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APÊLO ,AO SR.
PREFEITO

Eis, 11a �tegra, O apelo
,airigido ao sr. Prefeito
Municipal pela Associação
dos .Servidores PúblicOS de
Santa Catarina:

seus encontros com o Pre
sídente .rãmo Quadros e

Eduaudo Victor Haedu, Pre
sidente do Conselho de
ooverno urugual, embora
fontes informadas afir

massem que da reunião

poderia resultar a defini

ção da atitude. argbnt.ina
ante o caso cubano. Toda-

�:�6s �1�'�U��ãtg li:��_�!d�
dizer que li eresídente ma

nifestara sua satisfação
com os resultados; de am

bos os encontros, acres

contando que haviam con

tribuido "para reafirmar
com maíor clareza a posi
cão ·cristã e ocidental de
nosso pais, assim como as

responsabilidades que tem
no conunente-amencano".
Em Caracas, anrmojí-se

����mle�u� I�en��ni�����·
venícnte em acompanlttu
os gstudos Unidos nus -ror-

Moscou para incremental"
as trocas comerciais cntre

aS duas nações. Não obs
tante a -prudente a.titude
tomada por Leão de Mou

ra' sabe-se dc fonte segura
qUl' süa missão era, tam-

bfimf a realização dr: ':..�.
dagens sôbre o reatonHm!o
diplomâtico. Vários ftll1-
éionát·iOs da delegação to
mararn cuicfadósas e deto
!had;s notas sôbre o even

tual funcionamento de
uma ,eprcsentação sovlé·
tlca r:o Brasil.

cia·de Dom Delfim Ribe: ..
1'0 Guedes, Bi�po de São
João Del Rei, reuniu_se
em Lavras, um Tribunal
Eclesiástico para a análi ..
se do proCesso canônico
de uma cUra milagrosa
atribuía ao Padre Leon
Dheon {undador da Con_

gregação dos Padres do
Sagrado Coração de Je
sus. O Tribunal, durante
cinco reuniões secretas,
ouviu os depoimentos das
testEmunhas do milagre.
O processo já está co!"' ..

cluído e os resultados das
investigações serão en_

viados em envelooe fe_
chado para Roma,

-

onde
está em curso o processo
pontificio para a beatiu_
ção e canonização do Pe.
-Leon Dehpn. O mUagre
qu� deu motivo às ,inves_
tiaações verificol'_�e há
sete anos, em Lavros.
Ainda estão vivas as pe!:_
soas que o testemunh"_,
ramo O operário Geraldo
da Silva,· internado em es

tado desesperador eom
uma úlcera supurada. foi
desenganado pelos mfd:_
cos quj. mandarflm cha_
mar um sacerdote para
ministra:r.. 1he a Extrema
Unção. O padre, um di�_
cípulo do Padre Leon
Dheon, levou para o er_

fênno· uma relíquia do
fundador da Congreg<,_
çj_o. Geraldo beijou á re

líquia e, milagrosamente,
ficoU bom.
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a Justi�a
RIO,6 (VA) - Trinta e sete servidores do Esta;

do obtiveram 'decisão favorável, na 2.a Vara da Fezen;
da Pública, na ação que moveram paar serem enqua ..

drados nos cargos, que vinham exercendo, de contro
ladores da Renda Imobiliária, passando à condição de
efetivos, com os vencimentos deCí-S 34.750,00.

muincões de uma nova po-

��:l��r:mqUreel��� s� S����I
dine <lOS princípios da or

ganização jurídica tntera
mertcana. Esta afirmação
está contida num editórial
cio novo ma tuttuo -La ne.
uúbllen", de propriedade,
entre outros do Governa-
nad")·.. de Caracas, mejen- A decisão foi confirmada
dIa Õrpeza Castlllo, que por unanimidade, pela S.R
era se encontra em wa- Câmara Cível, tendo sido
shtng ton como envtceo du r cíutor O Desembargador
Presidente Rómulo Beten- osnt Duarte Pereira. Rece-

court, precisamente para tendo a comunicação, o

díscuttr o assunto cubanq, Governador certos Lacerda
Acrescentou o jornal que, exarou o seguinte despache
.. traves de Cuba, a guerra- �o -rrocesso: "Com a mais
Ir-ia penetrou na América Justa revolta e repugaàn-
Latina c que, não obstante era. vejo-me forçadó, por
11 Venezuela considere ue-

'" dever de .;.....&onsclência. a

cessárm esgotar todos os cumprir a decisão da" Ju'i(-
recursos previstos na Ca�·ta nca. neste caso, um assalto

��("i9il�:�A. cG'1[�UCS�â�Oi��Çl�� �e�l(�i�s����l:a ;e��P�lla���
também oportuno advertir -'. Justiça UVFsse Intérprete
no GOverno rovotuctcnérto L�O eontrár-là ao seu espt-
cubano que o prtnulplo da rito. Pois, artner, com-

uôc-rntcrvcncão nua é de preenda-se a oecísãc. no

np]ic'n<;ito unhctomi e que, «aber que ..

o reia�Ol· foi o

para ser tnvoeneto com nu- mesmo JUIZ que vai a Cuba
loriclrtc!e, deve ser respeé- aplau('iil"fuzilamento e vio-
lado c accucoo. rencras, contra tôda forma

de direito. Pena é que não
COMPl.ETO noficiái-ln nque por lá. Cumpra-se -

mas que vergonha!"esportivo na 4.- página;
NOTiCI1\S do Palâ"do

do Govêrno na G.a" página;
ACONTECIMENTOS

Sociais na 2.n página;
COLUNA Forense na

3.- página;
O GABINETE da Pl·e_

sidência em S. Catarina,
na 10·- página;
CORSO lndustrial, B� ..

����:P�i�:. estrutul'a, na

Após a leitura do despa
cho para os jornalistas. ,o

Sr, Carlos Lacerda InJor
mau que atrás dos 37 ga
nhadores virão cêrca de se

�ecentos, considerados as
sistentes no feit0.

COMUNICADO

É » seguinte o comuni
cado da Associação

\
dos

Mogistrados. da Justiça do
Estado da Guanabara: '·A

Jânio Delermina Uma Revisãó no
Problema do Recenseámenlo

, "
BRAS'LIA. G (vÁ] _

llo pl·esienle do Instituto
Bl'asiieil'O de GeQgl'afia e

Estatística o Sr. Jânio
Quadros el)viou o seguin�
te memorando: ,

foi rejeitada, pela Assem_
bléia Legislativa, Uma

moção de congrautlações
moção de congratu1acões
pelo tél:mino da rev�lll_
ção anticastrista. O r('_

qllerimento, encaminhado
pelo

-

Deputado Hernani
Maia (P.T.B.), havia )'f'..

cebicl..o duas emendas:
uma do sr. Murilo Badãi·ó
(PSD), mondava acres_
centar um apêlo em favor
de eleições democráÜt;as
em Cuba e um protesto
contra cs fuzilamentos;
outra,'ào Denutado Nf-l_
san Leit.e (uDN), conde_
nava a tentátiva ·de infil_
tração comunista na Aíné
rica. O rlenádo rejeitou
requerimento e emendas,
votando a favor, apenas,
seis deputados do PTB
(Hernani Maia, Moreira
Júnior, Dermeva'l Pimen_
ta Filho, Jo3.o Navalro,
Ladislau Sales e- Sinval
Siqueira) e um do P-';D

I (Pires da Luz).

·'1 - Solíçito l'ever o

problema do recenseamen
to geral. V. SP.. acusa
uma dívida de 855 m;_
lhões, her.al'.ça do passf'_
do; pede mais CrS ... .

1.10,.229.166,90. Não pos_
.50 obter êsses dinheiros
mesmo porque parte dê�
les decorre de Crédito es_

Feda! a ser aberto, e par�
��est�s r:,p;:�:��,�do por

2 - Em conséquâJ.cia,
e tendo em vista a terr: ..
vel realidade, parece_me
não há alternativa senão
procurar salvar_se o Que

puder sel- salvo dos traba
lhos e· recursos já empf'_
nhados. •

3 - Convém, assim

considerando, reexaminar
a matéria, lançandc_,e o

IBGE com as dotações
dêste· ano, a putras ativi_
dades básicas",

Precisamos unir
nos contra a

ameaça Russa,
. diz Johnson
NOVA IORQUE, 6 (V

A) - Lyndon B. Johl' ..
san, Vice_Presidente nor ..

te...J.mericano dil'igiu um

apêlo ,a todos os seus

Compatrid,tas, pedlztio
lhes que se unam para
fazer frente à ofensiva
que .os soviéticos lancarão

�nos próximos dezoito�mê ..

ses, para semear o deser ...
tendimento e a confusão
ená:e �('s estadunidenses.
"Os russos tudo farão pa_
ra conseguir seu desfdera
to", disse, acrescentan"dlf.
"De várias formas e em
numerosos lugares tere

mQs que estar preparados
para .enfrentar (> mult:_
forme perigo .comuni�la",
afirmou Johnson ao dir;_
gir .:I. palavra aos ganh.a_
dores do Prêmio Lasker
de jornalismo especiali_
zado sôbre a medicina.

Associação dos Magistra
dos da Justiça do Estado
da Guanabara, tomando
conhecimento. pela iOI
prensa. do despacho do
eovcoindcr do Estado, de
cidiu. em. reunião hoje
realizada, por unanlmida-
0(' de. seus membros, tor
nar pública, através da
vr.,esente nota, sua desa
provação as expressões •

com que o chefe do Execu
tivo, ao determinar o cum
prtmon:o do Acórdão da se.
Cúmm-a Cível do Tribunal
de Justiça, critica a refe
rida decisão judi.ciar, rtesn
tendendo nos principios
runctruucutats de respeito
rc('iproco entro os pode
res".

�

F
__
r.ORIANÓPOT.lS, 7 DE MAIO DE 1961 - CUS :i,OO

rossivelniente em jUD�O ,a Reunião �e ��anceleIJes
�al'a oeci�ilJ nUla a�ão 'comuota

WASIUNGTON,6 [A. P.) sanqões econômicas contra gênc.a para a Defesa Pó-
- Como resulL�dos das t, rejtme de Havana, desde htlca. àste órgão, com sede

(,o:lsult�s que vem. soneto que se tnvccassê o Trat·ado em Montevidéu, foi criado
feitas Junto aos parses la rnteramertceno de 1947. para combater a infiltra-
uno-amencenos. sobre o Todavia. se se invocar ação nazt-rasctsta no

"

He-
j)ro�lrllla cubaup. fontes Carta da C·.E.A., baseando- mtsrértc durante a II

�l���:;�li:e eS����I��il�����:� ��Ll�r����a::ç�uâb;��n�� �e�:�i��e�t�nd!�� OC�·�I\��
(111 que poderá_ -reeuear-sc Hernísfér io, então os Chan- segunda os observadores,
no proxlm.� mes de junho célere-s teriam terreno mais uoderta impedir o fluxo de
nmn reunmn de.C.hancele· amplo para decidir as me- prop:lganda comunista de
res d.o Hemlsr_eno para rudes que poderiam tomar. Cuba para a América. La-
dlscutll' �m.l� acao. conjun- Sugeriu-se nos circulas di- tina.
ta. que ma da _. completa "plom.á�icos a reativação do O Presidente Arturo
rupturn de retacôcs ate as <;ollllle Assessor de Emer- Fl'ondizl reuniu-se ontem à

noite com vários ministros,
inclusive os da DefeSa e

elas Relações Exteriores,

����;i116u�);�PÓd�0 da�,nc��
balanço nos fesultados de

A r�: PI"L'.':1 Flol"ian611olts S.A. vem a público para escta

11�·�:l��u:ld�of���i���o c��c�cW�i;a1sa e:�����;� (�� 1��,����eOt��.� A URSS lSlIMULA O EXAME DAS RE-
�<·;�����'l��Ú�JCia ccnussâo Municipal para Assuntos (lu -

NOSSO PAIS
!"fcHHl!narl1lCnLf.,. cumpre esch.l�·ecer que a Emprê LAÇOES COM O

n, l;IOl"HlIli..JI)"lls. ramo sociedade anonima eonsUtuida de MOSCOU 6 {F. P.) _ Hemisfério,Ocidental, para

�;:�Itg� �.���l;:���il��.!l�et"�k��OlJ�lC1Utr������.�!� CO���i��:: I ���e�t�Rsi�, �:��ráca���� �õ::t�����if�(c��o ed�o�e���
�I��;.�li��:aihec!�·ê�,� �id�n�u��g;J!�· ���s ini���i�s:õ�� ofensiva dlplomátlca..:AO ii�êri��nL��i��s ,�a!�::n��
�\��f�i;�lt··�oMd�ni����!it��Cá�����v��:ng� �ler:'�l:Çf�an�� Alta Confeitaria BrasWin�p���s1gfl�dade d�
parles por motivo· da falência da Emprêsa Transconti- reatamento com o Gover·
nental Lida. foi obrigada a recorrer aos serviços da I'

I
r.o brasileir6 foi t.ratada

��n�r�t�UI;iOJ�a��fl���s ;:�I: ��bg���1��Ciâ�0�a;i�1.servi- Ja em curso ke���c�;:, oht!m, ����a
Ne,,:tes quinze anos tem oi empresa procurado pres- Com grande suce� foi do rf'cebeu uma delega-

la!· UO! serviço condigno. rapldo, confortavel e higieni- iniciado, nesta Capital, no ção comercial do Brasil
co, afim de que toda _a p .. pulução da capital dele sc dia 2 do corrente, um cur- ehefiuda pelo Embaixador

ot"gu he. S�m o desconforto do tran�porte mediante vei- so de Alta Confeitaria, mi- Leão de Moura, que velo a

(.:ulos movlclos a óleo dies(·I, anti-!11�ienico, parece. que nistrado pelas I·rmãs Mis-

a empresa tem dado aos O()rianopohtanos um servIço a $ionârias de Jesus Crucifi-
altura d:\ capimi do Estad<l. Floria.nópolis é a única cada e que deverá se es-

(·apital que tem transporte coletivo feito, noventa por lef"ldr.r até·o dia 15 dest.e.
cento 1901 paI" veicula:> movidOs a gasolina. Pac' isso Presentemente 20 alunos

lJlt',mo m:1i� confortá rei. rAvido e higiênico. embora de es�ão tomando parte do

(.[,.,:'0 (1.:. nll'!lut('nr�(J mai::; elc;laçl.:l. Ressaltamos, toda- Cmso qlle tem scu horário
vin ,lJue. a empresa �Cl1lp'r(' tU11 rf'cebido da população de realização compreendi-
nu,) ,>",) (JS elogios que a «·;thnulám, como as maiores de· cio e-nll"e às 19 e 21 horas
ulúllstrtlçÕes de l"rconh('cinlcnto. Dni. o interesse de bem no lo(�al rua Vitor· Konder,
.�'rvir ao povo da capitul. nfw poul1ando esfQrços, nem 53. Segundo aptll·amos. o

s;<�·l"\fielo", na renovução permanente do material 1'0- interesse despertado entre
[hulte. as donas de casa e noiVaS

Cunstrangida pela alta constante do cuSto dévida provocou a abertura de no-

f;ua"rlo tudos os materiais e gêneros, inclusive os de \'0 curso, com nova turma,
pnmr:ira nece1>Sidatie, sobem assustadoramente de pre- (Iue terá Inicio dia 8, se-

';'-'. sem quaisquer reclamos da população que os aceita. !;und'l-feira, funcionando·
�uportando-os com sacrifício, llP.O seria justo que a em- no mesmo horário. As ins-

��·z��c ��:���e e?: t�e���\n�I:� :��jeust�r��!f��f�it��� ��iÇÕ�;sfcJ���!O dSae: If:�ãi DEPUTADOS MINEIROS REJEITARAM
uso. do !le.�róleo e seus deriva.dos, exatamente aql!-êle Missionárias de Jesus Cru-

���I��toa�oll�������'i�.e��:a). �I�e p��q�:n!o é��or�ia�!l�o:;� ��I_�6�d� ��r���oo t��e;�rs� MOÇãO DE APLAUSOS A FIDEL
L:ubnr o acresClmo diário de despesas com a gasolina, e de 10 d.ias e a taxa de
óleos combustiveis, lubrillcantes, peças.e acessõrios, CrS 1.500.00 (ingrediente,; BELO HORIZONTE, G
sotlcitou a Prefeitura um reajuste oe 40<;'c no preço das . por conta do aluno). - Por 21 votos contra 7,
passagens. Fê-lO tão logo começou "- sentir os efeitos do

�:��1:�t�od��4�s dn;a�����" �:�a���a�a�� t����, adoi��� Milagre do Padre Leon Dehon em
mentos e demonstrativo.'; do custo, operacional que jus-

tUiC�Ó;n�n�e ae�:��t�/�e�;?I�dOp�ÓeXI�] pasado,/ Quando Minas Gerais
��I�, }�fOqu� �1�!!à����ni����id�a��n1��:��0� ��n����

.

BELO HORIZONTE, 5
cutivo discutiu e dellberou o aumento. Esta comissã\), (VA) - Sob a presidên_
composta de 14 membros, notificada do assunto a ser

debatido. se reuniu com a 111aiol·ia absoluta de· seus
membros. ,Embora fosse unànime o pensamento dos
membros da Comissão, pre;::;entes à reunião, em conceder
aul!'el1�.o tarifário, cujo montante variava entre 10 e

�g;:;, O���li�l���OV�\��feOad��I��S��ltf'�Se�n��:::ta���� qe�l�
a comIssão e constitUlda de home;lS de bem. criteriosos
e dignos. �cujO unlco objetivo era ressalvar o interesse
(·uletivo, sem o. sac:·ificio de uma empresa que direta
mente sofria 'os efeitos da inst.rução nO 204.

silia pr�� �ee �o�t;m;�:oq�:a�o����e�sac��e�!v: ��l!���_
tOs concedidos em SalVador. ';oão Pessôa, Nitet·oi e ou

tras cidades, como Campinas .flue tevt! aumento de 60'·c 1 AP1.:tO AO SENHOR PRE-

Argumenta·se com o Rio de Janeiro que concedeu, ape- FEITO MUNICIPAL
n�s 10c·. Acontece, porém, que;\ população da Gua-

...
n�bal"a é superior a tres milhôt>s àe habitantes, o volu- A Associação dos Servi-
me de passageiros transportados, enorme, ressaltando- dores Públicos de Santa
se que para a locomoção de uma pessoa, dois e atê três Catar!na tendo conhecl-
\eiculos devem ser usados. Ressalte-se, ainda,�que nes- menta do elevado aumen-

sa:> cidades o veiculo automolor.e movido a oleo diesel, lo concedido às emprêsas
cujo preço, por litro, é trinta por ("ento inferior ao pre- ele ônibus pela Comissão
ço da gasolina. Po, que, pois, exageradO o aumento con- Municipal para Assuntos
cedido p�!"a Florianópolis? Assim, pois, para que se evi- Executivos, não pode dél-
te quaisquer explorução, não \ leme:> a público para ata- xar de dar seu irrestrito
cal' ou condenar os estudantes. cujas çampanhas para �pôio aos membros da-
barateamento do custo de vioa são I'neritórias e mere- quela Comissão que pro-
cedorrts do' amparo popular. puseram o aumento razoá-

Por que, porém, uma campa�ha u�ilateral. exclu- vel de 10% nas passarans
sivamente contra a ompresa Flonanópohs? Não ê ela dos coletivos e que, Infe-

juslanlente que necessita do petróieo e seus derivados I1zmente, por minoria even-

para para movimentar seus veícnl?s? Não· .foi justa- lual, foram vencidos.

men'.e o petróleo o produlo que maIs dIreta e fortemen- Na convicção de que o

te sofreu os efeitos da lnstruçao nO 2041 Estamos e esta- aumento aprovado (30,*)
'remos com os estudantes, ·ao lado do povo, quandó a virá aTetar consideravel-

campanha não fizer discrimlnaçôe1 odiosas, quando ela - tnent.fo o já precária orça·
visar a todos os sect(lres, principalmente aqueles que menta da J)opulação que
não foram atingidos pela instrução nO 204. Condenamos, se serve dos aludidos cole-

apenas, a campanha unllaterar contra, a Emprêsa Flo- tlvos e mui especial!'Hente
rianópolis; que, pela primeira vez ;:� vê a braç�s, �m sua do funclon�l1smo pub.l1co,
vida comercial, com situação financeira dificIl, mclusi- apela para o. alto -esptrlto

�� ��;;re��l���· �������:�sos �o vencimento e salários �

�.�e�;i::aPr:re:n�fp:lo :een:r��
Aguardamos, apenas, a publicação do aumento nanoP9Us, - no sentido de

concedido no Oiarlo Oficial, pois temos a cer�.eza que a q�e nao permita majora-
serenidade. o bom SCI1S;O, a r�ponsabiUdade .e a ·ponde- çao super.lor a 10%.

ração dos homens de bem desta capital' prevalecerão sô- Florianopolls, 3 de mala

bre quaisquer outros propósitos que não visem a sal- de 1961
. _

vaguordn. e preservRçâo de I!m património público, co: Ivo GandC?lfl - Antonio
mo é a Emprêsa Fioríanópolis S.A., sempre a s�rviço da Mat.heus Kuuger :- Manoel
popUlação e da prõpria capital do Estado.

.... Dias - J. J. Ohve�rã -

Florianópolts, 5 áe maio de 1961 Bento AgufdO VieIra -

'7\T,OO "R.OCHA Prestdente Reytlllldo Dias de Oliveira.

Manifeslações
Conlra a !Repúbli
ca Sul-Africana

JOHANNESBURGO,
Afl"ica do Sul, 6 - Os di...
rigentes africanos decla_
raram ontem qUe .cont;..
nuarão com s.eus planos
de manifestações em todo
o país contra a nova re

pública sul_afl·icana, ape ..

sal" das batidas realizadas
anteontem por mais de
mil poliCiais. NélsOli
Mandela, Secretário de
Honra do Conselho Pat'_
Africano, daclarQu que as

medidos policiais eram

uma interferência injuf'..
tificada e solicitava a to..
dos os cidadãos não bran ...

cos que redobrassem seus

esforços a fim de canse..

guirem êxito nas mani

festações. A organiação
de Mandela ordenou uma

greve de três dias em t0-
do o país a partir de 29
de maio, dois dias antes
..ia data em que � Africa
do Sul passará a repúbli..
ca. Tambéth serão real: ..
zadas reuniões paclricas
para protestar 'Contra a

medida que nega direitos
à maioria não branca do
país.

o espião 81ake
não causou da
nos irrepar-áveis
L'ONDRES, 6 (UP) _

"O espião George Blake
teve acesso a inf�a_
ções importantes que
transmitiu à URSS,.o que
afetou seriamente os intf'..
rêsses do país, mas posso
assegurar que os aanG8
for�m apenas relativos",
afirmoU ontem o "Pre_
mier' MacmiUan êm um

discurso pronunciado na

Câmara dos Comuns. A�_
segurou que Blake nunCa
teve acesso a inforlli2_
ções relativas à defesa
nacional ou a questões
nucleàres. Ma.cmman afir
mau ainda qUe o espião
não sofreu nenhuma "h,..
vagem cerebral" na Co
réia, nem jamais perter_
ceu ao P.C.; come§ou a

trair seu país quando se

converteu ('!':pontâneamen
te ao comunismo. O "Pr-e_
mier" disse ooe seu Go..
vêrno 'examin""ará tôdas as

.

medidas necessárias para
proteger ('. Inglaterra con

tra ? traição� A nota der..
tacada, na Câmara dos
Comuns, durante o di<-,:,
curso de Macmillan, foi a

presença de Sir Winston
Ch.urchili.
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v confecimenfos Sociais
Sr. Penctes Medeiros Prado

FAZEM ANOS, HOJE
ANIVERSÁRIQS'

Sr. Irls Machade

Sr. Renato cabrat Telve
Sr. Reinaldo Cabra'l Telve

i., HOJE. "ENCONTRO DOS BROTINHOS" OFERECIDO AOS

�;�"b:�!:�u;:;.��,F���:�nl I: ACAD�MIC.I}S DE ENGENHARIA DO PARANÁ - Revieri
arte. EU 'rerestnne vmete

- I. Counln Clube moviínenlou a Sociedade de Florianópolis.
�::�a��:eo:�:tt�e�:�:����ira , .1 - Cora Regina M:dei1'os aa se .. m�ir fino e apurado gosto - Nada'

SRTA, MARIOO ATERINOS
ctedade de Blumenau e o broto que deixou a desejar. O" fino serviço de Ce_'

Com grande satisfação registramos na efeméride Que
, re�resentará aquela ci?ade, no baile pa ,apresent.ado pela sra. Florinda de'

hoje transcorre mais um aniversário natalicío da srta.• ofiial d�s Debutantes, dia 12 de Agosto Monaco Ganzo. à aniversariante da.

Marigó Atermos, dileta filha do sr. Jorge Aterinos e de ,
nos salões do Clube Doze. semana. ,.

sua exma. espõsa Kiria Aterlnos, elementos por demais
-x -x- -x -x- ,

destacados em os nossos meios sociais. Dentre as holllena • .

2 - A Coluna Social cumprimenta tal�;e� �������I �eD�et:ãaodad,o DdeePRa�...
gens que lhe forem tributadas juntamos as de "0 Estado". • �l��s�I��a: S;:I:��a�i��l��:o ��a�;�: dagem o dr. Luiz Cario: Borges. v-.

_ Ihinho Patrick�x -x-
. -x -x- .•

• 3 - O Clube Doze de Agosto apre .. t024a�r�I:�·�I���:\?t�nc��f��n:��:'
• sentará dia vinte próximo em-:- elegante com referência a sua transferência P2�,
• .�!�::;:. o famoso conjunto de "Dani ra o �stado �:�a:�as, •
� �

-x -x- '15 - As mesas para a festa '·A.Noite'
4 - Marcou casamento com a bonita do Remo" estão a venda na seCretaria.

, �l ta Maria Cai-lota Kal o Cesta o SI do Clube Do�� �;�o. :,
·r: i\lbel-t����._
• 5 - O Clube J5 de Outubro premo- 16 - Festejou "niver ontem o sr.'

Aniversaria na. data de amanhã a jovem Silvia Maria, , verá elegante scirée dia 27: om desfile dr.Marcilio Medeiros - A.. Coluna Se ..
'

���;a ��S:���rN��::I����sil��h�:��os V. p;checo e sua

• t�lc:�das patrocinado peja Casa Vera dai deseja-lhe felicitações. f

menina Ana Cristina ,'_;"'X -x- 17":_ O.� jov-;n:-;;;:s7Peter GOldberg,1
jovem Walter Pacheco III 6 - Do Deoartemento de Relacões .Odílson Bor-iní e Delmar Cervíert €9
Sr. Silvio Jacques

" Pública da TI:ibuna Catarmen-e rece- Decio Madeira Neves e Maurílio Lopes.ç
Sr. Patrocínio Ourtques , hemos a relação das srtas que concorre; são os Acadêmicos de Medicina que�

��: ��v��;el�limaco , t:ta�'�n�í��;� ':���ai��h�o�l�a,T��:.�:: �:t�: :;�a�:��'�:i���i����:af;:: daof�t;
Sra. Iolanda wcnaneusen Capella ,. des Bertolli, Cecília Ferraz, Ivone Beu- ra Terus Clube com o conjunto de'
Sra. Maria Helena urino Lacombe II genh. Mene . �uiza Batustotü. Eunice Norberto Baldoul. •

Sr. Oscar Pinto de Oliveira I11III Rebele Maria P.l.ci.'a Xobre e Neuza -x-x- ,,---�-s_'\&-�_:_ -_Wl._
Sr. dr. Tom Wlldi III-Pe;eil'a. ....

�

18 - Realizou .. -e ontem cs 18 h.oras.' .��, .

-

�;=: �:�ia:���:�;:s II
7 _ Na lista-d: ;��eil"OS ÔO Con- �1: ��I��taS��I:::�!::�lhoo �a�:�ke:o�' c:����a e�i�� b�ll; �I���l:l����anàa �::;:N��R�;A��

II vau- Cruzeiro do. Sul, hoje, as elegan-, Kuerten _ A Coluna Sócia deseja aos' os se�hores R:0S�TO e MARIO EVANGELISTA, inau�
II tes; sra. Bemadete Vtégas e srta. Nice jovem casal e dign.as famílias, os nu'_1II ��r;r:�./�rotod.a este mês. uma"nov�a loja nesta capital.
.. Far\a. lhores vetos de felicidades. ".

.

o _ç digno de nota, RA \lENA GALGADOS"

i' "_x-x- -x-,x-' patl'Ocm�l"�, com excíustvtdace - na Râdio Guarujà

I, 8 _ O vice_�ovc.rnador JK� Doutel
f

. �� '. ';\J. n�l:����mo dia ].I, das .20 as 21 hor�s, �m progra ,

de Andl"<lde regressou ontem de Cuba 19 _ Fest��u al1l),ersúno ohtem ctt q�e contará 10m a partlclpaçao da afa-

• 9 _ Parabens a srta. Jussa Cabral sra. d. Celeste, Lopes Mafra. A Coldna. ��a��R�,;n�ndlalm��te (:)nhecida orquestra "LOS

, pelo titulo que recebeu, "Míss Flori? .. Social'deseja a d. Celeste os melhoreE'
shaw TRIO OUARANI", vindos direta-

,nÓ"Polis" -x -x�

votO! de �elili�:e�x_ ,
mente DO Paraguai. (7/5)

CARRO PEQUENO - COMPRO • 10 - O ,how "V;ve Lo< Femm" de 20 - A g"ande pa,ada de eleganh;"
..

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

lata.��n;p:.�a;:���a��uge:�I.: i����e:a:;eçodCd;:�!���: ' g��,I,o�s�a�:���, anaat���t:o ��:�m::� �erecida cf �ociedade pelo Reviel'f, ITÁLO CURS�O AGRADECE
, Rio.' m�u;.�reira l� Oc��e;i\:·;iT:;ca::�:i;., .0 ator Itâlo Curelo, estcve em visita a nossa Redacão-

:Cou_CrS 100.000,00 !Cem mil) como entrada. Rua Visco

, -x -x-. sra um dos. diretor�s do Clube estevE' :Ofllll de .�ransmith: ao povo Florlanopolitano, através 'de
Ouro Preto, Edifício Eduardo apto nY 53, com sr7/�àlle. 11 _ EncO/ltra se em Florianópolis a ,presente (!j) acontecimento I11III I

Estado . � agradecimentos da Cia, nela maneira amá-

, "srta, Clélia Maria Russômano "Mis"· '
_ x _ x _

.

II' �:Pi;al�entil com que foram recebld�s
_

peja platêia �a
• Curitlba�' - Desejamos a. srta. Clel�a

.. i ------ _

.. Maria unla,..feliz estada em nossa CI_ �l - O SI". Antônio Dutra, já está ?..

II' da-de. celtando alunos para aulas de violão.' As·' '�.��

, -x -x- -x -x- t _

soclação das Damas de Caridade
I, G;;�;l":ce�uho:t�l �!�l"i�u��u�:o���:�� s

22
-C

A �aculdade de Direito de, '

A
Q A "tamento senhoras da nossa sociedade, g::��o ������ljC��j�ees�a::en�:I:�aen��, � Agradecimento

, para um movimenr.a.do Chá, quando era Paraná �om 11 bonita festa EnContro
. � �ire;t. ria da Associação das""""'qamas ·dc Caridade de

OSVALDO MELO
, ,. �e:!�t:��el��� p���i::\�� ;e��:gâ��i:� �� ���n�:�g:II,��O�o�s�t;;s ed�l�l���o �::��L ��o���eOPc�I�:rt�;�':,d���taPe���r��!��.��eo �/�:�\110��::��
....--- ...'.-..a ......- ..........-- .....

--!lÊ---- ......
,

nossa Socleda.de, em dias da semana pas·,,-d,.
PE3SIMISMO E INDIFERENÇA -:- A,

..,,, 'ou ata- CA"'IOCAS INi" SSADOS
""

cado pzla morbidez e apatia dos sentidos. f
n &

. �: ���i: :;a�::�si:7����:�=;'la) ,

men�eej���t�a i�eo���t:s �:n���0t'o, p�::�j:oi1��m�ei�ro;:s���
_. -' NO "BOI DE MAMÃO" FlorianópOlis, 4 de Maio de 1961.

!erminâvel deserto, perdendO forças e desperdiçando tem- Para o segundo festival! "boi de mamão". que re�
• ----

po, iludido Por miragens�.. I ::����:���o�f�n::;�c101�:lt::s;:n����rin:.�tacw
d( P A R T I C I P ·A ç Ã O

.

acel::!:h;:/�����:rtê� p��o t��n�������e�lP;;�i::: !tio de Janeiro, há vivo in_ Neste sentido já estííl ��. Adherb�l Peixoto c.lc Almeida e· dona Maria

_

ferindo téclas que se vão desgastando à força de tanto €
leresse na presença de um I sendo feitos contactos cou'

Concelçao Opuskl de Almeilia participam o nascimento

"mto m"te!a-!as.
.

"VENDE-SE OU TROCA-SE P-OR
° ". Joiio Alv", d;reto, d,

de "u filho
-

Sou por Isso criticado e sei que multas riem de mim.
um muito bem organt7.ade

MalcOS Augusto, ocorrld) no dia 22 dc abril proxlmo

Só encontro pelo caminho, pessimismo e indiferenças AUTOM
.

VEL"
10lguedo de boi, t:"lra 'que passado na Maternidade Dr.· Carla.; COrt'õu.

E já estou me contaminando desses avassaladore.;,
O com 'os seus componente:, I (7/5)

máíes. Uma casa !)ara _duas moradias, estando uma desocu- se apresentem e!� Julho

Anos e anos a !lo com a persistência do idealista que
pada- preço de ocaslao a rua José Boiteux na 13 fundos· no referido festival repe

se não descuida e segue seu cammho sem desfalecer na facllit.a-�c.o pagamento. b�SC C�S 500.000,00, tratar com c ! tindo (I sucesso al�ançadd
romagem,

propfletârlo a rua CflspmI Mira 31 f. Ou pelo telefone quando de sua e�tadia em

A luta porém é ârdua e.os fTutos são DOuquíssimos.
62-62 com NILTON MEURER. ltajaí, nas festas do centf'_

Os homens se contentam com a tua sempre decantada
Vende-se por Intermédio de. caixas e montepio nário da Cidade.

�:�����CI;ar�a�u�u�:j::s���Ste�����:· mrr;.�:' d:à:e:��am DR. LuizE. RbcHA FREiRE--- al:;�:at��,�tu�:I, lâ�l �.l�����
'Como cidade, mereces muitos cuidados, CIRURGIAO DE'NTlSTA' sentação do nosso Estado

Como Capital, quanto te Calta ainda para que o sejas ADULTOS E CRIANÇAS d.ev�rá. S�I: recebido com

digna de ti mesma e possas.orgulh!l.l'�te com a. admiração· Participa a seus clientes e amigos a instalação do sllllpatJa e contar com 'o

dos estranhos. .seu novo consultório equipado com motor de alta rotação apio.e a colaboração dás

E assim mesmo tu continuas a VIver sem a ajuda ne- {' outros melhoramentos tecnic.os. autoridades 'governamentis,

cessária, sem a. fé que deviam devotar no teu futuro.
... .....������.:�iidt, 34 _,10 andar, - 8/3, �: ���::r�:� do comércio e

," pa�tOej.e, o sól Iluminou os teus erros,! paz festa eu: toda MINISTE-RIO DA MA, , . RINHA A colôn;. cat"';,>euse d�

IJi •.:�n!�asve��:\:��a;�l:��L'RS e mansas, donllindo num

Comando do 5.0 Dislrilo Naval ����t��:e�:ou: �:!�co�:
Nada te falta para seres aclmiradá'. florianópolis, SC., 4 de Illãio de 1961.

tro com o boi, a c-abrinha

Mas, o homem npo procura emoHlurar esse Quadro COMUNICADO N.o 006/1961.
a "bernúncia", de tão gra-

majestow. AVISO AOS INATIVOS E PLNSIONISTAS DO MINISTÉ- tas .recordações p�ra todos.

• �Óe��:l :t��:C;o�us�ã��o����e:.e ate,nção. •
RIO DA MA;-�N�: ;1����!V� COMANDO

, MADEIRAS PARI-.

É por isso 'que cu, tocado dessa angustia peja indife_ Desde o dia 5, acha-se à disposição dos r-eferidos ina' 1. :ONSTRUCÃO

rença e pessimismo que te devotam, fui também hoje t.o tivos e pensionistas, na Caixa Econômica Federal de San- IRMAO� BIIEN(OU�T

ca'do de imenSa tristeza par ti. ta Catarina. o Pagamento referente ao mês de Abril do' (4'< 8'.I)"�Ó

F10!'1�nópo]i� amiga, segue o destino.. "no (>l"Jl l"ur,o.
,,,11(.0 �1"r,i,IO O ...... \�N'

(9/5)

FARÃO ANOS, AMANHÃ
SRA. ANTONIO ÁPOSTOLO

Com satisfação registramos na data de hoje mais um

antversâ nc natalício da el<nfa':"" sra ." d. Mada Â. Apóstolo;
mui digna éspôsn do nosso prezado amigo Sr. António

Apóstolo, onere do Instituto Brasileiro do Café nesta Ca .

pita! e elemento saliente na sociedade local.

As multas homenagens de Que rôr alvo, os de 9 Estado

se associam com votos de perenes felicidades.

.'0"'0'''''''''',, �'''''''d'I;'''d,;n'I;''.�
• pensa em ,1 tIJlO�:
extrn-fíno, fin"
e mt:·dio

-

, •

• çurrel!u",�u!",
eimplee i:'

• '�côres; II:wl,\ertle.
Lordcnux e pr+ro

• /!,"aranli" de.; mw� 110 (te<�o�te ...

canetas /)d� �
.lohann Feber�

lÁI'I:> 10Tu:\ \ I \l1�:fC 1.'1'1)\ .. S.CAIII.OS. S. I' \I 10

Sr. André vuain
sr. Ad ce cena
Sr. Vitor Guilherme RO�3
Sr. Otávio Qlivelra
Sr. João Mário zornmer

SI". Aloisio Oentu Costa
_ Sr. Alvaro Selva Gentil
_ Sr. SllVUI0 Lallg Jacque.;

VIS1Tl
SAY{JNARA em HI - F I

o melhor ambiente com a melhor ·música.

RUA JOÃO PINTO - TeRREO DO HOTEL ROYAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rPl

[[]lU
Mamãe ... Mamãe ...

Adivinhe o 'tue é!
E: Iacilirno descobrír.Í pois, como
tôdas as donas-de-casa, também
ela sempre desejou Champion _

o melhor refrigerador brasileiro!
'

Ideal para fazer lembrada uma

grande data, Champion ô a sur

prêsa mais desejada por tõde
a família.

é O melhor
presente ...
dura para

semprel

• o melhor e mais moderno gabinete
rabrfcndc no Pais.

.' :�:��ot��:l���r�;ep:f�!'��o�:t!:I'�';�'f;���
frutas.

• O maior congelador existente. onde cabe
um leitão ou um peru, inteiros.

• Ampla gaveta plástica ("Quick Frcezer"j
para nipldo congelamento de ctu-nes e

peixes.
, • Silencioso Compressor P-91. de .rtto

rendimento. fabricado sob JiC(!II�'a da
Tecumseh Prcducts Co. (V.S.A.).Conheça tambêm a

linha "Diplomata",
em sugesrtvas com

binações de cõres
(Tom sõbre TOm)

"Xo PaTO os :::ona.� lrOl,icais Ti90Tosa.�, e lo("ols onde a rede elétrico é de 50 cicllls. Cll�U11/)lOn
ê e�lti�o(lo com moderno compressor R-16, especialmente c'ollstruldo pal'a su/)OrtnT (IS

mais arduas cOllclições de t.raoalho.

A MODELAR RUA TRAJANO, 7 E 33

I W1�fORENSE IP. R E C E R E S
J>ireção de: MILTON LEiTE DA COSTA e RUBENS COSTA

Revisão cr.i�ninal n.o .
cutor diret? .dos. delitos. tras peças, em prova suü- noso após a consumação do � �ON HUNGRIA apenas vê

506 � 'I'ubarâo. I
O primeiro deles, o qual, ciente para alicerçar uma delito. ) Integrada a figura do favo-

Co-autoria em den- em juízo, (Ils. 96� confirmou condenação. asse auxílio constitui-se,' rectmento pessoal na presta-

to de furto qualiflca- t �s d�claraçõe� prestadas �ú; 5) A �eça. segu.lnte em � atendida a sua natureza, em I
ção de nuxítto par� obstar a

do. LnQuer1t.o, dissera, entae portâncía, e o interrogatô> dento autônomo, previsto no' captura .... de delinquentes,

_ .

(fls. 11 e llv.): I ri? d.o réu Alamiro Medeiros. art. 348 do'Código Penal.

'IJOR?l!:
SEVERIANO �IBEI-

Nao se configura ... e discou para a Dele- DIZ ele (fls. 32v.) : E' bem verdade que não RO ja pensa de maneira dl-:-
para o agente que, não gacia solicitando um policial I "que os soldados Antônio hã. unanimidade de pontos ferente, estendendo a dlspo

tendo partleipaçâo dl- para prendê-lo e, logo após Florentino e AntônIo de Je-
t
de vista a respeito. Se N,sL· stçâo legal a todo e qugtquer

reta, procura diftcut- a'f che;r,ou o cubo dê�te des-I sus na ocasião chamaram o,'
_

tal' a ação da justiça tacamento . Possidomo João
I cabo Possidônio de lado e o

no esclarecimento da de Oliveira de automóvel de puzerum ao par do roubo

Iverdade, acobertando Praça de propriedade do se- por ézes feito; que este fato

a atuação delituosa de nnor Francisco Bento; que foi-lhe referido pelos pró
subordinados seus. lego após dito cabo prendeu prtos denunciados; que os

Desclassificação de- Antônio Alcides e que o de- soldados em questão conta-

��::��:�:P�:���:r ���:%:eu�!s�d;��::o ::��: . ��:d��h:�;�;�:e��:�,�:t;:;f ;e�::��,�:;:���:����Y' t;�t��:!��;fFgL�o�;
COLENDO TRIBUNAL prendido à Delegacia eu- I escrivão da policio.; que o

Marinha, endereçou atencioso ofício, datado de 5 do

1) O pedida merece ser quanto êíe com outras pee- cabo Possidônlo quando da
corrente mês, comunícandcclhe a inscrição de seu

connectdo. A cota de tis. 157 -õaé iriam prender o outro apuração dos fatos fingia
nome com uma MEN.SAO HONROSA, no julgamento

demonstra que o processo, que se achava além da esta- que surrava o depoente e
e classificação dos concorrentes aos prêmios da "M .. _

efetivamente, está findo. cão: que quando o decíaran- seu companheiro dando gol- �;��:l�: I������ia.outorgados pela Confederação Na·,

ap2r�f���:��s d�etô��s :�a�ne�1 �ee S:s:��l��a��so���!::e� �e�e��e�::eed:e� ��:P���:i� O trabalho premiado do si-. Abdon Fóes, sob

ças existentes nos autos, cbe parado viu então o Cabo pas 1"0 não contassem sôbre o' o título "Marinha: patrimônio material e moral dó

gamos à conclusão de que o sar rde carro para prender roubo fplto pelos soldados. I Nação", na� com�morações da Semana da Marinha

requerente, na verdade, não AIamiro, não fazendo o que Vemos ·asslm _ e outros de 1960, Em pubhcado 11<a edição do "JORNAL' De

participou do crime que lhe momentos antes o declaran- elementos que pudessem ser POVO", le 11 de dezembro de aludido ano.

!�to���}��d��li: ;:ja'fu��� �:rê�:;lad:e:!��ar:i:e o !�� �e;:d��c��r�i;�: n�: ����: i a co��s��::�:�f��d�u;�;eO:��i�:V�:��r:�l�:�m:O:u;
qualificado. falar sozinho com Atamtrc -, que os observações de IOPI.esidencia

do Contra-Almirante César Augustc
3) De inicio, há que res- para cientIficar-se do roube, Hélio Freitas restaram, em Machado da Fonseca, julgou por bém que na ate

saltar Irregularidade séria Iara da vista de seu compa; parte, isoladas. COnflrmou- final dos atentes, meticulosos e pacientes trabalho!

no inquérito _policial: _ o nheiro o do cabo; que o de- se, apenas, que o cabo Pós- dêsse julgamento e classificação, se inscrevesse' o

escrivão CLOVIS BONA8· cíarante vindo à Delegacjs aídônío tomou conhecimento nome do sr. ABDON FÓES com uma menção hor- ..

8IS, vítima, também, de pe!as. !6.30 horas. logo apÓS d� furto_após a Consumação I rosa� em atenção aos valôres.e mé:ito do seu precioso
furto, em que estavam en- a pnsao dos meliantes, no- deste. nao tendo, por qual- contingente e aos seus altos sentimentos patrióticos.
votvtdos vários dos coauto- tou que êstes dois indivíduos quer !!lodo, parMclpado do I E termina o ofício nos seguintes têrmos: "E a êste

r�s, não se afastou da fun- estavam na sala do Delegado mesmo. Serviço de Documentação Geral da Marinha será
çao. sendo interrogados pelo pró· 6) Afirmamos, de Início, sempre agradável poder assirualar o vosso nome e a
,

Tod"lvia, tal circunstân- prio cabo ...

" que ao requerente não podia

I
vossa ação entre as melhores virtudes dos nossos com_

cIa, mesmo assim, não vem Dessas declarações se de- sei' imputada a responsabi- patrícics de -escola e que mais recomendaram á gr....
alterar a convicção a que' preendC' que, segundo as ob· lIdade como coautor em cri- tidão nacion:al".

Chegamos. I servações d:l vítima, havia me de furto qualificado. O artigo do sr. Abdon Fôes, que obteve grande
4) Para duns peç�s deve-

f
mancomunação, conluio, en- Diante das consideraçôes repercussão em nosso meio, naquelas comemorações,

mos chamar a atençao, por- tendImento, ajuste, entre o até aqui expendldas, licou � foi lido pelo seu autor numa das reuniões do Rotary
que se nos apresenta� como c�bO POSSIDONIO e os lará� claro q_ue .a afirmação tinha Clube e irradiado pela Rádio Clube de Itajaí, através

bãs�cag: as decIaraçoes de pIOS ALCIDES e ALAMIRO. procedencla. Pois o nosso da palavra do Vereador Ribeiro Luz.
Hého Freitas, vítima, e de _O fruto de tais observa- Código não consIdera Coau- I

"JORNAL DO POVO" sente_3e ufanoso com

Alamlro
.

Medeiros, um dos çoes,. todavia, não
•.

pode se tor aquêle que apenas pres-:
I

honra que fOi.distingu. ida ao seu fundador.
prlnclp:lls implicadOS, exe· eOll.'ll!tlJlr, '(cm :llJou) de OH 1:1 �lIm :llIldllo :lO crlmi· (Do Tom31 do PÓ\'o de TTAJ.'\T)

uto que indique auxilio, seja
impedindo o aprlstonamen
to, sela prat.ícandc atos que

dificultem a identificação ou

descoberta do criminoso. Diz
multo bem o tratadista ci

tado (CóDIGO PENAL DOS

ESTADOS UNIDOS DO BRA

SIL, ver. 4.0 pág. 380):

delito, presta
assistência ao autor Ou cúm

plice para eximi-lo fi puni
cão ...

"

cientemente

e outra:

"Aquêle que, depois de ter

sido praticado um crime ..

e fora dos casos de concurso

p-ira o mesmo, ajuda alguém
a iludir as investigações da

autoridade, ou a subtrair-se
à persoguição ...

"

Em race do exposto, - 6

porque a figura delituosa do
art. 348 do C. Penal, nos

pareça contida na denúncia

-, opinamos pelo provímen
to parcial do pedido, para o

ou apagando OS vestígios fim de ser o requerente ape

das provas de autoria. nado como de direito.

Preefrimos, não há dúvida, Este o parecer,

o entendimento de JORGE S. M. J.

SEVERIANO RIBEIRO ao de Florianópolis, 30 de setem-

NELSON HUNGRIA. Segun- bro de 1959.

ro a ortentaçêo dêste, não

teríamos, no caso, crime ai. Ass. JOAO CARLOS RAMOS

ium configurado. Ao passo Promotor Público, Convocado

que, de acórdo com as ccser ,

Por acórdão de 23/12/195];1

�:ç��:e:r:�:�le�o� d���s e:� I �a���é��a�;��u:;f�t:: :'g!!:
suas caractertsucas. Pois na

I
aercíüo Medeiros, acolhendo

verdade, o cabo POSSIDÓ- o parecer supra, deu provi

:HO, fingindo espancar ALA- menta, em parte, ao pedido

MIRO e ALCIDES, procura-
de re�isão, desclassificando

va por êsse melo, evitar que o.delito para o art. 348 do

àstes envolvessem seus co-I Codlgo Penal.

mandados nas ações deli-
-

�uosas praticadas.

Abdon Fóes: Menção Honrosa da

Marinha de Guerra do Brasil-

"Auxiliar é ajudar. O mo

do como o auxíuo é prestado
é indiferente. Igualmente a

época tom que é prestado.
Auxiliar a subtrair-se é aju
dar a furtar-se. Um Indiví
duo pede ajudar outso a fur

tar-se a ação da autoridade
de doía modos: oC1LUando-o

o pensamanto de JORGE
3EVERIANO RIBEIRO, além
do mais, dá à dispOSição le

gal cm foco a extensão con

tida em normas t'qulvalentes
dos Códigos alemão e italia·
no. citadas por NELSON
HUNGRIA CCOM. AO COD.
PENAL, vai. IX, pags. 499/
500). A primeira delas assim

ai exprime:

) "Aquêle que, depoIs 'da
f'�tl,ilf' .('5"0 dtl'"n'ffi �rlmr"""Pl'il

I
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ESTA MANHÃ A a,a REGATA "ANIMAÇÃO" - Promoverá a Fedel'ação Aquática de Santa Catarina, na ,manhã de hoje, com

início às 8,30 horas, tendo pOr local a baia sul"a sua terceira regata "Animação", á qual deverão concorrer Aldo Luz, Martinelli e pos
sívelmente o Riachuelo, (omo se sabe' nas. duas ,regatas anteriores, efetuadas em março e abril, foi vencedor o Martinelli, na primei
ra por 6x1 e na segunda por 4xl Hoje o duelo deverá ser bem Imais empolgante, pois, o Aldo Luz, que treinou com afinco, pois se

prepara também para ,a Regata Internacional, está com suas guarnições em grande forma e sequioso �e devol ver o escore anterior,
Haverá. por, certo, oduelo Silveira x Orildo' no single e nodouble, O programa; é o seguinte: 1.0 páreo - 4,com; 2,° páreo - 2 sem; 1°
páreo - single-skiff;·,tO páreo - 2 com; 5,° páreo,- 4 sem; 6,(') páreo - double-skiff; 7,° páreo - oito remos,
\�-----�--�-----��--�--��-----�--------�-��-���---------------

115 horas tentará agora o ciclista
Amaury Silveira

Ao que a nossa

reporta-I
to na sua extraordinária

gem conseguiu apurar o ct, valentia e forçai de vonta;
clista conterrâneo Amaury de. Que assim aconteça, são
Silveira (foto) que se tor., os nossos votos.
nau o herói da semana ao

completar, segunda feira,
107 horas e 55 minutos. em

\

cima de uma bicicleta mo

vimentada por suas pré;
pi-ias pernas sem ter para
tanto exigido qualquer au;

Defrontam�se OS dois tricolores, dand O prosseguimento ao (amnAonato da (idade, ;:��.r :::o�,:,;. ;!�;�
.,,, , na Guanabara, permane.,.

Atlético e Paula Ra-'sempre foi perigoso
I

QUADROS pes secundárias, peloGeral: Cr$ 20,00. Se- cendo pedalando por cen-

mos são os protago�s-: p ar a os chamados
(

PROvAvEIS certa�e de aspir�ntes. n}10r?S e Se�lhoritas) ��o ed�ud��se l���::. i�t�o��:tas do duelo que, hoje, grandes do nosso íu- Os quadros, salvo Preços: Arquíban-] tem ingresse Iivre nos pedalista, que empolgou
à tarde, no estádio' tebol, pelo que enfren-

I

modificações, deverão cadas:: Cr$ 30,00 e jogos do Campeonato
I

�oda, Florianópolis com a

-r». Adolfo .Konder' I
tarão O "onze" estrei-' atuar obedecendo às _

-- --:_

I
Incrível fraçanha que .rele_

, - ...

'
I ,..... Ue' ','!!I." reue'açao do futebol gou a plano secundário o

dará contmuaçao ao

I
tense com a maxima formações abaixo: 11! , II"., • . grande ciclista colombiano

Campeonato Citadino cautela, Valério, que I ATLÉTICO - Wil- Calar'nense Celino Monte, ZuJu�g.. , e.,

de Futebol de 1961. [se contundiu no em- son; Acácia, Bezerra cl·
I �redlto que. cOnSe�Uil'a se�

" , . � ;'. ; , .. , O jornal "0 Globo", sob" o
' médíc apoiador vigoJ,:PSQ e intento, pOIS confia e mUJ_

o
.Boa pug�a, s�m �u-! bate ,com o Guaram

j CIrO,; Cesar: Alípio; I titulo -Nelinho. revelação' está sendo pretendido ""por I --

vida, _deverao disputar I devera estar a postos,'Marinho, Tele, wa.: do futebol catarinense",_! n�mer?sos outros clubes do
t H

'

N H bos dOIS _tricolores,. O capitaneando como�mol', Ailton eVadi-I mas estampgndo

""on"-1 P�,an., Rio Grande ão sul. oJe em ovo am urgo o MetropQI
.- E tr "t t in

I I
_.

h I mente o chche de Zllton, Nel1nho. que aparece na to-
I A representação do M t O I b bL."U S CI O evc u a sempre o p e o t a oflll'n 0_ publica a nota que segue: to envergando o uniforme _

e 1'0-· C U e arrlga-verde, re-

estréia decepcionante;' paulaíno, pois a con." PA.,ULA RAMOS _ "N�Ii�ho é u�a das In- da seleção cntartnense, fir- ��lc��P�:m:nf:tS: �::� �:::r� .por es:>a eX�biç_ãO:
'h I tu

-

írid PI· di N I contáveis reveíecões do lu-I mau-se como titular absclu-
II cruzeiros. Ra pos

pOIS con eceu a go- I
sao SO I a que o amp ona; E 10, ery tebol brasileir

.

que índe- to da posição participando.
rmense, enfrentará na tarde slbilidade do Metropol en-

leada diante do Avaí ·,forçou a deixar a can- e Hamilton; Bagé e pendentement: do Ri� e São no ultimo brasileiro, da �� _�;;r:,m :::�u�::b�;!Zi Jrentar na noite de terça

por 5x·O. O da Praia I.cha, 3.a-feira última Bentinho- J_ Batista Paulo, tem contado com i inesquecível Campanha da do Floriano em préuo ínte �elra ao InternaCi?nal, tudo

d' "
I

_ , ',.!, "[craques autênticos forjados

I
representação "barrlva-ver-

d
epen,dendo de acerto o que

e Fora, na estrela, nao e grave, conforme Valério, M rurcreco, no Norte e no Sul que se de" que levou gaúchas e pa- �e:i��dual dos mais sensacio-, evera se verificar ainda

embora melhor têcni- o n tem divulgamos. Sombra e Eurides. consagram nos maiores cen- ranaenses à eliminação, após l hoje.

camente, fêz seu de-, A tua � á completo o
. COID,O partida preli- �:sssod:;:��!�vdO: d�oh��i�e� 1 ��oqsu:eg�����i�:n�:rroé�a:�� �_

..__

but empatando com o campeao do Estado, mmar Jogal'ao as equt- tence ao Paula Ramos Espor- favor, uma esperança de
....

!'�r:;�:�::o P:��,p�:�IVilOriOSO õbârco ','AI'gonauta" na reJ:' �I="I de,::"nsóPs;i-n'oulebB�1 b,amt,u:IS'""'d'-e--: �� aa � _
.,I

mISSo passar lacil- t h 'd t
/, nliO In!lre UI,- ,

ii ai. R DIP o

mente pelo Guarani ga a em omenagem ao prell en e São' Pi! I '= sJi>J, ) .2J! It���, �� )
(3xO). do Veleiros da Ilha Fomos, ante-õnlem. en-i L�n�a do Batar1is, da ci �6 � � '1\a� JS 1\
E' favorita a esqua- A diretoria do Iate Clube

I
Ilha, realizando uma rega- centrar conversando com dade do mesmo nome, realí-

..

dra paulaína. Porém, ;i��� ::��n�;:��nted:::::�:� �� ��l�o�r��icl����!ãOCI:��:' ::e;�e': j:;:a���esdad�i:::�: �:�d:;:��� :�s::�a��ocl;l�r de s���V�a����:�C�scdr�� gr::l�� br�I��:��Ç�:b:�ut�::
OS tricolores praianos ao sr. Osvaldo Fernandes, Após horas e horas de o vigoroso e cerebral meia namente. Nilo para Ingre� j�ponta.m nas diversas cidades do Estado, mais uma pá
sabenl que o Atlético. Presidente do VeleirClS da inl.enso esforço e de pespl- Nilo, pertencente ao esqua- j sal" n.Q Batatals que pagar·

5"ma sera acrescida neste tim de mês.

___._______ cácla nas manobras, o barco drão do ·Paysandú e inte pelo seu Rt.pstado liberatóri
Os club� que escreverão mais eete cpisódio no gran-

Os camp3ões e, vice-campeões cala- ����:i;:g��O:�:�E�� v�� ��:,;�t�:;�:r;���; �:�:;�:� i ;��;;;�:m���I;.�:;:d��,- :::iF�:����:!�::i�::;�:nf���;,���::���:�:'td���:::
rinenses de Tênis jamos então qual foi a lista esteve no interior paulista,! ter ri:!gressado_ a Brusquc

remos novos detalhes. Sera uma página escrita de fórma

Abaixo damo!; l' ]'elaçflo dos vencedores e segundos dos barcos classificados, bem onde, a collvite da direção ��:���::, �l�e�;i:�:oe ��.��;���, ES�:I�o pr���i�:ti��:
i��,�,��;l(): �1��J'I���·���::, CI')�'�%��:�::s p��a t��b�Ti.n�a:�.il� carnal � suai trIP_ulação, até,

--

--V le' 'O esta' b'em e atuara' reuni�os em águas cntarinenses. A festa náutica, serãa qu n a co ocaçao: a fi g�andlOsa. Os clubes que escreverão a vibrante página da

����;(�;�I�\:i.�:I'II�qUe. MS cnnch:"!s d:"! Sociedade Esportiva pc�oroIUgear�al���n��!:e:on� Causou grande oapreen ..
L

pC(IEj de fratura do braço hlsttÍl"ia do remo ilhéu estão em preparativos. Os diretores
,

I Alfredu Macsnão i são entre os to�ce�ores e I e;querdo..Ontem es�iv�lJ1()s
do clube organizador de tão monumental acontecimen-

\i1rn!·,!rI-l\"la�cu ino �'���!ã:II;O!'l 20 lugar: Kon-Tlkl com mesmo entre o publico flc_ com O meLa que nos mfoi" to esportivo, estudam os minimos detalhes. Na rala o

1 1 b T OSvaldo e Ricardo Nunes e· rianopolitono a contus�o

I
mau não ser grave a con_ PÚ�lico e os pró_pr.ios atlétas perceberão uma inovação.' OJ".iM.ll A e:-,\::lI· -

J�e��:��eã!l;i<r'Chlbc
- BJumenfll1

João Soares 1 sofr!d� pelo notável me�a t�são sofrida, porquanto b�llsamento sera feito de 500 em 500 metros, com bóias

Ceho lhlsilli _ 'rabajara Tênis Clube � Blumenau. 30 lugar: Pioneiro com ValerlO, que teve que de:_ nao houve fratUra alguma. triangulares, facilitando assim a OriE'ntação dos d.isPutan-

Infnr:iil-feminino _ (9 a 12 anos Walmor e AntônIo Soares el �ad' a/iça �a dse�nda n�e; A_pe�as uma �geil;a distei' .. ��:l":e��sd�o�oe��ei�;ã!�aan��l����:��o: �n�:t:::a�:�v�ór�
Sfmia ?lJ:ll.i:! KralHl;�P��� Vi"ta Ti'nis Clube _ Jo!n- O$4Vo3.I�:g:::rna;i�e:uca com

I f:iJ:, Z ���t:' �u:��,· f�- ��� oe i�����:cu;� °at��; de época com desfile de Escola de Samba e Carros Ale-

ville Joaquim Belo, Valdir Lopes rum adversários Paula Ra- amanhn (.ontl"a o Atlético. ;�:ii:osdO eF����Ort��: T��lt:��:�ad�� DI::aru�:!��d:n�:
:,[al'ia .'\. rüausc _V����;�I�:ã�êlliS Clube _ Joinville

e ::el����� :dt;z com Ney I ��;e� �u7,�ae��·çã�O�:uOu� :aoJ�:n��. �:t:;a�� d:::�: paranaenses e catarinenses. além da solré� que será rea-

�nfllntil-l\Iasculino _ 13 ti. 15 anos Hube!ler, Osvaldo Fernan-! ro" de Santa Catarina via.. [eot-ballel", que Valéria es- lizada no Clube Doze de Agõsto, quando será escolhida,

Campeão: des Filho e Gabriel Bere-! lenta queda que o forçou a tará exibindo hoje sua pelos atlétas participant.es da regata internaclónal, a

Áh'flro Luz Filhó _ Lira Tênis Clube _ Florianópoli., nhausen. I' abandonar o jogo com sus estupenda classe. Rainha do Remo Catarinehse. Com esses detalhes, escri-

,Vice-campeão: O barco Cairú do Iate • •

.... - --

-,---.
tos e anoLados o grande Li'lro Histórico, voltará à prate-

Aloisio Condeixa - Boa Visb Têllís Clube � Joim'ille' �,!udobeenq,Ue qhu'.',lto' 'leUgc.',a"I,'o;·,. Brasil x Chile, .hoJe, em Sanllago, pela �:��a�;l al���;�����o eq�l;n��t:;��t��;��: :!�I��Sd�o:eg::�;�:
Infantil-Feminino - 13 a 15 anos ... .

d
CnmpC;I: desclassificado por Infração! Taça "O'Higgins" �l .,::�rr�tt!;:isd���otei%�:rta�t:I��r�lI�e�:�I�ac!aso, será

Tel'e"a Souza - Roa Vista Tênis Clube - Joinville �: :::as a������:�e�t:dl3.:� I A seleção braSileira, que 2xO e 3x2, encontla se em x x x

Cora Clibl'ul _ BOI;i����17iê��� Clube _ Joinville cinco primeiras colocações vem de conqulst.ar a taça! Santiago do Chile, devendo
. F�to que passou talvez. desapercebido pela grande

Juvenil-Masculino _ 16 II 18 anos eouberam ao Veleiros da "Oswaldo Cruz", ao

denotallhOle,
a tUlde, el1flcntar a ma.lOna d� ;r,ontstas

esportivos, foi ,a falta de apôio que,_'Campeãl): nra o que bem demonstra a pOl duas vezes o 'onze' do seleção amima no pnmello �os�:: entlda.d� de classe teve por parte da Federaçao

P'llido)"o S. Thiago _ Lira Tênis Clube _ Florianópolis supeIlorldade dos latistas do Paraguai pelos escores de �embaLe pela taca 'O Hig- Lletlca Cata�mense,
Vice-c8nlpeão: clube da Prainha sôbre seus

I
�gms" Por ocasJao do CampeonaU:l Brasileiro de Atletismo,

Felix ]\octte - Tabajara Tênis Clube --:- B1umellllll I adversallos tradicionais -

• • • ���j�a:��osV:.-.uepel�S nd��:�O=oc��Ç�Ac�Ôt::an%�e!�gi�ud:,Tm-enil-I'eminillo - Hi a 18 anos O Flamengo dia 28 em (rlcluma IC"mpe': (ERTAME
del,gaç'o um ,Iem,nto d,,'d,mente ,,"d.nmado pela

I
A Diretoria do

MetrOPOl1
tUlde do dia 28, como atra- ACESC

Rennte Meycr - Tllbajarll Tênis Clube - Elumenau

JUVENIL vem de acertar definitiva- ção principal dos festejOS

I
Porem, ai esta o resultado O publico ficou desco-

Ligi:o :\Ia�.";inmh:1.� �C��'I��I�:��,; ('Ilibe _ Florianópolis mente com a do Clube de progr!lmados Para a mau- nhccendo por completo a atuação dos atlétas catarlnenses

'u\"{'nluc!e _ Masculino Em -prosseguimento ao! Regatas do Flamengo, uma guração do Estádio do Clu- no certame nacionnl disputado em São Paulo

CAmpeão: Cnmpeonato Juvenil de Fu- exlblç§.c em gramados cata- be Plriquito O Flamengo Acreditamos que os mentores da FAC, talvez levados

":l:entcr T';:IlIl;i;;h _ Tabaiara Teni3 Clube _ Rlumenllu tebol ools jogos estão mar- rlnenses, marcado para fi, leceberá livre Cr$ 500.000,00

I
pela co�versa de algwn outro elemehto ext.ranho ao. qua-

,
_

- .. , dro SOCial da ACESO, tenham preferido opinar pela in-
Vice-campeão: �ados p���t �nanhaBde �o- O SR QUER COMPRAR CASA t c.!usão de um elemento sem condições oficiais para re-

\7��,:II��tl�"l�:;�:\�i��abajal"ft Tênis Clube - Blllmenau JC, n� es a l� t 1)1a oc� �- ., • presentar a imprensa catarinense, o que, entretanto não

v� _.,
a 8�� � nar, com �l- O sr_ quer vender sua cIIsa'! se confirmou felizmente. Aguardamos que os senhores

An"mllrill. P.eek _ �i�,�P;:�iS Clube _ Florianópoli� � o �s R' ora;i j�garao! Então procure sem demora ti e,.;critório de veLlda de diretores da FAC levassem a cabo o seu intento, para que
au a tmos e gu�.�e�e, imóveis Vende também lotes no Grupo Escolnr de Bar- então, viéssemos a pÚblico expôr a falta de conslderaçã�

\faria ilHe L:rh_'.1\ �i�:�ca\��:::Têlli.s Clube _ Joindlle :nq�an o que t� ta�1 �o l� t"eiros:' LOTEAMENTO "RAIHRO DO IPIRANGA". revelado nesta oportunidade. Porém, isso não se verUl-

CLASSIFICAÇÃO POR EQUlEE h��a:' ba{'t��se��� °Atl�tI� e Infot"ma<;ões: cou por un.la questão alheia à vontade da FAC, que não

Têni" Chb.· - Blumenau. l� !JL�. A\"a' Prrros (1Ii1(,O pam O� Ot O Julio Matina �:��r���IO��e��� I�/���rd��� ����q:�ro ���t!�bUcitárlo
�),l 1111-:;'1 _ Ho:, ·I\)ni.� ("lllh\! - ,J(liIJl'ille

,
lG pt" do (·r.l·lflmr da categ·l)-

LiL' 'I'<.ab L·lllbe _ Flori:lJjópolis, 1-1 ph. C�S lD,&O Hu:"! Fdi]l{' Sl"lllllid1, l·t -- Sulir!l�I'J, ldd·'lne ::!,'�·Ií. � l' ,�� J /11. RORGES

1" !II).!:>)"
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REGO & SILVA

LOJAS RADIOMACK

Unta "jóia" para sua BRASIL "12"

por apenas $ , mensais
Tão maravilhoso, que V. gostará de mostrá-lo o todos.

Tão lindo, que suas amigas vão odorar.

Tão prático, que V. poderá fazer tudo em muito menos tempo.

Tão completo, para tôdas e quaisquer habilidades culinárias.

Tão eficiente, que os pratos que V. preparar vão receber os maiores elogios. _

ADQUIRA-O AINDA HOJEI

IMPORTANTE!

Quota de HElIOGÁS - garantia de for

n e e l tu e n tc permanente a melhor preço

- já lncloiec no custo e nas mensalidades.

,belioqils
RUA FRANCISCO TOLENTINO,l

REVENDEDORES AUTORIZADOS EM FLORIANÓPOLIS
CASA rulftÔNICA

Rua Felipe Schmidt, 3S

COMÉRCIO & .NCÚSTlIA
GERMANO SHIN S. A.
Rua Canso Mofro, 47

ESTAIELECIMENTOS

liA MODELAR" S. A •• Comércio
Rua Troiano, 7

.IMAOS DAUX S. A. -Com.r·Ial
Rua Ardprete Paiva, s/n.·· Ed. IPASE

IIMÃOS GLAVAM
lua JOgO Pinto, ó

LOJAS ElErRO TÉCNICA
COMERCIAL 5. A.

Rco Tenente S.l�ejrlil, 24/23

aLlVIEIRA FILHO S. A .• (omlttrdal
Roo Deodoro, 15

Roo Coronel Pedro Demore. 1.609

IRMÃOS MENDES & CIA.
Rua Maior livramento, 1\

tilGUAÇÜ
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: DIA 20 DE MAIO-SÁBADO - SOIRÉE E SHOW - APRESENTAÇÃO DO EXTRAORDINARIO "DANI KAWA E SEU CONJUNTO" •

• "PARIS MUSETTE" DIRETAMENTE DA FRANÇA AO CLUBE MAIS QUERIDO DO_ESTADO, TIPICA HECTaR NORTON E LOS FRENETI- �

• COS DEL ROCK - MESAS NA SECRETARIA -

_ �

-p
..

--.--L--a--c---I-O----O-·0-- --G'--O--Y--E!'�-R�'"'H
......

o-
-----

-II'� "'FÕRffr(iMEN1���AiERiA1DE
.

.

, FORNECIMENTO DE I da Pasta determinou aos

MATERIAL DE ENSINO Orientadores de Ensino

O Secretário de Educa...
! ;�s�ta�or a,�cas���IC��á�'�O�:'

ção e Cultura, ao assumir i f�calizassem o emprêgo
o cargo, recebeu inúmeras do material escolar, rele;
reclamações dos Diretores' danando o que {alta para
dos diversos estabelect-.' a boa marcha dos traba
mentes de ensino, refe- I lhos escolares, ao mesmo

rentes as dificuldades que tempo em que provi;
vinham passando em face denotava a remessa para
da falta de material de I

um atendimento imediato
ensino. I do material em falta.
Imediatamente o titular

DESPACHOS b!éia Legislativa, deputado oportuni.dade, aquêle repre- Contabilidade, Sub Chefe da rança Publica para compare

nescecnêrem COlJl o 00- Jota ecnçatvee.. e Padre Jus sentante do pais amigo apre- Secção e ancarreeaoo de' cer as festividades comemo

���n(�:(��1t���Dl-.�:�;sM:� ti';lA�!6-i� �eB���e���LI. ��n�:ta��n��::ea:os::secc��� se���IDADOS PARA AS I �:t�:�da��ol��O p����:l��:I�
galhâcc Secretário de Segu- CAS � Com o titular da dcnciais, ao mesmo tempo FESTIVIDADES DE

ANIVER-l
tal' do Estado.

rança Publica; Geraldo wee. Pasta, eng. Annes Gualberte em que tratava da visita que S�{RIO DA POLICIA M}LI- PREFEITO DA CAPITAL

eet, Secretárto da Fazenda; e estiveram em audiência: Sr S. Excla. O Embaixador da TAR _ Em nome da corpo- AGRADECE ---' Em visita de

'�e���!ltdo; c���e:.�and, Presl· :���:Oa:�gUi;� :::�t��: ���nl�� �:;t�o s;�ss�n��: I �:�!Od��:�=��: PÚnb�iC�:�� ��;:��c�:��!�!e�::r f:���iI�
AUDltNCIAS Garcia, eng. residente em caco no próximo dia 30 do Palácio do Govêrno oS te- da sua investidura no cargo

O Oovernacor Celso 'Ra- .rotnvmei.. Deputado Walde- corrente. nentes Ledeny Rosa e José de Prefeito da Capital, este-
mos recebeu em audiência mar Salles; Deputado Ivo LEVANTAMENTO PATRO- Peters, fazendo convite para ve na Secretaria da Segu-

::cr�: i:e:;�:�: pr�:id��� ��::i;:;, �::;���ha:�gid�� L :7N;:\�i. IO�r.-p�Ul�lr�.. �:/e��iV!�:.�e:n�oe��:��a�� I ��lçdaem::b�I:�a, oCh:r:h��
da Federação das Indústrias Sr. Arnaldo Mendes, Presi- Wrigth, vem de designar PME. t I Executivo Municipal, quê
em Santa Catarina; Dr, JtI� dente do PSD de onapecõ: uma comissão Para proceder COMISSAO DA FACULDA-! manteve cordial palestra com

uo zarroenv, Presidente da eng. Wilson Gonçalves, díre- ao levantamento geral dos DE DE FILOSOFIA _ O Se. o Dautor Jil.de Magalhães.
CELESC; Prefeito da Capi- tor presidente da firma bens patrímoníals da rerert- cretérto da Segurança Públl! REUNIAO DE LIDERES
tal Sr. waídemar Vieira e o EMTUCO; Eng. Egon Steln; da repartição. ca, doutor Jáde Magalhãcs SINDICAIS - Vários lideres
Dr. Alvaro Mlllen da Sílveí., entonto David Filet, verea- A Comissão será integrada recebeu uma comissão de sandtcnís reuniram-se no ga- O Secretário de Agrt,
ra: Comissão de Bom Retiro dor do PSD de Tubarão; pelos Srs. Luiz Henrique Ba- alunos da FaCuldade Catan- hinete (lo Secretário da Se- cultura, deputado Atílio
composta dos Srs. Dr. Wilson Lauro Belo, Fiscal da Fazen· tista, Zalmir da Luz Costa c nense de Filosofia, que seu- gurnnça Pública, ocasião em' "F1or)tana, vem de cons..

Vidal Antunes, Juiz de Direi da em Tubarão; Paulo we- Rubens Selinke, respectlvn- citaram o apôio daquela au que o Doutor Jt\de

Magn'l
tituir um Gl'UPO de Traba,

to ue Comarca, Arno Meyer, síng, Prefeito de Armazem; mente Chefe da aeccêc de tcndaco, Para uma viagem niães. titular da Pasta aus- lho para planificar racio ...

Jaime Machado, Presidente Narbal Barreto, membro do
'

de estudos que efetuarão à curtou-os sôbre os problemas nalmente as atividades da
da Câmara Municipal, .aba- Diretório do PSD em Mirim; cidade de Laguna. que arlígem as classes traba- Flazenda Ressacada e a ...

lar Mndelra, Inspetor esco- Padre Sergio, do Colégio

�'3:" \'l�
CONVIDADO PARA AS lhadoras. pontar os recursos neces,

lar; Lêuro Vieira de Andra- Dehon de Tubarao; Pedro BI-
t:: ... 5 -. 4J! FE-STIVIDADES DE ANIVER- (Cont. na 10.0 pág.) sários para a execução do

de, Tabelião de Urubici:

I
tencojrt, Presidente do Pfm cm mm S.4RIO DA POLICI"A MIL! -.,,----,---------

Dom Gregórm warmelíng de Ima"";; Deputado Augus- (�nco..... 00""" '" TAR ._ Em nome da corpo- DEPARTAltlENTO DE SAüDE PÚBLICA
��� �:r��il�V���a��i:e�!� �h!:�:l�co�=:�� ��� � (r,,:.':.w_��3 ;ao�:o-e ;�sét�:�:::sC�:�I�7- .P L À N T Õ E S D E F A R M Á C I A
da Faculdade de Direito de 81'S. Walmor Dutra e João rum o secretárn, da Segu ME-S DE MAIOSanta Catarina; e comissão I' Navegrmte Pires. 1'1

de Jaraguú composta dos REFORMA NA SECRETA- ,:..:____---.._.
I

l° - 2.0 feiro (feriado) sarmãcía Moderna Rua João Pinto

�;;�o����o D;;�b�:�e�e�:�1 !�ã�Oes=AL��uct;r�: �rE1"
A

Z AAG;;:-:--"_n
--:---J � = ��:i�ogO(tarde) ;:�:!�: ��: !:��:� :�Z ;:�:�: ��:::��

dor Brtch Batista, Pl'eslden-! reforma da Secretaria do �.tLUB DE �U'-Slo
I"

13 - Sábado (tarde) Farmácia Oata rlnense RUa 'rrajeno
te da Câmara Municipal; (; Trabalho, visando aparelhaI' 14 - Domingo Farmácia Catarinense RUa Trajano
Sr. Vitor Emmendor!er. ! essa parte às exigências do 20 - Sábado (tarde) Farmácia Noturna RUa Trajano

MOVIMEN:�RI��S SECRE· :�:e���ã�O��:id�e ;�.�� W �� = �Z::::o(tarde) �:�::�:: ��!��:a ��:ç:rtr;eoNovembro
SEGURANÇA PÚBLICA _ Srs. Zyrton Nogueira Cesar,

/II. 28 - Domingo Farmácia VI�úr!a Praca J5 de Novembro
Com o titular da Pastoa, Dr da Dirctoria de Administra� PROGRAMA DO MES o plantão llotumo será efeluadopelas farmácias S. Antôn!" Noturna e Vitória.
Jade NIagalhães, estiveram ção e Luis Gonçalves Vas- O pl!'lntão cliúrno compreel'IIJ:do cntre 12 e 12,30 11s. scrá efetuado pela farmácia Vitória.
em audiência: Prefeito Ro� ques, oficial de Gabinete do Programa do mês,de Maio E S T R E I T O

-

l::l.nd Dorbuch de Jal'aguã do Deputado Walter Roussenq, DIA 6 - Sábadó -- Solree 'Cha de Engenhana' -

Ol-Il�
_ 20 feho. {fellad,,} Farmácia do Canlo Rua Pedro Dçmoro

����i�:�:����h!l�l��O li��I� :st��e��. caberá presidir os
questl'a de "Geneslo', 7 Domingo Fa'l'mácia 1ndiana 'r Rua 24 de �aio

pessedist;t em. Chapecó Ar_ VISITA DO EMBAIXADOR
DIA 9 -

�::?a
- Cinema -lhA U-m� P�sso da ESClavl- �� = ��:::lll�:� ;:;:1�:: d�a�:��nse ��: �:��� �::�;�nald� .Mendes; Dr. Nelson

J
DA BUIQA - O Govemador DIA 14 _ Domingo _ Encontro dos Brotmhos _ Shaw �8 _ DomIngo Farmácia Indiana Rua 24 de MaiopednnJ, vereador em Joaça·, Celso RamoS recebeu em au·

Iba e lideI' do PSD naquele diência, no Palácio do Go-
com "Livio Romano". O plantão noturno será eCetll ado pelas farmácias do Canto, Indiana e Catarinense.

legislativo, acompanhado duvêrno, o Consul da Suiça em
DIA 16 - Terça - Cinema �"';Rastros de Ódio". A presente tabela não poderá ser 3lterada sem préVia auto l·lza.ção dêste Departamento.

Vi('e-PI'r.!s!dcnte da Assem·Curitiba Dr. Hltns Kiefer. Na
DIA 20 -

�:�;�o ';e���lr�eo:r:n�?We�U�a;;�I�:a/,s��,. .....

Reillício de Emplacamento �,:';;.�7��' do Rook' - Mosa' • venda n� ",_ I'
REINICIO DE EMPLA.; de veículos referente 60 ���.�! = �:���o-_CI;�i:;'é: ':���t�a��"Remo'" I
CAMENTO c;:eJ��n��í�i{):�s �����: DIA 30 _ Terça _ Cinema _ 'Sob o Comando da Morte'

;;:i::1.���:::,��:�� g;I�L:�:��P�:�!:�;f SEGUNDA TURMA DO ARTIGO 91 I
d, n. 389, outorizou o U<ub;oi. (gl'na'sl'o em um ano)

I

!'einício de emplacamento
Faça o Curso Ginasial em 11m ano apenas,

fl'equ('Il'1talldo as aujas do Instituto D. Pedro II.
Inicio em junho próximo - pottcas-.....agas. I
Informações ti. rua Nereu' Ramos, 39 (Grupo Modele,

Dias Velho) das 18,30 às 20,00 hol''\s diàri_,m_,n_t' I ,

-_.��.- -�._�

C, E. V I É G A S O R L E
ADVOGADO

Ed. Zahia, 2.0 Andar - Teiefone, 2248

Grupo de Trabalho Para Planificar
Racionalmente as·Atividades da

Fazenda 'Ressacada
respectivo plano.
Está assim constituído

õ Grupo de Trabalho: A..

grônomos Lauro Fartes
Bustamante, João Dema ...

ria Cevellael, Ezequial
Maia Filho, e o veter-iná,
ríc Mohair Thomê de
Oliveira.

Funcionamento pe'rfeito, duro-bilidade excer�cionol, qualidade
comprovado",

* Eis os Ir�s falares de garantia que os Motoro,! Arno ,,,,presentam poro o

consumidor.

* Os Motores Arno são rigorosamente controiados pelo Sistema C, I. Q.• Con·
trale Integral de Quolidade, o único que asseguro perfeição máximo no

produção em série.
Diretório Municipal dojP, D. (.

Reeebemos:

I
Suely Silva - Secretáric

Fiol'lanópolis (SC), 15 Feminino
àe Abril de 1961
Ao Salomé D. Jacques -

Jornal "O Estado" Secretário do Trabalho e

Nesta • Heitor Veiga de Faria,
Sr. Diretor. I i�:énci.�rOa��:c�el�: ���!,
Te�lho a grata satisfação \Valdemar Cordeiro, A02

de levar ao conhedmento Hnda Xavier Faraco, Na

de V.S que em convenção gibe Cherem de AIJreu. Ana

municipal realizada em 13 Cesrino Faraeo, Luiz Fiuza
do corrente, o Partido De· Lima, Dilma Silva Poeta,
mocrata Cristão elegeu o Miguel E. M. Orofino, Ary

Iseguinte Diretório Munici- Silva. Domingos Reitz, Car�

pai para o biênio de 1961/ los Xavier, Nivaldo José
62: Lopes, Arnaldo Cardoso,
Heber Lebarbenchon Poe· Ewaldo Schaefer, Irany

La _ Presidente S. N. Pereira, Risso Fran-
Nereu do Valle Pereira cisco Cesarino Faraco,

_ l0 Vice Presidente América Silveira D'Avlla e

Paulo BelU _ 20 Vice José Maykot - MEMBROS
Rody Hickel _ 30 Vice D OCONSELHO MUNICI-
Ademí Pereira de Abreu PAL.

_ Se(',retário Geral tAgradecendo a divulga_
Washington Luiz do Va- ção que V.S. der ao pre

sente, apresento ,no ensejo,
minhas

Saudações
Ademi Pereira. de Abreu

Secretário Geral

®
ARNOSA.10 Pereira - Secretário de

Finanças t
Blo.se. A. Faraco - Se

cretário de Arrlgimentaçáo
e Organização de Mllitan
t"

_ B�����d�f%e�e �eJ��i��II"-------"
' ..ção' O,.,nl..ção p,,- CO�IO É GOSTOSO
tic!J:��elo Mario Faraco - O C A F É Z I T O

* Motores tri165icos até 300 H P

* Motores poro máquinas de coduro

INDÚSTRIA E COMÉRCIO* Motorel ospeciois
,'«:o"

.���� REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS 1

MEYER & elA.
Ruo Felipe Sc.hmidf, 33

LIRA rENIS

Secretário de Estudos

�����:��=��:����������!!!!Luiz Carlos Gayotto -

�C L U B E - DIÃ"ONZEuvDEd' MAIIi - GRANDE "sHOW"h-MO-SA ORQUESTR A DO PARAGUAI - OS
OCKRS - MESAS NA RELOJOARIA' MULLER - CRS 4 O O • O O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"A v TO, PELA 'BOAl CHEGA"AOBRASIC-'"
A NOTiCiA:

i AINGLATERR 9CONSAGROU
- A QUAUDADE E rF'DOS

E O MAIS FAMft!..

A�FAIATE. '"

DE LONDRES CRIOU'
PARA O SR.

Um novo Ministério: Indústria e Comércio
Tomadas Providências para a Liquida�ão da COAP

Antoridade Federal esteve Comissão de Liquidação da Ministério do Trabalho, o ber que providências seriam A 1I03Sa reportagem procu- todos 05 contróles relaciona- apõs prestar estas tnrorma.,
1111 cidade - Formada Sub· CQFAP e éOAP nca.sstaoos. M�nlstérlo da Indústria e tomadas com o pessoal das t'OU saber algo da inst"ação dos nessa futura Lei",

I cões à nossa reportagem,
Comissão de Liquidação - O Dr. oeison Fonseca, de Comércio ainda não se

tor., repartições incorporadas ao do novo Ministério. Infor., Satisfeito com os resulta· seguiu viagem para Põrto
Na semana passada, a Oapl- imediato atendeu-nos. , ncu conhecido no relaciona' novo Ministério, especial- mau ,) Dr. Gelson Fonseca: dos obtidos - Finalmente o a.cgre ficando de retornar a

tal Catafinense hospedou o Plano de Liquidação seta do às atividades que abran-
.

mente os servidores da CO· "A Lei 3.872 autoriza a abel'
t
Dr. octscn s'onsece ínror- Florianópolis quando se tal"

Dr. octson Fonseca, mem- npreciado por Jânio - Pras·: gerá na vida brusítetra.

Dai,'
FAP e COAP, nos Estados. tura do crédito de clncoenta, mou: "Tive a felicidade de, fim' necesséno tomar as pri

:���t�;::;::�, ::��:��� . :�:u,�� �;;J�?:�r������, �l;�:;E:!:;�:�,,���:�:� �Z'��:ii.?�::��:,:��;;:Ú ;;t��;!�B���::, ���; I �::��u;:. i�i�:�:'�����::� �:����':�'�::���:;;';:';��
tração do Ministério da ln' tai- um plano de Liquidação pressado : "Como esclarece soai dos Departamentos que 1'0 é para a sua Instàlaçao) népoliS, visitar os Srs. Go- dústrla e ComérciO, pois o

déstri'l. e Comércio. Na opor ao Sr. Presidente da Repu; a própria Lei 3.782, êsse Mi'l passaram para a Ju.rlsdição completa, no qual se prev�! vernadores, receber indica- seu cargo no Ministério é de

tunidade, a nossa reporta- bllca que, através de necre-" ntstérto vai tratar dos as do MLTlistêrio da Indústria e a Instalação de Delegacias.
I
ções por escrito, dos mes- Diretor do Serviço de Adm!-

::;� m:��;i�ac::ta��ca��: ��lh�g��:ee�t;: ê::Vi��:� :�I��sd�e �:;�:�:ct;=��n�:� I �O:l���'a/�af�����ee �!�� �:�!: :s��d��::él�es�:ri�ii-: :a:s S�:��:i����PO�:��I�� ntstracâo de Edifícios.

::�:� �: ���::n����s� pre- ���õ�: ��::q:: :oSt::Sb!���� :::�:� �:s::��tr�:c�o�:�:: I ��:!O:t�:!l!::e:�r�:i;n��r� �;I:��Oa :�:�I�aei:s�:e ins-! ��I����: �1�h:u:��I�, �:�� ;�5J.nii na 15;11�
S!tb-Comissão de Liquida· seja executado de acôrdo 'recncrogia. além de, sob a I radas, be� como o acer�� e Funcionamento da nova ainda tenho encontrado em �tni.':!·.�: ::�.. : ,,=,:!!.:r�

çéc da COAP - Foram estas
cem um plano pré-estabele-! sua Jurisdição, estarem ali as dQt_:,çoes orçament�flas Delegrcia ainda "" 'ttata, toàos o� Presidente� de

I :::�f:O...M��:.• .=nut.���d.;
as primeiras palavras do Dr

ctdo". I grandes Institutos,

BraSilel-1
p�ssarao pa�a o nov� Mírrís- marcada - Prosseguiu o en- COAP � todas as autoridades r",ptT.çlo" ••r ..ttDdo um .on.

Gelson Fonseca: "Vim com
Ação do Ministro BeNtar-' 1'0 do care. Instituto do Açú teria. Incluslv� �UltOS da- m'''oV,''p'a,d,.o, a ",NnÓ,,'a,ad,'a-"o,ndd'a-' 'vocmn,Pa"d::"compreensão e bôa

I �!n,".p1�.'�.:".:�.,v'."_....
o. �,'.�,�.!!;;.a missão de organizar ades Füno _ Buscamos então cal' e do Alcool, o Instituto queles da Legislaçác 'r'raba- ,,_

- ._ - .....

Sub-Comissão de Liquidação saber das atividades do no- Naelonnl do Mate, o Institu- Ihista
".
Sabemos, no que con- Delegacia de que o congres-: O Dr. Gelson Fonseca,

da COAP. Pertenço à Co-
vo Ministério, da Indústria é to Nacional do Pinho, ,Instl cerne. � CO�AP que o M�J�1" so aprove a extrutura do

..�
missão de Liquidação da

comérclo através o Ministre tu to Nacional dor'sai, Insbl-} Maurrcto Clbulares, Presí novo Ministério e então Para almoçar e jantar bem depois de sua
COFAP, à qual esté subordt- Bcrnarde� Filho, merecendo tuto de Reseguros do Brasil'l

dente da mesma, aPd"'Rento.u após, míctaremos os traba-[ fna�a fi C�AP de Sauta ca.
do entrevistado as seguinte; Companhia Slderurglca Na a� Sr. Pl"esldent� _ a. �pu- lhos para a instalação dasi casa, QUER ':NCIA PALACE HOTEL

tarína. FUI encarregada de
""!o,mações: "O nosso Mi ctonei, Fábrica Nacional d@bllca,\lmaeXposlçaosobleODelegaclas.Alndicaçãodo

I (LIHICA SANTA =(ATnA=RIN=A
..a

t t di to
'

I t P t de nat I Delegado para Santa ceta .en rur em en en men e
mswo, Arthur Bernardes Fi Motores, Companhia Nacto- asaun (I. re e�, ura -

com o Sr. Governador oers.,
lhe está, evidentemente se nal de Alcalls e a Comissão mente, aprcveítar aq�eleS rtna também é assunto a

Ram�s co� o qual es:lve c

I
gumdo a politica do Sr. Pre . Executiva da Detesa da Bar-I que tenham. mars de ClflCO ser estudado poster!ormen-j Clinica Geralrecebi de�e a IndiCaçao de
sident2 da Republica, Jâniú racha. Como se vê, a jUrlSdl-1

anos de serVIço e �s outros, te".

:uas pessoas para, com o
Quadro.�. Nêsse momento•• ção do novo Ministério, terÍl eVlde:dt:;n::te�c�e::� c�e�o�� Fiscalização de préços e

Doenças Nervosas e Menla,'s _

.re�ldent e da COAP, co,:s· providencia no sentido de I
amplitude máxima, servindo. pens -

'"

Abastectmento /óra da sua

tltUlrem essa Sub-Comlssao
novo Ministério seja assim às nossas necessida./ Leis. Trabalhlst.as.� órbita - Sendo o novo Mi- _ Angrut1a _ Complexos _ Ataqu�3 - M:.mlu_, -

de Liquidação_!" -I ���adoo dos outros Departo.- des atuais face ao desenvol, �mcoenta m�hOtesl d: cr;;- nistério, quem ficará com o Problemático Afetiva e sexual •
Buscou entao a nossa re-

d t t ra ll1oder- vimenro que se nota em

to'l
zeltoS para a l1S a açao o pessoal, acervo e dotações dO' Tratamento pelo EletrocboQue com anestesia -

ffortagem, saber de �alores ��enQ�;' a aêl:x :� :er dada. do o Brasil. Ainda agora,
Ministério e

•

Delegacias -

�0:A��1�I;a;a�S:c:;geO ta�� • ln..sullnaterapla _ Cardlozo!orapla _ Sonoterapia e

nformes relativos a Sub-:um projéto já se encontra notell.�to, ao pa�ar por Be' REUMATISMO , Psicoterapia. •

EC"'EMA na Câmara dos Deputados lo HOflzonte, Sao Paulo, continuar com o serviço de, Dlreçâ�:o�:;ci;I���o-;E BOMA
,

Nio IJPnnl�� C�lfia�, �rup�n �:e ��r:ilia�p�;va�:n�id�o�� �����basuece��:'l:n�:�� ��.
i

�����sZ����I,��;:� �:::�c�m;�.toG:lsf�:;��Z:sçe:�': DR. JOS! TAVARES IRACEMA •
:.�� '!:.n�,==,e�.-:;,��� dlretri7. para podermos en Põrto Alegre."

. �":-t�d.::�t=a ��r�::lac���:: ���:e�euapr::çã:on�ár;�:, CONSg�T����!A�5T�sS l�Eb:r�RAOg •

:::;!�!�o:�..:�:�-:���uc:: ����:' imediatamente em ��:�:c;::: �t�;:��g�C; ��� ;�l:Y�i��j!�S��;Ec��tr:r: Anti-Truste, prevê-se a crla-. EDdere�o: AvenJda Mauro Ramos, 28e •
�ut:'cr.,nlJ::�,u.':.J�l).;."!'â."": 'Novo Ministerio terá açeí" AproveitCLtne1lto de todo 01�:'!.n�I_h�I�:��'.m::: ����:ã�.u:��arr��:d� u�� d rp!"ru:a Etelvinl\ Luz) - Fone 37-53 •
�U .. lh ....... _I.... elâstica _ Desmembrado do pessoal das T�part1çóes in- ...,sOl" PN�

.

_ ......_ .... ..._ .. ..
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."!.

.$i Mr" Reginald Armstrong, célebre alfaiate
r da Côrte de SI. James e Presidente da

British Tailoring Federation criou a NO
VA ROUPA RENNER para o Sr. ves-

i tir-se com a sóbria distinção de um

qentleman. Casimiras e tropicais de
pura lã foram os tecidos escolhidos pa-
ra, em padronagens exclusivas Renner,
trazerem ao Brasil as características
da Linha Britânica - tradicional; mas
cuia e confortável: paletós pouco mais
longos e levemente cinturados; linha
natural para a lapela, mais larga e

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

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

-

.' _ ..-

--
�-

THE,,·J ...-;t,J>;'�

BRITISH
LOOK
NA NOVA ROUPA ,�

RENNEH

Em neva linha, a mesma qualidade de Renn" I boa
roupa ponto por ponto, ii venda na exlenu lide clt
Revendedolos Rennor em Iodo o Bluil.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ATENDENDO VlARIA.MENTK NA
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·E d i tal

Dr. Hélio Peixolo

Advogado
Escritório - Rua Felipe
Schmldt, 37 _ LO andar -

Sala 4.

Residência - Alameda
Adolfo Konder, 27 _ Caixa
Postal, 406 - telefone 2432.

Dr. Hélio Freilas
Médico da Materni
dade Carmela Dutra
DOENÇAS DE SENHORAS

PARTOS - CIRURGIA

CLíNICA GERAL

Ondas curtas - Eletro

coagulação
Consultório: - Rio VictOl

MeIreles, 24 - das 4 às 6 ha
Residência: Rua santos

Saraiva, 470 - Estreito.
s'ones: 23-22 e 63-t17.

DOPS Alelia
Proprietários
o Delegado da Ordem

Politica e Social, dr. Ju.
célio Costa, está elerten;
do aos proprietários de
bares, hotéis e similares,
para à renovação dos al...
varás de licença, referen..
tes ao corrente ano, de ao.

côrdo com o art. 12, com;
birrado com o art. 16, do

Dr. Henrique Prisco
Paraiso
Médico

OPERAÇõES - DOENÇAS
DE SENHORAS -

Clínica de Adultos
curso de Especialização no

Hospital dos Servidores do
Estado. (Serviço do Prof.
Mariano de Andrade). Con
sultas: Pela manhã no

Hospital de Caridade. A
tarde das 15,30 horas em

diante no consultórIo, à
Rua Nunes Machado, 17
esquina da Tlradentes
TeleL 2766. - ResIdência _

Rua Marechal Gama d'Eça
n.v 141 - Telef. 3120.

Dr. Lauro Daura
Clínica Geral

'CONSELHO ÚTIL

IA Rainha das Bicicletas aconsêlha pintar e

reformar sua bicicleta qundo se fizer necessário, pois
ela é a sua condução.
R'la CONSELHEIRO MAE'RA, 154 •

MO ç O (AS)
Precisamos, que sejam desembaraçadas, de boa

aparência, para trabalharem em vendas de categoria
- Artigo único, de grande aceitação. Salário inicial
erS 10.000,00. i

Visitt'.'loS e lhe demonstraremos, tratar cf sr.

David - das 8 às 12 horas - R Trajuno, 4 Hotel

Mejestic.

: .- - - - - - - - - - -: Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta
:
/

, RAINHA D,!�T�'�I�tt���, eviee que
: I DR. GUERREIRO DA FONSECA

• está apta a executar o serviço de pintura cm· TRATAMENTO das SINUSITES sem operação pai
Motecícletas e Lembretes Rua Coneelheíro UL'l'RASO'l e lONISAÇÃO EXAMES dos olhos e

Mafra, 154 RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-IOMB.
EXAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO
DERNO EQUIPO RHF.NOT. f,írj"o na Capital) OPE ..

RACAO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

SINusrTES pelos mais modernos processos. Opera em

todos os HOSPI'l'AIS de Florianópolis.
CONSULTóRIO - RUA JOÃO PINTO 36 (em

[l'ente a Radio Anita Garibaldi).
RESIDtNCIA - RUA FELIPE SCHMIDT 99

FONE - 8660.

MATERNIDADE CARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOH

/{8.t!lologolstas; DRS. A. J. NÓBREGA DE OLlVlo;lHA
aWALDO 1. R. SCHABJ"U

t:sameà 110 Etit6ma,o _ Yelllcula RUla, _ alol _

To,as - OS501 - lote.tlno, ete.

nisll'tosalplo,o(l1lrla - Radlol'.'" OlMülrl••
tGr:nldêt) - Radlolo,l. Pediátrlca.

IIlSPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIE!'IIENS RECENTEMENTE ADQUIRlDO

&NDBRJÇO: Rua irmA BenwarCS••/n. 01l1bUl , por...
ta (AIrnte. LamliQ).

ESTADO DE SANTA 'CATA- requerente provou o seu In-
RINA terêsse na pedida declara-

JUIZO DE DIREITO DA VA- cão de ausência; Conside
RA DJ\ FAMILIA E SUCES- rende que ficou provada fl I

SOES ausência alegada com a pu-
EDITAL DE PUBLICA- bttcaçâo dos editos; Ccnsíde
ÇAO DE SENTENÇA rendo o mais que dos autos
DE ABERTURA DE consta julgo provada a au

SUCESSAO PROVISÓ' sêncta de Bernardo Sch
RIA DE BERNARDO ramm cspôso da requerente
SCHRAMM e nomeio curadora esta para
O Doutor Oswaldo os efeitos de direito. Expe
Arêas Horn, Juiz de cam-se editaIs de noticia
Direito da Vara da desta declaração e deferi
Familia' e Sucessões da menta da curadoria com ct

Comarca de stonenó. taçân do ausente e tnteres-

Especialista em moléstia polis, Estado de Santa sedes na sucessão com o

de Senhoras e vias uriná- Catarina, na forma da prazo de 6 mêses. Inscreva-

rias. Cura radicai das tnrec- Lei, etc.. se esta no cartório do regla.,
cões agudas e crônicas, do FAZ SABER aos que o pre- tro civil nos têrmos dos ar

aparálho semto-unnãrto em sente edital virem ou dêle tigos 100 e 105 da lei respec
ambos os sexos. Doenças do conhecimento tiverem (ex- tiva certificando o escrivão
üparêlho Digestivo e do sls- pedidos nos autos n.c 731, os demais itens necessários
tema nervoso. registrado às fls. 25, do li- e referidos no artigo citado

Horário: das 10 às 11,30 hs. vro n.o 4, de Sucessão Pro- 105. Decorrido o prazo para

e das 14,30 às 17,00 horas. vísórta, em que é requerente recurso proceda a meeira ao!
consuttõrro: Rua Saldanha Ana Haendchen Schramm, e inventário e partilha como I

����n��. !u;- JO�': ;�n���' �:�;�id�lIe �:r�����ssa S��� �� �. �I\.ls����I��:ll��I��id:� I
_ Fone: 3246. rante este Juízo de Direito março de 1960. O Juiz de Di-IResidência: Rua Lacerda e Cartório da Família e au- relto da 2.R Vara (aG.) Eu

Coutinho, 13 (ChAcara do cessõesr. que por sentença clydes de Cerqueira Cintra.

Espanha _ Fone: 324.8. deste Juízo. em seguida A fim de produzir a referida

Itranscrita, que produzirá sentença seus devidos e le-

Dr. Walmor Zomer :�s ��Vid:�e�eg�i:p=:i�: ;::�g:f��s'd�o�;:��osCíV��
Garcia publicação do presente edt-

Itat que será afixado na sê-
e para que chegue ao conhe

D����:�a�o d:e::e�����d::e de dêste Juízo, no lugar de �ii��!� �:s�nte��::��osco�
Universidade do Brasil ��i���:e�lOe:,ri��ioe���iat�� nueelmentn, digo, ignorân-·

Ex-interno pOI' concurso da
Estado", na forma da lei

eía, ma�dou expedir apre-IMaternidade-Escola. taer-
foi determInada a sueesaâe sente edital, na forma da lei ..

viço do Prof. Octávio ao-
provisória de BERNARDO I

Dado e pas.sado nesta cidade

��I�'3ue�:i��m�� ci;:!��:l'�� SCHRAMM. "Vistos êstes au- d: Florlanopoli�, aos vinte c

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio
tos dêles consta que Aninhf- ��sa��sd:oU:e:n�eno��a;e�_1

��t�·m��o·C�:i���edOeH�: �:ens�c���:����:� r::�: ���I �. ���,��:� . �.. �� . ��:�:� IMatcrnldãde Dr. Carlos :!;i�Od�e;:���i�ch�:m:'�' Escrevente aura- . Programa do mês de Maio

DOENÇASC��ê�ENHORAS O que tudo visto e examina- :����::i e

o assin:tllo&�af:� DIA l!liS�o�Dance com orquestra
PARTOp _ OPERAÇOES _

do e tendo em vista Que a Julio campo;
_ : I DIA ll-

PARTO SEM DOR pelo escrtvêc da Vara da s'amüte I Grande "snow" da famosa orquestra "OS Jockrs"

c;::����I��ic�::1���tj��n_ L O , E �Og���:�:\�n�:tds�b!:�� i DIAB��e�o Bisturi, com a orq�estra de Norberto Baldau:

�;�s�O �t:���6�O:n�I::;: Vende-se um'
- r!te sito a

vi c assino.
1

OlAD�o-;ance com orquestra.
marcadas. Telefone 3035 _ rua Urbano Sales, com llx40. OSWALDO AR�AS HORN DIA 27 �

Residência: Rua GpllCral Tratar no Edifício Montepio, Juiz de Direito dn Vara da Grande Soirée dos at·tistas cntul'inenses, orerecido
Bittencourt n. 101. 3.° andar - sala 305. Família e Sucessões. as delegações remisticas visitantes.

Assembléia Legislativa do Estado de
Santa ,Catarina

De ordem do Exmo. Senhor 1.0 Secretário da
Mesa desta Assembléia Legislativa, levo ao conhecí.,
menta de quem Interessar possa, que a Diretoria de
Contabilidade dêste Poder, está autorizada a proceder
o levantamento, para oportuna liquidação, de todo o CrnURGUO-DENTISTA
débito 'da Assembléia Legislativa, referente ao cor- Preparo de cavidades pela alta velocidade.
rente exercício. BORDEN AlROTOR S. S. WHITE

Assim sendo, convido os possíveis credores, por Radiologia Dentária
fornecimentos ou serviços prestados à esta Assem- CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAL
bléta. para no preze improrrogável de seis dias, 11 con- Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 _ 10 andar _

tar da data da publicação dêste Edital, apresentarem Fone 2226
suas contas e Diretoria Geral. para o devido proces"'l Exclusivamente com hora'\ marcadas..
sarnento. ,---

- -_. --

DIRETORlA. GERAL DA SECRETARIA DA AE.

EDITALSEMBLEIA LEGISLATIVA, em Florianópolis, 4 de
Maio de 1961.

Oswaldo Henrique de- Car.val110 Ramos
DIRETOR GERAL ESTADO DE SANTA CATA·

EDITAL

DR. SAMUEL FONSECA

RINA
o requerente sempre residiu
com seus pais e por todos
conhecido como filho dêsses:
Que, nêstes têrmos, requer
se dIgne vossa excelência,
ouvido o Dr. Promotor Públl;

JUIZO DE DIREITO DA

VARA DE FAMILIA E
SUCESSõES

EXIJA A
NOTA FISCAl
DE SUAS COMPRAS! ... E CONCORRA AH 4

IORTe,O� EM dUNHO f PElEMBRO

� SEU TALÃO VALE 1 MILHÃO
, 1@0

TROQUE SUAS NOTAS, AT� 31 DE MAIO, NOS SEGUINTES POSTOS E ROBARIOS:
POSTO DA RUA TRAJANO (Prédio do Rancho da Ilha) _ De 28.. a 6a. feira _ Das 7 às 18 horas - Aos sabados - das 7 às 18 horas

_ POSTO DA RUA FELIPE SCHMIDT. 36 - De 28.. a e-. feira - Das 12 as 18 horas - Aos sá.bados - dlUl 9 às 12 hOras - POSTO D�
RUA VI'l,OR ME;IaELES, :l� - De 2fL. a 6R• feira - Das 12 às 18 hora� Aos sflbados - Das 9 às 12 horas -< POSTO DA COLETORIA ES

TADUAL DO ESTREITO - De 2a a I}a lelra - DIlS t:l: 11 18 bana - AOIJ alibados ._ Da." 9 às 12 horaa

EDITAL DE CITAÇAO DE
AUSENTES co, na qualidade de curador,

O Doutor Oswaldo se digne designar dia e tio-
Arêas Horn, Mm. Juíz
de Direito da Vara de
Família c Sucessões da
Comarca de FlorIanó
polis, Capital do Esta
do de Santa Catarina.
na forma da Lei, etc.

Faz saber aos herdeiros In.,
certos de CANDIDA FLO
RINDA DE FREITAS e MA
NOEL HONORATO GON
ÇALVES, Ou a quem Inte
ressar possa, com o prazo de
30 dias, que perante êete
Juizo de Díreítn e Cartório
da Vara de Familia e Suces
sões, se processam os autos
� Investigação de Paterní ,

dade n. 1.492, registrado às
fls 47v. do livro n. 4, em gue
é requerente HONORATO
MANOEL GONÇALVES, cuja
petição inicial (tis. 2), e des
pacho lde lIs. 12), vão em

,eguida transcrItos.

P�:TIÇAO DE FLS. 2
Exm(}. Sr. Dr. Juiz de Di

,eito da Vara de Sucessões e

l"alllilil', - HONORATO
MANOEL GONÇALVES, bra·
ii!eiro, solteiro, funcionário
,lúblico, residente no distrl
�o do Ribeirão da Ilha,. dês
:e Município, por seu procu
:ador abaixo assinado, .tem
'egitimo interêsse para pro
Jor, n'Js têrmos do art. 363.
jo Código Civil, a presente
lÇÚO de investlgação de pa
:ernidade, pelos motivos se

,:uinte,:;: 1.0) que o requeren
te nasceu na localidade Alto
Ribeirão, distrIto do Rlbei
rão dn Ilha, dêste Municípl'
aofo primeiros de março de
1923, sendo filho natural de
Candida Florinrja de Freitas
c de Manoel Honorato Gon
çalves; 2.0) que, entre seus

pais, não havia - qualquer
impedimento pal'a que con�

traisse núpCias, havendo
mesmo casamento religioso
(doc. j.) e, posteriormente,
no civil (doc. j.l 3) que, o

assento de nascimento do

requerente foi declarado pai
seu próprio pai, fato que por
si só e expresso reconheci'

mento de paternidade nOi

têrmos do artigo acima cita
do ite.>n III "Se existir escri·

to daquele a quem se atribue
a paternidade, etc. 4.0) que,

DESPACHO DE FLS. 12

Citem-se, por edital, com o

prazo de trinta (30) di'l-S,
por duas vêzes no Jornal
"O Estado" e uma vêz no

"D.l.árlv Oficial do Estado",
os herdeiros incertos; e, por
mandado o dr. Promotor
Público. Em 22-3-61 (ass)
OSWaldo Arêas Horn. E para
que Chegue ao conhecimento
dos interessados, e ninguém
possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente
edital que será afixado na

sêde dêste Juizo, e por cópia
publicado por duas (2) vê
zes no Jornal "O Estado" e

uma (1) vêz no "Diário Ofi
cial do Estado". Dado e Pas
sado nesta cidade de Floria.
nópolis, Comarca de igual
nome, Capital do Estado de
Santa Catarina, aos três dias
do mês de maio do ano de
um mil novecentos e sessen
ta e um (3-5-1961). Eu, Al
berto Luiz da Costa, Escre
vente Juramentado o datilo
grafei, subscreví e assino. E
eu. Julio Campos Gonçalves,
Escrivão da Vara de Famí_
lia e ,Sucessões o fiz datilo
grafar, conreri, subscrevi e
assIno. t

OswaltÜ) Arêas Horn
Mm. Juiz de Direito
da Fanúlla e Su
cessões da Comarca

de Florianópols.

ra, para que se proceda a

inquirição das testemunhas
abaixo arroladas, sendo de
pois de preenchidas tôdas as

formalidades legais, reco

nheclü.i a paternidade ora

lnvoeadn, expedindo-se o

competente mandado ao Sr.
Oficial de Justiça para a de
vida averbação. Da-se apre
sente para efeitos fiscais o

valôr de Cr$ 2.100,00. Têr
mos em que P. Deferimento
- sôbre estampilhas esta
duais no valôr de Cr� 4,00
Florianópolis, em 21 de mar

ço de 1961. (as) Oswaldo
Bulcão Vianna - TESTE
MUNHAS: Nabor Firminio
Vieira. residente no Ribei�
rão da Ilha - João Pereira,
resIdente no lugar acima,
Ribe!rão da 1Iha.

APRENDA INGLES
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Socie�ane PI'Ó Oese yolvimenlo 00 [streito

Ao ver diante de Si o Anjo
Gabriel, que Lhe trazia a

mensagem do Amor, a gran
de nova da Redenção, Maria,
a Escolhida olhou para o

mensageiro celeste e Seu

olhar foi de admiração, e

Reunião do dia 18-4_61 a Hgaçân norte-sul e vice: aprovado o envio de oficie
humildade e de alegria: Ela

(81.a), em que foram trata- versa, do trafego pe�ado,: ao Sr. Governador do Est�- seria a Mãe do Salvador, o

dos os seguintes casos: através Barreiros·Ca�oelra;;; 1 do,
encarecendo a �r�e.n�lU Esperada.

_ foram admitidos mais - em face dos acidentes

I
das providencias rrueiais,

I Mas, quando Jesus nasceu,

de vinte novos associados, verificados e do grave pe- qu� mu�to viriam alegrar a
pequenino e pobre, em aetem

entre os quais, o sr. onen- rlgo que representa o de' populaçao do Estreito.
E'a O envolveu no mais su-

do Osório Farias. membre plcravcl estado do lastro. �e I A reun�ão do dia 25�4-61 blime olhar, o olhar mater-

1\
�'

da Comissão par.a Assuntos

I
madeira �� pon,te Hercílio! (B2n.) fOi destinada prtnct-

no; era olhar santo da mais
.

\
Executi\'oS MUlllcipals, co- Luz, foi oficiado a DOP en- ! palmente ao debate do au

pura das mães, a Virgem Mãe \

\.mo representante dos coe- carecendo o apressamento menta de preço das pae- do Filho de Deus.

ririos;

I
da restauração do mesmo; sagens dos ônibus urbanos Quanto amor, qUanto res-

_ continuaram as pro' - com reterencía ao pr�' desta Capital; a Empresa peito e adoração no olhar \
videncias da sons visando I)lema da rêde de esgôto, foi stortanõpctte pleiteava au-

puríssimo de Maria: Ali, an- \\ � M Ih
�

I
I

-- .. _-

���tl�n de��:�ci�':t�o :o�::� �e�:;:So�li���'d:s��;�;SI::�.I- � \;.'\� e ora_ _
.,�.j.guindo eo final, um aumen Quando Jesus tinha doze ��

to de 30%, muito superior anos, ror com Maria e José '--r'illt'?�\"""tt�À�t":-' ,'"'."
-

.....V.-ao que seria de justiça lhe
à festa da Pãscoa, em Jeru- ..,.iíF.1I __,..

ser concedído: o Presidente salém.
da SODE, e segundo me

Sem que ates dessem pela Sua' falta, ficou o Menino nu.
consta, os representantes Templo, e somente após três dias de ansiedade e aflição

IporN:,;��er �Lange Trechod;-u���o rc-, �;tSu�;��!;,IO�ot���::I������ ��;:s�ae���n��:�B���r�����n�o e:c��::�:�ando aos

dOU'.
Carlos Don Calansues e manticc: "E a jovem 'noiva o escorcbante aumento, co' Que alegria inundou o coração amoroso da Mãe San

um_ engraxate na cidade tinha no ol�a!:. aquele br! .. mo .�embros _

da Coml�são tissima, quando Seus olhos O avistaram!

de Colonia, Alemanha. Mas .lbo do olhar de uma pe; Munícípal ; sao est.es cída- Elevando aos Céus aquele santo olhar, a Virgem Mâe

só trabalha com um apare.. quena no seu primeiro na- dâos, os verdadel:_os porta-I agradeceu ao Pai o ter-Lhe dado a felicidade de reencon

lhamento elétrico, que lhe moro e o da gatinha mara
vozes da POPu1açao desta

trar o mais amado e terno Filho: Aquele Seu olhar foi

custou um bom dinh.ei!\l. O primeiro ratinho." Capital, tão sacrificada com
da mais sublime gratidão!

Não Quer sujar as mãos! ---

estes constantes aumentos, Jesus ajudava a São José nos trabalhes da oficina,

Porqu� isto? Quem e Don Sentença famosa dada na maioria, frutos da ganan-
sempre serviçal e submisso.

Calanques? E' sobrinho de por um juiz escocês, por
ela tnsactevet dos "tuba, ate, o Filho de Deus, era operário em Nazaré.

um multi�milionário da Vr: .... ocasião de uma pendência rões'': Que grandiosa lição de humildade nos dá o Messias!

nezuela. O tio, no seu tes- entre dois irmãos: 'Um dos
- em face do arrefeci- Nada ternos que dependa de nossos préstimos: neces-

I d
' .

d menta das providencias pro- sltamos d� tudo e de todos, entretanto quanto orgulho
tamento, deixouc.lhe toda a deis divi ira a proprte a;

metidas pela Secretaria de.
possuímos.sua imensa fortuna, nas sê-

Ide
e o outro terá o direito

Saúde com rererencta ii.
di

-

C 1 d lher primeiro" Quando Maria, zelosa e humilde, olhava Seu FLho a

���!espl�:ei��oe:�tuda.:rd�:
e

esc�
o

�a�ê:_�!:aa�::�,vl;�� ��:'I� ���=a��a�u�o�� e�:��n�ei��óp���r�:�-;, na certeza abso-

rene na Itália. DepOIS de
I

Marlene Peters, uma a...
oe-ado enviar oficio ao pró-

formado, servir um ano cc., traente moça de 36 anos, príu Sr. Governador do Es-
A simplicidade divina estava ocultando a grandtost-

mo garçol1 em um hotel n.a exvEsther R:th;l, Barone...

tado;
dade suprema da Segunda Pessõa da aanusstma Trindade.

Suíça e,- finalmente, dOlslsa de Rotschild , acaba de
_ foi ainda designada

De Seu materno olhar dlspendiam-se tempeíoe subJi

�meses como engraxate na ser condenada a 2 anos de
uma comissão para levar ao

mes de amor, como sõmente Ela os poderia ter.' e - o, �

Alemanha. Está agora cum., prisão, pelo tribunal de
atual Prefeito em exercício

olhos da Mãe Celeste reverencl�vam a Vida.
.. �".,,"'I>""� Tom,·om'p.O,.Um,.2do• d.prindo a última das "cond'; Bon,n ,�como impos,tôra e

os pedidos e relvlndlcaçõe� Mas, um�dia, aqueles olhos tao lindos crornram: Jesus

�.,:
.

ções" testamentárias. E falsaria. Di z,endc_'3;' Barc.,
da SODE, em virtude do

Se despedia, a fim de Cumprir a vontade do PaI
•

�

com que satisfação não nesa de Rotschild", onse;
mesmo alegar ígncrà-tos I Certamente, tle ra Lhe haVIa falado� multo e multe. ,\"

"-

deve estar engraxando S2_ guiu com este bemsoan1e
FpO!IS (Estreito), em 29

do ruturo Mlnistérto de Amor - a Redençao �s homens..

l\,ijf�'patos, sabendo que dentro nome enganar muita gente de abrn de 1961

I
Chegara a hora em que Jesus la prmc piar

_

a Su<

"'"

d� :eo��o���esl estará de �:n�o�i��e��e lhe empresta Cell;w Camargo Pires - ����e��:��a d� 6;�I�:�:�ede�:.a:����o�:nSt�:iP�::���c
ps ..:...._ I �lr:t�\Ib��cl�::e de Pesqul-

te, que se estava �proxlmando a realização das palavras

d.En·add".h., Kmlou:",ePPnof0Esi',oadno- niuCoa:Oto���o:as���as ��;: I --- proreuces de Slmeao
- S

, S
.

I
Os belissimos olhos de Maria turvaram-se por muitas

de Ohio, na América do ridas de touros . aparecem horas, e de Seus puríssimos lábios subiJ'am aos Céus as

N t" � S t' �
��:�:' dacoe:Osaad�or:eu�: �ret:�;:�:oq�eosã��s�ei:�;i CAFEZINHO, NÃO!

t mais ardentes preces do amor matedno: Seu olhar, na' O leiaS (tH c[rc ana uO
migo William Bergen. Con.. público! Pode-se calcular o C A F. E Z I TO! qUel�r�:S:�:�\efO;a:sear:��e�:::s :s:�:;�S!��inar o Seu

fessou o crime, negondo ...o grau de brutalidade de ca_
reinado de Amor, e, no Coração, Santíssimo de Maria j-6. lrah!llhomais tarde, alegando que da um pelo seguinte: o t�U� se Lhe avizinhava a certeza do luto {Jue O cobriria. ,UU II

apenas desejou isentar o 1"0 é obrigado; o toureiro
_ ..... _ _ _ _ _ Sempre que e avistava, sent�a, com a alegria imenso

RETORNOU O SECRE- O PRESIDENTE DA RF_verdadeiro criminoso, o obriga_se e o público vai
de revê-Lo, a necessidade de envglvc,Lo sempre e sempre

\próprio Bergen, por ques- por um espontâneo ato dé

V �
na mais sublime anoração Ali estava o Seu Filho e o TARIO DO TRABALHO PUBLICA RESPO�DE

Ião de amisade. Nem o j\'- sua soberana vontade. PC'_ � en e se \
� T dOi Regressou no dia de on", PEDIDO DE INFORMA ..

l"� çie Ohi�, n�m a su.prema dr_�e o�servar a seguinte
L

• �eu M�S, numa trISte Sexta-feira, a espada de dor A trans- tem, de sua viagem ao il' ... l ÇOES
corte de Justiça qUlseram graduaçao: o touro, prev,: d I passou Seus olhos O viram a caminho do Calvário, sem terior do Estado, o Exmo. I O Deputado Walter HOlls
atender ao seu pedido de cada, defende_se; o tour�:- Um� propneda e, 00 t� ..

que Ela, a de acompanha-Lo, passa a passo, tendo no Sr. Deputado "{alter Rous
I senq,

Serretário do Tl'Bba_
clemência. O Governador 1'0, fiel ao seu comprom!s_ .::orubl por preço de ocasl�o peito, oprimido de tnsteza, o unlco desejo de diminUir senq Secretário do Trab.. lho recebeu hoje telegrama
de Ohio entretanto, con. so, toureia e o público di - com uma casa de moradia,

Lhe a dõr, lho, 'o qual tomou part: I do Secretário Particular do
vencido de sua inocência, I verte-:",e. No teuro há i��_ uma cháona. com enorme

Os olhares santíssimos se encontraram e Ambos com· em diversas comemoraçõe� Presidente da República,
resolveu adotar um estr2 .. tinto de força; no tour�lro cafezal, mUltas frutos de

preenderam a extensão infinita de. Seus mútuos sofri relativas do Dia do Trabé!. respondendo o expedIente
nho método para descobrir valor e coragem e n� pt' .. diversas qualidades, que", mentoS. lho. O Titular da Pasta, na do Titular da Pasta, nos

a verdade: Mandou dar. blico nada mais senao... tro (4) grandes bambuei.. E a Mãe-das Dôres, com aquele olhar tão santo c oportunidade fê ... a entr�t:;a seguintes ftêrmos: "De]:)' ..
uma injeção do "sêrum da i brutalidade." ros, dUas parreiras de uva triste deixou correr pelas ruas de Jerusalém as lágl"lmas de diversos ch·ques f:\J3 tado Walter Roussenq _

verdade" na condenada! E

I
- - - - --

e dbas de xuxú com 6tima mais 'amargas que um ser humano poderá verter.
_ . I Sinclica'�os contem�l�';os Secr�tário �o Trabalho-

ela ccmeçou a falar.... .0 mé�ico perg�ta ao água de tomar � lavar, com Presenciava â injustiça dos homens no seu grau mal:: pela Lei Orçamentaria do FlOrianópolis - O Senhor
contando tudo o qUe passou cliente: Este menmo ga� confôrto suficiente para hediondo e cruel a que poderia chegar. I

corr,�.lt:'! exercício, Cr)lnQ Presidente República de
Convencido ser ela de fato gueja ?' Resposta: _?im: aves e qualquer especie de Plenamente, Ela sabia que Seu Filho era o Messia' també;n, os Sindicatos co L� car vossência que o assu!' ..

inocente, o Governador scnhor, dO,utor. �as nao. e animais; mede de frente P, entretanto, os que e esperarapl tanto O Iam crucIfica"· templados pela Lei n, 2.199 tOA o�jeto. sUa correspon...

concedeu o indulto. E, por sempre· So gagueJa quan- quarenta e oito metros e 11 Seus olhos não vertiam mais lágrimas, mas Seu

CO'I
P.,UDIENCIAS denCla fOI encaminhado a

tão exquisito meio, mais do falaY,
•

centímetros (48 mts e 11 ração sangrava de dôr e desolação; e nem por um segundo
.
Estive:'am em \'isit,l roo lloS�e.cial atenção do senhor

um inocente foi salvo da· --- ---

cm), com uma área de vin_ mais Ela queria deixar de olhá-Lo. TItular oa- Pa�l.:\ do Tral::.l!o MIOlstro Tl'ab<llho pt Sau_
cadeira elétrica, pois 0 ver. O juiz, no tribunal, ch�� te e quatro mil e novecl!b- Foi ante

.a
visão tristisslma da Crucificação qU_e Ela nu:; lho. no dia d.e ontem, os Se- tel'�linou_l:le c o 111 U n ;_

dadeiro assassino, o marido ma um dos queixoscs para tos o um metr�s quadra� reccbeu por filhos, sentindo, naquele instante, tao grando::: nhores MarIO Sada e Dr. daçoes Jose Parecido de
da vítma" confessou o cri.., depor. "Jure �izer a vel'd2 ... dos (24.901 mts2), amOLO por nós, como Mãe noSsa, que verdadeiramente {J RomuIo Silva, respectiv<,_ Oliveira vg Secretário Par..
me·.' de e nada. ��I�, q�e a ver..

Tratar com a senhora era, que Seu gran.dioso Coração acompanhou o Seu Dlv� men�e, Presi�dente e 'Yic� .. ticul�r Presidente da Re...
--- ---

I
d,ad.e. Ouv�u. "Sim, �er(" .. Ana Medeiros da Silva no Filho também na súplica ardente do Amado Mon' I Presidente da Assoclaçao publica .

.
Stan Wight, um mineiro t��lmo:, Juro. InSISte �

(vulgo d. Nica), residente b\.Uldo: "Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o qn: dos Ferroviários do Vale ---------

d.e Chesterfield, Inglaterra, JUIZ:
.

o seu advogado o
no Itacorubí nos fUndos da fazem"., Id.O Itajaí, çs quais trataram

ganhou em 3 anos 135:000 preve_niU 0_ que lhe acon-
venda do sr, Artur, ou com Naquele cenário de dôr e de luto, ante a mais com o Exielentíssimo S('_

ti. I

libras esterlinas (uns

40ltecera
se nao contar o ver_

Manoel Soares no Palácio tenebrosa injustlça, Seu olhar compreensivo e materno. nhor Secretário do Traba_ �I'1U'.
Omlci,l.�õ"a,s'�D'o.',',:vuaz.• iD,o.s,)xounao �p,doe,.;"·n_aoAS•. 'Jesu',emz,unhdi::. do Govêrno 10;5 em muda adoração ao Amor Crucificado, amorosamente, lho assuntar de interesse ENSIN• � � .

.. �.,,, carinhosamente, nos recebeu por filhos; para, como Me· da rlasse.

seu trabalho pesado, com_ que poderemos ganhar a �

dianeira de nossa salvação, po� nós interceder junto

ao,'
Também relebeu em aU� fIIII"'"

�:rud�I�:x�:I:'á�:, a���:vtl
causa._�_ --_- �'3: '&lIH etcr��uP:!�ar santo e bondoso sempre está a proteger-nos, ��:�:�r�oo �: ;:a!���, � A V!tlOA MAS

são etc. Mas, sentindo-se Pensamen�o.: Nao revf'_ €m S� fazendo ênveredar pela estrada de Damasco a todos as. visitc ,do. 1.\) Tenente �a lLluClS DE IORlltS
infeliz, por não saber o que les com facilldade o que I / coraçõcs que A invocam. I Aeronaubca Edegar Perd'... D""

fazer com tanto dinheiro, pensas, nem executes o (OIft(�I::tm '" gão Pereira tendo mantido E REVISTAS
re�olveu voltar para as m;_

I qU� não tenhas ponder? ...

I lu: ftNdluI...... " ii llE�ENA CAMINHA BORBA
I
iam o visitante longa pp_ ,

::s.'l:nt���:;aielizD��sin�r\e I ����:��:). pensado. (ShPee
I

(Cnnt. nll U),ll pág.) lêStrs.·

roI.80-6951-C<>I"" ',,"1<>111.106,$10 ' ..ui.
UUII01IOIM (tlllll":

�-
,

A"enid" Ilio B,anto • .(l
9.oand", .•al':'S051806 .

'elefone, �·51�7 --':�">:;-. rhll(� I" ,

acalnwa
-

rean....a

Sempre que o trabalho e as preocupações deixa

rem você com aquela sensação de desânimo,

nervosismo. ou com dor de cabeça, tome I ou

2 comprimidos de MELHORAL. Até mesmo

a dor de cabeça mais insistente -desaparece por

completo! Sua mente se desanuvia. O desâ

nimo cede lugar a uma tranqurla sensação de

bem-estar. Em poucos instantes, você volta ao

seu natural -' sentindo um novo ânimo e uma

outra disposição pàra suas atividades diárias!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fl.ORIANóPOLlS, DOM INGO, 7 DE MAIO DE 1961 ·0 .IJT.AOO" O •• 18 .IITlGO O1 ..UIIO 0.81""''' CAT"RIN..·

ralácio �o Govêrno O-Oabinete da Presidencia em S.C.
(ConL da 6.30 pág.) benfeitorias, rasgando estre- Foram instalados, em I República: a primeira, chc... \ Para as repartições Iede-

I rn
demolidora do "Qucslion Popular Janio Quadro.c;,

.<\.CUSA(,:OES DA IMPRENSA das e fundando cidades, em- sédes provisórias, as sub .. nada pelo dr. Augusto rals, um fator de coordena, 'I'ime", daí o governo ne ; agora sua segunda m:",
- _-1ACIONAL - LíDERES DO prcendendo extraordinária o- chefias civil e militar do Wolf, no pavimento térreo çâc, um veículamento mais cessitar conhecer a reali- ssâo de apoiar a política a...

PSD E DO OOVí:RNO CON- bra de colonia ação nos mu- Gabinete da Presidência da do IBGE; a segunda, sob a rápido, mas também uma dade sem as distorções dos dmínistrativa do seu vitc;
TESTAM AFIRMATIVAS DA nlciplos banhados pelo Itn- chefia do Capitão de COI'_ advertência sempre prE_ prismas oarüdértos para rioso candidato, não teve a

OPOSIQAO i Jn! Acú. Deu o velho planei- (entenário de veta Arnaldo Antonio Ríz .. sença que reforçará a autc., qUe possa administrar- real- menor dificuldade, indicr-..

daN��;:m��;iaUli;;��a��:�e: :�l�::e: e:�o�Sçod:r���o:'id� j
.

. ��e��f;::'�:r����JI:s�e A .. ri��l:' deaJ�I��;:c��es. que ltl���l �::: �bj:���:op�â�� ��lt nome do dr. Algusto

opcsícêo. atraves dos deputa- fazendo-o com coragem e de 1 (rUI e Souza f QUal a verdadeira missão emperra a máquina admõ.. ele a uma entidade extra; Sem filiação partidária,
tios Laerte Ramos Vieira, Se- saassmbro e, agora, em 1950, Esteve reunida dia 3 do dêsses orgãos? nistrativa, um solvente pc; partidária, um nome capaz môço mas prudente, sereno
bastEi'J Neves e Adernar Oh!- rara obrigado a abandonar correntevn Comissão Execu- Simplesmente um pre_ deroso para a endurecida de realizei' a tarefa acima mas firme, capaz e respon...

si. pretendeu afirmar que o aquelas terras pelo fato da uva que organiza o progrn- longamente, nos Estados, lubrificação estatal. apontada c o Movimento savel, pensa e certo está o

govêmo catartnensc catart- politica haver-se introduzido mn das comemorações de no-! do Gabinete da Presldêr-; EntJ:e mil Co uma' restrt- ------ _. _�.. . -- Movimento, ter dado a

ncnse teria pago matérta di em seu trabalho. Intrusos ali vembro, referentes ao 1.0! ela, facilitando a ação ad, cões apontadas contra a Estado aluai do Santa Catarina a trenquflí;
vulgadn na imprensa cario- se Instalaram, em terrenos Centenárto de nascimento do

I
ruinistrativa, pois que são inovação, em sua maior dade de uma a5ão justa,

ca. tecendo acusações ao ex- devidamente legallzados, cew grnnda poeta Cruz e Souza. 'orgãos apolíticos do Govêr.. parte oriundas de interês- SI'fl'les imparcial e eficiente.
governador Heriberto Hulse, sando tal comoção que Luiz O programa, em vias de no Federal. ses inconfessáveis contra,

���l;� I:ro:e��: ��a�:e���- ��I��I!e�O�!:�n���ot: �r� :�ov���lC��f�nit!:�tr�eve�!: pr��;�aêst�����:;Pô���co�� ����o�o��!:;�:;!e��a g:' Problema da
díretor!n da. CSompanhla Si- casa.o-m prata- de nosso Iíto-

l}OUCOS dias. I geslionando a central de ver-no federal aqui tão fe., O centro de Estudos c-

::��r:�\�I'l�i���O�\·osApa��:- I'al.
Annna que o sr. Laerte fiC��n:i�ld?f:�:��Ca a:�o f�;�� I �:����a'q:�o���tal�: ��l��� �zd'oen�:t:��:f�ad: ú��;: ����l:!��r�lSI��i�ró��I��â�\:

------

mentares Antonio Gomes de Ramos Vieira, ao acusar in- -tos em preparo, pols o

mag-ldOS
diariamente. que poderá sei' discutível é II, quinta-feira, às 20 horas ��tIu.

���nde�daB:��Il�il::��a;ar��� �����n��;e�� �e;��êe�� ��r ��;�cZu_:��i�:la ���l::.�:-;:r�: aC;;::�i�d��:o, �n::ell����I�� �a�e�%�i;�!O��sil�,:��:: :��en��di��'lOsa��e D;::l���. itENSINOincontinenti referidas acusa cei-dar-se que as emissões d
rua obra uteràne, um dos parcialidade no atendimen., sentantes do povo I uma conferência sobre o es

cões c, especialmente, a que opoSição estão a atacar vío- jrandes nomes da cultura to de suas queixas e de Mas regime presidencíe; tado atual do problema de
fi'"

pretendia inculpar o Palácio tontamente" o govêrno todo· naclO!laJ. 1 seus anseios. lista não temos aquela for. srruts A VENDA NAS
��l ��;�:!,�°E'n:7����:�:Ppo::I�- :::�a·�'alã��l linguagem de

No t·1 (-I· -as de P-o rt-o- U n--Ia a'"o I
m�seCO;::���,Ci=��O����d� �� BANCAS II IOANAIS

cacões.

I
o sr. Ivo Silveira manttes

conteste no assunto, que nus TI.O líder do PSD, sr. Antonio la que em 10 anos de cposí-
trará o seu tema cem urna E REVIS IW

Almeida, respondendo eln

I
cão jamais fez aos governa-

séríe c.omparatlvn de esta tíe

����:� l��se��;aL:��t:::I��: �::s���!sta�uen:·t�e;;n:a� porto União, 29 (Do REUNIÃO DA COOPE-fim de se discutir e abor.. uces. locais.
Dr. 88'1.'0 Pel'xoloh

.

d C I C,orrespondente Prof. Abf.. RA",TIVA TRITI'C"OLA dar as;<;unto!': rc,la,cionadosl
Para esta eon,rerenela. 0,�:�i��:l:: ��� .om!����ol::- R�J�,OS�OFri!��erqnu: o� re:�� lia Heiss) GUAÇU_TIMBÓ cem f) preço rmmmo dor; Centro de Estudos convida ps

Advogadoteria para a imprensa cario· tado do Grupo de Trabalho ��E�g.�A�C:°��;Tg LTci::' 7 d�maio haverá����!�:r�f�!�:;c;, d�o�;�: �:s�li����:::��d�%����e::i��:, Escritório _ Rua Felipe
ca, ê ") fato de que, nos jor ��bl���.s�:�iS :S�:V�rl::-�g�:� UNIAO: INUMEROS BE-. grande concenlração de a""\Jidente da República. Na dicina, farmácia c odontolo Schmidt, 37 _ 1.0 andar _

��i�;���:i�:a:::, oh�;.C�e:�_ do na Mensagem do Govêrno. NEFICIOS PARA O gricultores do município Jportunidade procurar..<;e-á gia. bem como pl"ófisslonals Sala 4.

MUNICIPIO na séde da Cooperativa Jifundir o máximo o coope- da enfermagem e todos os Residência - Alameda

Esteve em Florianópolis Tritícola ·'lgl!açú_Timb6" ["ativismo ·no município. que estiverem Interessados Adolfo Konder, 27 - Caixa

l�����::������!;�; o�s;ô�,opireaSI�dente Da""RepUblicâ406âsOs2i:respondente que o chefe

��c:��i�,��n��t���o�f DOU Decreto Dando Nova Estrutura
����::��:?;::�::E':!: ao Cur'50 Indoslr,al Basicoultuno devera receber dos _

�oÍ1'e� estaduais aprorima... Doralécio Soares recursos do Ministério da pl'esentant€s ora em fun- cu1tyra profissional do IK'-
darnente er$. 1.600,00000 Pelo d-ecreto 50.492, o sr. Educação, incluindo_se coo ção nas Escolas Industriais \'0 dessas países atingiram

1���1 C�����i��S)� ��ei:�:���� I �:�1�t€et�tea r:�la����t���� ���ã�u��li��ls;:r:eins�:i�=; �o�:í::\cas·s�rei�e;�:a�!�e; �u;á;;�oonds:lh�;o;�[��do�
cio passado o governo esta� que dispõe sobre a organi� ção e manutenção de escr ...

' mantendo...Qs, visto que e:::_ desses primam por sabecl.o_
dual assinou lUn acôrdo zação e funcionamento dos las. Não atino qual a situ�..

1 ses Conselhos não estão na ria e experiencias compro.
segundo o qual pagaria ginasios industriais. çâo dos Conselhos de Re- f altura de orientar produti_ 'r
crS 750.000.,00 (setecentos�(I �ela nova organização são ------- vamente um sistema ed!aC2._ vadas. Ao meu ver todo
cinquenta mil cruzeiros), introduzidos novas nonnar Convile cional tão importante na esforço que partir do atual
paagndo na realidade só em" cujo objetivo se verifi.. evolução industrial do nos .. gôveTno sem dar nova e�.

C I A. I T Á L O C U' R C I O ��� !;��3�3';��a?g:'!��o�i .. �: �â�i?Q�!�r�� �;s\���; Excelente :�éi�a�� ��:ed��.�açã�u�ev: �:��s:7on:� ��::á fu����
Celso Ram('s prometera produtivo e eficiente o CIl_ CARMELO FARACO tel" sido buscada no siste.. ao fracassÇl, caso permaneça

S F I
. ,

I-
gratuidade de ensino Sf'.. sino dando oportunidade ao Se à �scolha, p�r parte ma que rege a educação esse sistema de Conselho

U C e s s o ( em o r I a n o p O· I S cllndário para Pôrto União, al,u-?o que conclue o Curso ��o/J:�id�:�t�u���I;� $�&: [)l'ofissionol .na Fra�ça Ale_ de. �epresentante .. Sou de

A Cia. Halo CÚl'cio exibindo.. se atualmente no
li semelhança do que sUce" basl.co ·ocesso 00 secundário para Cnefe do S/fb-Oabine, manha e. outr�s Palses,�u� opmIaO que o ensmo deve

Teatro Alvaro de Carvalho vem obtendo em Floria..
Je com Mafra. Não pôde, ab�mdc-.. ,,;_ll_les as pO'Jlas te C.ivi� da Presldéncia. da! ropeus, mc!uslve Amerlca valtar eo: �odo.para a alÇ8..

nópolis, como noutra.s C:tpitais, o maior sucesso. �ontudo,.cumpri ra promes-, pala os tecrucos s�periores. ��P�!�t�d�me �p;r�;��nao do Norte. Mas convenha- d.:- do MmlstériO da EducP..

Reune o elenco.da Cia. >alguns dos mais destacados s: em vIrtude �os excessj., betc:e��l�:n�çao estp... �nvile formulado pelo Dr.! �s___:ompreender �ue__ a çao_
.,ti,t., do no"o teat,o de Revi"., cada qual m'''_

o, g."o" no final do go.. ,3, ,

ho"" ,o-, Wolf ao D', Edua,do Ma'
HOJE NA COLONI-1HA FESTIVIDADESpl'etando personagens inteiramente diferentes em cada

verno Herlbert� Hulse. ma�als �m aÍlvldades edu... ri? Tava�es ,para seu au- 1\

peça. :'aro 19�2 Porto União �atI�:s mclusa� .as horas J,����e/fo�toda;l��ai;uí�fi� I PRO-CONSTRUÇÃO DA CAPELA
PeJ:ts características do De Joaçaba, Penãlva par-

tela gratuito desde que o .�cadas. a pr.abcas_ de o· .::es·e promissoras. '

��;e����!.�ret�� �U:li�g�i: g�pN:faban���r::t�IO. fezN� ;�;�r ;o;e���i�d�:e ��;s;:: �1�1::al:�;a�:I:n!�t;�a�:; (t1%t���e q:t�7'br, P1��tal.�� DE SANTO ANTONIO
dadc (la e�tl"eia da .catarJ- curso ginasial, indo pos- �ou o antecessor. de ramos industriais predo_ Mário ·Tavares, não é no-I P!"olongalr ...se até hoje ras haverá procissão, com a

�i�:�c!;r��l��lb� �����ta��vn� �l'ig��e�::iui�r:r;�ri����· ?alus.tiano Cos:a, .onse.. m�nantes �la região com a �'!��l�,�e oa���;�o, ����'::tf:: I no .b�il"ro �a Coloninha (JS image� _?e Santo. Antônio
em tnrno das apresenta- Seu sonho: ser artista. _ 5111U alOda maqumarlO pe. preocupaçao de formar ac·dade e SObre-I

fesÍlvldades em homena... que salra doO Hospital Sa ..

c;ccs ca Cia. Na' tetT8 dos pinheirais, p ra a muniipalidade e ou.. "artifices", :7/do,ch�nr�dez.' gem ao S· Antônio e Sta. grada Familia e percorre ...

menil'a-moça, apaixonou· tros benenios. Considero impOl-tantissi_ Exercendo funções de

I
Maira Goretti, em Pról da rá diversas ruas daquele

VISITA �io,Pj��r=��oe J:l�s��f� A população de Pôrto ma esta "preocupação de relevância no 1.��.Ej sou- construção de uma capela bairro até o local onde se_

Estiveram em visita a Dramática, onde obteve 8 União sente-se, pois, grata formar artifices", vis!o que � co;:rso��ll�::'d��' d�ft� r naquele local.
..

rá cons�rui�a a capela.
.

nossa Redação vários com- "Máscara de Ouro", prémio 30 reeber benefíios do gê_ ao meu ver outro nao de_ {·lLndo-se sem.pre como O pragramo das feshv'... A dlreçao dor festejos
ponentes do elenco de Itá- da melhor artIsta de Tea verno estadual após dez ve ser o objetivo do nosso funcionário leal, êledicado dades constam de: barra� ape!a .cos iatólicos de boa

�'e�e��!O, g:st����dO-�:lI! ��.A:rfi�o��ici��ra;r�·se�� :ongos anos de abandono.· ensino, qual seja a forma�· � c07.npet�ntl!, em que to- quinhas, que s� inicia·ram vontade, cooperem com es..

Curelo, que em palestra temente estreia no prOfl3- ELEIÇÕES NO CENTRO ção de artifices" .capaz.es de: si: ���i;:it:CjZ:;���/l;a{��n�� on�em, e tetão seu términ? ta grande iniciativa, com_

com o Reporte!', afirmou slonalismo, desempenhan- ACAD:E:MICO DR. ALVIR atender este vaziO eX15ter ..
I

nitário, um amigo fiel de hOJe; aoS 10 ho�as rovera prando prendas de suas

������a� plateia floriano- ��Ud���l\:c���tinii���es �� RIESEMBERG te. em Ilos�a� industrias, I todas as horas.
.

.
.

Illi�a campal, e às 15 ho_ barraquinhas.

Cêlia Curslo, que o.ntem uma noite de nupclas".
Na �oite de o�tem fo_ cUJa produhvl�a.de se r-e-j p'"a�o;��;;;-iCÇ:;, feé 't��t,f��:

��rr,,����� d�eufe��deg:a� su�e���o,:r��in�ue�al�:��� �::t::lta�;=d:::�es ,,;:. �:��eí��iC��:������m�:! !::t:i::sa�� v�::a. ;��?a 0��1: OS PADROEIROS DO MES DE MAIO
menta com o destacado Iniciando-se no Rio na Cla. Alvir Riesemberg", da Fc.. tos técnicos.

Ilhante,
os f.li�os do Con-

�!��jrrI:�doo �u�:�Si1 vede �sc:t�� :mB���� togg:�s culdade Estadual de Filo.. A nova regula.mentação gres·�o EucaT1s.t1�o Estadual DIA 1 - São Jose, dos operários e da bõa morte.

sul ..l norte, tendo repre- Teatr..Q" brasileiros, agora �ofia oe. União
.

da Vitória. la .. ?ivisão. ?o Ensino �ne��:u c:n����!. de Blu- g� ! =�: ���:f:!��' d�� b�:::�:ass�s.sentado nos principais Tr:- com Itálo Curcio, prepara- ::;agrol'_<;e vitoriosa a chp. [ndustrlal o du'elto de 2_ OrganizadO, metódico, DIA (I _ S. Miguel, Arcanjo, dos radiaUsta. S. Acácia,tros do País, com merec o

�:'g:a��a J�mlu��ada. no pa encabeçada pelo acad� prov.aç�o d
da e�trutu:a !ti

e

I
d�igentge esob�j�e;�d�áp�- indicado na angústia da morte.

Representante d·estacada m.i�o Alcid�s Fe�nandes. �urrlcu,o e ca a. gma ,o �'h���s labirintos do Se1"viç� DIA II-S. Thiago, dos chapeleiros, S. Isidoro, dos
PENALVA MUNIZ da Cla. e Françoise, natu- FOi um pleito renhido que mdustnal em cUJo. reg.!... 1)l.ll !ico brasileiro, graças a lavradores.

Penãlva, moça bonita.e ���d�eRf�i�os�orr:;�ou��; �;��o�d:à�ção. do públi", :i=�n�aorn:ta�s�;���!a��� �g_���������q:f:f:�i!:iton: DIA 15 _ Santa Dlmpna, invocada em casos de loucura

�a�!lg��i!�j�ea��:ud�aJ�: �táJJe��r�o�t':J�:a d� ���; Em 58 eleitores a dife
I alunos de acordo com OSl fiOS anl?s de trabalho, nes-

DIA 19 =- e�ile::��� Celestino, dos encadernadores. S.
çaba, onde passou seus mas detesta o frio. r�nça para � p�sidênci; I "pri.nci�ais m�todos de ar.. taAcc:;;a�ee �V;1J��ul- Dunstano, dos ferreíros e serralheiros. S. Ivo,
primeiros anos.

DOMINGO úLTIMO DIA f:s����e�:�!iS(c::�sv�� i �:?�:��licrá�;rn:� ��v:: :I:s�s �o:�;�i�:�f;a,V�-, dos advogados e juristas.

Segundo declarou-nos Cê- dois, co mpouc� excessões, des p:ochJ.tivas", �,!�����t�, pr�s7ativ�jda::�
DIA 20 �:;e:::.nardino, de Sena, dos homens da

lla Curclo, a Cia. deverá ,
Creio que as nossas &..

vive para a sua fé seu tra· DIA 22 _ Santa Rita de Cássia, dos casos impossíveis.

�!�m������o,n���:ng:P��! �����ROAlE�O g�I��:;ol:!�:!�� s:;:�sfor� ba�h�:os�;:,r'po;ta7Ito, o
DIA 30 - S. Fernando, dos engenheiros.

�e;;!��e�ll;em,��i��a co� 5.a REGIAO I m��as em ginasios jndu� �i��bgusto Wolf e1/t con-

lf.lS1T=-=t=----Copa�abana". Nos dias 14 e 15 de outu .. trlalS nat.uralmente . �eP?IS Razio e sabedoria.
Itálo Cm·clo � seus ar· bro do corrente ano far..seol

. de atendIdas as e,,,genClas Por que elementos do
t!_stas, em seguida, vlaJa- á ... 6,8 Concentração dê' que o Decreto estabelece gabarito moral e lnlelec-

���i;:� PO�r:a����rã� Rá��o-Ama�o;�s em Pôrto' a�nda_ depende�d.o da. auto_ ;ua�a�:s,u���a;:m.Má':'e�
____ __

dois dias em Tubarão, Umao da V1toI?a·, conforme 1 rlZaçao _

do Mml�t� da
aispensados na tarefa m-

;�������d:,:xe M�fufa �! 1 r::;��::e�egUi��I�siv�a"o� I �����Z�o. s�r�oGJ:��o��n;, �e;�t!, d��mquedl'��d�:n��;
,��?�;f:a,\�a e 'Venuaobserv.oção). I rérie de preferências, com .�oerq1tSL o Brasil. .

(Divulgação do Movimento
Popular JANIO QUA_
DROS)

berto Hulse concedera irre,

gu!ar"lente quantidade de
hectoros de terra igual a um

têl'ço do território catarinen,

govêrno no caso.
EMISSORAS DA OPOSIÇAO:

TODA SORTE DE

INVERDADES

se e, isto. POI" si Só, bastava
para comprovar a isençào do

O deputado Orlando Berto
II, rebatendo acusações do sr.

Laerte Ramos Vieira, cit.ando
ll.Q!!!e de um familiar do par
lamentar pessedista como en

volvid<) em questões de terra
no Vale do Itajai, discorre
�.ôbre :lo perSonalidade de Lul7'
Bertoi i Senior, cujas_terras
foram concedidas antes de
existir o PSD, sendo o pri
meiro desbravador daquelas
plagas, disseminando escolas,

SAYONARA em HI - Fr

o melhor ambiente com a melhor milsica.
RUA JDAO PINTO - TeRREO DO HOTEL ROYAL

t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'o JI8'I'j,DO" o ia"A.HI AWTIUU Ola.JllU u. ti C.ATAJe,r.. FLORIANóPOLIS, DgM moo,7 DE MAIO DE 10Gl _ 11-
�

SIN'. CITaRINa ECONOMICI
Pimentel Gomes pera tura- desce freqüente- mente pastoril do planaltõ As possibilidades de Silo co. Há muito o que plane I

tos a longo prazo muito tem

I oróvtncra
santa Catarina, uma pro- mente (I_ 12 graus negativos. sul; 3 - o continuo Cruxo Joaquim e dos Municípios jar. A falta de �lanejamen- prejudic.adO o progresso dl tão ri�a.

,'iDeia com 94.7fl8 km2 e um Chove muito na planície e. de imigrantes europeus para vízmhos são simplesmente

pOuco mais de dois milhões no planalto. os Estados da região sul e extraordinárias. Vale a pena

de lHLbitanles, tem dois pa- Na composição étnica da sua üxecão nas zonas do asststrr a Festa da Maçã
vimentos, por assim dizer. O população catarínense pre- p!"nalto mertdtonru brasi- que se realiza anualmente,
litoral.é ampio.trértu. atra- dorntnam os brancos acen- retro:'. €rn São Joaquim.
vessado por multas rios. O lundamcnte. São brancos Em tráfego, 1.412 qutíô- Em �959, Santa Catarina

l�������������!�����Jtl-jai, o maior deles, é na mnls de 94<;{ dos catartnen- metros de ferrovias e 30.953 tinha 1.604 milheiros de bo-

VCgnvc1.' A temperatura mé ses. Para Isso concorreram; de r.çdovlas. Os principais vínos (Brasil, 82.829 milhei-

dia anual gira em. tôrno dos '1 - o fato de não trave: portos marítimos são Itajai, rosr : 4.160 milheiros de suí-

18 graus. As geadas � são exrsuno ali, no período dr S5.o Francisco do Sul, Fio, nos carasu. 46.823 milhei- MISS FLORIANÓPOLIS'
aras, em média, duas por povcacãq rsécut., XVII e rlanópolts, Henrique Laje e r08); 1()3 milheiros de ouvi- DE 19"61 SRTA. JUSSA'
IIno. Algumas cuuuras tro- \{:VIlI'. uma sociedade. rural Laguna. ncu .mrcsn, 18.995 mUhel- CABRAL RECEBERA'
picais ainda são pcsslvet- nos moldes do Nordeste acu- santa Catarina tem uma (os); 143 milheiros de ca- • A FAIXA NA GRANDE
O planalto é rrancnmente en-erro e do vale cafeeiro da agrtcuttura próspera e mui- prtnos rarasn, 10.644 milheí , SOIR1tE DO DIA ONZE
temperado. Anualmente, há Pnrair-n, onde a p<!rticip� to variada. En'! 1959, produ- rosr , etc. As possibilidade: NO LIRA T. C. _ ON_
25 dias de geada. Neva 1"11' cãc do negro escravo foi zlu: 3.005 toneladas de aba- catartnenses da bovínocul- TEM, ENLACE: HELOI_
Iodo ele. Neva anualmente, altamente solicitada: 2 - a caxrs I Brasil, 164.817; 1.957 tura são extracrdlná nas SA HELENA DE CAR�
bastante no trecho sudeste. oduataa partrcípacêo do toneladas de amendoim Tudo a favorece: o clima e VALHO COM JACY_
prillcipalmente no Municí- alemeuto negr� no. pequeno (Brasil, 357.270); 154.7541

a fertilidade das terras. O SaN KURTN _ MARLI

pio de São Joaquim. E' o oovoamento vtcenttsta aço- toneladas de arroz' /Brasil, grande futuro é a pecuária MAURA MEIRA, NQL
mais frio do Bmsl!. A tem·I,·eano 110 litonrl_eno povoa- 1.101.4'17); 10.751 cachos dei leiteira seml-estabulada. V.oU COM HEITOR

banana I Brasil, 224.273): Santa Catarina poderá ser SCHE,
250.24:':: toneladas de batata uma Dinamarca. Vender:ia

GONTAB,LlO�OE: A PROFISSÃO MAiS Úm! �r5�;���:;i;d;:87��61b"tntl_ ��;,le�::;;,:;',,�'����:��o:u:;
iOln<!-se um c�nl:lbi'ista "de f.,lo", I::� U le p:r nha rarasn. 1.016.548); rumado. Sim, porque quem
cortes;:ondêncin na ú"i·o escola especio'iztI'::c só em 4.596 toneladas de café tem milho e fábricas de la

conbbi'iclcdQ �:,é od" o.lUllHzodos: !�uf. FI:.nl Feerl. .masn, 3.910.352); 1.086.556 ticjmos deve ter uma boa

Rer,l;ngl.:on, Sistema Ficha TIÍFI ee Anex:l ê-rstnc Ju toneladas de cana-de-açgcar suinocultura. Santa Catari--
rLFo,Comelc'ol e tc�[s.!c.ç'J:l Fiscal. Conheçr nl'SSO (Brasil, 53.512.430); 10.388 na, que tem muitos porcos
�)(:epci?nal plc n o e vemtogens, os crav.an dos-pare: toneladas de cebola (Brasil, poderá duplicar a vara e

INCO iUSTITUTO TÉCNICO Da:: i��(O 135.4f)8): 74.474 toneladas de ter suinos muito melhores.

l1AIXA p:;;�S��I,\���:É���Oo pIAULO' \ !���t� ::�����'as 1.�!8·i��� te�S g!���:taspa�·it�d�ore:��o
, (Bt'asil, 151.457); 1.694.114 catartnense, embora tenham

t.oneladas de mandioca sido muito devastadas. Os

r
"

a�eDl �")ODora' ;����!196 tt�;l:�!�: de milho �;��i��S:����tesen:e�tr��daOs:.

a IS ,Bms;l, 7.792.379); 13.261 sob os olhos complacentes e

toneladas de tomate (Bra- cúmplices do fracassado Ins

:!Jda: 6�: 5�,71�� 'r�;:3�, tonel �:���h No"':���; :;,;;��:;
Orivaldo dos Santos 4 - Ainda na cnantectei 610.88-1): 39.636 toneladas d�! melhor as árv�res cortadas

Amigos otscóruos. a vocês :n!ormam-nos novas apre- uva rarceu 406.476); 360.300. e reflorestar intensamente

orerecemos esta coluna. sentacões de José Lopes. Em milheiros de laranjas rara I são necessidades gritantes.
f. todos que desejarem aísco 'de rotaçâ; simples o

stl, 7.981.817 milheiros); .. Veremos se o Instituto Na'

colaborar, antecipamos a, Intérprete gravou "Intrigas", 29.973 milheiro de pêras clonai do Pinho, que tanto

gr�ldecimentos. de Kátla Rochane e "xsora- (Brasil, 130.631 milheiros); tem prejudicado o Pais com

R O T E I R O vo do amor", de Miguel A 54.€32 milheiros de pêssegos sua ineficiência, muda de
1 _ Edith Veiga, a mais Roggi�ri. Na primeira face, (Brasü, 506.082); 24.626 mi- rumo na atual administra

reconta aqutetcão da Ohan- tango. o cantor é apoiado Iheiros de maçãs (Brasil, cão. Se houvesse um plane
tecier. cravou seu primeiro pela Orq. de Guerra Peixe 87.525 milheírcs) : 3.200 mí- jamento, Santa Catarina
disco: "Nunca num dcmin e no verso pela de Eleio Al- tbetros de marmelos (Brasil, poderia tornar-se grande
go",de Manos Hadjlkis, ver' vnrez. J06.!)39); 8.800 milheiros de produtora de celulose e pa
sãc. de Steve Bernard e Va' Alberto Calçada, cuja' sé- figos (Brasil, 2!i9.672 mllhei, pel. Já tem minguada pro

léria, e "Faz-me rir", de F. rie "Cascata de Vals�s" lo' !'Os), etc. "dução. Está faltando a ação
Yony e E. Arias, versão de ;;ra apredável aceitaçao nas Uma análise da produção do Oovêrno.
Teixeil'inha Filho. São estas discotecas, surge com o

vo-I agrícola catarinense mohra A riqueza mineral ê re,

;: i.;���clias que compoem o ��::;:. ql�r�Oco��e:nei����::�l� �U�ItO,l re�;;�:�e�: ���v�oc�� �:��:::��t�e��:órt:nrti�'uez�
� - A Plaza Discos Uda 5et: conjunto, reVlve em geral. Tem esquecido, porêm, mineral_ mais importante.

com grande otimismo vê seu 'Receuto da· Saudade" a co a produção de frutas de cll· Santa Catarina tem a's
catãlogo crescer gradativa- nheci.1iss,ima valsa de Nh. ma temperado, embora pos- m'alores jazida:; brasileiras

!:lcnte. lançando no mercado Pai "Beljlnho Dóce". sua parjl tal boa ecologia conhecidas de hulha. Em
discos ca mals real alta, 6 - Waldik Sariano é uno Ot:tras provincias de ecolo- 1959, exportaram 1.619.166
f:delidat1e, valorizados não cantor bahiano revelado pc lia inferior ultrapassam-na �oneladas (Brasil, 2.329.814).
&ó peh parte técnica mas ,a Chantecler. Ele no� e ultrapaSSam-na mufto. São Há alguma indústria. Fal_
tnmbêm pela a\"�istlca. Hã ol'inda com um novo 72 Paulo I"stá nest.e caso. Houve tam-Ih� as indústrias básl

pouco Editaram o terceiro rpm., interpretando duas .cuido. Felizmente, o nov.o caso Santa Catarina neces-

��a:i�e��:,I,� "��Si�:a�O����r ��:I:d�R:rc�:i:�: �������r:a� ��:r�ofir�:tar!���:lto es�ae �i�� �ro��aam:i::.r���iC:�o�a� I
l'llllaram "Saxsarobando", Hélio çl.e )\raOjo. Os arran- desenvolver multo a pomi- ficou no, programa. A pro-I
Para a confecção dêsse.dlsco jos e acompanhamentos es- cultura de clima tempel'a" dlnu<Çu'fo"""�n't'e,n,,e;;iqau:lep'!:�� � II�elecion.·ll"am 16 categori tãc li cargo do maestro do. Santa Catarina pOderia " "" ..

'lados instrumentistas bra' Guerrfl. Peixe, valorizando, produzir tôda a fruta que existência de hulha e c

si!eiros, dando ao cdnjun�o o ,Iesta forma, ô tango "Don[l. importamos da Argentina. grand� potenclal hidrelêtl'i

nome de Os Saxsambista" ..lo meu coraçã<J" e o bolel'O

.potenclalmente

Realizou .. se ontem, um

grande acontecimento so-,
iial na cidade, com o En
lace Matr-imonial da Srta.
Heloisa Helena de C�rv<,_
lho, com Sr. Jackson
Kuerten, no Altar da
Igreja de São Francisco.
Os padrinhos, p/nolve:
Sr. e 'Sra. Valério Gomes,
Sr. e Sra. Adolfo Mede-;
ros dos Santos, Sr. e Sra.
Ivo (!al'valho, S. e Sra.
Dr. Ayrton Ramalho, Sr.
e Sra. Alcino Carvalho,
Sr. e Sra. Dr. Raul Bes;
tos, Sr. e Sra. Naevio
Amim; Regina Campos e

Antonio Campos. P/noi
vo: Sr. e Sra. Sylvlo
Kue rten, Sr. e Sra. Cer.,
mano Kuerten, Sr. e Sra.

��!�d�ue�:�bo!r. �i�:: No clichê - Srta. JUSSA/CABRAL,. Misr Flor�Ol_

M,ag,
ui Piaza e José

Marial
nópolis de 1961, recebei á a faixa de Mlss Elorianópolis

r:��nikúr��;thSon7:b�a� , de 191)0, srta. LUCIA MARIA LANGE, no próximo
na Carvalho e Pedro An; dia onde no Lira T. C ......
tomo Cherem; Dulce
Kuer+en e Bysmarck Ba_1 ceu o Enlace Matrimonial poucos dias o comando
racuhy. ,A recepção aos do Dr. Ruy Carlos Bap; do 14.0 B. c..
convidados aconteceU no tista com é\ srt'a Stela
Lira T. C.. Na próxima Mays Felipe.
edição iontinuarei.

xatriz do Turismo.; no

próximo dia treze no "12
de Agôsto",

'---o

A srta. Marli Maura

!:!�I:a� Sr�O�!�IOl" o���::: I

Felicidades. . I
O rlube de Regata Aldo

O simmático Clube 15 Luz, promoverá a maior
A senhora Dr. Roldão. de Outubro da rua Alva_ festa do Remo em Santa

(Sônia) Consoni, festejou TO d: Cat'va�o, prome... Catarina. Estou organi_
01)tev-t sua data natalícia, vera Um desfile de modas zandQ o programa social,
oferecendo ao "high s()- no próximo dia vinte e sete conforme convite da sJirf' ..
ciety" uma elegante rE'.. toria do prestigiado clube
cepção. Felicitô p e 1 o Miss Santa Catarina de remísticÕ.
evento,

' 1961 srta. Carmem Neusa

I
---

Formighi�'i, em a�ivida_ A famosa orquestra ,'Os
Agnaldo Rayol, grande de com os vestidos p�r<, Jocks" do Paraguai, no

cantor da TV e Rádio o. Concurso de Miss BréO'_ dia o.nze Pl'óximo estará
paulista, estreará nesta �d. presente na

�
Rádio Gua_

cidade no próximo dia 27. rujá, para um "shaw",
Uma firma local, já con.. A Polícia Mi!itar, ies_ patrocinado pela moderna
tl'atou e vai acontecer.. tejou o seu 126.° aniver_ casa de calçados "Rave;.

sário de fundação na ser- na" que .. será inaugurada
t? .. feira p.p.. no antigo "Bazar de Me ..

das".

o <;1". Adolfo Quirigui�
ni Junior,- festejOu ontem

sua data natalícia. Cun'_
primentos do colunista.

No princípio do mês de
junho. próximo, o caasl
Dr. José (Zaira) Hulse
mudará de residência p?_
ra a cidade de Tubarão.

B!·asIlClros. Zé Bodega, JOI" 'Mais uma desventura".

g\nho, Laerte, Juarc�, Mar 7 - 'NeveI' ou Sunday",

I�al, 8ide, Walt.eJ, Tião Mari, atual êxito musical, dá ti

llho e Ze CL'Í..udlo são alguns tulo aos 45 rpm. de Makadc

(IaS "cobras" ('omponcntes poulos c. sua .Orq .. Disquinho'
óo conjunto, pE.ritos em sua ia Palieta, lançado no Bra

éSD2clalidade de compor rlt- .. li pela Copacabana. I
mos. As faixas integrantes' 8 - A 'estrelinha infanW

� "Sl"l{�;'n�bando" são: Te- MarisoL presentemente na

�!!co-teco nO 2, Samba de capital paulista, tem no,

uma nota �,Facelm, Lá mercado um l.2. pOlegadas
�'E'm a bnhiana, Meditação, i:ujo titulo. ê homónio ao

Apito no san:ba, Rosa MIJ,e- primeiro fllme estrelado p�' i
'.R. Chega de saudade Si' la maJaguenha: "Un rayo de

:.cnso você chegasse, Desa· Jv.z:.'. ll:ste longa-duração de IIfl2ndo, E luxo só. Menina Josefa Gonzales Flores, no

moça. Como vêm, seleç�,1) de me veõ'dadeiro da garota, é

Iprimeira. a(Jrescntado em som este,

3 _ Também no mercado reofônlco pela Copacabana

fonográ[ico o· terceiro Lp de pam a Montilla. Portanto
Wilson Miranda, prOdução um di3CÇl a mais no albun de

da Chanteclel'. Dentre as intérpretes infantis.

n:úsicas constantes do '11\-' 9 - O maestro I1:lcio Ai

. crossl!lco destaca-se pela I varez, cujos dlsços
.

atingem
popularidade que vem alcan ótima vendagem, arranjou

i��d:tu�Oe I�Z�7s�!�' "j�I���él! �:c�:t:lci�s d:on;lt::��; ��
é bõbo de algu'êm" versão Barros. "�nsaco d� pelucia'·
de "'E\'eribody's so;nebOdy,s e "Não sef'. O prÍlJ;l_;iro ê

fool" de Greenfield e Kel um tango de Rubens Ad"�lfo
ler. Esta melodia acha-se e Ven�'ncio, o qual está aco,

gravar!.a em disco comum. piado ao sa,mba teleco�teco

AcompanhandO o moço a de Ht!:lio Alen�a,r ,e do pró'
Otq. de Elcio Alvarez. prio CláUdio de Barros.

Miss Curitiba, Srta.
Cléia Maria Russomano,
estará nresente hoje ],lO
Disco Dance do Lira T.
C., acompanhada dos aça.
dêmicos de Engenharia
do Paraná.

'

. O coJu'nista promoverá
uma ext:osição de Cartões Circula na Lindacan, o

Postais do Exterior, apre Dr. Nivaldo Rischte;, da
se�tando 28 cida'des. Este -s*Ciedade de Joinvil�e.
aC,ontec!Jnento será no

Querêii.cia Palace, entre

junho e julho próximos.
o deputado Agostinho

Mignoni, 1.° Secretário da
Assembl.ia Legislativa, é
muito gentil e competente
nas funções.

-

A- senhorita Raquel
Melo, Rainha do Carna.

. vai, representará a Cida
de na escôlha da Embai�

A senhora -Florinda
Ganzo aniversar i o u

����:�dt:i::n��;s �':c:� I
riedade sue lhe nomena_
gearam'. Presentes: Sra.

O Dr. JoeI Vieira de Didi Peixoto; Kirana L�_
Souza foi nomeado novo cerda Diva, Diva Melo;
DiretOI' do Departamento Sra.' !lca Rios," Sra. LoB.
dos Coneios e Telégraros Hosterno. Sra. G i s e I a
e assumirá, .:!s funções I Barbei'tas, Sra. Geny
dentt·o de poucos' dias.

I
CrUz Lima: Sra. Celina

--- "Divicendi, Marg6t _Ganzo
Hoje, às vjnte horas' no • Madazinha Ramos "Filho;

Ins�itu.to �rasil Estados. 81:a. Zaira Hu.lse, $ra. 'A.l_Ullldos sera inaugurada a llllm Pofdner, Sra. Lla
Exposicão de Poemas Araujo: Se, Dra. Wladis
Murais' do� Grupo de Poe- lava Mussi; Sra. Ivone
tas de Santa Catarina. Aquino; Sra. Lilina Araú

--_ • jo; Sra. Iná Assis.
"Jubiletf de Pérola"

accntecerá no nróximo
dia 10 no; ,Clube '''Dez de
Maio" de .toacaba. Está
programado Um coquifel
às 16: 30 hs. e ·um baile
às 22 hs. com a apreser_

t,e,'5.o
da,> debutante!'; de

I1961.
,

Ontem nn Cfl..PC'la do O CI:rollPI
Divino E�p;,·ii,.." asonlo_ ".h 'r.117,

o D�uto. C�tural da
Rádio Diário da Manhã.
f-ará a cobertura nos' re�_
tejos do 'Centenário do
Pce,ta Cruz e Souza, oa

trocino!1Jo !;leia Prefeitura
f'J!unicipal � Academia
Catarinem:e' de Letras.

Em Itlena "LUA DE
MEL", enConh·é'.. ':ie h.os
pedado no Querência P.
Hotel, o casal Augusto
Vilela (Ivone) Braga, da
alta socisdade de Minas
Gerais. O Colunista foi
procurado pelo mesmo, a

fim de elaborar um intel' ...
50 programa para"'os vis'.
tantes. Sexta_feira p.p.,
no mesmo hotel, .aonteceu
uma animada reunião Com
a participação das Sl'tas.
Marina Wolrtein, Lenita
N. Cardoso, Maria da
Coneiç5.o Rodrigues e Ti' ...
nia Balsíni, em homena ...

gem no simpático casal
mineiro.

Tânia Balsini, aniver_
sariou . .sexta_feira p.p. e

festejOU no Querência P.
Hotel, acompanhada de
seus pais, sr e sra Darqui�
no (ItA1 BaJsini, da socil.;,..
d:líle de Tllbnrüo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Ex-Prefeito fala sôbre municipalismo
o municipalismo e um dos temas mais em fóco nos (ia malar para que as co- passarão a receber uma

dias at�ais. O �u:ucípio: já se disse, é a .cél�la �atel' ���;a�r�aa�iZ�l�st���c�s���: ����ud�o�O<)�o�o sl:pô�t�z,d�da Naçao. Revitalízaslo e fortalecer os p_lópnos alícer; ma administrativo dentro 1l1lPÔSto de transmissão
ces do pais. Recentemente o deputado Dib Chere� en; dos moldes atuais. ncren- mter-vtvos, .que é de com-
caminhou oportuno projéto à Assembléia Legtsláüva deu-se, também, a heces- peténoja do Estado, por
d� Estado,'_ declarando d� ��ilidade pública a Ass�ia.. _��dnaV��I�� s�f:�o:e:����dO� ��l� sc��ent�'�ns���I��tu���
���tir��r�:..�S:ef::t:r�;I�����at.aoq,;;;P� �7:�h:r:: �o���o d� o�J;��a��b��a se; ��i���í;��t ����s���':en�� I
é pessôa perfeitamente integrada nos problemas. do llO s�tor da Ed��ação; renda. para o.s mes�os.
mU?i_:ipalismo. Peguntado pela reporta.g�m. sôbre as �����i��� p�r� tl.f��o��:: ;;�n���lo ����::a s��rn�g�decisões da Comissão de assuntos MUmclpals duraní� Çào de máquinas, faclllda- brado pelos municipios
a reunião de governadores de Santa Catarina, Par-aná des para empréstimos nas • quando, no regime constt-
e Rio Grande do sul, respondeu-nos o ilustre deputado Caixas Econõmicas Fede- tucíonnl atual, é ête da

s�r;n: as me�as dã mais alta relevânci� �ara os .n�u.. ,���sV�lv��sen�oanc��o��m��- e::!;;�:ot:��g� ��mc;��rucipios catannenses, por e.ncerrarem rrnmmas rervm-
para a construção e rec- tais serão beneficiadas pe-dlcações das comunas catarínenses. lI�ção dc serviços de lo artigo 18. Achavamos

de todos os estados levem água e esgõto. Em síntese, mesmo absurdo que elas
DIFICULDADES SERAO à rrente a tarefa relevau- reivindicam os municípios não estivessem amparadas

SOLUCIONADAS te de fazer com que os mais escolas, rnnis postos pela Constituição .neste
municípios brasiíeíros se de saúde, melhores estra- sentido, porque entendeintegrem efetivamente na das, e uma nova dlscrl- mos que nas capitais QSórbita do desenvolvimento minação constitucional de .encargos são maiores do
nacional. lendas." que nos municípios do in-

terior, notadamente no queCARATER DAS DECISõES OS MUNICíPIOS E A RES- diz respeito a circunstância
APRESENTADAS SENTE EMENDA CONS- de que a capital é sempre

TITUCIONAL APROVADA o centro politico ou pelo
menus social ou, político e
social do Elstado'·.

"Como se sabe, prossegue
o ilustre parlamentar, os

municipios, em regra geral,
vêm atravessando aénes
dificuldades de ordem eco·
nõmtco-rtnenceíra, razão
porque êstes, as essocía
côes de classe, lideradas. "Devo ainda dizer que,
Pela Associação arasnetra entre estas decisões, ügu
de Municipios, vêm dtvul- ,

ram as de caráter nacional

�:��âo a�t�e�:�r�::CI�� r �0:(Id�ri����O re��t��ca�:
nadas as mais sérias ç�es, re.ssalt_:a, uma nova

apreensões das comunas dtscrtmtneçêo de rendas
brasileiras, Nêste sentido, af.lm de que com novos

;�d��pftatlirr��I::a��:11 ����b!?�eE&��s o:����!:,
f!tivrXlen:en;;�Wqu:�:u��3�t ��!���.sp!���a�i:s��s����t
demo!'. que o preslden�� bém um contáto adminis-.

_��c��a��ll��, �s���t�:�:� ,!r����, ���Sta�i�e;Oose��:
Estaduais. os Governadores ntcipíos, numa asststên-

FLQRIANÔPOi:iã':-DOM LNÕO:�7 DE MAIO DE 1961

,f

O dr. Gelson Fonseca, quando de sua visita ao Presi_
dente da COAP, .dr. Robert� Oliveira. (Texto� na 7.a)

Loteria do, Estado de Santa Catarina
Exlraçli.o de G.a" feira, dia 5:

3.073 - CRS
7.550 - CRS
4.210 - CRS
3.366 - C-RS
3.820 - CR!

800.000,00 - Blumenau

80.000,00 - F!orianôpolis
. 40.000,00 - põrto. União.
20.000,00 - Joaçaba
15,000,00 - Xanxerê

Busca-pés
.

Depois de haver dito e redito que o sensacionalis
mo de vários jornais do Rio e de São Paulo em tômo
de conoessões de terras, feitas durante o seu· g01Jêmo,
tinha procedência no Palácio de Florianópolis,' como
matéria paga - o sr. Heriberto Hulse voltou atrás e

resolveu culpar o deputado Joaquim Ramos.

Por aí se vê a leviandade em que se deSOrienta.
Mas não é só. O ex-governador foi além e voltou

ao (USO de inverdades, Declarou, por exemplo, que a

concessão de terras de Araçatuba fóra feita sem pro-
�

testos ....Essa afirmação não podill..i4lr feita por simples
desmemorlamento. t que o protesto havido, com 254

assi71aturqs de usuários das áreas concedidas ao seu

cunhado Luiz Sampaio Correa, passou por suas mãos

e recebeu despacho da sua caneta, .tsse protesto, Tece

beu�o o sr. Heriberto Hulse do Presidente da Assem

bliia e o enviou, para informar, à Secretaria da. Agri-
,..cultura .

. ,

DepiJis, em vez de ser 'junto ao
..requerimento de

CO'lceSStW, foi engavetado na Diretoria de Terras e

Colo1lização. o

Ainda mais' disse o ex-governador que a conces

são cunhadesca' llada tinha de irregular. E faltou à

1/erdade. As terms concedidas não eram terras devo

lutas: €ram terras de uso comum, assim d.eCTaradM
por ah,ará imperial, de D. João \.'1, datado de 1815,

Selldo certo qlLe campos de uSo comum não possa,m
ser- ced1dos a. partw1tlar.U; r.esta averiguar se...� al11 -

Hi rle 1411 (!1tO,� pa.ss(Jrlps COllst(/ lima exceção: II de

�edHos ,:�o..s cu·nhados ricos .. ,.

-

".Mbre o problema mu
nicipalista. já estamos co
lhendo material afim de
razermos uma exposição.
Neste sentido reuniremos
conctusões da reunião de
governadores à. recente

������:ndoC��!tiJ��O���a
se propague por todo o
interior de Santa. Catarina,
para que os municípios,
através de seus Prefeitos.
de seus Vereadores, de
suas classes mais repre
sentativas se pronunciem a

respeito e então através
da tribuna parlamentar
taremos debate amplo so-
bre "1 municipalismo - te- u-evtsta à nessa reportagem que vai publicada em outro local desta edícão.

A ;':'�b:R��g:d��,iE�o;:' fl��H,�,��"n�U:�;�:,�;: ,,/ BÕAS VINDAS A,O EX-PRESIDENTE
�

oue os Estatutos da Uni- V S.fI. B O R O S O ?
�;�S;�b�:a�i S,��t�iaC�ta;.� POESIA MURAL bJéfaOI L��f�����, n�e����- iocw ::te;�����a7;!f:;�e S I) C A r E Z i T oao Gabi1�ete do Presidente mente dos deputados An-

Presidenteda República, para a pos- UOJE tania Almeida, Ivo Silvei-
tenor aprovação e plluli- � I ra.' Agostinho Mígnoue c

cação. Ollce Caldas, solicitando a

A noticia grata e t;J.lvis- Poesia Mural será ex-, cxperucão de telegrama a-i

���e�;;Ltrge:'�t p��':;�:I�:::� posta hoje às 20 horas, no I������ee�t.e de JIl������1?3, Querta.. feira a próxima, dia 10, várias solenidades
teremos, oficialmente cria- Instituto Brasil..Estados transmitindo ao ilustre bo- estarão assinalando a passagem do 38.0 aniversário de
rla a Universldade de San- Unidos. O grupo dos no; mCl11 núblloo os votos de instalação do Destacamento ele Base. Aérea de Floria ..

�fca���ari1:a, ��lttOtr��agi� vos poetas de Santa CF.. ��f:rl�ie���� � i�7!�I�;��; nôpclls. O seu Comandante, Marcelo Bandeira Maia
exaustivo de alguns Pro- tar-ina.: Lindclf Bell, E0.. cm questão está vasadc nos (T-enente Cel. Aviador) fe7...nos a comunicação e COI1_

���!�;�:en;;���, ����j�va� ;��,n R��::;�' �:lU�l�r�isa� Le�;.o�u��:::�� K1tbitschek ���:d;U;al�:l�asd:�f����a(t��I�o�a;eo:�ir�e�l"úgrml1a eJ?� ,

dos pela boa intensão do Pérides Luiz Medeiros ae Oliveira 08: 30 horas _ Parada Militar _ Local: Frente P.Go;:[,::� �=de�ldO, temos Pi-ade, oferecerá um cc; ���e��bfe�::eir�egiSlativa Comando;
p(tra nós, que a medida quitel de abertura, sob o Santa Catwill(l lomandü 08: 30 às 09: 00 _ Futebol de Salão p Sgtos - Lo ...

ultrapassa os fatos cor- Patrocínio de Silvio 01'_ conhecimento vg através cal: Praça de Esportes:ríouetros das discórdias, lando Damiani e Cia. O lider ballcada pessedista vg 09.15 às 09:45 _ Futebol de Salão p Oficiais _

���0�:��n��esi1�t��ê�se; �� escritor Nereu Corrêa a- ��!l c������!o :ua�p����llc��� Local: 'Praca de Esportes:
ral, da cultura do povo ca· presentará o Grupo. Ilu�.. querimcnto sessão hoj.! 10 ;00 horas _ Demunslração acrobática da Es-
tarinense. trarão os poemas os artis- sentido 11umilestar-lh� sua, quadrilha da Fum'aça - Local: Páleo de Estacion" ..
se N:l���r l���L��,?� o d�::� tas plásticos Jair P!att e satisfaçâ.o com votd8 bõas menta do Aeroporto;
I...oletivo, do qtle para o Rodrigo de Raro. Durar.. �)::::Z:z�o;ess�::;�;Z:S°-��es��� �1 :30 horas - De.monstl'ação d.e Saltos paI" Para_
,nrticularismo, quandG- e�- te uma semana os poe... dos Brasil .quando exerci- quedistas _ Local: Pateo..de EstaCionamento;
tá na mira das nossas rel- mas permanecerão ex- cio honroso cargo Presi- 13: 00 horas _ ChurriJsco comemorativoo_ Loc;.(:vbtdicações o tiro latal .que postos. ' d t R ública pt AI d d(iriQ.Tâ a nossa UniverS!da- en e ep .

., a��:;og���� � Inaugurado do Cassino das Pracas�:;â�' ,��,:�;g' g:;a��ú�;: Comissão Municipal para assuntos - LOCaL C",;no;'
.

mos e as dese8'PerançasJ 21: 30 às 23: 00 - Coquetel cO'l�emorativo _ LoCal:

,����u�. b��i7l�,0 �����o s��� executivos vai reunir-se segunda-fei.. Cassino Oficiais.
senvolVl7llento.

_
,

"ft�'%",:��� o"�:',';�'�;: ra: tratará do aumento das ,passagensTá elas consequências.
-0-

PASSAGENS ASTRO
NAUTICAS

ité agora nada 'l-OS C01!-

1'ence em aceitar a al"gu
mentação da Emprêsa Fio·

riallÔ_poI1s. com respeito ao

aumento das Passagens dos
·coletivos. Bem sabemos dos

servíços inestimáveis pres-
tados ti população pelcl ..

��!�a o;;;!�;��doda e����- \ Quadro do Leg��ativo sofrerá re�.rj�ão
etc ... Como tambetn, náo A Mesa da A,ssell1.bleJa pela Me.sa antenal.

desacreditamos totalmente Legislativa esta em fase Com Isto, pretende a.
daS su.as argumentações. . final dos estudos para atual.Mesa da Casa, fazer

dO� ��prêrd:i��;ci.�fa.ve,� u�� completa e gera! re� subi: no rní�m�.. pl�au
���dictd��::�r:,ns v��n�� �i�;l��v�ua�:o di�t��:� ��1S;���1, ��O:�:�i:��d�:
realidade, além dos dados de determinar em tôda a quadro da Assembléia
fornecidos pela Companhia sua extensão o chamado Legislativa, dentro de

;;;iS���o d�o�::�:�nr::�_:°Ã "panam� .

da Assembléia", suas teais necessidades.
jalada e decan�ada lns- deixado como testamento

;;;:'Çàt�o204;"���I;'n�:.�:: a,� Assembléia Legislativa do Estado de
bem ol'ganizada Emprêsa.

��;i�:�:��aís��ou�:t;�� Santa (alarina
;:���ts�S'PO�l: t�������; ���,� _ E·D�� T A L
número e ca80", qs motiva- De q_rdem do Exrno. Senhor 1.0 Secretário da
ções que determinaram Mesa desta Assembléia Legislativa, levo ao conheci ..

���tro�ed���! !�it�U;;�� mento?�' quemA interessar .

po�a, qU� a Dil'etoria d�
econômica-linanceira das Contablháade deste Poder, esta autorizada a procedel
Emprêsas "são totalmente o lewntamento, para oportuna liquidação, de todo. o

di�;��t:':d.antes estão com ;::;!Oe::rc����mbléia Legislativa, referente ao cor

:n:1��ao C��:�:h��I�O��hllé Assim sendo, conv.ido os possíveis crêdores, PO);
um (Inu� pesado demais forneciI!lentos ou serVIços prestados à esta Assem·

1,ar� a pop�lação Jl?rlano: bléia, para no prazo improrrogável de seís dias, a con-

��t�u��' ã�� V�l�a:"e��os � tal' da data da �u1ilic.ação dêste Edital, a�resen�arem(l.8fJ1J.nto.Ç s\.J.as contas .a DIretona Geral, para o de�ldo plOces ..

sarnento. ,

DIRETORIA GElRAL DA SECRETARIA DA AS.
SEMBLEIA LEGISLATIVA, em Florianópolis, 4 de
Maio de 1961.

Oswuf"Jo �t��'�Rd.eGf��,�"ro Ra11lM

"Quanto a isto, tívernos
a satisfação de saber que
a Çâmara Federal em pri
meira votação aprovou a
emenda constitucional nú
mero I que concede várias
vantaf{ens aos mun1ciplos:
vantagens estas que In
fluenciam sensivelmente
110. arrecadação financeira
dos mesmos. Por exêrnplo,
a cota do lmpõsto -ee ren

da passará de 10 para 15�':
sendo que os municípios

DEBATE A.t\1PLO SOBRE O
MUNICIPALISMO EM TO

DO O ESTADO

As 10 horas de amanhã.
no Gabinete do sr. Prefeit.o
Municipal estarâ reunida a

Comissão Municipal para
Assuntos Executivos, em
'flrtude de convocação feita
'pelo Prefeito em éxercieio
sr. Waldemar Vieira.

se�a vJ��g!��, ��v�����:.

BASE AÉREA: 38 ANOS

fJ caso do aumento da';
passagens dos ônibus d!'
transporte coletivo nesta
Capital e que vem provo-

��n��s u:�t�t�ii�Sd�om��_
mento concedido (30% 1
anteriormente pela maio
lução 'que venha de en

delib:;orntlvo·

... POl�ue \�issern 1:J,-r{ proposta de serviço com o

DE ACORDO firmado por um presidente de di_
retó�'io, no setôr educacionaL os "moralistas" da
UHN tjuiseralTI pôr o mundo abaixo.

No primeiro go\'éJ'llo dêles, no Estado, o che
fe prometl?u retirar .. lnsll'ú",�o da política. De_
pois ,_, .. foi o que vimos:

_ remoções de dezenas de cente(las de prc..
fessoras, a pedido· de suJ:o.. :liretórios;

_ reuniões dôs='2s sub--di!"etórios nos prédios
escolares, com IdtirrH1L1tm. às professôras pàl'a
comparecerem;

- 'orgaíüzação de escola." profissionais fe
mininas em comités udenistas, com a transforl11p ..

ção d� Capital em matriz;
.

_ consultas dos Secretários aos diretórios
até sôbre se podia conceder licença a professôras,
etc., etc.·

Destas últimas Consultas, por telegramas, di_
vulgamos à época v{tt'ias, assinadas,pelo dr. Wal_
dir Busch.

'

.' Por certo que um êrro não justifica outro. E
a SeCretaria_da Educação, em nota oficial, já pôs

o caso nos' seus devidos têrmos.
Mas .... qUe autoridad.e! têm os reclamadores

para falar do assunto? Para condenar aqllilo que
faziam como norma!

, .

Será qúe não sabem que a ninguém é lícito
alegar a própria torpeza? Os coitados.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


