
. • , • lO'/. (a tituJõ �recario) o aumen--
�utar �ara levar a um futuro �ran�lOso nossa ratrla to �a�t�l�\(YOSo��!� ���

.

GOIÂNIA, 8
_ (V.A) � - ,Pelo menos 6 mil pessoas mo ?e minha pass;gem por encerramento de sua �am- Momentos após. desembar- �e; cfeef�iaredosn�:i�nlfctf��� to� E�����;;gs ���a r���?r;

:�m!::��: dc�rJ::� ;a��o�a:���v.:irs�:a�ruczo;::n�� . r:��:in����yeram-me pr� f:,n�r�se.er;u�e��t�i�IZ��= ���Sid��t�a JC�P���iO; e:� !�!b:�e�e o��er ��i��Ç!� ���i�!e��: ���id�U J��'p�n�;
Sul, min�tos após as. 17 �oras, aterrisou no �e:oporto su�I��em:a�ha;u�isi���cJ�r� ��u�:er de��:aç��clar;ir:aO b�,oa ������te ������e�� ���r�s:�a ��!���d�a ��t� ;:::i���'to qu�o:ar!gt����-desta capital. Foram mutel.s .os esforços do policiamen; i�terJor. do :Estado, a fim mim (l.rgulhosa"): missao "Ao pisar

..
novamente .o baixa do custo de vida. que se realizam sobre a.

to e dos membros da comitiva do ex-presidente, pro. ce s�ntIr mais de perto os cumprida. solo de GOla:S, por cUJO A Comissão Municipal sítuação da Empresa con-

curandJ p:ote��lo c;n�a a tvalaneh� O povo �,:,;iU an;���su�:aJ�a s�e��e�tende �x���!�� :�or�str��g��6. ?����e!��org�!, o �����od� ���ae����n��ni�:e��ti��S: â�ss���ár;:pr:���t�gie�ti\�i�
�a:;�:a�do�oa:�:ooeau�m::e�r��en�sêo�j�:i�e: �e�� �l��r �f;:,íliadecl��6u:>�g� �e��o/�d�ra��et��, :��d� ����'m;�ial��tofar: �o��= ���r��ao����a�g����,ett� g�1�dO�;ey����S ����i���1e��
tro da cidade. que, em virtude da es�a�· nosso Pais adquiriu, como lha do desenvolvimento, aumento de 10% (a tnulo Iis e pela Prefeitura Munl.,

"Isto é indiscritivel'' _ comentou Juscelino. SO. sez do tempo para as VISI- i.ruto do nosso trabalh?, que te!11 encontrado em precário) na passagens cipal. O Grupo de 'rrabe-

mente a.o entrar no"carro aberto, que esta�a à Sua es., ��s ��Iã�ter;��en�� �rS�d� �gs n�:��if��f��.ÇoN1n��e�ulé ��I��é{�lh�ig1;;��e t�rr�eit�: ���i1�:.bUS que servem a ��.izgrad�on��t�\��: te�:ri
pera, .fodque JKI.pôde receb;r o4i cumprimentos das 'arasüta Para tom�,r posse c.apaz de negar essa rea- n:ido. protum1am.ente�em?- A Empresa anterirmente apresentar o seu parecer a

autoridades que foram recebe...lo. ._ .acentuando _ �e, for ..
hdade: estamos em. ma!. clonado com. esta aco!hl- havia pleiteado e obtido a respeito do assunto.

No "rush" ímpressionan- comício-monstro que se eleito, apesar da imensa cha acelerada em díreçãc da, renovo !l1mha confIal'!-- elevação de 30% no preço Assim, os Estudantes e

t.�s�a:�� pe:!r��tiel�:�- ���i�oUm�e:;�m�aPital em �:\I�:gi�a?�e sinto da nos- ��lvf����.so �a_�� ���!�� �� ano!i���I!il�medOdi:�:il�
�

���.c��i��g��s. l�%�u�e��� {�aI�0���dâ�eslU1�n���a�a�
t. ra a ós a aterrisagem Relembrou, a seguir, a BELO HO�ZONTE, 8 deter es�a Naçao, mas e çao d.e cont�nuar lutando, rara ate que esteja con , vam pela estabelecimento
1'0 aViã6. o c:;arro que con- luta que sustentou duran- (,::. A.) -r-. Diante de 20 Eec�ssano que nos unamos �em cesfalecIm.ento, nesta etutdo o levantamento que de um preço justo nas

��.zia o o;s���i� :!�:�o� ���p�i���t� cg� s!�t��s�� �!l;1 Fe'l;!so:: A���:r�;�ag�: �a�I��ia��P�:o��si�or��:a= il%n����ioueg�aangi�l�v�ro� S�a l'���:es�as atividades g������:m �O�ap��\et���.�
�oIanO'tC seguido por plano de desenvolvi.mento de poucos minutos depois dos que sejam". sa Patrla". riga-verde.

�:frJe o���v�!l v��i��:' ��:��ln��dO "����ec�x�toCUj� ����3�lasr. nJo�sce�f�6°�u��
cntT�n��es, lambI'etas é. efeito toda a Nação sente, tschek, a deputada �v.ete
('a�n.

esmo bicicletas. a despeito das criticas e vergas lançou-o orícíat-

r't?U�'a dOm��i:ãa�\I,l�alv�� re�il��çõ�s'�rescimento in- �e�nc\� �:nd�e��bltcaPI'e:�
.�I?gl�;��:a � ri�h:::âior�o� �uJ����!a�Oq:eaí��s��r���a� ��rúJf� q�� :�ilt���t ":�
aguajuscelino na Praça oesenvcívímentc de em- vai voltar", "JK Já ga-

��ndeiroant:ia�o�u�e ��r:s� ��ã��� ��efti;t� :::e �e�oos� nh�;;:l e ��� ���OiS, pelo
talou

'0 Jonstro da cam- eo pai� hoje desfruta no avíão da Cruzeiro do Sul

com�c� -"já vitoriosa" de plano ínternacíonal e, re- de prefixo PP-CEO, as

Yft a. �:���or. e ������i�� ����-�e'����rc� :U1�a���� ��O;ero�;:t� d;lf,a�;�f;;:,
�IOSnet1ca�ente pelo povo. guem co�seguirá destruir, (lescendo proximo a ba�e
�e uanto cerca de 20 que aSSInala uma nova aere�, onde dona

_

Julla

�v�es realizavam uma. re- etapa na vida_ do Brasil". Kubitschek (sua mae). o

voada com' aCI'obacias e� Conv?cou, entao, JK todo esperava.

homenagem ao ex_presl- o. P�IS para a ca�panha Sem tocar no nome de

dente, este subiu ao pa� c:est.!.nada a projetar o Janio, nem se referir ao

lanquê, acompanhada, en- Bra�.II como. grande po- atual governo, o ex-presi
tre outras pessoas, pelos tenCla mundIal.. .

dente Juscelino Kubits

�enadores Moura Andrade, Revo�tando-se, �mda, a chek pronunciou emoclo
Pedro Ludovico, oS depu- campanha �e�fl:tol'lal que nante discurso na grande
t.:l.dos Ivete Vargas, Carlos ontem. se InICIOU, o sr. concentração realizada em

Murilo, João Meneses, Caso Juscehno �gradeceu o �a- sua homenagem, em Belo

tI.o Costa, Alfredo Nasser. loroso apolO que lhe dls- Horizonte, quandO lem-

Cerca de 100 pess09s, to- pensavam os trabalhadO'" brou lances de sua vida

das elas credenciadas, pre- res ,e!3tudantes, homens do publioa, de sua campanha
tendiam usar da palavra, I;ampo, d?�as de casa, par� para a presldencia da Re

para saÍldar JK. Entretan- �.ido,s P.ohtICOS, homens da ??bli�a_ e.�.de SUa 'admi-

E�rementes.:"a madr�.' tanc,lo. iLP..!\tria,. _� :.:e:om,-

;jon����,a!n�e f��·aq�af:lb�.... =�t.r��.a5: ���1::J��� �l\{a}:r�wu Seu "dlscursb" � f�e/�o::�ia�����o ���e", �:;!�to�aPl'e�:gIOs�i:
Sl's. Aura Moura Andrade que slgmflca.? reconhecl- ,embrando que. em ·�etem- chegar à cidade do México. partirão de navio pal'a a

e PedJ'o Ludovico (sena- mentü de GOlas, ao muito bro tiPo 1955, encerrai á, na- "inda de Cuba estar pro- Espanha na próxima se

dares) AlfredO Nasser, que o seu governo realizou l,'Juele local, sua ca!!1Pan�a fundamente preocupada
uast!'o' Costa (deputadOs), pelo. desenvolvimento do como. candidato a p';es\. . pela sorte de 137 freiras
José F'eliciano (ex-govel:.,. BraSil ,?entral.. de!1cl� da Republica, de -

mexicanas destacadas em
nadar do Estado). No f1_ EmoclOnadiSSlmo, cansa- pO.IS. de levar a tod? o

vários hospitais e escolas
lIal, agradece,u o sr. JU;;- do, com a roup� toda Blasll. a bandeira da: llber- cubanos. Disse correrem

celino Kubitschek de Oh� ...marrotada, depoiS das dade ," �a demo�raCIa, que ,'nmôres em Havana de
"eira . • gmndes homenagens. po- os mmen'os h�v.la.m tecldo

que Monsenhor Evélio Diaz,
",Saudo o povo goiano pulares ql!e lhe foram �o� s�� sacnflclo e he-

f'uprema autoridade ecle
com emoção e reconheci- prestadas e de recebeI' d�- 10lsmo. siástica da nação antilha
mentor agradecendo·lhe as z.ena� de a_braços dos am1- Lembrou que naqu.ela na ,estaria prêso ou asi-

2.[,�;:�s:.e ;��to a��ia�� ���r�a�����dOI��, e�oi:r �srrt55:r:�: d�iv��r�;:io� l�do na Embaixa�na argen_

'meu nome para a senato- Bandeuante, J�, declarou: para () Catete, onde faria tma. Revelou a_l da que

ria por este Estado, que.r "ESt�lU emoCIOnado, 'a- t.remular, como uma ban- em Santiago de Cuba de

me oferecendo esta recep· gradecldo e surpreso com deifa sagrada, todos os zoito colégios estão sob

ção {lue de certo hã de o calor da. lealdade do �o- principias que nortearam intervenção. Outras noti-

1:ic�r 'profundamente mar- vo brasileIro.. A maneira..., �ua conduta em Minas. "E das de Montreal no Cana

.cada em mim por toda a como me receberam no daqui partiria Para a re- dá, disseram que 120 pa

minh:\ vida" _ com estas Rio. de Janeir�, e.m Belo denção do Brasil". drês c: freiras canadenses

palavras o sr. Juscelino HOl'l'�onte
.

e, prlUclpalmen- ReC'.ordou-nos ainda Jus- sairão de Cuba, na próxi

jnicioa seu discurso, no te em GOlanla, assim co- celino que, n� comlcio de ma semana, de avião, vol-

RUBENS DE ARRUDA nA MOS

OIRETOR

DOMIblGOS F, DE AQUINO

GERli:NTII

J.K. 'convocou ó povo:

Cuba espera (se for etecade)
solidariedade do resto do mundo,

HAVANA, 8 (U,P.I.) -1.Durante a inaugura...

ção de wn curso especial de mstrutor.es militares, o

"Premier" Fidel Castro dirigiu uma ameaça aos Es
tados' Unidos, dizendo: "Não importa.que lancem
bombas atômicaS sôbre nós, pois no mesmo momento
em que o fizerem estarão sendo varridos da face da
Terra. Todavia, perigos muito se�ios pairam sôbre
Cuba. Todos os homens capares de empuhar armas de..
vem .estar prontos a luta raté o fim'.contra os t�nquesJ
aviões, belonaves e fuzileiros navais norte ... :unericd"
nos". Finalizando sua oração: "Cuba deve 'resistir en_

carniçadamente a qualquer ataque direto estad'uni_
dense, pois nossa: resistência desencadeará uma onda
de solidariedade' no resto do mundo".

mana.

Em um discurso ontem
pl'onllnciado ante o Par
lamento da Armênia 80-
-,iética, o "Premier" KhI'U
('htchev - sem dizer cla_
lamente que os foguetes
russ.os responderiam qual
quer agressão a Cuba _

ameaçou os Estados Uni_

�i� � r�;�mc��:���u�f;
fosse atacado pelos norte_
umel'icanos. "Qualquer rô·
vo ataque insensato dos

o �ovêrno e o Ensino
RUBEN� DE ARRUDA RAMOS

Não exagerou o ilustre sr. Secretário da Educa<,;ão
e Cultura quando, depois de assenhorar ...se da situa ...

cão do Ensino primário em VlOSSO Estado, deu_lhe

�lguns adjetivos definidores: calamitosa, caótica, em

cúmulos de 'existirem escolas sem professoras e pro ..

fessoras seIT\'\ escolas. :
., ..

Antes do seu l1)elancólico relato, Ja·o Illslgne prof.
George Àgostinh,o da Silva, para tristeza nossa, obser ..

vara que o Ensino catarinense passara de. um dos

melhores do Brasil para um dos' piores do mundo.

Esses dois depoimentos são 'incomtrastáveis, por_
que' ratificados pelos índices Q�erecidos por levanta ..

mentos e estatísticas.
O problema de recuperá...l?, .e devoIvê...lo. ao. que

foi dentro da evolução destes ultlmos anos, constitue ..

se 'em desafio ao govêrno.
O governador ·Celso Ramos decidiu enfrent� .. lo.

Assumiu neste sentido, compromissos solenes, com o

povo e com o professorado. _

Se bem que quando o fizesse, nao -esperasse en_

contrar as finanças públicas exauridas 'e a lei. orça_
mentária comprometida até nas parcelas depois das

virgulas -,não alterou sua disposição d� l�tar e cum_

prir o que dissera e escrevera.
. _ '..

A 'sua decisão de ontem é a sua declsao de hOJe.
Isso mesmo declarou, no, primei�o contato" com a�

autoridades do Ensino, ao lhes afirmar que as pro�

messas d�, .candidato eram agora as ordens do gc_

vern�d�r'primeil'a providê�cia continua vigente: 1'e ..

tiI'ar o Ensino da órbita política. A

S� a politização foi integral, sob. os governos

udenistas, a reação, n�cessáriamente tera que ser he-

l'OiC� os que têm por obrigação prestigi�_la são todos

quantos a aprovaram, nas praças pú�licas, pedindc... a e

exigindo_a, em benefício.. dos exclUSIVOS lesados, que

Sto mi1h1'\'l'es de crianças conterrâneas·

Entre os partidos, o primeiro dever reside no

própt:io p.s.n., que d03 seus quadros' saiu o agente
comissionado para essa reacão. A êle caberá o exem_

plo, que não envolve conf�)l'lnidade .com injustiças e

perseguições a serem sanadas e corrigidas, mas cola·
bOl'ação e aplausos a um aparelhamento superior, e.!:..

tanque a interesses diretos, desligado de interferên_
cias que não portem contribuições de aperfeiçoamento
aos seus. orgãos, desde o grupo modêlo à escolinha
humilde da tifa.

O comportamento pessedista, dentro desse alto
nível de compreensão, levará ao governador a força
de que necessita para a tarefa saneadora, porque con

tra êle apen!ls se erguerá, impenitente como sempre, a

grita dos culpados pelos crimes e pelo sacrifício da
criançadà em idade esColaI'.' ,

.

Aos quadros partidários nenhum pl'ejuizo advirá
dessa atitude' de irrestrita solidariedade à meta g(' ..
vernamental, que penetrou na consciência popular cc ..
mo 'medida de salvação pública.

Dela, aos partidos que a executarem, caberão os
-

louros da mais gloriosa e patriótica batalha no E� ...

tado. ..

E. de resto, integrado o Ensmo dentro

na�SUa\fi"lnalidade social, -estarão os partidos .cada v_ez mais se

prestigiando na estima popular. I,
De par com o-_isolamento do Ensino nos seus úni�

cos e próprios interes�es, Como promoção imperativa
do seu govêrno, o governador Celso Ramos não se

descuida da situação do professorado.
Havendo encontrado d Tesouro encalacrado, e

avesso ao aventureirismo administrativo, não esconde
as imperfeições da lei dos avanços trienais. Mas, como
Já! agiu com_o aUmento chamado ?os BARNAB:E:S,
qúel< também que a reestruturação do magistério se

envolva de garantias efetivas � .classe, para poder
assist! ... la e tranquiliz2_1a com justiça e segurança.

Para '-a operação-Ensino o govêrno precisa de um

Crédito de confiança do povo, dos partidos, do pr('..
fessorado. NeC>essita dele como Santa Catarina· nec��_
sita de salvar sua> Instrução primária - que há_de
voltar a 'ser o nosso orgulho,

imper{alistas norte-ameri
eanos contra Cuba, atra
vés d� mercenários e aven

tmeiros, trará graves con
sequências sobretudo para
os E3tados Unidos, pois os
r...pressores já não põdem
escapar a consequência de
Eeus atos criminosos", dis�
se, afirmando que a crise
internacional ê agora mais
grave ,em vista do ataque
fracassado a Cuba. De
claro,1 airida: "Gostaria
de e.1carar o futuro com

otimismo, mas, para isso,
��I'ia necessário que os

Estados Unidos medit.as
sem sóbre a lição recebida
f'm Cuba, com 'a derrota
dos invasores". Criticou
&.inda Washinginton, por
ter repelido o oferecimen
Lo cubano de debates para
solucionár as divergências,
desd(! que Cada um dos
dois paises respeitasse o

Govérno do outro. Afir
mou ainda que a URSS

dese�a o fim de tôdas as

alianças militares; a paz
no Laos e o desarmamen
to mundial.

-,< r.JANt& "MAt4Dr, ATlVARl);'
.

COME'RCIO COM A ESPANHA .

BRASíLIA, 8 (V. A.l _

Preocupado com as redu
ções na importação de ca

fé, pela Espanha, o Presi
dente da República. des
pachando com o Ministro
Armal.do Frazão, determi
llOU um exame da situação
para apurar a procedência
das criticas feitas à quali
dade do nosso produto,
naquele país. Deseja, tam
bém, o Sr. Jânio Quadros,
entencimentos entre o

I,B.C. e autoridades espa_
nholas, visando a diminuir
a diferença �ntre o preço
C.I.F. real do ·eafe e os

preços fiXàdos no mercado
Espanhol, que se refletem
na busca do produto. O

presidente do I.B.C.. vai,
ainda, verificar em que
estad.) se encont.l·a a pro
posta de troca de barcos
pesqueiros espanhóis por
('afé brasileiro, feita em
março do ano passada

o dr. ,'Alcide� Ab1·etl.. 'dr. IEstivaletr Pü-es, d/l� Renato ,Ramos cla'SHva, 'dr.
Nilson AL,.teu, Tenente .Correia, major Pe;tters 'e Tenente Ledeny, tias
Relaçôeg Públicas, num. 1lagrQ,nte colhido pO:r ocasião dos festejos comem(
l'ativos do 126.° anive1'sá-rio' 'ae fundação dUi PoLícia Milital' de ,Sta. Catnrin.a.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTADO ATUAL DO PROBLEMA

'Sociaisv contecimentosANIVERSÁRIOS
JOVEM PEDRO ANTONIO DA COSTA

('
_

�Transcorre m data de hoje mais um antversé; � lJ{��
rio natalício do Jovem Pedro Antônio, filho de Cené- , ---

\,
sio Pedro da Costa e de sua exma. espôsa sra. Ilda � ...:.. _

Costa.
-

�
Ao aniversariante as felicitações d� 'O ESTA

DO"
, A Cidade- de Ilajaí lem nova "Miss Eleganle Bangú",
, Srla. Bealriz Ramos Miranda - Suplenle Srta. Virginia
: Lopes Ramos. •

lIIIIl
1 Reuniu destacadas figuras de nossa sociedade. que também prestigiavam� I

JIIII Sociedade para o elegante e movi- a primeira festa da nova dlretorlajlllll
• mentadc Coquitel nos salões do Que que tem na Presidência o conhecidO,
• �:�;�ad:��;:;e:!.u�:�:t�im c�:�e�i�:. �OL:�ODr�u7:::�r:a:�:�s_;nt�:oa p���'
• 'rtbor Turca:sân�: homenageava a so- cronista sebastaão Reis, elegeu Mlst'
• ����a�: �:�iaen�oo��a;ô�reO afi�:spS:�: �������eat�l�n:�m��d�i�a�:a�t:i::�c�.
• sabilldade do sr. Manolo Rlmbal, nada demente o título de Suplente a srta.'
• �!�:�o�odee:���.fi:�:d:o�I:=:�oOs �� vil'glnia Ramos. •
• - O Colunista anotou: Sr. e Sra. De, Pelos salões do Guarany o COlunista'
, putado Dib Cherem, Sr. e Sra. Dr. anotou as simpáticas e elegantes fl-'
• =�u�ou:���s:il��. s:·sera�r�r����� �::: �a�:�� �e���f�� �asr�id���'
• Cherem, Sr. e Sra. Dr. Fulvio Luiz e Sra. Eduardo Canziani, Sr. e Sra'
• �1��;dOS1��:�I!:rLU:, S�/ !::r�ir� ���S��SéJ�:!��;:' i:teg��e��ent�a S���'
• Reis. snra. Otilia Fialho, Doutor Malburg. Sr. e Sra. Jornalista Abdon'
• �:,S��ta.A;S��� ��r�·as���:c�ra�s���- Foes, Sr. e Sra. Cesar Pereira, Sr. c.
• rindo oenao, Sr. Pedro Guilhon, Sr ���b:o;�����s:��rs: j:v:l�.S�a��ci'
• e Sra. Dep. Romeu Sebastião Neves, aauer, Sra. Bauer também Integran.'
_ sra.��. ��;: �u::n����a�u�:�.C����� �:n�: �����ã�r!��g��;�it�s.;a!��:.
, B. Leal, Dep. Fernando B. Viegas, deu nota alta na festa, Reporter'
, �:ir�u�e���:�iSC;�bll�aom:� ::v�� �;:e:��':e�;a 6ii�:�:�'0Sjr�v:mS��:'iii COuntri Clube, srta. Nelza Mafra, Dr. Rudl Affonso Bauer, Sr. e Sra.' ,

• Sr. Luiz Fernando Di Vlcenzi, Srta. Fernando Pereira, Sr. e Sra. Dep'

I' MJ;:a Ivone Leal, Dep. Volney C. ou- Bahia Bitencourt, Srta. .russé cabral,.
:. �â�a�r:e�;.r��b=;t�a�o!���a,a:r�°rfr� !��.e d:�cii:�" L��Z�� ��recasSr��yÉ)i��Êt;.
: � ��iOS�:��iro�r.Fil��el��· ���;n��l':- �R�nma�lo:,���a��izc�br���� :es?;�v�;�i�
l1li Paulo Pereira Oliveira, Sr. e Sra. ..." JIIII

.

• Sidney Lenai, Sr. Nelson Teixeira •
-

I' ���:i�:a,S�·r.eR��:�to Rt�:n�r:a�r�:: 4 �e::b��âS:�h��:S r�:�:ê��a.mao�:���.
, JoSé, muito notada a falta da ele- Sra. Dr. Qilberto (Jamile) Guerreiro' t

r _.,.
gantiasíma srta. Nice Faria, Sr. Luiz da Fonseca. "� ... HenriqUe.

'

Sábado dia 13 �\contecerâ a elegante' I

1A."_ ......rIL •
2 S:ibado próximo, a cidade de São soirée da Faculdade da Medicina, com'

• :���;I��n�� �1'N::�:l��: :s�l��� o famoso conjunto de Norberto Bal-.
• Cruzeiro do Sul, quinze srtas. concor-

.

dauff.

•
_fRUTICULTURA "Não compreendemos porque atê rerão ao cobiçado titulo. 6 ?ou�'t'otn;nahpOa.�',;n'laad'dteo GB'uah�aanyB,it:o'nn�.agora os órgãos de assistência e fomentos agriculas, • .... "" • ....

lIIIIl
quer federais, estaduais ou municipais, não tenham ai-' 3 Noite de Elegância Bangú foi a bonita qutstou aplausos pela sua beleza. ...
d d' tIl t d od e movimentada festa nos Salões da

•. •��a���::�:�::��?������:�t�����·���m:eá!�;��: : ����ed;�� ��:���:dana p:�t�r��i:;a �e"���f�:�u�: �o�::ae':u�!�: Pc���;�'
êncta realizada em acôrdo entre o Ministério da Agri..!. Social Social Sebastião Reis - Quin- dia lfl. próximo. •
��lt�r:u: :t��:��t:a �:�i�i���e�:���.a no Saco Gran

,. :: ���!:s S�.;::�de:�':OC!���������ie:�J 8 Sel'â Inaugurad(l amanhã no Desta-'
-o que femos felizmente é a iniciativa particular procu�, paSSarela vermelha do Guarany camento da Base Aérea, o Clube dOS'
�:;:�:�s�d��:tamS�::Çã� �::=l:�ta�osm:��er�: I' ���C:dOd:p��S:nt�ldC;: ��dO:e::o �:���:d; �r;'�a���tef!�::n:n��.
tas do Norte do Estado, que nos visitam seguida.. � Bangú - La estava reunida a alta semana.

mente. Em particular, como elemento que seria na.. �- ..-- ....-_- ......- - ....-
.

__ .... �__ l -- -

Jtur.almente o indicado para auxiliar a Secreltaria Vende se
.

"COUTO DE MAGALHÃES"
��a��;i'�l':.��d�:;� �����;, n���:"!�;i�:��!·:� U •

CLUBE DE CAÇA, TIRO E ,PESCA
Capoeiras, que lá tem Um pequeno terreno onde Uma propriedade, no .lta.
produz anuahnente cêrca de 3.000 mudas, as quais corubi por preço de ocasião
tem sido vendidas através da Associação Rural de com lima casa de moradia,
Florianópolis (no mercado municipal.pôsto de reven.. uma cháctara com enorme

da). cafezal, muitos frutos de
O trabalho do sr. Joaquim é notável e percebe>.se diversas qualidades, qua ..

que o referido viverista' tem verdadeiro arriar a essa tro (4) grandes bambuei_
"arte", pois em traballios de enxertia poucos se lhe ros, dUas parreiras de uva

sobrepujam. Visitem a chácara do sr. Joaquim lá em e duas de xuxú, com ótima

Capoeiras, na estrada velha. ágUia- de tom&!' e layar, com
Sr. Secretário da Agricultura, visite ou mande visitar confôrto suficiente para
a chácara do sr. Joaquim Alves e verá como \a Ilha aves e qualquer espécie- de
poderá produzir muito mais as frutas que são aqui animais; 'mede de í"!ente
tão saborosas, apreciadas e procuradas, como as quarenta e oito metros e 11
anonas (fruta do Conde), os caquis, os cajús, caram.. centímetros (48 ruts e 11

bolas, laranjas de enxêrto, limões, jaboticabas, etc.. cm), com uma área de vin
te e quatro mil e novecen ...

tos e um metros quadra ...

dos (24. 901 mts2),

FAZEM ANOS HOJE
- Sr. João da Silva Gonçalves
Major Henrique Klapoth Júnior

- sr. Fúlvio Paulo da Silva
- Sr. Ivo Brites Ramos
- sr-ta, Aguiar Cardoso
- Menino Mário Abreu
_ sr-ta, Sueli Saturnino de Brito

-

_ srte Zita Leal, filha do si'. Manue1 Leal
- sr. Jorge Lunardelli
- sr. Juvenal Faria
- sr. Celso Capelle

Anaide Cardoso de Menezes

De ordem do sr. Presidente, e de acôrdo com os

Estatutos em vigor, convoco os S1's. Associados para
a Assembléia Geral Ornâria, a realizar.. se no dia 11
do corrente, quinta-feira, às 20 horas, na secretaria
do Clube Doze de Agosto. gentilmente cedida por sua
Diretoria

ORDEM DO DIA

a) Reforma do Estatuto
b) Assuntos diversos

Não havendo número legal à hora marenda, a
.

mesma será reaUzada com qualquer número mei<r
hora após.

Florianópolis, 6 de maio, de 1961.
Izaias Ulysséa - 1.0 Secretário

Instale um campo de árvores frutíferas na' ilha, en..

tregue-':) a um agrônomo ativo e lhe dê como auxi..
liar o sr 'Joaquim Alves e verA o resultado.

MOTOCICLISTAS
A RAINHA DAS BICICLETAS, avisa que
estã apta n I!xecutar o serviço de pintura em

Motocicletas e Lambrebts. Rua: Conselheiro
Mafra, 154.

Tratar com a senhora
Ana Medeiros da Silva
(vulg.o. d. Nica), residente
no ItacoJ;"ubí nos fundós da
venda do sr. Artur, ou com

Manoel Soares no Palácio
do Govêrno 10/5

Pel'dôe a sugestão, mas ..

ASS.: Avelima
.... experimente!

NOTA: Ettviada a Redacáo veiu (tS nossas mãos o

que se 'lê acima. Gostei � colaquei na ·minha calu1\a.
Agm'la, espere pe1.as providêncws.

,
,
,

, .

(OtJMRCIO TAC CRU2EIRO 00 �UL
. ,

•

,

DA SífiLIS
Será antecipada para o dia 10 a realização desta
conferência

O Centro de Estudos do Primeiro Distrito Sa,
nttáríc, tendo em vista ser o dia 11 comemorativo
da Ascessão do Senhor, resolveu anterior para o

dia 10, quarta-feira, a realização da conferência a

cargo do Dr. Biase Faracc, sôbre o estado atual do
problema da sífilis. Como colaborador do insigne
sanitarista Dr. Barca Pellon, o Dr. Biase Faraco or..

ganízou os Serviços de Sífilis do Departamento de
Saúde Pública, na Interventor-ia Nerêu Ramos.

Para esta conferência estão convidadas as autoe
r-idades, associações de classe, estabelecimentos hos..
pitalares e de assistência. O Centro de. Est.udos Convi...
da os srs. Médicos, Farmacêuticos, Dentistas, Acedê ..

micos da Medícína, Farmácia e Odontologia, bem cc..

co todos os interessados em assuntos de alcance so..

cial.
A Citada conferência terá lugar às 20 horas, na

próxima quarta_feira, dia 10 do corrente, no audité..

rio do Departamento de .!\aúde Pública.

'CONSELHO Ú T I L
A Rainha das Bicicletas aconsêlha pintar e

reformar sua bicicleta qundo se fizer necessário, pois
éla é a sua condução.·

•

R'" CONSELHEIRO MAFRA, 154

L IR A TÊ N I S C L U B E - DIA ONZE DE MAIO GRANDE "SHOW" FAMOSA OROUESTR A DO

JOCKRS - MESAS NA RELOJOARIA MULLER - CR$ 4 O O, O O
PARAGUAI -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-o .81'AIH:Y· o MAia A.!'IfTIOO .IH;\RTO Oii 1'I""'t'A. (_'ATARIN"

TOS - EXPULSOS AILTON E BENTINHO - DETALH ES DA TARDE FUTEBOLlSTICA DE DOMINGO. ',m., ações desnorteado;
.

.
.

ras e Iulminantes de Va_
Confirmando seu fuvo... �nar,cadlor de três tentos

I
em, tôdo o transcorrer

dO] seguido
vencer de goleada

I
mente a "center" e os dois !�rio e Sombra ° primei.

ritismo, a equipe do Pau!a I a zéro, escore que muito fa rnatch constituiu prêsa fá.. o tricolor prahano, não extremas que não andaram. 1'0 ,impressio�ai1ltemente
Ramos abateu fàcilmente o lou da disparidade de fôrças cil para a equipe orientada Iôsse a falta de chance de muito bém, mas que de! e x c e o c i o n a 1 em t 0_
Atlético.. construindo o 'pois o tricolor do Estreito pai" Hélio Rosa. Teria con, � seus aventes. principal .. nenhum modo perturba- dos os sentidos, c o m

uma etuacão que não apre..

sentava desde' o campec..
na to Brasileiro, quando
teve ocasião

I
de vestir a

camiseta n. J O da "Seleção
de Ouro" de Santa Catarina
Foi prêsa fácil o Atléti

co que de modo algum
vem convencido. já que
Ludo está faltando .ao tri-,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PROGRESSOS DI MEDICINa
FENILCETONURIA \ nnlisar a urina de crianças um dos edificadores da mole-

ro

Éd�a��t�;���:�ors:n���:� I �:�e�,i��::i�::a�ar:ov�!���a; ����i!:�:o��n:�r:b�Od:S�:
Inglesas empenhadas em a- incjdencia da curiosa Condi tido, dando origem, então, à

cêo denominada fenHcetonu- deficiencia mental.
ria. Calcula-se que esse mal Quando se; reconhece a

anureca naturalmente na ra ccnctcãc dentro de algumas
zã'; de 1 para 40.000 nasci- sernanns apôs o nascimento
mentes. Ele é de natureza pode-se evitar a debllidade

Das funcões de ExeCJ .. genetnca e exige pronto re mental pela ministração de

tal' do Acardo Floresta conhecimento e tratamento, dietas em que não exista fe

entre a União e o Estado para evitar que a criança se nilalanlna. Atualmente, na

de Santa Catarina, foi torne débil mental. Em con- Inglaterra, o Serviço Nac1cf.
dispensado o Engenheiro sequencia de deficiência de nal de Saúde distribui ali

agrônomo Dr. Cesar See ..
uma enzima presente no fI- menta desse tipo, por ele es·

ra, em portaria de 24 de gado r dertcíencta esta que é peclalmente preparado. Re

�1��·i�:S�:���I�u�:IOD�i��:. �::��,���:�a )nãao c:���:;U�e��i� ��:��:t;:Çã: dodz��çoa f��;� Programa do mês de Maio'
mero Costa. Iizar adequadamente a rent piruvico, na urina, por meio DIA 9 - Terça - Cinema - "A_.Um Passo da Escravl-

Na mesma data foi na- lalanina: acido aminado que de uma prova comum, com

meado para o cargo o Sr. se encontra em todas as die- o cloreto rerrtco, sendo de

J030 Quirino Netto, Agcô tas proteicas. Quando a pois confirmada por exames 'DIA 14 - Domingo - Encontro dos Brotinhos - Show

nomo do Ministério da criança com esse defeito

.re-,
adequados de sangue. Para com "Livio Romano".

Agrícültura, lotado no
J

cece leite ou outro

.a2imento
exame e dlagnost�co da doen

serviço florestal. proteico. acumulam se em ca na" crianças inglesas es- DIA 16 - Terça - Cinema - "Rastros de ódio".
seu sangue as fenJicetonas, tá -se usando uma modifica-

Dr. Henrique Prisco p�:!���.a-�� °t�;tc:f:�:,°qf�;-ê��i�lz��a�e��il�:a-S:e����re:t�
DIA 20 -

�:::.�o ';e��lr�o:to��,owe �u:D���:aee .���
Paraiso < Demônios do Rock" - M('sns i1. venda nn se

cretaria.

método pSico-profilatico
Consu!tório: Rua João Pin- CIRURGIÃO DENTISTA

to 11. 10 _ das 16,00 ãs 18,00 ADULTOS E CRIANÇAS
horas. Atende com horas Participa a seus clientes e amigos a Instalação do

marcadas. Telefone 3035 - seu novo consultório equipado com moto,r de alta .rotação
Residência: Rua Gpneral r outI;:OS melhoramentos técnicos.

Bittencourt n. 101. Rua Felipe Schmidt, 34 - 1° andar - S/3.

, fXECUTOR
ASSUMIU

Médico
OPER/lÇõES - DOENÇAS

DF: SENHORAS -

Clínica rle Adltllos
curso de EspN'lalizaçno no

Hospit nl dos Servidores do
Estado. (Serviço do Prof.
Mru-ínno de Andrade). con

sul tas: Peja manhã no

Hospital de Caridade. A

tarde das 15,30 horas cm

diante no consultório, à
Rua Nunes Machado, 17
esquina da Tiradentes
Tclef. 2766. - nesmênctc -

Rua Marechal Gama d'Bca
n.o 141 _:_ 'reler. 3120.

Dr. Lauro Daura
Clínica Geral

I Especialista em moléstia

de Senhoras. b vias uriná
rias. Cura radical das íurec

ções agudas e crónicas. do

aparelha geníto-urmár!c em

ambos os sexos. Doenças do

aparêtuo Digestivo e do srs
tema nervosa.

,

Horário: das 10 as 1I,30 hs

e cus 14,30 às 17,00 horas

consuuórto: Rua Saldanha

Marinho; 2 _ 1.0 andar.

(esq. da Rua João Pinto)
_ wone: 3246.

Residência: Rua Lacerda

Coutinho, 13 (Chácara do

Espanha - Fone: 3248.

Dr. W�lmor Zomer
Garcia

Diplomado Pela FaClt1dade

Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil

Ex-interno por concurso ds

Maternidade Escola. (Ser

viço do Pr·of. Octávio R>J'

drigues Lima). Ex Interne

do Serviço de Cirurgia do

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rle

de J:�eiro. Médico dq Hos

pital de Caridade e da

_ Maternidade Dr. Cal"lo�
Corrêa.

DOEN('AS DE SENHORAS
PARTÔS - QPERACOES -

PARTO SEM DOR pelo

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 preceder
o levantamento, para oportuna liquidação, de todo o

débito da Assembléia Legislativa, referente ao cor

rente exercício.
Assim sendo, convido os possíveis- credores, por

fornecimentos ou serviços prestados à esta Assem.
bléia, para no prazo improrrogável de seis dias, -a con

tar da data da publicação dêste Edital, apresentarem
suas contas >a Diretoria Geral, para o devido proces.,
sarnento. ,

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA DA AS..
'-----------------

SEMBLEIA LEGISLATIVA, em F'lorianópclis 4 de Associação das Damas de Caridade
Maio �Sl���!� Henrique de Carvalho Ramos Agradecimento

DIRETOR GERAL A Diretoria da Associação das Damas de Caridade de

Florianópolis, agradece penhoradamente a gentil doação
de doze cobertores, feita por um grupo de Senhoras de
nossa Sociedade, em dias da semana passada.

As. Lidia B. Daux (Presidente)
.

As. Rosa Evangelista (Secretária)
Florianópolis, 4 de Maio de 1961.

Qubgtitma tlS '

�����'�--.
.POR "U

�_-1r.--1ENTES DE

<'�"'k-CONTATO
�'ID
<§7�

-A�sembléia Legislativa do Estado de
I

Santa Catarina
I

EDITAL

SEGUNDA TURMA DO ARTIGO 91
, (ginásio em um ano)

Faça o Curso Ginasial em um ano apenas; Ireqjjen
(ando as aulas do Inst.ituto D. Pedro II.

Início em junho próximo - poucas vagas.

I.llfonnações ii. rua Nercu Ramos>; 39 (Grupo Modfth
Dias Velho) das 18)30 às 20,00 hor:lS diariamente.

DR. LUIZ E. ROCHA FREIRE

DEPARTAMENTO DE SAüDE PÚBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MÊS DE MAIO
10 _ 2.0 feira (ferindo)
6 - Sábado (tarde)
7 - Domingo
13 - Sábado (tarde)

Far,nác.ia Moderna

Farmãcia sto. Antônio
Farmácia Bta. Antônio

_Far,uácia Catarinense

Rua João Pinto
Rua Felipe Schmldt

. Rua Felipe Schmldt

RUa Trajano
14 _ Domingo Farmácia Catarinense RUa Trajano
20 _ Sábado (tarde) Farmácia Noturna RUa Trajano
21 _ Domingo Farmácia Noturna RUa Tmjano
27 _ Sabado (tarde) Farmâcia Vitória Praça 15 de Novembro

28 _ Domingo Farmácia Vitória Praca 15 de Novembro

O plantão nO�llrno sera efetu ado pelas farmácias S. Antôn lo, Noturna e Vitória. -

O plantão diúrno c.ompreendido entre 12 e ]2,30 hs. será efetuado pela farmftcla Vitória.

ESTREITO
l0 _ 2.0 feira (ferindo) Fannácio do Canto Rua Pedro Demoro

7 _ Domingo Farmácia Indiana Rua 24 de Mala

1-1 _ DOmingl? Farmácia Catarinense Rua Pedro Demoro

21 _ Domingo Farmácia do Canto Rua Pedro Demoro

'! Domin Farmácia. Indiana Rua 24 de Maio

O plant�n nolun1l) SC'I":'\ ('f('lu :\(10 pcla.� 7àqnac ao; dI) "Ctrnto. Tndlana. & Catarlnense.

A llr('�t'nlf' I :Ibf'r:õ n:T\(J \)Il(.]cr:\ "pr :lltrl'a{!;l Sf'1ll prrvi:l alllol"i?'lci'o (leste Dep.1,·t:{mento.

fralda molliada da criança a alteração da cor, a criança
--

uma tira de papel de filtro
I
é imediatamente encaminha

Impregnada com o reagente: da a hospitais especteneacos.

�PIRATA
�

adequado Quando se observa para tratamento -

•••
LEMBRA

.

r--:::::::-� � ...... TESOURO

�12DEA�
"

u I �..--."""'�
.

PROGRAMA DO MÊS 1

dão".

I
DIA 2il - Terça - Cinema "Serenatn''. I
DIA 28 - Sábado :::_ sotrée "Noite do Remo". I

�:���::_:�� Cinema - 'Sob o Comando da Morte' IReinício de Emplacamento
REINICIO DE EMPLA..

·

de veículos referente ao

CAMENTO I
O Secretário de Segu ..

rança Pública, Dr. Jad&
Magalhães, em portaria
de n. 389, autorizou o

� de emplacamento

BASE AÉREA: 38 ANor-
,

QUélrta.Jeira a próxima, dia 10, várias solenidade"
�
estarão assinalando a passagem do 38.0 aniversário de
instalação do Destacamento de Base Aérea de Floria;
nópolis. O'seu Comandante, Marcelo Bandeira Maia
(Tenente CeI. Aviador) fez_nos a ccmunícacão e con
vite que agradecemos penhorados. O programa ele;
borado para as solenidades é o seguinte:

08: 30 horas - Parada Militar - Local: Frente P.
Comande:

08: 30 às 09: 00 - Futebol de Salão pjSgtos - Lo.,
cal.Praça de Esportes;

09·15 às 09: 45 - Futebol de Salão p/Oficiais _

.Local:
.

Praça de Esporte�;
10 :00 horas - Demonstração acrobática da Es

quadfilha da Fumaça - Local: Páteo de Estaciona;
mento do Aeroporto;

-

11 :30 horas - Demonstração de Saltos por Para
quedistas - Local: Páteo de Estacionamento;

13: 00 horas - Churrasco comemorativo - Loc;:(.
Alameda gramada; � I

15: 00 horas - Inauguração do Cassino das Praças
- Local: Cassino;

21: 30 às 23: 00 - Coquetel comemorativo - LOCal:
Cassino Oficiais.

corrente ano, nos seguín;
tes [municípios. Tijucas,
Campos Novos, Presidente
Getúlio, Xaxim, Capínzal,
São José do Cedro e

Urubicí.

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Preparo de cavidades pela alla \'cloeidade.
BORDEN _ AIROTOR S. S. WHITE

Radiologia Dentária
CIHURGIA E PRóTESE nUCO-FACIAL

Consu)tól"io: Rua Jerônimo Coelho 16 - lb andar
Fone 2225

'

Excltr.;ivamente com hora� marcadas.

SAYUNARA em H I_. FI
o melhor ainbiente com a melhor música.
RUA JOÃO PINTO - TtRRFO 1'0 HOTEL ROYAL

"VENDE-SE OU TROCA·SE POR
AUTOMÓVEL"

Uma casa uara duas moradias, estando uma desocu

pada preço de -ocasião a rua Josê Boiteux nG--13 fundos

facilita-se o pagamento base Cr$ 500.000,00 tratar com o

proprietãrJo a rua Crisplm Mira 31 �f. Ou pelo telefone

62-62 com NILTON MEURER.

Vende-se por intermêdio de caixas e mont�pio.
-;-------7

MOTOCICLISTAS
A RAINII1\ nAS BICICLETAS, avisa que
eslâ apta a t:xecutar o �ervi,o de pin-tura em

Motocicletas e Laml1retds. Rua: Conselheiro
Mafra, 154.

(9/51

No Brasil, cerno no mundo inteiro, OSRAM quer dizer
lâmpada .. _ e sempre a melhor lâmpada. Por isso, quando
Você precrsa de lâmpadas, lem,bra logo a marca OSRAM!

LÂMPADAS

S
_--_._-----------

POUSO REDONDO TRATOU 9E SEUS
PROBLfMAS COM O SOVERNADOR
Tratando de assuntos

relativos àquela região,
notadamente problemas
do ensino e instalação de
uma rêde de energia elé�
h-ica para servir à cidade,
esteve junto às diversar re

partições do Govêrno
uma Comissão do municl.,

_;:!io de PO\.lSO Redondo, no IAlto Vale do Itajaí.
A comissão, composta

do Prefeito Querino Fer ..

rart. Vereador Arnoldo
Santiago e Sr. Francisco
Silvano, que, nas suas dí.,
ferentes visitas, se fêz
acompanhar do Deputado
Orlando Bértoli mostrou
Se clenamente satisfeita
com O resultado da mi�_
são que lhe foi confiada, ,

levando. da Capital a cer-,

estevejurrto às diverss re..

dos problemas afetos
àquela próspera comuna.

CONSELHO Ú T I L
A Rainha das Bicicletas uconsêlha pintar e

reformar sua bicicleta qundo se fizer necessário, pois
ela é a sua condução.
R'Ia CONSELHEIRO MAFRA, 154

� P R E N D A I N G L E S-
com o Prol. Mr. Edwald Green

à rua Tenente Silveira, 42

CLlNICA SANTA CATARINA
Clinica Gera!

/

Doenças Nervosas e Mentais -

....ngustía - Complexos - Ataques - Manll;L� _

J Problemático AfetIva e sexual· ,.

, Tratamento pelo Eletrocbooue cotn enesteste' _ •
• ��::���::��:Pla

- cardtcecrorente - Scnure eapra e •
, DIreção dos PslqulátrlU _ •
J DR. PERCY JOAO DE BORBA •
,

DR. JOSE: TAVARES IRACEMA •
• ÇONS��T����!A�5T�: l�Eb::�RA])! •
, Ende!;�.��:v���v�n�a��oz��O�o2n8: 37-53 •

Programa do mês de' Maio
DIA 11-

Grand� "shaw" da famosa orql'estra "Os Jockrs"
DIA 13 - t

Baile do Bisturi, com a orQuestr;l dc Norberto Baldauf
DIA 14-

Disco D:mce com orquestra.
DIA 27-

Grande Soirêe dos artistas co.lnrinens('.'l. ofer('cido
as delegações remístlcns vi!likinles.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANóPOLIS, Têrça- Feira, !l de Maio de 1961

\
Dr.Hélio Freitas
Médico da Materni
dade Carmela Dutra

o Delegado da Ordem DOENCAS DE SENHORAS
políti�a e

social,.dr.
JU__

I
PARTOS - CIRURGIA

célio Costa, está elertan, CLíNICA GERAL

do aos proprietários de Ondas curtas _ Eletro-
bares, hotéis e similares, coagulação

�:�:s ad;ei;�;l��:� r�fesre�:; �oe��:l��r!�:_�a�� â��C�o:.
tes ao corrente ano, de a ... 1 Residência: Rua Santo!
côrdo com o art. 12, com_1 Sneatva, 470 _ Estreito.

binado com o art· 10, do I Fones: �3-22 e 63-67.

DOPS Aler,ta
Proprietários

Dia onze próximo: Famosa Orquestra Internacional "Los
Jokers" no Lira T. C. - Jussá Cabral Miss Florianópolis
de 1961 receberá a faixa -. A Sociedade Guarany de Itajaí Olhos - Ouvidos _ NafiZ-G--'-,'
marcou sucesso.

e argan ir

EDITAL
�

DE CONVOCAÇÃO NO CLICHi: .

Srta. Merce

des BertolI1,Convocamos os IlR:. do Q:., no gôzo da Plen:.
Maç:. e dos seus direitos para a sesst. esp.: de
eleição para. o preenchimento dos cargos da Adm:.
da Lojr., do repi-:. 'A sob.. Assembl:. Leg: . Est:.,
para o período de 1961 'A 1962, a realizar.. se no dia

�;m��: .m��:O\�� !9�U�a �DÁ�' à����as,N�o s;�
neste 01':

candidata ao

titulo de Em

baixatriz do

Turismo, festa

que acontecerá
no próximoOR:. de FLORIANOPOLIS, em 7 de MAIO de 1961

Lúcio Nelson Martins - SEC:. sábado no Clu
l5e 12 de Agos
to. Esta boni-.

ta e elegante!
moça, repre-I
sentará a ci

dade do Rio do

Sul.

Jacy João Daussen - VEN:.

----------------------------- iaL�

UMA COMISSÃO DOS FERROVIÁRIOS

PALESTRA COM O TITULAR DA

PASTA DO TRA8ALHO Miss Curitiba de 1960,
Srta. Clélla Nogueira Bus

somano. foi multo aplaudi
dida na sua apresentação
oficial no' "Disco Dance"
do Lira T. C" domingo p.p.
acompanhadg de seu geni
tor.Dr. Salvador Russoma
no, diretor social da SOCo
Tha!iR da mesma cidade e

dos acadêmicos da Facul

dade de Engenharia, da

Universidade do Paraná.

movjmentada "reunião soo

cial dançante, no Lira T,

C" em homenagem aos es

tudantes paranaensea e â

representante da moça ICuritibana (Miss Curitiba)

O "High Society" de Itajai I
aconteceu animadíssimo na

grande "Soirée", realizada
1

no majestoso salão da so·1
��S��l�erzz. cO;:n�; I

bem organizado pelo crc-]
nista social Sebastião Rei�

áaquela cidade. Na próxi·
ma edição comentarei .. ,

A Festa das Majestades

Esteve esta tarde em demorada palestra com o

Deputado Walter Roussenq, Excelentíssimo Secreté;
rio do Trabalho, uma comissão dos Ferroviários de
Santa Catarina, a qual junto ao Titular da Pasta, a

verdadeira situação dos mesmos, pedindo na oportu..

nidade, a interferência do Deputado Walter Roussenq,
para uma possível solução dos seus Interesses-

Em resposta ao pedido formulado pela Comissão,
o Deputado Walter Roussenq, encaminhou ao dr·

CLE"IMENTE MARIANI. Ministro da Fazenda, o seguinte
Radiograma: •

DR. CLEMENTE MARIAMY
DR MINISTRO DA FAZENDA ,

RIO DE JANEIRO I268 - 61 - Estando Ferroviários Estrada Ferro San.
ta' Catarina fazendo movimento virtude falta paga
menta mais dois mêsesvg o que virá acarretar sérios
prejuízos população Vale do Itajal vg tomo liberdade
solicitar vossência deterrnínar diretoria despesas pú.
blícas .

imediato despacho liberação verba cem mi ..
lhões de cruzeiros vg solicitada ao Ministro Viação
através ofício no - DG de 3-4-1961 do diretor
Geral Departamento Estradas de Ferro vg_ já regts..
Irada Delegação Tribunal Contas Florianópolis pt

Saudações

A Diretoria do Lira T, C.,
tez a entrega de flâmulas
à Miss Curitiba, Srta. czé
lia Nogueira Rus80mano;
aos cronistas: Dr. constan-

�;J�an��.aroAr��i:sta:�lb�� I
rasch da Ultima Hora;
Mario Maranhão do Diário
do pamná; Acadêmico

Wolf Pecíimann d(t Fac,
Eng, do Paraná,

TRAT'AMENTO das SINUSITES sem.operaçêo pOItou o acadêmico Antonio F. CLTHASO\" e IONrSAÇAO. EXAMES dos olhos e
Amaral, como candIdato à RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH.IOMB.
consenieírc da U.C.E. F.XAMI:: de OUVIDOS, NARIS e CARCANTA por .MO�

DER\'à EQUIPO RHENOL (único na Capital) OPE ..

O colunista e snra. à H.·\ÇÃO de AMIGDALAS ........: DESVLQS de SEPTO e
Convite do Dr. SalvaMT SIXUSITES pelos mais modernos processos. Opera em
R1Lsso7llano (pa) e Miss tortos os I10SPI1'Ars de Plorianôpolis.
Curitiba, Srta. CUlta No- CONSULTORIO _ RUA JOIO PINTO 35 (em
gueira Russomano, janta-

j
frpnte a Radio Anita Garibaldi).

11am domülgo p.p, no Oscar I RF.SID!=.::NCIA _ RUA FELIPE SCHMIDT 99 _

�:I��r�OS����dO�I:�O:�/��: FONE - 3560,
-

'"I'!." i'

Lións que iniciará ho1e, na
que/lt cidade.

.
.

O Partido de Renovação da
Faculdade de Direito, apon

Lucia avue, Mlss Elegante
Disco Dance, recebeu 011

tos aplausos dos seus fãs,
na sua apresentação no

domingo que passou na

Deputado Walter Rcussenq

_ Secretário do Trabalho -

Na pvóxlma quinta feira,
teremos no LIra T, C., uma
grande -sotrée' com a fa

mosa orquestra tntemccio
nal "r,OS Jokers". A srta.
Jussá Cabral, Miss FlorIa

nôpclis de 1961, 'receberá a

faixa da srtu. Lúcia Maria

Lange, Miss Florianópolis
de 1960.

A graciosa Beatri2 Miranda

foi eleita Miss BangU. de

ltajai, na. Sociedade Gua�

rany. E1n segundo lugar a

srta. Virginia Ramos.' To
das us candidatas desfila
ram: bem e foram aplau'
didas. Goste! muito ...

Agradeço a gentileza do

cronista Sebastião Reis, por
ter Incluido o meu nome na

comtssão julgadora, no

desfile que acontec�u em

Itajai.

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

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

�ORTefO� EM dUNHO E PElEMBRO

� SEU TALÃO VALE 1 MILHÃO
, \@0

Troque suas notas, até 31 de maio, (SOmente até 31 de maio) nos seguintes postos e horários:
Pôsto da Rua Trajano (Prédio do Rancho da Ilha) - 2a a 6a feira - Das 12 às 18 choras - Aos sábados.
- das 9 às 12 horas - Pôsto da Rua Vital' Meireles, 38 - De 2a a 6a feira - Das 12 às 18 horas --

- Aos sábados - Das 9 às 12 horas Pôsto da Coletoria Estadual do Estreito - De 2a a 6a feira � Das
12 às 18 horas - Aos sábadós - Das 9 às 12 horas.

-.-

o SR. QUER, COMPRAR CASA!
O sr. qller vender sua casa?
Então procure sem demora o escritório de venda de

imóveis. Vende também lotes no Grupo Escolar de Bar
reiros: LOTEAMENTO "llAlRRO no IPTRANGA",

Informaçiies:

0110 Julio Malina
Rua Felipe Schmidt, 1,1 - Sobrado, telefone 23,17.

- DR. GUERREIRO DA 'FONSECA

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MATERNIDADE (ARMElA OUTRA

SERViÇO DE RAIOS X
HaúIOlll�istal!: DRS. A. J. NóBRI::GA DE OLIVEIIt ....

.IWALDO J. R. BCB..-\D'ER
�,:u.rll., .. do t;slômago - Ve�lcuhl BllJar _ Rln. _

r .. raJo - uesos - Intestino, etc.

lJislerosalpingogrllrIa - Radiogralla Obslétrlu.
\(.jr.Hidez) - Radiologia I'cdlãtrlca

1'I!jt�OE DE APARELHAGEM MODERNA �1.AR(';A
SI EMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

!NDER!CO: Rua Irmã Benwarda a/n OnJbu." per
�a <Alrute. Lam�go).

SERViÇO MILITAR
C�LENDÃRIO RELATIVO 'A NOVA APRESENTAo.1
ÇAO DOS CONSCRITOS DA CLASSE DE 1942
E ANTERIORES AINDA EM DI!$ITO COM .

SERVIÇO MILITAR,
-

..

-'

-

..�Calendár-io para as operaçoes concernentes à próxima
"APRESENTAÇ�O DE CONVOCADOS", a ser

pôsto em execuçao em todos os municLpios jurisdi...
clonados à 16.a C.R-: _

.-

-_.'�-""'�,
DIA 28 Jun -61 - Início da apresentação conVOC2 ..

dos destinados a íncorporacão em

Contingentes Especiais;
�

DIA 3 Jul 61 - Término da apresentação dos
convocados destinados a incor..

�i��:(ãO "" Contingent�s Espe...

DIA 7 Ju l 61 - I n í c i o da apresentação dos
convocados destinados a inccr.,
poração nas Unidades da -5,
RM. (2,- Época de incorporação
Grupamento "B");

DIA 15 Jul 61 - Término da apresentacão dos
(sábado) convocados .desunados ; íncor;

poração nas Unidades da 5,� R M,;
DIA 16 Ju l 61 - Domingo ..

DIA 17 Ju l 61 - Publicação do Boletim de Incor.,
poração - Declarccão de Insu
bmissãc e destinos convocados
dos Ccnüogentes Especiais _ que
deixarem de embarcar.

União CalarinilRse dllS Oficiais da Reserva

e Reformados das Fôrças Armadas

tU. C. O. R. F. A.).
ASSEMBLEIA GERÀL ORDIN'ARIA

EDITAL

De ordem do Senhor Presidente e cumprindo o

que preceitua o Art. 19, letra B dos Estatutos, con ...

voco os Senhores associados quites para a ASSEM..

BLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se em sua.
séde soci"!l,. no próximo dia 10 do mês em curso, às
15,00 horas, com a séguinte ORDEM DO DIA:

que �!;�rõáesosd�e;�:C: ��r��;:!da�eC�:s;:�od�iscal,
1961_1962, e assuntos outros a ela concernentes,

Não havendo' número legal em PRIMEIRA CON ..

VOCAÇAO, será feita segunda CONVOCAÇAO
, meia hora após com qualquer número de sócios pre..

sentes, conforme estabelecido no § 2.0 do Art. 19.0
dos Estatutos,

rlorianób6�su�·CGdut�R;aio ?e 1961.

1.0 Tenente - Secretário em exercício

ANXILlAR DE ESCRITÓRIO
Admitimos um fUncionário que tenha prática
de Serviço de Esctitório -� Tratar: SATMA _

RUA ARCIPRESTE PAIVA N. 15 _ 1,° E 2.° an ...

dares - Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cinco poetas jovens - Edson Ubeldo, Lindoff
Bel], Osmar Pisani, Périeles Luiz Medeiros Prade e

Rodrigo de Raro - mostram os seus trabalhos numa

exposição, emtque se /procura associar Q elemento pie ..

tórico à sugestão. Nesses trabalhos vamos encontrar,
de mistura com as vozes do poeta, um pouco das vo

zes do mundo, com os seus mistérios, com as suas tore,

pezas com as suas' \ angústias e até cora as suas j':)on.
tradições.

Com estas palavras, o prof. Nereu Corrêa, apn>_
Santa Catarina.

"Poesia calarioeose encerra calor ��.�ef.�!�.!!����!!J!I!�!���,���!!.
�umaDO" �n�:��v��:::s ::r;?��:,s nário,empreendimento estruturando o progresso do Estado)

tanten FOl encaminhado ontem, à Assembleia Legislativa, síntese, a necessidade da fluência que o mesmo terá

PROBLE����A DIFE- �:��n�:;I�a:zrB���s: !ru;o:��:��ll:n��t�r�z:�:d� �e�������e��o, B���O l�� ���f:e���lr�����:�d�a eco

de'Santa Catarina. O cometimento, pel� sua relevên...

ela. vem ao encontro dos mais justos anseios da PCPl.'.

laçâo catarinense, e se! constitui eml uma das metas

mais importantes do atual governo.

POETAS DE SAO PAULO

víerum especialmente
para a inauguração da

Exposição de 'Poemas Mu
rais vários poetas Panlis
tas.
A Reportagem de "O

Carias Felipe Moisés,
poeta paulista, declarou·
nos-nos: "Pelo Cato de a

problemática Individual de
Santa Catarina ser dife
rente da de São Paulo, a

poesia que aqui se fáz é
diversa da que realizamos

��s�t::�o. :o�a��sp���
tas catarlnenses, tanto que
pretendemos publicar. na

coleção de novíssimos, vá
rias poesias dos poetas no

vos de .Santa cetarma.

CALOR HUMANO

o projeto expressa que o

Estado) deterá 51% do ca

pital social do Banco, que
terá o capital inicial ele

trezentos milhões de cru

zeiros, do qual o governo
Subscreverá assim 153. mi
lhões. O projeto autoriza o

Poder Executivo a abrir os

créditos necessários ao pa
gamento das ações ordíná-

����a�� p���f������iSe o:u:es� ..... ...;..,
cursos para abertura do GOSTA DE CAril
citado Credito "decorrerão

��ula���i�ae'��% :::,�d���!e ENTÃO PEÇA CAFÉ ZlTO

cões globais do orçamento
vigente, excluídas as ver-

"A poesia catarinense
encerra um calor humano,
aue ainda não consegui.ni.os
attngtr." Essas as palavras
do poeta Otávio Silva Ju

nior.
Jâ, o poeta Roberto Plva.

declarou-nos: "O movi
mente dos poetas novos

de Santa Catarina, COllS-

�i:Uíg��d�uma���'fct����
Acho que êtes têm grande
dimensão humana. A sua

poesia reflete. a atmosfera
mítica que aqui reina.

O PROBLEMA DA
JUVENTUDE

Falando da juventude
brasileira, declarou-nos Ro

berto Piva: - "O probte-
ma da juventude brasüeí-

•
ra t.onstltui-se numa es

p�Ie de apatia frente

aos problemas angustian
tes da existência humana.
A maneira de exprimir
essa angustia é a poesia. O
ponto de Partida para .

Qualquer atitude �tlca e

just.amente a rebelião me-

taãsíca e contra a ordem
estabelecida."
A i<�xposi9ão de Poemas

Murais, que se realiza no

Instituto Brasil Estados

Unidos, foi muito visitada
na noite de ontem e a

epresentação dos poetas
novos de Santa Catarina
result.ou num grande su-'

cesse.

"0 Estado", aproveita a

c,portunldade, para felici
tar os Jovens poetas cata

rinenses, que. com essa

promoção, vieram elevar
mais o conceito de que
!!,osa a cultura barrlga
verde.

Inaugurada i Usina de Seara
A propósito da inauguração da .nova 'usina de luz

e fôrça no município/de Seara, recebeu o Governador

Celso Ramos os seguintes radiogramas: 1

Do Prefeito Municipal: .

Oportunidade em que inauguramos nova usina luz. e

força município vg desejemos apresentar V. Excia.
.

mais profundos agradecimentoã povo Searense 'pelo
interêsse demonstrado para solução êste angustiante

problema'pt Respeitosamente
CLAYTON WFSGRAU

Prefeic Municipal Seara

Da Câmara _Municipal:
Data em que município Seara vê jnaugur-a�da .nova

usina luz e'forçe cedida govêrno Vossa Excel.ê�cla vs
esta casa vem testemunhar seu governador mais pro

fundos agradecimentos pelo carinho vem dispensando

seus problemas vg concretiz�do se es?eranç� depc...

sítávamos Vossa Excelência melhores dias para nosso

Estado et' nosso município. pt
AMEjR!C(Y PALUDO

Presidente Câmara' Municipal Seara

PO'.' ordem do Secretário
de Educação e Cultura,
jorn. Martinho Calado Jr.,
esteve recentemente na

cidade de Joinville, o Pmt.

,josé MQtta Pires, Dil'etor
de Ensino, tomando as

prime:iras providências pa
ra a instalação do Ginasio

PONTO FACULTATIVO
ções públlcas

I
federais e

autârqulcas".
O chefe do Gabinete

Civel da Presidência da

República enviou a todes
os Ministérios' e demais

órgãos diretamente subor�
dinados â Presidência da

Republica telegrama co"

Inunieando ser ponto fa
cultativo no dia 11 do cor·

rente ........

Diz o telegra!lla: "Tenho
a honra de comunicar a

Vossa Excelência que o sr.

President(l da RepúbliCa
resolveu seja considerado

ponto facultativo o dia 11
do corrente nas reparti-

Novo Catálogo Telefônico
Esteve em visita à nos·

sa redação, o St·. Adir
Avelar. . funcionário da
Cia. "Guia de Telefones",
que edita para todo o

Brasil. Catalagos telefoni·
coso

A estada nesta Capital,
rio Sr. Adir Avelal', pren
de-se no lançamento do
novo Gula Telefonlco de

Busca-pés
.

Exportadores de jacarandá, 'do Espírito Santo, de_
nunciaram o Preso do Insituto do Pinho de estar fazen�
do manobra de grupos financeiros com a proibição de

exportação dessa madeira, pelo pôrto de Vitória A dê
núneia contra o sr. Paulo Bornhausen foi feita em

termos enérgicos, dando nomes 'aos bois, isto é, aos fa...

vorecidos pela parlaria proibidora. Entre os beneficiá..
rios foi apontada uma firma, da qual é sócio o pai do
sr. Paulo Bornhausen.'

.

O protesto dos prejudicados logrou efeito, como

se vê do seguinte "bilhetinho" do Presidente Jânio

Quadros
EXPORTAÇõES DE JACARANDA

"Minislro ·da Indústria e Comércio:
Autorizo a permitir, normalmente, as exportações

de jacarandá, até que sejam concluidos estudos com.

pletos, a esse respeito, a serem determinados,_ imedia_
lamente, pelo titular daquela" secrfaria de Es!ado.

x

O caso, como fQi posto, deixa o Presidente do
Pinho em trajes. de Adão no paraiso, antes da catas..

lrófica visita da serpente tentadora!
Em outros tempos, uma cacetada dessa, com ja-

?-::mmdá qn�é madeira Q!! lei - indicava um}?e-
did,) de .ªemiS,S�o!

',.�" ..

Santa Catarina para o

ano d� 1961.
O Gula de 1961, vem

com inumeras Inovações.
Alem de trazer um

comple�o guia turístico
de nossa Capital, estâ
enriquecido pela "Lista
Classificada", de grande
utilidade, pois· néla é poso
sfvel encontrar-se, ende
reço e telefones, classIfI
cados por profissão era·
mo de ne_gôclo.

Fornecimento
de leite r

à (apitai
Tratando do problema

do fornecimento de leite
à Capital e das medidas a
serem adotadas no sentido
Caça c Pesca, Dr. Walmir
to da população, estIve
ram em reunião 'com o Se
cretárIo da AgrIcultura
Dep. Atttuo Fontana, os
Drs. João ,.oemaria Cava·
lazzi e Moahir de Oliveira,
Diret.ores da Usina de Be
neficiamento de Leite.

Produção
Vegetal Tem
Novo Diretor,

bas de pessoal, aumenta
ção e outras que, a juizo
110 Governo, não permitt;
rem 6. economia resultante

::;;I:;;'U;:;������� PaIIlCI'O dO Gove"rnoCelso Ramos expõe, em 10 U
DESPACHOS - O Sr. Governador Celso Ramos
despachou no dia de ontem com 03 srs: Martinho
Calledo J1'., Secretário da Educação e Cultura' Sr
Milton Resende, Diretor d� SEC; Sr. Geraldo We�
zel, Secretário da Fazenda; e Sr. Hamilton Hilde ..

brand, presidente da CESPE.
AUDIENCIAS - O Governador Celso Ramos rece,
beu' em audiência no dia de ontem: Dr. Milton Lei.
te da Costa, Procurador Gera) do Estado; e os pro
motores Drs. �icolau Severiano de Oliveira, Walmor
Cardoso da SIlva, Altamirio Dias, Enio 'Cevellazaí,
componentes da Associação Catarinense do Minii>
tério Público, que trataram com o Chefe do Ex€':
cutivo de assuntos de Interêsse-da classe; Prefeito
de Canoinhas, Dr. João Colodel: Sra. Ester de Me
IQ Lentz, e comissão da Associação de 'lPtrofeção i
Maternidade; Irmã Carista, diretora da Escola Nor ..
mal Madre Regina de A.!aranguái Prefeito de Brus ...

qu� Sr. Ci�'o Gevaerdi n-, -Guilherme Renaux; ler..
nalista Jaime Mendes, de Brusque.

TAXAS, �L1VRES: Fiban Instrui
A FIBAN, através de aquiescência para" efetua-

IHIU Carta Circular nr. 363, rem vendas, no mercado

ce 5 de abril último, co- de taxas livres, das seguín
municou aos interessados, tea moedas, para liquida-
no caso comercIantes, que ção pronta ou a prazo,
os bancos autorizados po- destinadas à Importação
dem obter, da Carteira de de mercadorias na cetego-
üâmbto do Banco do Bra- ria geral:
sn, dentro do limIte das

disponibilidades de s t a,

". ESSA NAO!

Acaba de assumir
funções de Diretor da: I•••••�••�••Pmdu,ão Vegetal, Impo,- _, . ,

.

.

tante departamento da. Se_ -"11

cretarla de AgrIcultm'a, o

Eqgenheil'O Agronõmo Dr.
C�lio Cunha

US$ R.D.A. - US$ Grec.
- US$. Hung. - U8$. Iug,
-...., US% PaI. - USS: Tch. -

US$ Urug. - J: Isl. -

Dan. Kr.

As Agencias do Banco
do Brasil só autorizarão
vendas até o total. das com

pras de cada moeda bila
teral efetuadas no merca

do de taxas livres na res

pectiva .. [ur-ísdíçân, ,

Sabido que estão sus

pensas as licitações de

câmbio, parece urgente,
Que o comércio deve co

nhecer o modo de adquirir
tais moedas, para pronta
liquidação OU a prazo,
conforme o caso.
A Federação do Comer

cio de Santa Catarina, sr
ta no ed. Centro SESC·

SENAC, à rUa Silva Jardim.
nesta Capital, está habt
lltada a fornecer, a Inte

reseacos, a referida Carta
Circular FIBAN m. 363,
(Jue versa sôbre o assunto.

Com o titular da Pasta.
deputado Attlllo Fontana.
estiveram em audiência
Engenheir0!i Agt'onomos
Drs. Luis Carlos Gallotti

Bayer, 'Melchiades de Sã
Ji'reIre, Diretor da Escola

"Caetano Costa" de Lajes.
f) CeUo Cunha, Diretor de
Produção Vegetal.

Com o titular da Pasta,
Sr. Geraldo Wetzel, estive·
ramo O Governador Celso
Ramos, acompanhado do
Chefe da Casa Mllita.r Ma
jor Ayrton Spalding de

Sousa, visitando ascrepen
dências da SecretarIa, a

fJscalização e o tesouro do

Estado; D. Nilda Neves de
Sousa; Sr. Durva! José dos

Reis, fiscal da fazenda;
Sr. Silvio Santos, prefeito'
de Capinzal em licença,
com o Prefeito em exerci.
(:10 Sr. Edgar LancinJ, Preso
da Câmara; Dr. João Colo·

deI, prefeito de Canolnhas;
Sr. Teofllo Prado, do Dep.
RP da "Tribuna catari
uense"; Dr. José Balão,
diretor do Montepio; Sr.
Ar! Paulo de Paiva; Sr.
Dalil B. Mansur; Sr. Arno
Oscar Meyer, preSidente do
Diretório do PSD de Bom
Retiro; juntamente com

cf Sr. Jaime Machado, Preso
da Càmara; Sr. Apostolo
Kosmos; Deputado Pedro
Zimermann com o Sr. pe·
dro Krause, Prefeito de
Gaspar e·Sr. João dos 'San
tos; e deputado Mário OIin·
gel' com o Sr. Adalberto
Oltnger.

FLORIAN6POL1S7Têrça. Feira7" 9"de Maio de 1961

Grupo de TrabalholParai Reorganizar
a Secretaria de AgricuHura

Em. po;taria.. de 4 do cor- sociação Catarinense de

lente, o Titular d_a Pasta Agrónomos Químicos e ve

da Agricultura, deslgno� os terinârlos, para,' sob a

ers. Otavio Oliveira! mre- Presidência do Secretário

tor de Admlnistraçao, Dr. ce Agricultura, constltui-

Antonio N. GrUa, Oficial rem- um Grupo de- 'rrace

de Gabinete, Dr. Ezequiel lho com a finalidade de ea,

- �aia filho, Assistente 'réc- tudarem e proporem a

nico, Dr. Laura Forte Bus- reorganteação da Sec!·eta·

tamante, Diretor de Pro· ria. Os trabalhos da GT

rluçãt> Animal, Dr. Rui Ci- foram instalados no dia a
rilo Ramos Soares, Diretor tio corrente.

de Terras e Colonização.
Dr. Celio Cunha, Diretor

de Produção Vegetal, Dr.
de um melhor atendlmen·

Caça e Pesca, Dr. Walv�r
Dias, Dlreoor do Laborato-
1'10 de Quimica Agrlcola e

IndustriaI, Melcbiades Fer_

nandes, Diretor de Econo·

mia e Assistência ao Co
úperativismo, Dr. Paulo

Henr!que da Rocha Farias,
. Diretor de Engenharia Ru'

ral, e representante da As·

Concordamos sobrema
neira com as medidas mo·,
ralizadorus da Presidência
da República, evocadas em

forma de Comissões de

lnquerito, para a apura

ção das irregularidades
jíJncionais'administrativas,
praticadas por tvnoíonõ
fios - altos /undonã·
rios -, malamantes da pã_
iria amada.
Concordamos, com a di

vulgação dos Inqueritos
que ai estão, sendo motivos

::ri��:f;::S e��;�d7:to:;- MOVIMENTO NAS
Ginásio Estadu'al de Joinville Pam os obu'''' cxplomdo-

��Ss dcacimno:i�f:Ul���g,r�� �SE(RETARIASEstadual na manc�ster jam bem, não com o sus_

d�t�������ão ��l:uoel:n:�� , .!'a���. concordamos, isto VIAÇAO E OBRAS

nicípio, o Ginaslo Esta- sim, com os aumentos ex.
PUBLICAS

����, t��.����e :;or��::e�;� f:�;,a���o:e ��:x:/�ohn;�:s� Com o titular da Pasta.

�os:w;:!n:I�C::a �:ISOpo��� :�;:;tr�l�!c��iá������eN�� ��v�ra�ne:m '!����;� e.::

������rl�ad:Sel�!���7e i!� c���CO�d��;;;;no tnt��sjft�'o X!Ce-c?eir����çod�o���U���
port.'mte município, pron- dos "rapazes" da Diário da ;a����� �n�li�'t::::;
tificou·se atender ao pedi- Manhã, que sómente ago-' Papaverde; João Batista

�:'ncid�e ��e ra���:e::l�ta�� m, se alvorossam como de· Alberlon, Prefeito de Grão

ção de um ginaslo esta· {,���g,res c��a�r�/'8��1A� �r;!jnsk�epu1��� t�c�aanl'
duaL PRETOIUANOS, de capa_ 1'.fllyer ',Presidente do PSD

cete. lança, sandalias, saio· de Bom Retiro ,acompa.
tes e- tudo. Os "rapazes", uhado do Presidente da
Conta dizíamos, não toca- Câmara Municipal verea.

�l�;�;'�ito�ê�: .��!���t�açõ�� dor Jaime Machado,

��f���r��:�r�a�:ttoqll��d; AGRICULTURA

rU1nu.llerados pelo Serviço

�� ��::r���/'; �:���'�h-;�
taS praticadas pelo então
govêrno udenista. "Naquêle
tempo", ficavam caladi_
nhos, quietinhos. Agora,
tUblimados. aproveitam a

qUiséra alheia para darem
cOTltidas aos seus pintos.
Descal1/'bando jl lenha 1ios
Jaltosos, cQ1no· se tOdoS FAZENDA
fft�se de um só partido pà
lztico: esquecem que 110

meio das marmeladas, se

lamb!tsavam elementos da
UDN, tais como deputados
etc ... etc ... _.

'

Sem dúvida, houve ir.
regularidades, aproveita_
mentos escabrosos. Agora.
que também estâ havendo
um pltblicitarismo dema.
gógico. isto estâ! Os do si
tuacionismo federal _ in

clusiEe membros das �o·
m:lssoes de Inquéritos _

estão fazendo do gato 1111:
ttgre, tirando nacos gordos
p!lra encobrirem certos se_

tores falhos do governo ...

�i�!� ��d�lá�f:' os "rapa-

Que se aPurem as res�
ponsabilidades. Que sejam
punidos os culpadosl Mas
que os ex-situacionistas
panamenhos e testamentd�
l'ios do nosso vilipendiado
Estado, venham bancar os
"bons moços", os meninos
serias. não.. Essa não!

1) �")r/�/( -I
�---- --- ---�

Movimento Popular Jânio Quadros
(ONVOCAÇÃO

Solicit�mos, para o dia 9 terça feira, às '20 hs. a presen,
ça dos mtegrantes do M.P.J.Q. a'fim de deliberar sôbre
e�lendas aos. Estatutos e delegaçâe à Convenção Na ..

ctonal a realizar...se no próximo dia 20.
A COMISSÃO EXECUTIV<,

V E N D E-D ° R
Organização em pleno desenvolvimento necessita de
elementos que possuam reahnente grande capacidade
de venda, com bôa '

apresentação e dispostos a traba.
lhar, para viajar. Eventualmente poderemos estudar
admissão de elementos sem experiência.
Ordenado, ajuda de custo e ótimas comissões. Marcar
entrevistas pelo fone 24_13 com d. SIiLE'SIA.

Um pessedista carioca, à chegada consagrade.
ra do ex-Presidente Juscelino KUbitschek:

- Seu prestígio. nestes últimos m�ses, su.
biu 204% !l!

Exemplo de burOCl'ácia cientHica: O Conselho
da Administração da Universidade de Heidelberg,
na Alemanha, depois de negar 'autorização para a

Campra de um espêlho, aprovo� ef aquisição de
"um apal'êlhQ optico destinado a refletir silhUetas
humanas e de objetos diversos."

No dia 30 de abril último, em Lajes, ums

equipe de laçadores locais bateu uma de gaudio
por 10 x 5. Bases db torneio: armadaS de 4 me..

tros, laçadores a cavalo, rezes de um 'palmo de
chifres, sàmente valendo pontos os' lancamentos
pejos ch.ifres, três' oportunidades para cáqa con..

.corrente, vaelndo 100 pontos cada novilha laçada.
Itinho'Ramos deitand_o ,banca, fez 300 pontos pa.
ra a equipe dos ccmterrâneos. -.

E meu velhà amigo Lui7. PaUL praiano de
raça, não Conteve sua admiração pelo jovem cam

peão da difícil arte:

- Esse moço é um monstro para tarrafear!t!

Dent.ro em dias estará em funcionamento a

I'otoplana que O ESTADO adqUiriu em São Paulo:
Os ud�nistas estão furiosos oom essa aquisi.

ção. Motivo: o vendedor da máquina, seu. ex.

proprietário,. foi o deputado Herbert Levy, presi.
dente da UDN nacional!l!

.

Os botãfoguenses estão eufóricos: o goleiro
chileno Escutti no �ogo de. anteontem ESCUTOU
dois tentos, sendo um de Garrinch<lj e outro de
Didi • .ambos alvi..negros.

Enquanto as dificuldades nacionais aumentntrl
ao cubo, as internacionais Crescem à Cuba.

O Governador Celso Ramos vai doar á rádio
oposicionista de Lages .todas as ações QUE pos.
SUE de uma fábrica americana de leite em pó'
Inspiração pat'a A DADIVA: "memento homo
quia pulvis est et in pulveris reverte1'is ...

"
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