario de terras. no

Estado. é IN, ter adqU;lrldo
as mesmas da Direto!:,a r�
l'erra::t e Colonizaç,!-º,_ t:

OUT, Estar na opOS1çao e

:;���.::'trl;S s�f:'i�!:'�J�: Nascl'mentoJa�endo "jojocagerr:, e

OUT Comparece! as reli:
lliões e recepçoes orgam-
-.adas pela Chefe rIo Ceri- A data de 25 do corrent.e
�onial do Palacio, tra1a�- foi de_ alegria. pal'a o sr.

do c01�trària11tente aos dt- FranCISCO .Gnllo e s,ua
tumes _ de terno claro ":"" cxma, es�sa d. Amta
e IN srtir gozando depOIS. Hoepcke Gl'lllo com o nas

falan�o do cerimOnial, e cimento de uma linda me

OUT nina que tomou o nome

.. : E assim por diante. A ,PATRtCIA. O ,a�onteci
brincadeira é boa, tenta- menta, Que se verIfICOU na

remos cOl1tlnlla-ltt ama- Mate:-nidade Carlos Cor
nhã,;1l0r que hoje temos lêa, encheu de júbilo o

um comprom1sso, e ch,egar cl_lsal Aderbal Ramos �a
um POUQUi11hO tarde, e IN, Silva-Ruth �oepk� da 511-
mas como uma hora de va, s,?us avos, A �les nos-

atraso, como deveremos sos votos de parabens.
chegar. é OUT.. OUTI

O "rrotéu Nijlnski", ago
ra, tomou mesmo conta
das prlclpals capitais do
Brasil, onde hã movImen
tos de "Balet".II' Con�resso Brasileiro �e Serviço Social

As contribuições técnicas poderão ser encaminha- marwse em Orgãos estadodas individualmente ou por entidade, após a Inseri; ais permanentes, ligados
çêo no Congresso, e respeitados 10'$ limites do tema e diretamente ao CBCISS,
os prazos preestabelecidos, Deverão ter Um mínimo de adotando a designação E.
10 páginas e um máximo de 50, em papel tamanh.o a organização que forem
ofício, datilografado em espaço 2, e deverão ser enca; determinadas pelo Con.
minhadas com 4 cópias, no mínimo, à, Secretaria do selho Nacional,
Congresso no Rio de Janeiro.
Esses trabalhos serão Estudo.

considerados como subsí; Apreciará ainda a CC' ..
dias para os das Comi!;'_ missão Técnica os Rotei
sões, não havend� apre.. ros da Discussão elabora_
sentações públicas. dos, respectivamente, pe... Com muita satisfaçãoA Comissão Técnica los Relatores das Comi�.. legÍ8tramos o transcurso,examinará 'os trabalhos 3_ SÕ€s e dos Grupos de E�_ hoje, do aniversário nata
presentados, encàminhan_ tudo. 'liclo do Rev. Messias Ana
do os selecionados às Co- Os Roteiros da Discus- .�!e�r����rra�r I��;:!�=missões ou aos Grupos de são têm por finalidade f2_ dente desta Capital, com

cilitar o estudo, permi_ Templc à Rua João Pinto
tindo-se ao Grupo 10 pri.. nr. 37.

vilégio de revê.. l0. Estes d/���d�i���;�I�ag�;a�!Roteiros assim como toda coração e de cara ter, o
a documentação recebida Ilu,..tre aniversariante per
serão, nor ocasião do tence à geração moça de

Congress�o, remetidos ao �V��:!I��oS e:;;in��t�;: P��
Coordenador de cada C'c-.. Lria, destacando-se pela
missão e Grupo de E�_ lnaravilhosa voz com que
tudo, cllnta hinos sacros e pela
As conclusões das ·Co- ��g::s��iO��d�_�:: d:��

missões e dos Grupos de taque como orador sacro.
Estudo servirão de sub- Pelo significado da data

sídios ao Relatório que o j: e��:i!����fh�el:x�����Brasil apresentará à Xl sivas homenagens de apre
Conferência Internacional co e gratidão no dia de
de Serviço Social" a re<, ..

t- éntem, continuando o Rev.

lizal'.. se em 1962. ����:: ���:i�as ��I��lta�Os Comitês Regionais ('ÕCS no dia de hoje.
Provisórios, ap6s a efeti_ O ESTADO visitando-o

vação do II Congresso apresenta votos sinceros

Brasileiro de Serviço So-. �����c���. extensivos à

eiaI. poderão transfor..

Jur; Simulado
na filculdade
de Direito

Jose Alencar, do "Jornal
do Comercio" de Recife,
lllovimentará o concurso
em Pernambuco: em Salva
dor, Bala, os confrades
de "A Tarde" farão o

mesmo; São Paulo está
sendo uma Cidade entre
gue às conhecidas Mar-illa
Pranco e a Alina Bie ..naku;
em Curitiba, "O Estado do
Paraná" com seu colunista
Cdnstantino Viaro, ê o
jornal que muito está fa
�endu peln pl'Omoçâo na�
<.:ionai; Florianópolis, fi
cou com o ativo Lázaro
Bartolomeu, dlnámico jor
nalista de "O Estado", em
Porto Alegre, Valter Ga!
vani, da Folha da Tarde.
agita os "pampas" com a
sua influente c o 1 una.
Grande grupo de novos
amigOfl de O Globo em 00-
do o Brasil.
Transcrito de C, Globo,

(lia 20/4/01.

Segunda feira, dia l0 de
MaIO, as H horas no aa-150 Nobre da Facuídade de
Direito, será realizado umJuri :-imulado.

Rev, Messiàs
Anacleto Rosa Presidi rã- o Tribunal do

Juri, o Prof. Dr. Dalmo
Bastos. A defesa estará a
(,argo dos Acadêmicos Arol
do JoaqUim Camilo e An
!onio Oliveira dos Santos.

.

A acusação serã promo.VIda pelos Acadêmicos Na-
1)Oleão Amarante e Nuno
oe Campos.
As' mscrições para o Cor.

po de Jurados, estão aber

�ê����.sêde do Centro Acu·

MElE
muitos outros. r; uma geração nova em

marcha.

Na presidência do patronato Indus
trial catarinense, o f·enhor Celso Ramos,
como vigilante homem de empresa, es

timulando nossa inclplêntc vida unIver
sitária, instituIU, h:i alguns anos, o Prê
mio Nerêu Ramos, seguindo o rumo tra
('_udo pelo inesquecivel Cõnsul Carlos
Renaux e pelo dinâmico promot01', na

concepção brH,ãnica do vacabulo, quc é
o Senhor Oswaldo Machado. Em exas

perante e diuturna oposição no Estado,
o mesmo líder iançou a Fundação Vidal

::r�i�� ��r;�n:��r�adeda :aj�U����:a�� Iá Universidade Federal, conqmsta Que
devemos, antes e acima de tudo, ao

emi·1nente Professor Ferreira Lima. O Go
ve:nador ê, assim, homem de louvilvel

recep�ividade aos problemas organiza
cionaiS de CUltura.

Para que a Faculdade de Direito

���i���;�s�ee�a��s ;d��ei� 19��ío;- P������
sares Nerêu Ramos e Bayer Filho e por
mais ninguém - o primeiro, quando no

'govêrno estadual, fez uma doação de
6.0QO apólices de um conto de réis ao en
tão deficitário estabelecimento, Com a

federalização da Escola, esse patrimÕnio.
especifIcamente vinculado, permaneceu
sem aplicação, em lace da Impossibili
dade legal de transferHo á Unlao. Dian
te disso, o modesto colunista lança
veemente apelo ao Governador Celso
Ramos: - remeta, Excelência, Mensa-

��r: �aA�i���!;ia, l'��i��e��g��e�t�� �;
urgência á respetiva tramitação, trans
ferindo os referidos titulas á FUNDA
çÃO JOst ARTUR BOITEUX, Vossa Ex�
celência conhece a finalidade da Insti
�uiçâo, á qual tanto e tão valioso apóio
vem dando o s:rande brasileiro, 'Pl\Scldo
em Santa Catarina, que é o Em... i\I:u,dor
Erimuudo da Luz Pinto, atraves subs
tanciais donativos, feitos er,l valorlzadis ..

simas ações da Companhia Stderúrgl�a
Belgo-Mineira. Esqueça, Governador, 'de
quem teria partido a Iniciativa da FUN

DAÇÁO, tida por muitos. Inlcla'mentC',
atê como maluquIce, Queira prestar
dess'arte. maio; um ;...ssinalado serviço ii
mocidade univnrsitária da no�sa h'rru.
como reafirmaLiva manifestação rlf' 01
to e reconhecido espírito público. Muito
oJ:Higado, Excelência.

Muito ·o�riga�o
excelência

'
.

PARTI"PAÇÃO
SENHOR E SRA. FRANCISCO CRILLO TllM A
SATISFAÇÃO DE PARTICIPAR AOS SEUS PA.RENTES E PESSOAS DAS SUAS RELAÇõES DE
AMIZADE. O NASCIMENTO DE SUA FILHA
PATRICIA, OCORRIDO DIA 25 p,p, NA MATER.NIDADE "DR CARLOS CORRErA",

RENATO dARBOS.4
TEREZOPOLIS, 15 DE MAIO. - o

Governador Celso Ramos, Innçando um

olhar pelos homens aos quaiS convocou,
merecidamente para o auy.lIiarem nas

aJegnas e amarguraF da adml�lstração,
c de certa fórma até, para llderes de
s�a politica partidária. 8entlrã, de pron
to expressiva {·ontl'ibuição, trazida para
élé pela Faculdade de Direito de Santa
Catarina, CitaçôfOs nominais são s�mpre
perigosas e temerarlas, pelas omlssoes

clamorosas, porém l!:volutarlas, que pOSo
sam acarretar. Nâo me poupo, todavia,
de encarecer que o f>tall de S. Exa. tem

algumas origens na nossa Ca:;a da ru.a
Esteves Junior, 1,1. �o jornalismo pc!l
tico combativo e matacavel, e na esco�
reit� execução de oeliberações partida
rias _ doublé de homem de imprensa e

de éampeador de nosso foro -, esse tre

mendo ortodoXo, que ê Rubens de .Ar
ruda Ramos. Na cupola administratIva,
o Professor Alcides Abreu, a quem, vêzes
sem conta, tenho gosto em consultar,
manuseando, mais ou menos apressado.
essa Perfeita enciclopédia em pocket
book. Antigamente, - não é ver�ade, Dr.
Agripa de Castro Faria? -, liderados

por Nerêu Ramos, o nosso Tesouro �a
Juventude se chamava Ivens de Arau�o.
E Que Tesouro! ... Na Assembléia Legis
lativa, o Professor Osni R�gis e o Dr, Ivo
.Jil\·eira. No secretariado ln petto, o meu

Querido amigo <:! colega de c�tedra Pro·

fe SOl' Abelardo Gomes. Considero o jo
vem Dr, Rena,o RamoS da Silva um dos

melhores padrées de organ�zadol' .

e de

<!::ecutor e Ulll!>. das mais lucidas lUteI!·
'!"o?nciU'i L',;,; q!.!"m tenho COnvIvido, 1l�0-
dc;;�o e dlsNel\ nâo acotovelando � nm

,ue,'l. r c'ui'.}l; difíceis e comphcados
:estes s 'UfIr \ �l.,.er, no lançamento do
'''�nin:'trjo SÓCIl ·EconÔmico. Na Procura
da Oer,lI rio Estado, a clareza solar
! D,'. Milton Leite Costa e na chefia

',l CIH'a_ Ci"_' " talentoso Dr. Nelson
�f> �1 moç() de excelente cultura. E
",' " o"putILdo Dib Chel'em e o Dr.

';'úi\ lo Vieir:l Irmãos siamêses dessa
li". :llIYI\(:] ll..!'ma ele 1952. E outros,

IJÔI; uom;
PQGUE OEPOlg

Em tom de plena convicção, dando ênfase às
palavras, aquele udenista revoltado afirmava:

- A culpa do que 110S aconteceu e está é1..
contecendo é tôda do A! Se êle não se metesse•

tudo seria evitado! Estaríamos vitoriosos e não
na rua· da amargura!

- Mas - indagou alguel11 - que é afinal
êsse A misterioso?

- E' mesmo a letra A! Só €Ia, que se meteu
nas paradas, Veja bem onde foi. meter_se· entre
o L e o E! E acabou, com tudo! Foi a nossa des-
graça! O dr. Laerte sabe!

'

O homem parecia pitoniz-o, Adivinhava as coi.
sas pela colocação das letras! E cada vez se tor..
nava mais incompreensivo.

Convidado a explicar.. ;e, esclareceu:
- Pois foi assim! Por causa do A! O gover_

nador Heriberto perdeu.se porque em vez de scr
ALERTADO foi ALAERTADO !!!

PRAZO
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