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Kennedy anunciará-Emprestimo ao Brasil sem fundo politico
RIO, 15 (V. A.) - Para

provar que a polibícu eco

nomlca dos Estados Unidos
com relação ii. América
Latina, nada tem a ver

com a situação política ln
lcrnncional, o presidente
dos Estados UnidoS xen
nedy, anunciará, esta se-

mana, a concessão de um

emprestimn da ordem de
650 milhões de dolares ao

Brasil, alem da prorroga
ção dos prazos de dividas
...ntertores do nosso País
às organizações norte
flmericanas de credito, per
Jazendo um total calculado

em 1,5 bilhão de dólares.
Esta decisão do governo

dos Estados Unidos será
anunciada hoje pessoal
mente aos srs. Clemente
Mariani e Valter Moreira
Sales, durante a audlencla
em Que o sr. Kennedy re
ceberá os enviados espe-

ctats do governo brasileiro
O chefe do governo' norte
americano frisará na opor
tunidade, que a ajuda fi
nanceira será prestada ao

'Brasil, não obstante sua
1 esistencia em aliar-se aos
astaooe Unidos, na proje
tada ação coletiva da

lssocia�ão �o Ministério rú�lico �e�ate
t

·
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90 e "rOlle o e e orrng
aos novos promotores o

U
-

P � U �:�����:����:��:�:':::,di�
presidente da ASSOCiação
do Ministério. Público, dr.
Nicolau Sevenano de Oli
veira, prestou a seguinte
declaração ii. reportagem;
"A rountão de hoje mos

LI'01.\ a vttnudnde do Mlnix
teria Público do Estado c

r, consciência de sua Im
nortâncln no Quadro elas
lnst1tui�ões". Na f:Üo o

DI', Nieolau Severlano de
Oliveira, prcstdente da
nssoctecõo do Ministério
Público, durante' a rcnutêo
realizada ontem e onde
ioram debatidos problemas
suncmcs a lei Org:ii.nlca
do Ministério' Público. A
reunião, da Qual nosso nn
grant c mostra um aspecto,
compareceu grande nú
mero de Promotores Públl

Em ll\ovimentadn as

sembleia geral, ont.em ren

lízad-i, a Associação do
Mirustér!o Público de Sall
ta Catarina dtecuuu o

ante-projeto da reforma
rde buse) da t.eí Orgá.nic:r
do Ministério Público, ela-

r
l!ora9° pela Procuradoria

Or-rul do Estado rum li

�\��ii����ia q{��. l�?��l����� �� Mal'orpromotores pubfícos.
Seguindo-se a mais de

duas horas de rCulii1io, .de
cídtu SI:! aprovai' a ínclu
são nn mensagem que o
oovémc do Estad6 enviara

Busca.�pés �
�;:'�"_��:;:;;t'��1t"?''J'''' .....- ...."'----

A defesa do Presidente do Instituto do Pinho,
nessa história do jacarandá, ainda não convenceu a

ninguém, porque não saiu das preliminares.
O caso, em resumo:

1.0 - O sr. Paulo Bornhausen promove a SUf_
I pensão a exportação de jacanrandé pelo pôr-to de
j Vitória - medida parcial e discriminatória; J2.° - firmas de Vitória denunciam ao Presiden_
te da República que essa medida virá beneficiar ape-,
nas uma sociedade comercial de São Paulo, na

tlual o sr. Irineu Bornhausen tem grandes intel'êr ...
:les, COmo sócio e presidente;

.

3.° - a defesa do SI'. Paulo Bonrnhausen veio
a�fal,rapada: qUe a m�didél fôra pedida por mna

!lnllC! paulista, através 11m sindicato (que apenas s�

limitou a encaminhá_la); que fôra feito o pedido na

gestão do e)(_�.)J'esidente (que não quis atendê_lo,
sem dúvida por não ache-lo justo) etc etc.

.

Mas, o que a defesa não diz é que a promoção.fOI SuspenS3, foi tornada sem efeito, foi pulverizada,
por determinação do Presidente da República, aire_
�és do seguinte bilhetinho, amplamente divulgado pelá
Imprensa:

"EXPORTAÇÃO DE ,JACARANDA"

Ministro da Indústria é' Comércio:
Autorizo a permitir, normalmente, as exporta_

Ções de j-acarnnd.:" uté que sejam concluídos estudos
completos, a' ê�'se respeito, a serem determinados,
lill1C'diatamente, pelo titulal' daquela Secretaria de

ES!:ldo."
,

Aí, esi{l, no mérito fi questão. Se tudo estava
cmll pOl' çento certo, o presidente da República, n�

colhendo a denúncia, dandC'...lhe fé, julgando-a pn'_
cedente a ponto de aparo!' a medida contra a quol
se insurgia _ cometeu um ato de desconfiança COll_

tra o Presidente do Pinh.o, acusado de favorecer in_
Icrêsses de família no exercício do cargo.

Nssa hipótese, o bilhetinhQ presidencial indicava
a obrigação de ser compreendido como bilhete azul.

'�s seus termos, aliás, mostram que o Presidente .Jã ..

ntO Confiou na denúncia, já porque mandou pe1'mlti.r,
1I.0Tuwlmente, as e.l.-portações de jacarandá, já porque
não aceitou as razões apressadas da medida, deter
minando estudos ('Qmplelos da matéria, a serem ex, ...

cutndos pai' ordem do Ministério da Indústria e Co-
mércio.

-

ator ,de
todos os tempos
faleceu

Gosn DE CHE!
ENTÃO PEC� CAFÉ ZITO

America Latina contra
Cuba.

MUDANÇA DA POLíTICA

O.; circulas politico-eco
nomicos de Washington,
cimentam que, com a con

cordancia do governo nor

te-americano em ajudar
nnancetramente o governo
cio ar. Jânio Quadros, en

tram OS Estados Unidos
numa nova fase de sua
orientação política. O go
verno de Washington esta
ria interessado, agora, em

reforçar as democracias
latino-americanas em lu
La. de se dedicar a fazer
de Cuba o foco de sua po
litica no hemisferlo.

A concessão do empres
limo dos Estados Unidos
ao Brasil poderá ser anun
dada hoje ou amanhã,
quando o Fundo Monetarlo
Internacional divulgará o

csrincmu de ajuda rtnnn
cetra adotado em conjunto
pela Alcmnnlia Ocidental,
r'rancn. rtuua.: Holanda,
Japão, Bclgica e Suiça,
além de bancos partícula
! es da Nova Iorque e com e

l}al'tldpa��lO do proprto
Fundo Mnnel.nrio Interna
ctonnt.

FACILIDADES

No programa de pror
lor-tação dos prazos de ven

L;,IH'!nto.� - dos pngnmentcs
(\J.<; dividas brasneíras, es

pera-se que o Fundo Mone
tarlo Internacional aprove
o adiamento de todaS as

dlvídas brasileiras marca

dns rmra pagamento este
uno e no ano vindouro. A
partíclpaçáo do organismo
nnancetrc ,mundial no

pl'ogl"amn de ajuda ao Bra
sil, nbnrta caminho para
(IUe todos os governos que
pru-l.lclpnm do Fundo se

bfHlf. �e . Jacaran�á
em Toros

Comunica-nos o Gabinete do Prestccute do Insti

tuto NaCional do Pinho;
"A fim de pôr têrmo a deturoncões e explorações

políticas veiculadas na imprensa, visando a aungil'· ,\,
pessoa do Presidente do Instituto Nacional do Pinho e

familiares seus, cumpre esclarecer;
a) - Em data de 18 de Julho de 1960, deu entrada

no . Protocolo do INP expediente da firma
MASUL S.A., solicitando providências para a

proíbição da exportação de jacarandá em to

ros, amparada por memorial do Sindicato da

Indústria de Serrarias Carpintarias, Tanoa
rias do Estado de São Paulo;

b) - na gestão anterior ,realizaram-se estudos só
bre a matéria, em reunião realizada em 4 de
noVembro de 1960, com a presença do Pre
sidente do Conselho Florestal Federal, do

Ministro da Agricultura, do Secretál'lo da

Comissão Permanente do INP, no Pará, do

representante do pove�'nador do Terrltôrio
, do Amapá, do representante do Serviço Flo

restal do Ministério da Agricultura e repre
sentante das firmas MASUL S.A., RIO IM

PEX S,A,;
c) � a atual Presidência nomeou _um Grupo de

Trabalho compost.o do Chefe da Divisiio de

Estudos de Economia Florestal, do INP, do
Presidente do Conselho Florestal, do repre
sentante do Serviço Florestal do Ministério
da Agricultura, representante do Serviço de
Inventários Florestais do mesmo Ministério,
do Secretário da Agricultura do Espírito
Santo, do Chefe da Divisão de Florestamento
c Refloi=estamento do INP, do representante
do SindIcato da Indústria de Laminados c

Compensados do Paraná, do representant.e
do Sindicato da Indústria de serrarias, Car

pintarias e Tanoarias de São Paulo e rcpre
sentantes dos prOdutores e exportadores de
madeiras do Espírito Santo.

d) - na sua audiência com o Presidente da Repú
blica o Presidente do Instituto Nacional do
Pinha foi incumbido da verificação da con

veniência ou não daquela medida;
c) - sendo controvertidas as opiniões e entendcn

do que a média colhida não dava margem a

decisão imediata, encaminhou a Presidência
do INP o Processo ao Ministério da Indústria
e Comércio ,paro. o prosseguimento de es

tudos e consultas;
f) - não se encontra no Processo qUalquer pro

nunciamento do Presidente do INP;
�) � as exportações de jacarandá em t(.Ito.s não es

tão proíbldas e ora se processam normal
mente; _

h) -.os estudos sôbrc o as.'iunto terão continuidade,
rO)1forme determinação da PI'esidéncl:l da
Rf'pt'lbllca ao Ministro da Indústria e Co
mp.rclo."

some:n para ajudar 'os es- 1"0 para sanear sua econo-
roreos do governo brasnet- mia,

RERUM NOVARUM-
Em 1891, em Roma, no dia 15 de maio, o Santo

Padre Leão XIII fazia publicar a RERUM NOVA ..

RUM.

A Carta Enciclica vinha à lume numa era de
intenso materialismo, quando a Revolução Industrial
havia permitido, pelo uso da máquina, uma abun..
dância que despertava o orgulho, a' ambição, a cobiça,
a avareza e assegurava o predomínio absoluto das
classes mais favorecidas pelo dinheiro.

Além disso, a Igreja Católica, agredida comba ..

tida pelas forças da heresia e dç sacrilégio racionalis ..

ta, ateu e anti .. clerical, parecia alheíar.. se dos pro..
blemas da <terr-a, dos Interêsses humanos, das neces...

sidades�ais imediatas das classes pobres. pl'incipa1.,
mente dos proletários - explorados cruelmente pelos
Capitães da Indústria, cujo fim era aumentar 09

seus lucros e acumular em suas mãos a maior soma

possível de riquezas.

Num flmbiente toldado
pelas doutrinas da eeacão
capitalista, envenenado
pela p,regação do máximo
'dialético e revolvido pe ..

las contendas da concor..

rênctn - Leão XlII veio
corajosamente defender o

direito dos trabalhadores,
privados das suas socie
dades de classe, dentro

dos preceitos da Moral e

da Fé.
E-jogando lodo o pres...

tígio da Igreja de Roma
no campo das lutas .91'..

ctaís, enfrentou li fôrça
imensa da plutocracia

organizada, do socialismo agnóstico e subversivo
acusando dire!amente os �quenos grupos que haviall�
creado para SI um desmedido poder econômico e con;
denavam à indigência milhões de operários,, Se é cento que Marx também- percebeu as
grandes inj:-sti9i1s que esmagavam os ttahnlhadol'es,d<' resto nao -.s procurou l'eSGlvêr senão sob uma
concepção mecAnleo-tlialétioa' e dentro do )lIttufflli<'
mo dos economistas liberais,

...

.

Para êles os acontecimentos históricos se pode ..

riam :_esolvel' conforme a fatalidade do processo de
evol�çao . q�e. d�termina ? progresso, A própria "iI"' ..
versao dialética resolveria jodos os problemas c 1('..
varia o mundo à ditadura do proletariado".

Enquanto isso, Leão XlII, do alto da Cátedra de
S. Pedro, via o mundo de forma diferente: uma somatotal em que entravam, como elementos substanciais
o céu e a terra, o divino e o humano, as necessidadesdo epii-ito e as necessidades do corpo, numa harmonia
poderosa e perfeita.

Para realizar êsse pensamento, bebido nas claras
fontes do ,b�tismo, o. Santo Padre se dirigia aos Se

nhores do Estado e aos Patrões, estigmatisando a in ...

diferênça dos l'icos, o alheiamenta do Poder Público
a crueldade dos capitalistas, que mandavam executai:
por homens certos tratados que poderiam ser feitos
por cavalos.

E exclamava nas máximas magníficas da sua ...

Encíclica: abandonados e exânimes. os operários vi�
;em sob a, desu'11ani.dade dos seus patrões, SUjeitos
a avareza, a desenfrelada competição da lei da ofer..
t� e da procura no mercado do trabalho, roidos
amda pelas moléstias profissionais e recebendo salá,.
rios miseráveis,

"Junte_,e a isso que o monopólio do trabalho e
o comércio tôdas as coisas estâo quase todos
nas mãos de poucos, de tal sorte que alguns homens
opulentos e riquíssimos têm pôslo sobre os ombro.'!
du�a inumerável multidão de proletários - um jugo
que pouco difere do jugo impôsto aos pobres eSCl'rl ..
vos!"

"Urge, assim, que se tomem medidas prontas'e
efiCazes e que se venha em ajuda dos homens das
classes inferiores que vivem numa situação de infol' ...
tunio imerecido.".

Como. se vê, enquanto M.:v-x se perde num mal"
confuso,de teorias e esquemas, Leão XIII, mais oh ...

tivo e mais realista, ataca o mal nas suas origens
e exige, pela intervenção do Estado e a cl'istianbw ..

ção do capital, Uma solução imedillta da questão so_
cial - também ullla questão religiosa e moral na prlo ...

pria expressão de SareI, o técnico das rebeliões e do
golpe de mão.

Ao aparecer, como era natul'al, a RERUM NOVA�
RUM levou a perturbação aos ll1eios mOI'xis-.
Ias e agnósticos. Os socialistas receberam_na com

filaudas e Pl'ognosticaram a sua falência e B seu df'.,
sapareCimento. '

-

No entanto, setenta anos depois, no mundo in_
teiro e no Brasil, o proletariado, comemora o aparc...
cimento da Carta de reivindicações. No dia 15 dêste
nl?·MaracanãzinhQ, mais de duzentas federações ope
rárias do Rio Grande do Sul, Paraná, S. Paulo, Rio
ele- Janeiro, Minas Bahia e Pernambuco rcuninm ...se
para s..'lJientar o acontecimento,

A RERUM NOVARUM· n�o mOl'reu: estú aí
bem viva. florescente e bela, levando os operál'ios <''I
somhra de. Romn _Qnrl!- que .se.. possam ules defender.
dos ventos mfius que vêm de Mo�cou.

Seis dias após comple
tar 60 anos cte idade, mor
-reu Gary Coopel', o famo
so ator que teve 35 anos
de initerrupta. atividade
cinematográfica, durante
os quaIs atuou em enorme
quantidade de filmes, re
cebendo, por três vêzes, o
"Oscal'" e uma Palma de

,Ouro do Festival de Can
Iles. POUC(lS dIas antes de
morrer, Gal'y foi chamado,
..o telefone, pelo Preslden
lê Kennedy, com quem
(:onverson, Pouco depois, o

Vice-Presidente L Y n d o n

John�un tentou fazer o

�;A�ll�Od�a�ala�. �Ij��e��
médico que revelou ao

rotor en('ontrar-se êle ata
l'ndo de cáncer ficou pm
fundamente impressionado
com n coragem demons
Lrada pclo doente. A Hol
JywOO(\ continuam a ehc-,
iraI' mcnsa:;>;ens de pêsll
llles do mundo Inteil-o,
f'nviadns pelas mais diver
sas f! ilustres personalida
des, desde governantes e

:;rt!S�3S a homens do po
vo. Após a celebmção de
mis�a na Igreja do Bom
Pastor, o cnixão de Gnry
Coop!'r hoje será levado ao

túmulo, em cemitério não
! el'clndo, por velhos ami
gos, Henry Hathaway, Wll
liam Goetz, James Stewart,
Jack Benny, Charles K.
Feldman e Jnrry Wald. A
c·spãsa do morto, por cuja
influência êle se cenverte
ra 1\0 Catolicismo, pediu

Assim o que interessa é o mérito. Se nada havia, que, em vez de enviarem
Por que o telrlvel bllhetll1ho plesldenc13l? POI que tlõl'e<;, façam do:\ções a

as defesas dJ[�lll\S do PleSldenle do Pmho não alu!Jcm �I:� il��;�ttl:��CÕ��\l(o�����:ld6a ê�� btlhetmho saneador? ��nC'p.r.
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cru Londres roram inscritos
P r R E S S E P I T J B A

• 1:1 Iisi.a elelforal e terão di-

foi r��;:��daO�o�:�����.�l.�:��i.��\d�7 ����:���:�;:pj:el:1vao� i ;;�;;�e.�" "���I�l�:iS p��x���s
triz ele Nossa Senhora de �átin',:1, no gst.�ejto. o en!.il{,f:' II hend oa-sea. Os (:üis gatos
matrimonial da gentil e prendada �enhonta Antonieta

dl311VI' l-SC -Porky e "Tim"
Voz aepntba, dileta tuna do ,';1'. Togo gepít.íba e de sua

-,J Icrnm Inscritos na lista
cxmn. espõsa Maria de Lourdes Vaz Sepitiba, tradicional I CO!!i u sobrenome do dono.
ramtna calarlnense, com? sr. J�el Rogério �jr�s.�.roemi-I ') cunerciante de papel Ro
nente comerciante em Lajes, e !Ilho do �asaJ Hllall� An-

oert �,Iisl, que se propõe
drade Pires e de sua exma. esposa Adelaide Mello Plr.es. 'a;Zol',: a pedir o mesmo di

paranínfnram o ritual religioso por parte da noiva: rene a outros oots gatos
ütdertcc CanalU e srta. 'rercemte Vaz Sepitib.a:. Srta .Ó:

mais jovens: "Grriger rnünn"
Daura Costa Vaz e Bernardtno Costa Vaz. No CIvil: 05-

e' Sheba".
vuldo Ramos e.ara.: Sra. Naney Vaz Rosa e DoOll0g0S
Fernandes de Aquino e Sra. Por parte do noivo 110 ritual

religioso: os jovens Togo Vaz Sepltlba e Alice Maria Vaz

aeptube. No Civil: Dr. Wladlslau Oco; e srta. Zulma Borges
de Mello e Dr. José Schmldt, e Nancy Vaz Rosa.

Após a cerimônia oS convidados foram recepcionados
na residência dos pais da noiva. no Estreito.

Tendo, domingo, os jovens nubentes, seguido. por via

aérea para Curitiba, em viagem de núpcias.
Ao jovem casal, bem como às suas respectivas ramí- que tenho servirá para' um

,��a:�s�ej��:a��o�::tl�::�nCeon�g:;t:sq�: ��::c!��:�e tlr�i�� ;:\:a��:;s, ����:-�:o e�:s �

tei-ruptàs rêllc1dades.

ANIVERSÁRIOS v contecimentos Sociais
Prefeilo LEANDRO SERIOLI

mas que diferença!
A q">nfid�de t pe'lll<"u. mas � qualidadt-, 1,,,,,d,1 t Ftr
nml(I �nl 1'6 Rv)'.1 - (I pl'q"f'fK) segr':do do, grAndes hirof; m

�:�,�:��� ::��!��;3r,�:�a;:��:��j��t���:fh?:
·a"$;nJ.:re�!cmel' Prt[rrid" "no Iodo o mundo h� quue um século,
" Fuõ.l�"'o cm PJ Ruyill , mUItO melhor t mais econômico.

V:::JA A ülHilffNÇA ROYAL:
... .

M=J
,.� ' •. ·'�r,"'-' i"r"",., 1.'0«-<0
.... r:.-...·'�.�"I!, <1��i��r.J. t p".
:,;o;k' ." .,."'�,� I '!7T.d".,",

. , '"._,..•. :".,,�y,,!; 1."1119<1""

GR.iTU, p.,.••e.:tba- • "C..niI1u Rçyd", com da.n... d.
'",;:eiu,. Llunnd.. d� bolo! • pnll>l aJpdoo; a<n:.� I. D. M.",
sa.';r. - 1kpt.> RS-} - Caiou p_.r "7�, Rio d. Jln.i.o

"".i, "OI P'o�". �. �"olld.d. d. 5T.....O ... IIO 811.ANOS or It"ll�. , ..c.

���:: �:I::J:O::r�!�;&
Srta. Conlta Maria Souza

artn. Eda Lourdes Maia
Sr. Ogê Cunha
Sr. Artur capeua
Sr. MlÍrio Silva

CASA OU APARTAMENTO

viverem. E como eles algum
dia serão chefes de família,'
pedi o direito de voto e

preenchi a ficha- eleitoral.
Não pensem Que eu esteja
louco. Como a rainha Vito
ria, tenho mais confiança
nos antmais do que nos ho
mens:'
.._------'_"

CSVALDO ,MELO

: aS óticas �[U��tl
Tem a grata satisfação de comunicar à distinta classe

médica, o lançamento do seu novo e revolucionário tipo
ele lentes de contacto: LENTES DE CONTACTO COR
NEAIS TORNEADAS LAPIDADAS, consideradas as mais
eficientes pela técnica moderna.

Comparando com as comuns que são prensadas, as
atuais oferecem Inúmeras vantagens, sob todos os pontos
de vista. A sua. espessura é ínnma de 1/10 mm. e propor
ciona uma adaptação rápida e tolerância Indefinida. São
elaboradas com plexígtás especiais que oferecem seguran
ça e precisão absoluta, sendo ainda indefol'mávels e elimi
nam totalmente a. tensão visual, frequentes nas lentes de
ccntécto corrruns Ou antlB'as�

.

aste aperfeiçoamento, representa, sem dúvida, o 61t1-
amplamente difundido, onde milhões de pessoas vêm
usando com pleno êxito, segundo 'a estatística publicada
nas revistas técnicas Internacionais,

• No Brasil. estamos lançando em primeira mão, 1:1-
brtcadas inteiramente em São Paulo, com matéria prlmn
e mão de obra alemã da mais alta qualidade

ãste aperfeiçoamento, represente, sem dúvida, o útu
mo passo Para a completa perfeição de lentes de contacto.

Brevemente, lançaremos lentes de contacto corneais
bttocaís, com o mesmo processo.

Para quaisquer ínformacões mais detalhadas, esta
mos ,ao seu inteiro cUspór.

Certos de merecermos uma bõa acolhida por parte de
AtenclÓSamente

óTICA SCUSSEL
Unica Casa Especializada
nn Capital

Enlace Matrimonial

VINDE-SE AUTOMOVEl

Mist, que é solteirão 150

anos I, não brinca: - "Ê
simples disse ele - pois -----------------

eu devo pensar no futuro de

meus gatos. Dei instruções

:�r:l�:��rquad:d�n:� m���:� �
..

tudo seja deles. Tudo aquilo �;.uJ.ll!��

A'3 :t.\'ft::!€mS�
(�'IOII·R OWIDUR '"

-

DlClltlVf
,..., frwúulMi .....·1J

I

CONVERSA COM A CIDADE - Como vai você, d
Cidade, (até parece aquele anúncio de râdio: "como
vai vocqd. tosse"?
- Vou> assim. meu amigo. Não me viu nas festas das
rainhas e no dia das mães?

-

- Não. Onde você estava minha velha amiga?
- Então você não viu aquela velhinha ali, pela praça
e ma Felipe Schmídt, esquecida e maltrapilha?
Que estava chupando laranjas e jogando as cascas nas

calçadas. Aquela qUe estava com os sapatos sujos de
lama, porque os enlamect nas poças daquela agua
imunda que corre por ali?
- Não ...

- Não? E' que você não me viu mesmo ou fez que
não me viu.
- Era"�im. Ao meu lado estavam fazendo e dizendo
bobagens o Adolfo é a Marta.
Pois era eu mesma ... a dona Florianópolis.

21;5/61

PROCURA-SE COM URGENCIA CASA OU APARTA

MENTO COM 3 QUARTOS EM ZONA CENTRAL. QUAL
QUU:R INFORMAGÃO COM ADALBERTO, PELO FON�
2) -36, NO HORi\RIO DAS 8,30 AS 11 E DAS 14 ÀS 18 hs.

21;5;61

{Participação - iNASCIMENTO
Cesar Simões 'e Nícete Moreira 'Simões I pa·rlii!i'pam
aos parentes e emtgos o Jnascbnento Ide soa filhinha
JULIETA, ocorrjdodía 5 do corrente "na Matemidade
Dr, Carlos, Corrêa. I 17/5

VIS1TE
SAYONARA em RI - FI

vende-se um automóvel marca Wolvswagel' rabrt

rar:ii.o 1953 em ótimo estado. Tratar na rua.Nerêu
Ramos, i6.

21/5/61

o
.

melhor ambiente com a melhor música,

RUA .JOAO PINTO - TtRREO DO HOTEL ROYAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-o .,'U.DO'· o au.ll!l UTlOO D1.A..alO ,O••• ·O...T.uu. ... FLORIANÓPOLIS, Tf:RÇA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 1061

�o Pais oD�e Dão mais �averá elei�ões
(Transcrito de O GLOBO rude atentado jamais come. continuara a governar eis- vres, com tôdas as garantil\s

_. RIo de Janeiro) tido contra o regime demo- crtcícnàrtamente, eürman- constitucionais, nosso povo
com a presença de nume- crâtlco em terras amertca- do-se apoiado pelas armas e escolherá seus dirigentes e

rosa delegação embarcada nas, pelas palmas compulsórias seus representantes. Vere

no Rio de Janeiro, eepectat- Disse o Deputado Bento 'da massa anestesiada pela mos, então, se êsses depu
mente convidada, transpor Gonçalves, presidente da propaganda c obrlgatórla- tados que foram a Havana,
tada e hõspedada pelo Go- Frente Parlamentar Nado- mente presente aos comícios. testemunhar sorridentes o

cerno de Havana e acom- naltsta e chefe da caravana, Tal e qual as mais repulsl- anúncio do fim da liberdade,
panhada até o aeroporto que iriam a qualquer outro lias ditaduras da direita e terão a coragem de pedir
pelo decadente Sr. Luís Caro. pais que os convidasse, para da esquerda. O processo da aOS brasileiros os votos que
los Prestes, o truculento estuda.' as condições de vi- comunistização está chegan- os cubanos já não poderão
Fidel Castro anunciou - da de seu povo' e os graves do a seu têrrno. Os sovIéti- proferi. Que o façam. SoH
conforme estava previsto e oroblemas da hora presen- cos, ao menos por enquanto, dárlo com os sofrimentos

programado - a trunsror- ee.. Disto não temos dúvl- atingiram seus objetivos. dos heróicos democratas,
mação de seu país na prf- da. Todos os pretextos ser- Mas no Brasil, felizmente, perseguidos e ruanacos pelo
melra (esperemos que seja vem, desde Que se possà via- as coisas são diferentes. As comunismo tídeljsta, nosso

����cate���d�ep:����a �r ja�e�� gl�atÇe:�ssante saber a ��e���::da:o:tl��:r�felt:s s�l� t�:��:t:ao r:�:::�a�ar-lhes a

cialista da América, que conclusões chegaram és-
Da delegação, ímprõpr-ía- ses deput.ados nós "estudos"

mente chamada brasileira, cue-reeuearnm em Havana.

faziam parte vinte deputa Como terão reagido _ êtes
dos..-federals. Outros vinte, que enchem a bôca para se

aproximadamente, tiveram declararem representantes'
o bom-senso de desistir da do povo _ ante a afirmação
ex�ursão. que denunciamos do ditador sangutuárlc de
como verdadeira traição aos que não mais se realizarão
sentimentos e Ideais de eréicões na ilha de Cuba?
nosso povo. E fizeram mui rerãc aplaudido a acintosa
to bem, pois os colegas que

.. irada que liquida com a

���I��!:.:: n; �:��t�;:p;��_ �:�rl�u�:no�u���;�::::s� DR. SAMUEL fONSE�
Dr. Lauro Daura �:�;::' a!�i��r q:;�egi:� e��� - ��

•

CIRURGIAO-DENTISTA

Clínica Geral �:'���a?Ot ::�t�t;ro��v:�.m;� 'l'r�f�����cali��;�rJ;, a�� �l���;'de.
deE������!�a c e�a��:I��� ;1��lo�t�:n��en:I:: ��%i::!� CIRUIWtAR:�ii;��;E��ni��O-FACJAL panhia Cervejaria Brahma, Administração Cen-

rias. Oura rudícat das Infee g:ens? Ccnscnórto: Rua Jerônimo Coeiho 16 - 1° andar tral, Caixa Postal 1205 - RIO DE JANEIRO

��:�'ê�����:i�O��':I:i�;i� e� se�ámC��!�:o p:v�o::�'� �:�� 1'�lCClU8ivampnreo:�;2;�l'a� marcadas. 14-16 - 17-5
ambos os sexos. Doenças do =:"':::==__:_=�:":'::::':___ _:====:"':'::;::_'::'::::':'_='::'::=.�_---'C_ --::_""':' --,-

_

aparelha Digestivo e do sís

tema nervoso.

Horário: das 10 as 11,30 ns
e das 14,30 às 17,00 horas

conSultóriO: Rua Saldanha

Marinho, 2 - 1.0 andai

(esq. da Rua João Pinto)
- Fone: 3246.
Residência: Rua Lacerda

Coutinho, 13 (Chácara de

Espanha - Fone: �248.

A's Mãe s
Mães.

Dia das Mães!
Que lindo pensamento!
Realmente, ninguém nes-

te mundo merece mais de

oicacão, honra, carinho,
presentes que nossa mãe.

Ela representa a nossa

felicidade, porque sente-se

feliz quando nós estamos

alegres e é ditosa quando
n68, seus filhos, somos feli

2:es. _

As mães merecem multo
mais do que o máximo que

podemos fazer para alegra
las, para torná-las felizes

Nunca um filho poderá la

"zer tudo quanto sua mãe

merece; nunca poderá ele,
}>01' mais que laça, retribuir
o carinho, o sacrifício, a de

urcecãc. a vida que sua mãe

por ele -dispensa, dêle cui

dando, cheia de amor, des
de os seus primeIros rnínu-
tos de vida.

'

É, a mãe que permanece
acordada, velando, para que
o filho possa dormir e re

pousar,
É a mãe que sacrifica a

própria .saúde para o lilho

nâo adoecer, e é ela que
arrisca a vida, quando a

saúde do filho está em pe
rigo.
Quanto significam as

Mães!
.

��i
Dias das Mães! QueridOS

colegas.. ...,
Nêstc Dia das Mãés, não

se esqueçam de demonstrar,
de maneira bem distinta, o

amor que vocês têm por
suas mães. Lembrem-se de
las com um presentinho,
uma lembrançazinha, um

cartão bonito, umas nôres
e levem a elas com tudo o

que levarem, um beijo de

amor e de .gratidão. ElaS
merecem tudo Isto é mais do

que tudo que fizerem, mas

Seu coração, bol'!.doso e cheio
de amor, receberá a menor

manifestação de carinho. se

esta fôr sincera e vier de
seus filhos.

Salv.� o Dia das Mães!
Deu:) abençoe as Mães!
Carmem Maria da Silveira

3.1\ Série C.

ColégiO Estadual "Dias
Velho"

DR. LUIZ E. ROCHA FREIRE.
CIRURGIAO DENTISTA

AJ?ULTOS E CRIANÇAS
..

Participa a eeus clientes e amigos a mstaleçêc do
seu novo consultório equipado com motor de alta rotação
!' outros melhoramentos técnicos.

Rua Felipe Schmidt, 34 _ 10 andar - 5/3.

falan�o- aoJteu retrato
tA memória de Minha Mãe.

ESTHER LAUS BAYER
Bom dia, Mamãe! - Como antes, como nos bons

tempos, Como nos inesquecíveis tempos.
Minha Mãe: estou olhando o teu retrato. Vejo

bem como eras bonita, simpática, elêgente. Mas
mesmo que não o fosses, eu não to ·diria .. eu teria
pena de o dizer. Bobagem, não é?

"A beleza não pôemesa", - dizias sempre".
Mas eu acho, mesmo, bonitas tôdcs as mães!
O belo está no ser mãe! E tu. Minha Mãe, o sou ..

beste ser de verdade.
Mãe de Verdade: eu agora só posso ver...te em

teu retrato.
Com êste gracioso vestido cinza, êste peito bran ..

co da blusa, o babadinho plissadc à volta do pescoço o

unido à frente por um delicado laço de fitinhasveludo,
preta, às duas rosas prêsas ao lado esquerdo da blusa
- como gostevas de flores! - os cabelos negros, on-,

dulados, da côr dos olhos expressivos que me olham
daí, do -retrato da' parede, com o mesmo olhar de
amor com tJ.ua' eu olho os meua filhos.. tu és uma

santa! ,

..... Porque não me olhas mais com vida, com ca..

lar, Minha Mãe?
- Deus meu, porque? Porque? .

- Porque partiste tão moça, só com cinquenta
anos - que pena! - com a idade em que as mãe.':

deve_: ;i:::, �l:ã;,ufe��b�:;=r�;mE:�:���, j�n���� I

quenta e oito anos e, às vezes, me sinto jovem, ainda,

e penso tanto em ti com os teus cinquenta ..
-

Mas .. tu não morreste, não! - isso não é po..�..

sível. Tu estás aqui comigo ao meu 1ado, eu creio.
Teu retrato me fala. Tão doce! Tu em pessoa!
Daqui de onde eu escrevo, todos os dias, eu sinto

a ternura quente a esvoaçar junto de mim.
Sinto, como um reçogar de pétalas, a maciez prc..

tetora e amiga de tua mão pousada sobre os meus

ombros.
Q\lantos vêzes em ti, ó Mãezinha, eu vou. buscar

a inspiração fugidia que me ajuda a escrever para- e!"..
quecer o lado sombrio da vida!

Quantas vêzes eu converso. baixinho, com o teu

retrato, da parede. � olhando Q teu rosto moreno [ego
lhe beijos beijos e, reverente, eu peço à tua intelt-,
gência lúcida de professôra dedicada e estudiosa que
eras, para que ela me dê fragmentos de beleza, -
Como escrevias bonito! - da 'beleza de que necessito,
para enfeitar o vazio das minhas frases nuas!

.

Quantas vêzes te peço - ô imagem imortal de
Minha Mãe! - que me ensines .a· fazer tudo o qt1;e já,
agora, eu não mais sei fa'ter, mas que preciso e devo
fazer enquanto ll_'le restar vida! jG

A ti eu peço coragem. peço companhia, peço ca..

rinho ... A ti eu peço o que desejo; e o que me Ialta:

aquêle teu grande amor que foi o que de melhcrt a

vida me deu.
Contrita, de joelhos, rezando, 'Com.. flores para te

ofertar, eu te peço ao menos a sombra etérea, aco
lhedora, daquele amor magnífico, daquele amor su .. -

blime, daquele abnegado amor, daquele amor puro e

sincero, amor sacrificíc, amor renúncia, arnor côr.. ':le-
rosa ... Que só as mães possuem para distribuir, às
maneb.ei�s, aos filhos da Stra carne.

Oh, Minha Màe: já quE!· não podes voltar dá.:.me,
manda_�ne lá do Céu, na aragem. macia que embala o

segrêdo do desabrochar dos botões. 'IlS tuas carícias,
a tua benção, com um daqueles beijos gostosos( quel só
tu me sabias dar. -

Made ...·ll'os, _ sim? - el1 esperarei, eu fico

eS-1perando ·saudosa ... espera�éi sempre ... sempre ...

todos os ditas. .. todos os lhas ...

Tijl,cas. Maio, de 1961'

�om�aD�ia �ervejaria BRIOIl
.proporcíona a )ovens interessados a, aprendizagem das profissões de

IMESTRE DE" MAOUINAS E MESTRE CERVEJEIRO . ,

com treinamento de dois anos nas ,suas (fábricas do RIO DE

JANEIRO, SÃO PAULO, CURITIBA e PORTO ALEGRE.
concluído o aprendizado, oferece aos candidatos' que tiverem
demonstrado a necessária capacidade, a oportunidade, de- a

perfeiçoamento �o exterior (Alemanha ou Estados Unidos),
. mediante frequência de cursos adequados, com possibilidade
de ohtenção de diploma.

° CANDIDATO DEVE:

ser brasileiro

ter a Jdade de 18 a 25 anos I

ser reservista

ter curso secundário ou pelo menos ginasial com
pleto

ter conhecimentos do idioma alemão

escrever carta do próprio punho, acompanhada de

"currieulum I.vitae"·e fotografia recente à Com-

SCANIA-VABIS DO BRASIL S.A.
-Veku/os e·Motol'es-

tem a satisfação de comunicar as nomeações de

AUTO· MECÂNICA ALFREDO -BREITKOPF S.A.
- BLUMENAU-

1"0. COM. DE -MADEIRAS BATTISTELLA S.A.
- LAJES-

REAL AUTO PEÇAS LTDA.
- JOAt;:ABA-

como seus

CONCESSIONÁRIOS AUTORIZADOS
nessas cidades do Estado de Sta. Catarina,

aparelhad.os para prestar aos Proprietários de veículos

SCANIA-VABIS
a mais completa e perfeita assistência técnica e

já mantendo em estoque, PARA VENDA, os famosos

CHASSI L 75, para Caminhões, e B 75. para
Onibus de carrocerias de 'quaisquer tipos.

[
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ATLÉTICO E TAMANDARÉ JOGAM ESTA NOITE COM UM OBJETIVO: A REABILITAÇÃO - Os conjuntos do Atlético e Tamandaré, que vêm

precedidos da derrota, o prime ira no confronto com o Paula Ramos e o segundo diante do Gu arani, pela mesma contagem (3xO), são os protagonistas do
match desta noite, quando prosseguirá o Campeonato Citadino de Profissiouais de 1961. Bom duelo deverãô sustentar as duas eqúipes do Estreito, com
início às 21 haras, devendo às 19 haras jogar os conjuntos suplentes, pelo Campeonato de Aspirantes.

·----------------C-e-r-ta-m--e-J-u-v-e-n-i-l:-,V-E--N-C-E-R-A--M--B-E-M---

·�o-�." ',_
"

.

���rnmTI�� I
OS DOIS LíDERES

__ � u U
Na terceira rodada do quanto que o alvíspreto

Campeonato Citadino de triunfou sôbre o Taman ..
Juvenis, efetuada domin; dar. por 3xl.
mo pela manhã, os líderes Domingo próximo o cer.
invictos Figueirense e Gua tame prosseguirá com as

raní sairamese muito bem, seguintes partidas: Bocatu-

U O fi a J. U v a ,1 x O U a r a D I· . 1 ��';'i:��en�: �au';�u�:� �:,:o;i!"�;l��f:o' e Paul.

li
mos ° escore de 3xO.' err-

..

COM VISTAS AO DEPARTAMENTO
NÃO FORAM ALÉM DE UM EMPATE BOnUENSES E BU CRINOS - MUITAS OPORTUNIDADES PER- DE FUTEBOL DA F.C.F.
DERAM OS AVANTES· LUIZ EWILMAR. OS AUTORES DOS TENTOS - Venceu ua preliminar o Guaraní. Ipe16 árbitr-o. Na equipe do
Com Bocaiuva e Gua.. no César, Juarez. Pitôla,' la, Luiz, Guará, Célio e meyer. Roldão, Helinho e jogo de profissionais, o Nos jogos do Campeona•• Tamandaré, um jogador a.

raní apresentando virtudes Luiz e Célio. I Odilon. GUARANI: - Osmar. • .. I Guarani levou a melhor to de Aspirantes da Cidade
I
tua com wna camiseta com

e defeitos, mais êstes que
I

No Guarani gostamos Aldo; Wilmar I, Arivaldo No embate entre os a�_ pela contagem de 2x1. temos nota.do wn� .anomá..j �m número. que não chega
aquêles, prosseguiu. na tmais de Wihnar I, \Vil. e Adelson: Beto e Elpídio pirantes, que antecedeu ao I 'Renda: Cr$ 1.600,00. lia �ue esta a eXl�lr. a a·,

I
a ser .algarlsmo. �

Trate-se

�::eat�e�i:;'\��O'd� �:: �:e�:�r�;H��:fs�n�elhorl (Zézinho): Wilmar II, Loh..

Cresce o entus'13SmO �o�ular em :;n�t:�s ���raln�:'�i��J�i�,��:n;�a��ma�iS:��e�c::;�:boI Profissional. Um tento Arbitragem regular de Como se sabe, eX.lge a lei
t tá�IOS na assistência que

�:rar:��ala::tr; �,���:�� ���:an�lvea,B:�:�:::.o por

I C A F E Z I N H O, NÃO!
•

• ��t;:;��qU;a:p�Og;:r:e� : �:lXj:��:ta�o::remel��rta�:
�;�c�n:�i��;,�;��ult:��e�fJ� _ �::;;OSjua,��C�e�oAe .

C A F E Z I TO! torno �a 1 Renata InternaclOnall�o�o;s '�o�tan��eo��if��e:�i��:�ã�o e;;"��:i;�:ntoco:;;
pelo público. porquanto Tacó; César e Jaime; Pitó_ Y para melhor identificação Futebol.

�!f J:P�e:��to� :u�:���: .

"
, ".;I",,-��i �e Santa Catarina�:df:i t�:::i�:todoF:�'�'��:; Colocações dos certames de juvenís. aspi

dos marujos uma boa ext; rantes e profissionais e Taça Eficiência
biçãc, mas nem sempre PROFISSIONAIS
pontificou na cancha, pois
a equipe bugrina, com a

linha de frente que possui,
deu trabalho imenso á re

taguarda, chegando mesmo
a ameaçar não poucas ve;

zes o �'eduto guarneci��
PO' Tatu. .,Os aventes, quer do Bo..
caiuva, quer do Guaraní
estiveram numa tarde bes..
tante aziaga, com petardos

folani�n7:md�:�����[r�aná
���z�· t��e��l;nar��!���
la e Roldão perderam opor. 1.0 lugar _ Figueirense e GU<I1'aní, O
tunidades preciôsas para 2.0 lugar _ Atlético e Bocaiuva, 1
marcar. Luiz, nos estertc- 3.0 lugar � Aval e 'I'aroendaré, 3,
res da peleja, conseguiu o 4.0 lugar � Paula Ramos, 4 �
gol da vitória que não foi ._��
��;o������ aiee��el' á�b�: TAÇA "EFICIENCIA"

cisão do 'bandeirinha" Sll.
vano Dias . que pilhou o

jogador em impedimento, o

que não deixou de causar

protestos entre os torcedc;
res boquenses- Contemos

tres bolas na trave, chuta ..

das por Wilmar, no pri ..
meiro tempo, e Guará e

Luiz, na fase complemen..
I••••taro

O tento inicial surgiu
logo no primeiro minuto

de jôgo. Num ataque que

provocou pânico na. def�sa
bugrina, Luiz, quasl fora

da área, arremessou com

violência, cobrindo a pelo..
ta o arqueiro Aldo que pe
lo .chute não esperava. A

en trada de Zézinho, em su ..

bstituição a Elpídio, deu

alguma melhora ao .con.jun.. (
to tricolor que parha fll'lne

)
á nroêura do empate que ,

veio a surgir aos 35 minu ..

tos. Falhou César e Wil..

mar, correndo pela extre·,
ma direita, fulminou no

canto, apanhando despre:vf>..
nido Tatú. Na fase .fInal

não aconteceu tentos, á não

ser o que invalidou o árbi ..

troo O lx1 permaneceu até
o apito final, resultado êsse

que não beneficia os do�s
No Guarani gostamos mais

de Wilmar I, Wilmal" II.

pôsto.
Os melho):es: No B()ooo

caiuva
.... pontificou Guará

que também mereceU as

honras de melhor homem
no gramado. SecuI1daralT' ...

JUVENI S

28 de maio, dia da malar
regate que já se teve no- Um único tento verifj; aínbos os prélíos.
��l��e em agues barriga- cou..se na rodada de sébe; A classificação, após a

O Prot. Seixas Netto, do do Campeonato Ban .. rodada de sábado, passou a

que em outras oportunída- cárie de Futebol de *1, ser esta:
des tem mostrado o conhe- tendo a equipe do Unidos

���to'e d���ter�f��da� (B�ncos Paraná-Santa .Ca.. .1.° lugar -:- Unidos (in.
antas, Intormou aos orga- tann� e Lauvora de Mu�as ViCtO) e Nacional, 2 p.p.
nlsadores que, entre os Oeraís} conservado a II'.. 2.° lugar - Inca, 4
dias 26 a. 28 .do co�re�te, _o vencibilidade ao empatar 3.° lugar - Banco de

�:��om�mco:l��=�PO�� sem abertura da contag,em Cr�ito Real e Cai,,! Ecc.
mar calmo. com o Banco Inco. Porem, nômica, 5
É o seguinte o boletim o quadro de Gasparino 4.° lugar - Banco do

Geometoro do Prol. Seixas passou a dividir a Iideran.. Brasil, 6
.

NeI��dIO � passagem das
ça com ,o �anco Naeion�l ,A. próxima rodada, a pes,

FF (frentes frias), datall
do Comércio qu_e, na. par,!!" núltímu do turno, marca

base 16, 17. 18 de maio _
da de fundo, nao fOI alem encontros entre Crédito

Centro das frentes frias de um tento frente ao mo-,fReal e Caixa Econômica e
17, 2.5 e 26 Oruvas dentro deste "onze" do Banco do Nacional do Comércio e

��s c����a����;,d�� elllé�f� Brasil. 'Benedito refel'ic Inco,
ele uma <hera nos períodos
de 13"e 14 e 21 e 22 do cor- ,

l'e�:�tos norte nas datas ,Confirma-se: SANTA CATABINA É AGÓ-
��:�·�f�:�:s.a���: ��ls ��� BA "CABEÇA-DE-CHAVE"
termediãrias: D� 27 a 30 RIO, 15 (V.A.) - Di. em Cuiabá _ D. Federal x
��d�°J:�nte tnotcíos de hu- vulgamos abaixo a nova Mato Grosso; 12/11 e 19/11
Como se vê o Professor tabela do Campeonato Bra.. - o vencedor jogará com

Seixas Netto, tranquílísa sileíro de Futebol, modif.. Goiás; 12/11, em Vitória e

desd� [á a torcida de Fl�- cada pela CBD, com elte- 19/11, €:ln Niterói _ Esh,.
�������io�� ted;! ��c:�� _rações de jogos e dat,a�: do do Rio x Espírito Santo;
clonai para a i.e Regata ZONA NORTE - Série A 26/11 x 3/12 - jogarão os
Internacional de Santa

jl.R
Rodada, em Manaus vencedores dos dois últi ...

Catarina. •
� dia 1.1111 � �uaporé x mos jogos; acima; 10/12 ,Acre; dIa 12/11 AmazOoo 17/12 - o vencedor joga.
nas x Rio Branco; 2.R ro.. rá com Bahia.
dada, em Manaus ....:.... dia .

.

115/11 � Amazonas x GUa_
'

ZONA SUL
poré; dia 16/11 - Acre x 26/11, em Curitiba e

-

_ -.,,_- _

jRIO
Blanco aa Iodada, 3/12, em Pôrto Alegre-

em Manaus - dia 18/11 - Paraná x R G do Sul
Guaporé x RIO Branco, dIa 10/12 e 17/12 _ o venc�

Continua a cllletOlla do Aldo Luz empenhada na gral' .. 19/11 -!Amazonas x Acre dOl, eontra Santa CatarlJla
de maratona remística, marcada para o dia 28 próxi. ZONA NORTE - Série B AS SEMI.FINAIS
1110, a fim de !:ada faltar aos visitanles. I 12/11 -

em, Macapá, e E FINAIS
x x x 19/11, em Belem - Ama.. Desfrutando do privilé-A Federação Catari.nense de Futebol de Salão oficiou a pá x Pacá; 19/11 - em São gio regulamentar, entrarão

C.B.D., solicitando esclarecimentos a respeito da rer_ I;uis, e 19/11, em Teres�a sómente nás semi ... finais
,
lização do cp.mpeonaio brasileiro, sôbre a datá da sua � Maranhão x Piauí; Oi. pernambucanos, guanaba�realização e em que chave Santa Catarina participará,

I
dois vencedores jogarão a rinos, pau.listas e mineiros.

.

x x x j 26/11 e �/12, e o vencedor finalistas do último Can'.A Casa CarneIro, colaborando com o esporte, ofel'ece_ enfrentara o vencedor da peonato. Os jogos serão os

r� ao clu,be campeão de futebo! de salão da cidade, um Zona Norte, Série - A, em seguintes, todos nos dias
riCO trofeu. Por sua vez a equipe do Bom Abrigo, hC'_ 10 e 17/1. 2 7 e 10 de janeiro _ Per-
menageará ao campeão do torneio dos perdedores, 0-' ZONA NqRDESTE nambuco x semi.finalista
fer�endo um bonito troféu. I 12/11, em João Pessoa e da zona Norte; Guanaba..

. � x. x 19/11; em :,"ortaleza -Ira x sem' .. fil1alista da zo-
Aldo Luz e Martmelh, contmuam em grande ativide ... Ceara x Paralba; 19/11, em na Nordeste; São Paulo x
de, visando a internacional prova remística patrocina ..

'

�acnjú - Alagoas x Ser.. semifinalista da zona Cen ...

n�da e organizada pelo Aldo Luz. \
�

I g�pe. Os
_

vencedores joge ..
' tro.· dinas Gerais x semi..

.?, x x

I
rao a 26/11 e 3112, e o ven .. l finalista da zona Sul.

� Fe.�:ração Cata_rinens:e de Futebol. de Salão, ruf.. cedor enfrentará o

Ria)
O turno final será dispu

h��U.
Ira a� campeao regl0l1al de Fpohs, com um mag- Grande do Norte, em 10 e tado nos dias 14, 11. 21, 24,llIfico jl'ofeu. 17/12. 28 e 31 de janeiro isto é,

-

A diretoria do Riach:elo ;aJ,'�c: que deixou o .clube 2�/�0��� �!��� 5/11, ;:�J;:.nb a so�uTmop sou

em abandono, pois na Regata Animação, disputou a ... -----:::-::::::-::-:--::-:-=--....".-- _

i:sn��a�I��:r=�t;c�d:�v�n�����re;,:�sn���:s'den�: CLINICA SANTA tA'ARINA
dos os tempos diz'be: d� c;mod�mo de seUs diretores. Clinica

.

Geral
��=�:t�:i�e�se� �:,::ll�� cY:s:a;��f:,r��mo���= Doenças Nervosas é Mentars _
tal de -8.111 pontos. José Morfim, Sidnei Damiani e ADc'DIUa':' Complexos -·Ataque. _ Ma.n2u _

Agostinho Vieira somando 10.216 pontos foram os ProbJemitlco Afetiva e sexual
vencedores na classe Lightning, em .-ela de algcXl� .

Tra&amento peJo metroehoQae com aDtstetla _

enquanto que Luiz Faria, Arnaldo Cúneo e Haroldo Inaulinawrapla - CardJOI!Olorapla _ SODotl'rapta e

Barbato, foram os heróis com 7.662 pontos em vela Pl1coterap1a.
Dacon. Os titulas foram homologados pela Federaçáo Olreçlo doa Palqa1itraa _

de Vela e Motor de Santa Catarina. . DR, PERCY JOAO DE BORBA
x X x DR, los. TAVARES IRAOBMA

Em nossas próximas edições apresentaremos a classi. DR. IV:-'N BASTOS DE ANDRADa
ficação geral dos disputantes do call1peonato estadual CONaULTAS�Du 15 u 18 bora..
de vela, nas duas classes Sbal'lpie e Lightning, títulos Endereço: Avenida Ma.uro Ramol, 188
já homologados pela �.V.M.s.C. (Praça Etelvina Luz) � Fone 87.58

A grande competição re
mística. de 28 de maio, nes
La capital, promovida pelo
Clube de Regatas Aldo
Luz, quando pela primeira
vez em águas catartnenses,
teremos em contronto
guarnições das maiores
agremiações naútieas do

g:Ugy:�éiro�rg���napa���
Parto Alegre e Santa Ca
tar-ina, vem se tornando
assunto obrigatório, díá
riamente, em todas as. 1'0-
(las da cidade. Igual en'
tustasmo se nota no inte
rior do Estado, onde já se

crgnnisam caravanas de
esportistas que aqui virão
vibrar, com os ncriapon
tanas, numa torcida erga
nisada, estimulando as

guarnições catartnenses a

vitória nos 7 sensacionais
da LU Regata rntemacto
nal de Santa Catarina.

TEREMOS TElI(PO BOM
NO DIA 281)Ê :M"AIO
O Professor Seixas Netto,

Presidente do Instituto
oceanogranco Sul Amert
cano e nosso ilustre con

terreneo, num gesto que
p01uito o recomenda, e ain
da, com o proposítc de co
laborar com o Clube de
Regatas "Aldo Luz", vem

de oferecer aos dirigentes
daquele Clube, um estudo
a· longo prazo, das condi·
(iÕeS atmosféricas no dia

Certame bancário: apenas um gol
•

na tarde de sábado

L° lugar � Avai 1 p.p.
2.° lugar - Paula Ramos e Figueirense, 2
3.° lugar - Tamandàré, 3
4.° lugar - Atlético, 4

5.° lugar '-o Bocaiuva e Guarani, 5

ASPIRANTES

1.° lugar � Paula Ramos, O
2.° lugar - Avaí, Figueirense e Tamendaré, 2
3.° lugar � Atlético, '4
4.° lugar -'-- Guarani e Bocaiuva, 6

1.° Iugac - Paula Ramos, 36 pontos
2.° lugar - Figueirense. 33
3.° lugar - Avaí, 27
4.° lugar - Tantandaré, 22
5.° lugar � Guarani, 21
6·° lugar � Bocaiuva, 11
7.° lugar - Atlético, 8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Srla. Jussá Cabral Miss Florianópolis de 1961 recebeu a ,

faixa - Silveira Lenzi assumiú compromisso com a srla. :
Zuleika Mussi - Amanhã comenlarei sucesso Baile Bisluri ,
L'lra Tênis Clube. ' ,

,
��V�d�I��� :=c��:�:ãciec����:I:;;:,i rOe:����:o n�o�rr:n��c����:�o":.�.turl'" pro- •

NA CIDADE de cenotnbes. aconteceu uma grande festa de elegância, patroci
nada pela Sra. Ruth coíodei, com aapresentacãe da peça "Encarnação da vida

de uma mulher", de autor-la da Inteligente senhora Ney costa. O acontecimento

foi no domingo p.p .. Dias das Mães.

FELICITO o casal Dr. Aderbal (Maria Conceição) Almeida. pelo nascimento do

herdeiro Marcos Augusto, ocorrido na Materni�ade Carlos Corrêa.

SÁBADO p.p., registrou-se o casamento do Sr. Danilo Duarte Carneiro, com a

srta. Helena Cardoso. A recepcãc aconteceu na Rua Pedro Silva.

O JORNALISTA e Acadêmico Silveira t.eoeí, assumiu compromisso .ccm a gentil
senhorita Zuleika Mussi sexta-retra p.p. Felicidades ..

•

,
,
,
•

A SENHORA DI'. Orlando (Almira) Ooldner, promoverá um "Iunch" na próxima
qulntu-Ieh-a. Vai acontecer ..

LICENCIOU.SE hã poucos dias das funções de presídehte do Lira Tênis Clube, o

Dr. Walter Wanderley, assumindo � direção do Clube, o Dr. percy BOI'ba .

NA PRóXIMA quinta-feira, no Lux Hotel, acontecerá um jantar em homenagem

ao Dr. ElpidlO Costa e Dr. Teodoro Lelis de Oliveira Lelte.

NO PRóXIMO dia 27, na Sociedade Guarani de Itajaí, acontecerá uma elegeu
tíssírna festa, com a coroação de Miss santa' Catarina de 1961, Srta. Carmem

Neusa Formlghlerl. --:. Na Casa Calçados Três Garotos, há mesas à venda. ,
,
A RADIO oucruíé, festejou mais um aniversário de fundação domingo P.P. com •
uma grande festa radiofônica no Teatro Alvaro de Carvalho. José Tostes da •
Mairlnk veiga, aconteceu ..

"BOSTAN" _ é um novo modelo de fabricação Renaux, multo procurado na

Casa Brusque.

A SRTA. JUSSA Cabral, Mias Florlanôpolis de 1961, recebeu a faixa da srta. Lúcia

Maria Lange Mlss Florianópolis de 1960, no grande Baile do "Bisturi", no Lira T.e

MARIA LUIZA Batistottl, foi escolhida, gmbaíxatrta do Turismo. A elegante
moça, ê da Cidade de Brusque. Os meus parabens.

NORBERTO BALDAUF, conhecido pianista gauCho, aconteceu acomPanhado do

acadêmico de Medicina, Peter-Goldeber, no Sayonara HI-FI,lcom um bati-papo
regado a wisk 03 p.p.) .

O POPULAR cantor da Rádio Malrlnk Veiga, .rosé Tostes, esta hospedado no

,?scar Pnlace HoteL

COM UMA elegante festa, o bonito brotinho Joyce Ramos, festejou as suas qua

torze primaveras, recepcionando brotinhos do "socíew''.

SILVIA MARIA Fernandes de Aquino, comprêtou no dia treze p.p., dez prImave
ras e ofereceu às amiguinhas uma mesa de doces, guaranás e etc ..

PRóXIMO DOMINGO, apresentarei dUaS senhoras da lista das Treze Mais

Elegantes de 1961.
-

â ��__� � • _

VENDE-SE( I

Um terreno na Ponta do Leal.
Tratar à Rua Padre Roma 59

VENDE-SE
1 Sofá.. �an,n, pràtícamente novo por Cr$ 7.000,00 à
vista - Tl'lait�l': Fone 26 14 - Germano - Dás' 12

àa 18 horas

MO rOC!CLISTAS
A HA1NHA DAS RWICLET,AS, avisa que

.

esl!l aptn a executar n serviço de pintura em

Motocicletas e Lambretas. Rua: Conselheiro
Mafra, 154.

Dr. Henrique Prisco
Paraiso
Médico

OPERAçóES - DOENÇAS
DE SENHORAS -

Clínica de Adultos

Curso de zspecianaecêo no

Hospital dos Servidores do
Estado. -rservtcc do Prof.
Mariano de Andrade). çon
sultas: Pela manhã no

Hospital de Caridade. A
tarde das 15,30 horas en'Q
diante no consultório, à
Rua. Nunes Machado, 17,
esquina da

Tlra.dentes-ITele!. 2766. - Residência -

Rua Marechal Qama d'Eça
n.e 141 _ 'reter, 3120.

_ 1 .��.( t··

�N�INO.,
• VEMD. MAS

BlMCAS DE IORMAIS
E REVISTAS

Programa do mês de Maio
DIA' 11-

Grande "show' da famosa orquestra "Os Jockrs"
DIA 13 _ t

Baile do Bisturi, com a orquestra de'rcorcerto Baldaul

DIA 14-

Disco Dance com orquestra.
DIA 27,--

Grande aotrée dos artistas catarlhenses, oferecido
as delegações remistlca.s visitantes.

"

-I-

2
P.ra coloc.,. lirnin•. �!ir.·.
do Munido. c:>m I�•• pf<uto
do pol&!!"" " ��.n;.�� no o.p,'

:�':••;;;-,!"I.. �, NI�nr.l por 3 ;;��!3'::"�:;:O:::'�:::�"'.� 1
C�m Mon01[e .. ludO Sf tu num

,n�Unt•• Sfm complic .. ç�,,,,

Você� a diferença logo na prbneira barba
co�

Compre � famoso. {STÓJO CAMPEÃO
contem um lI.p�lelho GILlErTE M;,,,TECH e 11m MIlNIOOR

de ê Iâminas CH,LETTE AZUL, em útil estôíc de plãslico

E' o seguinte o texto
da indicação apresentada
pelo deputo 1· n b Che ..

rem ern defesa dos inte..
resses comunais.

INDICAÇAo

bleÍllas. dos Municípios.-
todo o País; o deputado ínfra-asst;
Considerando que o nado indica:

crescimento da' receita 1.0 - Que, esta Assern.,
municipal não é propor., bléia promova,· através
cional aos encargos da Mesa OU de Comissão
munais; Especializada um amplo
Considerando que tais movimento de opinião

aspectos negativos vêm dos municípios eatar-iner- ..
ocasionando séris preen_ ses, a respeito das eonclu.,
sões os municípios; sões da Comíssão de AF..
Considerndo que n Reu sl:mtQs Municipais da 1.·

nião de Govemdores de Reunião de Covernàdo
Santa .Cataríne, R i o
Grande do Sul e Paraná,
realizada nesta Oapítal,
em fins do mês de mar..

ço, sob a Presidência do
Bxmo. Sr. Presidente da
República, <'. Comissão
encarregada de analisar
as necessidades comunats
apresentou uma súmula
das principais' etvtndíce;
ções dos municípios;

.onsideran .. o a atual
situação. ecoh '

...o-finan;
cetra dos muni rp s ce;

tnnnenses, .• sveunente

eb.Lde pelo pi ··"so ín;
Ilacionár-io que envolve

res, a fim de que se tor..

nem reais e efetivas as

medidas reivindlcadas na..

quela reunião.

2.° - Que, sejam iJ' ..
formadas desta decisão as

Assembléia Legislativas
do Rio Grande do Sul e
do Paraná, apelando para
que as mesmas se incor

porem a êste movimento.
Sala das Sessões, 27 de

abril de 19B1.Considerando que sabe
ao Poder Legislativo E�..

tadual restuardar os ínte,
esses dos Municípios;

D18 CHEREM
., m mm b u

DIA 16 - Terça - Cinema - "Rastros de ódio".
DIA �O - Sábado - -Solrée c Show - "Dnnlkawa e seu

,Jazz", "Heetor Norton" e sua Tiplca e "Os
Demônios do Rock" - MeSas à venda na se

cretarta.

No Brasil, como no mundo inteiro, OSRAM quer dizer

lâmpada." e sempre a melhor lâmpada', Por isso, quando
Você precisa de lâmpadas, lembra logo à marca OSRJ\M I

ÕSRAM
PARA O BEM DOS SEUS OLHOS!

-

'PROGRAMA 00 MÊS
Programa do mês de Maio

........i
DIA 14 - Domingo _ Encontro dos Brotinhos - Show

com "Lívíc Romano".

SEGUNDA TURMA DO ARTIGO 91
(ginásio em um ano)

Faça o Curso Ginasial em um ano apenas, frequen
tando as aulas do Instituto D. Pedro li.

Inicio em junho prÓXimo - poucas vagas.
Inrormações à fila Nerejj Ramos, 39 (Grupo Modêlo

Dias Velho) das 18,30 às 20,00 hOM! dtàrtamente.

DIA 22 - Terça - Cinema "Serenata".
DIA 28 - Domingo - Soirée "Noite do Rell'\.0'"

, DIA :30 - Terça - Cinema - 'Sob ü Comando da Morte

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rCoroemos a Rainha do Lar
ArthllT de Souza V'àlle jo de j'csuitados tmprevíet- 51. O cuidado e afeição para.[ S,eu trono repousam sôbre a. g.overnar a easa com ,sabedo-

da Associação Paulista de com os filhos removem a

I
fiel mãe, enquanto ela se na, de

.

maneira digna de

Imprensa Admira-se a mulher que aspereza de nossa natureza, esforça por educar os rnhos conformidade com a alta
Exclusividade de "0 Estado" Lrabalha fora do lar quando fazendo-nos ternos e sírnpá- para restaurem à influência I'li.""âo que lhe f9i confiada.
Num' mundo conturbado a necessidade a obriga a etcos. e influem no

desen-I
do mal. Nenhum-a outra obra Mãe! onde estão teus ü-

por paixões infrenes e por tanto, porém, essa admira- vclvímento de mais nobres se rode comparar à sua em lhos? Se estás educando-os
um materialismo dissoluto, cão cessa quando ela deixa elementos do nosso caráter. importância. Ela não tem, de ecôrco com os santos
a Imagem da rainha do lar de cumprir a soberana vo- )\ simpatia, a...._l�dulgência c

1
como o ,artista .de pintar principias. d� moral e" da

parece descer pouco a pouco cação que a rêz a rainha do amor que se exige no trato na tela uma bela forma, santa religfâo, terás a reli
de glorioso pedestal e de sua lar, e a principal educadora com crianças- serão uma bên- I nem, como o escultor, da cidade de dar a sociedade
nobre soberania que os céus dos filhos. É natura! que a 'cão em qualquer lar. A

pl'e-/
cinzelá-la no mórmore. Não filhos probos, honestos c

a colocaram em face de sua espõsa euxíne o espôsc na rança de uma criança no lar tem, como o escritor, de ex- leais, p- assim farás "jús a

sacrossanta e mtránsrertvet manutenção da casa, mas, suavtsa-o e refina-o'. A pressar um nobre pensamen- coroecêe de autênuca c nb-
missão. que não sinta com isSEI ter criança educada no temor

- to em eloquentes palavras, saiu ta rainha do lar.
O labutar coctcíeno. num feito tudo e desempenhado do senhor é uma bênção. A nem como. o músico, de ex-

estoicismo nunca dàntes o seu papel na vida. O seu alma da criancinha que. crê prfmir 'em melodia um belo IGREJA ADVENTISTA DO
visto, Para contrapor-se às principal dever não deve em Cristo é, aos olhes de sentimento. Cumpre-lhe, com SÉTIMO DIA, hoje, às 19.30

Convido a todos os paro- Mauro Ramos até João dificuldades econômicas que 'ser postergado ou despreza- Deus, tão preciosa como os o auxílio divino, gravar na horas, haverá um programa
quianos de participarem C!l-rvalho, com todos_ .os o mundo atravessa, faz com do: fi educacão 'aos filhos. anjos ao redor de Seu tro- alma hulhana a imagem de especial em homenagem as

���c:�s�\ic d:"te ���u��� .���r�:ta�u�u!�.zem divisa I
que muitas mães releguem o Nenhuma �scritôra foi tão no." Deus. mães .

.jrgantzadas
"

em redor da 4. _ domingo, dia 11 de l�r a pleno secundário, e sábia e feliz ao estudai' êsse o mais terno laço terreno
Iamilla. Junho: Hospital Nerêu Ra- volvam-se aotrebenic fora aspecto da vida humana, no é o qua enlaça mãe e filho. O rei que so assenta no R. Viscon-de de Ouro Pre-

ll1�eJ�a�����fian�t.��:: '
mos até a rua São Vicente do lar, para ajudar o espõ- que diz respeito ao lar e à Esta obra de modelar, refi- trono não executa-nennumn to, 77. Entrada Franca.

pais e filhos, na mesa da de5.p�I�OmingO, 25 de Ju-
SOo Entretanto, Ilada justi- educação 'dos filhos, como a nar e polir, é a obra da mãe. obra mais elevada do que a

comunhão para cumprir nho: Rua São Vicente do fica o abandono dos prtn- renomada escritora Ellen G. O caráter do filho tem -que vmãe. A mãe é a rainha do

este grato oever. Paul-i atê a rua João oer- cípíos básicos que fizeram White. autôra de muitos li- ser desenvclvtdo. A mãe pre- lar. Em seu poder tem ela
Para dar maior bcilho a valho.

� do Ia!' a base rochosa da 1'l'0S, entre os quais, "Vida ciSa gravar nas placas do que modelar o caráter dos

;��tam�d�o���isPfl�re��' t�� câ���e':�9�aod ���fOt'n��r�_ nacionalidade. Do lar de- d� Jesus", "Ciência do Bom coração do filho lições que filhos, para' que estejam

dos o's parnqjjlanos. foi di- aatõno. maa é mui reco- pende a qualidade de ho- VI�er", "Conflito dos Sécu- durem para a atei-nidade. A aptos "à vida mais elevada

víotôa . a Paróquia em ctn- mendado que 'a Comunhão mens que teremos amanhã. los", "Desejado de Tôdas as educação da criança é a e Imortal. Um anjo não po-

Co bairros ou setõres. ao m�no� pascal, se faça Lares divididos pelo egoísmo N9çõe,s", - etc., êste colocado maior de tôdas as obras ja- dia pedir mais elevada nus

di�'�a-;-md�:s:l�a�;l'o �:ig� }�z��'dg��a�l�roXt;ó el��:; e amor próprio, quando o em l�ril11eiro. Iugar .n�� mal� confiada' aos mortais. são.

João Ida Penitenciária até seja comunicado ao pêro- "eu" toma o lugar do "nós", concurso havido na Biblío- O filho pertence. a Deus, e Enquanto a mãe .procum

o hospital Nerêu gamos co. em que os pais divergem teca do Congresso .em Wa- r desde a infância nos braços. pJaslURi' bons princípios, de

eXClusive) As Missas serão Uma feliz Pascoa para quanto à maneira de educar shington, sõbre a sobras que maternos, deve ser educado ve o pai verificar que _ pré-
às 7 e 8,30 horas. todos ?S paroquianos. os filhos, não podem dar à tratam da matéria. Vamos para Êle. O lar deve ser pa- ciosa semente não esteja

se�õ;:- c��p;!e��id�ai��t� tô�::eJ�s s��:fli�ens::·�� sociedade filhos de ceracte- incluir. aqui alguns" excer- ra a criança o mais atrativo sendo surocuda pela erva

as ruas Mauro Ramos, Fer- narâc verdadeiramente re- res.sadtos e aptos a viverem tos da "aureolada pena dessa lugar do mundo, e sua maior daninha. Necessita-se de

reíra Lima, Avenida 'I'rom- uses no dia da Páscoa ia- entrosados no convívio so- escruõra: atração deve ser a presença mais rigorosa disciplina pa-

po;s� �o���:�"�ia 4 de I miliat'P1dre Antonio o«- ci�_ marg�aliSmO mais e c���t�::ed�m U!�:mí��asa� n�� �i�I�!e;lI��t:�ep�::ra�iS; :�r���er o:in���ose :o���:
:�did�: °ent��r asco�;:-:� ss: SS.CC. (Vigá, mais se engrossa com legiões há filhos a exigir o exerci- atos, as mães conseguem próprio no meio dos engôdos

tmensus de filhos mal euu- c_!9. da-cpacíéncia. indulgên- unir os rünos ao seu cora- do pecado que se têm de en

cacos, ou pior, mIO ensina- cta e verdadeiro amor,' há cão.
-

frental' de todos os lados. A

dos, que vão beber nas ron- necessidade de constante vi- Existe um Deus em cima mãe é a rainha do lar, e os

fes poluídas das amíaades gHãnch para que O egoísmo no céll: e a .Iuz e glória do Iilhos são seus súditOS. Deve
vãs;"a água amargosa da de- não obtenha supremacia e

linquencía, com o seu corte-
_

se tornem cenl;ralizallos

COLUNA
CATÓLICA

Comunhão Pascal na Paróquia de

N� �.de Lourdes e;São Luiz

MATERNIDADE (ARt,4ELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

ltalllnIOlrist&s: DRS. A. J. NóBREGA DE OLIVI::IItA
.WALDO I. R. BCHA!lJ'&R

E:umu do Etlt6maro - Vel"lcol. BUlar - &10. -

Tora:.: _ Ouo. - InteI!tJno,� e(e.·

Ilj�tf'rosa'{lloI'O,rafl. - BadJo,ratla ON'''rlea

(Gr:j.!!db) - &adlolo«l. PedJitrlta.
(JrSPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENOBReçO: Rua irmA Benwarda ./0 OrubuJ" por·

la (Alruh. Lamllo).

Movimento Popular Jânio Ouadros
( O N V O C A ç A O

Solicitamos, para o dia 9 terça feira, às 20 hs. a preseI'.
ça,dos integrantes do M.P.J.Q. a 'fim de delibe:rar sôbre
emendas aos Estatulos e delegação à Convenção N<,_

.

cional a realizar-s� n�Õ�.7ff;��ia i�ECtrTIVA
,
EDITAL DE-CONVOCAÇÃO--

OR:. de FLOHlANOPOLIS, em 7 de-MAIO de 1961
Convocamos os IIR:. do Q:., q,Q gôzo da Plen:.

Maç:. e dos seus direitos para a 'sess:. esp.: de
eleiçãQ para o preenchill';ento dos cargos da Aclm:.
da Loj :

.. do rcpr:. 'A sob:. Assembl:. Leg:. Est:.,
para o período de ]961 'A 1962, a reaüzar.. ,>e no dia
12 de maiô de 1961, da E;:. V:., às 20 horas, no seu

templ:. prov:- à RUA VIDAL RAMOS N. 80,
neste 01':.

Lúcio Nelson Martins - SEC:.'
Jacy João Daussen - VEN:.

, S"F'CD

Tuon :1J,,'IV,1 VI:lN:nmrllJ •••,

ens ;:,p SlOdJp 'lU;jq .lE1Uef d Je�oWI'� eJe<""1
D�� �.n'%:U ..... i%_:C 'Ud3SS:U;JG3iS,s::u;:s:s:m

CLUBE DE CAÇA; TIRO E PESCA
De ordem do sr. Presidente, e de acôrdo com os

Estatutos em vigor, convoco os Srs. Associ{ldos pata
a Assembléia Geral Ornária, a realizar.se no dia 11
do corrente, quinta-feira, às 20 horas, na secretaria
do Clube Doze de Agosto, gentilmente cedida por sua

Dir�toria·
'

o R D E M' DO D I A

a) Reforma do E'statuto
b) Assuntó.<; diversos

Não havendo número legal à hora marcada, a

mesma será r.eali.zada com qualquêr númel'o meia
hora apó�:

Florianópolis, 6 de maio de 1961.
haias Uly!séa - :1.0 Secretário

�

DR. GUERREIRO, DA FONSECA
Olhos -- Ouvidos -- Nariz e Garganta

THATXMENTO das. SINUSITES �em operação Po!
ULTRASO� e rONISAçAO. EXAMES dos olhos· e

J!ECElTA de óculos com EQUIPO BRUSH-LOMB,
1';XAME de OV\-IDQS, NARIS e GARGANTA por MO.
TtEB:'{0 f.QUlPO RHENOL (único na Capitoa,!) OPE·

-HAÇÃü til' AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTQ: e

2,I�USITES pelos mais modernos processos. Opera em

t"dM (];; IlosrITAIS de Florianópolis,
C():'\SUT.TúRIO - RUA JOIO PINTO 86 (em

(n'nll' ti Radio Anita Garibaldi),
l:FSIIlItNCIA - RUA FELIPE SCBMIDT 99 -

ru .....:!>: - 3560.

�,
"

FA)[·&
DEPARTAMENTO DE SAUDE PÚBLICA
PLANTÕES 1JE f'ARMÁCIA

MÊS DE MAIO
P E R P I G A O S� A.
Comércio e tndúsfria \

Assembléia Geral Extraordinária
CONVÕeÁçÃo

Ficam convidad�os--os senhores acionistas desta
sociedade, para se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária, à realizar_<;e as quatorze (�4) horas
do dia vinte I e sete (27)! do corrente mês de maio df.
1961. eln..sua séde social, à rua do Comércio s/n., nes�

ta cidade _de l Videira, Estado de Santa Catarina,_ p2_
ra deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA I
1.<).) - Efetivação do aumepto do capitall social Pl'f'",

posto e alteração do artigo 5.° dos

EstatutOSISociais: !
2.°) - Outros assuntos de interesse social.

Videira_ 5 de maio de 1961
'A DIRETORIA

1" - 20 feira (feriado)
6 -- Sábado (tarde)
7 - Domingo

13 - Sábado (tarde)
14 - Domingo
20 - Sábado (tarde)

Farmácia Moderna

Farmácia sto, Antônio
Farmácia sto. Antônio
Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense
Farmácia Noturna

Rua João Pinto
RlIa Felipe Schnüdt
Rua Felipe Schm!dt

RUa Trajano
RUa Trajano
RUa Trajano

21 - Domingo Farmácia Noturna RUa Traja.no
27 - Sábado (tarde) Farmacia Vitória Praca 15 de Novembro
28 _ Domingo

.

Farmácia Vitória Pi'a('a- 15 de Novembro
O plantão noturno s�ra efetu a@pelas farmácias S. Antônio, Noturna. e Vitória.
O plantão diúrno compreendi do entr� 12 e 12,30 hs. será ef etuado pela farmácia Vitória.

ESTREITO
Farmácia do CanLo Rua Pedro Demoro

Farmácia IndJana RU.l 24 d� Maio

Farmácia Catarinense Rua Pedro Dcmol:'o
Farmácia do Canto Rua Pedro Demoro

28 - Domingo Farmácia Indiana Rua 24 de Maio
O plantão noturno será efet\l ado pelas farmácias do Canto, Indiana e Catarincnse.
A presente tabela não poder(t seI' alterada s�m pl'év!a auto rl?.at;ão

.

dêste Departamento,

10 _ 2.0 feira (feriado)
7 - Domingo
14 - Domingo
21 - DomÚlgo

,...-------------------,--- --_-------------

rjaqanhar.�
,

"

,você
I
•
I

Troqu� suas nolas, até 31 de maio, (Somente até 31 de maio) nos seguintes postos c horários:
Pôsto da Rua Trajano (Prédio do Rancho da Ilha) - 23 a 6,a feira -_Das 12 às 18 horas - Aos sábados
- das 9 às 12 horas - Pôsto da Rua Vitor Meireles, 38 - De 23 a 6a feira - Das 12 às 18 horas -

- Aos sábados - Das 9 às 12 horas Pôsto da Coleto.ia Estadual do Estreito - De 2a a 6,a feira - Das
,

12 às 18 horas - Aos sábados - Das 9 às 12 horas,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



��ua �lIer
��ll1ente vivtr
�m �al
NAÇOES UNIDA:1, li)

.-0 ataque n Cuba fi um de

�;tnO iuucaôo ns Nações
]lar��kn� 1',)1ll o mais sobe

J':lntl dcsprôzo do direito

mlrl'tlnr!onnl. A Ilha de

{'\l1l�1 11:,0 (I urna amcacn n

nJny;\l('IIL, pol.� deseja sg
Il1rntr viver r-tu p:lZ a tran

qllJlldndf''', declarou Vale

-rnn ZOI'ln, delegado da

Unlfto sovtéuca, no reinício
lia dabate sôbrc Cuba na

Comi.-'."5.o Polít.ica.
INSPIRADORES

zorrn leu, na cemtssão. n

enrtn rndercceea por Kru

enevc ao presidente Ken

nedy, retecronnda com o

raso cubnno. -, "Nua há
nenhuma dúvida - doera
]'011 - flue os Bstados Unidos
suo 0.'1 msptradores e orgn
ntaadores da agressão. Os

rontra-revoluclonál'ios cuba

nos não teriam podido crtnr
um pretenso govérno no

extuo, sem fi assistência dos

F.st�do>; Unidos",
O delcgndn russo nnrmcu

também que" a URSS, bem
corno c.� firmais países na
etneos. rtnrtn a ajuda neces
sárta ao povo cubano, e re

etarou que os Estados Unidos
c todos os países mt'mbrofõ
da ONU tomem as dispasl
çúes nccessnrtns para rasei
cessar Imediatamente a a

eressão contra Cuba. Disse
zcrrn que a URSS se resor

vnvn o díretto de, com ou

tros países. tomar as medi
das neceMárias "para levar
fi ajuda Indispensável a

Cuba se a intervenção ar

mada não se detivesse".
Em breve resposta, Adiai

Stcvenson declarou que as

sim como a URSS ele não
neredttnvn que Cuba rõsee
urna ameaça aos Estados

unmos. mas que numerosos

euunnos SC' eonstdernvnm

ami'R<;n<los pelo remme de
Sl'l! pais.

pn�I�:��:.n��:�����:����� !
senuoo Indicado pela URSS,
Isto C, que a Assembléia ln
tervcnt,n para deter a agres
são ou rntervcncão direta
OH Indireta em Cuba.

.Dr. Hélio Peixolo

Advoqado
Escrltllrlo - Rua Felipe
Schmldt., 37 - _ 1.0 andar -

Sala 4.

Residência _ Alameda

Adolfo Konder, 27 _ Caíxn

ro.�t:\l. 406 - telefone 24:12

GOSTA DE CAFÉl
ENTÃO PÊCA CAFÉ ZITO

FLORIANóPOLIS, T.I!:RÇA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 1.961

Os dois lados da KornbiVolkswagen -:.--:ir
_

.. _�. 'f,._

A Kombi se converte de veiculo de carga em esPaçoso automóvel, com

espantosa facilidade: basta colocar os bancos e aper\ll., quatro borbo-

.Ietas.
. ..

A Kornbi é fácil de guiar. Pode faz�r conversão direta em ruas onde
outros precisam fazer manobras. Estaciona em vagas que são pequenas

para outras camionetas. As amplas portas laterais, beF1 como a porta
traseira, possibilitam carregamento e descarresamenté fácil e rápido
diretamente do nível da calçada.

-

Qualquer um dos dois lados da KomtJi - trabatno ou praze , - lhe
revelará, quilômetro por quilômetro; novas vantagens..
Procure seu Revendedor Autorizado Volkswagen.

, �. "

VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A. S. Bernardo do Caml'O - Esl. rle São paulo�- o� sObre rodas

Uma Kombi empregada como veiculo de carga, pode lhe proporcionar
bastante economia para financiar uma boa temporada de férias, para

v. e sua família. E a própria Kombi é ao mesmo tempo o veículo ideal

para levar tôda a sua tu rma ao local de descanso. Com tôda a sua baga
gem. e se mamãe quiser, ela. pode até levar, aberto, o quadradinho
do nenê dentro da Kombi.

A capacidade de carga da Kombi é, aproximadamente, 1570 maior Que
a das camionetas do tipo pick-up. Isto significa 15 v.iagens a menos

em cada 100. E cada viagem custa a metade em gasolina, óleo e des

pesas de manutenção, sem se falar do preço de aquisição que é muito

menor, ",.. .". .. ,�J ..

�';'.:"7 ;:.;_..,.,;;_::.ç..

_;.� !:.....""
..

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

.;.-.:..:..�
....

(�n-tenário de nasdmen
to de (ruz e Souza

APRENDA INGLn
com o Prof. Mr. Edwald Green

à ruo Tp.nenle Silveira .Ó:12

EMPREGADA DOMÉSTICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
aR:. de FLORIANOPOLIS, em 7 de MAIO de 1!)(ll

Convocamos os UR:. do Q: .. no aôzo da Plen:.
Maç:. e dos seus direitos para a sessi. esp.: de
eleição para o preenchimento dos cargos da Adm:.
da Loj c-, do repr:. 'A sob:. Assembl.. Leg: . Est:.,
para o período de 1961 'A 1962, a realizar_'le no dia
12 de maio de 1961, da E:. V:-.. à!J 20 horas, no seu

templ:. prov:. ii. RUA VIDAL RAMOS N. 8ft,
neste OI':

Lúcio Nelson Martins - SEC:.

Precisam-se de duas sendo uma para cuidar de crtná

ca e outra cozinheira. ótimo o-danado. Exige�se rererên

etc. Tratar à RUa PreSIdente Coutinho, 69.

16-17-18/5/61

CURSO GRATUITO DE TAQUIGRA
FIA POR CORRESPONDÊNCIA
O INSTITUTO NACIONAL DE TA·

QUIGRAFIA, empenhado na campanha de
difusão da taquigrafia brasileira, abriu ius

crições ao seu curso por çorrespondência, a�

través de 12 lições. Escreva, hoje mesmo,

dando nome'e enderêço, para à Caixa Pos

tal, 2.500 ou 8.600, São Paulo.

/

comemorações cruzesoua'; tanto a elevou no plano
da literatura.
O Lions Club de FIo..,

rranópolis. na sua úlümn
reunião, resolveu se asse;

ciar aos festejos em prr- ...

gremação e que terão
também um cru-éter
cional.

Já foi organizada a

Gl'ande Comissão refe_1rente às comtmoraçõen do
).0 Centenário de nasc;
mente do grande poeta!
negro Cruz e Souza. De�

Ila fazem parte. além do
Governador do Estado,
seu presidente cte honra
<; srs. Vice Governador,'
Secretários de Estado --- _

Presidentes das institui�
ções culturais, Diretores
de estabelecimentos de

Irmarulade!lioJlwo:Espírilo Sanlo e Asilo

de.Orlãs "S. Vicenle de Ilaulo"
Dentro de poucos dia:

publicaremos as decisões
definitivas da referida
Comissão Executiva.
Santa Catarina dever-'

homenagear e memória
do grande artista que

De ordem do Irmão Provedor, tenho o prazer de con

vidar aos membros desta Irmandade, às Exmas. Autorl,
dades e ao publico em geral, para paructpcrem das Fes

tividades do Divino Espirlto, a realizar-se na Capela do

asno de orrês. de acõrdo cem o seguinte programa:

De 12 a 20 do corrente, às 19 horas. Novena em honra

do Divino Espírito Santo;
Dia 21 de ma.íc, às 6,30 noras, M!s.�a e comurmão Geral

dos Membros da Irmandade; às 8 horas - Missa Soiene

com pregação ao Evangelho. ,
ensino, de jornais, reprc ..

Convidamos ainda, ao distinto povo de Florianópolis, sentantes de sindicatos

para as ti-adiclcnaia barraqulnhas com grandes atrações operários, etc.
e queima de fogos de artifício a se realizarem na praça .__.
defronte ao Asilo, nos dias 21, 22, 23 e 24 do corrente. 00- Também funcionará uma

munlcamos com prazer que o festeiro para o Corrente Comissão Executiva cuja
ano é o Snr. DahiJ Amln. missão será a organização

Florianôpolls, 14 de mala de 1961. definitiva dos programas

1Va8hillgt01� Pereira - SeereUi.rio di! festejo.c; e de ludo
16-17-18/5/61 quanto disser respeito às

PARTICIPAÇÃO
.João Assis Filho e Senhora têm a satisfação de

paructpar aos parentes e pessoas das suas "rela ..

cões, o nascimento de seu filho RICARDO,

ocorrido ii 3 do corrente. na Maternidade Cal'los

Corrêa
Flcrian6poli�. 8 de maio de 1961.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\Eco da visita do Secretário
do Trabalho a Curitiba

Re�ú�io
CARMELO FARACO

Fidel Castro tiro!! a más
cara.

Sua recente elltrega de
corpo (J alma, aos seus pa
trões sovietiCos, velo de
numstrar apenas, cus a

(ática comunista contimtu
a mesma: aproveitar-se da
jncúrir[ ou corrunçõo, sn

volver os illCtÍlttOS, utiliza,'
os inocentes úteis, insta·
lar-se no poaer de qualquer
[arnuc e depois disso, já
agora em outro tom de voe,
inicia,- ([ tarefa de bolche·
vizar (I infeliz Naç(io que
se deixou seduzir pela can
to de sereia, de falazes
promessas fIe equidade e

í1lstiça.
E, como sempre acontece,

u barbuclo sanguinário 'in·
vestiu contra a Igreia, ata
cando os seus sacerdotes e

(lté mesmo as religiosas,
con/iscancw as escolas par
ticu/(lres católicas.
Tumbém 08 metodistas e

batistas loram vitimas da
lúria iconoclasta do cau.
dilho que tem pavor de

eleições avres. .

Tudo isso é explicável no
regime comunista,

E não devemos desespe
rar.

Alinal, o sangue dos
mártires seiltpre loi a se

menteira dos cl'istãos,
E Fidel Castro terá tam

bém o seu fim,
Ma1.� cMo 011 mais tar

de.

Lamehtável e, verificar
mos f/li e, o traidor Castro
em sua última e violenta
wrenga contra a Religião
Vat6lfca e seus sacerdotes,
jJ-lo 11eranle grande .,1.1/

mero de conz:idados estrall
gelros, em 1° de maio cor

,ente.

Entre êsses convidados.
doloroso e cOlllessar, havl.a
1elJreSl'utanfes do Povo
Brasilejro, deste mesmo
Povo cristão, democrata,
amante da liberdade, anti
totalitário e anti-sfwgul
llário.
E, para l'ergonha nosSl!.

ctê calarinensis lá hav/lI.
j'eUdel1do homenagens e

bldendo palmas ao lacaio
cio camarada Nikitu,
Diante disso, os democra

tas elevem !ornttl1a)" 11111

propósito.
É o de guardnl' o nomt'

dêsses rasga-sedas do di
tador cOlnltnista d.o Cart

be, conquistados por uma
51tnples via,gem de tttrtsmo
li Cubll.
'E no teml10 devido. dar

:hes, destemidamente, o
ll'ôco Oportlt-nO.
Atinar, se êsses cidadtlQ3

quere'lI agrattor os dIrigen
tes comunistas, justo será
Que os democratas os re·

pudiem.

felicita�óes a
"� [SIAOO"
Damos abaixo os nomes

das pessoas que enviaram
telegramas e _ mensagens
de felicitações por ocasião
oa data natallcia deste
matutino, ocorrida dia 13:
ACESC, 1 AssocIação dos

Cronistas Esportivos de
�ant;l Catarina) - Secre'
târio de Segurança Públi
ca Jade Magalhães - Co
mando da Guarnição Mi·
litar de Florlanôpolls, inte·
grada pela 16,Il CR, 140
B.C" HGUF, Oficiais, Subo:
Tenentes; Funclonârlos ci
vis, sargentos e praças -

Deputado Walter Rous

!;enq, Secretário do Traba
lho _ Moacir Pereira, Pre
sidente da Câmara Munici
pal de Florianópolis (em
rxercielo) - Antonio Após
tolo, Chefe do Instituto
Brasileiro do Oafé (Escri
tnl'lO desta Capital> -

Prefeito Waldemsr Vieira,
Jabes Garcia, Presidente
do Diretório Estadual do
PSD - Alex Lara - Mons,
Hobolá _ Antõnio de Lara
Ribas, Coronel ComandaQ
te da Policia Militar ___;. Te
neme Ledeny, Chefe das

Rel::tç6es Püblicas da P.
l\1ilitar - Sr, Paulo Gui
:l1arães, Oerente da Sucur
sal da Sul-A1né�i<'a nesta
C!lllit.al '- Dib Cheren,
Leputado Estadual - U
mal' COITeia, medico -

Ver(;ador Olâvlo Montene
{'ro de Oliveira - Walter
Linhares, Diretor da Wal
lei" Linhares Publicidade -

tienador Francisco BenJa
min Grollotli _ Sf!cretárlo
do lnlnlor e Justiça, Ar-
11ald,:, S. Thiago.

No seeedc de 1U-parelhlL1' oJiciahnente lU Secreta
ria- do Trabalho, desta Capital� o' Deputado Walter
Rotl-sse-nq, :a tpedido do Excelentíssimo Se:Mtor Goeer
'nadar do Estado, esteve em Curitiba, ·com, a jina.lidade
especial de visita," p Secreeé-íc \do Trabalho;e Assis
tência· Social do visinho �stad.o, Dr. Felipe Aristides
Simão, cqlll q-uen� debateu. essnnecs de 1'ecíprt>co �n
terêsse de ambas SeCretarias.

'

Em visita a Caixa de Ha- Celso Ramos, da Casa Po

ottecêo Popular, o Depu- pular. pOI" melo de mensa

tado Walter Roussenq, rot
recebjdo pelos senhores
DI', Mârio Augusto Quel
róz, José Daru e Dr. João
Bley Zornig Netto, respec
uvamente Presidente, Con
senieíro c Engenheiro dêste
órgão, tendo nessa ocesrêo
discutido as bases da cria- _ __, ._

"

cão. pelo Oovêrno do Sr, FLORfANOPOLIS, Th:RGA FEIRA. 16 DE MAIO DE 1961

gem a ser enviada breve
mente à Assembléia Legts
tatívu.
Concretizada que será a

íustatacãc em gfortanópo-
1;5, junto a Secretaria do
Trabalho, ela construirá
centenas de residências
ln o d e st a s beneficiando
grandemente aos trabalha
dores catartnenses sindica
lizados.

SAMDU·7 ANOS DE Desenvolvimento e tendências do
BONS SERVIÇOS
o Samdu, serviço Medico ensino médio no Brasil

=;fe��� h�je �1����; Nos últimos dez anos re- H)60, precisamente ,

anos de ingentes trabalhos glstrou-se no Brasil subs- 1.177.427 alunos matricula-

em prol da coletividade ;1�c���tI��n��:�ol:r�s100J� �l��t �0�;��ile�:�,5�90s ���
bag-iga-vDde,. d' matrtculefníclat do ensino colares foi poraJizada pa

pouc:S�en�� ae ú�Tc� in�� �edlO.: que cOl_l1preende os ra os cursos normal e co

utuíçâo de caráter oficial, �
curso" secundário, comer- mercíal. - 'exatamente a

que vem realizando no Es- elal: normal. industrial e quêjes que oferecem maior

lado, um perfeito serviço ugt-icoln. segundo demone- imediatismo· aos respecu-
de pronto-socorro .aten- 1 ra ,0 .texto da "Sinoo.�e vos formandos, por rêrca
dendc a rodos os associados nstausuce do Ensino Me- 'da crescente de m a n d a

dos diversos institutos de d!o - 1960" editada pelo oriunda do desenvnlvímen

previdência social e mesmo Servlgo� de Estatistlca da to Industrial e oomercial
ao Povo em geral. Educaçao e Cultura. fiO Brasil, e cuja conse-

"O ESTADO': n� pas- ,Conquanio ainda lnslf{," [juência tem sido o do em-

sagem do 7° amversarlo de mficante a, mat.rícula ini- �I'êgo imediato pós-gra
instalação em nosso Estado (,ial nos diversos cursos do tluar,ão,
do SAMDU, leva ao Dr. ensino médio, pois sômente Quantitativamente, o

AtaUba de Oliveira Neto, as a' partir dos últimos três mai!,}; efetivo de escolares

mais expressivas congratu- anos ultrapassou a casa de
üe ruveJ médio continua

laçóes pela efeméride. um milhão, atingindo em :�I;���l�tas O�e2'!�:i��ta���
cundarlo, com 368.178 alu
nos, con�a apenas 912 es

taLelccimelltos destinados
;1(1 I'usina"> cCl1lerciaL com

H15.934 alunos e 1.218 ao
/lormal. com !,I{l.727 alunos.
Es ia na tuml atração do

uil]lrêgn imediato pos-gra
(illação, é uma decorrêneIa
;ú�lC;l tio e-:;fõrço familiar
para ----a progressiva eleva
ção do padrão de vida, só
t:lcançável mediant.e n
'jualiíicação exIgida pela
àemandu de empregos com
:o:alárlos compativeis caIU
lIS .aspirações- de maior
lJem-esta:' das popular,ões
urbanas, acompanhadas de
iúnge pela rural.
Contudo, há dois setores

€ssenciuis ao desenvolvi
mento do pàis. nos quais o
progresso realizado ficou
muito aquém do desejável
para a presente conjuntu-
1' ... brasileira, � o do ensi
no industrial, com um au
mento percentual no decê-
1Iio de 37'fr, e o do ensino
;:tgl'Ícola. com a taxa máis
i.U,a.de 69':1 ou sejam, res

pect:vament.e, 6.663 matrí.
cuIas em 1960, contra 3.851
em 1951 para o ensino
ugrÍC:J!a. e 25,925 em 1960,

���i�� i�d�!ltri:ll.n 1951, no

Um outm fato divulgado
lJela._ referida "Sinopse"
oõe em evidência o curso

:-,c('undârio, cujo crescimen
to percentual foi de 9B�
no ultimo decênio .

/858.178. contra 438,626
alunos matriculados ini
cialmente). acompanhando
u imensa e altamente atra
tiva procura de pessoal de
nivel superior qualifiCado
para as atividades· indus
triais l'ecém-in!plantadas
110 pais
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C I R U,� G I A

,

TRABALHOS PREPARATÓRIOS r
COMISSÕES - tlltERAÇAO DO PONTO

_,_-, TEMÁRIO - EXPOSIÇAO
OS ,rrabalhos de organi<.ação do VII Congresso

jBrasiteirr'p de ['i1"1lrgia, fi "en.l:izu1-se tia Cidade do
Ri..o de Janeiro, de 17 a :h de Julho do Corrente ano.
.'continlía.m em. 'ritmo jacelerudo, O inte1'êsse que éssc
Cmitante vem .. desperta:ndo lentre a .classe médica e o

expressivo mÍ-nter'o de ,adesões já rccebidrt,ç gt1riI1Hem�
Ih e pleno ê.rito.

O E,.mo, {S1', Presidente Ida República serlÍ o Alto
Pal.h!o1l.o do \CollrfJ"esso e hJtegrifrã.o 'a sua Comissão
de Honrtb :os .81-S, Preside-l\'tes d'o Senado Federal.
CâmM'a. dos Deputa.dos e SlLpremo Trihmta� Federal
O Govel'lJador Ido Estad.o da Gw:ma bara. será o Presi
dente de Ho-w7\'l do 'COlIgresso e rr SlUl Comissão P',:l
troei1wdom 'acha-se formada dos ;$1'S, Gove1"llIldores
dos EseaMs e Terri,tórws Federais. além Ide outras
Al�ooricbtdes.
_Profe�sõres e especialis·
tas de todo' o Brasil foram
oficialmente convidados
para (1 debate dos assuntos
integrantes do

-

temário,
,sendo que_ 3.0 setão ,relato
res e correlatores dos te
mas de cirllrgia -geral e 79
silT\posistas dos temas de
<:irurgia, especializada.
Dirigiram-se oficios aos

Srs. Presidente da Repú-

����� o� ��t���;;ds�;r�ita�: CAFEZINH01 NÃO!
�It:u��e d!��:�va��nig�� C A F E Z I T O I

;'��sso�artiCiPadO do Con- '- --'

Nos salões do Copacaba-
na Palace Hotel, onde sera
realizado o Congresso, os

Laboratórios e as firmas
lndustriais e comerciais de
material cirúrgico organi
zarão mostras de seus pro

, duLos.
É o seguinte o temário

ofIelal do Congresso:
a) Seção de Cirurgia·

Geral; 10 Tema - Má
lormação do Conduto Va
ginoperitonial _ Etiopato
genia, diagnõstico e tra&a
mento; 20 Tema - Aci
dentes Operatórios na LI
liase Belial; 3° Tema _

Hipertiroidismo; 40 Tema
-. Mastoplastia: b) Seção
de Cirurgia Torácica: Cir
culação Extra-Corpórea na

Cirurgia Cardiaca; c) Se
ção de Ginecologia; Trata
mento da Incontinência'
U1;inál'ia de Esfôrço; d)
Seção de Neuroeirurgia:
Hérnia de Disco Interver
tebral; e) Seção de Obste
trica: Incompetência Cer
vical; f) Seção de Oital
mologia: Alfaquimotripici
na na Cirurgia da Catara
ta; �\ Seção de Ortopedia
e Traumatologia: ·Estado
Atual do Tratamento da
Tuberculose Osteoartieu
lar; hl Seção de Otorrino
Jaringologia: Amigda'ecto
mia e Asma - Indicacões
e contra-Indicações: j).Se
ção de Proclologia: Cãncer
do Reto; j) Seção de Uro
:ogia: Pieloplastia - Indi
cagões e resultados; 1) Se
ção de Organização Hospi
talar: Padrões Mínimos
Hospitalares,
Para quaisquer informa

ções e pRl"B solicitação da

J'emes:::a de Boletim de
adesão, circulares de eg-

����e��im��to co�gre���U:��;'
intereSSadoS deverão en �
viar ('orrespondêncla para
a sede do Colégio Brasllei'
1'0 de Clrurgiõe;, a Rua
Visconde Silva. 52 IBota
fogo) - Rio de Janeiro,

Dssem-blêia Legislativa
700 ·ANIVERSARIO DA EN- fundos ensinamentos de fundação desses dois ór-
CíCLICA RERUM NOVA- Leão XIII. _ gãos de divulgação,
RUM DO PAPA LEÃO XIII estes ensinamentos, ex- REGIME DE URGÊNCIA
,\ hera do Expediente da pressões por Leão XIII são PARA O PROJETO 00-

cessão de ontem da As- atuais e sua aplicação tra- VERNAMENTAL QUE CRIA
sembléín Leglslatlva foi rra ao mundo a compreen- O BANCO DE DESENVOL-
Inteiramente dedír-ada ao sâo e justiça social tão re- VIMENTO_
transcurso do 700 antver- clamadas. Os srs. deputados Ivo
surto da Enciclica Rerum O papa Pio XI, quarenta Silveira, Antõnio Almeida
rcovnrum do Papa Leão anos depois, publtecu a e José Bahia Blttencourt
XJU, Quadragéssimo Ano, em apresentaram requerlmen-
() primeiro orador a Que reconhece a neceastda- to solicitando regime de

u.scorrer sõbre o feliz even- de da aplicação da Rerum urgência para o projeto de
to feio sr. deputado Pedro Novarum, a fim de que a origem governamental que
znnormann da bancada balança não favorecesse cria o Banco de Desenvol-
do Partido socnn Demo- oetermmadc grupo em de- vimento do Estado de
(':'{ltko. trtmento de tôda coreuví- Santa Catarina. O requeri-
Abordou com muita pro- dade. menta. foi aprovado por

prledade a feliz Iniciativa A Rerum Novarum e ob- maioria,
que trouxe às rel<l,f·Cf'S en- letiva na harmonia soeíat PRÉDIO ESCOLAR PARA
tre Capital e I'r-tbalhu e nem mesmo os ensina- O MUNIC1PIO DE SAO
uma nova orientação, ba mentor de Lenin, Marx. "!JOAQUIM
senrla no s.mor e COIll- Engel e outros conaeguí- O deputado Dto onerem
preensão mútua. mm suplantá-la, apresentou na sessão de
Inspirados nos ensina- A seguir, ocupou a tri- ontem o seguinte projeto

mentes de Leão XIII os uuna o deputado Adhemar de lei:
operáno» partiram para Ghisi, da UDP, que endos- Autoriza a aquisição de
novas connurstes; organt- sou os conceitos emitidos terras, por doação, no mu

sande-se em sociedade, pelo seu colega de repre- nlcipio de São Joaquim.
corporações e smoícatcs sentacão, deputado Pedro O Governador do Estado
que lhes garantissem IT'f'- Zimermann. ele Santa Catarina,
mores condições de vida e O deputado Evilâslo Ne- Paço saber a todos os

trabalho. ry Caon, representando a habitantes dêste Estado
Os sindicatos, hoje tnre- bancada do Partido Tra- Que a Assembléia Legisla-

IIzmente pervertidos e in- ualbísta Brasileiro, solida- tiva decreta e eu sanciono'
vertidos, disse o deputado rtaou-se com as manifes- a segutnte lei:
Pedro Zlmermann têm sua lações de regozijo pela Art. 10 - Fica a s'azen
base alicerçada nos pro- passagem de data tão te- da do Estado autorizada a

na para a humanidade, ao adquirir por doação, do
mesmo tempo que deela- senhor Manoel ãetemtmnc
rou ser a doutrina traba- de Camargo Mattos, um

lhista fruto dos enslna- terreno com área de SEIS
mentos papais,

- MIL METROS QUADRA-
Na oportunidade, o depu DOS (6.000- 012), mais ou

i.ado Antônio Almeida, li- menos, situada no distrito
der do PSD, apresentou de Urupema, lugar deno
requerimenfo no sentido minado "Rincão", munlcí
de dar-se ciência das ho- pio de São Joaquim, con

lllenagens ao Núnclo Após- tronlando: com terras do
hco no Bmsil e demais mesmo doador, com terras
autoridades eclesiásticas de Jllvellno Vieira de Sou-
no Estado, za e com a esh'ada geral
TlRO� DE GUERRA PARA de rodagem Urupema�Peri-
Cc-;:.;rcóRDIA E CURITI- cc>, o qual se destina à

BANOS construção de um prédio
O deputado AIMr Weber escolar.

de Mello, líder do PSP, .

Ar�. 20 - Esta lei entra-
apreJentot( 'requerimento J'a em vigo�' na data de
solicitando a expedição de );tUl pUbllcRÇOO, revogadas
telegramas ao SI'. Presl as dL<;posições em contrá-
cente 'tia Republica e MI- !lo.
llistro da Guerra, em que Sai!:. das Sessões, em 9
St1licita a. instalação de de l,:1alo de 1061.
Tiros de Guerra nos muni- Dlo Chere� - deputado.
cíplos de Concórdia e Justlflcaça�,
(.;uritibanos. .

A con,struçao de Ulll pré-
CONGRATULAÇõES A RA- �IO esco]ar na localidadc
DIO OUARUJA E JORNAL e,e Rmeao, distrito de UI'U-

';0 ESTADO" perna, Constitue antiga as-

De au t.oria dos depu ta- plração cios moradOI'es da·
dos Ivo Rei;,; Montenegro e qucla zona. A doação, sem

Dib Chel'f'm foi apresen
onus _pata o Estado, de

lado requerimento soliel uma arca de term com seis
tJ,ndo a expedição de tele- 1�11l n-.eir�s .quadrados, �r-
!l:ramas as direções da Rá- IJ.ará reahzavel a sOI?-ç,ao
dia "Ouaruiâ" e Jornal de um problema de. vanos
"O Estado" coriumicando anos, face .ao creSCimento

i�1�amn1n���;d��s !���:lhg� ��lt��gráfICO daquele dis-

���:��t���ç�'le�ive��l�lo.;laJ� G:�ê��gh�oo sr.��eel:�t�a�
mos, em proporcionar esco
I�s para a popUlação de
todo o Estado, louvâvel, sob
todos_os aspectos, a parti
cJpaç�o de Urupena llêsse
lllagnlfico plano educacio
nal,
Esf.amos certos de que

êste projeto de lei contará
I�om o apõio unânime dos
senhores deputados.
UNIDADES ESCOLARES

PARA LAGUNA
Em 21l, discu�ão foram

aprovados os projetos de
lei nO 47/61 e 51/61 am
llOS de autoria do deputa
do Walmor de Oliveira do
PTB, atl�orjzando a cons.
tluçâo e Instalação de duas
novas unidades escolares
no mt.miciplo de Laguna.
UTILIDADE PúBLICA PA
RA A SOCIEDADE EM
PRóL DESENVOLVIMEN
TO SUB-DISTRITO DO

ESTREITO
O deputado Osnl de Me

deIros RegJs, da bancada
do PSD, apresentou proje
to que declara de Utilida
de Pública a Sociedade em
P l' o I Desenvolvimento

Sub-Distrito do
-

Estreito.

Situação da Amé
I íca Latina não é

satisfatória
SANTIAGO, 14 _ Te]!.

minou o �lOno período de
sessões da CEPAL, com

fi apl'ovação dos relató_
rios de seus comitês I ele
desenvolvimento econô.
mico e social, e de assun_

tos gerais, O l'elat6rio do
Comitê de Desenvolvi
mento Econômico e So..
cial aCentua .oue a !;lUua_
ção atual dã América
Latina não é satisfatória,
e que seu desenvolvimen.
to Econômico está estan _

cado ou é demasiado dé
biL Insiste em que é pre_
mente a necessidade de
medidas para melhorar
as concliuões sociais lati ..
lll'..qmeri-canas. e também
na urgência de meios no_

\'OS e eficazes para acala ..
I'ar fi laxa de cl"escimc1:' ..
to econômico da região.

PLANO QUINQUENAL DE ENERGIA
vem de encontro' às dIre
trizes e bases do atual Go
verno em relação ao setor
Energia çlétrlca

O Grupo de TrabalhQ,
criado por determinaçâo
do Governador Celso Ra
mos, com a finaildade de
opina� si)lJre o Piano Quin
quenal de Energia e a

dL<;tribuicao das obras e

recur::iOS nos próximo;;
(xercícios, jâ fez entrega
de seu trabalho ao Chef"€
do Executivo Catarinense,
P9demos adiantar que o
citado GT, constltuido pe,
los Srs. Dr. Julio Zadros
ny, Presidente da CEDESC,
Bng. Paulo dc Freitas Mel·
)'0, Presidente da CEE.
Eng. Heinz Llppel, Sr, Her
mellno Largura e Dr, Ro
berto Lacerda, respectiva
,nente Diretor Têcnico,
uiretor Comercial P, Asses,
f,01' .JurídIco da CELESC,
realizou um tmbalho Que

Segundos jogos aberlos
de

_ Santa Catarina .

Com o Governador Celso
Ramos, tratando de assun
tos I'eferentes 'aos Seglm- '

dos Jogos Abertos de San
ta Catarina, a se realiza
rem em Florianópolis de
1° a 10 de setembro do
corrente ano, esteve uma
comissão composta dos
t!rs. Deputado Waldcmar
SaBe,;, Presidente da Co
miss50 Centrai Organbm.
dora, General Paulo Vieir<l
da Rosa. Presidente da
Comissão Munlclp<ll de Es
portes� Dr. Ney Hubnel'

����et:r��g�el'��or::�a���
Gel'al e 51'. Ody Varella.
Presidente da FAC, NoS
flagrantes, o "Governador
do Estado, Sr. Celso Ramos,
ladeado pelo Deputado
Waldemar Salles - Presi
dente da Comissão Central
Organizadora dos 11 Jogos

-

Abertos de 'Sanla Catari
na, que se fara realizar
nesta Capital de l0 a la
de Setembro vindouro e
mais os senhores: Generai
Paulo Vieira da Rosa, Pre
sidente da Comissão MunI
cipal de Esportes, Dr. Ney
Hubner, Secretário Geral.
Rubens Lange. Coordena
dor Geral e Sr. Odv Va
rella, Presidente da F.A.C,

Divino Espírito
Sanlo: O program,
das festividades

Dia 12 a 20 do corrente,
8.S Ir) horas, Novenas em

honrn ao Divino Espirlto
,santo;
Dia 21 - às 6,30 horas,

Missa e Comunhão Geral
dos Membros da Irmanda
de;
às (j horas', Missa Sole

ne com Pregação ao Evan
gelho:
Dia 21 a 24 � TradiCio

nais barraqulnhas com
prenda's e fogos de artlfi
CIO,

Nuns comes",�."l:!ebes que aconteceram, fas ...
1ejanclo o regl'esso do ex ..governador, houve uma
verdadeira 204 de discursos,

�

Alguns ora.dores, muito "volUntat·iamenle'
foram aos microfones mais empul'rados do CJue
recheio em frango de fôrno!

O nível demag6gico do regabofe mareou
recorde quando um dos fa�deiros, bufante a

tonitroante, atribuiu ao Governador Celso Ra_

;;_�!t:,�::S!a 101l]...e qlte vai. 1>0" todos 0$ lares ca ..

Depois dessa é só esperarmos que êles comr_
�em a "escrever assobios" - fórmula que algtlé�l
já definiu como a mais autêntica demostração
de raiva incoerCível,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


