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Armadores Vão Denunciar:

esorganização - dos P O r tos
Provoca Alta dos <iêneros

ARMADORES brasileiros, alarmados com a de_

sorganização dos portos do país, nas operações de

carga e descarga de navios, estão elaborando relatório

ninucioso, que será enviado ao presidente da Repó.,
bJica. para mostrar que êsse é um dos principais fa

rôres, no momento, que influem diretamente na alta

de preço dos gêneros alimentícios.

o documento fará reve

aeões sensacionais, escre
eccnoo. com dados estaüs

toes, Que. o progresso na

ional esta sendo entrava

do pela falta de organiza.
ação coe transportes man

limos de r-nootagem, cujos
índices' nnnlitrcos mostram

de maneira espantosa, que
alienas 28,7<;10 do tempo de

um navio são utilizados .no

transporte de mercadorias,
sendo OS restantes 7l.3'7�
absorvidos pela permanên
ctn nos portos,

ce mercadorias de um pôr
to para outro do litoral

�ê��le�;rti�Ula�,dia:�:r��.
carregamento de vinho do

�hc���e��s:!n�eai 1 R���:s
���� ��s�g�6i�� deterlora-

Multas gêneros apodre
cem nos portos, provocan
do a r>.!ta dos produtos, pOI'
Que os navios de cabota
gem permanecem, às vêees,
uma semana em determi
nado porto, à espera do
I.nomento para atracar por
falta de Instalações eficien
tes para as operações de
carga e descarga.
Esse tempo perdido acar

CARESTIA

Revelarão, ainda, 0& ar

medores, citando exemplos,
como se faz o transporte

Joinvillenses Estiveram Com o Sr. Governador
A"!/;!.OU se com o oover energ+a que há tanto vem Nossos dois Ilagrantes fi-

nador Celso Ramos, uma se estendendo. xam aspectos da audiência.
nmitíva do município de

zctnvnic. que se rêe acom

lanhar do Secretário da

F'azenda Geraldo Wetzel e

do deputado Jota Gonçal
ves, c composta dos Senho
res }Je!mut Fallgatter, Pre
cito Municipal; Senador
Rodrigo L o b o; Wlttlch

yreítag, Diretor Presidente
áa Empresul: Baltazar Bus

ele. ex-Prefeito Munlci

pai; ruaemo Bruesk; Ve

reador Arnaldo B. Arlns,
Direto! Comercial da Em

presu.; Dr. Eugênio Doln
Viein; e Marcos Gustavo
orossemcacn. ortctet de
Gabinete do Secretário da
Fazenda.

,

Durante a audiência, que
se prolongou bastante, ro

rum ruscuuoos inúmeros
prnblemns de mterêsse pa
ra o município, cestacan
do se cnt�o omé

��o\��_u rp���1�����
ta �"ela região e que mere

ceu a melhor acolhida por
parte do Chefe do Exccutl
\'0 oatarmense. Também o

problema da energia elétr!
ca, que vem entravando o

progresso daquele impor
tante parque industrial,
tom gerais prejuízos para
todo G Estado, mereceu a

etencêo de todos, no senti
do de ser encontrada uma

pronta solução para o pro
blema do racionamento de

Mensagem ao Trabalhador
É com a mais viva emoção que, nesla lesliva data, me

congralulo com as classes operárias de Santa Caíarína, na

qualidade de seu Governador.
Elas já conhecem muilo bem a minha palavra e os

meus pensamenlos, que lanlas vêzes lhes transmilí como

responsáveL no Eslado, pela direção de órgãos assistenciais

que visavam à harmonia e à paz enlre empregados é empre·
gadores,

Homem que recebeu do trabalho de todos os dias a ex

periência para a vida e para as lutas: que do labor colheu as

mais sábias advertências para sua condula pública; que na

convivência com os trabalhadores poude m?rcar os anseios
mais senlidos da classe; que não aceila que essas reivindi·

cações se limilem ao direito de veslir, morar e comer; que,
, postulando funções polílicas, nas praça� 'públicas, recusou
se sempre aos recursos da demagogia em tôrno das aspira
ções e das necessidades do lrabalhador; que, enfim, pensa
hoje como pensava onlem, no tocanle às obrigações do poder
para com as questões operárias - reafirmo, nesto data

os propósitos que cada vêz mais me animam de fazer
do meu pôsto um inslrumento de ação em pról da coletividade

Considerando-me, com ,justo orgulho, um operário a

serviço de Santa Catarina, saúdo fraternalment,e os traba·
lhadores cafarinenses, com os quais partilho o júbilo desta

gloriosa data,
CELSO RAMOS
GOVERNADOR,

reta i.rejuíaos aos produto
r es e as próprias empresas
de navegação, onerando,
ainda mais, o prêço de
custo das mercadorias.
Apesar das recentes de

cisões do I Forum Portuá

rio, 'li> autoridades não to
rnara-u nenhuma providên
ela, e os armadores estão'
alarmados com os cresce-i
tes prejuízos causados pela
falta de instalações ade
quadas nos portos bras!
retroa.

NAVIOS PARApOS

Anteontem, vários na

vios permaneceram para
dos na Guanabara (6.a Ins
petonej . porque os guin
dasteíros se recusavam a

operar com suas máqui
nas, que não dispunham
de péra-bnsas protetores
('ontra a chuva
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se Ramos uma Comissão
dos Municípios de Sombrio,
'ruevo e Jacinto Machado,
composta dos Senhores An
tonto nanoonm. Prefeito
de Turvo, José Tiskoski,
r-rereítc de Sombrio, Pol

Jorge gaca, Prefeito doe .ra
cinte -Machado, Cônego
João Reitz, Vigário de
somurto.. Santelmo Rem
]):1. Presidente DM do PSD'
de 801\1brio, Tomas rnécrc
xratos, de Sombrio. Angel�
rsopoo. vereador �m gçrn.

SHOROSOl

50 CH. ZITO

máximo.

A Comissão no entanto,
�lJão apreciou as duas últi
mas propostas e por maio
ria, deliberou conceder o

aumento na forma pleitea.-

Coverna�or rece�e Comissão �e Som�rio,
Turvo e Jacinto Mac�a�o

brio, Silvio BOff, vereador
em Jacinto Machado e Pre
sldente DM do PSD, Quin
nüano Emerlch, Vereador
em Jacinto Machado, José
'rrevtsot. residente em Ja
ctnto Machado, Egidio To
mast, residente em Jacinto
Machado, Paulíno novan,
residente em Turvo, mvtno
Sonl, Vereador em Turvo,
arnardo Tiskoski, realden
te em Sombrio e Pedro Jo
sé Amorim, Secretário da
Prefeitura de Sombrio,
Inúmeros foram os as

suntcs de ínterêsse daque.
![IS comunas tratados com
o Chefe do ,Executivo, ten
do todos se mostrado seus
rcnos com a atenção que
lhes foi dispensada pelo
Governador Celso Ramos.
Nosso - üagrante rtxa um

aspecto da vtsata.

MEYER FILHO EXPÕE

Acompanhada do depu
lado Lecian Slowlnskl, es
teve com o governador Cei

Cnmlssão Mllnici�al· �ara
cerca do 100 trabalhos constítuem a exposição de -assuntos [xecutivos: Aumento

Meyer Filho, cuja Abertura está j.rogrumada para às

� r II �e �
".

�
.

10 horas de hoje, no Salão de Ar-e Modema tcasa de as a:'lsli ns D onl USSanta catartna, 001 Acima Iamrssc Irnbnlho do ,'OU"
_

IJ U Ir
-grndn artista catannense. Esteve reunida na ma-

nhã do dia 28 último no

Oauínvte do S e n h o r

rrerettc Muncnpal, a Co
missão Municipal para
Assuntos Executivos, a fim
de' apreciar o pedido do
aumento dos preços das

pnssagens, solicitado pe
las Emprêsas de Transpor
te Coletivo desta Capital
- A Bmprêsa Florlanôpo
Ls, A Emprêsa Ribeiro
uense e a de Oanasvtetras.
Pleitearam as Bmprêsas
um aumento de 30 %. O
Senhor Prefeito constderan
00 exagerado o pedido, su
ger-iu um aumento màxt
mo dê um cruieiro (CR$ ..

1,00l por passagem, pam
as linhas doS perímetros
urbanO e suburbano. Hou
\'e uma tedceira proposta,
:.tprespntadli pelo Dr. Tha
les BrognOlli, no sentido
de que a Comissão conce

oessc lO""c de aumento, na

SÁO BENEDITO:
POVO RENDEU
HOMENAGEM

Durante tõda a semana o

florianôpolitano vem pres
tando homenagem ao glo
rloso S. Benedito cuja data
hoje se comemora. Na I
greja do Rosario, na Rua
Mare::hal Guilherme; 'vá
rias festividades esltão sen

do levadas a efeito. On
tem r. noite tiveram início
flS barraquinhas, constan
tes de queima àe fogos de
artificio, venda de prendas
t' outras coisas prôprias
desta!; festividades_ 'As 7
horas de hoje haverá mis
sa, com comunhão geral
cios Irmãos e às 9 horns
Mlssª solene orlcifll)a pelo
r..lronr,'·111lo11' Fl'ei!8'\I'n-'Tríl-
1101rl

VIAJOU O
GOVERNADOR
CELSO RAMOS
O Governador cersc Ra

mos acompanhado de co

»uuva. viajou no dia de
ontem. numa rápida visi
ta aos municípios de Luis
Alves ti' Blumenáu.
Em Luis Alves, o Chefe

da Executivo participa dn
tnauguracão da Usina
Hidroelétrica. para a qual
foI especialmente convida
do por comissão que há
pouco e�[eve nest.a capi
tal convidando o Sr. Cei
.'lO Ramos
Em Blllmeriau o gover

nadaI' participal"á dos fe<;
tejos comemorativos dn
data mágna do trabalha
dor, o prImeiro de Maio,
ReaJ:zados este ano na·
quele Importante parque
industrial do Estado, pam
onde os locomoVerão operá-

��orã d;estgl��r o n���dOgr��_
de concentração popUlar

da pelas emprêses. Isto é,
20�: .

Votaram ravoràvelmente ao

aumento os seguintes mem

bros da Comissão: Dr. Eu
f{l!nio Trompowslti Taul .. is
Filho, magistrado; Dr. Ha
.rcldo Pederneiras, enge
nheiro; Sr, DI�trlch Von
Wangenheim, Industrial;
Sr. Haroldo eesst, funclo
nérto público; e Sra. Flo
rtsbela Campos, dona de
casa.

vctaeam contra os se
nhores: Ol'lando Osório
surre, Sr. Domingos Augus-
1.0 Galo, estudante univer
.<!tárlo; Flávio Amorim,
JOITflllistn, Dr, Thales
BrognolH, da Sociedade
Pró-Desenvolvimento do
Estreito .

Deixaram de comparecer
(IS seguintes membros da
ComIssão: - Dr, Roberto
Lacerda, advogado, Cap.
Andrellno Natividade, mi
litar; Sr. Manoel Galdine
Vieira, representante do
comêrCiO, Sr, V�talino Pe
reira, motorista, Sr, Profes
sor Pedro JoSé Bosco, e
Sr. Dr. Ylmar Corrêa, mé
dico.

Na foto, Ma10r Pacheco - Major Gilberto - Ten. CeI,
- [racl - Tenente Ledeny das Relações públicas--.
CotOIlt'l Alel1(!t's (' 111(1/01" Sallrs _ 'torlllS da CoonlC1/(/r;iin AMPLO NOTJCIARIO

Gb�ul i/e r:�,,';fI/1!/1I)"1I1'ilO illl I', Mili!((I'.� I,a .p""'fi'J7iJ"
ESPCR yo NA lIa, Pá ,
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- sra. vva. Herrnosila Lopes Vieira
- sra. Dolores M. Silva
- sr. Nivaldo M. Souza
- sr. José Abílio Machado
- srta. Eliane Maria Ramos Silva
- sra. Laurita Santos da Silva'
- sr-ta, Ismênia Silva
--srta. Marlene Maira Meira

- sra. Adalgiza Clím aco
- srta ..

DUma Régi� Matos

A L U G A-SE.
Aluga-se óumc apartamento com sala, 2 dormitórios,

cozinha. banho, e área com tanque, situado à rua, Duarte

Schutel. Dirlg'ir-se à Rua l<'elipe Schmidt, n. 34, sala 6.

P R O C U R A-SE

PARTICIP,ACÁO
"

aeusàno Ramos da Costa Sra. têm a satisfação de

participar aos seus parentes e amigos, o nascimento de

seu filho BELISARIO, ocorrIdo no dia 23 do corrente, na

Maternidade Dr. Carl�s Corrêa, nesta Capital.

ca:us;:::s::-.,. �"

. --Para almoçar e jantar bem. depois de sua

08"", (JI ·fRf.NrlA PALACF 1I0'rF.1.
.

��X'I:D.1��a"'·.
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GRÁTIS!
DISCO - OFERTA
( O T Y

COM Ui�!_4 VERDE/RA AUl.A DE 8.é·LEZA
1\.0 a Jquír!r três dos produ tos de beleza COTY, você rcce
berá, gratuttamejite, um disco contendo uma aula gra .

vaca �ôbrc tratamento de beleza!
O disco-oferta da COTY, com a cua preparada e 3P!'C'

»entarta por d. Angeln HuJsbus, espectausm do neuarta
monto de Beleza CO'TY, p�nllltlrtí. que você APRl!)NDÀ A
J'RAT• .;R SUA PELE EM SUA PRóPRIA CASA!

Cerlame Juvenil Inicia-se. Hoje
Taruandarg e Bocaluva na peleja de fUndo, come

farão a partida preliminar,

I
çando o prlmeh-o ío-o às fi
horas e o segundo às 10,10

enquanto que Avai e oua-' horas. Préço único: .

rant estarão se defrontando CrS 10,00.

° oovecnacor Celso Ra-,
mos recebeu lima comtssâo Blitis�q Archer e João Gual 1!1.Una, com as suas relvín
do município de ,Nova Tren certo Busnardo, membros do dicaçães, tendo o Governa

�n��:�:��a���, Sl'�re����' D�;:�:�e�:d���!a�� P!�.! �;�f���a�Óen�: p!�te�'�:���
Municipal, Irtneu Busnardo, dknCl3., o:> presentes ólpre·1 esravn sendo . exposto, como
srestôcnte na Càmul',L de sontarum ao Chefe do Exe 'P!'Ometido ii. comissão cola
vereudores. Ak-ides Clrtudlo (·tl�II'O catcrtnense os pro borar rem a administração
9!"rnt' Vpr('�rl,01" .T. ''l11hrr I-JJ�"'Hl'l daquela prospera C'(l '. �qUf" • mnnldplo.

Termina Hoje o Cerfame
Semi-Final. do Selor, Sul

o Campeonato Semi-final Dias, os quais se defronta
da Zona Sul terá seu ter- râo nos dominios do segun
mino na tarde .de hoje, do, em Itajai. Estará em
quando serão realizados dois jogo sémenta a Invencibili
encontros. ambos sem gl'an-. dade do campeão da região
de Importêncin já qu� sãr. mineira. Em B1umenau fo
conhecidos os clubes do garâo, visando a reabilita
Zona que se classificaram cão, os conjuntos do Pal
para a etapa final do Esta- metrns e Hercílio Luz.
dual: Metroplll e Mnrcillo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INVERNO DE 1961

partido faz parte do govêrno

F R A - N ,Z� --1\, 'J O S'� E PDS T R A U S S'
,

:;:=;:,:u:::�:�==�:���;!�.

ClOn:\LS um fato bastante

• ,�.. aprectáveu

.. t - Dize.n, que strauss está no

siqâo socialista e às vêzes frio no sentido técnico - é c�d?s por más
.. inter�reta t o� EU� e _o Cu.nadá! Para i Poís bem, é-strauss .. o es-

\ d�a��:��u�:.ra ser sucessor

������:.a��e����ai�l:S��li�o
..

:!�e��:�,ri�::l����:��: ::�d�, ���� �;g�I�:�to�nte;�i��V�, :i�I���d�a�e e��sr�esam���.:o:� I ���i��:ct��n�n::s :�:Õt�s �n�� De vi? em quando surgem

mundo livre, 'que lhe ceesu- um homem �e espir�to, que i dd�?e,mdo fig'ura� e qu�dros fôrças nacionais. A época do �ldid;s qu'anto ao bOlchetis .. \
nomes, e�tretanto Ad.enauel

mm a energia e franqueza C0m n sua força lógica con ..

\ ilúl�os de uma mtensidade. ..

Estado Nacional teria terml- ..110, q�le',..em 18 de marco, rol
mesmo nac quer ouvir nem

-om que levanta hipóteses sczue descobrir as múscaras

\ ViSloná,rl,a
e ao mesmo tem

'I·
nada . se poderiam ainda eleito em Muruq e Prest parece disposto a resolver o

politicas. Para os botcnevís .. bolchevistas. que se nprcsen po reansta. existir e sobreviver as na dente'· da untüo
U

Cris!.ü s� prOble:n�. A repetição dos

�:l2 é Strauss um dos homens tara nos diversos países dês- Assim é Strauss, que em nações européias apelando eial o secundo partido crts I prognosticas e nomes es�ã
mais "perigosos" e por isto

I
te mundo de umn maneira

\
seus discursos está pregando

I
se na "União Atlântica" c tão' lu "Alemanl)a, no fil:�1-1 tíenndo monóton�. Isto nao

Li êle um dos mais odiados.· sempre diferente. .J:> projetados "Estados Uni- sujeitando-se em suas aspira b3\'ar;r da União Cristã De
\ It�,pede uma análise das ra

Pois êste ministro não,é ape Strauss está se defendeu -tos da Europa:", plano enú- I çóes n[lci�nal� às
.. necessld.a mocra�a de ' Adenaucr. I

zoes ql�p falam em favor da

nas um COnhecedor profun .. do contra as ondas de des luado, proclamando a eon. dez e obrtgacõee ínternacto

I
E' Strauss daqui em dtan-

tése Plo-�trauss.. A •

:!� dos assuntos do seu Minis COnfiança - its vêzes provo- .eceraçêo entre a Europa, I nais e supel"nacionais. te o parceiro de Adenauer
1.0 -E jov�m, �e_ boa sau

.

- - " ......

.

..

��':�,I::�I�l"�:�·!�,�t��iO. des,e�:��, �pl;��;�.:�,n��, :,n,�El�gC\:,,��e e�
..--.......- ...3..-" •.......E""'.....IIII'-iIII: oaruccs. Continua Stra !s::>j 2.0 _ F,' bom ad:ninistra-

�� � f���'dl�� l���·'·��: ;?�i: ��I��:���Ult�odnO�U�id:[jn�s�:
trns do gabinc'� Adr-n:lucr rio do Assuntos Nucleares.
(> r .... ruo h! subordtnartn á 3.0 _ Goza de 'l·eputa('5.o
iutor-rtndc (li) chefe di") gu .. -

nacíonai e internacional:
-órno .. "onde "'! untão Cl":� 4.0 _ Como Presidente da
:;_ Soe ta! o sevundo f' menor.

I uuíão cr.etê-scctat dispõe
o men-or oeeuní-cdo apara de um blóco bastante

d,"� parUcI(ls du Uni:-u h�JnOgêo!lfl') dentro do Parla
o peso de> .')1,13. j'lfluêncin Lei'!' menta 155 deputados em 217
JIl�r0 sf-mtücnttvo no future do grupo total dos dois par
certo que a mudança na tidos da União).

-uesldencín não foi provoca..

Ia por divergências políticas 5.0 _ São muitos também
dentro do partido. mas sim os adeptos de Strauss, na
pela �l":we cRlenç:\. que h:' União crtstã-nemocrta, que
-;no..<; estava acometendo o por sua vêz dispõe de dlver
anti<;"o presidente da União

Inverno de Elegândal

,Inverllo no lIual

Oferece a última �alavra, em mo�a
feminina e Masculina

Professor dr. Hermann
M. Goergen, Deputado
Federal pela União
Cristã-Democrata.

O nome do ministro da de ..

rosa alemão Strauss há mui
'o está se projetando com

crescente vigor no cenário
nacional e Internacional..
Davárl0, jovial, forte, inteli ..

zentc, um ótimo orador e

lutador parlamentar, 1..... J.
Strauss tornou .. se uma espé
cio de "divisor das águas"
na politica alemã. Minlst.ro
os oeresa, crgnmzador do
novo exército alemão é
Strauss alvo de desconfiança
dos seus adversarias da opo

t :>. maior rendimento

I 'J' ..._�� operação mais barata

I ',", _,.,.
I
em 3 tàmanhos
em 6modelos

I i HA UM TIPO ADEQUADO

t I PRECISAMENTE AO SEU TRABALHOI

� I
'

i Flp�y',�B��
1 Cachoeira do Sul. Florianópolis li! Blumenou

.'- Pelotas. Uruguaiona
FIGUERAS_ & elA. LTOA.

TRAXCAVATOR CATERPllÚt�3�ÚNCfOhf�NPO 'COMPROVA o S-ElJ R�DIMENTO

sos nomes regularmente na

('1"i::;Ui "octnt. c Presidente paute cio dia, quando se dls
do Conselho dos Ministro. cute o problema do sucessor
1a Bnvarja, Dr .. Hanns Sel- de Adenauer. Não será -lm
;�!.. Per essa razão a eleição possível que a força e a in
te StrdUSS se deu com a qua tellgêncía de Strauss se im
- tovltdade de votos dos ponham um dia como razões
r,n�l"e.ssistas, prova de coe- suficientemente conviccntes

"'" r.mela e firmeza do partido.
I
para que se entregue âs

." :\t;! a�ora o Presidente da mãos do atual MiAistro da
Unir.o"Cristâ-8oc1al era sem Defesa os 'destinos politil-(ls

I ",re J),reSidente
do Conselho da República Fedel'al da

'\o)s Jl,lil"'_i.�t..rús da Bavti.ria, AIC'mnnhn .

. �Me� �ilt0 o llresl!1cntr dn

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SECRETARIO CONVIDADO PARA

Cn,,, o !��t!�!�S��! �:�,m�'�ti�,AI� dla do
I

r" !" (' JLI�U(,!a, Dr, Acãcio G. �rabalho. a se realizarem em

:l:iaoro. estiveram Presl· Bru!;{)ue e Blumenau.
c!c:1te, Tesoureiro e ex Presi

.

(j":1te da "Federação dos Tra ,......-----.....,
h�:had{"l'es na Indústria de

S:lnta Catarina, que toram
,i:'b.1' o tituJI't flfl Pn�tn

���%�.l��2'· ���������al�l:!��:,��·::I.ll-�������������������O Dr, Jaymor Gulmarâea ) hora para serem ouvidas as SERA ESCOLHIDA A RAINHA DO
-

- x -.x-Ainda há POuco, Manuel Gana; e Togolândia, o

DaO-I
Mt>���aÇI::l J��Z :1�\l��:�lt�st��' �:�e����;a: Cit���o�a:o:s�on� Rodrigues Ferreira nos ofe-! mei e a Nig�ria, atê os eco- �� socI�'if��:;�ibNÃ��Ç��

do de Santa Catarina,. na rrontântes e seus cÔnjuges,
recta um livro de grande

I
roa e ',1 Agrica Oriental In-

DELEGAÇõES REMISTICAS.
rórma da lei, etc, e casados o c

-

d M'
rnterêsse, onde levantava .. ztesa. finalizando por um

s.
té

.. p'-�r or�a�
o 1-

btstórta de uma rérrovía,

1'�8tUdO
dos santos. um j}OVO HOje, às dez horas, no Museu de.,n,,'a'nd','"do u, '''0'. ,0d"to.'1 poo� com tôdas as suas Implica- exótico. da _

região norte de
FAZ SABER aos que o p • ,,- -

I
Arte Moderna será inaugurada a E�_

presente virem ou dele co- tnterel)sudOs' incertos e'des- coes. num
_

estudo honest� 'I'anganíca. posição de Desenhos de Meyer Filho.
uheclmento tiverem que,' onhecidos tod s para con

I
das condlçoes em que ela foi 3 � Entre as suas progra- Agradeço a gentileza do convite.

: t
,o

d

'
-

feita. Queremos nos referir. mações para este ano, existe

1��·Mf�r�A��;:;���I:a� ��'í I��e���. !�ere�n�' :eo I���� ao JiV�'� "A ferrovia do Dia.: uma, nas Edi�ões Melhora-
O famoso co:;:n���Norberto Bal_

�o��I�f:��:�d:au� ��:i��� 1�� ��' te si\l�, nã/�endo a ação z: r�:�:il;a d�n��::�� c�� I

��sni��el:��s:a�u��u��'rti���J �ât��iedâoP�::�u���g��� a::���:�!�:á n�
-eor seguinte: Campoltno JU;�:d�a P��ce�:;:t,\ ":,:�'(;,� pf tuln dramático ,pung,n-!'atm,nt'. Trata-se do

..
ro-

próximo dia treze de maio no Lira T. C.
Romão Cardoso, brasileiro, rado o domínio 'do reque- �: :am:1U�:glf:.la conquista I ;�a���d�o;���!�r.S�:�,ri,?�;� -x-x-

.nvrador ensaco. residente rente sobre ditos Imóvela.

I
O Chefe da 'Casa Civil do Palácio

em 'r-és Riachos, vem pro. Dando a presente o valor de
e-n-a. com n mesmo espl- Mígue!" primeiro prêmio no

I do Govêrno, dr. Nelson .Abreu, festeja
mover lo presente ação de CrS 3.000,00 e protestando ����z:� P�O����la q�:l��:r:�o �.�cl?u::10��d�om::�esa�nuêe�� ( hoje, data natalícia. Os meus eumprj., 1",.1usucapião, com fundamento por todos os meios de pro- �.

I mentes pelo acontecimento,
.

nas art,s. 550 e 552,elo C.C, 'las em direito permitidas. ���I�:: ���do'd:a��:�e�d:re� �!�::�.eci���oC���oa:eS�:� -x-x-
e em conformidade com r P. deferimento. Biguaçu, 30

I O simpático casal Ma I (T ) �(1'que estabelecem os arte. de dezembro de 1960 4Ass.) ���I:ae�II::t:�:.d�u!�lV��n::!� �����n�u�o��l:��:to:�, I�e�� Rímbau, está com uma n:i�em I�::�:-
')',,1��:gaend�g�ln!��ue:e�ld�·:P·i� �:�s�a�n�:�eir:.ra�:�em�� embora documentado e de do os seus dois primeiros li. �: ���:,o Uruguai, no próximo dia dez

- Que, ha mais de 20 anos, suva, João Pedro Felipe e �:;�u�sat�l�S��:u�n�:r��ee l�; r ;��, l:��d��ra��!a :����:
Ontem, na -c'dxa-d'xd-, Bruscue, �_ Ijpor si e antecessores, tem a 'IHalino Feo. Campos - não I ... ........:.,.

posse mansa, pacifica, ccn- precisam ser intimadas. ��l;a:lI�n��:o �i��I� ��\'I�:e�: I ��:: di��II�O:�t�S n;:::r�::� ccnteceu uma grande festa de quinze' ,

�i����;;a;:�l !�te�:��çã�u�� �.:;d� �a��st�::;:��: r:ro; aventuras. na busca de' um Com o seu primeiro lho.ro de anos, da graciosa Ligia Maria Batístotti. No cliche - A elegante senhona. José l
que seja, sobre dois eer- -nesma julgada como segue: �:'>��I::'�:n a���ltu�'a;an��i�� �o,��siOi ���!��a��nr��:I�; Recebi um �;c;;;x� Diretoria do ����d;ã::ri�:(!:j(f1lhaM��s:.�e:, s��. '�;�'1
�����t�i�: :méd,T'dê,'stRetaMchunOS,. 'pJ�����tenç�"lT,C� J'u�Ot�"f',üclaOcgu-Oo' prêmio Fábio Prado, tendo, Clube de Regatas "Aldo Luz", conví; Monch' Mes(jUit,(!. .

fi'" .,

d 'A I V dando...me para organizar o programa
- x - x - t

cipio. sendo que um tem a de fls. em que é requerente "O Mistério do Ouro dos �l�;',:I�:���d�'O 'P:;;I� pa- social da grande Regata Internacional -l ussá Cabral. acompanhada de sua'

��e�a�u::.,67�1�2fr:n��,n�� �::Jl���o�u��:noâso e��t��O'�0e ��ü���;i���'it��iÇ!� Sdã� �:!l�- ,.� c�n�osLidO tnsututo Na- ��: �;��!�i�e;sá �:s�r;g�!��l,A�'�;nt��u:, !:m�I:����rac��o:��ce�a��lh:��y����:':
;::êe�li::,rra;31/�e b:a����i� �;r��; C�����!�SS��I���= �:�.�U�l�� �r������aq::l�I!::: :i:n�-di��V����aJ�:ê l���"; �!�e��ul�g��e�:a�deg:l�tir�;a� �.io de tente.

_ x _ x -
.' tj'nos fundos, 981/2 braças, rrcntantes cio imóvel e, por 1722 vem tentando sertanis-

. -x-x-...... Yara Olinger, festejou .ontem, o seu!
que rae em um nberrãc. em cdttal. os int.eressados in- tas gwernadores, militares, ���c!�'r;a�: o;�'��:es:n:��:� Ner,na Varela. Sueli Nunes, Raquel 15.0 aniversá!'io, oferecendo uma festa.
-erras de Zeno Pauli; a ex· certos, para todos. queren- 'ladres. cientistas e aventu' Melo, R-csita Oliveira, Leda Regina aos convidados. Felicito pelo acon� ..

'.
'rema !...este mede 200 bra-, do, contestarem o pedido re1ros das mais ..dIversas na- �:�����IP:l�u�:��:��;���:; I Deuchel', Ilzi Moritz e Ezir Moritz, re. cimento. -

_ '1
�a<:, em terras de Manoel no pl'aw da lei. Cust.as afi- ionalidades�' que procuram remos lias referir a "Novelas

I ccbel'&m o. título de Personagens "Ra.. -x-x- !i
��f'�2����!::0;e� �:;�:sm:� ��!�.) B;:��Ç�; d�;�!���� �:.a��:�1' :�s '�:�:í:o�i:: Paulistanas". onde estão; dar", Estas graciosas moças foram A orquestra do Paraguai "Os JOCkrS"tt
'Jitorino Francisco da Silva, Col1aça JUiz de Direito. E, pareciam ter como chave do �:����I')�eO�nt����C�eai�lct:�� , . �l�i�: �:nt�o��:�il:d��;e p::ar:��e!� �:�:�:�án�le;:'�x�;�P�ti:l, o��e �lu!:i:.a;\
!tê a í'stA.da; ai tem de pala chegar ao conhecimen· r'listêrio o Rio Papanduva. tara Machado, o escritor em benefício das l'neninas, oue estão

�a;ig��� 9:1::ter:::Ç�i�el�:� �:::d;t:n�re!��:ess:�� � j ::�: ���!�a���uam�� 1���lr� Pra,uli�dta premiaturamente �:��:�:d::g;l�iZ;��� ::sd�:��t:,� paOt.oCc';-_ H�b�l,ll:�I� aM:;t'ai',nMonaiat"�,,,dOEI".da"'pA,;,n,.�
na distancia de 78 braças, !lrazo de trinta (30)

dias'1 rlE'nte desconhecido.
a eCI o aos rinta e cinco ,.' '" ""....

���t����ad:e;el: �e::;os te�� ,��e :;;!:t:�icl��,o eD:��ad� "'aMRnt,F�,t'U"duoau" d"ooc'uOmb,n"t'osdei,' .�nuaeo�r.�lebna!dtii�aaadn'tlinpo\�Uu�'n�a;'n�n,oO:d�'.� ���:çroel�a� ���:::� :gr::ec:e�h��!� ra, acontecer�n���x�o mês de junho

...
"I " • - Juça Cabral, que. �olabcrou ensaiando Amanhã, comemora_se o Dia do Tra..

�����6���� :o�::n�� 41 bra. ��ssado nesta "Cidade ue rotas.' pesquiSOU paciente ficação do nosso panorama as sete Personagens "Radar" balhador, Na cidade de Blumenau, a_

ças de frente e 150 braças a���a��, !:�: n��:c����s de mE'nte em arquivos e se foi literár:o Alguns de seus con co�tecerá lima grande festa, progr2�

d
.

e
J. cnçu dos locnis, permane tos são hoie obrigatórios nas A Modelar de Modas. homenageou mada pela Comissão Central, presidida

,",'" ftU,',�-"o"'defap'a·UnldoOcaf,�d'on,to' 'oser�Sa',n,"t,' Re un�. Eu. (Ass.) .!endo (ll,lrallte mêses intel'- antologia,,: Um ex�mJllo {> ,as moças que desfilaram ontem, no pelo dr. Moacir Mesquita, Delegado do
• ama0 de, Faria, nado llas selvas, até desco-.g u...' T C f d b

�j:�on.�:a;:' ��;r����::a�� !�����:!��. -o datllografei I' bl'il' todo o segrêd.o do I'otçi- ,;�Ce��d\n�õ'��t��e ���:�d� I â�'� c�da"U�l:��an o um bonito brin_ Tra a�ho. no���o�_
Leste e ao Oeste, em terras IAss.I: Jaymor Guima· ��. �:�:��:d��::rI:::: :n:��, �1:e�:�l:e��eUIiS��:O �a:�:�: O President;-d�',-E�;ênio d<l Cl� Re�a�e���::;.g���rp���oo B��::c�i��:
:.�°C!t::I��:ee::�� 20at:al���t�, :::�. C����:re�c��iZo d�ri�:� vesti�adores mais pacienteli. I pobres. numa linguagem e "12 de Agosto" está sendo alvo de jornalista Paulo da Costa Ramos, dr.

I f d F
E (! na base de tudo Isto E'st,ilo pes.soalisstmos Reunin graildes homenagens pela data nata_ Helio da Silva Hoeschl. dr. Edson Si)..

;'�n:s:a���_:sef:��O:n�:� �:lZ:' lX� �S��ivã��ll�rl���; ':��::ra�;a�,OSm�ápa:�O;:te�r: J ��r���:��ô ���i�l: �: c:�;�= licia que hoje transcorre. Os meus va, Lauro Blll'igo, Raul Tavares, Amil_
de dono, e Como tal é co- Romão de Faria.

,'J outras indicaçõ.es impor-/Ilnda" e "Laranja da China",
cumprimentos �e�a_mxe:'la. g�ilh�:n��.�v��rg�O��e��o�o�ul�e�:�

o,
-

d Ed "d'·
- ,antes, um documento de ') romance inacabado "Mana Quinta ... feira pp, no 'Sayonara HI_FI' reira Oliveira, Hudo Wangenhein, fo_

Ireçao, e oca" arlos l..sil�gul,ll' importância e que
1
i.-Iaria" e outros contos avul- aconteceu numa das noiles mais movi .. ram anotados pelo Colunista no "SayC'...

"Nã'l é somente por com- movimento, redigir oficias. int�ressará lndlst�ntament(;l' �,os,a Livraria José Olympio mentadas. Os dr. Teodoro Lelis de OU .. nara" quinta-feira p.p.
!l:t:'ecer com pontualidade às' nc .. A funcão de dirigir ê

a toda classe de leitor. �ó merece aplausos por pos- veira, '0 anfitrião do ano, homenageou
:.nb,q do estabelecimento de

f
multo iml�rtante e consis- Ú'LTIMAS : sibiHtar, aos que já conhe- ,o Colunista e os jornalist..:s Salim Mi.. O Tenente Amilcar Gonçalves, via ..

��:��:�' aC�I� ����ã�r:ress�:� i ;:s�l'�c:� ���asead::: I�l:��� ca�a;n:�:��'a��::do e��r�� ��� :1��au�:ore�ei:�I��e�:;s �u��nees��m�I�����a�:�e;O���to�:I:::: }�� �:x��;�:�l'a :/�s:ua�'�osa �:�a:::,a:

�!���g}��:fr�}�:;�i ���:i[i:i::::;::::�:: i���f:�:;;f,���;t�l��f: t�Ê��i:����;�::;���:� �' na

gran�n�i1D�-�·ciaIssou, %T�iAstériod<lLGu.�
....� !,:�� .�

',urocl':it:ica, pois dlriglr não :omendA, ,a' Secretaria de cebido.pelo público e criMca, páginas de interêsse perma L
ignifl�a escrlturar rôlhas de <õ1duc'Içfro e Cultura, que a tem para o prclo um nOVÇl nente de "Cavaquinho e Sa

[('ao de Diretor de
....

Educan- lIno, "Ao Julz dos Ausentes", xofone". dando assim uma

l!irlo se inspire e se desen- onde reune uma novela e ai, visão ;nais perfeita e com

volva de a-côrdo com as nor �unlas h!stêrias curtas, que plst·a de um dos nomes de Edital de citação com o pret·

p'Jblicarn ainda este ano, l}rOa da fase heroica do mo· zo dc tl'i?ta (30) dias 'Jitorino da Rocha Junior. no. 3 � Martimiano Cris-
pela Martins de S. Paulo. dernismo. 30 _ Que adquiriu n posse plm Corrêa, todos residen·

2 "Arrlca de Hoje", de (Para remessa 'de PubU- O Dr. Jaymor Guimarães (lo referido t.erreno por com- tes em SOl'acaba � não
El!en e Attilto Gatti, recen- eações e Informações: Collaço. Julz de Direito ·da pra feita a Antônio Adeli- precisam ser intimad�:;.
te edição da Melhot'amento:1 -SM � Cah'a Postal, 3841 Comarca ele Biguaçú, Esta- no Adriano, ha uns 10 (Ass.) Saul Oliveira. Procc-

dE' São Paulo, ê uma ampla - Florianópolis - Santa lo de Santa Catarina, na m02ses, havendo este pos- dlda a justificação foi
visão do continent.c negro, C..atarina). I [órma da lei, etc" uido o mesmo terreno duo a mesma julgada como sc- ,

agora tão em foco quando ! rante 20 anos, e que tanto gue: VIST03, ETC .. Homo-
dêste seu ressurgimento para ---:O-��.

FAZ SABER aos ue � 'le a�to ... com�· o anteces-llOgO, _

por sentença. a justi:
uma autOnomia política. ln-

� presente virem ou deie
CO-I

:or, tem exercl�o a poss(. flcaçao de flS". em.que e

ve5tigando as causas próxi- Wt4/á..rIu- /

nhecimento tlverem ue ar
'obre o �e�clOnado ter requerente Fraclsc;o da R�-

mas e n'lmotas, historiando o ENSINO parte de FRANCIS60 �A :<!no com ammo de donos. cha, para q�le .su�ta os cfel'

proces60 todo com objetivl- ROCHA. por seu Advogado I
',endo que e�e autor .está �os (te direIto, Cite-se, pes-

dade, os autores realizam ",.,. Sau! Ollvei Ih f' d"- ltJ;almente de posse daque. soalmente, por mandado, os

SECRETARIO SE REUNE COM �em�n�:r:ã�e g:���:;�:el���� I A VENDA MAS roida a petl��o d� t��r .��- :e terre�o. 30 - Que pre'
confrontantes �ó ilYlóvel e,

'lor um, aquêles naíses, com i guinte: Francisco da Rocha, tertde legitin�ar sua situ,", ?O� .edltal. os U1te�essado�
TO'Dor or DIRfTOREr

•

I D' IDRMAlS braslJeil'O caSado lavrador -ião sobre dllo terreno, e \)lCelto.'> para todos, que.
J J J

os seus problemas: desde a BANCas, residente' c doml�ilIado en� 'Jor isto vem requerer a V. lendo. contestarcm o pM!

Est.eve reunido com todos dOS assuntos do maior inte- �n���i��:t��it�d: f�a������, ,
E REVISTAS· Sorocaba. neste Munlciplo, Excia. seja designado dia e

do no prnzQ da lei. Custas

o� D!retOl'es: das Repartl- resse para aquelas. reparti" a Abissinla e fi Somália; a;
vem I1'r)lmovel' a presente hora ,ara serem ouvidas ali MinaI. Big., 26-4-61. (Ass.)

cces q{]e cstao afetas ii sua çõe$. Estiveram presentes osl
ação de usucapião, com fun- 'estemunhas a'rroladas, a Jaymor Guimaries CoBaço.

<:;ccretaria, o Dr. Acácio G. Dlretores do Abrigo de' Me- C t
. f 'I d A t d

damento nos arts'. 550 e 552 'itaçãc dos confrontantes e Juiz de Direito. E, para

qantiago, titular da Pasta nores, Penitenciáriij, do E;:;- en ro JOCII e, posen a os, e do C.C. & em C'Onformldade "eus cónjuges, se casados, e chegr..r ao conhecimento de
'
.. Interior e Justiça. Na tado. Imprensa Oficial e Di R f 'd f. C

com o que estabelecer os u órgão do Ministério PU- quem Interessar, é passado

����!i�a?e . fo_,'a._m__trata- reto_'_lado Inferior e Justiça, e orma os de Janta alarina arts, 454 e seguintes do blico, todos por mandado, e, o presente com o prazo de
-- C.P.C., alegando e reque- por edital, os interessados �rinta (30) dias, que será

rendo o que segue: 10 _ incerbs e desconhecidos, publ1{'ado e afixado na

Que possue, ha mais de 20 todos para contestarem, fórma da lei. Dado e pas'

anos, por si e antecessor, querendo, no prazo legal, satio nesta Cidade de Bi

mansa, pacifico. e continua- sob pena de revelia, e que, guaçu, aos \'in\e e sete de

mente, sem interrupção ou não sendo a ação contesta· abril de mil novecentos ses

contestação de quem quer da, seja declarado o do- senta e um. E. IAss .. Orlaw
que seja. um terreno sito mínio do requerente sobre o do Romrio de Faria. Escli·

no lugar Infel'llinho, neste citado teneno, por manda· vão. o/datilografei e subs
Municipio, contendo ctn- do a ser expedido ao Re- (1·e"o.

quenta (501 bl'açaS de gist.ro de ImóveIs. Dando a rAss.I: Jaymor Guima-

frente e trezentas (300) bra- presente o valor de Cr$ , l'ilcli Collaço � Juiz de Di-

ças de fundos. com a area 2.100,00 e prot.estando POl' relto, C'onfére com o origf
rle 72,600m!? fA.7,endo fren- todos os meios de provas em nal afixado do Fortim dest

lI' "111 l'j'1't'a� dt! Tomé d:l direito J)/"rmit.iebs. p, dpfr.- .I li i"o, O E$I:l'ivü,,' (11'/1/1/(/11

_

Rocha .. fundos em terra:;' rimenlü Biguaç� ).�() de Rdll.'ll·.1 de [.'lIria

/

"'''liGO Df r .... �' 1 o 1> ..... ,,.�'

JUIZO DE DIREITO DA de Alberto Bocks. ext;>reman- j dezembro de 1960. (Ass.)
COMARCA DE BIGUAÇU do ao Leste em terras de' P.p. Snul Oliveira.' Testcmu

Jovino Manoel Adriano e nhas: I - Leôncio de

ao Oeste em ditas dc Josê Souza. 2 � Osvaldo Adria·
I!' MADEIRAS PARI-.
, CONSTRUCAO

IRMAOS BIIENCOURT -na!! aprovadas na Reunião
je InsplOtores Escolares e Dl
'etores de Grupos Escolares,
realizada em março de 1945.

('" II BA o a � 6

Será Refeila. Iluminação
.

Pública
Seguindo orientação do o Prefeito Municipal de FIo

Dr. Jade Magalhães, titular rlanôpolis, no sentido de
da Pasta de Segurança Pú- que seja refeito o serviço de
bl\ca, o Delegado da DOPS iluminação pública da Ca
f'.�têve em conferência com pital.

A P H'O
.

O Centro Social dos Aoosentados p Reformados
de Santa Catarina, na impossibilidade de efetuar co

brançüs à domicilio das mensalidades em atrazo e as

do mês em curso em' diante, dos seus quasi quinheI! ..
tos (500) associados, a atual diretoria solicita e ape1a
para qU'e t;mos, no menor tempo pQssível comparenam
à Sede Social, sita a rua Trajano, 1� 2.° Andar - Sala
5 (CHIQUINHO), no horário das 14,00 às 17,00 h.dras
fim de saldarem seu.,> compl'omissos com o Centro.

Em ?R fie abril de 1961
SOLLDONIO AMARf\L

presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



F1LORIANóPOUS, .DOMINGO ao de ABRIL de 1961

CASA ELETRÔNICA
Ruo Felipe Sc:hmidt. 38

COMÉRCIO & INDÚSTRIA
GERMANO STEIN S. A.
Rua Cons. Mafra, 47

ESTABELECIMENTOS
.,,, MODELÓ'" S. A. - Comércio

Ruo Trojano, 7

'IMAos DAUX S. A.· Com.fJlal
Ruo Arclprete Paiva, s/n.·· Ed. IPASE

IIMAos GLAVAM
-

Ruo JQ�O Pinto, Ó

LOJAS ElURQ TÉCNICA
EOMERCIAL 5. A.

Ruo Tenente Siheiro, 24/28

Uma "jóia" para sua, cozinha...

por apenas $ mensais

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

Tão lindo, que suas orniqcs vCQ odorar.

Tão práti:o, que V'. poderá Ioz.r ludo em muito menos tempo.

Tão completo, para tôdos e que: quer habilidades culinárias.

Tão eficiente, que os pratos que V. preparar vão receber os maiores eloqios.•

ADQUIRA-O f>.INDA HO.JE!

IMPORTANTE!
Quota de HELIOGÁS - garantia de for

n€.:i��nto p c r m cn e n t e a melhor preço

_ já induu;a no custo e nas mensalidades.

h�lio.s�
RUA FRANCISCO TOLENTINO,l

REVENDEDORES AUTORIZADOS EM FLORIANÓPOLIS

,

OLIVEIRA FILH o 5. A ...Com.rclo.l
Ruo Deodoro, 15

REGO & SILVA
LOJM RADIOMACK

Rua Coronel Pedro Demoro, 1.609

"MÃOS MENDES &. CIA.
Rua Mojor Livromento, 11

.

IIGUAÇÚ
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EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA Na.scim��o. brasileiro, co deral ramo também do 'I'rt-

Cü • ..t.>\RCA DE TIJUCAS. merctanje, restdente em Tl- bunal de Justiça dêste Estn

EDITAL DE .C1TAÇÃO, COM glpió. 2}- Paulo Baltazar, bra do 'rramse de terras lute

O PRAZO OE TRINTA DIAS, süerro, comerciante, reaí rloranas e a cautela reco

DE INTERESSADOS AU· dente em Tigipió. Em dita mendada diz respeito aos

SZNTES, INCERTOS E petição foi exarado o seguín- terrenos a'odtaís de mari-

DESCONHECIDOS. te ôesnacno: - A., como re' nha, o que não é o caso da

O Cidadão Carlos Temes, 'lHer. Desígno o dia 11 do espécie. Sem custas. P.R.I.

Juiz de Paz, nO exercício de corrente às 14 noras, no '['..) rtjuces. 18 de abril de 1961.

cargo de Juiz Ide Direito da rum, para a jusuncacão, fei tassj . Carlos Temes, Juiz

Comarca de 'rtjuces. Estadí' tas as necessártas intima' de Paz. no exercício do cargo

de Santa Catarina, na for -ôee. Tijucas, 6-4-1961. tass). de Juiz de Direito. E para

ma da lei, elc.... Carlos Ternes � Juiz de Paz que chegue ao conhecímen

FAZ SABER a todos quan- no exercício do cargo de to de todos e ninguém possa

toS o presente edital de cí- -rutz de Direito. Feita a jus' alegar tgnorâncm. 'mandou

tacão, com o prazo de trin uücecão, foi proferida a se- expedir o presente edita! qU€

ta dias. de interessados au juínte sentença: � V1STOS, será :tfixado na séde dêst€

sen'es. incertos e desconhe !3TC:.. Julgo por sentença, tuízo, no lugar do costume,
ctdo-. virem ou dele conhc »ara que produza seus ju- e, pOI' cóora, publicado UMA

clr-en!o nverem, que poi rídlcos e legais efeitos, a jus- Ve7. no Diário da Justiça e

pJ.rle de ANTONIO ARC1l::- Ufiração de ns., produzida TR� VEZES no jornal "O

N!O OURIQUES f' MARIA -êstes autos..e requertruentc E:S't'ADO", de Florianópolis,
aC<.LART lhe foi dirigida a Je Antônio Arcênlo ourtcues Dado e passado nesta Clda

peti<:3o di) teor seguinte: 'Maria Ooulart. Citem-se de de 'rtjuces, aos dezenove

ExnH1. s.r. Dr. ruíz de Dlrelt,(\ mr mandado. os confrontan dias (h mês de abril do ano

da Comarca: Antônio Arcê- tes conhecid� do Imóvel, de mil novecentos e sessenta

nto ourtnues e dona Maria cor editais, com o prazo de c um. Eu. (as8). 'Gercy dos

ooutc-t. braéüetros, soltet- rrtnta dias, na forma prevts- Anios. sscrrvêo, o dattlogra
rO:J, éte lavrador e ela do- !,o, no � LO, do art. 455 do [(>1, conferi e subscrevi. Isen

Tl'.fi"u� 1, resídentes e domt- C.P.C., os interessados nu- to de sêlos por se tratar de

('íllaflo'l na lugar denomtna- sentes. incertos e deaconnc asstetencte .rudrctãne. (ass) .

do Arataca. distrito de TI !idos; pessoalmente, o Sr, Carlos 'rernes - Juiz de Paz,
,� �Ipi{) nlunlcipiO de São .rcêc or. Representante do M. Pu no exere. do cargo de Juiz de

Br.t!.�t:1., por seu .ndvogadt »nco .nestu Comarca. Dls- DIreito. Est.á conforme o

ín�ra'lI$slnado, vêm perantf! oepso�' .cltação do Serviço ,orlgillJl� afixado na séde dês

\1:. Exl'ia., expõr e afinal re- -:lo Patrlmôhio da União, por LP Juizo. no lugar do costu·

querer f) seguinte: I __ QUl' '!n'end�·la desnecessál'la em me. sõbre o qual me report.o
hâ 1nI:.!s de vinte :mos, pDS- "2(''=' da. Jurisprudência não c dou fé. Data Supra. O Es

suem por ocupação, um ter :5Ó do Supremo Tribunal Fe- cr!vão: Oercy dos Anjos.
rena de forma reta!'lgular no
lugar denominado Arataca,
dist.rlto dr Tiglpfó, munlci

pio de Pão João Bat.lsta.,ooTr
as seglllntf'� medidas e...eon-

frontaç6es: lQO,5 met-ros que
fa7em frente com terras d�

Je,sê Bernardino da Silva:
1.l 00 ::ne�ros de fundos eKt::-e
mandr.J .com re.rras de Ms
noel Nkolau Pelxer e com

q':1em de dirf:lto fôr: extrema
a Lesb com terras de Lame,)
Arcêni�� Ourlaues e a Oes".'!
com terras de Oerclno p .Jo�',
Zoziml) do Nascimento. II _

'We a posse dê,qse terreno
tem sldr: por êl� p,:ercld,.
desde I) inicio, mansa f! parí·
ficameute, sem interrupção1
conte:;b.ção ou opoSição rtP.

alguém, e com a L'lt�nção de

:::os;'::��':;;:a d:;n:;: GAR4NTA suas coilleltas com

cOnstantes ds explo,,,õo bflHANE M·rõlrõla.!'trico�r, e f€'itura de btmfei \.
g,g,

torias no local. III _. Que.? (Maneb)
assim sendo, se -acha perf€'l- Ago� contendo BO% de

tament.e configurado ,com . .!ngredi.nte ativo

todos os requi'sitos legais, E:
Olthant M-�2�� pillta

e :t sel! favor, o usucapião ex- �:��II;;�:��:: :���:��;:�, %I�:
Iibi'lio."""'" )��ll�d�n���lg�ef�!�� ��d�;i� ����:�$. f:;;�::� ;:�aC,hB�6f:

··ado pe'a n�vD. redação da cinzento e�c., que atacam suas

lei 2.437 de 7 de março de fuu�_1�:as�F'��:��,M�22p:�: P::; (R) MII�I Rtgillfldu por Rohtn .. I1NI C.

_-----------
. lfl55. IV - Que pretendendO usado em I:olljunto com inBelj· ,. •

Auxílios a Sindicatos: PAGOS legitimar a sua situação d� ����!'S,��o�h:neKpe�:al:�a��:� �:Y:':�"'·I�I�:::-;:'"OI�h::':���2
fato, ;)S Suplicantes, na for BHC, DOT. TOKafeno ele,

No ultimo desp.'l.cho que o 24.000,00; ma do, arts. 454 e 456 de·

titular da Pasta do Traba- Sindicatos dos Trabalhado- Cód. de Pioc. Civil, requere:m
lho, deputado Walter Rous res nas Indústrias de Ves a V. Excla. a designação dE

senQ, manteve com o 00 tuárlo de Blumenau - CrS. I dia, l'lora e lugar, para que,

vernador Celso Ramos, recl! 9.541.40. com as t.estemunhas abaL...::o

bcu do Chefe do Executivo Sindicato dos Arrumado- arroladas, se proceda â jus·
autorização para que ete· res de Joinvllle � Cr! . ,·IWicaCãC de alegado, após a

tuasse pagamentos a dlver 135.273,00; qual deverão ser pessoal
sos sindicatos caLarlneni"e:- Sindicato dos Trabalhado- mente citados os atuais CaD

como auxíUo a assistência' res nas Indústrias Metalúr- frontantes e IntereS.'õad�-"

social que mantem, as se· I gi{';1S, Mecânicas e de Mate· certos, e suas mulheres se

guintes importâncias. cor· j rlal Elêtrico de Jolnville - casados forem, bem con{o o

respondentes em 20 ....
,.. as dc� CrS 160.000,00; _)rgão do M. Público e, ainda.

�i�:: ;:::�:�aes c1���:. rete-I re:lnl��c��dí�S��i:r�:a:��: �[�it:�md��!:' osCO�t�re!::��
Sindicato dos Trabalhado cão do Carvão de Urussanga incert.oS e desconhecidos, e

res na construção lmoblllá- - crS 46.220,80 o Domínio da União, na peso
rj� de Rio do Sul � crS sôa do seu representante no

----- --
._-�_.. _-- Estado, a quem, Igualmente,

por determinação de V. Ex-

Ó I I M A O P O R Im N I ,.D A D E ,ia. ,e d.iá ,Iênola -desta
ação, a fim de quc, dentro
do prazo lesaI, a contar da

c1t.ação, e sob pcna de re

�el���t��::�:�t��� q���:�e�,
Rio do Sul 22 de abril de i961

.•
��

V _ Que não sendo contes- Para almoçar e jantar bem, depois de sua

tada a ação, deve,., desd. euII. QUERF:NCIA PALACE HOTEl.
logo reconhecido e declara- ii cs:m •

do, por sent.ença, o dominio�

�§�ª �f12DEA�
ta. ..._ .. � �Istêncla judiciária). Pro- .;. W
II � �:. ��:HR V���:A:U!U�A;:?SA? _ testa-se por wdo gênero de

-

• ENTAO PROCURE O ESCRITORIO DE VENDAS' ��;'��l:n:�::i �:�us��
• UI<: J!1,I()VF.l�. Dl': • teressados. Nestes têrmos,

• .\il()�I)T'tIO�H��11?RA��J,��O��A231��I.IPE SCHI-, Pede deferimento. Tijuca:;

Sh ESCO. 6 de abrll de 1961. (ass.)-
• r�f\�.�l����;,�A���E�����SoN�n���� �pm����'�: Ra.ul Bayer Laus. - Test

, ..... _ ... 'tIii. __ ..... " Ii.'" 'iiIIo __ W. .. ,'.'n:nh,,�· I I A�!f.f"ll José- dõ DiA :)n . .:. Domingo - Enl'ontl'O do, Bn;ltlnhl)!:i

Melhor.. 1

..Iivi..
ac.. I ......
re..ni ......
I'

Dores no corpo. cabeça pesada e dolorida.

íebre. Contra todos êsses mal-estares do res

friado e da gripe, tome J ou 2 comprimidos
de MELHORAL. Aquela "quebradeira do cor

po" logo desaparece. A cabeça se desconges
tiona:' l\ febre diminui e a temperatura chega
ao normaL Em poucos instantes, você se acal

ma e volta ao seu natural, sentindo um 'novo

fi!:.irno e uma outra disposição!

Tome I ou 2

comp,imid", d.

" T
por Waltell unge.

tanto,�u:�:a" taiS',Ias _ pesdsoa�,...vjv:ram tão bem devendo
'-' ereçoes e marco po) B d

�� momento atual "da, "ida, -�ua'ndo t�� as:q��ter
.... co�o�ando fiado e pagando em presta ões!

Ga::deJras, radl�s, tele.vü,ão, automóveis e até �asa�
�ltim�;C�;I�p�Ol; COisa I,naisb certa que Ii nestes
r'

. <lj.rne emraromeu t.empo demoço. Ja o meu saudoso amigo, velho Neves quandse e�contrava com a gente nos seus últimc� tem
o

de vida, costumava dizr r: "Tudo está rnuded _r;>o!.

����e, tudo ��dou.
,. E tinha razão. Vivi ��a���

.1 em .que pagar e-n preslações" era muito feio
-rOl�ente tinha ver�onha de dizer que comprou a' su�

pa, seu
.

chapéu o seu sapato fiado! Em 1907
qu�ndo .eu �tnJla 17 anos, resolvi entrar como s6ci�
�al a {\ Clube 12. Mas, prec!savn me- vestir de acôrdo!

I ;�qU� e .-:cartola! !"1uik. em uso então. Garihav�
,

�ll :�IS por mes lã no Cabo Submarino. Pa ava

�� )mlkrels de pensão. (Cama, comida e roupa I�vé' ..
I'.

a Rua F.:rn�ndo Machado, em casa de um

f fru.?ate portugues. (Lembr....�e amigo Lulz Carva-,ho. Éramos compenhetrcs de quarto.) Um Ira us

�ustava cento e poucos mil réis; calça listrada co�té
I\:��co e a .lndi�pens(-,vel

.

cartola .... lá -se ia � arde ..

Rtbeí
e mats alguma COIS:1. O Que fazer? O velho

meu-o
.. est�belecidc na Rua Conselheiro Mafra,

salv�

alfetataría e 'artigos para homens, éra quem nos
sa �"va d.�s apuros, vendendo em prestações. Ní ..

guem prensava saber diste. (às "namoradas" i�
n�ra�3m esta� vantagens!) Amigo dos meças, o Sr.RIbeIro nos tlr.ava del':tas dificuldades, Bem verdado
q�e a gente tmha que escular as, suas "conversE'
ç�es� e est,�' sempre de acôrdo com us' "suas" c�l':
vlcçoes pohtrcas. <tE' pora� Hercílio Luz em assim

;:a a�,sado e' o "Lauro" oroC'edia desta e daquela
\��1�aa . A geni.e ouvia e não custava concordar!

_

a pena.. Pagavf_ e um terno de roupa em pres-.
t<,çoes m�nsal.s de vinte mil- r'éis e, as vêzes, quandofalta\'a dmhelro, o Sr, Ribeiro também aceitava 15
ou lO! Levavr- .. -e uma lJl:'quena "recomendação" .

mas conc:;rdava sempre. Ele no fundo era bom., ..

���o� ..nas, t.�do. portu�ltê;;.: "Como tudo mudou,
g
..

Lange . Sll�l, hoJ(' sao as próprias cas"s co ...

me�clar5 que anunciam e ,,,fererem as suas mer/:'a_
�torlas par�_ pagament� em nrestações! E' é porIsto que: 'Nunca tantas pessoas viveram tão bém
dFvendo tanto." _

Elizabeth II, Rainha da )ngláterl'a foi alva de
g�'andes manife$ts.ções de simpatia na' sua recente

V.Uisel'll_.:pel.a. Ji!ri�a. Nas,.�Co&l:as de Onro' existe uma
povoaçao cham'aafl "G:\". ónde lhe foi oferecido G
pomposo título de "Maravilhoso oUl'ico". Este ani

�al7...illho €- .. lí considerado como exfra;rdinàriament;
lI�tehgente e, por isto, adorado como "santo".

-- _/_/_1_' _

Bjarme P.eddersen. rOIn :m anos de idaoe, um
analfabeto l'ts.ldente �a ci�ade_ de Bergen, Noruega,
�ca� d_e pedll' uma mdemzaçao de 29 mH Marcos,
a d�reçao da escola de sua cidade natal de Kinn.
Mo!lVo: Alega que a sua antiga escola é culpada de
11M leI' aprendido a ler e escrever, durante os 7

anos que a frequentou! _

----:-- -1-1-1-/- __

Vende_se excelenl-e propriedade, situada nos ar"

redores desta Capital, em praia discreta, com paisá..
gem muito pitoresca. TelTcno ide 40 m. por 500 m

(20.00IJ m2) com leslumhrante pomar (mais de 250

O sargent.o estava inspecionando os novos re_
crutas, q�ando sentiu 11m certo movimento nas suas

P�a maIs Info,milçÕ$s a cos�as. Vlro��se e viu um soldado apontar.lhe a

FILIBRA eSPtn�arda. Idiota!. rugiu, nunca mais cometa essa
estupIdez, mesmo que, o fUzil esteja descarregado".

.:';'��l�!:� !���M����S,l���� O recruta responde: Mas, sarl{ento, a anna não estâ'
l'a'J""utn descarr-egada".
f'oIim.IialIc;.,.-fi!w.I�I.I:.U.A. �� ·õt!>'f<"".·-'-

-==:==��::����!in�iI!!lI�a�.�-.:.�I,__".....; - - -1-1-1-/- - -

William Morey, um velho técnico de futebol da
Inglaterra, é Um fenômeno. O veterano treinador
acaba de completar 9·1 anos. Apczar de sua idade,
um �Ol1CO �va?çada, resolveu casar' nela quarta vez.
Mas ISto nao e tudo, Morel' é também cm fenômeno
medicinal: Nó decorrer dos úl_timos mêses nasc-eralr..
lhe nOiântes, o:; terceiros e fortes e perfeitos. _

P A R T I C I P A ç Ã O I
- - -1-1-1-'- - -

JOAO CARDOSO Vva. RÚBIA PALMAS

Ie D!\ SILVA AMASTE

CLÉLlA ZANINI C-ARDOSO

Participam aos parentes e pessõoas de suas relaçõell o

cont.rato de casamento de seus filhos:

CLÉLIA MARIA e CARLOS ROBERTO

CON1ELHO ÚTIL

refor�a�as�abi�i��et�i��!�à�S se ��zoe�s�:es����:� poi::
ela é a sua cor,dução.
r.'la CONSELHEIRO MAFRA, 154

árvores frutíferas em plêno vi�r) contendo, ainda

pasto e maio cerrado, lenha etc .Ampla morada da
alvenaria com lodo 10 confôrto (luz agua encanada

ga!·n!.t>il'os, etc e.le.) Prêço excepcional - Entrada
CrS 1,(10.000.00 e o rest:mle financiado. ,Negócio
rli,C'ito �en1 inlf'rmf'diários. Tralar a Rua -São ",orge,
2!i. ne�ta cid"nC'. _ Ideal para férias. fins de semana -etc

�ROGRAMA DO MÊS
Programa .

do Mês de Abril

Ela, depois de uma briga: "Deverias ter casadc
com uma mulher mais estúpida do que eu". Ele-:
"Não é minha 'Culpa, não consegui encontrar" _

---1-1-1-1---

Uma curiosa novidade foi introduzida na Ingl,,_
lerra: sapatos com rel6gio que marca os passos! As..
sim. quando o pedestre descalça as suas botinas iI
noite, sarbe quantos qu�met�os andou durante o

dia, tal qual um motorista com o seu automóvel. E
dizem que já houve cenas de ciúme por parte de
espôsas desconfiadas ao examinarem o "relÓgio') do!
maridos, para saber se "êles" andaram demais e _por
distâncias "suspeitas"! -

---1-/-1-(---

RÁDIO-TÉCNICO

PRECISAMOS COM PRÁTICA
Tralar nas Lojas Pereira Oliveira
Rua: Conselheiro M�fra n. 6

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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São nada menos de 10.000 família•

·helioqós
Graças ao seu grande termina! marítimo de Itajaí GARANTE,

'_':r;.". -�

helioqos

FORNECIMENTO
REGUlAR

E CONSTANTE
DE GÁS ENGARRAFADO

PARA 10.000 FAMíUAS

. de Sente Catarina que não têm

problemas de cozinha. São 10.000

famílias que souberam escolher.

Optaram elas' por HELlOGÁS, a

única organização em todo o Estado

que mantém uma grande TERMINAL

MARfTIMA de gás liquefeito. E, gra

ças 00 abastécimento contínuo des

sa TERMINAL pelos petroleiros da

Petrobrás, os estoques são perma

nentemente renovados e assegura

do assim um fornecimento regular
e constante para todos os consu

midores de Heliogás.

Entre também você para êsse grupo

sem pl_jjJlemas de cozinha - .ntrt

para a FAMfllA HEllOGÁS Ide nossõ Estndo

JOINVILLE

Com. e Representações
Douat S.A.
Rua do Príncipe, 839

JARAGUÁ DO SUL

Schulz & Cia. Ltda.
Rua CeI. Procópio Gomes de O!iyeiro.,9!l

SÃO BENTO DO SU L
Ângelo Zanluca
Rua Visconde de Taunay, 1

Casa KlingerrdeErwin Schuhmacher)
Rua Visconde de Taunay, 16

ITAJAi
Pimpa Aepresentaç�. L.tdI;
Rua Hercl!io Luz, 35

Com, e Represe rtacões
Douat S.A.
Rua CeI: Emitio Jordão, 83 BLUMENAU

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

Hern.es M"cedo S.A.
l1u:1 If, Ikl NovMllbro, 1256

TIJUCII.S
José Nicoiau dos Santõl
Rua CeI. GaUotti

Lojas Madison S,A.

Esquina do Prlncipe
SÃO FRANCISCO DO SUL

FreitaG & Cia.
Rua 9 de março

Musse &. h-mão
largo Almirantfl Moraes R�fJo, �/n:'

Comercial Satfer ltda,
Av.niúa Getúlio \/'õugae

Jorge F. Baggenstoss
Com, e Ind.
Travessa da p�" �Ij

RIO DO SUL

Com, lnd. Scbroedee LtdL
BRUSQUE
A"ch«"r � f!o Comérclo

ii,'.; [!.I'�Ú do Rio Branco, 220
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�::�;�A:�B:.�;�S\lA�;§IM-�f�\:R�ºNAi��N��,::�� :.��
ter Alba, do "EXOEL- via de gula e Intérprete E ,Uma ultima anedota, que LInS, consciente para outros, vasa Nao q�lz - com gran que me Interessava era ver

I Assim, as fabricas Pufillov,

SIOR", do México I quando me Ouviu pronun- me parece um símbolo do de todas as aspírncões do de índlgnaçân do meu guia as reaçoes e os olhares d� de S Petersburgo, poaauram

IV _ O SINO QUEBRADO ciar � D_ale.vra carroussel", que vai pela. URSS nêsse,ter PO\'O scvtéuco mlstur_al me aos turistas, homem da rua perante Lenl

I
nada rnenvs de 2010�O opera

DO KREMLIN exclamou: "E' curtoso. , . .!I'(; repa. Num dos pátios do vtstret o mausoléu de Le- que nao precisam entrar na
I
ne a Stalin lias E a conorusãe lôgtca

Nos tempos de Stalin, era muram 'a palavra ·russa�." Kremlin existe um' enorme '-, O mausoléu cOnstitUI ll�n

111
que chega o leitor � Iegicn

comum ter-se .que, em Mos Claro que não me atrevi � sino de bronze quebrado e C. E. V I r: C A S O R L E t espetáculo fascmante Na� e tncvitéver � e que a índus

COU, dizia-se oficialmente desenganá-Ia. enredo ao chão, que foi \ pelas duas murmas que ali trlallzação não foi obra ex

Sem dúvida' existem cer- mandado fundir por um an r. D O

\
;)e encontram � a de Lenine cluslva do regime comunista

que o tele�o: náoBf�i �n;�� tos aspectos dêsse. nacíona- t.igo tzar. Todavia, era tãq À D V O u À com a mão de hemlplégtco e que mesmo sem êste, teria
tado por áb�

am �e nomEl' IIsmo � os de caráter ofielal grunda que quando lentaram fechada a de Stalm com prceaeguído de qualquer fOI
por um� o ;uss� desco-' ,_ que não se'prestem a sor- içá-la até' à tôrre onde de-

Ed Z h 2 O A d T 1 f 2248
seu rosto calmo de paranót ma E Isso é algo que delta

�;ra�:� qU�O o :��;Iro vôo
I
-tsos. Na célebre, Academia veria ficar, caiu e quebrou-

__ :���ar
-

:_:_��._ co adormecido
-; �:�ía�:' �r Le1:ta o prinCipal' men

em balão não foi

abSoluta-I
s'runee, sitúada nas cerca- pelos ?ro�r�o b t _

to do regime. Assim, e me-

�ent� o.dos irmãos Montgol 7�:I�:�0��:c��c�a�n:� ���� da'��ef:�eer �����n�rt�n� :;:�: (UNICA SANTA (AIARiNA �:�%:��:no�Squ;�s��:ga: I Ih_ar esquecê-lo..
_

�::�Oeq\����: ac:!������ f

��t� verJnelh�, vêm-se umas de se não p.ode ser tocado?" �ã:�:ill�U�r�::�o�an�r�:Sí�l� Dr. Hélio Peixo•.
h va Povo Dessa lapidas de marmore com os ,- perguntei ao meu gula. .

E to-! A'd d�e c a:apropaga�da ofiei;1 nomes dOS guerreiros tzaris-I
"Bem, mas de qualquer (I'n'ca Geral ca de GuadalaJar�. e�l: I voga o

arma,
I enttvar em' tas que conquistaram novos

fOl,.ma,
é o maior do mundo"

\
I I ra em Moscou seja pr�� o

EscriLórlo _ Rua Fellpe

��:u�aevafO��a pueri;-_ � terrltórl�s para a Rússia: Se
�. respondeu êle� após um ��:a�i�i�:n�:�,as, aoosv;re�re;, Schmidt, 37 � 1.0 andar _

nacionalismo soviético. os jovens russos
. c��heeem

\
minuto de renexêo.

Doenças Nervosas e Menta,' ( __ corpo embalsamado de Le-
Sala 4.

Durante a minha perma- m\�it� pouco a _historia da LEl'!INE VIyO: .)
une. é perfeitamente idênti

Resldêncla'� Alameda

nêncla na Rússia pude comi- propna revoiucão, em troce 'A excecao do propno cor-.. Angustia _ Complexos _ Alaq\lf':- M.IO'R,·
co 1

Adolfo Konder, 27 - Caixa

ratar vários exemplos dêsse conhecem pro�u�daDlente a po embalsamado e de algum • eroetemeucc etenve e aexual •
No Museu Lenine _ que,

Posta!, 406 - telefone 2432.

nacIonalismo Ingênuo, ba- ntstône anedôtlca dos Tza- retratos colocad_os .

em Iuga-
III Tratamento oetc eretroenoove rum IUU·.,tp.:<I'" , aliás, não oferece grande in

seado no completo desconhe res. res de onde nao e poSSlveJ ., rusunneterapta _ Cardlozolofllt\li :{tl\l<)\l'rM.DIIo �. -erêssc _ projetavam uma Dr. Hélio Freitas_ ,.
cimento da realidade e da en�I::�:� d:���C� ��:t�h�� �:t.I����� ::taMI����� �o��� • PSI��I�e:�i:ll�l\J� p:Wllllatra.� _. I ���i��:�osd�a :;:�m=�!��: I

Médtco da Materni- 1,

hi��;I:ih�S��i r�!�:,l�:;:� mundo tlve quando me per- ningrade, e, suponho, em' DR PERCY JOAO DE ecaa-, • tra LeSe, em plena revo', dade Carmela Dutra .

os turistas são outros tantos Bu�ta�'lm qual deral:
meu da

t UbRSS. �s jove�s pouco i, DR. JOse TAVARES IRACEM....
• tucão falando ao povo, aos

DOENÇAS DE SENHORAS ....

::�::al::��:ll;ou't;:�;. ��� ;::�:.:::�:F;3�:.�:����; ::O:�'l��� P,�':�:m p���u�: CUN6��T��{;�!'":5T�� I�Eb:;�)RAC" ,�;:c:��=, n,':,�";::.���l�on��: PA���;,,;�;�:::IA
���:�dqe�e ao:l���:á�: �:�� que a minha pétrta levou ce�:�inc. ao contrário, pa- � • F.nd�tl����aAV��:I�'�ll�a�:loZ)R':\O�,o��: a7-53 • ���l ��l���ti��. ��n���Oi�,e�� OndM curt.as � Eletl'O-'

cêses e alemães, os indl'li avante lima revolução muito rece estar vIvo. Não somente -
�nfértuo. I

congulação

duas da classe médlã in"lêsa,' anies da· Rússia, e que a re· porque Khl'uschev ampara

I
.. Consultôrlo: - Rio Victor

as datilógrafas norte·amerl
forma agrária mexicana era se ao seu nome e retere-se a

SEGUNDA TURMA DO AR'TIGO 91 to�o:��s:�r���:r��sed��:e� Melre·les. 24 - das 4 às 6 hs.

�..:�:�_�;d��ml�:�fe!!�:=�� �=. ;i���é:�:;�rd�:�:i�l�= �:��I�téa��;�I��:��i;O�r��
)

���..�:en:â��z
� na��nse�: sa�=�!�����:_ ���'e���tos

da a êsse respeito, e apenas prio Lenine. como no tocante (g,'na's,'o em um ano J Fones' 23-22 e 63-67

�.�i:.iag��m�eos t�::�lO�- vagamente sabiam da ocof' â teoria .da inevitabilidade ?OUCO aguda de Lenine -

I
'. .

soviéticos não estão em con-
rêncla de uma reVOlução no das guerra!; no regime capl Faça o Curso Ginasial em um ano apenas. fl'equen

I
����: :ê:� aparece nem uma

,.
Dr. Henrique Prisco

(ições àe sonhar slquer com
México que supunham, auto- talista como, também, por lando as aulas do Instituto D. Pedro II. Por c.utro lado, embo�u a Paral'so

11m passeio à Polônia ou n Inicio em junho pl'óximo � pouca;'i vagas.
I)rópria pl'Opaganda sovlêtl-

f'lnlãndla, parecia-lhes im EDITAL lniormações à rua Nereu Ramos, 39 (Grupo Modélo
�a seja a primeira a

delxá-'I
Médico

possível o que eu lhes dizia .
ma:; Velho) das l8,30 às 20,00 hons diàrlament('.

:0 entrever, qualquer visltan OPERAÇOES � DOENÇAS
sõbre seus colegas ocidentais.

!
te algo observado� fica as-

DE SENHORAS _

1:: não podiam acreditar que

CLINICA DENTARIA COM ALTA ; sombrado ao venfl�al' que Cli1lica de Adultos
o próprio nível de vIda é ab· JUIZO DE DIREITO DA Executiva, que llie move

_ I o� estudantes, os uUlversltá- Curso de Especializacão no
solutamente inferior ao do 1.a VARA CIVEL DE -

1
CARLOS HOEPCKE S.A

VELOCIDADE
1'I0S que nos servem de gui�s, Hospital dos 3ervldoi'es d

�jr:b�!��� ouno;:��er�: I FLORIANOPOL1S
! ��g�sTmA

.

E COMER..

�,�;,�sn�a�mOdueO;t'o·��uma�.�n�o'��df:;:h,',.!:t6: I ���J��O d(eSe;�dl:O'd�,o), Pc'0°H?
preferiam crer que eu os es EDITAL DE PRAÇA COM I Um. balcão frigorífico, Si.'gUhú'l iI e,.-olllç§o moderna Odontológka, V. S.

>' • ".."
' ,.

tava enganando. Ta: desco' \ O PRAZO DE VINTE (20) ,mal'ca 8acelli, usado com \,,,,!t'1"8 ái"por li.' UnJiI Clini'�H Denti\rifi "RPR?, de lhe lHO
"ia da revolucão russa que!

.�ult.a.s: Pela manhã no

nheciment.o da realidade .ex DIAS II t;7 cm de altura, 2,20 cen- j.(.j'('iOlHll' um tratamento inteiramente indolor e efi· ;ualqUel' um de nós, ociden-
I ��:���s deI5.�O!\·t����:. e�

lerior chega a ser

assombrO-I
tlllletl'lQS de comprimento, "It'I1\r"""""""u d" ,''''','rl.d'' p." ,"ta \','0.'00"", 'OO.MI

tais. I
di t '

soo Os russos acreditam que O DOUTOR WALDE., 71 centín�ell'os de Jal'gUra, '''�... � �u. "" ,.. � .... '"

Assim, por exemplo, o gula. I an e no consultoria, à

lm Paris, Londres ou Novai l\'iIRP CASCAES, Lo Ju� possuindo uma pedra d€ r"I�ri:� ;��om,:.u�:il _ Consultório 1I'l0dernamente in. lue me acompanhava não' ����in�u�e: ��::tO��:.
lorque, os operários morrel1l Substituto, d<l La Circm:� mánnore, com I.rês porta_:. 24 tê Fone ;abla que Trotsky escrevera'

Telef. 2766. � Residência .:__
.

ceAfo:;;t: f���erSltária que ��Çã�/e��:�::i�l:oEsta�� ;2;,n:I;'��c;lla��é�:it:�0�� ��1:5�0_'� �����t�:a��:����: ��m h�as r�eoor�d�s.
-

� i:'��Sa����: !�����!eo v:��� I) Hua Marechal Gama d'Eça

me servia de guia, observei cargo de Juiz de Direit" conservação. j lo citp.i a sua célebre "Hls
n.o 141 - Tele!. 3120.

(ue o inconveniente do alfa da, La Vara Cível de Flo-j E para que chegue ao ATENDENDO OlABIAMENT� NA ,-��,an�aO�i�:���,ã� ur��::' j D L D
:)��as�:;::all�:d�e:el���'; �;��ó�:li�an�:p�t;larf�â,E�;- ma�,��ueci�e;��irdeo t�p��:! MATERNIDADE r.ARMElA OUTRA (antes de informações mal� I �iini::roGe;:[a
elas letras à do alfabeto ro forma da lei, I sent€' edital que será afio I l.catadas E nem de nome

I
I t li' b

I
::onheda�l a Radek e Ka· ,

E:.peclallstn em molêslia

:������õ:s��ell�:: t�rl:e�da:, I s':te s:d�;�t)Je q�:aç: �:� ;a�:b��cü�u:arnadef:��:��: SERVI'O DE RAIOS X -nenev, e nunca leram coisa de senhor;s e vias uriná'·
afirmei, que em vêz: de 1(1-': b prazo de vinte (20.) dias j lei. Dado e passadonesi.." alguma saída da pena de

II
rias. Cura radicai das infec-

.'1.1arem as letras do grego tIl virem, ou dele conheci .. cidade dt: Flol_"janópolis Bukarin.. <:,õcs ao;:-udas e crônicas, do

,,�s�em ..

preferido inv,ntaTtl&.i n�ento tiver�m, �u�, n,o I Estado de Santa Catarina 1
HI.. ll!d"lI'�iltU !)R�:��""�B:E����I \. 1,;1 H .,

O livro de Lenine que pro apflrêlho genito-urinário em

�!a:X;�:i��:s·d:S pe��:a'd� ��a �:r�: �a�ó�:�:�mo'd�: ��s ��:�ts��e a�i:S �: ��� i ' '''''�_ .t" i.�tÓrtJ:l�(> _ \'e�h'ul� 8UIM _ Ktu� ��c:a:aa!�� :!:r:s��eE�:a�� :����ho: ��=�:ti�::n��ss�s�
Ilrincípio, mostrou-se surprê ;luditórios dêste Juízo tn'_ novecentos e sessenta e

T"ral -- I'�l'''�.
- 11,lel!'tlllll ... Ir

� a Revolução" _ e é fâcilj tcma nCI'VOSO

�a, para agastar�se em se- rá a público pregão de um, Eu, (assi) Maria Ju... 1I,.tt'r"�l.lplTIg�grlln.. _ ItadJo,rana OblÜ&rln compreender porquê Ades' Horário: das 10 às 11,30 hs.

;;uida. O que eu pretendia, venda e arrematacão, a raci da Silva _ OfiaaJ
\Gr:nlde�) _ Krllllolor1a PedlAtrlca

. :rição do Estado co�o con� I e dar; 14,30 às 1'1,00 horas.

("����s�;:arc���:II�t��le :;� quem mai.s der:- � maiOl Maior, � subscrevo. (as;.) 1'".;t'!�fH ��:<�I"�{:���;::EN��D�;QAU:tD�
....

sélho de administ,ração dos �oa���::�,rl�: :uul�al:���l�
russo � disse. O alfabeto �:�f:Çã:fe�:ce�r$0���Oo�,0é'07 ��il:e�)�roDire?t��caes -

tSI't'.Rt'CO Rus irmÃ Benwarda _In Orubu/I" por ��:�:I'����:O�ea�i�n�acl�;�i��'! (esq. da Rua João Pinto)

!'Usso, era autênticamente do objeto descrito, penha.. Confere com o original.
ta (Alml.e' Lam!80). ajusta-se atualmente muito � Fone: 3246.

I'USSO, e não. grego, pois tôra !;'ado a MARIA NAZA.. melhor à sociedade sovlêtica Residência: Rua Lacerd.1

bwentado pelos russos:. RE' OLIJEIRA, nos au· Maria JUraci da Silva

Fc
��� �e���s��t�� Eq:e a��:a� ���n::,�3FO������;� elo

to1�1 �::i�n�I!�:l:'r:���� tos n. 3](_'30, de Ação Oficial Maior ,

CLUBE REGRE ATIvO Cc,munismo o Estado de des-

i.lformaçães destorcldas e venecerá gradativamente, Dr. Walmor Zomer
Ido da mú intenção pessoal

- - - -

6 DE J A N E I R O 3intetiza as aspirações da Gar'cI'a
-- não me pareceu absoluta- '..... parte mais consciente do PQ-
mente agressivo. Assim, por MOTOCICLIS1'AS

_',_5T RE_IT O vo russo. O Estado � qual� Diplomado Pela Faculdade

F.xemp1o, tive oportunidade A RAiNHA DAS BWICLETAS. avisa que Quer Que seja o próprio regi: Nacional de Medicina da

ue visitar, no Parque Gorki,) ': ���o:rctl:t�se:ecI�!�b;e::�·.vi��II�d:e b���I:I;�e�� !
me � ê o inimigo aos olhos Ex�t�i�e:::'d��; c��c��:ilda�i�!Oen�m�������O·'U;!;lé��:�J.) Mafra, 154. I'. PROGRAMA PARA O MIi:S DE ABRIL �o:q����'::�� !�t��;o ê���i� Maternidade-Escola (Ser,

O público desfllava lenta· I existente há cinquenta anOS viço do PI'O!; Octávio Ro·

mente lnr.lusive muitos turls- -.-:- -.

R E A B E R T U R A 'lOS países ocidentais. drlgues Lima). Ex-interno

tas ianques. Nessa ocasião, Talvêz, por isso, ê que se do Serviço de Cirurgia do

�:�h:�fO�=��ív�eo:�v:' ,p a-�' N DA' N 6 L f ,5
DIABr�;a:��I�O";;COJha da Mlss Bm ��lme�lc�:��i��la:�e:�eem���I� �:s:'��:\r���é���C'd�oH���

olhar que pudessem ser..,in�r �
tolandia" � Inicio às 20 horas de "O Estado e a Revolução" I pital de Caridade e da

pretados como de agressIvl· com o Prol. rir I EdwI. d Green DIA 22 - Domingo -

I:ll
nas livrarias de Moscou (! I Maternldo.de DI'. Carlos

dade para com os amerlca·. Brotolandia - Inicio às 20 horas I Leningr�d�. �as dezessete Corrêa.

n�u��op::�:��· que me
à rua Ten.ente Silveira, 41 �����: d�h�u�I�:O}�li�CI�aà:�b�; c

I
%�U�:;�e�l��:��!�s e���

I
��:��:s. ��E�:����A:

ocorre. Passávamos por um piares à. venda. PARTO SEM DOR pelo

���I�;��. �,���:�:laCh�c�:� Olhos _ Ouvidos _ Nariz e Gargànta
DIA

�:a;;;ll�:ab.��r;; _ "Apresentaçào de ê ����� ;:�:d�e êL��n:es���. ��;����I��jc:::<1��a:i��n_
DOPS Alelia DR, GUERRIrIRO DA FONSECA �:���s da ��OVJnc1n" - Inicio às ��IV���., :s�rlt�a��lll���9�

I
�:;�s�o �t���;6��;S�:;:

tt A leitura dessa obra demons marcadas. Telefone 3035 _

Proprietários. ., ,

�jblçâo de Vllmar e seu conjunto d tra que 18 anos antes da Re- Residência: Rua Opnerr:.1

O Delegaria ela .Ordem t:LT:���6���1��'7()oNr�a:ç�I�US��SM�e;1 ��:r:�:�ll po;
ritmos em novo e.stllo.

e
vOlução, sob o regime tzarIs� Blttenl'ourt n. 101

Pulíti�'a (' Social, dr. JUo.! RECEITA rle 1\('1110"" com EQUIPO BRUSH-LO\IB nBSERVAÇÕES: _

célio Cos:a, e;tn., �lertan. F.XAME ,' .. ·OtJVIDOS. NARIS e GARGANTA por MO� Chamamos a alenção dos senhores I

,ln 41('" pTopnetéU'lOS de OER:\O EQUIPO RJ-1E�OL (tínic(I !lil rapital) OT'F,·

t
R'SSoclados, gue, será t'xlgida nalnres. hotéis e similares, RAÇÃO de AMIGD ..<\LAS - Dr.svros de SEPTO e porta para Ingresso no Clt be a

��::�� nd;"��:,��!� r:fure�: ��'�1�:S.::��o����,:�i8d:o;II:����ó���;����n�. OPPl'il em

�_ C.!l.�'t._t_ra: _S_OClal
e o

':lla_O_dO :n_c; �

__;=

te.'; ;-ln cOl'l"enJe ano, de a. CONSULTóRIO - RUA JOÃO PINTO 85 fem '

(':'l'do com o al·t. 12, com. fl'i'lllp It Radio Anita Garibaldi).
hil1adn p()m n ado 16, do RESlD�NCIA - RUA FELIP,E SCHMIDT 99
r"';;ulome.!l\o ela DOPS. FO�E � 8560.

Em Barreiros, boa I �l"c,riedade (3 lotes) com

frente à Estrada Federal (8sfa.lto) fundos na Estrada
Estadual, contendo casa de alvenaria necessitando
algY!)s aros. Pon19 excelente. Ereço CR$ ..•.
:100.000,00 a vi.�ta )

Negócio �urgente, Tratar l'1elo telefone 2.3 3�.

V·�E N D E - SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Carta!aberta ao professor Gustavo Corção
FpoliS, 16 de abril de 1.961 ramos celestes, deixou-o Em todas as épocas sempre um todo azul! Medite e

faça;
era cósnüca.orue rasgou,

pa-I
snuoecões cordiais

,LnUrikl.
Filomeno

Caro Cronista amargurado. E, para amai- exístarem os corções, e suas lima auto critica. Estenda a �·a tO.dOS nós, os segredos do SUl leitora assídua Ru-i Paldan�a MUl'i.nho 5

Sllúde e-paz de espírito! nar esse desespero, 'sem o crônicas, mas.. a humanl- mão a Gagarin o pioneiro da infinito! SANDRA Flonan6pohs..

-aá pouco tempo, Augusto ::!onseguir, você duvida, ou dade caminhou. sempre, e -- ---,----.-----

rederico Schmidt, numa po- .nelhcr, não acredita! É es- agora.vem marcha mais ace

·mica com você, descre- oantoso. Os sábios do mUndo lerada, deixando-os em seu

eu 0, dissecou-o com tanta inteiro proclamam o feito caminho!

rfei<;ao, que, se porventura nístónco. mas você, Gustavo _

0.0 lhe citasse o nome, todos õorcão, tider catótíco e

mes.j
Voce r:p�rou - releI-a.--:

ae o lessem, diriam logo: é trc emérito, não acredita,
a sua cronica de 15 do COl

o corcão o perfil! porque não teve a

confirma-,
r��te � que, para nega.r a..

H0m�m triste e amargura- -êc de testemunhas livres. c�e�c1a des��s. desconh�cldo�
o distilando fel! É o que to- -tas, quem é livre? Você?

sábios sovtéucos, voce. fOI

o' nnmdo conclue, lendo vo- .ocêque é presa d� todos os obri�ad� a �assar ��ttPlo
ê Li a sua crônica triste e irecouceltoe, os mais retro-

ma e u.rnc� e es. � cle.R
inh(!vrada. �ados,. você servido ?�or um� �:�o:,o�oc��st;�t��u���e�l���:austeridade

. ta:-tufa. . Voce
e cristão"? Sim, são burros

���::e �;zae ;�:�.:' lib:��:�: : o� estultos, pais que n:.o pre

sem .ê:,pre.<;são, de.dizer todos
'

�;:i���U:e�o�r:e��� �����
os días, pelo seu Jor�a!, um, nãcvtu. E, se você vísse.ite-
:����:.��l!O �:V�I�:�IC:: ��� ria, não 'digo a honestidade,

despertasse, antes de tudo o �l�:n� ���er��:eO�eS:;i�t���:
estarão na lua dentro de tres

Q�Ja�1cio Gag;arin, trtuntan-
c. retomou do espaço à nos

" r ara terráquea, exclamei

J :J.l1Ze da carona: Gosta

i't de ver a cara do Corção 1
.

lI. '!iagem de ida e volta

esse soviético, nosso em is-

.......III� �:�:;nh�c�do;OVi������'St:�5s?es
Não! Quem proclama esta

certeza maravilhosa é o Di

retor do Real Observatório
Astronômico de Londres. por I
sígnal um dos maiores cíen I
tis tas da atualidade, e, por

j'isso mesmo honesto. .

Tudo isto serta muito eu

graçado e inócuo, se você
rôsse apenas, um simples 1

cronista. Mas você é, antes
de tudo, um líder católico e

um professor, e, por isso, tem!

'Vi�ç'ro'" �B�A"r � a ccneecêo. o dev�: de ser

liPUBLICA� . �:;�:vií�e���ã�a���!c�� :�:� -

�

Com o titular da Pasta passará na borboleta do

pa-I��!�:;:ne:�ua!�����c�:� I ::��o, allás, isto _� problema

D�put.ado Lecie� Sl�_ Como professor é doloroso!

winski - Dr. João Assis Depois dos nossos pais, são

-. Deputado Federa! At, os nossos mestres que nos
tílio Fontana, Secretário inspiram! E, quando eles;
da Agr-icultura � Wal_ "mentem ou caiam a verdade!
mor Ohveíra, Diretor da quando 'falam em liberdad�
Administração da Secre.. e não tfun a alma livre cara ,

tm-ia da Agricultura - sentirem a grandeza dessa
Deputado Orlando Ber- hera gloriosa, que não é só

'

toli - Bernardo Muller sovteuca, como não seria só
'

Prefeito rJe Presidente americana; lnglêsa ou rran- IGetúlio .acompanhado VI" .. cêee. mas antes e acirnc .de,
readc r Francisco Ax, as., tÚdo, da Humanld�de inteira, I'sunto de interesse muni. então esta. .moCidade esté

clpto, - Dr. Zany GOI1_ multo mal entregue.

I�:gaÀss����:��r _ T�C;��� m:ôs��a;:t�1��7��ta�rgt�����
tado Waldemar Salles - se roeeemos nós, os brasüet
Paulino Augusto da SiI� vos. os autores desta

faça-jva. Comerciante de 'Iu .. nha, que será lembrada pe
barão - Dr. Aderbal Ra-. los séculos ajóra!
-mos da Silva - Eng. V.i.. E, agora, professor, já sa-

���o ���a;rf�eir� Depu; �I�::�S;�: � C!�:d�l�t�Z�I� I

SEMINARIO EM DIREITO \
A Fundação de Justiça corno com as internacionais

nt�I"-Americana, dos Esta- para um estudo comparado.
os Unidos, está patrocinan
o a realização de um Semi

iérto sõbre Direito, a.ser le
ado P.. efeito na Capital
!\mericana nos mêses de

umc e Agôsto do corrente

o Estado de Santa Catari

a far se-á representar por

ois aé'adêmicos de Direito
o 5.0 ano Ou dois jovens

advogados, conhecedores da

lingua ingtêsa e interessa

dos em questões de Direito

e exc:_;_fsões em vários pan

os de tnterêsee na grande
repúbnaa amiga, os Estados

Unidos da América.
E' uma iniciativa de gran

de ajeance onde líderes de

vários Estados do Brasil te

rão o;}ortunidade de conhe

cer os Estados Unidos e de

travarem conhecimento com

as leis daquela nação assim
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,

é O"aparelho para você!

GILLETTE Mo"oTECH lhe proporciona a, bar,

ba mais suave, mais refrescante que você

ja experimentou, Barbeia com perfeição,
permiteeseanhoareomsegurança,enãopre-

.',iS:l ".rmarl Depois da facilidade, do contõrtc

de uma barba com GILLETTE MonoTECH.

você jamais usará outro aparelhol

I�",i"a �. p'OOI,nho.
d •••mb,ulhe • coloque

a IAm,na '.II-urando·3
pcl" .,,,.m,d.�.,

Es1:ójo Campeão
contém um Apallllho GILLHTE MonoTECH e um MUNIDOR

de 61âminas GILLETTE AZUL. em olil estôjo de plástico.

o professor
-

Ore)tes Ciuimarães e a reforma do ensino em
Santa Catarina

:lS malas, para depois de

longos quatro (4) anos, rever
o lar famlllar e o Est.ado Na
tal.

Entretanto, depois de me

·(PREITO DE GRATIDÁO �ENO BARBOSA e o conhe- haver incumbido, em BJume.
DE SEU EX-ALUNO ALFRE- cido colega João dos Santos nau, de vários e urgentes en

.DO XAVIER VIEIRA) \reão, Ql\e reside nesta CJ cargos, no terreno do Ensino
_)itaJ, aqui radicado há anm primária e secundário, a Pro
.- depds de lon�o periodo 'lidência Divina conduziu-me
1agistério Catarinense, está 'lara o setor educacionà! do
�ozando a sua merecida apo- �ntão Ç-inásio Santn Catari
entadoria. ,la, onde lecionei pelo espaço

Quando em novembro de 1e dezoit-o OS) anos incOm-

,917 o posso festejado e Ines �}Ietos.

Ian�'. �!eR:�O�:)��m��aE::i�� ���:���el o�:�:�::o�u;;:��:; 1:;:��:�!��c::�tomd:n���
neste Estado da Federação: ·,elefonava daqui, para ° :ino secundáriO que, com me

o {lual se orgulha, entre as node1::tr Colégio "Santo An ·ecido orgulho, honra a Ter- I

(temais Unidades da Federa- o)nio", de Blumenau, ,solici- ·a e o Povo Cataril1ens�, o

t;ão, peJa· sua classificação ando ao Diretor de então, ·nodesto mestre que escreve

destacada no terreno do En- :õ'rei Ambrósio Johanig o.f.m. esta lacônica crônica, conso-:
sino primlirio. E, para tanto, de saudosa memória e pelo. ant.e orientação superior. es
er.a preciso que algum filho Wal !irou sabendo que o set: ava colaborando também, I
da Terra Barriga-verd� fôsse �x,-aluno, rabiscador desta� �om o inolvidável Supervisor
procurar lli fóra, um abali- 'inhas -- não residia naque da P�dagogia Edl1çacional, Ido, pt:rspicás e enérgico ti Cidade, mas sim, em ·Pe Professor Orestes Guima-

agogo.. \"0poLis - Estado do Rio de �·ães ...

Felizmente, o Govêrno do Taneiro, onde di'rigia UlI" Con:;;gno, pois, aqui, o meu

IEstado de então, Coronel Vi- Grupo Escolar (que, com ou nrelto ce reconhecida grati
dai dI:! Oliveira Ramos, lã !"aS unidades escolares, hs dão

àq,uele d,istinto
e inean

pelo ano de 1911, lembrou-se :lH\is de meio sêculo, vem ã' el casal de mestres pau

de contratar o magno Protes' ;endo mantido, sabia e gene istas oue, abandonando. em

SOr paulista, Sr. Orestes Gui- rosamente, pela possante 1911. ú confôrto de seu lar,
marães que, com sua distin-- Drdem Franciscana), imedia }ara ·:tqu! veio e com inque
ta espôsa _ D. Cacilda Gui- t.amente capografou para ( ll"antável energia e zêlo na

marães, competente educa- endelêço que lhe forneceu 'etor educacional, nos legou,
dora (que at.é há poucos me- fi'rei Ambrôsio, convidando· 1 nós eatarinenses, a cJassi

ses ainda vivia no seu Estado me para vir, com .urgência. flcação honrosa de que goza

natal) e mais dois professo- 'l. fim de auxiliá-lo na gigan- ) Estado de Santa Catarina,
res (qua.nto me recordo), pa- �esca, espinhosa, porém no- em matéria de ensino.·

ra cá '·ieram: trocando seu· brc tarefa da programada '!e��\!����.aPâ!ide:p��:�:�: 1

���ri��;r:�ta���al pelo nosso

f �:':�;��odOe E;;�i;:��OnoE��:�� Jeja extensiva a todos os seus

da8��:�r�.e o�a:�s :l����:� I Jt���O·origlnal coincidência ����au��c����o ���,d��a::;:�!
professores eram os senhOres estln-a fll. entã�, prcparnndo ram com a· vida, seu tributo

"�

o no�so Estado movimen
la ·se a fim de prestar uma

jt::,;ta homenagem pôstuma
1).tra reverenciar a memôria
d1 s�u(loso Professor, ban

dl'ira.n�e ORESTES GUIMA
RAES.

ao Criador e Aos que ainda e _co�hec·idos votos de

grati-I ad.m.ira�ão e, respeito a. me·

I
dadeira pedagogia edueacio�

vivem. dao a. veneranda edllcador�. mona 00 ex-Governador VI- nal, a fim de unidos e coesos,
E, de maneira tôda espe- pruvel·,t, viuva, D. Cacild:J. dai de· OliveIra Ramos que, fundamentarem o monu-

����:s r:e��!��s:�Ui'p�:fU���: G�Ú;�;�:::� modo, a nossa
/ ��:��·ot���adi�::a;1���0'B��i�� I ��� �ueor�:;��, c:n:s��::

•
--- I ta em JoinvilJe -=- soube acer-1 capactflade e dedicação dos

Editai da CaS8 I ",' no e"olha de um v"-,'�u, ,,"vo, e pateiot., '''',
, i d.nclel!"\) bandenantel no sen- vldores da. causa precipua ,da

DOS' 'QUIXOIES
':;:� ��," ,�aa PY�:'Y::�eOaq��;:: ��S�::t: ��;��;�a�O E,tado

(\:l.clo de acercar se de ele- 1
Salv8, pois, o.'".bandeit"allte�

me!�os conhecedores da ver., da cultura bardga-verde! !

P1'êmio Cerva,ntes
"SINe TRANS'IT GLORIA MUNDI"
(:'Assim passa a glória do mundo)Nos têrmos dos arfigos 20 a 23 dos estalut�s

sociais, a CASA DOS QUIXOTES institUí, corres�·
pondente ao ano de 1961, o prêmio de cinquenta mil j
cruzeiros (CR$ 50.000.00) para o melhor ensaio de
autor brasileiro sobre qualquer aspecto do mcnd'o I
quixoteano, mediante as' bases seguintes: !a) o concorrente' env!f,rá, com umá cart� I

de inscriçã·� onde constem o seu nome ·e

endereco, à Secretaria da CASA DOS QUIXO ..

I

TES (Av. Nilo Peçanha, 26. 13.0, Rio de J? ..

'

neiro) o original que _deverá ser rigoros<>"_ j
{} mente inédito, em três (3) vias, com o mínimo

de cento e cinquenta páginas datilcgraf.adas
espaço dois, papel de petição, margem comum.

b) Considerar�se-á publicado o eScrito

proferido em conferência:
.

c) não poderá ccncorrer o sôcio efetivo ou

correspond�te da CASA DOS QUIXOTES ou

seu oarente eonsaguíneo ou afim;
d) o prazo de remetente do original ter ..

minará em 31 -de dezembro de. 1961, realizan_1
dC�'le o jutgamento 'resp�ctivo; em sessão I
���:i�' aa�é 3:en�:d,;:rçoso�:n�!6;�te�n�e��e d� I
abril seguintf'.. -:l.ata da morte de Cervantes· IA Secretaria fornecerá quaisquer esclaTecimentof 1

�os interessados.
Rio de Janeiro,

ab.ril
de 1961

IJosé Paulo da FonseC<1.
1.0 Secrelál"io

Florianópolis, abril de 1961.
Alfredo X a v i e r Vieil·,)
L e n t e Catedrático do
extinto Instituto Politéc_
cnico e Inspetor F..�colal·
nposcntado.

Porém fica o .fruto bom,
Quando se pratica o Bém,
Feliz de quem o semeia lá no fundo
Levando a luz sem olhar a quem!

o -pioneiro da Qultu1"a cívica
Nõo indaga ql�em lhe é grato,
Mas com amOl' sereno se arrisca!
Dcdl1YI1'a1l(lo do ccglrei�·a o mnto.

J!:le era naulista de na�cimento
·E catal"in�nse de coraeão!
Deixando o beroo' nat:,l
Pén·" nos· aumen�tal' a instl'tlt'?jo!

Já se comemoru Um cillcoentelllÍ'do
Da refon:lla elo ensino n6dicat
E que gllarr/(ftHo.q nu'11. sacrário!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pr eleitura de Florianípoli
Edital

CURSO PARA MÉDICOS E DENTISTA
chame-se a atenção dos Interessados para o "EDITAL"

Jlybllrado no Diário Oficial do Estado de 26 de Abril p.

passado, que estabelece normas para a realização do oon

curso em epigrafo, cujas Inscrições estarão abertas no

periodo de 2 a 31 de maio do 1.961.

Informações detalhadas serão prestadas aos tntorcs

sacos. na séde da Delegacia no l.A.P.C., Divisão do' Ser
víçoa Gerais, 6.0 andar, sita à Pruca Pereira e Oliveira,'
nesta CapitaL no norárto de 8,30 às 11,30, de segunda:
sexta feira c, aos sábados, das 9,00 às 12,00 horas.

Florianópolis, 27 de abril 'de I 961.

Dalmiro Duarte SilM

Delegado

2.506/59 Francisco Evangelista
2.404/60 Bernadlno Luiz Cota

Com o presente são convidados os abaixo relacionados, para dent.ro de 30 dias,
a contar desta data, virem a Portaria des ta Prefeíturía prestar esctarecrmentos:

N.O 1('O M E ASSUNTO
3.200/59 walter Llnuares . inaLo 2 luminosôs de Pub.

2.499/59
3.132/59
2.963/59
2.524/60
3.219/60

José Egldlo de Aquino .

Hélio JoSé raarune .

Mcaeyr Alves

Ary Charnescky Berreta •..

Nelson Eduardo Schroeder
2.268/60 Evald.o Souza .

1.441/58 Joslna PolU

3.041/60 Montepio dos Func. r'ub. SC·.
3.106/60 Juvenàl Ivan Ferreira ..

'.'flO/BO Rubens Gomes de Almeida.
;,.725/60 José Kons _ ..

1.983/60 Caetano Cancelli
3.394/60 Levlno João Fernandes .

2.398/60 Natallcio Guühermtr,o Melo .

1.405/60 Adelgunde Oebler •..

LlOO/60 Matilde Schea.ter .•..

1.503/60 João Flcher .

2.568/60 Teatro Infantil de Fpolls.
1.578/60 Kirana A. Lacerda .

1.658/60 Cla. weteet Industrial •..

1.480/60 Joaquim Ribeiro Dantas .

3.�73/60
3.767/60
3.134/60
:).<I2D/60
1.145/50

Andrlno Germino de Jesus .

Carlos Alberto Cardoso ..

Acelon P. da Costa .......

:�'�:��:�esV��:�oel da "Silva
2.836/60 Antonio Almeida Alves .

1.386'CO l}ldo João de Almeida .

4.058/60 Vitoria saunno Raimundo
2.314/{I(l Olga Sllvu Nasc.mento .

3..163/60 Neli Seemann •

1.057/60 Lulza Ferreira
1.417/60 José João Jnnckes

3.207.160 João Francisco Muller

2.103/60 João canos da ceste
1.208/60 Jorpe Pereira e- Souza
3.118/60 FeUdo Gerareii Hegr!
3.479/60 Nair Maria. Cu!doso

Maria de· Lourdes Silva
Pedro Antonio Wagner
Demerval Vlelra

Marid Afonso de Souza

Rodolfo CW"'a Furtado '"

ValeU Maestrl
Adão Nllton Ferraz D'Ely .

João Jacinto de Souza .

Armando Valéria de Assis .

2.866/60
2.357/60
'!.066/60
_2.245i60
3.622/60
3.866/60
2.705/60
2.805/60
2.M9/60
2.756/60
3.273/60
3.119y60
U57/6fl
2.570/60
1.6BO/60

Carlos Boabn.id
Thimoteo Bento Coelho

Salomão Fllrer
Mario Abreu

1,027/60 João Oarcla dos Santos

2.305/60 Raulino Horn Ferro ..

1.852/60 Hel'cllla C. do Nascimento .

3.135/60 Honorato F. d.e Medeiro;; .

3.374/60 João José R. Schaeffer �

2.164/60 Antonio Dias Carneiro
2.352/60 Agricola do Nasclmento Bruno.

Consto casa de madeira 2-B

Const .. casa de madeira 1-B

Const. casa de madeira 2-B

oonsr. casa de madeira l-B
. '.. COnsto casa tle madeira 2-9

Demolição de const. de Prédio
Reforma

Acréscimo de Madeira

Const, de Prédio
Acréscimo

Consto Rancho de Madeira
Consto quiosque de Made-ira
Consertos no Prédio

COnsto de um varandão
Const. coas de Madeira I-B
Consto casa de Madeira 2-B

Reforma

Lançamento (2) casas

const, de uma dispensa
corecar faixas e cartazes
Desmembramento
Reforma

Consto caas de Madeira I-B

ccnst. casa de Madeira L-B

Consto de Muro

Desmembramento

coust. casa de 'Madeira 2-B

Consto casa de MadeIra tipo p.
Const. de Depósito alvenaria

Consto casa de Madeira
const. casa de Madeira l-á
conss. casa de Madeira 3-B
Consto casa ele Madeira
Consto casa de Madeira 4·C
Consto casa de Madeira I-B

Const. caas de Madeira 2·B

Const. casa de Madeira I-B
Const. r-asa de Madelrn 2·B

C�l1ST. casa de Madeira 3·B

Con."j. rasa de Maceira I-B

Cüml. casa de Madeira I-B

Consto de Prédio
Comt., de prédio

Re(orma
Consto de H.UfO de Arrimo

Desllleml)�'amento
Cancelamento do Imp. Predial
Consto casa {Ie Madeira 1-8

Reforma •

Reforma

De5mem))i":lment"o
Consto de Muro

Acréscimo

Armar UI'" pàrque de Diversões
Com:". Rancho de Madeira
Armar um Parque' de Diversões

Desmembramen�to
Reforma
Consto de Muro

A. Plant.a do Desmembramento
Reformà
Consto de Muro

A Guida Muri - fundador benem�rito da"c:uliura de Caiézinhf':' de Joinville. De Políbio

���l�:n��aga - Presidente da união Jcinvillensco

.-. Não sei porque, certas pes§.pas, cuja vidaprofissional podei-la ser uma constante
_ prova d

seguranca ernouva, teimam cm retraiercse a si rnes-;
mas, como. c��tuadot·a.<; de estupidez, ignorância (Ifalta de sel�slbtlldadf', c"tl'uvassa.Qflo recalques per..

soais, atr�ves:de p::onunciElmentos abjetos e falsos.
- Nao tIVe medo c nunca terei de resjicndee�nl1lc�.e obj",�ivatn('nfc, nos que ata�am con�cito�

I(!:ol,�g](:�os, cUJa. defesa temei por obrigação de cons
cjencra. Responderot fi todos quantos, de Uma manei;';
o� de outra,�ten,tam solapar a verdade e criar arr-..

C(!n�1IJt{!l"i,1: Rua .lerônímo Coelho 1(; - }O anelar - j bientes, sob o .!'ilgno da facciosidade e da mentira,FOlie 2225 procuran�o assim, prejlldicar a classe estudantil
F'<, tuetvamcnte com hom", nHI�':___ .___ r.

- ,Dl;, o lIla�inr.d0 autor (le "A EsC'ola Pública
. I�<IO e ctemocrdüca porque nega màtrtculaa", quemumeras escolas superiMcs púbücas, negam matrí�
cul{ls a e�ntenas d� olun()s, am'avades cm vestibular.

- Na') I?retendo defender, � questão de negati_
vas

.

de matnculas, a al'lnos aprovados em exames

�\'C:stlbul.ar.es .. Todos ,sabem ({lle as Faculdades pOSSt' ..
em um llinlta�o nun:t'ro de vaga.'> e o:; alunos quetel1hl111 o ,v�shbul"t", compreendem, que sc não at_

��.:i����;l�. Ollma colcc8.I.:<"o, difi.cilmente conscguilo30

O Ens_ino..e Sua !.Processuação .

- Comp'·,end, "u",,,· do a'·[;go a oue me

I::1'.is�.� o SerrN1í:rio dc (ia:; diversas dIsciplinas. rd:l"ú. qUE, os �xmnes vestibulares são feitos para
d

- , .

N-
-

d' d
efeJto de �eJeçao �e alUnos, e os melhores, aprova��9.���:�� �aI����üraJr .. JO�;; j A a.�l�St:rr�� d�;,� �:I' P:���;: I dos, em nume!'O nao superior 90 de vagas exister4.es

f'xi:'cuç[.c rigOl"CE'.'\. elas se�uin I ta com o aU:Kíllo d� ihls�ra
,

na Faculdade" são mal1·iculados. I!ilo_não é cei"cet'.

:(;� medida.� l'egulamentares;

I
,,(te:; c

.Olltras
matérias Quel

menta .democratico. e nem orava de alll: ... :Jemoc!·atit·_
a. -:- divisão do llrogmma visem cOl1ét"etl:t.{l-llls, visa.nd . ll�O, J?OIS a oportunIdade de alca,nçar uma hoa coloca...

.:'In etapas mensais,
�

llelo� o seu melhor apt"l'"ndizado. _ �ao e facultada a todos. .

pr(!fes.�ôl'es, com aprovar;5o O profe�sor deve atualizar
� Mas�o nobre causídico (Cultuador da Cu]

dei. :mtoridade superior se selllOl"c. mercê de r.ontan tura_ do Cafézinho), sabe da veracjdade dessas afir:
(O· t do de Ensil o e D' i te leltllra de obras ped' maçoes. Ele conh�ce o jôgo de circustâncias, queret�;nd: E�UCM;ãO):

I J

1 g'lcas, oe' clêncla's e a���s e�volvem a mall'lcula de um estudante universitn"
br_ preparo prévio das 11_ em' geral; 1"10, � s<f�e perfeitamente, que as Escolas Públicas no

cões {plano de aula), que e - c hOl"lirlo ê um guia BraSil, nao �egam matrícula a um aluno qUe esUi
deverão seF objetivadas e tel' Não i> rigldo; antes, é ma

no seu direIto de requerê-la.
sellt.ido prátiCO; Il'"nvel, (;evendo atender O.

�O ��légio Bom Jesus, _negou a minha matrl�
c - recapitulação do pro· ;nteres.<;es pSico pedagõgi'"o' �ul� �u�anamente, Havia vagas, Não fui um aluno

grama no primeiro mês do da classe. Desde que com (o mdL<;c,plma�.Q. e repto �a qUem quer que seja, apre ..

ano letivo; jetivos pedagógicos, são per
vaI' o contrartO. Meu único crime foi atender o apêlo

d - observação das nor- i mltidas alterações na sua es
da classe estudantil, lutando pelo Ginásio Estaduai

mas atuais da metodologia {rutura. pela Escola Pública. Cembatendo os escorchante�
a�m�ntos de mensalidades, e pedindo liberdade eco

n�ml.ca .9ara as massas, através de uma distribu: ..
çao Justa da educação tributando os estudantes do
campo de_ação do Direto!' do ColégiQ. .

- Nao sou contra a Escola Pal-ticlllar -e sim
contra os execessos com-etidos DOI' certos estabelec:
ment�s. de educação, que ll"llais parecem casas co:
merCl81S Refuto violentamente, a afirmação .do cu) ..
;,uador da cult�ra. de m�sa de cafézinho, dizendo que

8-<1 escola, pu�.hca nao é democratica pcrqUe
ne",8 matnculas. pelos motivos c�postGs-oacima. A

,
escola nública é ri dCJ!locrática PM excelência sein
sombr� de. dllVidas. Nela não há lino"litação ec�ôm;.,
ca, eXIste Igualdade de oportunidades.

- A escola particular. surgiu com um atraso
de séculos e séculos· A necessidade de dar satisfacão
as I?�vas exig€:ncias· sociais, é' que desprendeu �da
(.amlha o papel de educadora de seus filhos, Mais
tarde. com a ,dh'is�o do trabalh'),' a formacão de
grupos p!'ofissionais espe.:ializados. a escola, �m face
das nevas condições de vida social. desligol'_,>e por

comp.lf'�o da illflnêuci<l familiar, 11ara completar.. ,o CO
d�"mlr_-t:. liu r.-eio de gru'pos pl'Ofissionais de. €' ...

dUCflÇão. I ......

� A educação. PO<" evolução lógÍC'<I d .. vida sr_

cial; foi iransferida d.] família. para as mãos de
gru�os e�gecializado.<; � nHl"ti!!ulares. Acômpanhando
o processo de desenvolvimento da sociedade, a escola
cha,ll:ou. em seu auxílio o Estado, para de modo mais
legItimo e expressivo. dar libel'dade c· igualdade de
oportunidades a todos, através da Escola Pública. E
a educação, problema crônico dêsle país mísero e

analfabetos. tende de maneira impressionante e irre
freável,

-

mesmo contra difalTlI8.ções de minorias a ...

gressivas, a se tran�ferir pal'a uma sociedade política ...

mente organizada.
- Os demais conceitos Prosáicos e estúpidos

usados pelo ilustre representante da cultura d�
mesa de cafézinho, em seu artigelho, são de um
<inacrônismo que vomita sofismas superados, a fim
de impressionar os incultos. Se não for assim, repto,
e que documente Ressoalmente ou. atrav�s' da im_
prensa . .as suas afirmações. Venha a público, como

eu vim __ Não por intermédio da imprensa de fóra
mas de Joinville. A mim, ou simp1esmente não abren;
as páginas ou cobram preços que não posso pagar. A
\'ocê. certalT'ente. alguém venderá .ou tell:l sa.tisfação
en� abrir uma coluna, nêsle Daís democrático que
.t:mto amo, mas onde existem tantos canalhas.!
bO!.r.ml!e ,de bri! de 1961

Lactário' "Raquel. IRamos da Silva"
Registramos, com prazer, arnígoa. é querida e venera

recente Ato do nxmc. Sr. da por incontável número
Presidente da Comissão Es- de peseôes, de todos os cír
taduat da Legião Brasileira euros da sociedade rtcneno
de Assrstêncta em Santa politana.
catar.na, dando ao LACTÁ- O gesto do hOnrn(l1) Pres!
RIO .recérn-construído pela dente do. Legião catanoeu
L.B.A. na cidade de Urussan se. pcrtsso. obteve a m,11�

ga o ilustre nome da vene- simpática rcssonênctn n

randa senhora Da. RAQUEL nosso meio social.

I RAMOS DA SILVA, ' CoIlLê.ste registro, le"Van�os
Dona Santa, como é

CO-I
ii Da. Raqüel namos da SB

nheekía na intimidade a va etustvos cumprimentos
I ilustre Dama, pelas suas v�r pela merecida homenagem

I tudes e grandeza do seu for-I;: aplausos ao Dr. Neréu na
.noso coração, sempre tncn-t mos 'Filho pelo nobllisslmo

I
nado à proteção dos humil' �c.':to

•

des e a abrig_ar a todos como I
-.-�>---_._- ------�._-�- -----

DR: SAMIIEL FONSECA
rmURGIÃo-nENTIST'A

Preparo de cavidade!'! pela altn vctoctdnde.
npRnEN AmOTOR S. s. WHITE

Radiologia Dentâriu
CIRURGIA E PR(,�TESE BUCO-FACL>\I.

Dr. Haroldo Pederneiras
Aniversariou na data de ontem o nosso c�tl1hado U;J

�o Sr. Dr. Haroldo Pederneiras, competente engenh�i;
clvit r.,:sta capitat e elemento destacado em noSso:.. mel!

sociais e culturaiS, a quem apresentamos, emb')r:: ('f)'

:ri.\'o!unt:iriú atra�o. Ui.16SOS votos de leHtidades.

Cer,tifico outrossim. que findo o pra7.0 indicado, sem que seja prestado quaL�
quer informações por parte dos acima cou voeados será o respectivo processo arqui:
vado, a visla do ql,1e dispõe o parágrafO ún ico do artigo 44, da Lei n.o 127, de 14 de

Julho de 1932.

Departamento de Admilnstração, em 18 de ari! de 1961,
ERNESTINA A. GUIMARAES Chefe do Exp. e Pessoal

qanhar

EXIJA A·
NOTA FISCAl
DE SUAS COMPRAS! '" E CONCORRA A.

IORTEf� EM dUNHO f PElEMBRO

DE SEU TALÃOVALf 1 MILHÃO
1@01

i

TR')GUE SGAS NOTAS, AT€ 31 DE MAIO. NOS SEGUINTES POSTOS E HOR,'Rto8'
PO[-iTO OA !lUA TRA.IANO (Prédio do Rancho da Ilha) - De 2(1.. a 61l. feira na" 7 à� !8 lioras - Aos sabados da ... 7 às 13 horas
- POSTO nA RUA FELIPE SCHMIDT, 36 - De 2a. a p" /":1";, /)�.� 12 ils 18 hOlas �. Ao ... sábados _ das 9 às 12 horas _ POSTO DA
RUA V1TOH ME1RELES, 38 - De 2a. a 1Ja. lelra - Das 12 as 18 boras - Aos sábados _ Das 9 às 12 horas - POSTO DA COLETORIA ES
TADUAL DO ESTRIi:ITO - O. 2-. a P. ,etra - Du 1:1 .. IS: bon. - Aot "bal1o. - Ou 9 b 12 boraa.

VIS1TE.
SAYOBARA em HI- FI

O ·meLhor ambiente com la melhor música.

����:��.?_:�N!.?_-=2:�!'.�ê,ú l:>���_/..

VENDE-SE
Um f�gão a _gáz, 1 guarâa-rouna ue casal de imbuia.

1 S31� de Jantar de Imbuia masafcn c outras peças. Tratar
lIOS �lIas 29 30 te' 1 do t!ol"t"enle mês. Motivo da venda será
cxoncado ao interessado, rua 14 de Julho, 207 - Coqueiros.

Representações - RIO GRANDf. DO SUL
Aceita-se Represenlações para o Sul do Brasil
·Rep�·ese�t.açõe: GRILLO' LTDA. _ Rua Vigá.rio·.rase> ínácío, loS - 1.0 andar _ Salas 101/102PORTO ALEGRE. 30/4 R. C:. do SUL

.

�Cõf rúa OS pôIres
.

fseola rú�lica .
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'..d .TADO" o Mu.e UTI.oo Du.&IO O. II. otY.UIllU 1-

NELlNHO E ZILTON SERÃO LANÇADOS AMANHÃ PELO COMERCIÁRIO \NO AMISTOSO ;COM O CORITIBA -- Os craques
Nelinho e lUton, que se projetaram no Paula Ramos e que tiveram a grata salisfação de integrar ii seleção de
ouro de Santa Catarina. já estão em defenitivo conll'atados ,pelo Comerciário, de/Criciuma que está armando uma

equipe para tentar',este ano, a conquisla da hegemonia do futebol calarinense. Os dois notáveis, médios, ao que
se inform� s�yão líinçados pelo clube' da região mineira na púgna amistosa que sustentará amanhã com ii equi·
pe do Corifihi', ,campeã paranaense pela segunda vez consecutiva e que constitui o time base;tla seleção, do'
Paraná. Espera-se atuação soberba do s dois player ,que adaptaram-se perfeilamente ao' sisilema de jogo do
quadro. Boa sorte, rapazes!

riCDIIREN-Sfi';VERSÜS-,ilfiMJtN--iiRE:
Certame profissiol1i1lisla ,lerá ,lndame

-

nto na tarde ,deROje com, o confronlo entre o campeão e o vice-campeão do forneio "ini-
lium' defendendo 'os "vermelhinhos" a liderane.a que, dividem com o Avaí. Marca a tabela do PROVAVEIS

Campeouato Citadino
. ele Futebol Proíissío-

(t;�"
'

.

���wmTI'�� 1 ;�;:/;ar�6� �:�:n�;� ,�:��!t��\�a�!�!ar�
.

� O n O
I
�l'�mandan� X Fíguel- H�linho; Cereno! Pe�

I
-, '_'__

o

V
_

'

__

u _r\__ � __ ,_,_! i I'CHSe, clube invictos drn�ho, Rato, Flda e

� '-.c I: no certame porém com
La]ao.

a diferença de 'que o
FIGUEIRENSE-

---�.-------- .-----... ---.------�----_.- 'vencedor", venceu Domí; Edmi, Trilh�·e

Goleada A l"B01°01'la na estréia e o alvi- Gastão; Márcio e A·
. fi

_

.... preto empatou, tam- niel; Arnaldo, Ronal ..

O A I'
,

I I c. f b' ,. do, Pereréca, Sérgio e

I ehco, la qUi! o \Íuaraní, .,ão oi adversário pua o cam�eão Iqlle lev ou ii melh(lr ,.�elo em em sua estrela,
. I) que quer dizer que

Ivo.

escore de cinto ii zéro, com tentos consigna�ils por Vadinho" Retinho, Alair, ,�cáti() (con- logo mais serão ad- Como preliminar [o-

) M. h ( ) D r--
,

(H ) B t- versários um co-líder garão as equipes su-

Ira e inn o penafy - estaque p ara a atuação de Nelson. I�' ��6n I>",,::,","'AI""', ';:;" e um co-vice-Iíder. plentes pelo certame

Estreou no Campeonato que se apro reltou Vadinho n.entê um "petardo" de Gereino, Vadinho, Alair, 'I
(lho e Betinho. Cnrtcda dura para

de Aspirantes.
��m�ateO a�tl��:�. q;�aea�:� �:::.1·A��1��n�1��U�s:n:l�n� �:����ilU��� a�toq�al�?ilS���: :i�t.i�I�OI� B;!::l:roe��· ��e:- I !I.r����l��L�rra� Ci%\IS�:� os dois 'quadros que Prêços: Arquiban.
total do "onée-' dirigido pe- elevou o escore para 2 x O. saltando para a frente, to- /T"IF'S naco. No Atlétic., �c! sar e Alípio; Marinho, Tele, no torneio "initium" eadas - CR$ 30,00 e

� �l:i�����.or doLi�����it�il:�� �l�!1(�e::�t�eg:�a�r :::i��� ���l:r b�;be::��op!�!ci�, �io �:�:�u ��:��teo: g�I:�S I \'/��:;·��inA::.ton{a:Pi�:::;S��· '
..hegaram a finalíssi- ��::lhor��! se���l�:

p::J1ICOS momentos reveto.r o qual, encontrando Beti- nha de fundo. de.rctado, muito aquém das suas poso
I Venceu também o Avai: ·j";la Que terminou com -

sua presença no enlameado nho bem colocado e livre do num lance infeliz e raro, a: aíbilídades reais. 13
x O o escore.. a vitÓria do Figueiren- tas terão ingressos Ji-

e-impu (la rua Docaíjjva. O assedio de Acácio, de ime- queda do arco de sua equt. i Arbitro.. Iolando Rodri- Renda: Cr$ 4.640,00. vre
"Leào da Ilha" tacou-Ih-r dts to entregou a bola ao pe. Pouco depois, walm.çt- I gues .1Ue" errou não poucae

' se na decisão dos pe-, �_'_, __
o

_. �

logu cinco tentos, consu- extrema que fulminou l1a� cbut....... rara o arco vasíc
'

vezes, deixando inclusive de
I

5AR N·... nalts., ,M",'s ,Umablindo sua segunda vtto- redes. -Domlnand-, sempre, (saída em falso de Joãozi-· assinalar um penal contra c·1 M Boa partida que ]0. ,.ta

�
ria por goleada, pois na es- aos

éã

minutos, o Avaí con- nhot, surgindo, porém, Mi- Avaí. Seu desempenho nf::2!.N�Õpe,..n!t..QUeecz"tIlDS.eCUP!:Õb R ftreta levou de vencida o quistou , seu terceiro gol. i'in"ho""""1lue. salva�-�e ca�eça, agradou
-- �

I �co:ci�," r:;�n���e=.:::. go mais 'veremos no ega a no
�u��n\:�o: \!. j��o�ot�� �i:a;:'OI�:I��;a���eu dae b:�; :�i;ra a:I�::; ��v�\��:��� SI�S quadres formara n as

I E�!�:fr�]j/?:�':��r�� ��!!�i:r" "��l� Z:�o�!� Veleiros da IlhaAval não cantou com vários de aeaeera para entregá-h' Alair cal com o arqueiro ao lAVAr _ Joaozmho, Bmha I �1�>Jt:n�CI� r�I:!!�en�:el��� N".1 manhú de hoje _serà,�i��a�·e� ��t:;:r��s q��áUa��� � Alair que chutou nas re procura tevantar=se par-a Mirmno e Acàcto Gercmo (J \.�����ra,,". � .....
,

...,-

i abrigar
bom público realizada uma regata inter

da não decidiram suas si- e�a etapa complementar! �:�ta:Lr�u!�I� ;e:=l��ge;:eo ••

-----------
I vindo da Ilha e do na no Veleiros da Ilha,

tuacões com o clube pres!- continuou o Aval apresen-l o .a�bltlo assma�a Cob�a Amaury Silveira Tentando .a· QuebrEi li Co?tinente, já...

que os oportunidade em que o�

�il��IO. pelo dr Francisc0 ��;:om�l�i�� f:f��::uc!� �:ll;�n:h� : ge���I:aodees:�� -

dos ,Recordes de luluaga. e Fernandez dOIS
E ctlu?teS f::e)n_l�e�� ��l�mad�os c��;::íç��,Rr:�rt��

Na peleja da noite de 5.11 sivas dos seus avantes que "ina!. -

. no S relO, seln a.e cipando únicamente os C{"l,

fcira com o "Tigre", o "on" usaram e abusaram do jogo Os melhores: No Avaí so- All1.J.U!Y Silve.ira, cic1;st.a Zuluaga e Fernandez,. ped·). renl .sidO' fundados, nhecidos bagrinhos. A rega-

��: c���:����o re!��arNiZ:�: :.��ív�����0�o��a7rosa;:�::!- �;�s������;e :ael:Z�c�:,e ��� ��t�:�el�sedae�·;aç�e���:l��, �;;��dei�.�r����011::1?aç��r�� ���:;!janet�l p:m��:;��s��
atuação do jogo anterior, W\\ ll') travessão e a seguir recendo por isso as honra:l Vargas desde a manhã dtl. resistência e fôrça de vor.' QUADROS J?aulo Malty.
Scus jogadot·es, embor:"l Wilson defendeu magistral- da partida. Binha, Mirinho

5.11 feira, pretendendo con tade do jovem ciclista bal

combativos ao extremo, per- :��!���.e�:"c�:Vi:::n::a :t� ������e:d;�raQ�:ti����i�a dO� O Brasil Conlinui! Absoluto no
;;:���sein����,s :S�z:!�i:: Começou, a Disputa do, Certame _: nq�le��r=e '��s��::���!:a �� ��!��inenses, são os nossc�

Basquete (on,linentaldi! que um time de futebo d F f b I d f r-ê c�m.'ltjtuido por' onze jo- e u e o e ·.Ja ao
D D' J J

Com uma média de 88 I
da certame, enfrentando o

IP·dores e" não por um só. Nrt" noite de quarta-feira car e Vilibaldo para os ven. De I omingo a ·omlng�: ii ogos pontos por partida,' o sele- Uruguai. I

�:��:a�:.I:� '�:��rr�.....��q�:r�ã�
foi imugurado o· campeo- cedores e Osni e Acuci(\> Pela Campeonato C"itad·· Hoje _ Tamandaré x Fi· ���n,�d:) �\"�s�;eil�� co:se�t1iU -M

-----. - ..

..
nato de futebol de salão ,::ollsigllaram para os ven.-

no de Futebol de 196.1,. são gueirenee, à tarde
. �!�;��'eb�l s��:;�'��an�, d:�� DeUS. nft.IsMA'�',��,�:�:���� n� :1�!��0 ��� ��;adaa �e:��:�Çã�a ��e�:� �1::·iro,Q��l����: Ab��I���I: os seguintes os proXlmos 3." FEIRA

-:- a_uara.m x! rotand0 todos os seus ad, Ataques de asma e pron9uit.. ar-

antro lado, a chance aju-· d VTb Id
eucontrc>s: I Paula Ramos, a nOite

II
versirios Hoje· já (om o �:·��!:l'o BU� �rú 'e e 'nfraquecprn o

�"�':'id��;t�:;'bol�O�'a t�:' i ��'�::;a��:n�:d:::��:�' ���"P:i:�d:�'d:�;�I�;�� AUXllIEsÊUSRINS Fi��:;:�� ���E,i:V:aX ::�:�I:os ���?o"'���O d",O;'�i':'� �����t;������gffi�l�!\;,Cdo ll��r g��l a ::��:�l���i���! �a�'�:"Il"c:�:r �:rn;inxOt�, ;���. �;����:, �:i��, F�g�l:i�:d�, ..ara c�mbDt<.r raptd.mente dUI·.. mos x Atletlco, a tarde

pcnalty transformado em 1 r."lia.nd0 assim aquilo q\l8 BE"n'e'bm",a. Gangona, Nllton (

""" cOIta, d_ reumâtlcu, levan-

Fó�a,o, �S,:á,�,!�íOd�a d:l"�l�·nl1(i� I HOMOLOGADA PElA (.BJ),- A TA"BELAg"r1j um

tento, certo salvo

I
fizeram as du:ts equipes dn t

"
pc·!" uma cabecada de Miri- . !"f"\n'e o período reg·ula Arbitl'ag·em de HamiIt0n C��,:dl��l�; F,�,teC,b��,l������� t

, DO C 'MPEOllATO' Bit UILEIRO1'1\" f' um penalty (toque mBular. Bel"l''''ta e anormalld d
-

llf. IIW • A i1 H..AJ
le M·

.

I )
..

d

I
Pt 'h t' i d hcuv"'e: a es nao �o:, aUl� cUJa tabela e Identlca a do

.p
,

�;ou' ���:��,e�eb�a���: ;l�� tel���'L�:al�?n��:ádi� C:�
�"______

I�:;:.peonato de Profissio-
. rejudicada Santa Cafarina pelos\'ens. Daí o entender�se FAC - Primeiro tempo: � --

que a vitória aveiana foi Doze 2 x O - Final: Doze cartolas" cebedensesjll.<.ta, mas o placard 3 x -Bo('aiuva 3. Alberto 2 f ···.t��•.. ,.

tanto exagerado. AI\'air para o Doze e Srthl·
no ? e \Vel'ner, par:1 o "9:)

r\ fase inicial finalizou c:1:uva. Quadros: Doze: R
('('m o !.vaí já vencendo por meiro, Dilney, Nelson, AI

... t:-ôs tentos. Aos 13 minutos, berto, Edson, Roberto. Al
Walmor perdeu boa opor- vai I" e Pedro os que jO�rI
tunídade para ahrir o ell,- ramo Pelo Bocaillva,: Ncls0'1.
COl"e , e, a seguir, Marinho Marcos, Sabino, Heraid'">
fulminou na trave, para, I Verner e Nilson.

'

:�l�e�:\" :�:�tos'den�:arin��! AnA���t:��:�es d�ã�a,r�:�;
área perigosa, isto nas bar-I No préllo de fundo d t

bas do árbitro. O gol inau� noitada tivemos o dllélo en·

gural da pugna surgiu aos
I
tre Fabiano e Atlético. De.:

28 minutos. Betão, esca-' ta fel�� a equipe do Fabia-
Pando pelo seu setor, na no não foi tão feliz P013 /

(H. cita, atirou para o cen· caiu diante dos atletican(j�
tro da área perigosa, do qUé se apresentaram bem.

II merecendo dest'arte o triun·
,...--------. fI)

S A B O H O S O ? Detalhf's Técnicos: Local: I
Estádio da FAC _ l0 tem·

'

lJ�· Emnnte de 1 x 1
Final: Atlético _3 x ·Fllbi:l ,

Tentos de Anel, Amil I

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

_--,--_._-------_._-�---�----.-
--------------- TAMANDARE' -

DE

CABE�A

Dcpcis de homologada
p,·eSidênCia, a C.B.D.

conhecida a tabela

gundo plano o Estado de
Santa CaL:nlna que, como
vencedor da zona Sul, teria
que ser beneficiada, jogan
do com o vencedor de Rio
Grand(! do Snl e Paraná.
O sr. João Havelange, pre

sidente do orgão máximo,
mais uma vêz demonstrou
ser inimigo de Santa Cata
rina.

DOR

HIll t LUA""

Nós, {Jl:'=! já lançaramos
críticas ii êsse desportista,
qunndD de sua candidatura
a presidência da C.B.D.,
voltamos a ratifica-las,
Recçbeu sua senhoria. os

votos das entidades catari
nenses para a sua ree!?i?ií.o
o agorfl. apunhala o no�"Sc

r\l�i��� ov�:.�l�éri�s e���t��7:� ���dO :e:/;:���tover���t��,�..
('irlo nJ último campeonato aos bOnS gestos que ·dcl'{'"
'1 Coflfederacão Brasileh·'l· ter.os di"rigentes.
de n,'spo:to.� relegou a se-

(\0 campeonato brasileiro
de.�te ano, com o jogo ini
cbl a 29 de outro, em Goia�
n;:"I. entre as selecões de
Goi6.s e Mato G1";SSO, e a

a 31 de janeiro de 62.
Pela zona sul, a que nos

diz re5peito, as representa_
(',�es de Santa Catarina e

jo Pa\:aná ·jogarão dia 26
Je novembro em Florianó'
p;Jlis' e a 3 de dezembro e.m

Cl1!"itil.'a no segundo encon·
tm.

o vc,.jeedol" desse match
i.)",nrá contra os ganchos
nos ·'dias 10 e 17 de_dezem_
Ol".")

.

.s·
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Em companhia do Deputado Waldemar SaIles, esteve em audiência com o

Governador Celso Ramos, quando tratou de inúmeros problemas relativos àque
la próspera comuna, uma comitiva do município de Tubarão, composta dos Se

nhores Dilney Cabral, Prefeito Munieípal, Idallno Pretta, Presidente do J?M do

PSD, .rosé Junkes, Presidente do DM do PRP, Jose Santos, da Associação Comer

cial, Lirio Bez e Ataliba Cabral Neves, do Rota�y Clube, Dr. Arno.Hube, vereador.
Manuel Nunes Medeiros, do Automóvel Clube de Tubarão c Manuel Aguiar, [or
nallsta.

Nêste flagrante, um aspecto da audiência.

"O ESTADO"
Amanhã não daremos

expediente em nossas Re

dação e Oficinas, motivo

porque votteremes a circu
lar somente quarta-feira,
dia 3

-Brasil',x ParagiUI
Hoje Em.
Assunção I '

Em disputa da Taça "Os

waldo Cruz", jogam hoje
em Assunção as seleções do

Brasil e do Paraguai. Ate o

momento em que redigimos
esta nota, ainda não fora

"dado a conhecer pelo técm-

co Aimoré Moreira a cons

tituicão da equipe brasileira

que -dará combate aos gua-
rants.

Secretaría do Trabalho Auxilia as

Festividades de 1.0 de Maio
1'0 que a sua Secretaria da
rá à. Concentração de 1.0
de maio em Blumenau, da
ta mundialmente consa

grada ao trabalhador.
Em contacto com o oo.

vereador Celso Ramos o

Secretário Walter nous-

�ê��� �n�o��do,q��r 1n��
médio da Secretaria do
Trabalho, prestigiará as

featívídades dedicadas ao

trabalhador catannense,
na Concentração de Blu
menajj, colocando a dispo
sição dois ônibus que par
tirão desta Capital, e um

Trem especial de Trombu
do. Central destinados a

transportar gratuitamente
a Imprensa falada e escrt
ta, lideres sindicais e tra
balhadores em geral que
irão parttcipar das impor
tantes festividades de Blu-

O Deputado Walter

Roussenq, Titular da Pas

ta do Trabalho, prestou
ontem declaração a nossa

reportagem sôbre o ampa-

I:l!tm·rimtl
O SI". Henbertc Hujse, entrevistado pelo O Glôbo,

do Rio, fez algumas artrmecões quo não se conformam

com a verdade.

Disse, por exemplo, que o sensacionalismo de um

noticiaria. acolhido por várias rôtnes cariocas, eram ca

Iúruas pagas pelo nosso Palácio do govêrno.
.

Acontece que isto não é' verdade. E se o SI'.! Hulse

quisesse averiguar quem pagou 011 quem se interessou

pela publicações, não' teria ficado no rol do� levianos.

A aculiação falsa foi oticiah.nente contestada" pelo
Sel"yiço de Imprensa do Palácio e peloS lideres do go

vêrno e do P. S. D. na Assembléia, de' cuja trlbunà lan

('aram um apêlo aos correligionários do sr. Hulse para

;verigllarem a procedência do citado noticiário. Essa

averiguação não oferece dificuldades, por isso que

ôrgão-mestres da U, D. N., como o Diário de Noticias,

prontamente poderão esclarecer o mistério!

Os lideres situacionistas foram m,ais positivos: de

pois do apêlo pela sindicância em tórno das publicaçõe�,
desaf�aram seus cOntendores a denunciarem, de pu·

blico, da t.ribuna, os resultados a ,!ue tiverem chegado.
Se os deputados udenisLas correrem da parada -

as conclusões sâo obvias. Mas se o fizerem, estarão

diplomando o sr. Herlbedo Hulse de caluniador.
X X

X

Não qué'femos, por enquanto, espeCificar detalhes

das Irregularidades do govêrno passado, no tocante a

concessqes de terras. Um grupo de trabalho já as apon

tou e o seu relatório consta 'de documento público, hã.

15 dias divulgado: a Mensagem do sr. governador.
Mas, por outrç lado, não podemos engolir descul

pas e explicações esfarrapadas do ex-governador.
Nas concessões ao sr. Luis Sampaio Corrêa, seu

cunhado, e outros, não foi garantido aos posseiros das

terras concedidas, o direito de preferencia, assegurado

pelo artigo 154 da nossa constituit;.ão. E êsses posseiros,
que são vários, protestaram contra a concessão, por

intermédio do deputado Walmor Oliveira, da tribuna da

Assembléia. O protesto, em agõsto de 1959, foi enviado

e protocolado na Diretoria de Terras e Colonização, mas
em vêz de ser junto ao respectivo processo, foi slmples-
ment.e engavetada! Lá estã!

•

Também não colhe que tais Lerras sejam coisa

desprezível, banhados e mais nada, como fez .e_ diz o sr.

Hulse. Se fossem Isso. a carga de uma concessao em Ia

milia,-não pagaria o frete moral!·E o seu cunhado, Que

é dos homens mais ricos do- Estado, não aceitaria dispu
ta las com -humildes posseiros!

Será que Arac;atuba, justamente ali �essas terras,

não terin entrado !las cogltaçóes de técnicos para a Ins

laln.ção de uma gigantesca emprêsa; nacional? E' S{I

curiosidade!

menajj.

•,

UM 'TIRANO E O DIA DO
TRABALHO

Salazar comemora os

seus 33 anos de ditadura.
Com visivel desfaçatez, o

tirana do pequeno
.

Portu
gal, programou sàdicamen
te, uma lista para os fes
tejos, âanâo a entender,
t:;ue todos os patrícios de
vem participar du júbilo
pessoal, veesoousstmo.. sa

lazariallo. O macrObiO, ih)
nico P- cínico ao mesmo

tempo, 'mantêm e ulimenta
110 velho Portugal, idéias
do século XIV, usando ar
mamento poderoso do sé
culo XX, para oprimir e

subjugar os povos escravos
de suas colônias. Com a
PIDE e com os seus alca
(Joetes, conserva milhares
de negros na ignol'ãncia e

nO analfabetismo; manda
executar, manda deportar
os mais lúcidos que se vol
tam contra o seu regime;
obriga. d imprensa e as pu
blicações - inclusive os

dicionários -, a talarem
bem de sua pequena pes·
soa, elevand.(J-o lt "um dos
mais notaveis esta.dis�a.ç
cQntemporâneos".

33 anos de ditadura. sim
senhores. 33 anos. A mes
ma idade de Cristo, 33
anos dedicados ao amor� à
fraternidade, à liberdade,
ao sacrificio .. Que contras
te!
Comemoremos brasilei·

1"OS, justamente na data
1lniversal do trabalhador.
(JS 33 angs de facismo sala·
zariano. Comemorellfos li
vremente o Dia do Traba
lhador, os nossos avanços
Eociais, a realidade sindi
cal, (l. fôrça grande, limpa
dos trabalhadores, as suas
C01>qllistas de reivindica
ções.. Comemoremos ç)'istã
mentc pelos nossos irmãos
de Portugal, pressionados,
1 estringidos pelo regime
degradante.
Comemoremos, da n d o

Jôrça e prestigiando os que
desejam ser liVl'es, ·demo
cratas. Comemoremos, por
que do jeito q1te as coisas
vão, o tal de Salazar e (!.
sua pôdre ditadura, "lIão \
emplaca 62"!

MMi'

Policia Militar: Nova Orientação
Bd

. c

t
.

t·
- portantes serviços de Rádio trabalho na Policia Militar.

mlols ra .va
no Estado de Santa C::..ta- Parabé�s. fl:o CeI. Rlbas fi
rína. aos PU}jClU!S rntltsnres de
Reina tranQuilldade e santa catanna.

/'Já em franco adiantamento as obras das Comís;
sões de Reestruturação da Polícia Militar. Novos e

velhos Oficiais, agora Unidos num clima sadio de tra

balho e vontade. Vinte e duas Comissões compostea
de iodos os Oficiais sediados nesta Capital formam fi

"Coordenação" da Polícia Militar.
Policia Rural - Polícla gucões Internas e Exfê'r!. _

de trnoiae _ Polícia Rodo- r-as - Aumento do Patri r
viária -_ Polícia de Recreio mgn:o _, estão sendo es- FLORIANóPOLIS DOMINGO 30 de ABRIL de 1961
(' Turismo - Polícia de tadedcs sob a Chefia do

'

Praia _ Policia de Choque Cei. Rui Stockler de Souza,
_ Policia de Assistência e eminente pclíolólcgo, co-

Socorro _ Bombeiros - nhecedor profundo dos
Rádio Patrulha _ Reern- problemas da Corporação,
bolsável _ Hospital, Ma- tendo sido incansável na.
ternidade e Assistência So- luta neto amparo das Poli-
cial _ Assistência Social e das do nresü.

Relações Humanas _ Cur- P�H2. os assuntos de Es-
sos Escola de Educação Fi colas, Cursos e Instrução
srca _..: Missão Instrutora toi designado Chefe de
_ Instalação do Q. G. e Estudos, o cer. João Elôy
hospedagem da Missão Mendes, velho batalhador
rnetrucora - Fardamentos da disciplina e do progres-
c gqulpamentos Especiali- so da Corporação.
zados _ Relações Públicas Para os serviços de Rã
c Bibliotéca - Horárfn, Ali ruocomuarcecão .

e organi-
rnentacão e locomoção das eecão da Rádio Patrulha.
Praças' - Au�o Suficiên- foi designado o Majór Cal'
da, Oficinas e Indústrias 'los Wenceslau Pacheco, au-
__:_ Substit.uições _ Cavala- Ioridade ínconteste no as-

tia _ Comunicações e Li sunto e organizador de im-

SAUDAÇÃO AO TRABALHADOR
Noite e dia. no campo e na cidade. nas fábricas e nas

ruas, nos céus e nos mares no solo e no subsolo, nomene
trabalham realizando· e propulsionando o p1"Ogresso da

nossa Pátria.
"O ESTADO", no transcurso do dia do Trabalho, saúda

a todos os trabalhadores brasileims" autênticos
construtores e reali;!udores da feNcidad.e c do l)rogres·
80 'da Pátria comnm,

VIDAL ,RAMOS JUNIOR
A data de amanhã assi

nala o aniversário natalí
cio do nosso ilustre coes

taduano, sr. Vidal Ramos
Junior, prestigioso líder
pessedista na região serra
na li! ex-prefeito de Lajes.
Os seus amigos e correli

gíonárfos decidiram prestar
lhe várias homenagens de
admiração e aprêço, entre
as quais uma grande chur
rascada no Clube de Tiro

�r�:e�ça(J"(ie C�l;�����O�!
sedístas dos municípios
serranos e desta Capital.
Quer o povo raíeano e

i�:,re�r�:éscí�Ce��O:s gg�t;_
nagens, assinalar na figura
do admirável líder pesse
dista. o homem público
Que tantos e tão assinala
lados serviços prestou à
sua terra natal" e ainda o

condutor partidário que
jamais foi batido nas me

motáveís campanhas que
cbefiou.
pEspcciaimente para re

presentar o Diretório Re

gfonal do PSD "nessas ma

nifestações' viajou sábado
para Lajes o nosso Diretor,
dr. Rubens de Arruda Ra
mos, Secretârio Geral do
Partido.

SECRETARIO 1>0 TRABALHO VIAJA
Atendendo assuntos 'liga- do Estado

.

dos a sua Pasta de Estado, Nesta viagem o ilustre

viajou hoje o deputado homem público visitara o

Walter Rous�nq, secreta- Municipio de Ilhota. onde

rio do Trabalho para di- será homenageado com um

versas cidades do interior jantar pelos trabalhadores
locais o mesmo acontecen
do na cidade de Ibirama,
no dia 30.
Na cidade de Rio do Sul,

o Secretário Walter Rous-

����():i:!a�':ega�osS�r:,d���
mérctc. Trabalhadores nu
I ais e Sindicato dos Traba
Ihadores na Indústria da
Construção e do Moblliâ
río, fazendo entrega res

pectivamente de CrS ....

20.281,90, CrS 70.000,00 e de
õrs 24.000,00 para êste úl
timo.
O Deputado Walter

Roussenq visitará poste
riormente as cidades de

Brusque e Blumenau, onde
tomará parte nas festivi
dades de 1.-0 de Maio, data
consagrada ao trabalhador,

DId. NE.LSON ABREU

Transcorre hoje o natalicio do Dr. Nelson de Abreu
(foto acima). Nascido em palhoça, a 30 de abril de
1924, depois de ter cursado o prImário em Bom Retiro,
desloca-se para Florianôpolis licenciando-se no Colég}O
Catarinense em 1945. Em 46 ingreE:sa na Faculdade de
Direito de Santa Catarina, bach::>.relando-se em 1950.
Em 1951,\depois de pequena experiência no serviço pú
blico estadual, exerce a profissão de advogada em Rio
do Sul permanecendo nessa cidade atê 1960, tendo sido,
nêsse Interim, nomeado por Nereu Ramos, Administrador
da Cia. Hanseática Colonizadora, com sede em Ibirama.
Com a vitória do sr.. C.elso Ramos é convidado por /lua

��:��ê�c�aC::�aCi���e:!e�;:rocOupl�portante cargo de

c- Estado nesta data congrahi1a-se côn"!"" O'"'""mrstre
homem público qu !tão assinalados serviços está
prestando ao Estado na alta função para a C]ual foi
designado,

�ôu�a�ão ao o�uáQO .

e fiO
[m�re�a�or Catarincnses

A Federação das rncús-

��:i�l �ad1�ed:�trf� e�r���o
sídêneía dos Conselhos do
SESI e do SENAI em Santa
Catarina, trazem, nesta re
IlZ oportunidade, ao trace
lhador e empregador cata
rmenses, a sua saudação
mais efusiva pelo transcur
so, hoje, da data universal

dOB�Ô���h�m que repous'u
a harmonia de nossa gran
deza econômica e social, da
capacidade e dedicação de
nosso trabalhador e da ín
Iehgêncía e dinamismo do
homem de emprêsa catart
nensea, se estriba a cons
tante do desenvolvimento
e do progresso de Santa
Catarina.
Dessa integração resulta,

trunbém, o fato para nós
cesvaneceocr de serem OS
produtos de nossas indús
trias afamados não só no território nacional como, tam-
bém no extensr..

.

Paralelamente, trabalhador e empregador catannense,
criaram e constituem, pelo clima saudável Que Iormuram

d� entendimento e de harmo-da, um exemplo digno para
toda comunidade brasileira.

Por tudo isto, renovamos, nêste dia, que' fala tão
perto ao nosso oeséjo de trabalhar L,nidos para o engrnn
oecímento da pátria comum, o desejo de que o Criador
continui a inspirar-nos para a completa desincumbência
de tarefa tão magna, co-strumdo assim a verdadeira
PAZ SOCIAL.

Florianópolis, }.O de Maio de 1961
DR. GUILHERME RENAUX

Presidente da Federação das Indústrias
Diretor Regional do Servico Social da

Indústria
.

Presidente dos Conselhos Regionais do
SESI e SENAI' de Santa Catartnn

AO NOBRE OPERARIADO
CATARINENSE

Na datá gloriosa do Trabalho, quando todos presta
mos nossas homenagens ele gratidão e de solidariedade a
grande ramítía operária, o Partido socsn Democrático
pelo seu Presidente, associa-se com jublilo a todos os
festejos cívicos da efeméride, levando a cada trabalha
dor o seu aprêço e as suas congratulações.

ADHEMAR GARCIA
Presidente em exercício.

Loteria do iEstado de Santa Catarina
Result.ados da extração de sexta-feira (28/4/01):
2.336 - CrS 500.000,00 _ Floríanópolis

�

4.733 - Cr$ 50.000,00 _ Florianópolis
3.440 - Cr$ 30.000,00 _ Joinville
5.086 - CrS 20.000,00 _ Florianópolis
6.716 - CrS 10.000,00 -- Herval D'Oeste

-AOS TRABALHADORES
NA OPORTUNIDADE EM QUE SE COMEMORA A

DATA MAGNA DO TRABALHADOR _ O 1.0 DE MAIO _

EM NOME DO GOVtRNO MUNIC1PA{, 'v-ENHO PRAZE
ROSAMENTE ASSOCIAR-ME 'AS FESTIVIDADES TR.4.
BALHISTAS DE AMANHÃ. CONGRATULANDO-ME COM
A LABORIOSA CLASSE QUE E', INCONTESTAVELMENTE
A ALAVANCA PROPULSORA DO PROGRESSO DO
ESTADO E DO PAIS.

Florianópolis, 30---4-1961.
WALDEMAR VIEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

ü sr. Heriberto Hulse, falando a O GLOBO, do
RIO, afirmou que "Santa Catarina foi converlid(t
numa Cuba sem sanguc."

A piada, justiça lhe seja feita, tem sabor ao

humorismo do Barão de Itararé.
Ainda há dois dias o DIARIO OFICIAL DO

ESTADO, transformado em "el paredon" incruento
fuzilava as leís inconstitucionais do sr. HlIlse, ma�
�:��. o testamento dQ seu calamitoso fim de go-

Fóra do conteúdo anedóMco, a frase do sr. He
riberto Hulse não é nada genJal. Cuba sem sangue
deixa até de ser notícia. A referência perde tõda
fi graça e se torna até ridícula, porque todos os seus
coes!.aduanos sabem que o ex-governador não tem
autonomia de võo para ir tão lOnge. Ele que deixe
de Querer invadir Cuba e flquf.·no seu terreno, que
é o panamá..

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


