
o MAIS AN'fIGO DIARIO DERUBENS D. ARRUDA RAMOS

"Política exterior do país não será· alte
.

. rada sob nenhum�pretexto I"
SAO PAULO,. 24 (V.A.) a Constdtuíçâo, cabe� .

ao Posso afirmar que ela i'a o que custar, o <?ovêrno O presidente da RepúblP 'ii
-r; Ao embarcai parn Bra- presld�te da República, mais consulta aos altos irá averiguar ate o fim ca negou-se a confirmar
sma, o presidente .rânto que nao pretende levar em Interêsses nacionais e aln- tôdas as irregularidades. se mantivera entendlmen-
Qua�ros afir�ou que ".a consideração as palavras da a Que rúaís contribui Pela primeira vez no tos Gom o governador Car-
Jl�UtlCa. extertor do pars dos que est�anham as me- para a preservação da paz -país, também os ricos e Os vamo Pinto sôbre proble-

���m�er;re��t;:,�a'EsO:cr��= ����� q�ees�d����fA!'nt:��: coó������ que ��l����sos pagaYão pelos ���dU�:�a��eD:s s�����
centou: jn dltere!l�e do candidato. lhe foi enviada pelo sr. O sr. Jânio QuadroS vot- tau:

."As medidas sôbre polí- A politica externa do João Goulart o presidente teu a salientar que o pais "Nada entendo de poh-
üca externa, segundo reza Brasil é a expressa. pelo da República reanrmeu: atravessa fase de perfeita tlca, meu �Ilho".chanceler Afonso Armas, e "Doa a quem doer custe calma, frisando: A prcpõsítc dos exames

,

"Existe tal tranquilida- médicos a que se subme-
de, que vim a São Paulo teu nesta capital, o presí
passear. Dia 10, estare! de' dente Iêz blague . "Entre
volta e aqui ficarei uns guel-me aos doutores e
dois ou três dias". saio com "vídn ...

"

I

JUSCELINO HOJE NO RIO

DIRETOR
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GERENH

No que se refere à cam

panha do ex-presidente
em busca da senntõrta

.

O.E.I..prepara recomendações para
a Conferência :.fconômiéa :;I·'���:',:��:�:;g!;:

rma e não o de guia ou

pauta da reunião de Mon;
tevídéu.

0, G?vernador Celso Ramos, durante sua estada em Concórdia examinou com
técnicos, detalhes, d!l construção da Usina Hidroelétrica do Chdpecózinho. 'cujos

serviços de barragem terão inicio ainda êsec mês
WASHINGTON, 24 (A.P.) � Uma comissão es.

peclal composta de dezesseis experts em economia
esteve reunida nesta. Capital, sob os auspícios da 01'..
ganização dos Estados Amertcanos (OEA), para foro. Também pertencem à
mular recomendações visando ao desenvolvimento' comissão: Manuel Perez,econômico e social do Hemisfério, as quais serão sub; da Venezuela; Jorge Hau
metidas à consideração da Conferência Intel'.Ameri_ mede, da SUDENE, 01'_
cena de Economia, que será realizada a 15 de junho ganização do "govêrno
em Montevidéu.

.

.

_ _ brasileiro encarregada do
Chefia a comissão ye.

pr�.
dente da COml'$RO fom�to do Nordeste

.

do
lipih Paz<4 • e�mi!t:s: .

Fo. r qUIfil .rec:.o�_páfS· RaEllel"'t:!fu.o ptéSl ...cub�8b que "aurante cer., dou o estabelecimento da dente do Banco 'Gover..
to tempo foi Ministro de �missã� especial e que namental para o Fomer- ..Economia de Fidel Cas- a o�gaDlzou pera a OEA. to de Pêrto Rico; Harveytro e é considerado um São os seguintes os de, S. Perlcíf da Universi ..dos maiores economistas �ais membros da comi�_ dade de Chicago; Gerald
atuais do Hemisfério. sao: T. Graydo� Upt?n, Cole, da Associação Ne_Pazes trabalhou última; Cleantro de Paiva Leite, clonal de Planificação de
mente com o Fundo Me. Pedro Iraneta, Manuel Washington, D.C.; e AI_
netárío Internacional e Noríega Morales e James bert O. Bírchmen, da
Com O Banco de Fcmen- T. Lynn. do Banco I'!- Universidade de Colem-
to de Pôrto Rico. ter�AmericanO de Desen; bia de Nova York.
Jorge Sol Castellaaos, volvimen�o (BIO); ,Wa!_ Esper�..se qpe a cc ..

subsecretárâo geral de. ter Sedwíck e Jose A. missão apresente suàs re;Assuntos Eçonômicos da Guerra, da OEA-;- e O� comendações aos gover_OEA, atuara como více; valdo Sun_kel, da Comis- nos membros dp. OEA em

junho vindouro, para lhes

Jânio SO� intensas �ressões· �E::�-:::;
e x t e r Das �:��;::���:�:�:;�el���r:��s;�����

Alcoolizado, Tenta Inyadir o Recinto
do LegillatiYo Municipal e

Agredir, Vereador
Ainda há poucos dias o Como se tudo Isto não

noticiário dos jamais di- bastasse, o invasor procu-
vulgava o ataque sofrido rou sacar de revolver, ten-
pelo advogado e vereador do o Presidente da Câmara
de Joaçaba, Dr. Nelson de Vereadores otávIo Mon
Pedrlni. Em umas das tenegro de Oliveira sido
ruas principais daquela obrigado a suspender a

próspera comuna, fora êle sessão e provIdenciar a

baleado, só por verdadeiro retirada do recinto' do ....------

milagre não tendo sido agressor.
atingido paI' nenhum dos
sete tiros contra êle dls
parndos.

Grande Conquista Humana:·
rPrOgreSSO da condi
ção do negro norte-

� .

omenccrno
NOVA YORK, 24 (A.P.) _' Lord Bertrand Rus

sell) o notável filósofo, matemático e humanista brt;
tânlco, Considera a condição evoluida do negro norte..

americano uma das maiores conquistas humanas por
êle "testemunhadas durante sua vida.

Lord Russell, que com

pletou no dia IiI de maio,
89 anos de Idade, expres
sou seus pontos-de-vlsta
sobre os principais acon

tecimentos, bons ou maus,
do ui timo decênio, em
uma entrevista publicada
no número de hoje do
"The New York Times". O
grande pensador foi entre
vistado em sua residência
no Pais de Gales pelo cor

respondente do "Times" de
Nova York Seth S. King.
"Possa contemplar vã

!'ias coisas com prazer e

satisfação", disse Bertrand
Russel. A igualdade para a

mulher é uma delas. Fui
um discipulo de John
Stuart Mill ao tempo em
que somente alguns ma
níacos acreditavam nessa
igualdade. Mais a mesma
revelou-se uma das mais
surpreendentes forças do
bem.
0ut·ra causa de "prazer

e satisfação" para ° siste
matizador da Lógica Mat.e
mática:
"Nos Estados �UnidoS, ve

rifica-se o grande aprimo
ramento do negro".
Dentre os seus "desapon

tamentos" Lord Russell \
colocou "o crescimento de-

O DIA DA INDUSTRIA
"O Brasil não pode pela

sua própria cOlltingencia
de nação grande, hesitar
lIa caminho a seguir para
se tornar também uma
grande nação - e esse ca

minho sem sombra de dú
Vida ê a tlldustrialieação
intensiva dos meios de
produção."

Â Indústria Nacional
verdadeira alavanca d_o pro
gresso brasileiro, "O Esta
do", .no DIA DA INDÚS
TRIA, leva uma palavra de
fê e esperança nas suas

realieações em prol do pro
gresso e da redenção eco
lIõmica da pátria comum.

Austria Atende ao ,Pedido Latino-'
Americano de Imigrantes..

Especializados
CENEBRA, 24 (A,P.) forneça pelo menos 10 mil

- A Austria anunciou tl'abalhadores especia\id,a
que COnverterá um anti.. dos anualmente aos pai..

go Centro de adestramen- ses da América Latina.
to de refugiados, perto de As delegações solicitf'.
Viena, em um centro de ram tal iniciativa 'em um

adestramento vocacional, espírito de- solidariedade
para emigrantes destin.�.. ocidental", frisando que
dos à América Latina· isso estimularia as eco-

I A informação, dada du.. ·nomias latino..9.mericanas,
rante a reunião COn_ ajudanda.qs em seus es

selho das 30 Nações do forças para o desenvolv! ..
COmitê Intel'govemamen- menta.
tal de Migração Européia, O Conselho adotou um

hOje, seguiu .. se à apre.. plano para o programa,
sentação, por delegações que in.cluia a refixação
latino.. americanas, de de 104.650 emigrantes
Um memorando conjunto europeus em países do
solieitando que a Europa ult.ramar., ainda êste ano.

,

senfreado ·do, nacíonens
mn", .qualiflcando-o de "o
pior perigo Para tudo o

que é valioso". E frisou;
"Não vivi para testemu
nhar a diminuição dessa
rôrca repelente".
Uma das primeiras coi

sas que atraíram a aten
cão do mundo para Ber
trand Russel foi a publica
ção, em 1903, do .seu livro
"Princípios da Matemáti
ca". !:le tem sido, desde
então, um líder da busca
dos conheclment.os nos
campos da ciência, da fi
losofia e do progresso hu-,
mano.

RIO,-
O sr. Juscelino xubtte

ehek está sendo esperada,
hoje, nesta cidade, proce
dente de Goiânia. O obje
tivo da viagem -do ex-pre
sidente, ao que se infor
ma, é aguardar, no Rio,
sua eepôsa e filhas, que
devem ... chegar sexta-feira
da Europa.

PARIS, 24 (U.P.!.) - "O presidente Jânio Qua ..

dl'OS está sendo atualmente objeto de intensas pressões
externas procedentes tanto dos países neutralistas .cc.
mo dos Estados Unidos", afirma hOje o influente ve�.
pertino parisiense "Le Monde' num editorial intitula..

do "O Presidente Quadros e a políticã Neutralista".

"De um lado - continua
O' jornal - os países neu

tros procuram conqulstá-
10 para o seu campo, sa
bendo que essa adesão te
ria grandes repercussões
na América Latina. De sua

parte, OS Estados Unidos
fazem excepcionais ofere
cimentos financeiros. O
Tesouro americano e o
F'undo Monetário aCabam
de conceder 498 milhôes
de dólares de crédito ao

Brasil para que Quadros
renuncie às tentações do
neutrallsmo e adote uma
I\.titude mais reservada pa
ra com o regime de Hava
na".

Em seguida, o editaria
;ISta se retere "à campa
nha lançada contra Qua
dros pela hierarquia cató
lica e os melas conservado
res devido à simpatia mais
cu mepos aberta que pro
fessa o governante brasi
leiro pelos dirigentes de
Havana".
"Le Monte" diz tam

bém, que essa �a;Ppanha
se ngrnvoll com'as rlecla-

rações' explosivas do pro
prietário da "Tribuna da
Imprcnsa", Carlos Lacerda,
Que acusou o govêrno fe
deral de ambiguidade na
sua politica perante Cuba.
�sse ataque - continua o
vespertino parisiense -

que vem de um homem,
Que desempenhou um im
portante papel no período
Que precedeu o suicídio do
presidente Vargas, ameaça
precipitar uma grave crise
ministerial e com isso des
pertar as tradicionais dis
senções polit.icas brasilei
ras, um tanto esquecidas
depois da eleição de Qua
dros".

O jornal observa em se

guida que, por enquanto,
Jânlo Quadros "escolheu a
atitude menos comprome
tedora. De um lado defen
de a autodeterminação do
povo cubano e repele qual
quer intervenção estran
geira, direta ou indireta.
Mas ao mesmo tempo, faz
;;:aber que, no, caso de ne
cessidade, o Bral1ll apoiará
A Adoção de mcdi"das des-

goiana, setores polítiCOS
revelam que se registrou,
há dias, em Goiás, movi
mentada articulação, des
t ínadu a exercer pressão
sôbre o PR daquele Estado,'
com o Objetivo de afugen
tá-lo da órbita juscelinlsta.
Comenta-se, Inclusive,

que o próprio ministro da
Indústria e comércto. sr.

"Artur Bernardes Filho, dt
ligenciou esforços nesse

sentido, não tendo porém
atcanceôo êxito.

Agora, novo fato Igual
mente lamentável volta a

�����e�� m�!�!:�o ���
.interessadas em criar "m
clima de Insegural1ça.
No último dia 17, duran

te uma sessão da Câmara
Municipal, quando discur
sava o Dr. Nelson Pedrini,
um Individuo de nome Ro

cha, funcionário da Pre
feitura Municipal de Joa

çaba, altamente alcooliza
do, não só aparteou o

orador, como tentou Inva
dir o recinto onde estavam
leunidos os vereadores, em

flagr:mte desrespeito ao

Poder Legislativo Munici
pal.

SANTA CATARINA

ANO XLVIII - N.o 1 4 1 7 9

EDIÇÃO DE HOJE - 6 PÁGINAS

IDEPUTADOS BRASILEIROS COM O
GOVERNADOR DO COLORADO

A visita que seis deputados brasileiros, membros
da Comissão de Relações Exteriores da Câmara Fe ..

deral, fizeram recentemente aos Estados Unidos pra.
[etou considerávelmente o nome do Brasil naquele
País pela ampla cobertura que a presença dos parla;
mentares mereceu por parte da imprensá, rádio e t�
Ievísão. Percorrendo universidades, avistando.. se Com
legisladores e chefes de governos estaduais, visitando
grandes centros industriais e agrícolas, Os deputados
brasileiros tiveram oportunidade de verificar o pro;
gresso material dos Estados Unidos obtido em clima
de absoluto respeito aos princípios do. regime demc;
crático. Na foto, aparecem os parlamentares brasilei ..
1'0s quando palestravam com o governador do Colo
rado, em Denver, vendccse, da esquerda para a direi ...
ta, Os srs- Chrysanto Moreira da Rocha, J. Henrique
Turner, Raimundo Padtlhe, governador McNichoIs,
Ocelio de Medeiros, Helio Machado e Menotti del
Pícchía.

são Econômica para a A_
mérica Latina (CEPAL)
das Nações Unidas.

DiYer�êflcjas �e
Norte a Sul

A s1Jmcr ... áe (tt"itito;. que
atê lfQui vem pont-ilhando
a rota da alia11ça PSD
PTB, tem sido um dado im
tem sido UVt dado impor
portante utiUzado pelei sr.
Falcão para pôr em. relêvo
a tese que desposa.
Uma ligeira 4nálise do

comportamento- entre os

tradicionais aliados, e o

pesado ônus que tem re
caido exclusivamente sôore
os ombros do PSD, são ar

gumentos ponderaveis de
que se utiliza o ex-ministro
da Justiça em busca de
proselitismo para os pon
tos de vista que sustenta.
Do Amazonas ao Rio

Grande do Sul, com exce·

ção apenas de Santa Ca

tarin", néio há um Estado
onde PSD e PTB não se
tenham desavindo de tor
ma quase irretratável, co
mo é o caso da terra do
próprin chefe petebista.
No Piaui, em Pernambu·

co, agora no Ceará, na
Bahia, Espirita Santo e Es
tado do Rio, as relações
entre petebismo e pessfldís
mo têm sido marcadas por
disputas renhidas. A tôniea
das questões suscitadas en
tre os dois grêmiOS em São
Paulo, Mato Grosso e Pa
raná, inq,.estionâvelmente,
representa a luta em cam

po aberto.
(Do CORREIO DA MA

NHA).

CAFEZINHO, NÃO!
• CAPE ZITO!

Campanha de Saneamento Prossegue
SEUL, 24 (EP") - O go· mo perigosos aos lncendios.

verno militar continuou Os teatros que não se
ontem sua grande campa- gulram os regulamentoS
nha de saneamento com. o sanlt.arlos foram fechados.
objetivo de pôr fim à cor- Alguns militares for�m nO
rupção do país. A Junta Mi meados para os palitos de
IItar demitiu uma dezena comando de grandes em
de funcionarias e Qflclals presas.
que não se apresentaram à
hora prescritA ao seu tra- A junta começou, igual
balho: A J.unta ordenou, mente, a estudar o caso de
igualmente, o envio ime- cada funclonario de Esta
diato de varias mtlhares de do ,6 o coronel Chol Kai
Jovens "Chenapans" às myond, presidente do co
minas de carvão do Esta- mltê de expurgo, publicou
do, com o fim de "purifl- uma declaração preciSando
"arem-se". Milhares de que "·todos os funcionarias
policiais derrubaram cen- reconhecidos como culpa-
tenas de barracas de ma- dos de cerrupção serão de-
deira e alojamentos elan- .)11ltldos sem piedAde!.'.
d('.�t1nos considerados co--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Adegas de Produtos Casa Grande S.A.I
Assembléia ,Geral Extraordinária

Convocação

Acontecimentos Sociais
�ZURY MACHADO

BLUMENAU EM FÕCO NO DESFILE DA CONFEITARIA
PLAZA - ELEiÇÃO DA NOU DIRETORIA DA UNIÃO
CATARINENSE DE ESTUDANTES.

c)

São convidados os senhores Acionistas da Ade..
gas de Produtos "Casa -Grande 5. A. a se reunirem,
em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar..se
às 14 horas do dia 27 do corrente mês de maio, em

sua séd.e social, nesta cidade de Tangará, Estado de
Santa Catarina, a fim de deliberarem sôbra (a se-

guinte ordem do dia: ...::.. I
a) Aumento do capital social;
b) - Aãeração (e nova redação do art. 5.0

dos Estatutos Sociais.

1 _ Grande acontecimento social na

tarde de sexta-feira p.p. na confeitaria
,

P1aza com um desfile de modas por mane

quins Catarinenses MariUa Peluso, Helia
ne Maria Lins, Margult Fáber Liane Ko
zolitz e Ivone Baumgarten, com modelos
exclusivos da casa Buerger, muito elogia
do o serviço de chá.

2 - Um dOS grandes acontecimentos da
semana foi a exposição nas vitrines da

antiga casa Cáprí, com artigos de Blume

nau, sra. Freya Gross, apresentou cerâ
micas, sra. Frieda Loerhr apresentou be
los penteados,

-

Artex industria toalhas,
firma Termometros Schwers, bélissimas
jóias da Joalheria Baler, os famosos cal

çados "August", Pinturas de porcelana da
srta. Edith Poerner, Cristais e gaitas He

ríng, malharia Itoupavg.
3 - Acontecerá no próximo domingo no

Clcbe Doze de Agôsto soírée denominada
"Noite do Remo".

4 - Os académicos de Direito, Paulo

Roberto Pereira ouveíra e Pedro Guilhon
de- Mello sérios candidatos a eleição de

hoje da União Catarlnense de. Estudantes

para os cargos de Presidente e Tesoureiro

Geral.
5 _ Fest.ejou seu nível' o jovem Ariel

Outros assuntos de interêsse da Socie;
dade.

I
Tangará, 16 de Maio de 1961.

MADEIREIRA DAL PAI S./A.
Asseínbléia Geral Extraordinária
São convidados os senhOres. acionistas da

MADE'IREIRA IDAL PAI S.A·, a se reunirem em,

aAlsembléia Geral extraordinária, a realizar...se às
9 (nove) haras, do "dia 31 do corrente mês de l Maio
em sua séde social, sita a Rua Irmãos Rlcclli 5/n.l
Tangará - Neste Estado, a fim de deliberarem sê.
bre a seguinte ordem do dia.

a) Proposta para aumento do capital social e

consequente alteração dos estatutos sociais.

p) Outros assuntos de interêsse da sociedade.
Tangará, 17 de Maio I de 1961.

A DIRETORIA

Botara, felicidade de coluna Social.
6 _ No Sayonara "HI�FI" em rodadas

de wisque e gostoso bate-papo, o colums

ta anotou: Dr. Marcos Gi Grossebacher,
Dr. Mauricio dos Reis, sr. Amilcar uon

'eetves, Sr. Galdlno Lenzi, Sr. George Pei

xoto, Dr. Carmlnattl Júnior e Gastão Mos

tardeiro Filho.
7 _ O Quel'ência Palace Hotel será Em

baixada da auíce nos dias 30 e 31 próxi
mos.

a - Acontecerá no próximo dia 25 nos

salões -ec Lux Hotel artÍstIcamente deco-

��i:o�e!:�:.::::rJ�a:o�::z�e�!�ã:n��:
Filho e Solange Di Bernardi.

9 - Próximo sábado no "simpático Clube

.15 de Outubro, desfile de modas de Vera

lucia Modas, quando será escolhida: a te

presentante do Clube ao desfile de Mlss
. Elegante Bangú, no próximo mês de se

temere no cltbe 12 de Agôstc, Lucia Ma
ri� Lange, Arlete Cardoso, Jeanettê Dias,
Marilda Ramos, Inah Muller e AIcemélia

ICardoso serão os manequins com belos'
modelos 'de inverno, este colunista agrâ
dece o convite.
10 - A sensação do momento o perfume

Vai de-tcutt produtos Guerlaln. I

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE

Com Imensa satisfação registramos no dia de hoje, o

aniversário natalício do eminente prelado D. FeUclo da
Cunha Vasconcellos OFM, dígníssímo Arcebispo Coadjutor
da Diocese desta Capital e pessoa muito estimada.

As muitas homenagens de que for alvo no dia de hoje,
juntamos as de O Estado, com votos de perenes felicidades,

Sr. coronel Jaldhir Faustino Bherlng da Silva
Sr. Antonio Hélio dos Santos
Sr. Rlsoleto Mário da Silva
Sr: Newton José Vaz

Sr. Cleóbulo Serratíne
Srta. EUzabeth Cardoso
Sr, Ayplo de Castro
Sr. João Carlos de s'rettas
Sr. Bertoldo C. Coelho
Sr, José de Carvalho Ramos
Sr. Euclides Pinheiro Martins

CAMPANHA ,DA GENEROSIDA'DE
B I N G O

Clube 12 de Agôsto Hoje às
_

20 horas

CR$ 100,00
Doze maravilhosos prêmios: um sOfp..cama, jôgo
de Cristal. centro de mesa de luxo, cobertor de
luxo, frasqueira, um co�te de oasemira etc etc.

____ ROBERTO !"i1l\fONSEN

(�!trono da Indüstrla)

'r \, I
A INDÚSTRIA BRASILEIRA PARTICIPA DO PROCESSO
DE DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO.

3,5 MILlfOES DE OFERARIOS MANIPULAM EM MILHA

RES DE ESTABELECIM".ENTOS, AS MÃQUIN�S QUE FA�

ZEM o PROGRESSC,.
NESTE,DIA, A FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS 00 ESTA
DO DE SANTA CAT"_'RINA ENTREGA AOS 12{.) MIL OPE
RARIaS CATXRINE�SES, DAs GRANDES E PEQUENAS'
FABRICAS, A HOME:·rAGEM no SEU RECONHECIJ\rlEN'-

� TO.
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Especialista em moléstia

�l:S��:��r;:di:ali::s ����!� Estão se tornando infantis a� posições assumidas

ções agudas e crônicas, do 'por determinados paredros da U· D. N. Até parece um

aparêlho sentto-urrnárto em
côro de rapazolas sem sonhos e sem ideais. Nasceram

ambns os sexos. Doenças do �ta�e!�:�.·estão na fase dos 'delírios e das ccntradíções

�:;�el��r�����tivo e do sts-
Preferiram ficar à" sombra da Vassoure Jantsta

.Horário: das 10 às 11,30 he. pelo pantagruelismo do poder, do que suportarem ga,
e das 14,30 às 17,00 horas. lhardamente a derrota de um improvisado líder dos
Consultório: Rua Saldanha seus quadros partidários. E' a evidente afirmação da
Marinho, 2 _ 1.0 andar. auto-incapacidade. Este complexo de egocentrismo
(esq. da Rua João Pinto) marca o rítmc desarmonioso dos desencontros de um

, _ Fone: 3246, comportamento senil e caduco.
Residência: Rua Lacerda Arinos, o hercúleo conservador liberal, graça ao

Jânio, renega seu passadceepitáfíc. Hoje, é o tele.

Dr! Hélio Peixoto guiada das idéias 'e dos atos,do Presidente da Nação
O Governante Tagarela da Guanabara, porém, des-

Advogadó considera públlcarnente o Patriarca Arinos. Fala, gri;
EscrItório _ Rua Felipe.

ta e esbraveje como o moleque que apanha porque
Schmídt, 37 _ l.0 andar _ merece, mas não beija a disciplina.
Bala 4. E' de perguntar; - Constitui a U.D.N. uma 2..

Residência _ Alameda gremlação coesa?... tem um programa de extensão IAdolfo Konder, 27 _ Caixa rtacional . ., afinal, é situação ou oposição,... -

Postal. 406 _ telefone 2432. Ninguém sabe. Vejam: Herbert Levy apoia a política
externa do presidente. Lacerda, "O Glôbo", "O Estado
de S. Paulo" e outros falantes e escribas do udenís;
mo repudiam os evancos progressistas do Dr. Jânio

Prefeitos Municipais da.Silva Quadros. M�is,. Os _dirigentes da U·D·N. ca
� -Na semana passada e

� tannense, em sua maioria, sao a favor do Diretrizes

tiveram e m visita s:- e, Bases do lanterneiro. Júlio Mesquita Filho - o

OELESC onde trataram
a

mesmo do "Estado de São Paiilo" - é decididamente

junto à Direção da el1'� contra o Projeto de ajuda federal às escolas pat'ticu ..

prêsa de assuntos ener
lares.

gétic�s para ·os seus mu: Isto, leitores,. é UNIkO?

nicípios, os Srs. Avelino .. ? NACIONAL·.

de Bona, Prefeito de São Desencontros de princípios, de idéias e de pro..,'
Miguel D'oeste, César gramas constituirão, pcr . acaso, uma União a serviço!
Augusto Filho, Prefeito do povo? e da Nação?
de Videira, êste ecompa; Quem puder compreender, compreenda, A V.D.N.
nhedo por Luis Gabriel é o partido que criou e esposa a FILOSOFIA DO

agrônomo naquêle muni; DESENCONTRO.

clplo e Mario Porto Lo;
--------.------

pes, diretor da Videluz,
Dep. Lauro Locks e Dar..
valino Locks, prefeito de
Braço do Norte,

Secretáriõ Viação'
Presidente do ,Circulo

Dr. Lauro Daura
Clínica Geral

Agencia Inlerme
diária de Imóveis
Rua .Conselheiro
Mafra, 41

.0 F-E R E C E-M O S
1 ---'- TERRENO com 36a m2 - na Av. Rio Branco _

Esquina Esteves Junior
1 - BAR na Rua Francisco Tolentino com

Restaurante e moradia anexa.
I - INSTITUTO DE BELEZA com instalações moder

nas,-

PARA PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES vendemos
em Capoeiras - Morro do Geraldo _ Rua Odilon
Galotti

2 ....:. LOTES DE TERRENOS com 2a3 m2 cada
1 - CASA DE MATERIAL - de esquina _; própria

para' negócio e moradia
1 - CASA DE MADEIRA.

Auxiliar de Escritório
PRECISA.SE DE UM. TRATAR EM MODAS
CLIPER. RUA I TRAJANO, N. 4.

2,.5.61

7isitam a CELESCInslilutG de Aposentadoria e Pensões dos
Comerciários

Delegacia no Estado de Sía, Catarina
.E D I T,_A L

Pelo presente edital faço público que, por Resolução
do Senhor- Presidente do Instituto, roí prorrogado para o

próximo dia 15 (quinze) de junho, o término do prazo de

mscncão dos concursos de médico e dentista, cujo edital
foi publicado no Dlãrio Oficial do Estado, número 6.792,
de 26/4/61, página 5.

Florianópolis, 19 de mate-de 1.961..
HIRAM DO LIVRAMENTO

Chefe da Divisão de Serviços Gerais
DALMIRO DUARTE SILVA - Delegado

,ÓTIMO NEGÓCIO
POR PREÇO DE OCASIAO VENDF.sE EXCE.
LENTE LOTE NO MELHOR NUCLEO RESI
DENCIAL DE COQUEIROS, EM RUA ASFAI..
TADA I COM FACILIDADE DE AGUA E LUZ·

TRATAR PELO TELEFONE 25 55.
Ferroviário visita o

I
O Sr. Miguel Furgues,

ti, Presidente do Circulo
Ferroviário de Tubarão,
esteve em visita ao Se;
cretárío de Vtacão-, e

Obras Públicas, eng. An ..

nes Gualberto, tendo na

oportunidade abordado
vários assuntos perti.
nentes àquela entidade"
do muniiípio de Tubarão.

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

DR. 'LUIZ E. BOCHA FREIRE
CIRURGIÃO DENT1STA
ADUI,TOS E CRIANÇAS

Participa fi. seus clientes I!I amigos a instalação do
seu novo consultório equipado �m motor de alta rotação
e outros mel-koramentos téerítcos. IRua Felipe Schmidt, 34 - 10 andar - S/3.

FLORIANÓPOLIS, QUINTA FEIRA, 25 DE MAIO DE 1961

A IDEOLOGIA DOS DESENCONTROS.
escreveu: E. Elias Saad

Ass. Enoch E. Saad

DEMOCRATICA.

01iEVRETARIO DA FAZENDA DESIG
.NA COMISSÃO

O Secretário da Fazenda, Sr. Geraldo Wet.zel,
vem de designar uma Comissão constituída pelos srs.
Osvaldo Augusto Ataide, Inspetor de Coletorias da
5.a Região; Artêmio Schmidt e Zilmar Schmidt de
Amorim, respectivamente Fiscal da Fazenda e Amá..

liar da Fiscalização, para, sob a presidência do pri.

��:�o�s��=�::md:of=��::i:�o aD!�e d�o���:�r c�:1
!:��� �: i�����ép������o�ate�j�r�: ����o�iar�:: I
lo Sr. Justino Simas, inspetor de Coletorias.

V E N _D E ",S E··
Um lote - esquina com I2x30 mts. na Praia do
Meio em coaueíroa ver e..tl'atar c�<j).snr. Antõ
nio Peixoto no' mesmo loca! a qualquer hora.

23-25-27/5

Escreve
muito

.

mais
do 'que .

as outras!
•

SHEAFFEF(5�
e gigantesca a carga da Sbeatíer's Bratosknp t Tem capacidade
muilO maior do que as demais e é teansparente. permitindo ver-se
a quanllda(je de tinta. A Sheaílers Graloskrip escreve muik! mais ..

porque sua carga dura muito mais tempo!

1 1 � 3 �
.<�-'\ í I iii-!i:l'� I I�)
Além dls�o, a Gratoskrip escreve ínstantàneamente, em qualquer suo

perficle ... assina cheques com a exclusiva tinta Dokumental 303 ...
p;1o vaza e não borroil. A venda em 4 mcceioe de varras cores.

0- � •. _�
- .

�

�f1n-�
Com. Representações Sta Helena Ltda.

R. FeliP--!!' Sehmld-, 5'2 • S,� - Fio ionbpol.i� . �o.,lo (Olorln(í

J fiinahnente a partir de hoje I

"a Maior I Festa� de 'aniversário
Ji vista em Florianópolis!

ii \
'I

e a �r8Z0 tll�O �elo mesmo. �re�o, �as ven�as à vista !

!
1
,

3'ldias -de-festdJ
37 embrindes em cada 177de compras

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Noticiário da 1. Regata Internacional de Santa Catarina
quecendo o scuter do Bota- cer. hoje às 17 horas, no gal- para o êxito da I Regata In- "Noite do Remo" no Clube
fogo do Rio e ainda o nosso dão do clube, onde rumarão ternacíonat. Assim sendo, o Doze de Agosto, entrega de
OrUdo Lisboa, do AI.do Luz. para o caea Frederico Rona, Govêrno do Estado, a Prefei- prêmios no mesmo local, pas-

-000- a fim de ser feita uma visto- tura Municipal, o Conselho seios turtsncoa pela Ilha de
A diretoria do Clube de ria na nova raia ollmplca, jâ Regional de Desportos, a As- Santa Catarina e outros a-

Regatas Aldo Luz, por nosso com o balizamento pronto. semblêia Legislativa e ou- trattvos para os visitantes.
intermédio, convida. a ím- --oOG- tras repartições estão com o -000--
prensa da capital e ao públí- Os poderes públicos vêm 'Aldo Luz, visando o maior Cada dia que passa mais
co em geral, para compare- colaborando decisivamente brilhantismo possível para a cresce o entusiasmo do pú

regata. O clube patrocinador bUco esportivo da capital ca
terá que arcar com grandes tarinense pela realização do
despesas, principalmente com grande evento promovido pe
a hospedagem que atingirá a lo Aldo Luz que será a I Re-
casá dos 200 mil cruzeiros. gat.a Internacional de Santa

-000- Catarina. Poucos dias nos se-

Paralelamente à realização param da grande data, quan
da Regata- tntemactcnet, vá- do argentinos, uruguaios e

rias outras festividades serão brasileiros estarão lutando
efetuadas, como desfile de num vardadeíro campeonato
carros alegõrlcos da aocteea- suternencan-, de remo.

de Tenentes do Diabo, a

Prosseguem os clubes cata
rinenses treinando atlvamen
te para a sensacional regata
internacional do próximo dia
28. A guarnição de quatro
com do Martlnell1, que já
venceu por três vezes a re

gata "Animação" da FASC,
adotou o sistema "moto-

guzal'' para as suas braça- co América, de Blumenau.
deiras e está disposta a fazer -o�
uma brilhante atuação rren- No páreo de sklff, a gran-
te aOS demais concorrentes. de luta será entre o brasíleí
Também o Aldo Luz aprese» 1'0 Edgar Gysen {Belga>, do
tará uma excelente guarní- União, de Porto Alegre e o

cão de quatro com, strokeada uruguaio Pablo CarValho e

por Carl Helnz Jeworowski, I ainda o remador' represen
ex-remador do Clube Náuti- tante da ArgentIna, não es-

�����rn[llij�� 1
Promissor encontro na noite de hoje
ENFRENTA O TAMANDARÉ UM DOS VICE-LíDERES I NVICTOS: O PAULA RAMOS

os elvísrubros como uma

I Iameaça às pretençôes dos PAULA RAMOS -

,tncolores praranos que Pamplona, Marréco, Ne;
na partida contra o Aval

I
ry e Hamilton; Bagé (E'.,

deixaram muito a dese, dio) e Betinho; J. Batista,
jar. Valéria, E'dson, Sombra

e Eurides.
QUADROS PROVAVEIS TAMANDARE' - Jaime;

Defende, hoje, à noite
a vice liderança e a in.
vencibilidade a equipe de
Paula Ramos. Seu ado
versário: o "onze" do
Tamandaré, êste ano re,
modelado e com um tí.
tulo que é o de více,
campeão do torneio..iní.

�i; e%;ted%;��e ::t�: fi''!'!l'l�-''''��
gueírense, outro ínvícto
do certame.

Wilma!", Abelardo e Mi
guel; walmír e Hélinho;
Sereno, Fida, Rato, Wal..
demar e Lalãc.
Horário dos jogos: Pre;

liminar: 19 h.oras e pril"'.
--------------------

cipal: 21 boras-
Preços - Arquibanca

das - CR$ 30,00 e ge
nk CR$ 20,00, sendo

franqueada a entrada às
senhoras e senhoritas.

RECORDE DE RENDA PARA
METROPOL X FLAMENGO

Em contacto telefónico gressos deverá ser alcançada
mantido com o sr. Gilberto soma superior a hum milhão
Oliveira, diretor do Metro- 'I e qutnnentoe mil cruzeiros.

D e v e r ii agradar a Em vista do curto espaço -O()o- pol da cidade de Crlciuma, Segundo palavras do pró-
quantos comparecerem ao de tempo, a Liga. Biumenau- O CarlOS Renaux que en- pudemos constatar o enorme pro Gilberto Oliveira o está-
estádio da Práia de Fóra ense de Futebol, através de dereçou convite para o Fla- interesse reinante em tórno dlo estâ com uma capaclda
o match entre paulaínoe Assembléia Geral, que con- mengo se exibir em Brusque da próxima apresentação do de para abrigar 8.500 pes-
e tamandarinos, surgindo tou com a paetíclpaçâo dos no prúxlmn dia 4 de Junho, Flamengo dia 28. Os ingres- soas. 3.000 arquibancadas e

clubes que disputarão a prí- ainda não recebeu a respos- sos já se encontram a venda 5.Sqo gerais.
metra divisão de profissio- ta. Todavia. existe um clima pelos seguintes preços: Geral Como vemos se a lotação
nata da cidade, resolveu esta- de otimismo na cidade dos 200,00 e arquibancadas a Cr$. ror vendida Integralmente te
belecer que o returno do' tecidos, esperando-se que o 300,00. Diversas são as clda- remos mais de um milhão e

O certame bancário de ru- campeonato será disputada clube rubro venha a se exl- des que estão solicitando In- novecentos.mil cruzeiros. Po

tebol prosseguiu sábado com por apenas quatro clubes, o blr i"lo estádio Augusto Bauer gressos, e dentre elas Torres rem sem sermos pessimistas,
duas partidas, ambas efetua- que vale dizer que o turno naquela oportunidade. do Rio Grande do Sul. Já to- achamos dltícll que isto ve-

das no gramado principal do que contará com tõdos as -O()o-- raro vendidas entradas num nha acontecer, mas aconte-

Abrigo de Menores e sob a clubes, será disputado em A diretoria do Bocaiuva montante de 300 mil crueet- ceado será sem dúvida ne-

mreção do ârbttro Gilberto caráter eliminatôrio. vem de se afastar do cam- ros e esperam os metropoli- nhuma um acontecimento
Nahas. -000- peonato regional da cidade, tanos, que a renda total que- que tão cedo não será Igua-
Na pugna preliminar 10- O atacante Nilzo do Me- por não concordar em atuar ore todos os recordes até lado em todo o território

ram protagonistas Banco de tropol, foi julgada na noite nos jógos preliminares. Em agora em nosso Estado, pois barrlga-ver?e.
Crédito Real e Caixa EConô- de sexta feira, pelo Tribunal seo luglj.r disputará a equipe pelo atual movimento de in-

de Justiça Desportiva da F. da Associação dos Tdtcedo-
C. F., tendo sido abSolvido. res do Flamengo.

-O()G- -000-

Campeonalo Bancá
rio de Fulebol

mica, vencendo o primeiro
por 4x1. No jogo de fundo co

tejaram Banco Nacional do
Comércio e Inco, vencendo
aquele por 2XI, conservando
a üderance que divide com o

Bancos Unidos.
Sábado próximo será en

cerrado o primeiro turno, de
frontando-se Bancos Unidos

A/L U G A-SETrilha foi a maior baixa do
Figueirense no préllo frente
ao Guatany, cabendo ao ata

cante Roldão, constituir-se
na grande vitima do préllo,
pois deixou a cancha grave
mente contundido.

e Banco do Brasil.
I

o Protesto do Hercilio Luz

contra o Palmeiras não en

trou na pauta para julga
mento da secção de sexta

feira, presumindo-se entre
tanto que na próxima. opor
tunidade venha a ser julga-
ec.

.

ÓTIMA RESIDENCIA 'A AVENIDA RIO BRAN_
CO, 64. Quatro quartos, salas de visita, jantar c copa.
Banheiro complete, cosínbe. garagem e ótimo quintal.
TRATAR COM PAULO à RUélJ FERNANDO MACHA.
DO, 6 - primeiro andar.

,--------------------------------------------,

TROQUE SUAS NOTAS FISCAIS POR CERTIFICADOS NUMERADOS - ATÉ O DIA 31 DÉSTE MÉS DE

MAIO NOS SEGUINTES POSTn",. COM FUN-CIO]'IIAMENTO "URANTE TODO O DIA, INCr,uSIVE
AOS SÁBADOS:
2. POSTOS' NA RUA TRAJANO (RANCH O DA ILHA) - 1 POSTO NA RUA VITOR M E I R E L E S, 38
J PÔSTO NA RUA FELIPE SCHM.IDT,36 - 1 PÔSTO NA COLETORIA ESTADUAL DO ESTREITO

,-

A proporção que se apro- quetebol juvenil, principal
xima a data da realização da mente no que se retére aos

grandiosa prova remístlca in- treinos, pois tem exigido o

ternacional, mais cresce o en máximo de seus pupilos.
cusíasmo do público que de- -OOG-

seja vêr em ação a grande Continua o Departamento
luta que oS brasnerroe trava- Esportivo da Rádio ouaruja,
rão com Argentinos e Uru- ultimando os preparativos
guaios e o duélo a Parte en- para Iniciar a grande divul-
tre os próprios ctuees. gação sôbre a Terceira Volta

-000- ao Morro, competição cícus-
Na tarde de sábado, o oito tlca que deverá bater os ní

gigante do Martlnelll, esteve veis de sucessos alcançados
efetuando' um puxado trel- das vêees anteriores. Paulis
no, na baía sul, dirigidos pe- tas, Gauchos e Paranaenses
lo competente Manoel SU- voltarão a manter difícil
vetra. duélo com os ciclistas cata-

rinenses.
Caravana e Paula Ramos

será o prêlio principal da se

gunda rodada do campeonato
regional de futebol de salão,
marcado para a noite de ter
ça feira. Na preliminar, no
torneio dos perdedores, esta
rão Iutahdn, Associação dos
Torcedores do Flamengo X
Lusitano.

A prova Volta a Ilha, que
deveria ser iniciada na ta-r
de de sábado e terminada na

tarde de domingo, entre OS Ibarcos Yara e San Fernando.
não foi realízada. A prova foi

'

transferida slno-die, a última
hora.

-000-
A equípe de Atletismo da

Policia MlUtar do Estado, es

tá sendo treinada pelo co

nhecido preparadorProf. Ar
ruda Salomé.

O treinador Hamilton Platl
vem se dedicando inteira
mente a organização do se

lecionado catartnense de'bas-

Indústria e Comércio de Madeiras
Tangará S. ,A.

Assembléia Geral Extraordinária
Convocação

São convidados os senhores Acionistas da Indústria e

Ooméroío de Madeiras Tangará S. A. a se reunirem, em

Assemblêla Geral Extraordinária, a reeueer-se às 10 horas

do dia �7 do corrente mês de Maio, em sua séde social, nes
ta cidade de Tangará, Estado de Santa Catarina, a fim de
deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

a) - Aumento do capital social;
b) - Alteração e nova redação do art. 5.° dos

Estatutos Sociais;
c) _ Outros assuntos de Interêsse da Sociedade.

Tangará, 16 de Maio de 1961.
A DIRETORIA

Imaribo S. A. Indústria e Comércio
23/5/61

Assembléia Geral Extraordinária
. Convocação

I
São convidados os senhores acionistas da Irnaribc

S. A. Indústria e Comércio, a se reunirem em A'i1
sembléia Geral Extraordinária, a realíaerase às 9

(nove) horas, do dia 29 (vinte e nove) do corrente
mês de Maio, I em sua séde social. nesta cidade de

Tangará, Estado de Santa Catarina, a fim de
deliberarem sôbre a seguinte ordem! do dia: -

a) Aumento do Capital Social e consequente
alteração Idos Estatutos Sociais;

b) Outros assuntos de interêsse social.
Tangará, 17 de 'Maio de 1961

A DIRETORIA

CAMPAMHA DOS COBERTORES
,�-,",-,.

A Associação das Damas de Caridade, há v�
rios anos vem dando, ampla assistência aos doentes
fichados, cOmo também aOs demais pobres necessitados,
com a distribuição de cobertores, ranchos, remédibs,
etc.

Dentro em breve dará Uma sessão cinematográ
fica em benefício desta entidade, cuja renda se

destinará a aquisição de cobertores;
Assim sendo pede.<;e aos sempre caridosos e com_

preensivos amigos dos menos favorecidos cooperar
.com esta campanha.

ASS. PEDRO FAGUNDES (Estudante)
Florianópolis 22 de maio de 1961.

3].Ij.61

. <.
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Vef�e-se
Automovel SIMCA 8.
Facilita-se pagam.ento.
Tratar à rua Hermann

OSVALDO MELO
A GRANDE DISPUTA INTERNACIONAL DO
REMO Com a chegada, ontem, das delegações que
se inscreveram para a movimentada púgna desportiva
que se realizará domingo próximo nesta Capital
e em boa hora promovido pelo Clube "Aldo Luz'
someçou a cumprir.se o programa dessa temporada
que promete revestir-se de muito entusiasmo e br],
lhantismo.
O acontecimento esperada Com anctedade pelos ilhéus.
e tôda Santa Catarina, mais uma vêz porá em tela
o valôr de nossa brava rapazieda, que Com tanto es

pírito desportivo vai enfrentar guarnições de países
estrangeiros vísínhcs e de outros Estad6s da Federe;
ção onde o remo ocupa lugar de primeira ordem.
As regatas de domingo. 21 do mês em curso mcvimen-r
(ará a Capital, cumprindo programa que se proieraré
também na vida social de Florianópolis.
Social e cultural por certo, pois, mostrará a nossos

visitantes, principalmente aos estrangeiros, o quo
este ilha pode apresentar em teatro, turismo e in ...

comparável arte alegórica.
Os "tenentes do Diabo" e as Escolas de Samba virão
às ruas na noite de 20 (sãbedo.)
Se o tempo continuar como até agora tem se mantido -

aderindo os festejos anunciados, Florianópolis apre..
sentará um colorido surpreendente mostrando suas

belezas naturais e que constituem só por sí, maraví,
lhosc espetáculo.
As graciosas ióles farão uma esteira prateada nas

águas da baía e tudo será festa e alegria com o sol
dourando os morros que nos circundam. Vamos esperar

que tudo possa proporcionar aos que nos visitam,

"momentos de inesqueciveis saudades da terra qUE!
os recebe com verdadeira satisfação, fazendo vetos-que
sua estada seja proveitosa e alcance êxito desejado.
E ao "Aldo Luz" o abraço dos ilhéus agradecídoe
pela promoção do grande econtecimento.

Dr. Henrique Prisco
Paraiso
Médico

OPERAÇOES - DOENÇAS
DE SENHORAS -

Clinica de Adultos

curso de zspecíaneecão no

Hospital dos Servidores do
Estado. (Serviço do Prof.

�arlnno de Andrade). Con

surtas; Pela manhã no

Hospital de Caridade: A

tarde das 15,30 horas em

diante no consultório, à

Rua Nunes Machado, 17"
esquina da Tlradentes
Tele!. 2766. - Residência -

Rua Marechal Gama d'Bça
n.c 141 - Telef. 3120.

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS

Delegacia no Estado de Santa Catarina

Serviço de Assistência Médica
Ambulatório em Florianópolis

Edilal de Concorrência �'3:r.\'rtl '

€m s_',,�
(ONf!((lOlll.SlOU4lQOO�

Df(1IA1'f

tllol: 1,."'.'..........·•

Peio presente o Serviço de Assistência Médica faz pú
blieo que até o dia 5 de Junho próximo está aberta a

:;��r��nc::r�::: a ::S�I�:��:;:oa�: ������!�::a�a s��:: DIZ EM •••

encaminhados por êate I.A.P.C. (Hospitais, Maternidades QUE os diretores do Clube

r SanatórioS). Atlético Guarany, estão no

Os interessados deverão preencher formulário que nrme propósito de formal

lhes será romecteo na Secretaria do Ambulatório nas uma grande equtpejrara o

horas comuns -d,o--8xpeelente--(-da3-8;30 às-n-;311e'(ras- 14 'Prõ'xlmõ ano. Uma grande

as 18 horas, com exceção dos sábados que será das 9 às Campap,ha neste sentido será

12 horas).
desenvolvida.

Depois da referida data não serão mais aceitas pro- QUE o campeonato da cio

postas. dade vai de mal a plór. As

Florianópolis, 23 de Maio de 1961 equipes não estão apresen-

DR. OSWALDO RODRIGUES CABRAL tando nada que possa atrai!

Superintendente Médico do S. A. Médt- o público ao estádio "01'_ A·

ca em Santa Catarina. dolfo Konder". É preciso me-

Jhorar um pouco.

QUE a campanha que vem

sofrendo José ·Cordelro, pOI
Parte de alguns cronistas da

Capital, acreditamos não ser

das mais justas, pois se o ra

paz não estivesse ecrrespon
dendo o presidente da F.C.F.

já ihe terra dado cartão azul.

QUE o "Mengo" estará jo
gando no próximo domingo
na cidade de Crlcluma onde

Ações Preferenciais da Petrobrás
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS DE 15%

Petróleo Brasileiro S. A. - "PETROBRÁS"

avisa que, a partir de 1.° de Julho e at 31 de

agõsto vindouro, efetuará, aos acionistas residen;
tes nesta cidade, por intermédio do Banco Indús
tria e Comércio de San t a Catarina SIA o

pagamento do dividendo do exercício de 1960,
relativo às ações preferenciais. na base de 15%

sôbre o valôr nominal das mesmas. enfrentará o Esporte Clube

31.. 5..61 Metropol, por ocasião da

r--------------�-- Inauguração de seu estádio.
Não resta dúvida que serâ

Petróleo Brasileiro SIA. "Petrobrás" :�e .;���� :!'iS��d��" o

QUE a renda do sensacio

nal encontro entre Clube de

Petróleo Brasileiro SIA. _ "Petrobrás" comunica Regatas Flamengo � Esporte

que, a partir de 1.0 de Junho e até 31 de Agôstc I Clube Metropol_esta calcula

vindOuro, por íntermédíc da Agência do Banco In ..
I da 'em um mllhao e duzentos

dúan'Ia e Comé:cio _

de Sa�ta Catarina SIA., fará a I
mil ��uze�roCs�ônica es ortiva

entrega de obrigações ao 'portador correspondentes d Qé, p

a� contribuições reco�i-d?s. nesta C!dade, no e�er�j. C::lã ald�l�o�::ri�r�:OSrel��
CIO de 1957, por proprietár-ios de veículos automóveis I � C t I

ç
d

:'- entrega. �as obrigações referidas se fará nas tebor; o a ar nense e Fu-

seguintes. �ondlçoes: , _. QUE a Regata Internaeío-"
1. In.lcl�hnente, somente serao atendld�s os con; nal do próximo domln o está

t�lb��tes, seus representantes legais ou ces .. fadada a alcançar grande
s�onal'los.' que se apl'�sental'em com as respec- sucesso: O Clube de :egatas
uvas gulas de recolhimento. Aldo L t I d d

2. Depois dO,30.0 dia, � partir �o iníc�o da en., grande ::�nt��I�oe��� r��is�
treg.a e ate 31 _de Agôsto também serao atendi. Uco do ano, através de seus
dos os �ue nao possmrem o comprovante de dirigentes, não esta poupau

reC?nh;Clmento. ." do esforços no sentido de
3. A�s esse, prazo, a entrega' dos títulos, sera que tudo saia às mil maravl

feita na séde da PEtTROBRAS, no Estado da lhas.

Guana�ra._ _' .

.

- QUE o Avaí Futebol Clube
4. As o_brl�açoes serão errtregues diretamente .ao continua. liderando o cert-a

con�rlbumt�, seu repr�sen�te leg.al o� cessto; me da cidade. Cremos que se

nérío, meAdlante compro:,açao da identidade e,! rã bem difícil o Grêmio aaur

quando for _o caso, do mtrumento do mandate
I
ra deixar o posto que vem

ou da cessao. ocupando.
Simultâneamente com a entrega dos titulos. serálefetuado o pagamento, dos juros, a razão de 7% ao ,.. .....,

ano e relativos eos �emestres já ve�cidos•.dedUZ�d:"1 C A F E Z I N H O NÃO Jse nêsse ato, de acordo com a LeI, a importância
•

Correspondente ao impôsto de renda, na base. de C A F E Z I T O J
21%.

.

31 ..5.lil

ENTREGA DE OBRIGAÇõES

FLORIANÓPOLIS, QUINTA FEIRA, 25 DE MAIO DE 1961 -.-

FESTEJOS DA SS. TRINDADE
26, 27 e 28 de Maio

A Comissão festeira convida a todos os devotos para
as comemorações do mais augusto cios místenos, a San

tisslma Trindade, nos dias 26, 27 e 28 de maio, na sua

Igreja, em Trindade, nesta Capital, com a seguinte pro

gramação:
ABER:I'URA NA ANTE�VtSPERA, 6.a-FEIRA:

20.30 horas: Novena no adro da Matriz

Retreta da Banda do Abrigo de Menores

Procissão com a Bandeira do Divino
aarracutnnas - Exposição de laranjas sob

o Patrocínio da Secretaria da Agricultura.
VtSPERA, SÁBADO:

.

�O horas: Solene procissão com a Bandeira

20,30 horas: Novena no adro da Matriz
Retreta da Banda da Fôrça Pública

Barraqulnhas e parque de diversões.
DOMINGO DA SS. TRINTADE:

10 horas: Solene procissão das Bandeiras da SS. 'r'rtn.
dade e EspírIto Santo

10,30 horas: Missa Campal.
Retreta da Banda da Fôrça Pública
Festejos populares durante- todo o dia

18 horas: Solene encerramento, com procissão, nove-,-

na, fogos, música.

Trindade, J5 de maio .de 1961.
A COMISSÃO:

Bernardino Manoel Nunes

RaoetlIJ:
CALÇADOS

A PARTIR DO DIA 29 A RUA FELIPE SCH.

MIDT, 34, ESTARÃO OFERECENDO AO
DISTINTO PúBLICO UM VARIADO SORTI.

MENTQ DE CALÇADOS PARA SENHORAS

C A.V A L H E I R O s e C R I A N ç A S,

Visit,em-nos

Direloria de Aeronáutica Civil
Edital de Concorrência

Chama-se a atenção dos interessados para o Editai de
Concorrência Pública, para a instalação e exploração de

Banca de Jornais e Revistas no Aeroporto Hercilío Luz

nesta Capital, publicado".no Diário Oficial de 29-3-61.
.

Qualquer Informação poderá ser obtida no referido

aeroporto.
NADIEF AUGUSTO DE OLIVEIRA

Administrador do aeroporto.

VENDE-SE OU ALUGA-SE
Neuza Costa Uma casa' Com duas moradias estando uma de"

sccupada a rua José Boiteux N. 13 fundos preço de
ocasião. facilitasse o pagamento tratar a rua Crispim
Mira N. 31 fundos e pelo telefone 62 60 com 6 sr.

NILTON MEURER Base CRS 500.000,00

Maria de Lourdes de Aquino
Norberto da Costa Barflcui
Gedeão Mansur.

O VIGÁRIO: Pe. Evaldo Pauli

regolve
�eu� problemas

I�""- de t!álculog

LO.JAS
PEREIRA-OLIVEIRA

Dep. Burroughs
RUA ·TRA"ANO� n! 23

MAIOR- ASSISTÊNCIA.
MELHORES FACILlDADEg

PEÇAUMI DElIlll:TRlçla
,

... ��\.\
.
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GoYerna�or �erso Ramos,
.

DO leste, realirma as palatras
�o caD�i�ato

De Pôrto Alegre, após
participar do Fórum Eco
nômico, o Governador Cel
so Ramos, antes de retor
nar à capital, esteve em
visita no munlciplo de
Concórdia, onde Inaugurou
a primeira feira anual de
suínos.
A sua chegada, o Chefe

do Executivo Catarlnense,
recebido por autoridades e

grande massa popular, foi
alvo de expressivas home
nagens por parte da popu
lação local.
Durante sua estada na

quela cidade, recebeu di
versas delegações de mu

nicípiOS vizinhos, que lhe
foram levar suas reivindi
cações. Problemas mais
urgentes e dependentes de
pronta solução por parte
do Govêrno estadual, fo-

���_. ������o�, �n�Oel�;' r---------,
atenção do Governador S A 8 O R O S O 1
fee��st�:�o�o�?:te����� S O C A F E Z I T O
que lhe estava sendo apre-
sentado e dar solução aos �------

problemas em foco. Além
-da aadíêneía à Delegação

de COncórdia, o governa
dor concedeu mais as se

gujntea: Delegação de Sea
ra, Delegação de Faxirfal
dos Guedes, Delegação de
rté e Delegação de Piratu
ba.
Também, tratando de

problemas comuns aos di
versos municípios, da re

gião esteve com o Gover
nador Celso Ramos uma

Com:issão inter-municipal.
Em próxima edição abor

daremos com mais deta
lhes os vários assuntos
trataq..os, bem como as vi
sitas que a seguir "após
deixar Concórdia, fez o

Governador a outroS mu

nicípios, nesta sua rápida.
passagem pelo oeste cata-
rínense. -

FLORIANÓPOLIS, QUINTA FErn�, 25 DE MAIO'bE 1961

Um fato �or �ia
. o .GOVERNADOR CELSO RAMOS E

O FORUM ECONôMICO
II
ILMAR CARVALHO

° governador Celso Ramos, eo início de seu

depoimento, realça .a igualdade de responsabllida;
des de governos e jamais, aqueles dando atenção
ao pensamento dêstes, caracterizando assim o apôio
da promoção do "Correio da Manhã" pelo govêmc
gaúcho, e pelos govêrnos de Santa Catarina, do
Paraná, de Minas Gerais e de São Paulo, todos
compondo, apesar das origens partidárias díferens '

tes, um só bloco de brasileiros a ouvir e a falar de
nossos principais problemas, procurandcclhes uma

solução patriótica comum.

Favorável à tese de que deve haver um plano
para uma região onde os Estados próximos geográ..
ficamente tem problemas idênticos e isto por ,si só
conduz a uma união de esforços, Como é o caso do
Rio Grande do Sul, Paraná e· S. Catarina, o "o pla ...

nejamento nacional deve ser o produto dos plane;
jamentos regionais", afinnOtt, a certa �ltura, achE'..
fe dO,Executivo barriga...verae..

E o ensinamento colhido no Seminário Sócio-
EconômicO, era de que "as exigências regionais se
fOl'mariam o plano nacion1al para solução prática e

intervenções". Ficava então, a escala seguinte, ba_
seada no princípio de que os planos de cada região
formariam o plano l"lacional para soluçãO prâtica e

adequada dos prObtemas de nossa sÓCio-economia.
Passando em seguida a exprimir em números

os .aspectos mais profundos de nOssa realidade, o

sr. Celso Ramos fê.lo observando que sómente
dessa maneira poderiam os presentes ter uma idéia
de nOssos problemas, para que se evidenciasse
imediatamente a sua interligação com difisuldades
iguais existentes nos Estadas sulinos.

Pcincipiou afirmando que um milhão e setecen...

tos mil catarinenses, de uma pOpulação de dais mj",
hões e cento e quarenta mil, viviam na zona rural,
e que da população ativa, setenta mil operavam
nas industrias, em empresas de mais de cinco ope...
sásios, e cincoenta. mil em empresas COm menos

de cinco operários. As primeiras, englob.avam. dois
mil e seiscentos estabelecimentos. e as últimas de
zessete mil.

Quanto ,ao sistema escolar. de quinhentas mil
lrianças entre .as idades de 6 a 14 anos, duzentas e

vinte mil não faziam parte do mesma, no qual eE.
tavam inscritas sómente vinte e três mil estudan.
tes, O sistema universitário, 'por sua vez, dispunha
de número inferior IS! mil alunos.

No que se referia à renda nacional, Santa Ca..
tarina participava em 1947 com três por cento, e

em 1951 tal índICe cala para dois vírgula três·por
cento, sendo em 1955, de dais vírgula sete por cen..
to. Em 1959 essa participação descia para d�is vir..
gula seis por cento.

No próximo comentário, continuaremos a sin.
tetizar os mais importantes aspectos do depoimen..
to do sr. Celso Ramos no Forum Econômico recen..

temente realizado em Pôrto Alegre.

P.
.
N.

H.

A

ELE

"O [S 1 n n O"
Como é natural - e de fácil compreensão - a

inetaleçâo da nova máquina impressora em nossas

oficinas, tem acarretado uma série de problemas
que vem obstruindo de maneira ponderável os
nossos serviços. E os problemas crescem de monta

pelo fato de os mercados flortenopolítanos e cata...

rinenses não fornecerem material própria para es

te tipa de máquina, com o que somos forçados a

mandar buscar em São Paulo. Coma isto implica
numa série de incidentes, os problemas tomam-se
mais difíceis de ser removidos. Assim que, desde o

início dos trabalhos de instalação, O ESTADO
passou a circular Com um número-diminuto-de pá ..

glnas, não atendendo, convincentemente, mesmo

Com prejuizo, os pedidos de inserção de anúncios.
A Direção deste matutino, cumpre - embora com

enorme pesar o dever de avisar aos seus anuncian ..

tes, assinantes e leitores, que, por motivo de força
maior, não poderá, nos dias de amanhã e sábado
fazer circular ° ESTADO, prometendo, no entre...
tanto, se não ocorrerem novos incidentes, voltar à
círculação no domingo. Avisa, mais, que no decor
rer da próxima tsemana "o mais antigo jdiário Ide
Santa Catarina" estará vestindo roupagem nOVa0 a

fim de poder cumprir de maneira mais eficiente a

sua sublime missão.
Grande m1lltidão, da qual nosso flagrante mostra parte, recepciona o Governador -�--------------

Celso Ramos por ocasião de szta chegada a Concórdia

Unidades militares para a Fronte�ra
.

. Oeste de Sta. Catarina --

O dep. j.enotr Vargas ação guerre�ra, ação mís

Ferreira, na Câmara s'e- slonárla, açao dos desbra +

deral, comentando deter- vedoree, e, excepeíonalmen
Não é 1)07 /NT/CAÇAO, �!�6gfi�� d�ô��ees���tem�� ���eg;'�locamentos expo?·

nam por marCação, mas lhor ocupação pelas nos- Presentemente, a criaçãoméste lufar-lufa de decretos, sas fôrças armadas, da dos territórios federais
de faz, desfaz, náa faz, re- fronteira oeste- do Brastl, terá também finalidades
caos, reuanos, de korários proferiu o discurso que na mesma linha de orten-

���<1io:!iri��V��j:�':o:! ��:�� tr��rev:n;��nie\�� tah��Úlla, não tem sentido
diz a revista "Vtsão", de oeste catarinense a instala- mais alto que êste.
i9 do corrente, orgão ln- cão de, unidades mU1tares. Do ato do Presidente da
suspeito do tamemo con- Ê o seguinte o discurso República, pode-se, porém,victo; vejam.. o que diz a do Dep> Lencír Vargas: Inferir que tenha excluído
citada revista 'Ia sua pu- Sr. Presidente a fronteira oeste do Para-
ama 11, sessão "Tome No- Por decreto de 9 de mala nâ, 'Santa Catarina e Rio
ta", a respeito do 710SS0 o Sr., Presidente da Repú- Grande do Sul.
respeitab1lissimo e fnquie-' bllca acaba de designar, a Verdade que Paraná eto Presidente JQ; meu ver' acertadamente, Rio Grande do Sul pos-"RECUO - rõsuo não uma comissão de oficiais suem , um sistema de 10-gostou muito daS instala.- das três- armas, presidida callzação de fôrças militacões da sala de cmema do pelo chefe da Casa Militar res de forma a justificar aPalácio da Alvorada, por- General Pedro Geraldo de exclusão. Em Santa -cataque, em sua opiniáo, a te- Almeida para estudar a rina, porém há muito senla ficava muito próxima do melhor ocupação pelas tímos a falta de uma unllngar em que éle gosta de Fôrças Armadas.Ldaa rron- dade do Exército na rronsentar-se, para assistir aos tetras Norte e Oeste do telra oeste.
filmes. Qs engenheiros Pais, até Mato Grosso ln. O município de obepecõconVOCados para a retorma ctusive. donde se desmembraran�derrubaram uma parede, Na histó ria pâtrla os 17 municlpios no extremoderrubaram colunas e pro- postos de fronteiras entre- oeste catarlnense tem plel-"' .����n�ia!e�:t e�igaa�:/:l�õ zues à vigilância das nos- ��adgJe��!� �o l�i�������cenumetros mais distante ���a�r��r:::�:�a�ese:�� no seu território de umada cadeira de J{l.nio." I' soberania nacionais. As fração mníeer, de crereFoi teuo o registro. foi antigas colônias militares j êncra, um batalhão rodoTOMADO NOTA, como ne- tiveram por objetivo O de. viário. Das demarches hade a l'evista! semrenno de função a vidas. Chegou até a ad-

O "S��aJlme", na-
mais alta, não só como ��:!� j�f::�:a n����sâr�=ouela mesma base ele sem- �����ttmu1de pa�:guranfa. para o empreendimentopr.e, ratvinha. raivinha. mzação e Ii�ação d�s c�o�: com o objetivo de doar aoNao Quer que o Governa- sos patrícios na linde na- MinistérIo da Guerra que.dor CR seta discfpUlo do .. cional. depois dêsse esfôrço nogrffnde teeréu Ra11_lo!, ner Nossa -sresenca real e município destnteressou-sadelro n�tural de mumeras posse efetiVa

-

no passado pelo menos imediatamente'e

�a�;�!� �����e�ay�1 ::ifâ:�ra�� �:n�e��:ç�� daN�:t�VI����a de tão feli:
- ��:�:. tCi�rao. 7;;iô e::e�r:::c:e� �:i:?!ha.�m�oP���:�� d: ��I�!atl�asr. d;���1denat�el��

. nciente, POts a_inda atuca- Madrid). República e a Comissãonado com.a celebre FAL: A posse efetivo do ter- por êle designada, paraSEADA de 3 de oytubro, ve litério nacionaL pelos bra- que estendam os estudos a

���r�1���! �a��::ile::;:��: ���:r�s, p�es���� ggs s��� �:�tri�: e °s�st�o:s�v�a���
�:��I�r�i��� ���/r�c:e��� ���!��slgve:���t�: :u� , ��sIO������. �:;;�asu����:e �s�� �'��I�iJ��!"te"l O s�ri:�r!�ia'Te��:eâr:r�Td�� da;�tará assim o Presiden

;�:��rJ;e�:�efs�e :s ����r: as. dúv·ldas col? nosso", le da RepÚblica a�endendo
, dades do ':Ex" Heriberto, �����:, d:a:-aç;:c1���t�; a tlma das mais antigas
TestamenteIro, paname· exaltar perante o mundo
�:c�'. :lQ�:�:::d�áo é�tc.. ��: e:�Ô�aca�;:e:x��si�Feltzmente� o irmão d� territorial o maravilhoso

�a�:soV:r��:rha�a��� fé; �:tosq��s i����m�l1tepas-parar "O trá�sito de mole- Dai não ser desávisadocagens udemstas do govér- quem' ousar o corte da�o passado, como faria o selva bravia em mais de
��:tre catarlnense faleci-

���adià.eç:gbe�:��ad�áfr��
A noticl;"qOu;-;;emos on- Ch�����z�n�s �e���tem, s6bre o novo horária sos e e:;tratégicos da futupara oS funcionários públi- ra frnnteira de Israel, poscos e autárquicos da União, sibilltaram e facilitaram aestava baseada na publica- manutenção da ·terra que

�f%e:�aZO��se��re.;g P�'b �e�� entregou aos ju-
Estado de São Paulo", pág. Certos grupos étnicos1.4 a., edição de 23 do cor- portuguêses e brasileiros,rente, isolados nos sem fim daJá hoje, vimos que no colônia portuguêsa, garan- A data de hoje assinala
mesmo fomal, o Presidente tIram o alargamento das o transcurso do aniversá
voltou atrás, declarando nossas divisas marcadas IJ rio natal1cio do nosso preentre outras coisas, Quem por bandeirantes, plonei- zado amigo sr. Paulo S11-
"0 horário atual vai ser ros e entradistas. va, Chefe de Máquinas
�cg��dri;o C�gi��ede '�ee��: da! �����i���op�l�ufõ��� �:tfd�p��nJ: g�;Cl�! efe�
minar a matérl4". armadas sempre foi fator vada estima. de seus cole- I
A confusão é tamanha POSitivo de integração nar gas, pois a muitos anos

Que já nem nós entende- clonai. empresta, seus relevantes
mos mais nada ... quanto Tem-se como elementos serviço aquela modelar re
mais oS pobres fltncioná.. decisivos da fixação dos partição.cios públicos! atuais contornos do BrasU Ao Paulo que o temos no

SlLVEIRA LENZI no passado, a "ação diplo- rol dos noSSOS amigos as

mátka luso-brasileira a felicitações de "O Estado".

S.S.P.: Plano de
Reorganização
o Grupo de Trabalho

constituido por determina
ção do Dr. Jade Magalhães,
Secretário da Segurança #

Pública, para a reorgani- I
2ação e dinamização da·
quela Importante Secreta·

���cf�:l:ud�!�� s:r���
negue lOgo, o plano elabo
rado, ao Governador Celso
Ramos.

sr. Paulo Silva

VOLTARA DIA 1· de

aspíraçôes de uma popu- de, aproximadamente ....

lação de mais de duzentos 15.000 quilômetros qua
p� habitantes em região orados. (Multo bem).

CAI�A ECONÔMICA FEDERAL
DESANTA CATARINA

Diretoria de. Consignações
A Carteira de Consignações da Caixa Econômica

Fed-eral comunica aos interessados que, a partir desta
data dará inicio ás operações de empréstimos simples
s/consigneções em fôlha de vencimentos, observando;
se os seguintes Intens:

1 - Andamento dos processos já iniciados, bem
como Os que ja possuem inscrições, devendo os inte..

ressados comparecerem na Carteira até o dia 30 do
Corrente.

2 - Inicio de novas inscrições 8J partir do dia 5
de junho próximo.

'

3 - Os funcionários lotados nas repartições civis
ou militar-es sediadas no Estreito, lerão su� propos
ta4 de empréstimos etendidas por intermédio 'da Agên ..

eia da Caixa Econômica Federal daquela localidade a

partir da pr-esente data.
Carteira de Consignações, Florianópolis, 24.5 ...1961.
ZEFERINO CARVALHO NETO _ Diretor,

junho!
P.

j

'\ ,N .

H.
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