
IHR�TOR

GOV, CELSO RAMOS:

Planejamento Nacional deve ser o produto dos planejamentos
•• mrra-estrutura que alcan- Vale ressaltar, portanto, dade sócio-econômica do aquelas a aproximndamen- Em 1959 descia a dois

regionaiS
.

çam a minha terrll;, com- alguns aspectos da prcble- meu Esta�o. Objetivo dar te duas mil e seiscentos vírgula seis por cento
plemento de uma situação manca cata.nnenee, direta- aos participantes dêste Fo- (2.600). (2,6%).
econômico social que se mente relacionada ao de- rum, uma idéia da reali- Das quinhentas mil ....

.

No período 1943/1955, pa-

deve�r:�l��:�:� na mod.erna orientação jornalísti:a. ���m�l��am� sda i�ee��i��1� ���;�;��m;�l�oQU�:o ��;!r� �a��d�;t�:��f�;:' ad���� i(g��!�OJe c�·i�ni:.sa��;:ed�� �� �:roar ������1rf�o:au;��
de debates e de -��xae��o I�s:r�;�n�fasd: �eor;���b��: ����:ç�gss� ��;i���a������ �?gnut�� daesi;âg; d�ar�r��� �l��:O'S ep:o�I!����aç:�to��� ���J.��o� v���e �� 'presen� �o�i���e�ta tr�� s���:e���Como homem público, que se aflige frente aos sulino. portantes ligados a realt- ?a imposição .de um plane- ca no si�tema escolar: mário,.. .

esq�el"I_1as de var-iada origem, que se assOberba com ������o d;seg���os:ara a in�rit��m��o SiS���!la���� je�l�!e�I��:�n�!a���:nt�O�a gravidade ��s .as�untos que requerem ação imediata, A' população de Santa lar médio é de apenas vtn- sete mil (87.000) qui-enalteço a tniciativa- do "Correio da Manhã", que Catarina é de dois milhões te e três mil (23.000). lowatts, o que corresponda-
tendo a s�a séde na cidade do Rio de Janeiro, expande e .cen�o e quarenta: e um O número .de pessoasyr:- a uma: disponibilidade de
a expe�ie�cia �o seu alt? .gabarito jornalístico, na ���t�;,.1;I�OO�i1h��bl!a�:f:� ��t���� n� ��It::rO�' 1;l�IV;;ii G�[:�ta (40) wabta/habl-
espaço IndlscontInu� d.a Pat:la Comum.

. centos mil (1.700.000) têm 11.000). (Deste potencial se° Fórum Econômico Visconde de São Leopoldo, habitat rural. Em 1947 Santa Ca�arina acham instalados em rrua-
que or� se realiza, atesta bem que os govêrnos, co. Da p�pulação. ativa. se- participa�a com três por t�'o çida?es: Tubarão, Fio-

mo.l,os Jornais, tem. respo�s��ilidades iguais. Os pri.. ���!�emiI���s�I���c�� a e��= �f���l. (3i'n) da renda na- j���lJi!�\ete���mee�� mi�mel os, �a�do acolhida a� Ideias que a Imprensa refle;
presas de mais de cinco .Em 1951 esta partícípa- c quatrocentos quilowattste. Os últimos reproduzindo com fidelidade os senti; operários e cinquenta mil cão descia a dois vírgula (71.400 KW1,

men tos populares. Do mesmo modo, como se Jigãm em emprêsas com menos de três por cento (2,3%).. A rêde rcdovíária cntnrt-
às diversas regiões do País os laços patrióticos do cinco operários, Estas so- Em 1955 era Igual doís nense é de aproximada-
Correia da Ma:lhã", liames fecundes e trediclonaís l�l�I.�O�)d����te;l�c���e�"úI�· c �����,Ir sete por cento mente (g���� u�t��t.(�I����)nos unem ao RlO Grande do Sul.
Não poderia, assim, o de Luiz de Mello. Mas se a

oovemacor cte Santa Ca- realidade é dificil de se
tarfnn deixar de prestigiar, concretizar na ordem pc-
com a sua maior fôrça, ês- nuca, e constitucional, tar-
te encontro, onde se iden- na-se no entanto possível
uncam, sob a visão escía- )Ia ordem do planejamento
recídn de um grande jornal regional sócio-econômico.
a da Aseocíncão Comercial Creio, assim, como fa tal'
de Põrto Alegre, as causas de progresso da nossa re
que sufocam a economia grão, c ainda para outras

l"e�i�i�;�dO, hã poucos �:����e��e pa�:se���Z�d��
.uns- a Presidência da Fe- que o planejamento nacio
dcrneâo das rndústrtas do nal deva ser o produto dos

:���l� �6��d�'map��m�;��r� �����.ia�i��os l�e��g�a��iS�
. de técnicos da Confedera- crescimento harmônico do
çiio Nacional, pude compe- \:;tís. Teríamos, como já
netrar-me, através do Se- Olsse_ algures, a descentra-

:;��âri�ntã�óel��E�.�������: �!a��� oP��t�r�n��s:iOnbt:l:
que o planejamento por fundamental para a ob
-egfão não é apenas a es- tenção de resultados posi
tratégta do desenvxlvímen- tlVOS l' imediatos.
to, mas, também, a tática Sant.a Catarina Integra
c a ordenação dos planeja- se a esta nova mentalida
mentes locais. de, magistralmente lança-As exigências regionais tia pelo enunen te Gover
rc individualizam nos pia- nador Leonel Brtzola, no
nos locais e coordenam as histórico encontro de Fio'in tervençóes. A regtâo, área rtanópous, com o E'Kcelen-
õe rnterêsse e de proble- tissimo Senhor Presidente
mas comuns, configura da República.
uma realidade geo-política Fixando-me, contudo, nos
�ft�� \�nj�:r��t��'í��i���msi�: �:���tiv�sctd�e�fc�os g� ���ctaís e concncôes Iustón- Grande do Sul, entendi quecas. capazes de' admitir na se impunha, nas círcuns
ordem política, um setor tãnclas, um depoimentooe auto-governo, no dizer sôbre os problemaS de

DOMIb!GOS F. DE AQUINO
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CANNES: SOFIA tOREN CONQUISTOU
1,.0 P·R Ê M I O

Logo (tpÓS chegar a PÔ1'W '. Alegre, I:) Gov�rn{ld01'
Celso Rll.mos é vivamente ctonprimentado pela Goeev
nadar Leonel Brizola.

fmprêsallé Luz e Fôrça de�'
Florianópolis S/ A;-- (ELFFA)

A V I S O
'IA Emi)rêsa de Luz e Fôrça Florianópolis

SIA "ELFFA" avisa aos seus COnsumidores em gf' ..
ral que, para atender a serviços de Ordem técnica,
h.averá falta parcial de energia elétrica, no período
das 7 à� 9 horas do pt'óximo domingo, dia 21, na

LINHA 1, compl'eendendo; Rua Conselheiro Mafra,
Cais FrederiCo Rolla, Cais Raulino Horn, Rua Bulcão
Viana e adjacências, Saco dos Limões, Base Aérea
e Ribeirão da Ilha".

,-.-.. "i
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Palácio Píraunl: momento em que o Governador Leo nel Brizola dirigia
sua saudação áo povo e aO Governador Celso Ramos. No flagrante, os

joi-
....

oaltstas Hélio K. Silva e Ilmar Carvalho, respectivamente Chefes dos
setores de Rádío-jornahsmo e Imprensa (Gabinete de Relações Públicas)
do Palácio do Oovêmo de Santa Catarina.

CONrOHOIn: MiI�ares �e �essoas visitam·
ex"osl' ra-o de l'ul'nos ;';��!�Ç�� q�:l :::�::"��

tJ � U U sados poderao adqulrl1"
Segundo notícias do �llínos. de raça P?l" meio

no. s s o correspondente !�;nt�lstema de {mancia..

Concórdia esrá vivendo
.

momentOs de intensa ati. 'GOVERNADOR Evidade com fi inaugur?.. SECRETARIOS
ção da 1.a Feira, Anual
de Suínos, loCalizada no

Pal'CJ..uc Municipal daque
la importante cidade do
Oeste,

,

Milhares de pesSOas a..
fluíram àqUela cidade
·d.enh'e elas ,importante�
figuras do mundo econô.
mico. ° Banco do Brasil
(êz instalar no local da

O Correio da Manhã destaca o depoimento .do Gover
nador Celso Ramos no Forum Econômico

tõdos os participantes d�
Forum Econômico, e as

cópias do importante d�..

poimÉmt.o foram tôdas i ..
mediatamente absorvidas.

° COrrêio dCl. Manhã,
prestigios()l, diál"io da GUf' ..
nabara que pi'omoveu o

Forum Econômico er.

cerrado ôntem em Pôl"to
Alegt:e� em sua �ediç.1ío de
ôntem I destaca o depo;�
menta do governadOr Ce!_
so Ramos, dando espe.
cial realCe ao documento
que o chefe do ExeCu_
tivo calarinense leu na

terceira reunião de -ce1· ...

tame.
Afora esta nota, o COl'�

problemas 'comuns ao seu

Estado e o Rio Grande do
SuL Vale dizer, na opor_
tunidade, que o dOcumen_
to em questão foi gl'an_
demente apreciado por

Restaurante

Estudante (Universitário) ,Ganhou

DEsde ontem e�tá fUi; ..
cionando Q Restaurante

reio. da Manhã ainda iI'.. �I���;�f�t:-d� aC�l�J�i�om
���t: ;���g�a g��er�e?;�; .

os mais. modernos requ' ..

Celso Ramos analisa os sitos e que virá atender
problemas de Santa Ca_ grande necessidade do
tarin3:, apresenta saIu.. estudante universitária
ções e discOrre sôbre os desta capital. O ES�ADO

RETÔRNO DA COMITIVA DO GOV,
CELSO RAMOS

Retornaram de Pôrto
Alegre, na manhã de ôn ..

tem o chefe da Casa Ci..
vil do Govêl'no e senhora,
dr. Nelson Abreu, secrE'..
tário da Fazenda e senhc ..

'" ra Gel.'laldo Wetzel, dr.

�A�r:rES, 20 (F.P) -. ° prêmi? de interpretação :r:���end� F::ita�o�s!��
f �lEllna do FestIval...Cmematográfico -

de CANNES de Energia Elétrica, dr.
�� conc�did.o a"SO�-:- LOR� por sua atuação em Glauco Olinger, sr. Hen
.A
La Clocclara (Itália). ° ator norte.americano riques da Arruda Ramos,nthony Perkins recebeu o prêmio de interpretação diretor da FiSCalização da

aasculina, por "Good .By� Again" CAimez-Vous Fatlenda, dr. Davi Fontes,
srahms?) ° prêmio de dll'eção foi atribuído a Yulia presideste do Conselho
(�lntzevR, por "História Dos Anos do COmbate" Rodoviário Estadual, eRSS). jomnlista lImar Carvalho

•

#.

esteve presente às' sole ..

nidade? de inauguração
e, terça-feira, estará pu ..

b!i.cando ampla reporta ...

gem, o que não foi possí ..
vel fazer na presente e_

dição em virtude do acú�
mula de matéria,

CRISMA

NA CATEDRAL

Na festa do Esprito Santo.
hoje, às 16 hs., na Catedt'a!,

e Hélio Silva, chefes dos o Sr. Arcebispo Metropolita
Setores de Imprensa e no, administrará o Sacra

Rádio_iomalismó r

do pp_ menta da Crisma.

lácio do GOvêrno, respec_ "'*'�. j

!ivamen'e. .. Novos Peritos
"

° dr. Celso Ram,os Fi_ Pela Secretaria de Se
lho, Fúlvio Vieira; seCrE'. gurança Pública foram dê:
tário Atílio Fontana e signados para funcionar
major Ayrton Spalding como peritOs vistoriadores
de Sou:r:a, acompanharam do emplacamento de veí
o governador Celso Rí' .. (lUlos os seguintes funcio.
mos na vi�gem: que o go.. nários: José �rtins dos
vernador Catarmense em. Santos, na município de
preendeu esta manhã, pOl .Jagal'una; Arlind;;- Angelo
via aérea, de PÔl'to Ale- Zolet, om Seara; e Pedro
gre a Concórdia. MOraes, em PÔl'to Belo.

,

De PôrlO Alügre, após
participar .ativamente do
Forum Econômico "São
Leopoldo," seguiu para-
Concó!l"dia o sr. Gover..
nadar Celso Ramos e "Vã.
rios Secretários de Esta_
do c seus auxiliares mais
diretOs.

SIFllIS: Problema, tratado em
movimentada reunião científica
Com o aUditório do Departamento de Saúdep,erlotado, re�liz?u.. <;e, na quarta-feira última, a an��:clada cOl].ferencla do Dr. Biase Fal"iaco, versando oestado ,atual do pr.oblema da sífilis.

,

Ao ato estiveram presentes, pes:!loalmente Ou l'e_
PI esentados, os exmos, srs: Governador e Vice.lo ...

v.ernad<?l" do :Estado, Secretario de Saúde e Assistên...

CI'� SocIal, Diretor do Departamento de Saúde P(,..�iJca, �hefe do 1.° ?�strito Sanitário, além de crescldo. numero �e .
mediCaS, farmacêuticos, cirurgiões..

��t�����s, a.cademlCos de medicina, farmácia e odon..

,O. con�erencista, que � inconteste .autOridade na
mat�l"la, d!scorreu. 10���':1ente sôbre os diferentes
mab'le� da endenua, �Iflhtlca, projetando, durante a

s�� b.l'Jlhante exposlçao, uma série de estatísticas
p1opnas, o que representa uma notável contl'ibuicãoao estudo do problema em nOsso país.

�

FUNCIpNARIOS ESTADU�S A DISPQSIÇAO DO

SUB-GABINETE DA PRESI.ENCIA
o G:�"ernad.or Celso Ramos pôs à disposição doSub-Gabmete da Presidên.cia da República e S

ta C?t.arina· os .

servidores esta.duais CândidomAm:��DamaslO e Alvlllo Maykot, lotados, respectivamente,no .Departamento'Y!:stadulll de Estatística e na Contadona Geral do Estado,
..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE

menina OLGA BRUNO
Transcorre na data de hoje mais um aniversário da

menina Olga Bruno, filhinha do Sr. Nemésio Bruno e de
sua exrna. espÔSa. d. Maria Bruno.

As muitas homenagens de que for alvo juntemos as de?
O Estado. com votos de crescentes felicidades.

jovem OLINDINQ ALCINO
Com satisfação registramos na dal.a de hoje mais um

aniversário do jovem Ol1ndlno Alcino Costa, dedicado fuu:
cionário dêste Jornal.

As multas homenagens d: que fôr alvo, O ESTADO
associa -se prazerosamente.

senhora CELINA DOIN VIEIRA
Transcorre na data de hoje mais um natalício da ilus

tríssima sra. ceune Doin Vieira, espõsa do nosso prezado
amigo Sr. Bento Vieira.
(, As reucttacões de "0 ESTADO".

senhorita ONDINA DOIN VIEIRA
Com satisfação registamos hoje o transcurso de 'mais

um aniversário da srta. Ondlna D. Vieira, dileta filha do
sr. Bento Vieira e de sua exma. esoosa ara. Celina Doin

Vieira.
-

O.,; cumprimentes de "O ESTADO".

fuenínc ALOYSIO C. SETUBAL

Completa na efeméride de hoje seu 2.° aniversário o

gatante menino Aloysio Carlos Setubal, filho do casal sr,
Ántónlo M.-&rt�b2.� � de sua exma. eepõsa d. Rosa T.
Setubal.

Ao Aloysio Carlos e seus genitores os nossos cumpri
mentos.

Sra. August.ina Galluf Moura
srta. Lld1a Marcellos
Sr. Orivai Andrade Córdova
Sr. Marcos Manuel Cordeiro
jovem João Luiz Lamarque
Sr. Geraldo Fernando Borba.

NASCIMENTO
Com indizível contentamento registamos o nascimen

to, na Maternidade Dr. Carlos Corrêa, do menino Carlos,
filho do Sr. Carlos Carvalho e de sua exma. espôsa d. Sônia
S. Thiago Carvalho.

O recem-nascído é neto do sr. José Antônio de S.

Thiago e de d. C9ra Lange S. Thiago,(e, bisneto do nosso

ilustre colaborador Sr. Walter Lange e de sua exma. espôsa
sra. Noêmia Lange.

Nós, de O ESTADO, enviamos oS nossos cumprimen
tos, por tão auspicioso evento.

OSVALDO MELO

SOL MOVIMENTO E FARTURA - Assim foi o dia de
sâbado r onterrn

Pela madrugada. um leve noroeste apagou todos os

ootrôes do céu;
Nenhuma nuvem. Tudo limpo enquanto as estrelas

brilhavam. procurando serem vistas e louvadas pelos
poetes.

.

Florianópolis Domingo', 21 de maio de 1961

NASCIMENTO DE CRISTHINE - SENHORA DORA LEWIS, AMERICANA EM
VISITA AO NOSSO "ESTADO. MARLY DEECK APRESF,NTOU MODÊLOS.

na Capital japonêsa -..._ Rizw, srta. Marily De-"

eck, seta. Neda, srta.
!J - Heloisa Horn recep- Edth Poerner e sr. Ra-

cionou ontem pessõas miro Fernandez.
de sua amizade, quan- �
do festejava idade no- 13. - Prepara-se a socieda
va. A Coluna Social 'de para a elegante

Luno Romano, cantor que

alegra as noitadas do Little
Cbab no Rio vai circular

muito breve em nossa

cidade.

1 - Para um , elegante e

-reovímentado chá, re

cebeu em sua luxuosa

residência a senhora
Dr. Orlando (Almira)
Goeldner.

2 - Hospital "Society", En
contra-se

hosPitaliza-,"da a elegante senho

rita Ana Maria Sch

midt. A Coluna Social

deseja-lhe breve res-

tabelecimento.

3 - De Ribeirão Preto, São
Paulo, acabo de rece

ber convite pare par
f tlclpar de uma Vest�
Bangú no próximo dia
27.

4 - O Simpático casal sr: e

sra. Dr. Amtr (Myle
nej Mussi, estão de

Parabéns pelo nasci
mento de sua filhinha
Cristhine.

1 - TERRENO com 368 m2 - na Av. Rio Branco _

Esquina Esteves Junior
1 - BAR na Rua Francisco Tolentino com

Restaurante anexo

1 -. INSTITUTO DE BELEZA com instalações moder
nas - Para pagamento em prestações vendemos
em CapOeiras - Morro do Geraldo _ Rua Odilon
Oalotti

2 - LOTES DE TERRENOS com 283 m2 cada
1 - CASA DE MATERIAL - de esquina _ própria

6 - Agradeço 'a gentileZa _1 _ �:.::an��ó�oA�;;�:.dia· •

da rrmã superiora do I "COM A BíBLIA NA MÃO"

caç���:;�a��'��'"�:;:'e�::tá�:;: ,u:::e��,�:�ed����, 'f�:og�;�!�;;:;� I ����tl!�� F��aJJ�,��!��,�aOq�eSeolão R!�b�,�"M:a��, (���.�n��, d� �:�i,:,��'t��nto e

Depois, a manhã mais bonita cêste ano. Santo, quando as abertas as inscrições para o "CURSO DE INTRODU.. :��e!�:j::��d7i:te;1���:Sri:�n�óa��na!�r��:�é;� �e��:';'_Sol firme. cento e (juinze azila- ÇA0 'A CULTURA CINEMA'fOGRAFICA', a ser (At. 1.S.) Ler At. 2.1 .. 7.E o dia inteiro cOllt·inuou assiJli.. afugentandO triste· das Inaugurarão os realizado' nos dias 22 a 25 do corrente, às 20 horas, PENTECOST.ES foi uma revelação. Alto e sublime,Z3.S e espalhando vontade de viver. ,seus novos uniformes, no Colégio Catarinense, pelo prof. Dr. Hélio Furtado o Senha!' inflamou a fé dos discípulos. Regozijavam_ IAumentou o movImento' nas ruas, crescido com a ele- presente das Fábricas do Amaral, Ch.efe. do Serviço de Censura Cinemato_ se na sua salvação, recebendo O podel' que Cristo

:�:t;a��u:;�a;;:����:s��:g:e���en:�m���o::�:��s�:� Bangú. gráfi�a do Estado de �ão Paulo. lhes prometera,
suas incansáveis companheiras 'da Capital, que as home- 7 _ Marta' Rocha, a eterna Pint�\t�r��:a::Jal' �v�:�Z ;i11!:-�e às �2R��a�o:; DeuJ operou a salvação nO meio dêles. Viram
nagearam. namorada do Brasil, às 16 horas; nos dias 19 e 20.

outros cheios do Espírito, Homens viram ...se do seu

Já ii. essa bora; a fartura visitou a ilha. tornou-se sra. Ronaldo pecado e da sUa iniquidade para a�eitarem a Cristo
Mercado.Municipal, Super-Mer..:ado, Feiras Livres, por Xavier de Lima. Seu CURSO DE INTRODUÇAO 'A CULTURA CINEMA_"- como Senhor e Salvador. O Evangelho da redencão

,toda 11. cldad_e, chegou a ale_g'ria do ilhéu.
�

,-
Gasamento civil foi no TOGRAFICA SOB OS AUSPICIOS DA. foi pregado, e os homens creram e foram salvas.

-

Tainhas. Com e sem óvas. Grandes e menOl'es. Todas dia dezesset.e às dezoi- sECRETARIA DA -EDUCAÇA'O E CULTURA Nossa geração, também, está Com necessidade do
poréul, fresquinhas, prateadas das a;êas das lindas p�alas to, horas. O àto reli- I - Cinema - sUa linguagem: Espírito Sanlo· para acender as chamas da fé e ma..

do mar grosso. gioso foi.n·a 'Igreja da Argumento - fontes e fases.- .

ver os homens para fora de sí mesmos em dil'eção
Lances de muito milhares, vendidas rigorosamente na Candelária, às dezoito Passagem da linguagem literária à cinema!(_'.. aO trono da graça. precisamos da mensagem do Evan.

tabela, � horas, do dia dezoito, gráfica. gelho com poder para trazer um novo avivamento em

E não havIa mâos a medir.. Os noivos rcepciona- Elementos visiUais e sanaras. nosso meio, e para nos inspil'ar a sermos testemunhas
O'nosso amigo Capela est.ava radiante. l'am convidados nos Análise fílmica - Roteir-o - Síntese: Montagem, da graça salVladol"a de Cristo. Não é Cristo o mesn\o
A noite foi um espetáculo de estrêlas e lua no céu salões do Copacabana Exe�icio 'de filmogêmese - Projeções orientadas ontem, hOje e sempre? Quando a nossa fé está inflo_

claro'. l Palace e na mesma II - Cinema - sua históriaó
-

mada, o mundo certamente conh.ece o nosso teste_

Hoje, pelo que promete, teremos uma segunda 'edição noite viajaram para Ciclo mudo: evolução - i:Iecadência. munho.
de ridentes alegrias. a Europa. Ciclo sonoro: primórdios - evolução.

Um pouco de frio, mas suportável. Atualidade. Cinema Brasileiro -

Acabou o veranlco de maio. 8 - Viaja' para Tóquio o Projeção orientada.
FlorianópÔl1s esqueceu suas mãgoas e enVOlve-se, eu- milionârio senador Iri- UI - Cinema - sua críti.ca:

Iórica cantando com a natureza. lleu Bornhausen e ex-
'

Conceitos gerais. Definição_
Hoje os morros contin'uarão azuis, azuis, azuis, 'por 1l1�. senhora. A "iagem Metodologia ... .Aplicação

certo. d(' conhecido homem IV - Filme fundamental (como esquema metodo..
Logo, eles serfi.o um cordão lampadas :lcesas como um �ÚbliCO tem por obje- lógico):

presepe Iluminado

I
tivo a 52.s Convenção "Van Gogh' de Alain Resnais - ]9 minutos

�h;a e�Sc��I�a�: desprezam •

J A r.l !K,. ��I.R:�:ry s!n�:�7i���o� �� ::���: b��;�!!��gráfiro.
Ingratos _,' .3) estudo universal

Di,Un"E:iilõ� iÓRESTAU.ANTEUNIVERSITÁiiô�'SmàtÊCôiMiESENTÀÇÀÔiiS7rUNiVÊiSIT lBiÃSiÃiSELEGANTEs'"
_OI

- MESAS CR$ 200,00 - DI� 27 E 28 NO LOCAL

5 - Nos salões do Lira Te
»rs Clube realizar-se-á
na noite de 28, o ban
quente das Soropti
mistas, oferecido a

Exma. Senhora Dora

Lewis, Presidente da

Federação Soroptimís
ra das Américas.

Sociais

Cumprimenta com vo·

tos de felicitações.
10 - Logo mais, pelo coe

vatr da Real Aercvías,
estarei voando Para o

Rio. Na Cidade Ma
ravilhosa, participarei
da elegante tarde de

recepção no Palácio
Agronômica no próxi
mo dia 31. O governa
dor e senhora Celso

Ramos, homenageará
ti sr. Embaixador da
Suiça e Sra. Embaixa
tríz André Domtnlcê.

'Me.hor...
-

c ..livi..
..C..........
re.. .,.i.......

MelhoraI faz você voltar
logo ao seu natural. sen
tindo um novo ânimo para
suas atividades diárias.

as óticas Scussel
Tem a grata satisfação de comunicar à distinta

cl,a�se �édica, o lançamento do seU novo e revolucír-..
nano tipo de lentes de contacte: LEN.TES DE CON..

TACTO CORNE.'\IS TORNEADAS - LAPIDADAS
consideradas as mais eficientes peja técnica moderna.'

Comparando com as comuns que são prensadas
as atuais oferecem inúmeras vantagens, sob todos o.:
pontos de vista. A sua espessura é-ínfima de 1110 mm
e proporciona uma adaptação rápida e tolerância inde
finida. São elaboradas com plexiglás especiais que c,
ferecem segurança e precisão absoluta, sendo ainda ir-..
deformáveis' e eliminam totalmente a tensão visual
frequêntes nas �entes de contacto comuns ou antigas.

Este aperfeiçoamento, representa, sem dúvida, o

último amplamnte difundido, onde milhões de pessoa!'>
v�m 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 matér'Ia
prima e 'mão de obra alemã da mais alta qualidade.

Este aperfeiçoamento, represente, sem dúvida o

último passo para a completa perfeição de lentes'de
contacto.

.

Brevemente, lançaremos lentes de contacto cal' ..
neais bífocaís. Com o mesmo processo.

Para quaisquer infor mações mais detalhadas es...
temos ao seu inteir o dispôr

'

Certos de merecermos uma bôa acolhida por
parte çde

Atenciósamen-te
ÓTICA SCUSSEL

Unica Casa Especializada no Capital
23/5/61

Caridade que aconte-
cerá nos salões do Co- 14 � A cidade eornenta se-
pacabana Palace â.a- r-lamente a beleza de
feira, quando serão Miss Lajes, srta. Mi-
exibidos Iludas modê- riam Reuter.
los em r«:,pdas e bor-
dados da Fábrica Caro 15 - Senhorita Odilsa Bach
loS Hoepcke S. A . Miss Elegante Baugú

cidade de São Fran-
11 - Terça-feira comenta

rei a movimentada
festa patrocinada pela
bcut.lque Buerger.

cisco do Sul. Aureu
Marta Buschele. rece
beu o título cje Su

plente.

NO CENÁCULO

ORÀÇAO
Nosso Pai, quão grande e gra�ioso és Tú; o Teu

amai" e a Tua miseri.córdia se extendem mesma até
nós. TOl'na.. nos novas criatul1as em Cristo Jesus -

cheios de Espírito Santo e tendo Ia mensagem de amor

para Com todo o mundo. em nOme de Jesus. Amém.

12 - Nos salões do cuerên
era Palace uma mêsa

. muito elegante e sim-'
pática: Sr, e Sra. Dr.

16 - A elegante Marily De
eck circulou em nossa

cidade.

P E N S A IM 'E N T O P A R)! O D I A

A, fé inflamaM 110S 'manda. 'adiante, como test{:�
mU?lhas de C1isto.

PARTICIPAÇÃO
João l!JanSltr Elias Manoel Sal1Jador de Oliveira
Ada Coelho Elias t.eonor nreueaes de .Oliveira

Tem o prazer de partrctpar aos parentes
e amigos, ° noivado de seus filhas

ALBA HELENA e LUIZ GASTA0
•

Florianópolis, 14 de Maio de 1961
Rua D. Jaime Câmara, 40 Rua São .prtstovão. 97
tFlorianóPol9 ,( _,,-

-

CapoNras _ FlorianóJ$oli;'
�

Agencia Inlerme ..

E�lI[i�_;:-i,;l!1 diária �e laióveis

�d:�_",:4J"_J Rua Conselheiro

�afra, 41

OFEREe'EMOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA 25 DE MAIO

a�
37 DIAS QUE SERÃO OS MAIS FESTIVOS E FA MOSOS DO NOSSO COMÉRCIO

Brindes à Mãos Cheias

Início das comemorações do 37.0 ANI\'ERSARIO de

Magnífica oporlunidade para compra de: ARTIGOS DE INVERNO - CONFECÇÕES - MOBILIÁRIOS
TAPETES REFRIGERADORES - FOGÕES - MÁQUINA DE COSTURA - RÁDIOS - PORCELANAS,
elc.

37 DIAS NOS Ó.UAIS, ti; .0tIeúJhJ, MOSTRA COMPREENDER E A�ALIAR
O MUITO QUE DEVE À SUA FREGUEZIA !!

Igualmente os credial·istas gozarão da vantagem
de comprar a prazo pelo preço pelo preço
normal de à vista. NENHUM AUMENTO!

Nenhum juro!
37 em

370
"

3.700 "

37,000 "

VANTAGENS' de:
cada 177,00 de compras

177000 "

1ÚOO,00 "

" 177,000,00
"

Pela I a VEZ "A GRUTINHA" participará dos festejos
do aniversário, CONCEDENDO 5% de BRINDE.

5% NOS PRECOS DA GRUTINHA REPRESENtA,M MUITO!
REPRESENTl\M MUÍTIr. porque os preços da "GRUTINHA" sãó sempre,

DE FATO E DE VERDADE, OS MAIS BARATOS DO COMÉRCIO

por Walter Lange IN,O 203
Friedrich von Kahlbut.z é

um fidalgo que faleceu na

cidade de Kampehl, Ale

manha, no ano de 1703. Um
IMo curioso está chamando
atenção no mundo cientifi
co e de milhares de visitan
tes. É que encontraram o

seu corpo em perfeito esta
do de conservação, depole
de 260 anos, sem ter sido
emb·alsamado. Um mistério
que cientistas, como os pro
fessores F. Sauerbruch, nu
ootr Vlrschow e outros não
conseguiram explicar.

-000-
ritz Dame, um berlinen

se de 55 anos de idade, diz
que mantem o recorde de
"visitante de cinema". As
sistiu até agora a, mais ou

menos, 10 mil filmes. O seu

pal era proprietário de um

cinema que em 1920 levou
fi. breca. 1)01' falta de Ire-

1]IlÜllCla.

-000-
William Edward Boeing,

o construtor doS conhecidos
aviões Bceíng, tem hoje 79
anos de Idade. A história
da remuta Boelng é algo
interessante. Como se sabe
foi êre o construtor do B.29
L bareetro que lançou as

eiras bombas atômicas
Sôbre as cidades japonêsas
de Hlroshlna e Nagasaki. A
fábrica Boeing constroi os

gigantescos aviões a jato
para o serviço Internacio
nal. William Boeing é filho
de um cidadão alemão que,
em 1858, emigrou para a

Callrórnia, onde enriqueceu
nn compra e venda de ter-

,

raso Boelng Fllho começou

os seus estudos durante a

primeira guerra mundial.
em uma fábrica de aviões.
Na segunda guerra mundial
foram bombardeiros de
construção Boemg; que des
trutram cidades alemães,
entre elas as de Hagen e

Hohenlltnburg. Nesta últi
ma nasceu o Boeíng e alí
residiu até a sua ida para
os Estados Unidos. Um fáto

curioso e verdadeiro: A ca

sa que pertenceu ao velho

Boeing, em Hohenlimburg.
ficou Intata, nada sofrendo
com o bombardeio dos n

vtões Boeing!

Mata. Maria Harmônica e

Llmurina, Mundolivre, Eu'

ropeína, Hababuc, Andari
lha. Hã. também um com a

penas 10 palavras: Marx

Engels Salomê de Burgos
arvares Feitosa Zacarias de
Llrâ.

Uital �e�&oncorrencia
Cbamecse a atenção dos interessados para o Edi ..

tal de Concorrência, para a instalação e exploração de
Banca de Jornais e Revistas no Aeroporto Hercüto
Luz nesta Capital, publicado no Diário Oficial do
29_3_61.

Qualquer informação poderá ser obtida no referi..
do Aeroporto.

NADIEF AUGUSTO DE OLIVEIRA
Administrador do Aeroporto

2415/61

-<>0<>-

Quando Henny Olthoff,
um jogador de futebol, da
cidade holandesa de zetst

Ise achava em frente ao al.
tal' com a sua noiVa, o pa
dre declarou que só o casa

ria se êle prometesse Ir aos

domingos a Igreja e não ao

campo para içgar. Otthorr
e jogador profissional e re

cusou-se a atender às exi
gências do padre. A noiva
chorou, os convidados fo
ram se despedindo; tudo
parecia acabado, até que
um outro sacerdote os casou

incondicionalmente.
-000-

Ainda nomes próprios
impróprios: Registrados na

primeira circunscrição civil
canccae "Alodllson", um

pai explicou ter dado êste

nome ao seu filho, depois
de ter escutado no rádio o

Geguinte chamado: Alô Dil

son, como vai você? "Outros
ali registrados são: "Aboles
cor" (por ter nascido no

dia da abolição), RemédioS

-00<>-
A Unlon CasUeMail Ste

amshlp Comp., de Glasgow,
acaba de empregar na sua
linha de navegação um no

vo transatlantico de 33 mil

toneladas, para 700 passa

geíros. O curioso é que nes

se navio não existem clas,
ses de primeira ou turismo.
Foi abolida qualquer Idéia
de distinção de classes nos

salões e restaurantes. O�

passageiros pagam conror
me a categoria de seus apo
sentos privados e de�fJ;.u�Q.m
todos das mesmas comódt
oades. Independentemente
do tipo de camarote que
ocupam.

-000-
NO Corcovado: Um senhor
pergunta a um outro que
se acha perto: "Perdão, não
podia me informal' qual a

altura da estátua de Cristo .

Redentor?" O interrogado:
"O senhor fará melhor per
guntar isto a um turista, eu

não sei, sou carioca ...

"

-<>0<>-
"Se eu morrer, Jaca, você

não encontrará outra mu

lher igual a mim." Ele:

"Mas, quem foi que disse

que eu desejo mulher como
você?".

-000-
Coincidência. Numa rica

mansão em HOllywood, de
Beverly Hllls, durante uma

festa, uma famosa estrêtc
se aPI'oxima de outra e diz:
"Querida, quero lhe apre
sentar Dick e Harry, meus

ex-maridos. "A outra:" Oh!
que cclncldêneía! Também
já fOi'a'n} meus, em tempos

\atrás".

INFORMAÇÕES
TURrSTICAS

RECRfAÇÃO
PREVIDÊNCIA

..p.ci.". p!a�r�a�:·••••&�
Açaugu•• , 'asas d. carn.,
Haf.l" R.sfaurant.s, 'a.t.,.
I. ria.,Co"gias, Ha.p1'01., ete,

P«,"'m esoclcDte••ervlo_
Aproveitamento Inte� dll"

rablUdade. economia. PeolUa
pr••peo'ol ,JucldaU ......
"ullHamol • parament.,

ela, LlLLA de MaqUinas INDÚSTIU. C'OIIIiItc.
f'vndoao.",I9J'

lUA PIIATlHINOA, 1037 - c., '0...1, 230 •• , PAULO
..telHAS • 'UNDIÇ.lO IM GUARUlHO 5 • I, p..,utO

:I����. �:r����r�� eM��f���: g:� ��r ���.ro':�: (
.. na. M(lt!)r�.\ �1,,1"ICOg e outres mAquJnal·Dua Bnl co
!,erCI�I., InduHt,1nll e 11I1't�ol�s.

.

. Ren�as e 8nr�a�os
PROCURA_SE FORNECEDOR

Firma atacadista elo Rio de Janeiro procura bom fOI'..

necedor para Rendas e Bordados de 'Santa Cetertna

Possibilidade de grandes negócios para quem apresen...

tal' variedade e bom preço. Pagamento à vista. Cartas

com lista completa de preços para BORDADOS Dl!.
�

SANTA CATARINA Rua Rego Lopes n. 30 casa 19 _

Clu-be.Doz.. e' de Ago-s-t·o
-

Dia 28.de Maio - "NOITE DO' REMO", oferecida pelo Clube de Regalas "AI do Luz"-lIos 'ParticipanteS' da- Regala Inlernacional, quelerá lugar na manhi disse mesmo dia - Mêsas. no Cartório Luz e- na Secretaria do Clube 12 -Cr$ 500,00.

(Seguros: Vida em Grupo e Acidentes pessoais)
ESCRITóRIO: Rua 7 de Setembro, 16

FLORIANóPOLIS -000- STA. CATARINA

IATE" ctUBE" DE- nORrANÓPOLIS
Convocação da Assembléia Geral -

De conformidade com o artigo 34 dos Estatutos,!
registrados sob o n.o 380, convoco aos Senhores sócios
propríetartos, a participarem da Asembléia Geral, que I'terá hIgar no dia 11 (onze) de junho de 1961, na sede
social a rua Frei Canéca n.o 145, às 9 (nove) horas,
e)11 primeira convccaoçã. Caso na hora determinada

I

não comparecerem um terço dos associados, fica desde
I

�!�o�:����:rp���;;:�a hora após, quando deliberará

I
Ordem do dia: Eleição de vinte Conselheiros c dez

suplentes.

IFlorianópolis, lO de maio de 1961
ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Comodoro'em exercício
...

21.25.30 ...5 e 7/61 RIO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-. - �o .aTUM," O IU,II "liTigO nl'-«IO II. WAI'IITA CATAKINt._

MONOPOLIZA AS ATENÇÕES DO MUNDO ESPORTIVO DA CAPITAL A MONUMENTAL IREGATA INTERNACIONAL QUE O (. R. ALDO LUZ
LEVARA' A EFEITO NO PROXIMO DOMINGO - A gigantesca e sugestiva Regata Internacional ,do Clube de Regatas Aldo luz, a

efetuar-se ,no próximo domingo' na baía sul desta Capital, � o assunto predominante em ,todos Ol, círculos da metrópole bar
riga-verde, ganha ndo ,mesmo repercussão elll outros centros esportivos do país, da Argentina e Uruguai, que enviarão. suas
melhores fôrças (para tentar os lourosr. da monumental compelição remíslica. Todos os detalhes para o ,êxito in vulgar da manhã
náutica do próximo domingo estão sendo estudados minuciosamente. O Govêrno do Estado, dando a sua parcela de colaboração,
está procedendo à pintura das sédes dos nossos três clubes de remo, a fim de ,que os visitantes levem a melhor impressão.' Fala
se que a competiç ão será disputada em raia diferente, largando as guarnições das' imediações da Rita Maria-Ponle Hercílio luz
e atingindo,o ponto de chegada na Prainha' perto do cáis do atêrro, oferecendo, com tal inovação melhor visão aos expectado
res que poderão acompanhar de iperlo as peripécias dos remadores. A partir de hoje as guarnições locais' intensificarão seus

preparativos, visando render o máximo.

Avaí e Tamandaré em empolgante duelo na tarde de hoje
E' favorito o líder invícto, mas mesmo, assim os rubros tenlarão a proesa de quebrar a longa invencibilidade
Possível a estréia do zagueiro aujor no campeonato da cidade - Prováveis quadros,para o.

�����ill[ffiJ�� I início.
Prometedor o colejo entre

n.lvi-a�uis e al.vi-mbros, es-

M d· d f
'

G
'

I
. tes com 1I11UL esquadra com-

esmo om�nan O uma .aze, O naraol OI �:;;:::2�:;,;':':;:g��:�P�:
galeado pelO F·.gue·lrense· 4 a 1 ! :!;��oh,O�;,�l��a;'J����ey;:: tores cc-no Fida, Rato, Ab;·

I
lardo, Walmir e Lalão, pcs-

.

Movimentada lut.a proPOl:- vêz apelou para a víoiêncra.I t�ca. O Guarany mamfava no

•

�uadro�: Figueirense: Do- ��t��::�:���::���:�;:�� ���:nê;'it!i��:sS ::�ao/,�:g�:�.·
cionaram quarta-terra a nOI- e�peci.a!mente Tril�a e Mar- Jogo, embora sua retaguarda m,l; oastão, 'I'rrlha e F-�usto per Virgilio Jor e e Sllvano

tuntos do Estado.·É só dar-

!�l ������ra a: :�;:;!:::�_ ��la�nt�ÍiC{t�:l:��.�m ���::I� ��:le;::�:sse o::!���u o !�: �!���o Pi�t���:I;'el'é�:'I�er� Dias. Perereca � Vilmar I, �::�:�t%�l'tu;:�:deqt�:��a;:<�
regional. O Guarany, apesar ee estocadas dos vanguar- placar elástico pois numa- gio, Gladio,. Fernando e Ed- ������ ��e�!��:ri!�r i�:��� lé�l�:S�i� que lidera o cer-da placar elevado com que delros trícotores. Porém, após :�r�:=�o�n���:��nd��ta:u:��� ��o�(FVi'��;.rt .. A������yt rense 2 x Guarany O. tanie, paru se manter no

_QUADROS PROVÁVEIS

��;;��u;}ar�o� ���i-�:;::���� :ol�a:�:;l�;,'=�� �e:l�inÚu��s� na "fogueira" para o arquei- Jaraguá; Adilson e Elpidlo
ente oacm Gca ,llvn teercn póstc teJ'â que jogM com a TAMANDARÉ _ Jaime;

teve que contar com grande os bugrinos erraram alma l'O Aldo, propiciou à Fausto máxima cautela, pois o Wilmar, Abelardo e Miguel;

��!�ard= c�:�!:�ã�� /:l'� �;::/n�n::1P�a:���::i'iO� ::�::�, ad�II:�::ãoO :oar�at'� NOTICIÁ'RIO DA I REGATA INTERNA- ;�a;rq��d���se;l�;:rf:�z:�i� !:�l��:ii�:t:'éli;�d!el":nia�:�
Se na primeira etapa, o �Iorçanào 'a diminuicão do cador Para 4 x 1. Placar to- C,lONAl 'D,E,S'ANTA CATARINA

frente ao Figueirense que AVAl - Joãozinho fAcá-
Figueirense jogou levemente placar: Porém, estava-escrito talmente injusto para o

�

teve que lamentar a penui cio); Geremo, Aujor e tâírt-
superior quando estabeleceu que mesmo atuando superior Guarany que atuou cor» al- conütnua trabalhando atI dos dirigentes do nmenca

de precioso ponto. Portanto, 1!ho; Bonga e Abelardo;
3 x O no placar, na segunda o Guarany além de sofrer a ma e coração, igualando-se vamente a cooüssêo encar- colaborando nesta fe�ta do

osso duro 'd�Vel'á constituir Renê, Nelson, Betão, Vadio
fase o "Bugre" tomou quase (Hélinhn) ; vnmae, Lomeyer, ao seu antagonista no ritmo regada da organfzação da

f

esporte catarínense
para o Avat a esquadra do

_

nho e Beiínho,
.

que totalmente conta do a falta de chance espantosa. de Jõao. aparecendo mesmo I Regata Internacional de II x x x

�

estreuo. Deverá fazer sua

gramado, impressionando ao Nuda menos de duas bolas, com uma atuação até cer.to Santa eatartna promovida AiJa3 o Aldo Luz vem re-
estréia no campeão, perante

púbücc com troca de passes uma no travessão e outra no ponto impressionante, ...., pelo Clube de Regatas Aldo I cebendo apóio total de to-
;I público florianopolitallo, o

bem imprôvisados, causando poste lateral direito da meta Não rôsse a péssima atua- Luz. Todos os detalhes vêm: dos os seus co-irmãos para
,agueil'O Aujor, vindo do

transtôrnos à defensiva do de Domi, salvaram o Figuei- cão do árbitro, talvez {1 sendo olhados com o máximo I a realização da regata in- ������;ã�r�:q:�;�:. p�;'::;;��Figueirense que mais uma J'(lnse de uma situação crí- �;e::tfn�osti�::�re,:,lc�:ça:�.. �::��h��s��il�lebi�o qU�al�ad� �er��I:�i::I;li,A�����r!:�::: pelo dr. Francisco cruic.

NOITE INFELIZ PARA UM trc resultado mais ameno. brilhantismo da magna com- do a situação criada com a ·�:�:li:�;o�pr:��::iS,aPtidões
ARBITRO DE CATEGORIA ��!::�e�S�áê��iCO�a F.C.F

petição, �:��a :: �:�c��r��c��:;ã�b�� A viíéría de quinta-feira
10 tempo: Figueirense 3" Todos os três clubes de páreo de quatro sem, cedeu-

tos pupilos de Nízeta, dlun-

MAURY BORGES o. Final: Figueirense 4 x remo da capital catarinense do' o seu próprio barco para _:e da forte esquadra do Arquibancada - CrS 3000
Se na noite de qUinta.feira tivéssemos uma Guarany 1. vêm recebendo uma roupa-I um clube visitante, Atitude. ;�TlOS Re7laux, lá mesmo em e Geral - C1'$ 20,00, Senho-

Iftlande platéia, assistindo ao cotejo Figueirense x
Fernando aos. 5, Sergio rem nova, isto porque numa também digna de nota de uS.Que, pelo escore de Tas e senhoritus têm entrad(t

Guarany, o :rblhO Yolando RodrIgues, pOI celta le�
aos 20 PereI_éca aos 40, Lo- cola�oraç�o digna de n,ot�, clube p�esidido �elo dr, Aldo :ua�ro ten.tos a um, anima [franca nos jogos do Campeo-

cebefla talvez a lllalOl prova de desaprovação pelag! meyeI aos 2::> e Fausto NII- a Diretoria de. Obras Pubil- Belarmmo da Silva.
,0blemanelTa os alvi-celetes nato da cidade.

barbarldades que cOmeteu, l'evelada pelos apupo d f ton aos 38, consignaram pe- _

�as mandou pmLar externa- !li: :t S ; IlIi
público�, .

s o
la ordem, �11��!: A::i�;����od:S Cl�;; As mesas para a noite doSe la provavelmente, uma data inesquecível p.?.. (

..' remo a realizar-se no dia 28 fENSACIO'NAl O "RECREIO DO
' ,

ra o apitador que certamente lamentaria para sempl·e ampeonafo d.e R.egatas FranCISco Mar-
IlO Clube XII de Ag'osto en-

J ., AVAl'aquela sua noite fatídiCa, ,
tmel!I, o Clube de R�gatas contram"se a venda no' Ta- Em recanto aprazível de Francisco ,.

, Evide�temenle, o sr. _Yola�do Rodrigues esteve Juvenil de, ��d�hLUlz e o Cl�!be _NaUtl�o

I
belionato Luz e na sêde do Campinas, São José, a Dire cou um ten��II�, b",Que m�r-Irreconheclvel, perden�o mcluslve a :_ua autoridade l'e:be�e °c:��ia�:;e��epa:: ;u'ôprio Clube XII, a razão t?l'ia do Avaí F.C. fez rea- que se l'evel�u �;:n�or:n,_,e�

� �pel�ndo �a�a da leI, da com-p;nsaçao o que não Futebol delegações que gVirão de todo
je ·Cr$ 500,00, Como se sabe, llZar. ·durante t.ado o dia de leiro, Albí Pereira o têcn7�elxa e sel am, a mais lamentavel.

I. _ o pais e do exterior para du:'ante a realização da dol�mgo de�ominado "Re- Ni,;eta, revivendo �eus áureo�s. s; �nd� as �on�?s" sem saber o qu.e mareava, Em contmuaçao ao Cam�
tomarem arté na I Re .ata nO.lte do remo, será ele.ita a creIO. �o Aval, com churras- tempos, Edgard Rutk k.Chegou mcluslve a mC1uumar um de seus <auxilial'es peonato Juvenil de Futebol I t

,P
I

.g

Il'amh<l
do remo

pelO,S
pró- cos, Jogos, música etc con- Tatuzinho to'

os I,

o sr· Virgílio Jorge, alegando que uma sua marcaçã� da cidade, na manhã de
n ernaClOlla.,

prlos remadores pa.rticipan" gregando a grande f�mília arbitrado 'p
e c'AI '

prelio foi

com��etamente errà�a, tinha sido a?ontada pelo hoje, ,no estâ.�io da Praia O Clube �a�l:co Amêrica
tes da regata. �zul'ra num domiIlio dite- Louve-se. o�est:lr� ort '_

bancdeIrmha, quando este nem se manifestou sôbre o de, F�ra, serao efetuados
que sempre com sacrifício x x x lente e bastante sujestlvo. dade, o trabalho d�sen���-lan e,

, \
dOIS Jogos. trás os seus barcos desde Chegara na pl'óxlma se-

I EstlVel'a� presentes altas vido para maior sucesso das

{ Ddelx;u de marCial' _um� penalidade máxima a No primeiro com inicio Blumenau para tomar parte
I gunda-feil'a, dia 22, proce- p�rson�lldades aVaianas, da festividades, de Nelson �iavor o uarany, na prlrr:eua etapa quando Trilha àlj 8 horas defontal'.se-ão ""nas regatas na capital do
dente de Montevidéu, o SI'. dlre�J'la presente e pas- Bernardi, verdadeiro �nfiaterrou o comandante Roldao" Voltou ,-<1 pecar grave., Bocaiuva e 'Fi ueirense ê Estado, colaborará declsiva-
Ismael Gil, representant.e sada, �ue co� suas presen- trião, As espósas dos associa

me';lte na seg_unda etapa qu�ndo. aSSInalou uma pe,..' lideI' juntam�nte co� st� mente para o êxito da l'ega-
do Aldo Luz naquela metró- ças d�lam m�l?r brllhantls- dos e.· àiretol'es também esnalIdade �áxlm� cOnha o. FJ�!eil'�Se, para espanto: Guarani. Na partida de fun- ta internacional, isto porque
poje e aue se antecipa à che- mo �s fe�tl\lldades. Pela tiveram presentes ao "rede to�os, mcluslv�. dos proprlos atlet�s do Guarany I do com início 's. 10 10 h _ trará de caminhão nada gada da

de!e,gaçãO
uruguaia f��nha realiZOu-se

un,la
par- cr€io avaiano"

qUt Vll'am a realidade quando o árbi�r� coloco� ara;, bàter-se-ão � Pa�la R�- mais, nada ,menos, 'do que. �ue virá por via terrestre, tida de f�tebol, en�re mem- ;Em suma, u� grande su

� ota �a marca fatal., Aum�ntOu a sel'le de
,
er·1'os mos e Atlético, êste vice. dois barcos a oito e· dois . _

x x x br�s da �lretorla e colabora- cesso, fazendo"se votos, nestaglaves quando o I>D:nteirO Joao, do Guarany, desloce.. líder ao lado d B' quatro com afim de empres-
o Na noite do dia 28, os vi- dOles, alem de alguns joga- oportunidade que out _

do para o CE:-nt.ro, fOl seguro pelo zagueiro 'f;l'iIha, den�

I·
Preço único _o cr�ca;���, trar para due os outros clu-

sitantes Íi!lI:ãcr a oportunida: dores do time PI'incipal. nham, para satisfac:�s �cU'o da_ maloca mt�I, sen; que o árbi,tro acusasse, .: 'bes visitantes possam correr. de de assistirem. uma pe- Empate de t,!'ês tentos, tende associados e simp;ti2ant�:
,Na� pa:o.u amda ai �ua senhoria. Pois Fernando, Pr , t Atitude digna de nota esta quena de!llon,s�raçã.o do car- atu�dO entre os jogadores, do tradicional grêmio azul centlando· rapldo �lo n:1010, )'ecebeu. no corpo forte a s re ornou ao naval fIOl:i�opolitano, isto entre outros, o presidente branco,

rechaço do zaguen'Ú Al'lvaldo, SObrando ° couro pa_ M rf' II"
porque. sauao às ruas a Es- -',

.
_

'" ,o ,taca,nt� que pa"a espanto geral, foi obstado pelo a IRe I . Dr, Hélio Peixoto co�,' d• .samba Pwtegidos d. I REGATA INTER'NACIONAL DE SANTAaplto_ do arbitro alega
.

.lldo ter co�duzldo o cOm'o cam O remador Sidn P t
Pllnceza e a Sociedade Car-

a mao" Uma vel'dadeu'a aberra�ao,
.

um dos campeões c��ari�a s: Advogado naVales�a Tenentes do Dia- CATARINAAlem destas falhas das maIS graves e Irritantes ses ti 1959 I
en bo. Estas duas sociedades

o árbi!ro Y�lando Rodri�es errou dezenas de vêze� que 11: pou'COP�:Vi��!����li� Escritório _ Rua Felipe :olaborarão também para �
na assmalaçao de falhas, Inclusive urna de Elpídio em nad ' b .

o
Schmídt,"37 _ 1.0 andar _

exito da I Regata Interna
Pereréca, que resultou no segundo tento do Figuei ... gl'es�a� 1�:o�7�;r�!�1'(lj)��� �:��d!�cia _ Alameda

clonai de s:n�axCatarina.
Foi caJamitosa a atuação de Yolando Rodrigues ���!od�:ut;u �eu 3s0u�sso o

Adolfo Konder, 27 _ Caixa
Já est,a pronto o baJlza

,Ip�recendo Um juíz que iniciava s�a carreira de "Anlmaçã:':, o a�aba d:g�,!� Postal. 406 __ telefone 2432,
menta de Chegada para a

arbitro, Falhas e �alhas somal'am no computo geral dos tornar ao seu clube de ori-
I Regata Internacional.

COntr,as na ��uaçao de S, S. que nos surpreendel'am

I
gem, lsl:Q gracas ii com-

---- -__ Domingo, a nossa reporta-

!O�aln,le�IIe-, .

JU que conhecem�s sua capacidade. Não preensão do p-resldente aI
gem teve a oportunidade de

ha d.�lvl�a que '.'?Iando RooTigues e�teve num&-noi�e dist.a f!1ie ('omprf'emleu o�

I
verificar o balizamento já

mfeb;>:: II'r.0Conh{>.(lveJ ,11:eSl)iO. L"melllamos " SU�edl_

Sl'Il!iment".�, (lo !'{'lnac!or
COMO t ,GOSTOSO est�l(l11e8.do�arn fi semac!o-

do pOIS :Itundol\ o preho Guar:m:v x. FIg:lIe!l'('n�(' na t.orllnnO(l .�rl1l efrilo .su.;
nal ('ol11peLiçüo. As piL'iimi-

)nediocrisJade, Aguardaremos Com paClência, sua ['(' .. 11'ansfcl'êncla j';'-l
O C�rH ZITO eles no percurso da rala se-

c�peraçãb(iPt'",l!
.

i 'r'l"bro.
para G a L

�:�a��;.j,lüCaelas dias ani-es da

,

'"

dos "azzurras"
choque - Preliminar.

que são os taioruoe nu pro
porção de cinco nam 11111.,

Todavia, deverá atual' des
falcado de seu valente e téc
nico centro-avante Alair,
que se contundiu 11(1 pugna

O vice-campeão do Torneio- de Bl'llsque, após ter con

signado dois dos quatro
tentos do lider, Loló, que
não jogou por se encont1'al'
contundido, deverá ficar de
fóra no1.(amente, pois con

tinua sentindo o joelho, As
sim, o médio Nelson deverá
atuar mais uma vez na meia,
dell/mdo o cOllw71do do ata
que ficar com Betão, Acácia
poderá vil' a atuar no arco,
pois brilhou intensamente
no encontro com o Carlos
Renaux,

No encont"o de hoje, à

larde, pelo Campeonato de

Proiísstonais da Cidade, os

protagonistas serão Avai e

Tarnanrlaré, 011 seja o cem

peão de 60 e lideI' rzo atual e

PRELIMINAR

A preliminar será, como

Selnpl'e, disputada entre os

qiuuiros suplentes, pelo ce-
tome de aspil·antes do qual
é lider o Paula Ramos,

PREÇOS

CONVITE
? CI)1be de Regatas Aldo Luz, tem o prazer deCOnVidar as. autoridades, a imprensa falada e eSC1'ita,

lUas desJ?0l'hstas e o povo em geral, para assistirem
os festejOs com que homenageará os .clubes partici;'
�::�es da l,a Regata Intern.acionaI de Santa Cata ..

DIA 27 - às 19,30 - desfile da sociedade c"r..
navale�ca Tenent,es do Diabo e Escolas de Samba,
�:�t�l.dos da Pl'U1cesa,�a. Lord e Filhos do Con ..

_

DIA 28.- ;';:; 8,30 - l.a Hei{aia Inlel"l1iwinnnl

���if�h��tarlna, Baía Sul, desta Capital

A Diret0ria

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma "jóia" para sua cozinha. ..

por apenas s , mensais

Tão maravilhoso, que V. gostará de mostrá-Ia a todos.

Tão lindo, que suas amigas vão odorar.

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

Tão completa, para tôdas e quaisquer habilidades culinárias.

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

ADQUIRA-O AINDA HO.JEI

IMPORTANTE!

Quoto de HEllOGÁS - garantia de for

n ec l m e n to permanente a melhor preço

- iii inclllloa no custo e nas mensalidades.

helioqos
RUA FRANCISCO TOLENTINO,l

REVENDEDORES AUTORIZADOS EM FLORIANÓPOLIS
CASA ELETRÔNICA

Roa Felipe Schmidt, 38

COMÉRCIO & INDÚSTRIA
OfRMANO STEIN s. A.

Rua Canso Mafra, .047

ESTABELECIMENTOS

nA MODELARu 5. A•• Com'rclo
Rua Trajano, 7

'.Mlos DAUX S. A. - Com.r .'101
Ruo Arciprote Paiva, s/n,·· Ed. IPASE

lIMA0. GlAVAM
IUQ jg(jg P:III1:1, 4

LOJAS (lETRO lÉCNICA
COMERCIAL S. A.

Rua Tenente Silveira, 2./28

OLIVEIRA fiLHO S. A, - Com.rdül
Rua Deodoro, 15

REGO & SILVA
LOJAS IlADIOMACK

Rua Coronel Pedro Demoro, 1.609

IRMÃOS MENDES'" CIA.
Rua Mnlor livrQI!'0nto, 11

SiGUAÇU

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Relulamenla�o o exercício �a 80lermalem e suas lun�ões auxiliares no
T 't" N 'I

ticos inscritos mediante o ções �a.s parteiras prátínas
: rio n.aclona�, diretamen�e

O.U·I
ç�o da Medicina e Farmú

disposto no decreto n.v.: as atdvldades da enferma-I por mtermedio das reparti- era, todos os dados de tden-

errl orlo aCiona 23.774, de 22 de janeiro de gem obstétclca, "�p,, sob

çõ,.,
santtártas correspon- 'if'caç'o de sou p",."al de

1934; a ortentaçao do medico ou dentes dos Estados e terrt- enfermagem e postertormen
bJ � as religiosas de co- da enfermeira obstétrica, tórlOS, tudo quanto se rela- te, cada ano, as ocorrências

munidade amparadas pelo excluídas as relacionadas clonar com o exercício da abaixo mencionadas:
O Presidente .rãruo Qua- derat, nos têrmos da Lei n.c tabeleeido no Braall, após a decreto n.c 22.257, de 26 de no artigo 11. enfermagem. a) admissão. e dermssãõs

dres assina decreto na Pas- 775, de 6 de agôsto de 1949 revalidação de seus diplomas dezembro de 1932. Art. 14.° - São deveres de Art. 18.° - Para a risca- daquele' pessoal;
tu do Trabalho. e seu regulamento; e registro nos têrmos do ar- Art. 8.0 _ Ao título de todo pessoal de enferma- lizaçâo a que se refere 9 ar- h) mudança de nome

Brasília, 1.0 (C. P.) - O b' - os diplomados por tlgo 1.0; prático de enfermagem e de gem: ligo anterior, o ministro da consequentemente a matri-
Presidente Jãnio Quadros escolas estrangeiras reco- c) - as enfermeiras obs- parteira prática têm direito: a) - respeitar fielmente Saúde designará servidores, mõnío:
assinou decreto na Pasta nhecidas pelas leis de seu tétricas portadoras de ceru- os portadores de certificado as determinações prescritas enfermeiros e obstetrizes, c) afastamento da pro-
do Trabalho, regulamen- país e de padrão de ensino ficado de habilitaçâo, con- :Jbtido segundo o que dispõe pejo médico; portadores de diplomas ex- fissão e sua causa;
tando o exercício da enrer- equivalente ao estabelecido ferido de acordo com os ar- .) decreto n.c 878, de 22 de b) - comumcêr ao médí- pedidos por escola oficial ou d) realização de cursos de
mugem e sua-s funções au- no Brnsil, após a revalida- ttgos 211 e 214, do decreto janeiro de 1946, revigorada co as acorrências do estado reconhecida pelo Ministério aperfeiçoamento ou especta
xníares em todo o Terrltó- çâo de seus diplomas e re- n.c 20.865, de 28 de dezem- pela lei 0.0 3640, de 10 de do paciente, havidas em sua da Edu'cação e Cultura e re- lização.
rio Nacional. gístro nos tênnos do artigo bro de 1931; outubro de 1959. ausênc.a: gistrados de acôrdo com a Parágrafo único _ A abri
Tem o seguinte texto o 1.0; dr - as enfermeiras obs- Art. 9.0 _ São atribuiçôes c) manter perfeita anota- legislação em vlgór gação a que se refere êste

decreto referido: c) - os portadores de di- tétricas diplomadas em en�. dos enfermeiros, além do ção nas papeletas cltntcas Art. 19.0 - lís entidades artigo cab"erá ao própria
"Art. 1.0 _ Poderão exer- píoma de enfermeIro, expe- fermagem e portadoras de exercício da enfermagem de tudo Quanto se relacionar que empregam enfermeiros quando não estiver exercen

cer a enfermagem e as suas dido pelas escolas ou' cursos certificado de especializa- em todos os seus ramos e o com o doente e com a en- obstetrizes, auxiliares de en- do fi profissão ou a exercer

funções auxílleres, em qual- de enfermagem das Forças cão, de acordo com a lei n.c estabelecido no artigo 2.0 fermagem; terrnagem, parteiras, enrer- por ccnja própria.
quer ponto do território na- Armadas Nacionais e Eôr- 775, de 6 de agôsto de 1949, dêste regulamento: d) - prestar aos pacientes metros práticos, prátiCOS de Art. 20.0 � O presente de
cional, os portadores de ti- cas Militariz�das, depois de e seu regulamento. a) _ administração dos serviços pessoais que lhes enfermagem e Parteiras pra ereto entrará em vigôr na

tulos de enfermeiro, obste- aprovados nas disciplinas e Art. 5,° - Ao ttiulo de serviços de enfermagem, nos proporcionem higiene e bem- ucas, ficam obrIgadas a co- data 4de sua publicação, re

triz, auxiliar de enferma- estágios obrigatórios cons- auxiliar de enfermagem têm estaoetecímentos hospítala- estar, mantendo um ambíen. rnunícar, por escrito, ao Ser vogadas as dtsposrcões cm

gem, parteira, enfermeiro tentes do curr-ículo estabere- direito: res e de saúde pública, con- te psicológico e físico que viço Nacional de Fiscaliza- contrario. (AN)
prático, prâtíco de enrer- cido pelo regulamento da a) � os portadores de cer- forme o art. 21, da Lei n.c contribua para a recupera-
magem- e perteíra prátíca. Lei n.c 775/49, aprovado pelo tificado de auxiliar de en- 775/49: cão da saúde;
devidamente registrados no decreto n.c 27.426, de 14 de fermagem conferido por es- b) _ part.ícípação no en- e) - cumprir, no que lhes
Ministério da Educação e novembro de 1949, devida- colas oficiais ou reconheci- sino, em escolas de enrer- couber, os regimentos, Ins

Cultuf::\, quando couber; e mente discriminados por íns das pelo Govêrno Federal, magem e de auxiliar de en- truções e ordens de serviço
regístrados ou inscritos no truções a serem baixadas nos têrmos da Lei n. 775, de fermagem e treinamento de especificas da oreameecêc
Serviço Nacional de Fiscali- pelo Ministério da Educação 6 de agôsto de 1949 e seu .re-"; pessoal em serviço; 'em que servirem.

zação da Medicina e Far- e Cultura; guIamento; c) _ direção e inspeção Al't. 15.0 - E' vedado fi

mácla, do Ministério da d) -;._ as pessôas registra- b) - os portadores de u- de escola de enfermagem e todo o pessoal de enferma-

Saúde, e, cumulativamente, das como tal nos têrmos tutos registrados de aoôrdo de auxiliar de enfermagem; gem:

��sid�fe:osda c��::�e:::. das �;:toa��g��.�:, �e5·�1 �oe �=� f���oa d�e�9��; 2822, de 14 de !)a�)ca-; e�:��:��;:s n: pa�� �ei��;:I��iec:t::�ltóriOS
Art. ::l.o � O exer�ício da

I
netro de 1932 e, até a pro- 1 c) - os portadores de oréucos de enfermagem e b) - administrar medica

enfermagem e de suas mulgação da Lei n.c 775, de certificado expedido por es- de concurso Para seleção e mentos sem prescrição mé

!��:ô� :x�:i����S ri: � �:ea��s::f:;�I:4�r���e��� ��:s d:S cu;sôor�a�e ::r�:n�:.� �:��li:r:nt��: ca:�:il!�. e�� �l:��asa�;�ê��I:,casr�:I��::�
que, nos seus respectivos paragrafo 2.°, do decreto NaCionais e Fôrças MiJitan- enfermagem. pela necessidade de evitar

campos profissionais. visem n.o 2l.14I, de 10 de março zadas qúe não se acharem Art. 10.0 _ São. atribui ali combater acidentes gra-
a: de 1932. incluidos na letra "c" do çôes dos auxiliares de en- ves qu� COmprometem a vi-

a) -- observação, cuidadn ParágrafO único -- O pro- artigo 3.° deste regulamen- fermagem, enfermeiros pra- da do paciente, da partu-
e eduCfl.çãO sanitária do fissional a que se refere es- to. ticos e práticos de enfel"ma� l'iente, do feto ou recém

doente, da gestante ou· do te artigo, quando habilitado Art. 6.0 - Ao título de gem, as atividades da pro· nascido, até que chegue (;

aC�ie�ad:dministl"açãO de �:,r�o�er::s�:tl����a��:�é!�: pa��ei� ��m ��=:���de de !�::�' d�:n����i:�bol; dO:i:�� :;dic��e��!�:lt:�;::a redc�:�. NOME

medicamentos e tratamen- fermeira obstétrica, além do parteira, os p0\1adores de fermeh·o, excluídas as rela. madn·;
RUA

tos prescritos por médico; que dispôe {I artigo 4.°. certificado de parteira, con- 'cionadas no artigo 9.0. c) - indicar, fornecer ou
-

deC)in�ví����aç�a f:�:ii:ri: ob�;:tri!·Ot� ��re��U:10 de �:�:�:�aesc;��o �f���lel'�� Qb���rilie:ã::::ib��ÇÔe�e;c�� :i�����· substâncias anesté·
MAE

�utr��n;::ia�oSOeCi���u�:;:_ Pl;l�l;e��:�i��lid��S ::a:i�� ;7e:e�:1'6 ��. a���:sded�9�:;i .�!�e�a:J::��:�����o :obS�� ce��cs-:�:�in��.:�:�Çãe:t::d�· PAI

á!� ::enç:�de e prevenção _��t�I:�co��s l"e��nh���d�:ri��� ctG��S �e a�e��;i�e���s !or�:: tI�'l0) 2� ����::!��:to:doS ca�) _ �ealizar qualquer in-
Datn Nascimento.

da�) d�ti���::ç�o-p�:v:neç�� ��o�o�!rn�ete:�ral'7��s 6w:� ��it:�!O OCO�::l:!�� �.� ���l�� ::;;i�:S 1:0e8 en�����:�:�;n�eb:� !��::o��:ia�it�::��� :��;�d: Estado Civil

de doenças. agõsto. de 1949; de 10 de janeiro de 1891 e tos hospitalares, para hos- Art. 16.° - 'E' vedado es

Art. 3.° - Ao título de en- bl - as obstetrizes ou en- çom o decret.o n.o 3902, de pitalares e de s_aúde ·pública pecíficamente às obstetrizes
fermeiro têm direito: fm"a'mdae�raspo,ob:�t:�I'ai:as ,,���PalnO� I,

12Ad,�t'. j.a,.��oA�'t,lt9uOllo· d- -n- especializadas- para assistên- parteiras e parteiras práti-
a) - os portadores de di� _, U ..... <..oU i> ... ",,-, v'"" eia ao p�é-parto, e parto e

ploma expedido no Brasil, geiras, reconhecidas pelas

'I
fermeiro prático �êm direi- pós-parto;

por escolas ,Oficiais ou reco- leis de seu pais e de padrão to: b) _ participação no en

nhecidas pelO Govêrno Fe- .de ensino equivalente ao es- a) -. os enfermeiros prá- sino ue enfermagem obsté
Lrica c treinamento de J;les-

MOTORES ELÉTRICOS

.RNO.�,
�

..

-;.'''.
.

_.�

Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovad.o",

* Eis os três falares de gorontia que os Motores Arno representam poro o

consumidor,

* Os Molore� Arno são rigorosamente controlados pelo Sistema C, I. Q .• Con-

!rÔle Integro! de Qualidade, o único que as�e9ura perfeição máxima no

produção em série.

." t

I

�
f

.�

®
ARNOSA.

* Maiores mcn�fósicos até 1 !h H P

* Molore� tri1ásicos até 300 H P

�: ''''\olm''� p�ro máquinas de co�turo

INOÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENrANTE EM FLORl.�NÓP:Ol1S I

MEYER & elA.
Rl.oO Felipe �chmidl, 33

ALUGA-SEDr. Hélio Peixoto Aluga .. <re dois apartamentos no Edífício do Banco Nr: ..
cionaI do C{lmércio.

Advogado Traiar na rua Arcipreste Paiva, 11.

Escritório _ Rua Felipe. \ � �3!5/61
Schmldt, 37 - 1.0 andar - ;=_==-+m:-"-<.------------'----�
Sala'

CUNICA SANTA CATARINA
���������d;;: 27A��:�:a _�
""tal. 406 - tel,fone 2432 Clínica Geral

IIi1JII!,!,$ • ,<"

Doenças Nervosas e Mentais -

AngDItla - CompleXO! - Ataque8 - Mamu -
Problem'Uco Afetiva e sexual

Tratamento pelo Bletrocboque com aneateala -

lnaullnaterapla - Cardlozolorallla - Sonoterapla �

Pltcoterapla.
Direção doa Palqu.1âtru _

DR, PERCY JOAO DE BORBA
DR, .JOS!: TAVARES IRACEMA

CONSg�T��!�5T�: I�Eh:�RADa
I!:ndereço: Avellida Mauro Ramos. 288

(Praça Etelvina Luz) - Fone 87-53

soai em serviço;
·c) - partiCipação naS

bancas examinadoras de

parteiras práticas e de con

CUt·so para seleção e provi
mento de cargos de 'obste··

t·rlzes e de parteiras .

ParágrafO único - E' de

responsabilidade da obste
triz e da parteira:
a) -. prestai' assistência

e enfermagem obstétrica à

nll:lher no ciclo gràvido
puerperal, em domicílio ou

no. hoSpital;
b) _ acolJlpanhar o parto

e o puerpério normais, limi�
( tando-se aOS cuidados indis�

pensáveis ·à parturiente e

ao recém-nascido;
c) - solicitar a presença

do médico, com urgência, em
qualquer anormalidade;
d) ._ avisar â família a

ocorrência de qualquer sin
toma anormal, cabendo-lhe
outrossim, a responsabilida
de criminal pelas acidentes
atribuíveis à imperícia de

sua intervenção.
Art. 12.° - E' permitido

as obstetrizes e parteira.s:
a) _ em casos urgentes,

em qu� não possa fazer de

livramento natural, na ocor

rência de hemorragia grave,
aplicar injeções de cã.rdio
tônico, de sôro glicosada oU
de solut.(l fisiológiCO, provi
denciar a autorização médi
ca pal'a a transfusão sanguí
nea e a oxigenação mater
na em face do sofrimento
materno ou fetal, praticar
manobras respiratórias e a

oxigenéoterapia, visando â

reanimação do recém-nas
cido;
b) - aplicar injeções (Jue

provocam a contração do
múscu!o ,lterino após o de
livramento

.

Art. 13,° - são atrlbui-

a) - prestaI' assistência
profissional fora do períod{
do ciclo grávida-puerperal;
b) - reCOlheI", na prôpria

residencia, parturientes e

gestantes para tratamento·
c) ter SOl? sua responsa

bilidade gestante, partul'ien
te Ou pl1,érpera internada em

casa de saúde ou qUalquel
outro nosocômio;
d) - interromper a gestão

paI" qualquer razão. provo
cando o abôrto;
e) - praticar a extração

digital ou instrumental do
õvo;
[) - aplicar peiSsários err

útero vazio Ou cheio;
g) praticar em qualqu.e'

caso, curetagem uterina
Art. 17.0 _ Ao Serviço Na

.::ional de Fiscalização da
Medicina e Farmácia, o�·gão
integrante do Departamen
to Nacional de Saúde, do
Ministel'io da Saúde, cabe
fiscalizar em todo o terrltó-

VENDE-SE URGENTE
1 Lote situado em zona residencial, no Estreito, P\'Ô

ximo ao Canto. Facilita-se parte do pagamento
1 Lote na Ponta do Leal, próximo a praia. Entrada

150.000,00 e o restante f�cilitado
5 Lotes em Coqueiros, próximos It antiga Escola de

Aprendizes de Marinheiros. Facilita-se o pagamento
Tratar, na parte da manhã, pelo telefone 2832

21/5/61

CADASTRO SOCIAL
Pedimos aos nossos distintos leitores o obséquiO dc

preencherem o coupon abaixo e remete-Jo â nossa Reda
ção, a fim de completarmos, o quanto antes o no,�so ca

dastro social:

Emprego ou cargo

fIIiI!IIiJlf'Il'
Cargo do pai (mâe)

_2.ltc�"

PROGRAMA DO MÊS
Programa do mês de Maio

DIA 22 - Terça - Cinema "Serenata".
DIA 28 - Domingo - Soirée ·'Noi�e do Remo".
DIA 30 -- ,!erça - Cinel!la - 'Sou o Comando da Morte'

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

Participa ti. seus clientes e amigai) a instalação do
seu novo consultório equipado com motor de alta rotação
f' outros melhoramentos técnicos.

Rua. Felipe Schmidt, 34 - l° andar - S/3.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Mr, Reginald Arrnstronq, celebre alfaiate
da Côrte de St. James e Presidente da
British Tailoring Federation criou a NO
VA ROUPA RENNER para o Sr, ves
tir-se com a sóbria distinção de um

gentleman. Casimiras e tropicais de
pura lã foram os tecidos escolhidos pa
ra, em padronagens exclusivas Renner,
trazerem ao Brasil as caracteristicas
da Linha Britânica - tradicional; mas
cuia e confortável: paletós pouco mais

longos e levemente cinturados; linha
natural para a lapela, mais larga e

mais-baixa, sem qualquer exagêro; pou
cos enchimentos: ombros modelados �

no corpo, perfeitamente equilibrados;
dois ou três botões, mais baixos e

mais distanciados, alem de outros de
talhes originais; "catças no modêlo
clássico,

THE
BRITISH
LOOK
NA NOVA ROUPA

I?_ENNER
� Em nova linha. a mesma qualidade de Rennllf a bu

.�roul'al'Ontopo,ponto,ãvendanaext&nsarôdelfll
, =U"d.� Revendedo/es Renner em Iodo o Brasil.

...".

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES I SeCretário do,
,

Pelo p�:en���t�l�o;���,Ro��!ho>'"
'''0_1 Tr,abalho Viaja J

�::!�s ::r:iaa 2�s�:m;!��ap;t����1�m1��O;:Se:: g�: Seu com destino a rtajai
Camboriú com a seguinte Ordem do Dia: e Blumenau o �eputado

1.0) _ Prestação e aprovação das Contas do exers, wauer Roussenq, tJtular da

cicio dEj 1960, inclusive do último balan ..
1 �;���e��rt:b:���tu�i��:!

2.0) _ �!��tório da Diretoria e informação sôbre para !�zer a entrega dos

os imóveis e maquinismo adquírido: r�sp�ctlvos che��es, aos

3.°) � Renúncia do Diretor.. Gerente e nomeação �n���to�r�:�e:���ri�� P:�I --,.

4.0) _ �xs:�:��:ti��!��s e tipos de café;. corrente exercício. E D I T A L
5.0) - Assuntos gerais e visita as modernas ms-

São os seguintes os gtn- JUíZO DE DIREITO DA

1.81
com diversos Compartimentos

talacões na séde social, dicatos beneficiados: Sindl- VARA CíVEL DE FLO- e� bom estado de conserva-
N.B. - Sã� convidados especiais ãSautoridades e

at s dos Trabalhadores' RTANÕPOLIS çao e seu respectivo terreno
plantadores de café dos municípios e localidades de �aso Indústrias de I�stru-I

Edital de Praça Com .0 prazo me�indo 6.07 m.etros �e f�e�Camboriú, Itapema, Pôrto Belo, 'I'ijucas, Brusque, mentos Musicais e de Brin- de vinte (20) dIas te a dita Avenida. DI� JnW'

Ilhota, Gaspar, Blurnenau, Timbó.lndaial, Rodeio, quedas, de Blumenau, Cr$. O Doutor WALDEMIRO vel aCha-�e_reglstrado �.flS.Pomerode, Luiz Alves, Penha, Itajaí, Araquarí, Gua.. (
44 42060' Sindicato dos! CASCAES, 1.0 JUIZ Subs- 240, do LIVlO 3-K, sob teimo

ramir-im. Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul e I Trabalhadores nas Indús-: tituto, da 1.8 Circunscri- n.c 11.859.
Jcínville; abrangendo toda a faixa litorânea norte_ de trias de Vidros e Cristais,

I
cão Judiciária do Estado,

.

I
Santa Catarina. d� B�umenau, Cr$ 49.165,60 �;rg:x�:c�c��z :�e��rei� nhicl���t�ued�h�;�:S,a�'��l_É indispensável a presença de mais de metade Stndícato d�s �rabalhado� da 1.8 Vara Cível da Co- dou expedir o presente edital,dos associados'RODOLFO RENAUX BAUER r�s. nas Industrias AUmen

-

marca de Florlanópo1.ls, que será aüxado no lugar denetas de.Blu�en.au, crs "; Capital do Estado de costume e publicado na ror-Diretor.Presidente 30.215,00, SI�dlcato �os; Santa Catarina, na for- ma da lei. Dado e passado
NOTíCIAS DA SECRETARIA DO ��:�a�r:���:;, . nd:s ��u�:�: ma da lei, �:st:o�i�:�ed�: ��l'����P:e

TRABALHO nau, o-s 21.909,00; Sindi-
i FAZ SABER aos que o pre- m�rço do ano de mil 'nove

cato, do� Trabalhado.res nas
\ sente edital de praça. com.o centos c sessenta e um. Eu,

��:�s:�:�, M�;;IU���;�:;,��' ��'�zo��e ;��te �:��e����::� �SSE:c��:��eJU;'��!�:ni��:'Sindicato dos Otrciais Mar- tiverem, que, no dia 23 de
o subscrevo. (Assl.) Waldecineiros 'e Trabalhadores maio próximo, as 15 horas, I) miro cascaes _ Juiz de Dinas Indústrias de Serrarias, porteiro dos auditórios "dêste reito.de Itajaí, crs 52.794,50; Juízo, trará a público pregão Confere com o original.Sindicato dos Empregados de venda e arrematação, a

Maria Jtlraci da Sil11anas Empresas de Seguros, quem.mais der e o maior lan- zscreveatc Juramentadade rtaíat. .cr$ 2.067,60; co oferecer sôbre a aval1ação, _

Sindicato dos Trabalhado- de c-s 550.000,00, do imóvel
res nas Indústrias de Fla- abaixo descrito, penhorado a

cão e Tecelagem, de Blu- MARCELINO VIEIRA FILHO
menan Cr$ 160.000,00; Sin- nos autos n.c 514-60 de ação
dicato dos Trabalhadores executiva, que lhe move IN
nas Indústrias de vestuã- DúSTnIA E COMÉRCIO ME
rios, de Blumenau Cr$ .. " TALÚROICA ATLAS S/A.;
9.541,40; Sindicatos Empre
gados no Comércio de Blu
rnenau. Cr$ 16.000,00; e As
sociação dos Ferroviários do-

Vale àe Itajaí Cr$ 30.000,00.

A SECRETARIA DO TRABAlLHO, r-scebeu , do SI;'..

nhor Getulio Reimer, Líder- Sindical de Joinville el
Secretário da Federação. dos Trab�lh.adores nas In ..

Idústrias de Santa Catarina, a segumte mensagem te ..

I,1,�g��i'ARIO DO TRABALHO DEPUTADO WAL_

TER ROUSSENQ vg FOI ENTUSIASTICAMENTE
RECEPCIONADO PELAS CLASSES OBREIRAS DE

JOINVILLE PT SUA F;XECEL:eNCIA CUMPRIN

DO ENCICLICA RERUM NOVARUM DE· SUA

SANTIDADE LEÃO XlII vg ESTA SOLIDIFICAN..

DO A COMPREENSAO ET AMIZADE ENTRE EM_

PREG<\.DOS ET EMPREGADORES BEM REALÇA
A GRANDE PERSONALIDADE DO TITULAR DA

PASTA DO TRABALHO pt NOTICIAS COMPLE
TAS SÔBRE ESTE ENCONTRO SERÃO REMETI ..

DAS POSTERIORMENTE A ESSA SECRETARIA pt
SENHOR SECRETARIO SEGUIRA HOJE PARA

SAO BENTO DO SUL vs RIO NE�RINHO ET C/A

NOINHAS pt
"

SAUDAçõES SINDICAIS
GETUblO REIMER

,RESPOSTA AO JORNAL DE JOINVILLE
O Jornal de Joinville em sua edição de 28 de

abril, em manchete critica a nossa atitude
Fôssemos de Joinville e justificada estaria uma

simpatia ou antipatia, mas ao focalizarmos o caso da
,matrícula do, estudante POlí,biO Braga.'

n,
ão

�efend'Ía"lmos ou acusavarnos um jovem defendíamos, isto Sim,
o ponto de vista de uma atitude estudantil.

Aí a diferencat.
Aí a diferença que deixa de ser politiqueira, pes_1

�:::i;:;�;:��;;f;';:;e��;:�O��;;:,:n;�:t��;:'�;:�;.; Igãos de elasse, para nos se transformaram em todo VI

cão de consciência, defenderemos essas, com todo v-;
gOl', com todo prestígio que possamos ter. com tôda

Iconvicção de que somps
..... possuídos.

Acreditamos nas organizações classistas, 110S

Sindicatos Operários, nas Cooperativas Agrícolas, no

povo enfim e por tudo isto fomos distinguidos da
última reunião do "Conselho Estadual Estudantil";

Idistinguidos pelo voto de oito (8), das entidades
estudantis filiadas, que são nove (9), recebemos a

sotídenedede, o agradecimento da classe estudantil.
Quando nada restasse! Quando nada, sobrasse,

senhores reacionários do "Jornal de Joinville", terte ..
t

mos o consôlo de traduzir de sentir de ter dado guarida,
como parlamentar, ao ideal dos jovens, dos estudan-,
tes de Joinville.

Os estudantes, quando falam através de sua

organização classista, senhores mercenários, repre ...

sentam hoje como iepreJentam no passado e sempre,
o mais puro o mais honesto o mais sentido desejo po ..

pular, e nós transformaremos a Tribuna do Legislati..
vo Catarinense em trincheira do povo e seremos porte;
v6z de seus pronúnciamentos.

Oxalá Oxalá, poss-amos traduzir com a ·pureza
da origem os anseios, os ideais dos jovens.

Nossa orientação política é de afirmação. é de
fé,

Acreditamos no sofredor, no desesperençado no

espoliado povo brasileiro, nas suas organizações elas
sistas como meio de evolução. acreditamos nos estu"ldantes como expressão-mais legítima e jtutêntica '

desta Nação.
. . I

Acreditamo�, senhores mercenal'l�s do Jornal de
IJoinville, acreditemos que a evolução se encontre I

supõe, acreditamos que. o.._povo e�contrará, de?tro de Iseus Sindicatos, Associações. entidades Classistas, o Ipovo encontrará o verdadeiro caminho para o progrer ..
so. encontrará sua redenção, e acima de .tudo julgará I'com justiça a ntitud,e dos seus homens públicos,
AGOSTINHO I'l'lIGNONI, deputado

4 em 1.1'iI
tt

Mude os rumos dos seus interêsses fazendo o curso

ginasial pelo Artigo 91 em 1 ano apenas. _

Multiplas possibilidades de êxito e garanüa de sa ..

üsíação.
Exames em maio de 1962.

Informações à rua Nereu Ramos - 39 (GI'UpO Mo ....

dêlo Dias Velho) das 18,30 às 20,30 i-oras diáriamen ..

te, execeto sábado.
31(5/61

Uma casa situada nesta ci;
dade à Avenida Rio Branco
n.c 61, construida de tijolos,
coberta de telhas, fOl'rnda,
a:;�r,alhada e envldracqd<t

�NSIN!
A VENDA NAS

BlMClS Oi IORMAIS

E REVISTAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOTICIARIO MILITARDR. GUERREIRO. DA FONSECA
Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta

TRATAidENTO dae SINUSITES sem operação pai
ULTRASO)1' e IONISAC10. EXAMES dos olhos e

RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-LOMB.
gXAME de ouvmos. NARIS e GARGANTA por MO�
DERNO EQUIPO RHENOL (únícc na Capital) OPf}
RAÇÃO de AMlGDAI .. o\� - DESVlOS de SEPTO e

SINUSITES pelos mais modernos processos. Opera em

tonos os HOSPITAIS de Florian6poJis.
CONSULTóRIO - RUA JOÃO PINTO 35 (em

frente a Radio Anita Garlbaldi),
RESIDSlNCIA - RUA FELIPE SCHMIDT 99 -

FONE - B1I60.

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

imõveis. Vende também lotes no Grupo E>icolar de Bar
reiros: LOTEAMENTO "BAIRRO DO IPJRANGA",

Informações:

OIto Julio Malina
Rua Felip(' Schmidt, 14 - Sobr�do, t('ldone 2347.

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

MOTOCICLISTAS

A RAINHA DAS BICICLETAS, avisa que
está apta a executar o serviço de pintura em

Motocieletas e Lembretes. Rua: Conselheiro
Mafra, 154.

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGlAO-DENTISTA

Preparo de cavidades pela alta velocidade.

nORDEN AIROTOR S. S. WHITE
Radiologia Dentária

CIRURGIA E PRoTESE BUCO·FACIAI.
Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 - la andar

-IFone 2225
Bxcluetvemente com heras m�rcadas. ,

Programa do mês de Maio
DIA 11-

Grande "show" da famosa orquestra "Os Jockrs"

DIA 13 - t
Baile do Bisturi, com a orquestra de Norberto natdaur

DIA 14-

Disco Dance com orquestra.
DIA 27-

Grande Suíree dos artistas catarlnenses, oferecido

as delegst?ôes remísucee vIsItantes .

Curso de Especialização no

Hospital dos Servidores do
Estado. (Serviço do Pro!

Mariano de Andrade). con
sultas: Peja manhã no

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

diante no consultório, à 19/5/61
Rua Nunes Machado, 17, -----------------

esquina da T"cade"tes - CASA OU APARTAMENTO
'reter. 2766. - Rellidêncln -

PROCURA-SE COM URGENCIA CASA OU APARTA.

�.�\�n�c���e7.a�:o.d'EÇ� MENTO COM' 3 QUARTOS EM ZONA CENTRAL. QUAL·
QUER INFORMAÇÃO COM ADALBERTO, PELO FONE

21 -36. NO HORÁRIO DAS 8,30 AS 11 E DAS 14 AS 18 hs.
-

21/5/61

Dr. Lauro Daura
Clínica Geral

aspecíanste em moléstia

de Senhoras e vias urina
rias. Cura radical das Infec

ções agudas e crônicas, do

aparelho gemto-urmérto em

ambos os sexos. Doenças do

aparelho Digestivo e do sis
tema nervoso.

Horário: das 10 às 1l,30 hs.

e das 14,30 às 17,00 horas.

ocnsnuõrto: Rua Saldanha

Marinho, 2 - 1:0 andar.

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

Coutinho, 13 {Chilcam do

Espanha Fone: 324B.

Dr. Henrique Prisco
Paraiso
Médico

OPERAÇOES - DOENÇAS
DE SENHORAS -

Clin�ca de Adultos

Sindicalo dos Jornalislas Prolissionais
de Sanla Calarina

E D I T A LN." 1

SABOROSO?
SO CAFE mo I

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

eleições 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 corrf'..

rá a partir da primeira publicação dêste, para o re;

gtstro das, chapas na Secretarfa. de acôrdo com o dis
posto no art. 1.0 da Portaria Ministerial n. 146, de 18
de outubro de 1957.

As Chapas deverão ser registradas em separado,
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.

Os requerimentos para o registro das chapas de..
verão ser apresentados na Secretaria, em tres vias
assinadas pelo cabeça da chapa e acompanhados da

relação assinada por todos os Candidatos , pessoal;
mente, não sendo -perrnitida para 1.:,1 fim a outorga de

procuração. devendo da mesma constar todos os dados
indicados no � 1.0 do Art. 5.° da Portaria n. 146, de
19...lü.. 1957.

Secretaria do Sindicato dos Jornalistas Profísstc..
nais. em Florianópolis, 16 de maio de 1961

GUSTAVO NEVES - Presidente
18..19.'21/5

VENDE-SE
Uma sa la de jantar. preço de ocasião.

Trata!' n rua Santos Dumont, 12 - Apt 2

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

DEPARTAMENTO DE SAtiDE PUBLICA
PLANTÕES DE FARMACIA

MÊS DE MAIO
i« _ 2.0 tetra (feriado) Parmáota Moderna Rua João Pinto

6 _ Sàbado (tarde) Farmácia ato. Antônio Rua Felipe Sehmídt
7 Domingo' Farmácia SrO.-Antônio RIIB-EeliJJe Schmidt
13 - Sábado (tarde) pamiáeía catartnense RUa Trajano
14 _ Domingo Farmácia catarínense RUa Trajano
20 _ Sábado (tarde) Farmácia Noturna RUa 'I'rnjanu
2J _ Domingo Farmácia Noturna RUa Trajano
27 _ Sábado (tarde) Farmácia Vitória Praça 15 de Novembro

28 _ Domingo ' Farmácia.Vitória Praca 15 de Novembro

O plantão noturno será efetuado pelas farmácias S. Antônio, Noturna e Vitória.

O plantão diúrno compreencí do entí'etz e 12,30 hs. será efetuado pela farmácia Vitória.

ESTREITO
l0 _ 2.0 feira (feriado) Farmácia do Canto Rua Pedro Demoro

7 _ Domingo Farmácia Indiana Rua 24 de Mala

H _ Domingo Farmácia Catarinense Rua Pedro Demoro

21 _ Domingo Farmâcio co Canto Rua Pedro Demoro

28 _ Domingo Farmácia Indiana RUA 24 de Mala

O plantão noturno será e{etu ado petas farmácias do Canto, Indiana e catartnense.
A. presente tabela não poderá ser alterada sem prévia auto rtaecão dêste. Departamento

.....--__---�---_-------------_ .._------------

Troque suas notas, até 31 de maio, (Somente até 31 de maio) nos seguintes postos e horários:
Pôsto da ua Trajano Prédio do Rancho da Ilha) - 2a a 6a leira - Das 12 às 18 horas - Aos sábados
- das 9 às 1.21101'a5·',,- Pôsto da Rua VitOI' eil'eles, 38 -- De 2.a a 6.a feira - Das 12 às 18 horas -

- Aos sábados - Das 9 às 12 horas Pôsto da Coletoria Estadual do Estreito - De 2.0 a 6.0 feira. - Das
,\ 12 às 18 horas - Aos sábados - Das 9· às 12 horas.

A Lei do Serviço Militar, em seu Arttgcâü, ruan ..

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 dezessete( 17) a qna ...

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

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

aos regulamentares, os deveres que lhes são impos..
tos, uma multa que varia de Cr$ 100,00 a cr$ 500,00.

Tendo em vista que os Oficiais de Registro Civil,
Pedro Snut Júnior. do município de Cambortú, Nelson
Rabello da Cunha, de Ilhota, Bento Sylvio Munhoz,
de Campo Alegre, Manoel Dias da Silveira, de Itn.,
pocú, Eda Maria-B. de Araújo, de Rio do Sul, Ermes;
tino Sens de Imbuia, Wanda Guelsseller, de Rio dos
Bugres, Necy Maria Guimarães, de Itupcranga, Adol...
fo Stetner, de Armezem, Hercllíc Zabot, de Pedras
Grandes, Nelson Ghíosí. de Treze de Maio, Armando
Ferrare. de Urussenga, Fernando Gutlsser, de M(!.
cieira. Leonardo S. Trindade, de Taquara Verde, Ro...
ceres da Costa Mateus, de Herciliépohs, José Bitten ...

court, de Esteves Júnior, Paulino Earina. de Arroio
Trinta. Carlos Cesar-ini," de Palmeiras, Ivo de Araújo
Vieira. de Indios, Wilson de Oliveira Barbosa, de
Campo Belo do Sul, Waldomiro Manegaazo, de Ce'.,
s� Ramos. Cláudio Batbosa Lima, de Joinville, Euge
mo Guilgem. de Pi-abeiraba, Ulysses Gerson Carneiro
Lins, 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!?_
renciados. esta Chefia achou por bem aPlicar aos fal ..
tesos dos deveres que lhes são impostos, as sanções
prevístas em Lei.

/' Florianópolis, 16 de maio de 1961
ALVARO VEIGA LI;MA
Cel. Chefe da 16.a C.R.

��Ea�Ea�as��ED����
Para almoçar e Jantar bem, depois de sua

casa, (iLJEIU;.'IICI'\ PALACE HOTEL

EXIJA A.
NOTA FISGAl

_

DE SUAS COMPRAS! 'H E CONCORtM A� o E

IORTErOg EM dUNHO E mEMBRO

� SEU TALÃO VALE 1 MILHÃO
,
.• '@0.

CLUBE -RECREATtVO

DE .JANE IRO

MA 10

Dia 6 - Sábado - Siirée "MTSS
BROTINHO" - Eletcão
"BROTINHO 1961".

.

Dia 14 - Domingo _:_ Domingueira
- Homenagem ao DIA
DAS. MÃES - Recitativo
MÃE e VIDA - Poemas.

1 Dia 27 - Sábado - Soirée

I
Contmente

I/LriI ��

-Miss

•

APRENDA INGLlS
com o Prof. Mr. Edwald Green

à rua Tenente Silveira. 42

,

l'
VIS1TE.

SAYONARA em HI·FI
J�'

.

O melhor ambiente com a melhor música.
_._.-

RUA .. JOAO PINTO - TF.RREO DO HOTEL ROYAL

MA'ERNIDADE fARMELA DUTRA
SE�YI(O DE RAIOS X

liAdlolowtstaa: DRS. A, J. NóBREGA DE OLIVEIRA
JlWALDO 1. a, BORUI'KB

&Um.... r.......,. - V.lcala BWar - IIlDt _

Toru _ 0001 - InteatlDo, ete.
Butuolalplo,o,rafla - &acllalhfla OIldMrlM

CG�T.ldêl:) - Radlolop PedliRlca.
o[8PO. DB APARELHAGEM MODERNA MARCA

81E1UN8 RBOBNTEMENTB ADQUIRlDO
lQfDa.ço: Bua lrml Benward. a/n. ODJbu • por-

A P H O
Por nosso intermédio, a sra. Vva. Alcides José

Vieira da Rosa, nesta Capital, apela a pessoas cari.
dosas, a ajudé-la em tudo que iôr possível. Qualquer
Martins, mãe de quatro filhos, residente fi rua Gal.
doação favor entregar na Redação dêste jornal.

31/5/61

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Flonenópolís Domingo, 21 de maío de 1961

COM UNISTA
do ensino, da influência de

II
runc'onamentc do mecnnls

Interêsses antagônicos, da mo adnüntstrnuvo e técnico
carência da planificação do

.

da "tmivcrsidndc", !'l.c.

_1_

UNIVERSIDADE
la Catarina, liberando o

ônus (pequeno) que...Q. Es

tado dispende para a ma

nutenção de nossos estabe
lecimentos de ensino. É

bem verdade que o mon

tantc de Investimentos fe

derais, a ser aplicado no

setor do ensino superior em

S. Catarina, é inexpressivo
para o situarmos como "ca

pital acionador de produ
ção econômica". Mas, de

qualquer forma, o Estado

ficará menos oprimido de

uma responsabilidade que,
em vista da tendência da

expansão de nossas neces

sidades no setor do ensino

superior, tenderia igual
mente a crescer.

Ademais, a ampliação do

corpo doCente e do corpo
admtnístrattvo de nossas

faculdades constltúi tam
bém numa ampliação (pe
quena) de um mercado de

trabalho local.
Mesmo que a "uníversí

éade", em funcionamento,

permaneça por longo

tem-Ipo como simples "resulta
do de reunião de escolas

aquinhoadas por verbas da

União", não poderá haver

em Santa Catarina, quem
se coloque contrariamente
a sua criação. Na pior das

hlpôteses a "necessidade"

econômica existe. É claro

que esteja à testa do pro
cesso. O objetivo dos prin
cipais encabeçadgres da
"criação" é o desenvolvi

mento do ensino superior.
Outros objetivos serão mé
ras decorrências Inevitá
veis.

Entretanto, para se atin

gir o blnõmio, - universi
dade - desenvolvimento -

será preciso superar muitos
problemaS, alguns já vrai

veis, cutrcs que surgIrão,
íncxeráveía. Pressente-se

que, entre os preconizado
res da "universidade" exis
tem divergências quanto a

um rato Importante: a ci

dade universitária. Em ou

tros têrmcs, a avaliação da

írnpcrtânola da cidade uni

versitária é diferente. Al

guns postulam pelo retar
damento de sua constru

ção, e outros acreditando

que a "universidade", sem

Paulo Fernando Lago

pressupondo a existência

de dúvtoas - "a untverst

dado de Santa Catarina re

presentará desenvolvimen

to de nosso ensino supe

rior?" _, vejamos como

responderemos:
A etapa universitária, de

qualquer modo, significa al

go de máximo alcançado
em redação ao que antes

:�:tI�� ���x��:.; �hv:�l�� I
ver, e, a pergunta acima

procura averiguar se há

posslbUidades de ampliar
mos os resultados favorá
veis da simples e quase es

tática alteração adminis

trativa e de origem dos in

vestimentos rtnencetros que

sustentam a existência de

nossas escolas superiores.
Pelo menoS significará

aumento de investimentos

federais no Estado de San-

Paisa�em Sonora
Orivaldo dos S(wtM

NA PONTA DA AGULHA

L.D. AFSD-5.939: RIO.� .. COM AMOR.

"cidade universitária", não
existirá em sua máxima ex

pressão. Uns acham que a

"cidade" é adiável. Outros

que é inadiável, E, disso,
rcsetta um enfraquecimen
to de "pressão" sôbre o gc
vêrno para a ultimação da

"cidade".
Parciais explicações 10-

ram dadas por ambas as

"correntes". Até então es

tamos esperando um autên

uco esclarecimento das ra

zões, Quer de um grupo,

quer de outro. E, como,
pessoalmente, sou Inclina

do à corrente da Inadlabl
IIdade da' construção da
"cidade universitária", não

pude compreender as frá

geis argumentações de al

guns, contrários à criação
Imediata da "cidade".

Mesmo que admita a exis

tência de bloqueios finan

ceiros, isto é, carênCia de

capitais do Estado para as

obras da "cidade", em vista

também dos compromissos
vários que o mesmo possút
em outros setôrea da vida
catarjnense, ainda assim
não me equacionei com asi.

minlmns "expncações'' da'
corrente que acredita na'
existência de �mn «uníver I

sidade" sem a "pré-exis
tência" de uma "cidade
universitária".

E, minhas dúvidas são

partilhadas por muitos com

quem tenho discutido, de

modo que Isto me tranqui
liza um Pouco.

Não será fácil demons
trarmos porque n1\o acredi
tamos em "universidade"
sem "cidade untversítãrta''.
E ainda, mesmo que exista
"cidade universitária" e

"universidade", teremos re

lutante posição quanto à
avaliação da realidade uni

versitária, se a confrontar
mas com outras de dimen
sões modernas. Quer dizer
que a "cidade untversítâ
ria" é condição Imponderá
vel para a exístêncta de
uma "universidade", mas n

simples ccmpostcãc de edi
fícios não justifica n evi

dência de uma "unlverslda
de" em fôrmu1as atualiza
das. Por Isso mesmo é que

multas "cidades universi

tárias", no Brasil, e, contrn
ela ainda perduram opi
niões. Evidentemente, o êr
ro não reside na "cidade

universitária", mas em ou

tros aspectos da 'leglslação

n",o�o�'"O<�:i�o���:-�e:���j�}�::F��!:;�;;e �,� disco °lssem�le' I'a tell'slafl'Yavem aumentar essa coleção que tem em Jo Basile o dí-

vulgadcr das canções de várias partes do mundo.

Desta vez é o Brasil o homenageado atravês '·RIO ..

COM AMOR", onde encontramos 12 músicas do nosso POSTO DE SAúDE PARA A rimento do deputado Fer- apÕio ao requerimento do

cancronetro, bem selecipnadas e conhecidas (acrescente- SEDE DO MUNICíPIO DE nando Viegas. O deputado deputado Fernando vteges,
se: bonHns), algumas de popularidade internacional, PRAIA GRANDE udenlsta requereu a expedi- mas êste apô10 não era ex-

constando de repertôrio de famosas orquestras, como é ( O deputado Lecían Sío- çêc de mensagem telegráü- tensivo ao movimento gre-
caso de Aquarela do Brasil e Na Baixa do Sapateiro. vínskl, da bancada do PSD, ca aü sr. Governador do Es- vista de alunos daquele es-

Um detalhe porém nos chamou bastante a atenção: é apresentou requerimento so- tad'o e Secretário da Edu" tauetecímento. Em virtude

quanto no conjunto instrumental citado como realmente licitando a expedição de cação e Cultura, solicitando de estar esgotado o tempo
brasileiro. Os rttmístas que dividem {I audição com o ga- telegrama ao sr. Walmor de solução para o caso criado destinado ao Expediente, a

nhador do Grand Prix du Disque de 1.957, na França, são Oliveira, Secretário dos Nê- com a vaga na dtrecão da- discussão foi transferida
os integrante; de Russo do Pandeiro e seus Ritmislas gócíoe da 6aúde e xsstetên- quele estabelecimento de para a sessão de amanhã.

que à época em que foi gravado êste disco nos Estados era 'Social, solicitando a ensino. Na oportunidade, o

npr'esant.ava-ae naquele pIb americano, como parutctpan- crtecêo e Instalação de um deputado Osni de Medeiros
te do "snow'' de caries MachAdo. eôseo de Saúde do muni- Regls rechaçou todas as crí-

No entanto, ou�vindo-se as faixas do 33 rpm., sente- cíplo sulino de Praia Gran- üces formuladas pela oro

se claramente (e isto nos é favorecido pela técnica mo- de. Em sua justificava o stcãc contra o govêrno do

ocrna i que os ritmos não apresentam as mesmas carac- deputado Lecian Slovlnskl, Estado, declarando que o Na sessão de ontem foi

tcrlSt.iCaS próprias, transmitidas por músicos nacionais afirmou que aquele murríot- "diretor do Colêgio Dias
Se realmente foram os elementos de Russo do Pandeiro plo catarlnense não possui Velho é demissionário, mas

os acompunhantes de Baslle, êtes ali se espelham como nenhum centro asstetenctat, continua no cargo até que o

solistas alienigenas, imitando danças brasileiras. sendo de inteira justiça ês- SI". Governador nomeie o

Pode ser defeito (?) na montagem do disco, paios len te atendimento, seu substituto". Em aparte,
do a contra-capa ficamos sabendo que foi produzido em

I
APROVADO EM 1.0 OIS- o líder do PSD, deputado quorum a votação foi adte

-pluy-back", Isto ê, o acordeonista E: o conjunto grava- CUSSAO O PROJETO DE Antõnlo Alme1da, hipotecou da Para a prôxima sessão.j
ram separadamente as suas partes, cabendo aos enge- LEI QUE AUTORIZA O

uhetros de som. postertcrmente, o conclusão da opéca,ãoo OHEFE DO PODER EXEo � re�I'me all'mentar e a�sau�eDos números apreciamos mais "Apanhei-te eavaqul- CUTIVO CRIAR O SERVIÇO '"

nbo" e "Na Baixa do Sapatelrp". No prímetro, revela o' FLORESTAL DO ESTADO
-vn-tuose" sua agilidad.e no acordeon, secundado espeta- I Foi aprovado em sua 1.0

cutnrmente pelo pandeiro de Russo. discussão o projeto de lei de

No arranjo de "Copacabana rot "esquecida" a prl- autoria do deputado Luís

metra parte do samba. II Meneguzzi, do PTB de Curl-

Em Cidade Maravilhosa destaca-se o guitarrista, in- tibanos, que autoriza a cria-

felizmente não citado nas notas do disco. I cão do Serviço Florestal do

A Capa apresenta uma foto de um casal sôore uma: Estado de Santa Catarina,

,"lambreta, inspirando p.asseio em Copacabana; faz. ju� ao 1 com sede no municí�io de

titulo do LP. O material empregado na confecçao e de Curibanos. Em sua Justln
pt'imelra, como são todos da Audio-Fidelity. cativa, o representante pe-

Interessantes dados referentes ã. produção do disco, teblsta declarou que trata

motivo da Capa, brevissimas notas sõbre as melodias c se de uma medida urgente e

informações ·têcnicas compõem a contra-capa. necessária, de vez que a

b::st.e lançament? da A.F. é motivo para que os dança- marcha avassaladora do'
rinos o adquiram, pois se presta para as festas eomumen- corte de pinheiro e outras

te realizadas, pela mocidade, p!'lncipalmente. Fora disso, espéCies nos levará a fra

enriquece sobremaneira uma discoteca, pelo seu valor queza econômica, prejudl
artistlco e técnico. Você comprando "RIO ... COM AMOR" cando em grande parte
ouvirá: Sanla Catarina e o Brasil

!�:H;e A: A felicidade (Antônio Carlos Jobim e Vinicius As áreas devastadas não
de Moraes); Apanhei-te ('uvaquinho (Ernesto têm merecido o carinho ne·

Nazareth), Madureira ChOfOU Warvalhinho f cessárlo POf parte do

gOVêr-1Júlio Monteiro), Na Baixa do Sapateiro (Ari no e cabe aos que amam

Barroso), Maracangalha (Dorlval Caymml) e verdadeiramente o nosso

Cidade Maravilhosa (André Filho). pais tomar a iniciativa de

l':\cC B: Aquarela do Brasil (Arl Barroso), Não tenho lã coibir os abusos que são ve-;
grlmas (Milton de Oliveira e Max BulhÕes), fincados constantemente. O I
Carinhoso (pixingu1nha), Delicado (Waldir Aze' orador foi várias vêzes apar- �
vedo), Madalena \Ary Macedo e Aiton Amorim) teados por deputados da

I
e Copacabana (João de Barro e Alberto Ribeiro). diverstl.s bancadas com as-

ROTEIRO sento aquela Casa, todos:
1 - "Suspiros de Saudade" é o título do mais recente unânimes em reconhecer 11.:

longa-duração do seresteiro Roberto Fioravante, oportunidade do projeto e I
acompanhado por Conjunto Serenta, regigido pai sua necessidade mais pre*!
POly. Belas composições desfilam no LP, entl'e mente. t.J

outras "Nunca mais"; "A você" e "Morrer sem te, A s�guir, ocupou a trlbu-
amado". na. o vlce-Jl.der da UDN,

2 _ O "Hino Naciona� Brasileiro" ganhOU nova interpl'e deputaóo Adhemar Ghisl,
ção; desta vez a execução pertence ao Corpo Muni- que teceu considerações a

clpal da Guarda Civil do Estado de São Paulo. Nc. re:<pelto da matéria e hipo·
verso do 78 rpm. o. "Dobrado 220". As citadas grava- tecou solidariedade. O pro

ções constam, tambêm, do LP. do conjunto, recen· jeto foi aprovado em sua

temente no mercado e é produção da Chantecler. L° discussão.

3 - AOS que realizam festas na base da eletrola, a Co· OSNI REGIS: "O DIRETOR

pacabana apresenta "Sax-Sensaclonal na 2", com DO COLÉGIO DIAS VELHO

Moae;yr Silva e seu Conjunto. 12 melodias em com· É DEMISSIONÁRIO, MAS

passo dançante, americanas e nacionais, compõem CONTINUA NO CARGO".

êste lançamento. Durante a hora destinada

4 - c- filme "Sonho de amor", cujo tema é a vida da ao Expediente ocupou a

Franz von Lizt, é boa publicidade para "Peter tribuna o deputada Osn1 de

Kreuder interpreta Franz Lizt", micl"osS)llco da Medeiros Regis, do PSD, que

Palette. O famoso pianista executa as "Rapsôdlas teceu considerações a res

Húngar-as nas. 1, 2, 5, 12 e 13". "Os Prelúdios", <>so-I peito dn nomeação do novo

Ilha de Amor", '"La Campenela" e o "Piano Concêr- diretor do Colégio Dias Ve

to nO 1". Ih(), tcmla em vlst:l reqlle-

ENCERRADA A 1.0 DIS
CUSSAO DO PROJETO QUE
CRIA O FUNDO FLORES-

TAL DO ESTADO

encerrada a discussão do
projeto de autoria do depu*
tado Luiz Meneguzzi que
cria o Fundo Florestal do
Estado. Devido a falta de

Arthur do Valle
da Associação Paulista de Imprensa

exclusivo para "O Estado"

Nosso corpo é formado pela comida que inge
ri.mos. Há constante dos tecidos do corpo; todo mo

vimento de qualquer órgão implica um desgaste, o

qual é reparado por meio do alimento. Cada órgão
do corpo requer sua parte de nutrição. O cérebro

de�e se]' abastecido .com sua porção; os ossos, os

musculos, os nervos, requerem a sua. Maravilhoso �
o processo que transforma a comida em sangue, e

se serve dêste sangue para restaurar as várias pal'_
tes do organismo; mas êsse processo está prosseguin_
do continuamente, suprindo a vida e a fôrça a cada
nervo, cada músculo e tecido.

Deve_se escolhe]' o alimento que melhor proveja
os elementos necessitados para a edificação do orga_
nismo. Nesta escolha, não é guia seguro o apetite.
Mediante hábitos errôneos de comer, o apetite se tor_
nou pervertido. Muitas vêzes exige .alímento que pre_
jUdica a saúde e a enfraquece em lugar de avigorá_
la: Não nos podemos guiar com segurança pelos há
bitos da sociedade. A doença e o sofrimento que pCl
tôda parte dOminam, não em grande parte devidos
a êrros populares com referência ao regime alimentar.

A fim de g.aber quais são os melhores alimentos,
cumpre_nos estudar o plano original de Deus para o

regime do homem. Aquele que -criou o hOmem e llie
compreende as necessidades, designou ....

a Adão o que f
devia comer: <'Eis que vos tenho dado tôda erva

que dá semente,. . e tôda árvore em qUe há fruto I
de árvore que dá semente, ser_vos..i para mantl...
menta" Cereais, frutas, nOzes e verduras constituem
o regime diético escolhido por nosso Criador. Esses
alimentos, preparados da maneira mais simples e na�

turaI possível, são os mais saudáveis e nutritivos Pro_
porcionam uri� fôrça, uma resistência e vigor intelec..
tual, que não são promovidos por uma alimentação
mais complexa e estimulante. I

As pessoas que se tem habituado a um regime
muito cçmdimentado, altamente estimulante, têm um

I

gôsto não natural, e não padem lqgo apreciar o ali.. I

mento simples. Levará tempo até que o gôsto se tor... I

��. ���r�� �u� �:�sr;I�;a�.as� ��u:se:ed::l:���Os�;�: I
dável, depois de algum tempo o acharão agradável ao'
paladar. Seu delicado e delicioso sabor será apreciado, I
e será ingerida com maior satisfação do que se pode

I

encontrar em nocivas iguarias.

IIGREJA ADVENTISTA DO SETlMO DIA
Rua Visconde de Ouro Preto, .7
Hoje (dOmingo) às 19,30 horas
Uma mensagem rle -f� e espet'ança

uma caneta .lehanu Faber-
Há rl"'I.!h�" n. illa epreeerueção qn- fi dtsrlnguem
pp.r,ollalluimall\t')lt�. DIA fiRMA ê 11.1.' •. na

lDundo to.!!). por hom�n. cllju lII�inll"tRb

siflTlirirlm 11m hum �mpnt'�.-jim"nT ...

UPIS JOIIANN .'AHEII l.'I"n.\. �.r:.\KI.()S s. P�I'I CI

it �

: =Ven�e�or Viajante -

Companhia Internacional procura elemento residente

em JOINVILLE, para completar seu quadre de vendas.

Exige-se condução própria.

Idade de 25 a 40 anos. Curso de treinamento. Lugar

de futuro. ótima retnuneracâo.

Cartas para Caixa Postal, RB4f1 - S. Paulo.

Coluna! Soroptimista 0'0

"Blumenau em Fóco"
O Clube Soroptimista de Florianópolis projetou

uma homenagem ao seu cc_!rmão da cidade de B I u�

me nau, cuja diplomação está marcada para o dia
4 de junho próximo. Assim é que o Clube SOI"Opti ..
mista desta Capital realizará, no próximo dia 19 do
corrente, ás 17 horas, na Confeítaria Plaza, um chá
benefieiente, que dedicará ao Clube Soroptimista de
Blumenau e qUe, em razão dêsse cara ter duma fesl'à
com a finalidade de homenagear aquela instituição
irmã, será chamado "Blumenau em Foco".

Para maior aU'ação dessa tarde elegante, a socie�
dade florianopolitana terá nessa festa, ao mesmo tem.

po de benefí.cio e de congra-çamnto soroptimista, a o..

pol'tunidade de assistir a interessante desfile de mo

das, através do apurado bom gôsto de 'Bueger Modas",
ostentado por lindas e encantadoras senhoritas louras,
que se apresentarão na passarela para complemento
ornamental e elegante da festa,
Haverá, ainda, saborosíssimos -doces das confeita ..

rias blumenauenses, que farão a delícia dos paladares
mais exigentes. -.

À Soroptimista Marily Deeke, decoradora e sUper.. �

visara daquele famoso esatabelidimento, caberá fi

responsabilidade do ê-xito des.sa tarde, que vai cons

tituir um aContecimento de grande repercussão social
e uma nota de inapagáveI expl'essão na vida elegante
de Florianópolis.

x x x

A proposito, as Soroplimistas estão em plena ativi ..
dade, para prevenil' os rigores do inverno que se apre ..

xima e que ameaça de desconfôrto o svelhinhos desam_

parados. -Sob a inspiração filantrópica da solidariedade

para com êsses infelizes, as Soroptimista acabam de
oferecer cinquenta acolchoados aos �oentes da Soeie.
dade de Amparo aos Tubercul�os e vinte pares d�
sapatos aos Pequenos Jornaleiros.

ContinUarão a dispender esforços para que maio_
res resultados sejam colhidos nessas cruzada de bene...

ficiência. Assim é que também os velhinhos da Pia
União de Santo Antônio serão agasalhados, mercê da
alma generÇ>sa dos que contribuirem para elisa obra,
sob o empreendimento louvável do Clube Soroptimi!'",
ta de Florianópolis.

"Servir'� não é humilhar_se; "Servir' é ser útil.
dando-se abnegadamente aos que necessitam de soI: ..
,br;pclar.1ê e ;unp:"Il">J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PROVAVEL VISITA DO PAPA Á
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PAISES SUL-AMERICANOS

VATICANO CONSIDERA lNADIAVEL PRESo
TIGIAR LUTA ANTl_CpMUNISTA

Na vida política internacional surgem, as vezes,
acontecimentos inesperados, atraindo o interêsse dos
dirigentes e da opinião pública mundial. A eleícào do

presidente católico John Kennedy mostra, que '0 Va
ticano vem abandonando a atitude oficial de reserva

que sempre adotou na luta entre capitalismo e co.

munlsmo. Hoje, a Igreja Católica toma posição aberta;
mente na disputa, tentando impedir a penetrecâo
marxista no resto do mundo,

'

ascensão ao poder na cht

na, Hungria, Polonta. Ale

manha Oriental. oneccsto-

O papa Pio XII foi con

srderaco defensor das liber
dades cemocrancae por sua
posição categórica contra a

ditadura nazista na Ale'

manha, ao tempo de Hitler,
e contra a ditadura soviéti
ca, Nunca, porém. o sau

doso papa colocou oüctet
mente a Igreja em poaíçâo
para na luta entre comu

nismo e 'capitalismo. .acon
tecímontos sensacionais
nesse setor registraram-se
durante sua vida, devido
mais ao devotamento dos
fiéis do que a sua inter

venção pessoal. O autor
desta reportagem teve oca

stão de encontrar, depois
da guerra em um campo de

trabalho da URSS, um jo
vem estudante lituano que
matou com 6 tiros de rever
ver o escritor comunista
Iaroslav Galan, por ter ata
cado o Papa Pio XII, em

seu livro "Eu e o Papa". O

jovem, extremamente exal
tado pejo seu devotamento
à retígtâo católica, conside
rou-se ofendido e decidiu
eliminar o escritor, que rô
ra aluno do então bispo
r'(:lcceJU, futuro papa Pio
XII numa escola. de íesuí- VATIbANO E AMÉRICA
tas. Fala-se na Itália tencio
O papa João XXIII pôs nar o papa João XXIII em

de lado a tese da não-inter- preender uma viagem pela
venção e reclama dos diri- América do Sul, em julho
gentes dos paises onde a deste ano. O papa seria con

maioria do povo é catôlica, vldado por dirigentes de ai
a adoção de medidas Que guns países e permaneceria
impeçam a penetracão e a durante 5 semanas no sul

vitória do eomunis�o. Em deste continente.

Cuba, o regime revolucio- Essa viagem do papa
nirio de Fidel Castro en- concretizando-se, terá cara

con1ra sua maior resisten· ter historlco. pois pela pri
ela nos representantes da meil'a vez \101 Sumo Ponti·

Igreja; na Itália. as ten- flce deixará �eu trono para
dencias para uma orienta· viajar tão longe de seu pais.
ção polít.ica de esquerda Juntamente com o papa.
encontrall1 'a hostilidade viriam antros altos digna-
categorica do Vaticano; na târios da Igreja católica, da
PoJonia, as eleições proPi- França, Espanha, Portugal,
daram ocasião pa.n a. jntel' Estados unidos, etc., presti·
vcnção da Igreja contra o glando ainda mais a fina-
comunismo. lidade da visita papal.

SITUAÇAO DIFICIL Está desmentido boato

Sempre prevaleceu a con- sobre possível encontro do

vlcção de que qualquel' .mo· papa com Fidel Castro, e

vlmento político dirigido não foi confirmada noticia
col1L!'a a Igreja católica _ da eventU1l1 retirada do re·

de ex�raordlnal'la força em presentante do Va:ticano em

todo o mundo _ nunca re- Havana, O papa considera
slstl'l:la por muito tempo. A multo utll a presença dos
ditadura de Hitler, apesar prelados nos países onde
de suas retumbantes vito- \haja dlvergencia de opljro
rias militares e o apoio do niões sobl'e o 'catolicismo, O
povo alemão, sempre en- passado recente mostra que
frentou a hostilidade do depois da condenação do

Vaticano. O regime sovléti- cardeal Myndzentl na Hun
co na Russia enfrentou grla e da prisão de padres
sempre, em seus 43 anos de na Iugoslavia e na Polonia,
exlstencla, a reprovação _da o Vaticano não chegou a

Igreja católica, como das romper relações diplomáti
demais religiões, por causa cas com os respectivos go·
de seu atelsmo básico. To· vernos,

dos .os convenios realizado!! Tudo o que se pode aflr-
entre vários governos e o mar agora é que o presiden·
Vaticano não conseguiram te Kennedy Imitará os ex

fazer cessar a luta que se presidentes Roosevelt e EI

desenvolve, permanente- senhower, encontrando-se
mente, entre a religião e o assim ainda este ano com o

comunismo. papa. Nlnguem pode dimi·

Tentq_--se explicar de duas nuir a Importancia e a sig
maneiras principais a par- nlflCdção desse encontro e

ticipação aberta do Vatica· _
sUas l'epercussões na luta

no na luta do Capitalismo entre o comunismo e capi·
contra o comunismo: 1) a talismo, depois quê Krus

forço. do comunismo cres- chev decidiu enviar missões
ceu depois da segunda guer políticas, economicas e cul-

1'3 mundial, através de sua turals na América do Sul.

vaqula, Romenia, Bulgarta,
Albanía, Iugoslavia e outros
países de população princi
palmente catoltca ou orto

doxa, sendo evidente o seu

prestígio tambem entre os

restantes um bilhão e 600

milhões de habitantes do

globo 2) a direção da maior

potencia capitalista do mun
do, que dirige a luta contra

o comunismo, está agora
nas mãos de urrf catolico,
John Kennedy, dos mais
attvos e devotados amigos
da Igl·eja.
o Vaticano considera Ina

dlavel empregar todas as

suas enormes poaslbtlídadea
num apoio efetivo aos es

forços que fazem os dirigen
tes dos países antrcomunís-
tas para impedir uma vito

ria total do extremismo es

querdíata. Suas Interven-
cões, desta vez, não levam
muito em conta a diploma
cia, pois os tempos são ou

tros, não mais podendo li·

rrutar-se a esse sistema de
.

luta,

Florianópolis Domingo, 21 de maio de 1961

LONDRES tENS) - A

imprensa britânica abran

ge uma variadíssima' gama
de pontos-de--vista poltti
cos, de níveis de leitores c

de interesses. Não sofre ln·
terferência nem censura do
Oovêrno.
É uma grande atividade

Industrial, que desperta
grande Interêsse seja pela
maneira como procura sa

tisfazer aos gostos variados
do publico, seja pela ma

neira como enfrenta os

problemaS de competição
dentro da própria indús·
trta. A concorrência entre
os grupos de jornais sem-

pre roí um fator dominan
te na Imprensa britânica,
mas só nos últimos meses

é que ela atraiu a etencão
de forma especial, com o

aparecimento de novos jor
nais, o fechamento de jor
nais antigos e conceituados
e as propostas de novas fu
sões. As ofertas feitas pelo
Grupo Thompson e pelo
Grupo "naüv Mirrar" para
adquirir ou se fundir com a

Odhams Press suscitaram
sértas contrcvérstes, aca

bando o Primeiro Ministro
por solicitar a criação de
uma Comissão Real para
examinar os problemas
existentes.

INQT1ÉRITO DA COMIS
SAO REAL

Falando na câmara dos
Comuns no dia 9 de reve
relro último, disse o Sr.
Macm1llan:
"Existe a crença genera

lizad9. de que há certo mal'
estar geral na indústria
jornalística. O recente te
chamento de um diário de
circulação nacional, por
impossibilidade financeira
de continuar saindo, jornal
êsee trerere-se ao "News
Chronicle"J com uma tira
gem de mais de um milhão
de exemplares, foi sem dú
vida alguma um choque
para o público. E os acon·

tecimentos mais recentes
são vistos como uma indl·

ca�ã(J de que as coudiçõe.�
da indústria são �ais que
conduzirão inevitâvelmente
11 concentração da proprie
dade e à redução, para em

J)l'egH.r as palavras da Real
Com:ssão de 1949, do nume·

-

1'0 e variedade das vozes

que !'alam� �o,povo através
da Imprensa'. Depois do
exame do spontos-de·vista
apresentados, cheguei à
conclusão de que se fazia
necessário um inquérito só·'
bre essas questões. Penso
que um inquérito como êsse
deve fazer-se através de
uma Comissão Real. Assim
sendo, proponho que se l'e'
comende à Rainha a cria
ção de uma Comissão Real,
com os seguintes pontos de
referencia:
Examinar os farores eco·

nômlcos e financeiros que
afetam a produção e venha
de jornaIs, revistas e outros
perlódieos no Reino Unido
Incluindo (a) manufatura:
impressão, distribuição e

out.ros c1,lstos; (b) efIciên
cia de produção; e (e) pll
blicldade e outras rendas
Inclusive quaisquer renda�
derivadas de interêsses na

televisão; averiguar se ês
ses fatOres tendem a dimi·
nuir a diversificação de
propriedade e o contrôle e

. -_O_IIJ""LH'
.. O .411 .ANTIGO 11IHIO ua SANTA CATAJlI1'I(t_

ESCOLA DE AUXILIAR DE EIFERMA
GEM "MADRE BEIVEIUTA":

o número ou variedade des
sas publicações, tendo (

vista a importância, no ln
terêsse público, da cuida
dosa aprescntacã., das no

ucras e da livre manifesta
ção da opinião: e Informar.

Proponho que seja pe
queno o numero de inte
grantes dessa Comissão
Real. Espero poder anun

ciar em futuro próximo os

nomes do Presidente e dos
demais membros da mes-

primeiro jornal dominical.
de circulação nacional, apa·
recldo nos últimos qua
renta anos. t uma versão
dominical do "Daily Tele·

gl'aph" e apresenta ampla.
cobertura do noticiário do
mést.1co e Internacional,
além de uma série de cola·

borações de alta qualidade
sõbre assuntos culturais ge
rais, A edição lançada no

domingo 12 de fevereiro foi
de um milhão e 400 mil

exemp!ares, vendida inte

gralmente, e que, segundo
a em.mêsa, não foi suficien
Le para atender ii. procura.
O ap!l.recImento dêsse novo

jornal é uma prova do cres·

cente interêsse por perlóri·
cos dêsse gênero interêsse,
que também se reflete no

aumento das tiragens de

dois outros dominicais exis
tentes e que se dirigem pa.r
ticularmente 11 restrita clas
se de leitores sérios. "The

Observer", eom uma circu
lação de quase 750 mil

exemplares, e ';The sunday
Times" (que não tem liga
ção com "The TlmM") que
vende hoje mais de um mi
lhão de exemplares. Au-

I�:�!��o �a��:�� d� 1�1;�_. --:_-•••-._-••_-•••-".-.-._-._-_-�-•••
-

•.

-- -- -----.-.
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C O N TAP Ró P R I A

����l:,,!�d: ��m=: �LL:: 'The Daily Telegraph" com AGENTE DA ORGANIZAÇAO R U F Z. A,

�:f�i.,.����n����� �� ��� ��: 1.205.885 exemp1ares. EQUIPAMENTO PARA ESCRlTORIQS
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fatos n' �1 Aspectos da
imprensa Britânica

Prerrogativas da imprensa - 'Sem CenSl1T3 e sem interferência
do Govêrno - Inquérito da Comissão Real r: Declarações do
Primeiro-Ministro Macrnillan - Jornais desaparecidos e -jor
nais novos - Os diversos grupos de leitores - �iragens colos-

sais - Popularidades dos jornais "sérios"
entanto, são ainda as regis
trada s pelos jorna is que na

apresentação das notícias c

dos comentértoe lhes dão
um caráter mais popular,
tats como o "Dally Mln'or"

(4.64E.768 exemplares), o

"Dally Express" (4,269.704

exemplares), o "News of
the World", dominical, .. ,

(6.664.035), o "Sunday
Pictorial" (5.461,091) e

"rtie People" (5.467.872),
A imprensa britânica,

conquanto subordinada às
leis ordinárias, não está sob
nenhuma espécie de censu

ra ou de interferência do
Governo. A preservação d:
ltberdade de imprensa e dos-r
altos nlvaía de informação
é urna das funções do Con
setno Geral da Imprensa,
criado em 1953 como resul
tado da recomendação for
mulada em 1949 pela Co

formal' lima Comissão Real. missão Real sôbre a rmpren
O "News cnrcntcte''. que sa desse ano. asse Conselho
tinha uma circulação de. é integrado exclusivamente
1.162.194 exemplares (me- pelos representantes do
dia de janeiro-junho 1960). corpo l'edatorial das emprê
Cal absorvido pelo "nanv sas jornalísticas, das asso

Mail"; o vespertino londri- cíações de jornalistas e dee
no "The Star" (circulação: associações de proprletá-
735.172 exemplares) foi rios de jornais, Funoíonan-
abso:'vido pelo "rtie ave- do como árbitro, o Conselho
rung News". O '-Sunday" recebe as recramacões de

Oraphle" (circulação de pessoas ou de entidades .�ó
882.829 exemplares) deixou bre métodos de I coleta de
de sair e o jornal dominical notícias Ou de SUa divulga
"Empire News" tctrculucão cão, podendo também to
de 2.084.3!)7 exemplare�). mar iniciativas próprias.
que era da mesma empresa --.;; - -

do "Snnday Graphlc", foi (I) Alguns jOrnais tem

adquirido pelo "News ot lhe ínterêsses nas emprêsas de Dr_.La.1lrCLDaura- E''tf1t:World". televisão independentes; �..MA
JEn::;::�?AI�)g",", ?,�di::����i,:·3���: d,E�;�r��!. e��e�:�;i�:a "'O ,.=ha

.=:§f�
novos jornais foram lança";' visão Escocesa e o "Datly rtas.ouraredícet das Inrec- Mllour. _t!....-:.-:-e.::l-".'��
dos recentemente. O "New ���'r���e�o�:1iT���i!: l�:� , cões agudas c crônicas. de =u::.� rt.J.!r.�el=�•.""':

�;�ll��!����d��:�Oe �:i� saciada (que transmite pro. �����hoOs�:��:.'������� �� �u ..u� 16 ...... , ..

trocinado. pela Liga Popu- gramas para Londres e os' aparelho Digestivo e do sts- JI!IIIIIrf.f' {

lar de Defesa da Liberdade, MidlandsJ,

I
tema nervoso. Dr. Hélio 'eixoto

;:I�i�t��e��:�;:nIt��I:�- '_8_.3_,61 Horârlo: das 10 às 11.30 hs
>'"

.

e das 14,30 às 17,00 horas

:;���!�i�� d:�i9����:: c�:�� AGONIA' DA aSMA con�ultório: Rua Saldanha Advogado
cutacâo limitada, estimada

I
Mannho, 2 - 1.° andar. Escritório _. Rua Felipe

per seus edltôl'es em 50 mil ���'::·I�:;�i.:�IA·r(, ... (esq. da Rua João Pinto) Schmldt, 37"':" 1.0 andar _

�::f:Q,.,I)4:t.:.c_-.�.r:��d.� - �o�e: 3246.

I
Sala 4.

ex�m���;e;�cente é o "Sun.
(flplraçlo ••.r_UMo um ••06 Resldencla: Rua L1lcerda Residência - Alameda

day Telegraph", que saiu =�'�rt".�--=:�= �,��t!�nhhaO.�3Fo���\��:;� d, Adolfo Konder, 27 - Caixa

pela primeira vez no dia 5
Postal. 406 - tçlefrme 2432.

de fevereiro de 1961. ll: o

ma''.

JORNAIS DESAPA
RECIDOS

F01 o fechamento em 1960

de quatro jornais de circu
lação nacional que desper
tou celeuma no seio do pú
blico e rêe com que o C

vemo tomasse a decisão de

rormar uma. Comls.são Rei

: ::��:,,:',��::�.. :'" '.""�'"Q

. I.<,�. (,)

�CONO.''\'7.A o •• .< '�""'" _

Nova Turma
Dia 19, .ilS � ,horas, �a Capela do Colégio Coração

de Jesus, fOI oliciadn MIssa em ação de Graças pela
Formatura de mais. uma Turma da Escola de Auxiliar
de Enfermagem MADRE BENVENUTA, 'As 20 ho,
raso foi feita a entrega dos certificados no Teatro AI.
varo de Carvalho, solenidade esta que contou com a

presença, além dos pais das alunas, de altas autorida-
des civis militares e eclesiásticas,

FORMANDOS
AMÉLIA SACHETI
AUGUSTINHA JOÃO BORGES
AUTA CARDOSO (oradora)
BEATRIZ DE LIMA
FELICIANA PAULINA ESAÚ
IRMA OLíMPIA
IRMA üV1DIA
JORGE DEITE BARROS NACIF
JULITA ANA RABUSroE
MARIA MARGARIDA GUESSER
MARIA RUTH DE OLIVEl)U\
M. TERESA FERNA"DES MARTINS
MARTHA LINGNAU
OSNILDA DEALTINA ESTÉVÃO

PALMIRA SCAlLCO
•

SINESIA NUNES
VILMA PEREIRA
VITÓRIA LOURDES KlREMER

PATRONO
Exmo. Sr, Celso Ramos
DD. Governador do Estado

PARANINFO �

Exmo Sr, Dr. Antônio Moniz de Aragão
DD, Presidente da Federação Mundial de Médicos
e da Assoclaçêc Médica Brasileira

HOMENAGEADOS DE ,BONR,!
Exrno. Sr. Dr. Catete Pinheiro'
DD. Ministro da Saúde
S. Excia Revma.
D. Joaquim Domingues de Olívetm
DD. Arcebispo Metropolitano ;

Exmo. SI'. D1'.· Walmor de Oliv�ira
DD. Secretário da Saúde e Assistência Social

!

Exmo. Sr. Martinho CaUado Júnior
DD. Secretário da Educação :
Revda. Madre Sabina
DD. Provincial das Irmãs da Divina Providência

HOMENAGEM E GRATIDAO
'

Ao Exmo. Sr, Inspetor Federal
Octávio da Silvei�a. Filho
Nossos votos de felicidades.
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máquina de, somar

J}qrroughs
._�

resolve
�eu� problemas

l""",:'�:;:, ,;'" de cálculos

, lOLlAS"
, ,

, PEREI'RAPLIVEIRA
Dep. Burroughs

RUA TRA"ANO� n! 23
..

MAIOR ASSISTENCIA
MELHORES FACILlDADErl

•

PEÇA:UMI DElal�TR��!��
ESTUPENDO O AVAí: 4 A 1 ·EM BRUS

QUE ,DIANTE DO URLOS RENAUX}
Inspeção em Delegacias

o titular da Segurança Pública, Dr. Jade Magalhães,
inspecionou as delegacias dos nuuucipíos de JoinvilJe, Pe
nha e Itajai, Quando do seu retorno da capital paranaense.

Prosseguem os Trabalhos do Plano de
Reforma da SA

.

Tenl se reunido constantemente o Grupo de Trabalho
desigmdo pelo Secretário de AzriclJILura, deputado Attilio
Fontall'l. e que visa efetuar o planejamento e reorganiza·
ç:ão da�ela Pasta, o Qual jâ se en.:ontra bastante adian
tado, n�o medindo esforços os Di!'etores de repartiçõe�
Que eonlpõem o referido GT no sentido de uma râpida
OllCl\lS�.

•

Reinício de Emplacamento
o tit.ular da Pasta de Segurança Pública, Dr. Jade Ma

galhães, determinou o reinício do emplaCamento referen
te ao corrente ano, nos municipios de: Mondai, Bom Re

tiro, Nova Trento, Jaguaruna, Seara, Herval do Oeste,
Pouso Redondo, Três Barras, em portaria de 17 do cor

rente e Que tomou o número 540.

Novo Presidente da Junla Médica
Revisora du Estado

o Govemador Celso Ramos acaba de designar o Dr,
Mnnoel Dória Pinheiro Guimarães para cxercer o cargo
de Presidente d" Junta;Mêdlea Revisora do Eshdo.

ALUGA-SE
lugll .. c:;C dois apartllmentos no Edifício do Banco N:" ...
iOnal do Comércio,

TrafBr na r.ua Ar.ciprest� Paiva, li,
23,.5/61

A DEBUTANTE BEATRIZ BATISTOTTI FESTEJOU
OUINZE ANOS EM N O V A Y O R K - HOJE "COCK
TAILL" DANÇANTE NO LIRA - CLUBE 'DA LADY DE
TUBARÃO Ft:Z O PRIMEIRO ANIVERSÁRIO - YARA

FRANCALACCI HOMENAGEADA,.
O Sr. e Sra. Osmael A,

Gyl, da sociedade de Mon'ltevidéo, chefe da Delega-E D I r A L
cão uruguaia, que partieí- JUIZO DE DIREÍTO DA engenho de farinha r r ul
pará da 1.1!. Regata Inter' VARA nas FEITOS DA tura de -nandíooa: i:) _

nacional, nesta Cidade, FAZENDA PUBLICA E ACI- Assim, (;I)1nO os suplíca-uee.chegarão amanhã a esta DENTES DO TRABALHO. por s: e ",'1' seus
capital.

cores possuem os me.ict mp
EDITAL DE CITAÇAO COM doS terrenos tal QU,,: são

'

Os vestidos da noiva So- O PRAZO DE TRINTA (30) Jescntos. 11,< mais ,I� \:in\t.
lange Di Bernardi, estão DIAS anos, mnneu, ccnta-uo., {'
sendo confeccionados

pacificamente, ne"1 OPOSit'ilOAtelier da Sra. Ananias, O Doutor MANOEL BAR- ou embargos de terceiros,
para o casamento do pró- BOSA DE LACERDA, Juiz querem legitim (�' .t posse.ximo dia 25. de Direito da Vara dos s'et- nos termos dos artigos 550

tos da Fazenda Publica e do Código Civil e lei 2.437 de
Acidentes do Trabalho, da 7/3/55, 6) - Nestas condi
Comarca de Florianópolis, cões requerem a Vossa Exee

Capital do Estado de Santa Iêncta que sejam admitidos
Catarina, na forma da. lei, a justifiCar a posse
etc; rererencre, com a citação

Na Lindacap, acontecerá PI':s��teS���:; a�e �1�:Çã� ��bU�:g��itad� jU�:�I����
�:m f����� d�a A��:�:�\� ��:, �'i�;�zoO:ed!��t�o��o:. ��:.:a �x�7;:���a d!et:::r��
"Santa Cecília". O colunts-

cimento tive-rem Que por nantes dos terrenos e seus
ta foi convidado para ser

parte de ROMALINO FRAN- conjugues, se casados to
o padrinho de uma das CISCO DE ANDRADE e SUA rem, para na forma do ale-

:!���s::�á ��t�lraa,;n��.ci- MULHER, na ação de usuca- ����e:;�ig�i!� d�o;:!���e��pião, em Que requereu pe- ...

rante .este Juizo lhe foi di- o presente pedido, seguldos
Miss Santa Catarina de

rlglda a petição do teôr se. os demais tramites legais

����iSg�\�'r,ca��;=m p����: guinte: Excelentissilno se. sendo H�inal reconhecidos a

nhor doutor Juiz de Direito posse c- o domlnlc dos Bu
para a coroação no próxl- da 40. Vara da Capital, RO- pllcantes sobre as áreas
mo sábado na Sociedade

MALINO FRANCISCO DE aludidas. Dando a presente
Guarani, de Itajai. Será

ANDRADE e sua mulher, o valor de Cr$ 5.000,00 tctn
uma grande festa. As me-

brasileiros, casados, êle, co- co mil cruzeiros), para os
sas estão à venda, na Cal-

merclante, ela doméstica, efeitos legais. Espera eere
cedes Três Garotos.

residentes e do�ciliadoS no rtruento Florianópolis, 10

distrito de Ribeirão da Ilha, de março de 1961. (assina
do) Dib Oherem. Estavam

A srta. Jussâ Cabral, Miss
Florianópolis de 1961, está
recebendo muitos cumpri
mentos da sociedade, pelo
título.

A Partir .de quarta-feira,
as delegações remístlcas

para a l.1!. Regata Interna

clonnl, deverão Chegar a

esta Capital.

localidade de Caiacangussú,
Municipio de Florianópolis,
por seu advogado, diante
assinado (procuração ínclu
sal, vem intentar, pela pre
sente, ação de usucapião,
nos termos doS artigos 454 a

456 do Código de Processo
Civil, expondo e requerendo
) Que segue: 1) - Que, os

suplicantes por si e por seus Lacerda. Subindo os autos
Sexta-feira p.p. aconte-

antecessores, vem possuindo á conclusão, foi proferido o
ceu na Confeitaria Plaza, há mais de vinte anos, con- seguinte despacho: Designe
um elegante desfile patro- tlnua, mansa e pacifica- o senhor Escrivão dia e ho
ctnado pela Buerger Modas mente; duas áreas de terras, ra par a a justificação, cíen
de

.. Blumenau, apresentado no distrito de Ribeirão da tes os interessados c o dou-v
pelo cronista Nagel de Me' Ilha, nêste Muntctplo, sendo tal' 4° Promotor Público.
lo e organizado pela Sra. a primeira na localidade de Florianópolis, 10 de janeiro
Marlll Deecke. As elegan- Calacangussú e a segunda dê 19tH. (assinado) Manoel
tisslmas srtas.: L I a n.e na Costeira do Ribeirão; Píarbosa de Laceêda. SEN·
Kusolltz, Marguit Faber e 2) _ Que, o terreno descrito TENÇA: Vistos, etc. Julgo
Ivone Baungart, da sacie- sob nc 1, tem as seguintes por sentença a justitlcação
dade Blumenauense, de- confrontações: limita-se pe. constante de fJ8. e fls. em
ram um show de elegância lu trente com a estrada da Que foi requerente RomaJlno
com as criações da desta- aerra do Sul numa extensão Francisco de Andrade, afim
cada casa Buerger Modas. de 160 (cento e sessenta de que produza os seus de
As sr-tas. Heltane Lins e metros) de um Iadc com vidas c legais efeitos. Expe
Marília Peluso participa- terras do Suplicante, numn ca-se mandado de citação
ram do mesmo. extensão de 1.500 (mil e aos confinantes do ímovet

quínhentcsj metros, pelos em Questão, bem como ao

tundas com vertentes do

I
dou�r Promotor Público, na

ercrro, numa extensão de qualidade de representante
J 60 (cento e sessenta me- da Fazenda do Estado e do

!;roS) e de outro lado com Orgão do Míntstérlu Público

torras de Archanjo Genuino e o Diretor do Serviço do

�,i:o�eh'a(;�m: e:����:�to:� i �o���m:on��es�:re�ni!O�e���
metros, com uma área to- querendo, no prazo da lei.

No Clube "7 de Julho' tal aproximada de 240,000 Outrossim, citem-se por edt
de Tubarão, o Club da La- .netros quadrados;, 3) _

tal com o prazo de trinta
dy, em comemoração ao Que, o terreno descrito sob (30) dias, os interessados
primeiro antversárto de numere 2, tem as segulnte3 Incertos, citação essa que
fund:\ção patrocinou uma -conrrontações: limita-se pela deverá ser feita de contar
elegantíssima "sotrée'' com I "rente com a estrada da midade com o artigo 455
Danicauva e seu jazz, Na-I oosteíra do Ribeirão, numa § ic do Código' de Processe
ocasião o Centro de HIPis-1 extensão de 149 (cento" CIviL Custas a final. P,R.I.
mo Cabarinense, foi home quarenta e nove) metros, Ffcrlanópolla, aosB dias do
nageado, com a coroação de uu-- lado com terras de mês de maio de 1961. (as
da Rainha do Hipismo, �r- nanuer Correia Filho, nu- sínadoj Manoel Barbosa de
ta. Yara Francalacci, A ret- ma extensão aproximada Lacerda - Juiz de Direito
xa foi entregue pela senha' d,� �.,OOO (dois mil) metrjs, da Vara dos Feitos da Fa
ra Iracema Medeiros ("Mi- pelus fundos com O 'reaves- zenda Publica e Acrdentes
mi"). Em nome do Clube, são da--Lagôn do Péry, numa do Trabalho. E para que
a srta. Dulce Thisen, rêa a -;-x:f'n�o de 149 (cento to chegue ao conhecimento de
entrega de um bonito ra- quarenta c no"",) mel,.rr,! e todos mandou expedir o
malhete de rosas, de out.·ó lado com terras dE' presente edital que será fi·

xado no lugar de costume e

publfcado na forma da 101.
Dado e pasS'ado nesta cida
de de FiorÍanóPolls, aos no
ve dias do mês de maio do
ano da mil novecentos c

çessenta e um, Eu, EDISON
DE MOURA FERRO, Escl'i
'ão, o subscre... i. (assinado)
IA�noel Barbosa de Lacerda.

estampilhas Estaduais no

valor de Cr$ 4,00, inclusive n

respectiva taxa de saudo
publica estadual. Em a dita
petição foi proferido o se-.

guinte despacho: - A. á
conclusão. Florianópolis, 10
do janeiro de 1961. �assiI1a'
do) Manoel Barbosa de

Quem serâ a primeira
Rainha do Remo catert
nense? Dia 28 p. será es

colhida pelo colunista,

O Clube da Lady, de Tu

barão. completou no dia
18 p.p., o seu primeiro ano

de atividades sociais e fi

lantrópicas e idealizou a

fundação do Asilo dos Ve
lhinhos, naquela Cidade.

'Ncl'eu Rrono:: Filho ou que,1I
de dj,;,,�ilo, numa exten'jii:l
:k 2000 '{jC'is mill mp.tli;f,
com a :i.rea !o)taJ aproxhra,111
de 290.000 (duzentos e no·

venta mil metros Quadra-
dos; 4 - Que, os Supli·
.:antes possuem benfeitctlo.s
nos aludidos terrenos, sendo
oue !'lO :u';meko está edlfi,

A delegação do Centro
de Hipismo Catarlnense,
esteve composta dos Tenen
tes: Ledeny Rosa, Taltiblo
e Belfor Del Vale Araujo;
o colunista e Luiz HenrI
que, Que foram homena
geados com champagne, no
clube "7 de Julho", pela
PresIdente Waldemar To
nelli e pelo Club da I,arly

cada ulnf. nasa de m H·�,,!l'>..
,mde mr,ntrm lavo'l�r, :

1'1 !�t?:'I(I de- !!r;clo; no � '!:'m

.10 existI' uma caEa

Conferc com o original,
O E.�crlvfio

Eflison de Moura Ferro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



��ta�;rO�ore u�nO�:�j�6a
Sinfônica da Universi.,

dade de UTAH. A entra;
da será mediante convite,
a disposição dos ínteres;

sedes na Diretoria de Cul
tura, em todos os dias
úteis das 16 às 18 horas
a partir de 3.a feira.

Busca-pés
.
"ff(

(jos nobres

Almf@a.
�tes mesmo que êste jornal lhe levasse um apê_

lo, c9Jpo era seu propósito, em favor dos descendentes
do g,���al CRUZ E SOUZA, o Governador Celso Ra;
mos .t�ve a justa e inspirada iniciativa de enviar

mensagem à Assembléia, aumentando subsf ancialmer-;
te a J>15llsão que Estado lhes concede.

�wa reportagem, que O ESTADO reproduziu do

CORlJ:EI0 DA .MANHÃ. em sua edição de 17 do cor...

rente" terão V.V. Excias. conhecimento da situação
aflith(�J,por que passam a viuva de Silvio

.

Cruz e

����.:�,�:u! ��� !S�r�ad��:r�� ���:r �u�u: :e:
cessna ..ser operada, .9 que está providenciando.

pp:.,��osto, necessário se torna que o projeto go,
vernarneetel seja aprovado, pela colenda Assembléia.

dentr� <J.9.: menor prazo.•
Daí o .nossc apelo a V.V. Excias., que com gran..

de efjci�Acia e brilhantismo exercem a Iíderença ",<;i..
tuecíonísta no Legislativo, no sentido de requerer o

reglme Ide: urgência para o citado projeto.
Aindad neste ano comemoraremos o centenário

de nascimento do inigualável simbolista dos BRO.
QUÉIS,oUm maior confôrto aos seus descendentes se..

rá grata .homenegem dos cetarínenses.,
OI nosso apelo, por isso, se estende a todos os se-.

'nhOI'OS'Jdeputados, postulando o maior interesse pela
rápíde.rtcsmitação do projeto,

Qtl91Deus lhes pague .

Mil cento e oitenta e

dois (1.182) estecetectmen
tos compõem-se de áreas

suPeriores a quinhentos
(500) hectares cada um.

éstes estabelecimentos re

presentam um por cento

II Ç-�) do número totai de

propriedade, mas englobam
trinta e quatro virgula
quatro por cento 134,4%)
da área euitivável.
Estas, em rápidas pnln

vras, algumas Informações
sôbre o panorama econô
mico-social de Santa Cata
rina.
Pode Parecer estranho

aos participantes desta
reuutào que o Governador
de Santa Catarina: hou
vesse ferido problemas que
�udessem ser apenas do
seu Estado. Em verdade
não há problema levantado
que nã.o exija, para o seu

perfeito conhecimento e a

adequada solução, - que
não exija _ repito -, o
entrosamento com a reali
dade mais ampla dos Esta-

i�:�:, �IZá�h��is�rr�o�r�;���
ccnsequencía.
A economia catarinense

lião e estanque, nem com

partlmentada. A plena so

lução do problema do car

vão catarlnense, por exem
plo, só Ocorrerá quando a
unidade sócio-económica
dos Estados do sul tõr de
vidamente cempreendlda, c

quando no Pais se uver
criado a consciência de
que () carvão é problema
necícnat. Carvão que se

)transforma em energia só
o pode ser, se os mercados
de consumo se alargarem,
em Santa Catarina, no

Paraná e no Rio Grande
do SuL Carvão que gera
rnerg1a é residual. Os car
vões nobres, consequentes R
produção do carvão resi
dual, - por estranho que
isso possa parecer tem uti
lização siderdrgJca e as

Nacional...-

SDOl o Governador; Leonel
Brlzola, de Conselho de
Planejamento e Coordena
çãp Regional.
As medidas e sugestões

emanadas do Conselho de
Planejamento e Coodena
ção Regional devem ter
curso e resultarem em me
(lidas práticas. Para que
tal ocorra é necessário um

suporte financeiro. O ins
trumento de financiamento
do desenvolvimento regio
nal tem que ser o Banco
Regional de Desenvolvi
mento·
Conselho e Banco regio

nais, conselhos e bancos
estaduais, formam uma
tecttura capaz de envolver,
apreender e solucionar os
problemas int.ernos de ca

tia um dos Estados, e re

gionais, comuns aos três
Estados.
ACOde-se, portanto, ao

finalizar êste depoimento,
a esperança de que tam
bem o Forum Econômico
Visconde de São Leopoldo,
patrocinado pelo Correio
da Manhã e pela Associa
ção Comerciai de Pôrto
Alegre, inclua nas suas re

comendações, com o devido
destaque, esta máxima as
rnreçêc daqueles que, re

presentando as coltlvldades
sunnas, falam à experlên
era e ao patriotismo de
tantos quantos-se preocu
pem com os problemas de
desenvolvimento do extre
mo sul do Pais.

3.748 CrS 500.000,00 - Florianópolis

1.348 Cr$ 50.000,00 _ Caçador

3.292 Cr$ 30.000,00 - Florianópolis

4.119 crs 20.000,00 - Canolnhas

5.868 era 10.000,00 _ Caçador

APARTAMEtNTO
ALUGA.SE OTIMO APARTAMENTO COM SALA
2 DORMITORIOS, COZINHA, BANHO, E A�EA
COM TANQUE, SITUADO A RUA DUARTE SCHU
TEL. DIRIGIR.SE ��. FELIPE SCHMIDT, 3.·
Ced. 3/6/61

FIDELITAS

Comprovando honestíqade,
Sem misturar sal com mel,
Eu juro fidelidade,
Sendo Infiel n Fldel!

PASSEATA ESTUDANTIL

Protest_?u a estudantada,.
Num caso multo falado:
Martinho não disse nada,
Ficou Martinho Calado I

GALO VIROU MENU
Galo de brtgn, não briga,
Pela lei Que Jânio fez.
Aguentará sua barriga
As canjas de galo Inglês�

POLICIAMENTO
A lei qúe proíbe a luta
Dos animais e das aves,
De logo não se executa.
Que muitos são-lhe os entraves.

Quem aceita, sem desdouro,
Jõ:sse cargo triste e torvo,
De apartar, no Matadouro,
A �rlgalhada de côrvcç

DOMÉSTICA
O gurI - o copa quebrado,
soeá-to rcra já vai:
�"Não jogue, que o Delegado
Pode prender o papal1"

. :'P.�j;;,
:�, 1:�1(J:1

',i",;.lli.·'
),I1'!'I1f;.1

Mli'I!!,'"

A

ELE
#

VOLTARA DIA 1· de
P.

Junho! N. I

H.
,.' \
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