
disse que havia o perigo
ca falta de vida religiosa,
entre grande numero de
pessoas na América Latina.

�:I�:�d�C��!�tt�!�epI�t�:� Diretório do PRP
tanttsmo.. é o movímen- .

;�al��·li;il�!�id��� ,n:o�t;�ên� em Praia Grande
ora de crescimento ... Para

��:��g:�'_s�o dde:a!�Oa '��ó: Praia Gl1ande está de
pda fôl'ça, afirmar sua

eompatibilldade com a

cultura latino-americana,
reforçar seu testemunho
ecumênico e retorçar suas

instituições educaclona1s
dedicadas ao treinamento
da liderança da igl'eja pro
testante na América La
tma."

nunBNS UIil AUUtJVA HAMO!i

OfRETOU

DOMlftlGOS F. DE AQUINO

GERENT.

Comitiva Cióvernamental
Vice·GoYerna�or entrevi·sta:�coace�e

Flkgrantes da entrevi;{a coletiva. concedida a Imprensa, pelo V i c

e"1governador- Doutel de Andrade, na qual declarou, regressar de Cuba
convicto da excelência do Regime Democrátic-o no. Brasil, fêz ainda uma

:a:, ��� : eR�������alve�� �ti��I� ��c?e�t�m;n��an:� �!��:�� ��t;'e (>���lral�le�o�; I
favorecidas do povo. I

FORUM ECONÔMICO:
Valiosa colaboração Imprensa e

Rádio do Rio Grande do Sul
(Pôrto Alegre, R. G. S.) A Imprensa falada e

escrita da Capital Gaúcha. vem 'demonstrando carinho
sa receptividade a tudo que diga respeito ao Gover;
nador 'Celso Ramos, sendo extraordinária a dedica'ção
do Seviço de Comunicações da Policia 'Civil posta
diumamente a disposição de nossos correspondentes,
através de seu titular Oswaldo Lacerda. Também a

Rádio Gaúcha vem prestando eficiente c�laboração
sacrificando seus programas normais a fim de tran�..

1l1itir nossos noticiários numa ampla cobertura a to
dos os acontecimentos referentes ao Forum Econô_
mico Visconde de São Leopoldo Que ora. se realiza
naquela Capital.

WASHINGTON, 17 (A. l"Esültadu da invasão, mas
P.) - A subcomissão sena- que 01: "simpatizantes" nãe
tonal de assuntos latino- responderam.
americanos, Interrogou, duo � __ Fez notar pelo povo
Jante mais de duas horas, da f.lr1el·lca Latina "o ra-
o diretor do corpo de con- to ue que o próprto regime
selheiros do governo sôbre uc Castro se rdenuücou
assuntos rattnc-emencancs, Agora tódu a América La-
Adolph A. Berle Jr., a res- tina esta a par da verde-
peito da fracassada Inva- deira atranca do govêrno
são de Cuba. Berle também cubano. Bode falou sõbvc
é conselheiro do secretértc ce planos do govémo, que
de ,Estado, Dean Rusk. estão sondo levados a cabo
Disse à subcomissão que para conseguir uma maior
haviam sido cbuuos dois unidade dos países Iattno
beneücros positivos para o nrnerteanos, por meio da
mundo nvre na maneira ajuda econômica e outros
Cor,l') o primeiro ministro programas Para rortareoer
Fidel Castro reprimiu a o hen.tsrérto contra o co
invasão. Morsc disse que muntsreo. Meneionou O"�
Berle havia declarado o se- orepercuvos para a con-
gu-nte. rerênoín de míntstros de

I _ Isolou agora nos econonuc em Julho, em

"comunistas recatcítrun- Monicvrdéu, acrescentando
tes'' €m muitos lugares da Que "mectsamos levar ao

Amértca Latina, Berte drs povo tnttnc-nruertcnno a

se que os vermelhos espe- convicção dos pcrtgos que
t avam, recrutar grandes o comunismo encerra, e (la
quantidades de "aímpatl- necessidade de que seus

cantes" para as comernorn- govêrnos Instituam reter
côes do primeiro de maio mas socrate, dc impostos e

Cátedra é uma"Llôcrmdâu"ãodã-
feudalismo intelectual

ceblda a idéia de titulos vitalidade da eátedra deve
não como algo formal, .mas ser conciliado com a en-
ecmo efetivas realizações eâcía e a seriedade do en-

da vida intelectual". sino. O Ideal seria que
A propósito, o proreseor opcrtuntdades rôssem ore-

t-�1��rS��,::�ndO �e:�t;, d�� ���lt��re�,,�OdOS os bons

clarnu: "Considero que o
preceito constitucional de

di���nt!� :��m�; d; ��� �:�:s .ma��;j:,r�t��: pr�:
cansmo. E as cátedras, co- vocarla a competição in-

mo propriedade individual, terecsuat, com evidentes
são uma forma de feuda- beneficios para o progresso
usmc intelectual. Se deve" ctentrncc. este problema
mos ser, hoje, contra o la- estarra resolvido se "a 11-

ttfúndío, também devemos vre docência" rõsse
"

es-

ser cc..ntra o latifúndio in- tabelecída como antiga-
teíectuar', afirmou o pro- mente, Isto é, a cátedra

::���o��íSi� d�i���l;�'açãé� !:v�!t�Y::ac���\�ções com

Pôsto de
do presidente da Repúbli- "A solução para o pre-

��ns�!�oS�!��na��eq�ul� �f:.c�����ntg c���e�fd�dr;:� Inseminação:tura inclua em sua próxi- aagogo. estaria em dar

��Ive\��j�r:��' S�li��tO;�� ��a���gl��t�ã�o �a�(��é;f� Reinício das
HUC! -já- é tempo de se

?O que êle havía fcito, aos

acab,:j' cOf!1 a propr-iedade Uy.ros que escrevesse, nos ,&f:ividàdes
].Je��k�if. �átt?o��';·H..;IÇàO

tltulos C!�C- posstliss,e, con-

D titular da'<Pasta 'da
i':�:;t��� �ep����;edáat�� i�� Em'possada nova Agricultura recebeu do
conhecimento a um único Ministério da Agricultura

�:���âii��ta���á eeV�1fj��r� Diretoria do o ��i��:n���g:�ma�fíciO
tando a possibilidade de I I de V. Ex"Cia. N. 241-61
����la��a U�h�:r�f�:�� B��l� Instituto Brasil comunico.. lhe que de a.

�!���:'Ánf:i�a��i�ei�a. pr�- fstados Unidos ����oc���d: �:co=:c:�:;
ni�;:ve��gv��:rã�ua�ce��- , N. 40 29 da Diretoria da

��b����'á�:S� c;�S;:ee:�do� Foi empossada em 9 do ��:::oa :��::::�o r;!�:
professor Anísio Teixeira: ;�rrJ:t�S:itunt�v�r.!!�re�� soaI pago à Conta da ver..

;�mh����\e�We;��:e� d�:.�� tados Unidos, nesta Capi_
ba 3, imediatamente serão

tal. Ao Eng. Raul Bastos vti�:;na::so arsei�fc��iddê,::Ci:�
e demais membros da Dt; tividades do Pôsto de
recão as felicitações e os Inseminação Artificial do
votos de feliz gestão. município de lndaial nês

te- Estado·
Cordiais Saudações
Romero Costa - Mini�..

·tro Agricultura"

seguiu Iihoje�
Seguirá hoje pela manhã, em avião especial da

Varig, pôsto à disposição do Governador Celso Ra..
mos pelo Governador Leonel Bnecle. a comitiva go;
vernamental que, na capital gaúcha, participará de
forum econômico promovido pelo "Correio da Ma..

nhã" e que contará com a presença dos governadores
Leonel Brizola, do R. G. do Sul, Ney Braga, do Pa;
raná, Carvalho Pinto, de São Paulo, Magalhães Pinto,
de Minas Gerais e Celso Ramos de Santa Catarina.

A comitiva catannense está assim constituída:
Governador Celso Ramos e Senhora; Dr. Celso Ra ..
mos Filho; Secretário particular do Governador; Se
cretário da Fazenda Geraldo wetzeí e senhora; Seere ..
tário Geral do POE Dr. Alcides Abreu, Dr. Paulo
de Freitas Melro, Presidente do CEE. Dr. David
Fontes, Presidente do Conselho Rodoviário; Dr. Glau..
co Olinger, diretor da ACARESC; Dr. Fúlvio �uis
Vieira Chefe do Gabinete de Relações Públicas;

Major'Ayrton Spalding de Sousa, Chefe da. Casa Mili.
tar: Sr. Fernando Marcondes de Matos; Deputado A ..

tílio Fontana, Secretário da Agricultura; Sr. Henri ..

que de Arruda Ramos, Diretor da Fiscalização da

Fazenda; e Sr. João José Cuperttnc Medeiros, fiscal

da SumOC.

Senadores interrogaram 8erle Jr.
Sôbre assuntos Latino-Americanos

Diretor da
ACARESC ,Declina
Convite

SABOROSO?
S(J CAFE ZITO

o Dr. Glauco Olinger,
Diretor da ACARESC,
em nosso Estado, recebeu
O honroso convite do Mi ..
nistro clã' Agricultura,
para dirigir o Fomento
Vegetal, órgão daquêle
ministério.

Fomos sabedores, que
o referido agrônomo; de
clinou do convite, pre
ferindo continuar em

Santa Catarina, prestando
serviços à ACARESC.
Transcrevemos abaixo.

o telegrama que o "Dr.
Glauco transmitiu ao Mi.
nistro Romero Cabral da
Costa:
Exmo Sr. Ministro RC'.o
mero Cabral da Costa
MlNISTERIO AGRICUL
TURA - Brasília
Muito agradeço vossêncla
convjte cargo Diretor Fo_
mento Vegetal Ministério
Agricultura pt
Jamais esqueCerei seu

gesto qwe considero mais
alta honra recebi minha
vida profissional vg Pn'_
cisamente por ta- ocorri ..
do govêrno esperança
brasileiros pt Respeitosa
mente G�u�o Olingel'.

parabens com a i�stala..
ção de mais um diretório
político. O Partido de Re..
presentação Popular' ins
talou o seu diretório na_

quela próspera comuna.

Aos membros do novo

Diretório Político as feli ..
Citações de "O Estado".

DEPUTADO
Jete de Oliveira
Assumiu

.

a cadeira de
Deputado na Assembléia r--------.,
Legislativa o Deputado
Jete de Oliveira.

O ilustre [parlamentar
�e��es�:��rZ. município de ,_ _

tundo. assim, as explosões do egoísmo e da ma1- dos costumes e tantos outros vícios que ainda
dade, ou a�!stiremos ao detlagrar de uma guerra deprimem e envergonham a espéCie humana.
de extermmlO, em que Ludo o que de melhor nos Ora, a pena de morte fará persistir no ho
deu a civilização, serâ fatalmente subvertido?! mem o gõsto pelas arremetidas grosseiras, pela

Por�ue tenta'!J �sses legiSladores, destituidos agressividade travestida de heroísmo, pela bru
de sentJmentos crlstaos, Introduzir em nosso pais talidade dos esportes sangrentos, pela lnsensibl

râter de uma vindicta, mas f.ntes de um esfôrço a pena de morte? Para que possam oterecer ao lidade moral, tão necessária ao cumprimento de
paternal do Estado, objetivando a regeneração povo o degrandante espetáculo dos enforcamen- certos deveres impostos pela organização social
do criminoso e não a sua condenação inapeláve[ tos, dos �uzi1amentos, dos esquartejamentos? materialista e hedonística, Que ainda nos é Im·

Nereu Ramos, cuja for.nação politica se re- Que msenslbllldade moral é essa de que se posta. Logo, essa pena é Imoral, Insensata, antl-velava como a de um completo estadista cristão, deixaram possuir os nossos homens publlcos sem cristã, pêrfidamente retrógrada, InSultuosamente
que se Interessava vivamente pela educação po- espírit.o público?! contrária aos princípios religiosos sôbre os Quais
pular. pela amenização das fiflnções penais" trans- O qu� temos a fazer, ao contrário dêsse ab- está. edificada a organização da FamlUa, mui es-formando as masmorras Inquisitoriais em peni- surdo esforço de retroceder, é avançar no cami- pecialmente a Família Brasileira.

-

tenciárias regeneradoras, nas quais a oficina, a nho do progresso que, para ser estável, tem de se Pretenderão, porventura, destruir a Família
escola, os labôres agrícolas levam u," Incentivo à fazer ,sentl�·, . conco�lt.,,:ntemente, pelos seus as- como Instituição por excelência educacional, re

Parçce inCl"Íve! que ainda se esteia: nas altas transformação do caráter, eliminando as negli- pec.t�s rehgl_?so, cIentIfIco, artístico, filosófico, duzlndo-a a um curral de criação de animais
esferas politicas do pais, cogitando de restabele- gências viciosas e restaurando nêle a virtude; pOlitICO, eCOQ,omlco: religioso, para que possa o que se desUnem apenas a fornecer o que os fran
cer tão odiosa medida punitiva, em flagrante Nereu Ramos ,cedo roubado, nêste país tão care- h.om�n: ter assegmado o seu equilíbrio moral; cêses chamam de chair à canon?!
contradlQão com os sagrados- mandamentos da cente de verdadeiros estadistas, ao nobre serviço CIentIfICO, para que saiba êle Instruir-se no eo- Será para êsse fim horrendo que estão ex
Lei de Deus! Isso porque somos, segundo vivem a da Pátria, foi sempre, na boa prática da Politica nh�cimento das leis naturais; artistlco, para Que périmentando també.m na (-spécle humana os
blasonar os corifeus do artificialismo religioso, e do Direito, um intransigente defensor do sagra- aprenda a sentir a beleza da criação e a extaslar- processos de Inseminação artificial?!
uma nação eminentemente cristã filha dileta da do direito" que têm à vida todos OS homens. se na contemplação das maravilhas da Natureza Para onde caminha a espéCie humana, santo
igreja, que até conseguiu do govêrno de uma re- Ni�guém pode tlra_r aquilO q!1e não pode dar! que lhe transmit.em felicidade; filosófico, afim Deus!!PUblica, inicialmente Instituioa sôbre sólidas ba- - s.e�lçaverda�e, cUJu repettçao é sempre ne- que lhe transmitem felicidade; fIlosôt1co afim Governantes do Brasil; homens do Direito,
ses positivistas, mais vantagens do que desfruta- cessana. A vida � dom sagrado que sàmente Deus dando-lhe a convicção da existência de Deus e homens da Religião; politlcoS que tanto v_os afa
va ao tempo do Império... .

sabe outorgar; somente a Deus, portanto, caben- da sua própria imortalidade progressista; politico, digais em pedir votos aos colégios eleitoraiS para
Todos os argumentos ji foram empregados, do suprimir.. . . para que, apli_cando os �eus�prlncíplos religiosos, vos guindardes às funções legislativas, medi bem

Por homens de grande saber juridico e de boa Que mentalIdade e esta que se teima em Criar as suas conqUistas cientificas, o seu enlêvo pelas as vossas responsabilidadeS! Estais à frente de

��r���!?raCri!t�a���oo�;�l��n �Ou����doB�I:aci:� ����:�t�a e���a��d����i����, e�t��e;��:n�� ���s:si��:t����a� ��r���:�n�lld'osCO;:����e: g:l:; l��n��v�u�:rá�:oi:z:t���a � �e�a��a���aês�:
lnonstrar a odiosa monstruosIdade que viria a ser, formal.mente nos adapta:n9s a costu!lles elevados possa I_evar o estimulo das boas Idéias !.ornando povo necessita para se tornar o maior povo do
no Brasil - se tal COUS'l. pudesS6-acontecer! - a de dehcadeza, de cdmpalxao, de candade, de al-. as naç.oes cultas e respeitáveis, de m�do que aS" planeta, pelO menos não o rebaixeis ao ponto de
adoção da peDa de morte. truísmo, fazendo transbordaI" da famllia para a �ece��lldades econômicas dos Indivíduos sejam sa- se tornar, com a pena de morte, um povo dcs-

Tem-se procurado, em nossa Pátria, firmar o sociedade D suave enternecimento do amor Pater- hsfeltas .com amor, com justiça, com equanimi- norteado e infeliz!
.

conceito da aplicação de sanções penais aos de- no, do amor mate�no, do amor filial, chamand? dade. ate que se conslg:l exterminar da face da A pena de morte, restaurada, no Brasil?!
linquenles, que absolutamente não tenham o ca- todos os homens a Jlrát1Cn_d_O_a_m�o_,'_',_ot_'_,"_o._,_v,_-_t,_n_'a,_'_",_iSC_·'·_"_._o_,o_o_":...._._"O_'_O,:....O.:...;CU;Cd",CP;C,":::v.:.o,:;:â.:.o__ ,-N_UO_C_O_!1

·

_

Arnaldo S. Thiago

Corre, assustadora, fi notícia de que, o Con

�resso Nacional será em breve solicitado a insti�
tuh' a pena de morte no Brasil, faltando, na Câ
mara dos Deputados, apenas a obtenção. de 3 vo

tos parr. que seja ésse objetivo demoníaco alcan
Qado!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"DEVANEIO"
Por EMA MARQUES

São Paulo
'A MINHA MÃE

I

Quando te vejo oh Mãe! Fico a lembrar,
D'aquele tempo che-io de esperança.
Qurmdo à, teu lado punha-me a sonhar
Num devaneie louco de criança!

II

Quanta coisa sonhei e que sa�dade
Sinto hoje das coisas do passado,
Quanta promessa fiz e que anciedade
Eu sentia no peito já magoado!

III

Hoje te olhando oh Mãe� Fico a lembrar
Como tudo me foi tão diferente
D'aqullo sonhei e .qu iz te dar.

IV
D'aquele tempo cheio de esperança,
Hoje só resta teu olhar dolente

Que me guiou os passos em criança!

- Vestir bem?
-- BRITO -- ALFAIATE!
Rua Tiradentes, 9

A N 1 V E R S A R lOS posa d, Jnndira Napoleão.
FAZEM ANOS HOJE A. srta. ceu •• os nossos vo

-oO�
Vê transcorrer n.". date

de nojo o untversártc nata
lido da prendada sention.

rI vennncia Maria Marfins.
mui cll�na Diretora do Gru

po Escolar José Botteux.
A 81a. vonancta Maria ar

rene.tacões de O ESTADO.
-OCo-

S,' Aderson Horn Ferro
Sra. Maria das Dores
Freitas Nunes

- SI'. João Miroski
- Sr. Edgard Araujo
- S:·. Hélio Porto
-- Sr. Menescal do Mont.e
- _ SI. Carlos Botteux Píazza
_ Sra. Rosa Amélia Torres

rte MiJ'fl.l1da
-_ Sr. José Pereira d�' Sou

za Sobrinho.

A Célia- c seus pais o:'

nI)S,�0S votos de rencíoaoesmenínc-mcce
netena Doris Coêlho

Com grande satísracêo
l'cgislnmos na. efeméride de

hoje, o transcurso de mais

uma data natalícia da in

teligente menina-moça, He
tona Doris Coêlho. dileta ü

lha do nosso companheiro
de trnbalhc sr. Hermundí
no V, Coelho c de sua exma.

csoõsa d. Benilde Maria

CQêlho. A aniversariante,
bem corno aos seus genítc
res, os nossos eumprfmen
tos.

--<>00-
Célia Napoleão

É com alegria que regfs
tamoa na- data de hoje o

antversárto nataJiclo da

prendada senhorita Oélla

Napoteâd, filha dileta do
dlsünto casal Sr. José Na-

!lot�ã') e de sua_,xm_a_. _

OSVALDO MELO
PAPINI (COG) E OUTRAS 'COISAS MAIS - Teln
sabor bem diferente este croniqueta de hoje.
t a gente pensa que sabia, que era assim mesmo e

depois acabamos por confessar que não era assim ...

Não achas leitor amigo, que isto tudo está emaranha
do, como estas frases? i
Reli Papini, falandc-nos de "GOG", onde foi conhe;
Cê_lO em um manicômio particular.
Não sei si por associação de idéias ou não, vejo terr-;
bém êste mundo maluco.

.

E" como aPpini mesmo dizia: "Imaginamos viver tran ..

quilos em um universo sólido, ordenado sôbre os fun ..

damentos de um tempo e de um espaço separados Q

absolutos. Sobrevem um judeu de Ulm, Enstein e er..
tabelece que o tempo e o espaço são Uma coisa só, que
orespaco absoluto não existe, nem o tempo, que tudo
se funda numa perpétua relatvidade e qoe o edifício
da velha físca, orgul.ho da ciência moderna está des..
tru[do". _

Depois, largo o livro e fui ao cotidiano.
Todas as coisas que eu via nac; praças e nas ruas, tu_
do parecia ercado.
Florianópolis não era ex!:epção ou excessão.
Estava errado meSlllO.

Uma limosina dera uma es�arrada num poste. Juntou
gente. Comentários prós e contra, surgiam.
Eu pensei. porque aquele poste ali? Então não sabiam
que por ali passavam veiculas? E gente guiando?
Chegou o guarda de trânsito que não estava. Errado
também, Porque não estava?
E fui andando.
O dia meio enublado,
Esbarrei com um amigo, Já era eu quem csbarrava.
T Pal'eCI> que o prédio da Caixa Econômica não sai'
mesmo.
- Não me digas ... porque?
- A firma contratante alega qUe tendo já passado
muit9 tell)po, o material subiu exageradamente de
prcç9' .

- Porque não começou a construção no tempo e ter ..
mos contratuais!
- Uma série de contratempos impediram o início da
obra.
- Então. então, compreendi.
Aquele pr�dio bonito, aquilo tudo era ilusão.
P. ;';ni C0/ll razão, Einstein COOl razão, o Osni com l'c..,
zão, o dr. Haroldo também.
Mas quem tinha razão era a firma contratante ..

E assim saiu esta crônica amalucada qUe me deu na

telha escreveI'.
Está tudo errado compadre, ..

Sociais

HERALDO E MARIA ANGELINA DIA 27 NA CATEDRAL
DE JOINVILLE.

destaque.
--<>00-

2 I) Grêmio Formandos
São Marcos de 1961, sã
bado último nos salões
da UCE, organizaram
uma bonita resta deno
minada Marque zncon .

tro Conosco,
'

--<>00-
3 Na cetedrar de Join-

milíns recepcíonarâ-,
convidados nos safões
do Clube Harmonia -

Lira.

-000--
" Eleonora, filha do Sr. e

sra Dr. Ernani São
Tiago. também será
uma das lindas Debu
tantes do baile oficial
que acontecera. nos sa

Iões do Clube Doze em

agosto próximo.
--<>00-

O Clube 6 de Janeiro
vai ter "Miss Elegante
Bangú", no certame a

I
se realizar em setem-,

cem muita snnoaua. A

representante de Rio do ,.

l>ul nas reuniões crere * O Pôr do sol é poema da ta-rdecída as candidatas Em Cantando pela boca dos sinosbatxatríz do Turismo * A orquestração quase monótonasempre dava nota alta Da Ave � Maria!
--<>00-

lO MargulL Faber. Marilia
Pehjso c nenane Marl;_]
Lins. paJ'tlclparào d.,
parada de elegância t

caridade, patrocinado
pela "boutàque" da Casa
BUI'gue e Clube Scrop
unusta.

�oOo_
II O Sr. Heriberto Hulse

bro próxnuo.
-000-

ti O Cronista Mello Prat

tos da cidade de Rio d.,

Sul, está bastante preo
cUPado com a reeuae

cão do Desfile Bangú _

nos salões do ciub,
Concórdia sábado. di:
:W. Quem será a nOV4

representante daquela
cidade 110 certame
"Miss Elegante Bangf
Santa Catarina"?

--<>00-

rio nas estão em gran
des atividades paru es

ta noite de Caridade.

-000---
9 Mercedes 'Bertoli cu-cu

Iou em nossa cidade

vrce-presroenu, da Si

derurgica Nacional, foi •

homenageado com lima

churrnscada,
--<>00-

12 Muito elegante e movi
mentada estava a festa
de domingo '"Encontr(
dos arounnos'', nos sa
Iões do Clube Doze. He
loisa Hoeckl compare
ceu a reunião muitr
bem acompanhada.

-Mo-

Dr. Ttbcr 'rurcaséuy um dos diretores do Riviera Country
Club. quando comentava a este colunista sobre seus pla

nos para o mais novo e mais fichado clube da
Cidade Maravilhosa.

-<>00-

I
vtue dia 27. rcanaar-se-

Comemorando o dln <Í; o enlace matrimonial
das Mães l'eupiu no res J da Srta. Maria Angnli-

������t���� l�ejr:���� ("1 �:n�:�er. H��;Jldto o ��
os casais: SI". e era. vene. Os noivos e ra-
walterMeyer, :;1'. e srn

Wilson Abraã. Sr. c

sra. Paulo F. Valente, e

Sr. e sra. Dr. Mario

Mcyer. A sra. Walter
Meyer usou tailheuer

preto. dando nota de

J3 Circula pela cidade al
guns coübnn.

__;_000-

Reorganização
da Secretaria

de Segurança
Em Portaria de n. 3:n, o

titula .. da Pasta de Segu
rança Pública designou uma

comissão. para, sob a prc
sidência do Secretário, cons
titulrem um Grupo de Tra
balho encanegndo de estu

dar a. reorganização da Se
cretaria de Segul'an<;a.
A referida comissão ficou

assim constltulda: Cei. Mau
rício Spaldlng de Sousa
Dll'etor Geral de Veiculos e

Trânsito Público; Alcides
Bastos de Araujo, DiI'etor
do Serviço de Fiscalização
de Armas e Munições; Dr.

Fem:mdo Emllio Wendhau

sen, Diretor do Instituto de

Identificação e Médico Le·

gal; Dr. Jucélio costa, De
legado de Ordem Politica e

Social; Enio Callado Flores,
Direto,' dos Serviços de Cen-

.

sura e Diversões Públicas;

ISalomão da Silva Matos,
Diretor do Serviço de Re

glstro de Estrangeiros; DI'. I
Mario Laurinda, Assistente

IJlll'idlco e Ilson Wilma!' Ro

drigues, respondendo pela I
Diretoria de AdmInIstração. I

\

ALUGA-·SE

23/561

Usando REGULADOR GESTEIRA-

A Senhora tamht'llI l)orlf'I'(' SORUm
todos os clial!- do IlIl'S !

REGULADOR GESTEIRA
é um remédío exrraord'iuariamente eficaz no

tratamento das menstruações dolorosas e outros

distúrbios funcionais dos orgãos femininos.

'!' A Y E -- M.A R I A
A MINHA MÃE '!'

Mansidão, serenidade. penumbra.

Nem a bri.,*, fresca arrepie :
A CÓl?BI da .... árvores que se vislumbra �,

Em silhuetas impasslveis.

Parece que estão a orar também.

A Iagôa de águas estagllladas
Reflete um céu de núvens avermelhadsa.

'" Outros sinos mais' distante btrnbtlhando
* R eu vou aos poucos me lembrando
'" De minha santa viva: minha mãe!

De minha santa mãe
� Que não faz Gomo o sino plan_genl.c ..

*

g��t:no;o I:i:�'ta�doo l����r��'<;lino,
� Aos pés do seu sacrário
* S i I e n c i o s [I m e � t e

..

Rrl1ld14lpl,o Cnn/lU,

Aluga .. se dois apartamentos no Edifício do Banco N ...

cion�r��I'C:�11�::iOÀTcipr(;ste Pétva, 11.
I;.�.....;;;;;;;;:.:-.--.-------_--------------

. As óticas Scussel
Sindicalo dos Jornalislas Profissionais

de Sanla Calarina .

E D I T li L N.o 1
FAÇO SABER aos que o presente virem ou dele

tiverem conhecimento que, no dia dezessete (17) de'
junho de 1961. serão realizadas, nêste Sindicato, as

Ieleições para sua Diretoria, Membros do Conselho
FisCal e Representantes da entidade no Conselho da
Federação a que está filiado e respectivos suplentes,
ficando aberto o prazo de vinte (20) dias, que Corrt>..

rá a partir da primeira publicação dêst.e, para o )'e_1
gistro das chapas na Secretaija, de acôrdo com o dis
posto no art. 1.° da Portaria Ministerial n· ]46, de 18
de outubro de 1957.

As Chapas deverão ser registradas em sepal'ado,
sendo uma para os candidatos à Diretoria da entidade,
Conselho Fiscal e respectivos Suplentes e outra para
os Representantes no Conselho da Federação, na for..
ma do disposto no art. 5.° da citada Portaria. IOs requerimentos para o registro das chapas dE' ..
verão ser apresentados na Secretaria, em tres vias
assinadas pelo cabeça da chapa e acompanhados dto
relação assinada por todos os Candidatos , pessoal..
mente, não sendo permitida para tal fim a outorga de
pl'Oturação, devendo da mesma constar todos os dados
indicados no � 1.0 do Art. 5.° da Portaria n. 146, de
18-1() .. 1957.

Secretaria do Sindicato dos Jornalistas Pro{is�o..
nais, em Florian6polis, 16 de maio de 1961

GUSTAVO -NEVES - Presidente
]8..19.. 31/5

Tem a grata satisfação de comunicar à distinta
classe médica, o lançamento do seU novo e revoluci<,..
nário tipo de lentes de contacto: LENTES' DE CON...

TACTO CORX'EAIS TORNEADAS - LAPIDADAS.
consideradas as mais eficientes pela técnica moderna.

Comparando com as comuns qu'e são prensadas,
as atuais oferecem inúmeras vantagens. sob todos o�.
pontos de vista._A sua espessura é ínfima de 1/10 mm
e proporCiona uma adaptação rápida e tolerância inde
finida. São elaboradas com plexiglás especiais que 0-
ferecem :õegurança e pl'ecisão absoluta, sendo ainda iI' ...
deformáveis e eliminam totalmente a tensão visual
frequêntes nas lentes de contacto comuns ou antigas.

Este aperfeiçoamento, representa, sem dúvida, o
último amplamnte. difundido, onde milhões de pessoa�
vêm usando com pleno êxito, segundo a estatística pu..,
blicada nas revistas, técnicas internacionais.

No Brasil, estamos lançando em primeira mão,
fabricadas inteiramente em São Paulo, com matéria
prima e mão' de obra alemã da mais alta qualidade.

Este aperfeiçoan1ento, represente, sem dúvida, o

último passo para a completa perfeição de lentes dc
contacto.

Brevemente, lançaremos lentes de contacto cal ....

neais bifocais, com o mesmo processo.
Para quaisquer informações mais detalhadas, es

tamos ao seu inteiro dispôr.
Certos de merecermos uma bôa acolhida poI

parte de
Atenciósamente

ÓTICA SCUSSEL
Unica Casa Especializada na Capital

23/5/61
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:�-i--CL-ÜBE--D-ÕZ E Ai5-�-Ã-G-Os-rCi--j;;:• DIA 20 DE MAIO-SABADO - SOIRÉE E SHOW - APRESENTAÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO "DANI KAWA E SEU CONJUNTO" �,o: "PARIS MUSETTE" DIRETAMENTE DA FRANÇA AO CLUBE MAIS QUERIDO DO ESTADO,-TIPICA HECTOR NORTON E LOS FRENETI- :• COS DEL ROCK, - MESAS NA SECRETARIA -

•• _�� l � L ��-----Dr. Lauro Daura IClíriica Geral'
deE:C:��I::�a ee�a:n��t��� i
rins. Cura radical das

infeC-1cões agudas e crônicas, do

aparêlho genítn-urtnáriu em

ambos os sexos. Doenças dI):
npnrélho Digestivo e do sls

tema nervoso.

Horário: das 10 às 11,30 hs.
c das 14,30 às 17,00 horas.

Consultório: Rua Saldanha
Marinho, 2 - 1.0 andar.
(esq. da Rua João Pinto)
_ Pene: 3246.
nestôêncía: Rua Lacerda
Coutinho, 13 <Chácara rio

Espanha - Fone: 3248.

FLORIANóPOLIS, Quinta-Feira, J8 de MAIO de 1961
-----

Aos homensmais....
mais elegantes de Florianópolis

A secção de artig�S masculinos de f6.�
APRESENTA com orgulho dos grandes acontecimentos

A GRANDE LINHA DOS TERNOS EXECUTlVE-BARKI

Esses ternos, confeccionados em Iinissimos
tecidos mohair de lã, numa padronagem do
mais refinado bom gôsto, constituem a ex

pressão mais categorizada em rOU}Ja feita.
Sendo. cmhera, as roupas mais caras, o seu

preço se anula quando consideradas as. suas

�
F;JiIllJII)IIZI!;S;I';S·:.I'I':lill

altas características de Q UA L IDA O E,
PERFEIÇAO DE ACABAMENTO ELE.
'OANCTA IMPECAVEL E DURABlLI.
DADE.

Dr. Henrique Prisco
Paraiso
Médico

OPERAçõES - DOENÇAS
DE SENHORAS -

Clínica de Adulto$
Curso de Especialização no

Hospit,al dos Servidores do

Estado. (Serviço do Prof

M1Flnno de Andrade). Coo
sultas: Pela manhã no

Hospital de Caridade. :A

tarde das 15,30 horas em

:Bante no. consultório, li

Rull. Nunes Machado, 17

esquina da Tlradentes
Telcf. 2766. - Residência -

Rua Marechal Gama d'Eç!l
n.o 141 - 'reter. 3120.

Mais uma notável exclusividade de

EXIJA A
NOTA FISCAl
DE SUAS COMPRAS! ... E etJNCORRJ{ A�

gORTEfO� EM dUNHO f PElEMBRO
\ � SEU TALÃO VALE 1 MILHAO�

---�--- -

Troque suas notas, até 31 de maio, (Somente até 31 de maio) nos seguintes postos c horários:
Pôsto da Rua Trajano (Prédio do Rancho da Ilha) - 28 a 68 feira - nas 12 'às 18 horas - Aos sábados
_ das 9 às 12 horas - Pôsto da Rua Vitor Meireles, 38 - De 2a a 68 feira - nas 12 às 18 horas �

_ Aos sábados - Das 9 às 12 horas Pôsto da Coletoria Estadual do Estreito - De 28 a 68 feira - nas
12 às 18 horas - Aos sábados - nas 9 às ] 2 horas,

•

Quanto
A

voce
acha
que
custa
esta
caneta?

E: uma Sheeüer's. Em sua tabrtcacãc entram 193 operações de
alio padrão técnico. TOdas as suas peças são da mais alta que
lidade. Sua pena tem ponta de utotum - o mais nobre e mais

caro dos metais - Que garante uma escrita firme, suave. Tem
grande capacidade de tinta. Seu desenho é bonito e mo.

demo. A SUo escolha 2 modelos. em cõree dllerellj�s. E a

SHEAFFEF(5 S-�
Quanto você acna Que custa? Custa apenas c.s l'}JJ,OO Na

lua classe. e a melhor caneta que vocé
pode comprar ... e ti uma Sheafler"s
aeleaa.e durabilidade sem iguall
_ qualidado $h.. fr.r'. _ garantia $h.affer'�

�4-�
Com. Representações Sta Helena ttda.

R. fellpe Schm,d, 52 . S,•. Fio ;Ql"lop<Jhs Sanla Calarlna

DR. LUIZ E. ROCHA FREIRE
CIRURGIAO DENTISTA
ADULTOS E CRIANÇAS

Participa a seus clientes e amígos a Instalação do

seu novo consultório equipado com motor de alta rotação
c outros melhoramentos técnicos.

Rua Felipe Schmldt, 34 _ te andar - 8/3.

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Preparo de cavidades pela alta velocidade.
COHOEN AIROTOR S, S, WHITE

Radioloa-ia Dentária
ClllU�GlA E PRÓTESE BUCO-FACIAI.

Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 - ic andar
Fone 2225

Exclusivarrumte com horas marcadas.

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

TRATAMENTO das SINUStTES sem cperaçêc por
ULTRASON e lONISAÇAO. EXAMES dos olhos e

RECEITA de óculos com EQUIPO RRUSH.I,OMl1.
EXA!\·lE de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO
DERNO EQUIPO RHENOL (único na Capital) 01'8-
RAÇÃO .de AMICDALAS - DESVIO:;; de SEPTO e

SINUSITES pelos mais modernos prcceesos. Opera em

todos os 1l0SPI1'Ars de Florianópolis.
CONSULTORIO - RUA JOiO PINTO 35 (em

frente a Radio Anita Garibaldi).
RESIr>ti:NCIA - RUA FF.LlPr. SCHMlDT !)9 -

FONE - 8560,

Movimento Popular Jânio Quadros
( O N V O C A ç i O

Solicitamos, para o dia 9 terça feira, às 20 hs. a presen,
ça dos integrantes do M.P.J.Q. a 'fim de deliberar sôbre
emendas aos Estatulos e delegação à Convenção No ..

danai a realizar ...se no próximo dia 20·
A COMISSÃO EXECUTIVA

:i. ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. - FLORIANÓPOLIS, Quinta-Feira, 1& de MAIO de 1961

que

,Clube Do z é
_____"U_..yAVtr o _..l.1 "'!'YIOU nU.• IO U. ''''''Tá L'TAKIN.'_

Agosto
de Maio - "NOITE DO-REMO",oferecida pelo Clube de Regatas "Aldo Luz" aos participantes da Regata Internacional,

ugar na manhãdêsse mesmo dia - Mêsas, I no'Cartório Luz e na Secretaria do Clube 12 - (r$ 500,00.
'

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

* A V E M ,A ,R I A
Á t-11 N HIA M ÃE �,

.ub!rt���..
POR ��-

�::1r.--1ENTES DE
<s-«. ..

-CONTATO

P E R D I G Ã O S. A.

Comércio e Indústria
Assembléia Geral Extraordinária

( O N V O ( A ç Ã O
Ficam convidados os senhores acionistas desta

ociedade, parã se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária, à realizar...se as quatorze (14) horas
do dia vinte! e sete (27) do corrente mês de maio de
]961, em sua sé-de social, à rua do Comércio s/n., nes
ta cidade de I Videira. Estado de Santa Catarina, pa ...

ra deliberarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA l

- Eteuvacão do aumento do capital I social pro ..

posto e 'altera<:ão do artigo 5.0 dos Estatutos
Sociais; I

- Outros assuntos de interesse social.
Videira. 5 de maio de 1961

A DIRETORIA

CLUBE RECREATIVO

6 DE ,JANEIRO
ESTREITO

"

�,------,-

MAIO

Dia (i - Sábado - Siirée "MISS
BROTfNHO" - Eleição
"BROTINHO 196''',

Dis 14 - Domingo - Domingueira
- Homenap;em [lO DIA
DAS MÃES - Recit.ativo
MÃE e VIDA - Poemas.

Dia 27 - Sábado - Soirée - 1vIiss
Continente

de

MISS SANTA CATARINA DE 1961 - SRTA. CARMEM
NEUSA FORMIGHIERI RECEBERÁ A FAIXA NO PRÓ·
XIMO DIA VINTE E SETE NA SOCIEDADE GUARANI
DE ITAJAí - Noberlo Baldaul novamenle em Florianópolis
- O GOVERNADOR CELSO RAMOS EM PORTO ALEGRE_

ctew'' da Líndacap. que

participaram da elegantis"
snna . soírée", o "Baile do

atstun'', promovido pela
Faculdade de Medicina des

ta Capital, aorunentacc
pelo famoso conjunto, mar
cando o grande sucesso da
noite ele sábado que passou.

-000-

COM o tempo de dez mi
nutos aconteceu as certmô
nlns programadas na ele

gante noite - A srte. Jusss

Cabrol, foi apresentada (

coroada MIss stonanõpous
de 1961, que recebeu a Iaí

xa da si-ta. Lucia Maria

Lange Mlss Plorfunópclis
de 1960.

-000-

AS SENHORAS: Prcfes

Sor Samuel Pessôa, Dr

Rold::i.o consom c Dr. Zul

mar "Lins, foram convida
dos nara efetuarem as en

trcgas dos Brindes, oferta

dos pela TAC Cruzeiro dl

Sul e Cada Souvenir, para
a srltl.. Jussa Cabral, da

Drogaria e Farmacia Cata

rinense, para a srta. Lucia
Marii Lange. A senhora Dr.

Perc,)! t Vlrgina) Borba, a

com !lanhou a senhora do

Este é o famoso )ColljuutQ de NorbeTto BaWauf que
mUTeQ1! Um grande sucesso no Baile do "Bistltri.". No
di(1 23 de setembro ;próximo. est([nj 'mais ttn�!l. vez 11C

Líru Tênis Clube. Aguardem!
--aQo---. Porto Alegre, a fim de paI"

DIA 13 p.p. Q-Lira T. C.. ticlp..,r de uma reunião de

aconteceu com os seus sa- Governadores.

Iões lotados pelo -ntgf so- �oOQ---.

primeiro.
-<>00-

O ELEGANTE casal Dr.

Paulo Konder !Ivete) Bar·

nhausen, de Joinville, via

jou emtem, para a Be

laca.l), onde fixaram nova

I'esldê!\cia na rua Tonelel

ros 296 - apt 202 - copa-
cabana.

-000-
O GOVERNADOR Celso

Ramos, seguirá
�

hoje, para

DEPARTAMENTO DE SAÜDE PÚBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA:

MES DE MAIO
}O _ 2.0 feira (tert�do) Farmácia Modema Rua João Pinto

6 _ Sábado (tnrde) F:ll"mâcia Sto. Antônio Rua FeUpe Schmldt

7 _ Domtngo Farnuicia Sta. Ant.ôn1o Rua I<'elipe Schmldt

13 _ sábado (tarde) Farmácia Catarlnense RUa Trajano
14 _ Domingo Farmácia Catarlnense RUa Trajano
20 _ Sábado (tarde) Farmácia Noturna RUa Trajano
21 Domingo Farmácia Noturna RUa Trajano
27 _ Sábado (tarde) Farmácia Vitória Prnça 15 de Novembro
23 _ Domingo . Farmácia Vitória Prnc:a 15 de Novembro
lJ plnntão noturno será efetuado pelas farmácias S. Antônio, Noturna e Vil;órla.
O plantão diÍlrno compreendido entre 12 e 12,30 hs. será efetuado pela farmácia Vitória.

ESTRE-ITO
1° _ 2.0 feira (fertado) Farmáclo do Canto

A SRTA. Heliane Lins,
"Namorada" da F. de Me

díulna, acompanhada do
académico Petter Godeber,
foi apresentada como can

didat.:"< ao título de Mis.<;·
Bangú, recresent.moo n

Faculdade.

-000-

-000-
O CRONISTA Social Seba.�
t.ião Reis, está em prepara
Uvas na Sociedade Guaran.
de Itajai, para a grand{
festa da coroação de Mis:
t,ant,a Cat,arina de 1961 _

Erta. Carmem Neusa For
mlghieri. Nesta Capital. !l1.

Cal'a ele Calçados TrêsGa·I----------------�
rotos, hã. mesas à venda. A

orqueí't('a de'Genésio de
Curitiba, foi contratadfi
para a grande noitada. Va
mos acontecer ..

horas e os salões estavam
lotado;,. Os alunos da Fa

culdade de Medicina, estão
de parabéns, pelo Lrünau
üemo da festa, que regte
u-ou um grande. sucesso.

-<>00-
OS II JOGOS abertos ee
Santa oatartna, neste anc..

seta realizado nesta Capi·
tal, em setembro próximo
ISemana da--Pátrla) e tem
com') Presidente da Cernis
soo Central OrganiZadora,
o Deputado Waldemar Sal
res e da Comissão Munlcl

pai. o General Paulo Vieira
da Rosa.

-000-

AGRADEÇO a gentileza
do convite.• para o enrece
Matrimonial da Srta. 50

tange Di Bernardi. com (

jovem Juan Oanao s'ernau
dez. Acontecimento marca

do para o dia 25 próximo
na Igreja do Divino Espi
rita santo. A recepção será
no Lux Hotel.

-000-
SYLVIO Orlando Damia

n
í

& Ltda., com BrazillaI,
Club Whisky, promoverá
dote eoqurteis, soucítados
pelo colunista. Um será pa
ru a Miss Santa cacartnn de

1961, srta. Carmem Neusa

Formighieri
.

e Miss Floria'

nópo.ts de 1961, srta. .russe
Cabral.

-<>00-
NA "SOIREE" realizada

no Clube Doze de Agõsto,
com o desfile das candtca
tas ao titulo de Embaixatriz
do Turismo, promoção da
Tribuna Catartnense, a srta
Lucia Maria Lange, Miss"
Florianópolis de 1960, foi
hornenagegda pelo organi
zador da festa. 03 p.p.L

-oO().,-
A BONITA e elegante Ma
ria Luiza, BatUstoti. eleita
Embatxatrfz do Turismo
será homenageada na Ci
dade de aruscue, onde re

,.;ide.

ANTES de prosseguir fi

festa, aconteceu uma ho

menagem ao Dia das Mã'es
tàs 02.00 hs.) e Nobertc 1

���:ll!� t-â�:,U e�:�6�::1�� I
todo o "society" presente. I-000-

I
A srta. russa Cabral. a

conteceu elegantíssima, de!
....esuoo branco susnil, sem

I

mangas, com decote apaga-!do na frente e acentuado I
nas cestas, todo debruada
de dourado. Modêlo de Ma

dame Grés, conreccíonadc
pela srta. Jussara Cabral.
Fino gosto.

-<>00-
MUITO elegantes as srla.ti.:
Ada Vleira, Sónla Araujo.
Vera Moritz, Eliane Cam·

pos, MarUja Peluso e Ua
Schmldt.

-000-
NORBERTO Baldauf e

seu �onjunto, fizeram su·

cesso. recebendo do "sacie

t-y", no Lira T. C .. muitos

aplac.soS, principalmente
na ocasião em que encer

'ram a '"tocata" da noite.
Os assocfados pediram
malti. Isto às 04,30 hs.
Pal"abens ..

-<>00-
MAIS tarde. anotei as

srta.s. Ivone Baungart, Miss
Santa Catarina de 1959,
muito elegante: Raquel
Melo. Denise Bortuluzzl,
esta da sociedade de Crlciu-

...

-00().,
FINALMENTE, o "Baile do

Blstuel", encerrou às 04,00.

-<>00-
MlS5 Florianópolis de 1961.
Srta. Jussá Cabral, foi COI1·

vjdada para participar da
grande festa de Miss San�n
Catarina Srta. Carmem
Neusa Fq;lllighieri." na 80-
cieduc!c Guarani de Itajai.
(27 p.\.). ........

A P R E N D A INGLÉS
com o Prol. Mr. Edwald Green

à rua Tenente Silveira, 42

Rua Pedro Demoro

7 - Domingo Farmácia Indiana Rua 24 de Maio
14 _ DomIngo Farmácia Cata11nense Rua Pedro Demoro

21 _ Domingo Farmácia do Canto Rua Pedro Demoro

28 _ Domingo Farmácia Indiana Rua 24 de Maio
O lalltüo noturno Será efetu ado pela!! farmácias do Cant.o, Indiana e Catarlnem;e.
A prr.�en:e tacel ã9"Poderâ .�Çl alt a:!a em pr�\'tn auto r1'Za.eão dê te- Depgrtamento.

. .�.'!.,_, :��.

A PÊLO
Pur nosso intermédio, a sra. Vva. Alcides José

Vieira da Rosa, nesta Capital, apela a pessoas. cari ..
Martins, mãe de quatro filhos. residente à rua Gal.
dosas, a ajudá.la .em tudo que fôr possível. Qualquer
cJoação favor entregar na Redação dêste jornal.

31/5'61

o Pôr do 9Ol. é poema. da tarde
Cantando pela boca dos sinos
A orquestração quas.e monótona
Da Ave - lVJ.."l"ia!

M.ansidão, serenidade, penumbra.

Nem a briga fresca arr-epie
A CÓP31 dae.érvcres q,ue se' vislumhra -

Em silhuetas impassíveis. III

* Parece que estão a orar também.

- A legôa de águas estagnadas
Reflete um céu de núvens avermelhadas.

Outros sinos mais distante bimbilhando
E eu vou aos poucos me lembrando
De minha santa viva: minha mãe!
De minha santa mãe
Que não faz corno o sino ph.ngel1'tie.

� Ora por mim, pelo meu destino,
Cantando contas do rosário.

"$ Aos pés do seu sacrár-io,
S i I e n c i o sam e nt e ..

NOTICIÁRIO MILITAR
A Lei do Serviço Militar, em seu Artigo30, man ..

da que os Escrivães ou Oficiais encarregados do Re;
gistro Civil remetam mensalmente às respectivas Cir..,
cunscriçôs de Recrutamento relações dos óbitos de
brasileiros do sexo masculino de dezessetet 17) a qna ...

renta e cinco (45) anos de idade inclusive, rgtstrados
no mês anter-ior-

Por outro lado. o Artigo 132 desta mesma Lei,
aplica taxativamente aos que não cumprirem, nos pra ..

20S regulamentares, os deveres que lhes são Impos;
tos, uma multa que varia de crS 100,00 a cr$ 500,00.

Tendo em vista que os Oficiais de Registro Civil,
Pedro Saut Júnior, do município de Camboriú, Nelson
Rabello da Cunha, de Ilhota, Bento Sylvio Munhoz,
de Campo Alegre, Manoel Dias da Silveira, de Ita ...

pocú, Eda Maria B. de Araújo, de Rio do Sul, Ermes..
tino Sens de Imbuia. Wanda Gueísseller, de Rio dos
Bugres, Necy Maria Guimarães, de Ituporanga, Adol..
fo Steiner, de Armazém, HercíHo Zabot, de Pedras
Grandes, Nelson Ghiosi, de Treze de Maio, Armando
Ferrara, de Urussanga, Fernando Gutlsser, de Mp.
cieh-a, Leonardo S. Trindade, de Taquara Verde, Ro ..

ceres da Costa Mateus, de Herciliópolis. José Btuen ...

court, de Esteves Júnior, Paulino Fartna; de Arroio
Trinta, Carlos Cesarlnt, de Palmeiras. Ivo de Araújo
Vieira, de Judias, Wilson de Oliveira Barbosa, di!
Campo Belo do Sul. W.aldomiro Menegaazo, de Cel;
so Ramos, Cláudio Barbosa Lima, de Joinville, Euge
nio Guilgem. de Pírabeíraba, Ulysses Gerson Carneiro
LiJis, de Boa Vista, Dorgelio da Costa Sampaio, de
Calmon e- Iris Olga Gaspari Pereira do município de
Poço Preto, não têm observado os artigos acima ref"..
renciaelos. esta Chefia achou por bem apJicar aos fal ..
tosas dos deveres que lhes são impostos, as sançõe� I

previstas em Lei.
Florianópolis, 16 de maio de 1961
ALVARO VEIGA LLMA
CeI. Chefe da 16.a C.R.

3115 61

Programa do mês de Maio
OlA 11-

Grande "shaw" da famosa orqt'estra "Os Jockrs"
DIA 13 - t

Baile do Bisturi, com a orquestra de Norberto Baldaut
DIA 14 _

....

Disco Dance com orquestra.
DIA 27-

Grande Solrée dos artistas catarinenses, orerccida
as delegações remistleas visitantes.

TERRENO

.1

..

.�
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"0 JIlT.l.DO" O au..fl!!l UrTIQO D�IO oa •. O.&T.uu.. FLORIA�ÓPOLIS, Quinta,Feira, 18 de MAIO de 1061 -1-·

FIGUEIRENSE E GUARANí DEFRONTAM-SE NA NOITE DE HOJE, PELO CAMPEONATO - EM CONTINUAÇÃ O AÔ CAMPEONATO CITADI
NO DE FUTEBOL PROFISSIONAL, PARA A NOITE DE HOJE, NO ESTÁDIO "DR. ADO LFO KONDER". ESTÁ MARCADO UM BOM,ENCONTRO,
DEFRONTANDO-SE AS ESQUADRAS DO FIGUEIRENSE E GUARANi. OU SEJA, O "DECANO" E O "BENJAMIN" DO.NOSSO PROFISSIONA
LISMO. O ALVI-PRETO É O FAVORITO NA PROPORÇÃO DE TRÊS PARA UM. TEM UM TIME MUITO MELHOR TÉCNICA E CONJUNTIVA
MENTE O ALVI-PRETO. PORÉM SERÁ PERIGOSO O EX CESSO DE CONFIANÇA NA EQUIPE DIRIGIDA POR, GE RALDO, POIS O "BUGRE" É
LUTADOR E-PERIGOSíSS1MO, PUSSUINDO UMA LINHA DE FRENTE MUITO VELOZ E OPORTUNISTA. O JOGO SERÁ INICIAD(} ÀS 21 HS.
E A PRELIMIN'AR, ENTRE OS SUPLENTES, ÀS 19 HS.

PARTICIPAÇÃO

F'lcr-ianópclis. 16 de maio de Hlôl
19/5/61

Colocações dos certames de juvenís, aspi
ranles e profissionais e Taça Eficiência

PROFISSIONAIS

1.0 lugar - Avaí 1 p.p.
2.° lugar - Paula Ramos e Figueirense, 2
B,o lugar - 'I'amandaré, 3
4.° lugar - Atlético, 4

5.° lugar - Bocaiuva e Guarani, 5

ASPIRANTES

1.0 lugar - Paula Ramos, O
2,° lugar - AvaL Figueirense e Tamandaré. 2
3.° lugar - Atlético, 4
4.0 lugar - Guarani e Bccaiuva, 6

JUVENI S

1.° lugar - Figueirense e Gual'an[, O
2.1l lugar _ Atlético e Bocaiuva, 1

:1.° lugar - Avaí e Tamandaré, 3

;1.0 lugar - Paula Ramos, 4

TAÇA "EFICIENCIA"
� "';.;--"o/'l'.

,.'

1.0 lugar - Paula Ramos, 36' pontos
2,° lugar - Figueirense, 33

3,° lugar - Avaí, 27
4.° lugar - Tamandaré, 22

5,0 lugar - Guaraní, 21

6,0 lugar - Bocaiuva, 11

7,° lugar - Atlético, 8

NA VÁRZEA: INDEPENDENTE 3
X SANTOS I

Duas de nOSSaS fortes equi- de "cochilo" da oefesa con-

trariaes de várzea propiciaram,
omingo, aos esportistas da

I'indade lances de um fute

I objetivo e combativo, va-
orizados pelo individualis
n0 de alguns jogadores, fu

l!I'OS craques do esporte na

ional.

No pcriodo complementar
oS sant.istas melhor se con

duziram em cancha, forçan
'do ininterruptamente a re

taguarda rival e tiveram óti
mas oportunidades de COIl

signar. mas um tanto preci
pitado:> nos arremates des

perdiçavam-nas,
Nos minutos derradeiros,

quandll mais se definiu a

pressão dos visitantes, e mar
cado penalti contra os rubro

negros. Édio encarrega -se da

cobrança e a faz com violên
cia; entretanto Ari segurou
o balão com firmeza. Ime

diatamente o arqueiro de
volveu a seu companheiro
Vavá, que Passou de primeira
no "miolo" a Osmar e êste
assinalou o tento que daria

cifras deflni\.ivas ao marca

dor.

O resultado final não fêz

justiça ao'''onze'' da Rua Ma

jor Costa; o empate mais se

ajust.aria ao que foi presen
ciado.

o C.A, Independente, da

uele su)?-distrito, Que "Inha
e duas vitóriaS (9xl contra

Bangu, de Córrego Grande
lxO (;ontra o Orleães, da

ua Almirante Lamego), rea
h:ou boa atuação, tecendo
tramas na sua vanguarda, a

(jual estava bem apalada pe
la defesa, que bloqueava as

investidas dos opositores bas'
tatú,e perigosas,
Por sua vez o E,C_ Santos,

dos C&.nudinhos, urdia Suas
arrancadas tirando, proveito

_
em bastantes ocasiões, de jo
gadas individuais de seus

melhores representantes: Po
rem a· defesa trindadense
lllantou-se em Incessante a

lerta, evitando assim conclu-
8Õcs flue comprometessem a

COntagem do marcador,

guarniçã� renovada do
GPA, que por ter sido pode-

dot, c' conjunte do Náutico
União não compareceu. ten
do cm vista de que rnver
ses remadores não pudes,
S,J!1l se afasLat' ela cidade.

OS ESCALADOS
A guarnição do A)miran

te -aarroso será a escalada

para competir- na prova d�

eig:J.u, sendo antes desde

tn-nd.i em dois four, compe
tindo nas provas de fluatro
cem e sem flatrão, Antes de

seguir deverá comparecer'
;:;,inda à mia para enrrentnr
num cotejo de suficiência a

guamição do G. P. A, Está
a tripulação assim forma
'da: Walter Rudolf, Valdir
da' Rosa, �ilton Delagnol,
Ubirajara Freitas, Fernan
do Niohterwltz, Vanei Kers
terke, Arno Portsmann,
Frederico Bjhary, voga, Re
n! de Souza, tim.
A regata internacional de :.ssim é que;�lém de pas-

Florianópolis, será reaÚza- seios ''. ex�ursoes aos pon-

da em 28 do corrente. Nela
tos mars pl�Ot'e�cos de nos

.ocmpetdrá 'como represen-
\ EH lerr�, bailes nOS C�ube.s:

tante de nosso Estac;!o a Lil,'�_ 'rems �Illbe ,e Doze d,e
��i�����ãO Que puoltcnmos �l��:�O�;'l l���eto;��:�����-,

l,BOO metros seu forte con-

6����OOITilljJ
Rep-resenta'nte gaucho à regata Interna
cional o,.oito, do Barroso

pôrto Alegre, 16 (V,A,) - plácidas, calmaria e com

A regnta realizada na ma·�1 regular publico corno assís-;

llhü de domingo com águas tente, teve o Almirante,

Cutelo BiUencourt e Senhora têm a satisfação de

pal'liciparem aos parentes e pessoas de suas relações
o nasctme»to de seu primogênito' RICARDO GUY,
ocol'l'ido a 14 do corrente, na Maternidade Carlos /-----------------
Corrêa,

'

�

se dizer constãtnída na ho

ra, deve ser elogiada, poís
que se Jlortou com galhar
dia, nrnrnpanhanrlu ali, IJ,Barroso como vencedor

tendo a guarnição oêssc
clube tido ótima presença
na raia, muito embora te- 1- -,
nha sido o barco conduzi
do para o largo, por inépcia
do timoneiro. Teve o con

'

!unto campeão do Estado
um único concorrente. J\. I

tender. Esta guarnição tam

bém teve no timoneiro um

inimigo, pois que saiu êle,
desde o inicio da reta, indo
rué prúxirun à costa da

ilha do Pavão. Como ante

ornámos em
-

edição ante-

se-á sábado,
Nossos cumprimentos com

votos de feliz gestão,

Atuaram os dois conjun-
tos com: DIA 14 - Domingo - Encontro dos Brotinhos - Show

INDEPENDENTE: Ari, com "Livio Romano",

Haroldo (depois Rubens), DIA 16 - Terça _ Cinema - "Rastros de Ódio".
V?Jter Silva e Edu (depois DIA 20 - Sábado - -Soirêe e Shaw - "Danikawa e seu

Jazz", "Hector Nortoll" e sua Típica e "Os

Demônios do Rock" - Mesas à venda na se-

DIA 22 _ ::::i� Cinema "Serenata" I ":'�:;:;�.I
DIA 28 - Domll1go _ SOlrée "NOl·e do Remo'

DIA 30 - Terça _ Cinema - Sob o Comando da Morte!

o primeiro gol surgiu aos
(l minutos, Odilon dominou
Pelota na ponta direita e

etltregoU a Vavá; êste bem

COlotado tirou proveitó da
Chance

10 minutos depois Odilon
ampliou, Aos 29 fEdia dimi
)lUlu a. di.fCl'ellça, resultante

JacU; Acílio e Louro; Odi

lon, Osmar,' Vavâ., Vllmar e

Valter Gomes,
SANTOS: _ Rui, Arnoldo,

Osmar c Pepino; JadeI' e Si!·

'/10; Tui, Hélio, Azeda, Edlo
<l JoeL

COMO É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

o SR. QUER COMP�AR CASA!
.... 0 SI'. quer vender sun casa'!
f;nlilO procure sem demora ° escrtlôi-iu de venda de

Imúveis. Vende tnmhém lutes no Grupo Escnlnr de Bar
retrns: LOTEAMENTO ;'BAIRRO DO IPIRANGA",

rurormncões:

0110 Julio Malina
Itun Felipe Sclunidj, 14 - Sobrado, telctone 2347,

VENDE-SE
Uma sela de jantar, preço de ocasião.

Tratar a rua Santos DUmont, 2-1�pt. 2
19/5/61

Irmandade do Divino Espírilo Sanlo e Asilo
de Orlãs "s, Vicenle de Paulo"

Viuva Geraldina Apreletti BOtElho, vem de público
agradecer ao Sr. Delegado do I A.P ,I, e a todos os fun

cionârios, pelo confõrÍ-o n:oral e financeiro que presta
ram durante a enfermidade e morte de seu espôso Lu

ciano Botelho, na legalização de seus documentos.
À todos o seu'eterno agradecimento.

�
u

PR OGRAMA DO MÊS
Programa do mês de-.Maio

GES.TOS EDIFICANTES DO MARTI·
NELLI E RIACHUELO

Os gloriosos clubes Rla
chuelo e, Martinelli, num

despreendido gesto de cola'
boraçêo com o seu valoroso

Co-irmão Clube de Regatas
Aldo Luz, visto as dificul

dades de barcos para os Inu

meros clubes do Brasil e do

Uruguai e Argentina, pre
sentes a 1.a Regata Inter-

113CioMtl ele Santá Catarina
vêem de comunicar ao sr,

Aldo Luz, Presidente do
Clube de Regatas Aldo Luz,
o nn.aetro: que o clube rtc

Rita 'Maria somente concor

rerá no 2.° páreo da Rega,
ta; e o segunde cancelande
a sua inscrição no 5,0 páreo.
'Com essas decisões do

Riàchue'lo e Mar'ttnelll, con
ta agora o clube promotor
da Importante competição,
Com mais quatro barcos pa
ra os visitantes,

Gestos de verdadeiros es

portistas as decisões do»
martrnettnos e rtacnueu-

REMO E CARNAVAL
Os dirigentes do Club�

I
colas de Samba de FlOl'i:l

de Regatas "Aldo Luz", a nópolise se apreaentarúo
pujante agremiação remrs.: nas_ runs de nossa cnratat.
tícn de nossa terra, com a nooenrto-sc desde já nnr-
aproximação de 28 de maio, mm- rruc sei-á um "bis" uo
dia da grande Ln Regata camovat de 1961.
Internacional de Santa Oa- A apresentação dos 'vro-
tartna, • vem tomando as ueneos do Diabo", diga-se
últimas providencias para de passagem, só rol posst-
que "/l .mator parada nãuu. rei graças a boa ventado o
cn já ercnvacc em água.� o desejo de bem servil' fi
cntnrauenses obtenha um 1PlorianóPolis, do conhecido
êxito-sem precedentes. carnnvatesco e esforçado
Pó-a dos problemas téc- Direto,' Geral de Gnlpuo ,

ntcos.dn ,t'e[!'nta! os atrnstas, dnquctn Sociedade �r, Ma-
igualmente, vêem tomando noe! suvctrn. {IUe tudo vêm
outras provtdêncías de ca rsecncc cru p:'ó! da rcstnu-
ruter social e rccrenuve, a

'

dos carros alegóricos
fim de proporcionar aos e IJ1UtU(:üo, a fim de que
uruguaios, argentinos, ca- os mesmos sejam ré-apre-
rtocaa. gnúcnos e paulistas sentados 11:1 noite de 27 de
uma recepção calorosa e maio, (;om Co mesmo explen-
um" estada entre nós das dor e cctcsn da anresentn-
maios mtcrcssnntes e ntrn- cão «umnto- o cnmnvar
Uva, deste ano,

�NSINO-
A VEH!lA NAS

8�NCAS Dl JORNAIS

E REVISTAS,,··

Dr. Hélio Peixol;
Advogado

Escritório - Rua Felip�
Schmidt, 37 _ 1.0' an<lar -

Sala 4,
-

en�I'OU em entendimentos

com � Diretolia da famo
sa·Socieda.de Carnavalesca
"TenC'ntes do Diabo", trI

campeã do Carnaval Ilheo,
para nm desfile deSSa sim·

pática sociedade, com apre

sentação de seus carros de

alegorja e mutação, na noi
t.e do dia 27, na Praça 15
de Novembro, numa exibi

ção aos nume!'osos remado'

res e dirigentes dos clubes

qué nos visitarão naqueles

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 II.

Início em junho próximo - poucas vagas.

Informações, à rua Nereu Ramos, 39 (Grupo Modêlo

Dias Velho) das. 18,30 às 20,00 hons dlàriamente.

PARTICIPAÇÃO
João Caruso Mae Dona!d e sra,

Carlos Regís e sra.

Têm O prazer de parUcipar o Contrato de ca.s/' ...

mento de seus filhos MARILIA e MAURO.

Flol'ianópolis, 30.. d_111 Tubarão, 30_4-61
1915

·Francisco'
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E'eos �o Forom Econômico 'iscon�e �e�lão, �eo�ol�o
1 � Ontem, às 9 horas em sessão solene, foi ração das Associações Co- Celso Ramos e comitiva e nuca de crédito e Investi-

instalado na Capital Gaúcha o FORUM ECONúMI.. �!rr���Pi�Oo��:!�' e�:�� l)'iF�agOte�;;':i� �Ou�;l:um ��:�t�e����r�: � ����!�
co VISCONDE DE S�O LE��OLDO, �al:ndo ,0 sídente do Banco do aee- é o seguinte: Problemas de regional. Investimento no

Governador Leonel Brieola, Ministro da vtação CIo.. en, Alcides Flores Soáres, infra-estrutura, Energia, l)et�r privado como reter

vis Pestana e o Diretor do Correio da Manhã Sr. jar.. Diretor da Carteira de transportes e comunlca- positivo de desenvolvlmen-

nalista Alinio Salles,
_

na presença de autor��ades, r� ��;�nO�r�.!lad�o�:��� d� il���ri��c��, d�IS���:ze��r� �er���r:;: I�ObiÜl���ãíte�
presententes das entidades de classe, participantes e Arnaldo Taveira Diretor tuárt.r, Politica rural, Pro" 2; Investimentos na pe-

demais convidados que ali compareceram. da CACEX.' duuvtdaoe agrária, Item queria e media índustrta.

i'.; O Investimento na agrl- Politica fiscal. Item A:

(:u1tura regional. Introdu- Política fiscal como ele-

ção de novas técntcas agrí- mente de propulsão da
colas. Criação e manuten- economia regional Item B:

cão dos mercados. A co- As despesas no orçamento
mercrcnsecêo Interna e público. Redução das ces

externa. Item B: Indus- pesas no orçamento piibll
I naüsecão regional dos co. Redução das despesas
produtos cgrértos. Fixação de custeio e de pessoal ao

do homem a terra. Politica limite suportável pela eco

econômica financeira, se- nomla regional.

• �. , ,-.\1__• .

FLORIANÓPOLIS, Quinta-Feira, 18 de MAIO de 1961

:1I.üUa
Perícia contábil nas refinariasj de

Petróleo t
das pernusslcnártas da
pesquisa do pet-róleo no

Brasil, sendo composto de
2 parcelas, uma das quais
incide sobre os lucros das
refinarias prIvadas na pro
porção de 50%.
Esta a parcela objeto da

atual verificação. Nos anos

de 1957, 58 e 59 foram
arrecadados por conta do
Fundo de Pesquisas CrS .

2,032.914.026,10, sendo ....

Cr$ 360.511.760,90, relativos
à. segunda parcela. A vert
ncecão ordenada pelo pre
sidente do CNP tem por
fim apurar a exetrdãc dos
reconumentes cas refina
rias, em 1960, no tnterêsse
da empresa estatal para o

fim de pesquisa de petró
leo. Espera-se que esteja
pronta dentro de pencas
semanas.

RIO, 17 (v. A) ,- Será
realizada uma perícta con
tábil nos livros das refina
rias particulares por deter
minação do presidente do
Conselho Nacional do Pe

tróleo, que decidiu seja ve

rlttcada a exatidão da se

gunda parcela do Fundo de

Pesquisas pagas pelas re

linarias ii Petrobrás, no

ano de 1960.
O sr. Josafá Marinho.

presídente do CNP, solIcI
tou R- Divisão aconõmíca
naquele órgão que o trace
iho seja executado com ur

gência, devendo os técni
cos do CNP proceder a

exame dos balanços das

permissionárias da refina
cão.

,

O Fundo de Pesquisas
rot lnstltuldo pela lei ....

2.004 como contríbuícão

4 . - Hoje, estão sendo

esperados o Governador

Magalhães Pinto e comiti
va e amanhã o Governador

2 - As 10,30 horas foi 3 - Convidados pelo Fo-

��;����d� �r:: ����:���nt! ��::;l �����r��es�q���� ���
Palácio do Comércio. gústo, Presidente da Fede-

Mais um em Palhoça
uma oficina de trabalho cêo da agricultura catart-
de melhoria de condições nense. O Conselho Regional
de vida, com que conta a do Serviço Social Rural e a

população rural do munl- Pederaçãn das Associações
ctoto. Rurais de Santa Catarina.
Estiveram presentes ao compareceram.

lHO da Inauguração ttgu
ras representativas do mu

nicípio, diretores de repar
ucõee ligadas com o de
senvolvimento e organlza-

NO sábado, dia 13 do cor-,

rente, foi inaugurado o

Escritório Local da Acaresc,

(!n� P:t�hOÇ�� inauguração
contou com a presença de

representante do Senhor
Governador Celso Ramos e

co Secretário da AgrIcul
tura Senhor Deputada AtI

no Fontana.
Falaram no ato o Senhor

Prefeito Municipal de Pa

lhoça, entregando o prédio
a Acnresc e o engenheiro
agl'Ônc.mo que com a ex

tenslontsta DomestiCa 1'11-

mi, comporão a equipe da

Acaresc em sanioca.
A solenidade, simples na

aparência, foi muito Im

portante porque será mais

Assem�léía . legislativa L-
os ANJOS DA UDN PERSEGUIRAM, MAS O

POVO LAJEANO SOUBE JULGAR COM SERENI ..
DADE. •

Na hora do Expediente da sessão de ontem da
Assembléia Legislativa. o deputada. do PSD, Osni
de Medeiros Régis, teceu considerações a respeito dos
métodos udenístas utilizados nas vésperas do último

pleito, particularmente em. Lajes.

Mais um munielpío Ca
ta:rinense, conta com as

atividades da acaresc, P.

&egundo ouvi dizer corren
te na ocasião e confirma

do na oração do Prefeito
de Palhoça, mais nove

muntcíptos, êste ano, terão
também: o seu escritório

jncet. no sistema de con

vênio que será realizado
entre o munlcipio estuda
cio e fi Acaresc.

COMO É 60STOSO
O CAFÉ mo Jornal chileno declara que Jânio

não defende Fidel
.

govêmc Iedernl. Aués, foi
muitll Infeliz o represen
tante de Rio do Sul. Jus
celino foi desenvctvnaento
com a própria inflação e
esta j:.:olitlca administrativa
não tem precedentes na

vida pública, do país. Mal.�
adiante, aürmou que a ad
nnnrst ração de JK foi cor
rapta e corruptos todos os

que defendem os atos do

ex-presidente. O deputado
Pedro Zlmermann, do PSD.
em aparte, declaro� que
rormava ao lado daqueles
que aplaudem a política
administra tlva do ex-pré-

�;:�n�e cor�u��o. e����tarsi� Nova diretoria do
impacto, o deputado ude
nista declarou que também

��,a�d:s c��tl�n�s a�us.de (enlro Acadêmico
ta�b��u�a�o ���r���e�i:�_' rr'Ojalma,
�fl�oql�eã� ������n����� Moellmann"dos atos praticados por
J.uxillares do seu govêrno,

�n�:;I�ta e �ss�ei�� j��� 'o Centro Acadêmico
nais declarou·se favorável

-

da Faculdade de Medici ..
aos inquéritos e punições
aOs culpados.

O representante do Go
vernador do Estado, Se
cretário de Segurança PÚ
blica. seguiu para aquela
comuna serrana levando
consigo dinheiro e métodos
ele coação. Instalou seu

quartel general num dos
hotéis da cidade e dali
tento., comandar a politica
governista de então. Inves
tigadores foram nomeados
t!s dezenas e no a to de
nomeação assinam recibos
ce Cinco mil cruzeiros, re

cebendo sõmente mil cru
zeiros. Com isto, aquele
representante do govêrno
udenista tentou subornar e

coagtr o bravo elelt()l'ado
lagennn, mas o povo cons
cio de SUa alta responee
bílldade respondeu com o

veto pela mudança de
métodos administrativos e

perc progresso catarinense.
No dia das eleições o en

têo Secretário da Seguran
ça Pública acompanhado
de três capangas percorreu
as ruas de Lajes, numa
clara demonst.ração de
coação, mas bastou que o

presidente do Partido So
cial Democrático o enca·
race com severidade para
que êle, homem forte e ten
do ao seu lado quem o de-
1endesse, corresse ate o

quartel do Batalhão Militar
sediado naquela cidade, so
licitando garantias.
O dePutado Osni de Me

deiros Regis afIrmou que
hoje os homens do PSD
são acusados que COD

I'Uptos, desumanos e des
leixados no trato da coisa
pública, mas a UDN, que
hOje acusa não deve esque
cer que o povo mudou de
govêrno porque a podrIdão
cstava no auge. A mudança
de governo no Estado de
Santa Catarina foi a de
.sam'ovação aos métodos
rcdmlnlstrativos da UDN,
aos erros de sua longa e

improdutiva gestão.
Ao encerrar sua oração,

c deputado pessedl.sta de
clarou que isto é apenas
ulUa pequena amostra do
que foi feito em nosso Es
tado, pois ã. medida Que
julgar necessâl'io, trará no
vos acontecimentoS ao co
nhecimento dos represen
tant;e� do povo catarinen
se.

Russos incluiriam mulheres em seu

próximo lançamento
BOCHUM. Alemanha, 1,

(AP.) - O diretor do
observatório de Bochum
revelou que sua estação

;!:�:����;��ti;i�iu�;l: "�tg�'��;e':�':;'i��:i��:
as comunlceções dos "spu-, chum mantem vigilancia
tniks" soviéticos. Heinz sôbre as frequências de

Karnínski disse acreditar radio russa e tem cap
tado mensagens semelhar,
tes cada vez que são

lançados veículos ou sae

télites ao espaço. Kamins ...

ki adiantou que, de um

modo geral, estas trocas

de mensagens ocorrem de
quatro a seis semanas

antes de um lançamento.

declaração emitida. pela
chancelaria brasileira, nu

qual nquêle pais se declara.
firmemente opôsto a tôdu
"Intervenção, direta ou

indireta, em Cuba e a tôdn
a tentativa de impor, na

quele país, um determina
do regime politico por par
te de potências estrangeí
raso Disse o jornal chileno:
"Longe de constituir, como
têm pretendido alguns,
uma defesa absoluta do
regime de Fidel Castro, já
cuanrtceco por seu ,t1fóprio
líder de república socialis
ta, pertencente ao bloco
soviético, a declaracão tnn
enetra e uma clara adver
tência aos que, contrária
ment€ à vontade do povo
cubano se propuserem sub
mete-Ia a principias polí
ticos e sociais que o mesmo
não escolheu livremente e
que não teve ocasião de
!'atifical', quer seja em

('lelçôes OU mediante outra
forma de expressão ge
nulna. A ingerência da
Rússia sovietica e da Chi
na Comunista nos assuntos
internos cubanos ja é evi
dente. Cabe supor que, a
medida Que os aconteci
mentos se precipitarem
€'sta intervenção se torne
cada vez mais aberta e
'·iolenta. Ao proclamar sua
ades�o ao principio da não
intervenção, o Brasil rei
terou sua fidelidade às
Jlormas básicas do sistema
1nter�americano. Estas re
gem, em partiCular, para
as ameaças vindas de fora
do h�misfério, que agora
ellContram em Cuba um
trampolim para tentar C8-

;f���,el"-se ao resto da Amó-

SANTIAGO DO CHILE,
1'/ IA. P. - O jornal "El
Mercurio" comentou que a
recente declaração do Bra

sil, a respeito de Cuba, não
constitui, de maneira 3,,1-
guma, urna. defesa absoluta
cio regime revolucionário
que impera naquele país.
Adiante que tal Interpre
tação "demonstra apenas
um estudo Insuficiente" da•I

.

mesma frequência utiliza;
da pelos russos antes de
lançar 20 espaço o "Spu ..

tnik'� o "Lunik" e Yuri

AINDA CUBA
Assim, objetivamente, po

demos urar as seguinte:;
conclusões, com respeito à

entrevista do Vice-Go'!)er-
1ULdur DOlltel de Andrade:

1 _ Foi favorável ao

movimento de Sierra Maes·

tra, quando Castro e seus
companheiros empunha
vcm� a bandeira das lib�r-

�:�d�s'D�ra:�I�nZ��C::t�;' con-
2 _ Condena o "vare

dón", e, consequentemente
a politica sanguirária ur) _ .

�!I:I�l d�i;�l��rprg;:io�ê�o�:� FeliCitações a

f,�dl�e���i�:;voltarem
con-

"0 Estado"
.. 3 __ Como progrelísula.

�: �el:�;��1:::_�otr:'ct��I!��� . ���mos votos de fe- (aravaggio
camente de esquerda _

_.
hCltaçoes pela passagem

não pode deixar de aplau- de mai'l um aniversário Este ano as festivida-_

dlT a� reformas bCl1éficas de nosso matutino, dos des de Nossa Senhora do

praticadas em Cuba, as Srs. Lenoir Vargas Fer_ Caravaggio, em Azambu�

c��iS�.s ;�����;at�:I����� l'-eira, Thiago Vieira de ja l1ltmicípio de Brusque,

de Batuta, são realllieli.te Castro e José Si-meão. serão assinaladas por

utei.s ãquela grande mal0- grandiosas solenidades.
ria antigamente de.sassis- 'A êsses nossos amigos que constarão de mis�a
tida; que tiveram a gentileza solene, cantada pelo cÔro

gi�le-;le-�:::�i��\�!L:a:o �� de nos felicitar agradec('_ misto do Seminário e so-

mar:J:imo, cópia do C07n1t- m,os sensibilizados. . Iene procissão com a ima_

11i$1l).0 soviético; gem de Nossa Senhora.
!l __ Desaprova o 'C:oll/li·

to elltre o Estado e a 19re-
1(1, n Supr_essão das. elei
,:;ôes e a nao COllStitUClO1W
ifzaçâo do País;

.

6 _ Democratct que e,
llesavl'ova � i71tervenção de

(,1ttrà� potênCias na polUi
CCI cltbana, acreditando
(lU€," existem outros mefolí

"'_;ara se combater as a1l-0-
malias e o perigo que o re

gime hnpósto presenta,
mesmo como advertência
�}ara as democracias da
América Latina;

7 _ Considera grave
erro da dipl01il(!cia norte
americana na culminancia
do "attaire" cubano, pois
1iO' momento em que Castro
visitou os Estados Unidos

proçurando colocação para
11 produção açucareira da
Ilha, o Govêrno de Wa
shington repudiou-o, lan

çando-O às mãos ávidas do
bloco comunista.
Pode ser que tenhamos

errado nestas breves obser
!:ações, mas não tanto co

mo querem certos ."pensa
dores" radicais extremistas,
cue só se contentam com o

éaudatarismo, com a sub
�erviência as SuaS idéias,
às suas "jogadas..... : sl1n.,
porque dizer a verdade ho-
1e em dia. é muito relativo,
e além do mais o faccio
SIsmo alida conturbando a

menie de muita gente, que
anda de antôlhos e tlldo!

que os russos estão pres..
tes a colocar um novo

veículo em órbita no es..

paço, desta vez tripulado
por mulheres. "Durante os

últimos cinco dias temos

'Captlido intenso inter_
'câmbio de mensagens na

faixa de 20 megaciclos, a

Festa de Nossa
Senhora do

na, tem nova diretoria
que regerá os destinos do
referido Centro, no pe_
ríodo de 1961 - 1962.

BAHIA BITTENCOURT:
DEVEMOS FISCALIZAR A
ADMINlSTRACAO POBLI
CA, POIS ASSIM ESTARE
MOS CONCORRENDO PA-

RA O SEU ACtRTO

Foram eleitos os Aca ..
dêmicos: Milton Wayh"
Presidente, 1.° Vice Pre ..

sidente, acadêmiCo Léo
Coutinho e secretário ge
I'al. acadêmico Seya P.
Kamimura.

Prosseguindo em suas

eonsiderações o deputado
Albino Zen! abordou o caso
das nomeações dos guar
das sanitários, e em certa
altura afirmou que o depu-

�f:�eBd�l��t��c��aica�
al'guto defensor da saúde
publica, consentia com es
tas nomeações Ou elas não
mer�ciam o seu criterioso
exame. O deputado Bahia
Bittencourt aparteou o
orador e afirmou que nilO
Ha caCique de ninguem e
que sómenre através desta
criticas é que estava to
mando conhecimentos' dn
Ilompuções. Ato contínuo
solicitou do deputado ude
nista todoS os dados a fim
de tornaI' as medidas que
o

_

caso requer, pois o go
verno do Sr. Celso Ramos
está preocupado em aten
der o povo de Santa Cata
nna c não subjugá-Ip aor-;
seus capI'lchos governa
mentnls.

Aos membros da dire_
toria, as felicitações de
"0 Estado" e os votos de
feliz gestão.

o
.

Presidente do Instituto do Pinho, desde que

�ssumlll suas funções, de logo se destacou: o caso do
lacarand� -: �ue tanto já caTão dá ___: e a perseguição
aos funclOnarlOs da autarquia que não sejam udenis
tas. Demissões politizadas, tanto que a do zeloso fun

cionári� Antônio Minato com larga f!lha de serviço�
ao. �nstltuto, antes de comunicada ao interessado, era

ofiCialmente- comuniCada, pelo telegrama oficial 112.
ao sr. Vitor Konder Reis, neo-chefe político udeni!:_
ta em Tubarão.

De par com isso, os raivinhas da UDN, tão logo
sabem �a nomeação de um Correligionário para qual
quer posto no -Estado, de logo exigem demissõ,es em
massa dos que não rezem pela sebosa e raiventa car

tilha udenista.
Mas, se assim acham que estão .certos, deviam

pelo menos esperar um pouco para preencherem as
.

vagas abertas.
Já avisamos que essas pro�ocações e perseguicõCs

têm contrapartida.
-

Deixem, pelo J;nenos as vagas abertas, para serem

ocupadas pelos correligionários.... que vão sobrar ...
como êles já sabiam, conforme confissão do sr, Laert
R. Vieira.

SESSENTA DIAS DE LI
CENÇA PARA O DEPUTA
DO IVO REIS MONTENE-

GRO

.

Ainda .a propósito da proibição dos t:adiciO
DaiS Cavalt1!hos. no festa para o A§ilo de Orfãs

��::hecemos um episódio que vale por um poe�
.

- M_ãL não quero piboc�! Quero a senh.ora
Jog�e. dOIS cruzeiros no "Farolito·'. que é mai.g
boUltlnho e vai ganhar.

"Farolito" não fêz farol: ganhou mesmo!

,

- P�'onto! Você ganhou doze CrUzeil'OS! Que
e que vai fazer de "tanto" dinheiro?

E aquele pirraUtinho, .com meia dúzia de
anos, foi imediato:

- Vamos comprar bilhetes nas outras bar..
raqúinhas, pois o dinheiro não é daquelas meni.
nas que passam na fila lá em frente de casa?

A UDN NAO CONFIOU NO
SEU _DIRETóRIO DE

. LAJESFoi aprOVado o reQueri
lllento do deputado Ivo
Reis Montenegro solicitan
do sessenta dias para tra
tamento de saude. Assumi
ra na ausência do repre
sentante de Florianópolis,
o sr. deputada Elvert rJe
te) Oliveira.

O penúJt.Imo orador da
sessão de oniem foi o

deputadO Antõnio Gomes
Le Almeida, líder do PSD
que teceu. considerações lt
respeito do discurso pro
ferido anteriormente pelo
deput.ado Osni de Medeiros
Regi.s. criticando atos do
govêmo passado. Em certa
altur.'} de suas crditicas de
clarou que talvez não con
fiando no trabalho dos seus
-i'oCompúnheiros de Lajes a

l!DN tenha enviado para
la. o ex-Secretário de Se
gurança Pública. A Ida
desta autoridade, entretan�
to, não surtiu o efeito es
perado e tanto é verdade
que mesmo com êste re
fôrça (; govêrno foi derrota
do pela Oposição. Aliás, a

presença. do Secretário de
Segurança Pública naquela
�i�ade só velo tl'azer pre
JUIZO com .reflexos em tôda
região serrana.

ALBINO ZENI TENTA JUS·
TIFICAR :mRROS DE HE
RIBERTO HULSE COM
POSSíVEIS FALHAS DA
�ADMINIS'Í'RAÇAO DO
PRESIDENTE JUSCEUNO
KUBITSCHEK DE OLI-

'VEIHA

xx XX XX

.

Que Deus semeia sempre na inocência das
criancinhas, é certo. Mas que Colha sempre
experiência dos maduros., ..

XX XX
X

Em Explicações Pessoais,
o deputado Albino Zenl,
deputado pela UDN, tecen
rio considerações a respei
to das acusações governIs
tas formuladas contra atos
do governo do sr. Herlberto
Huls�. tentou justlficá�los,
com!);! rando-os com pas
siveis erros do sr. Juscelino
Kubitschek de Oliveira no

No caso das demissões do Instituto do Pinho é
de obsel'val'.�e que, depois de fazê_las, o sr, Paulo
Bornhausen �ndereçou exposição ao sr. Presidente
Jânio Quadros sôbre a nec-eS$idade de a autarquia
nomear funcionários!!!

EMI'

P.
N.
H.

ÊLE VOLTARÁ DIA 1· de Junho 1
P.
N.
H•.
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