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Pelo clichê acima - ata 'o)"to"'a - ',""ndirlllta -Iho foi cresstrtceda

rto concurso de auxiliai' de Lady Duarte da Silva cer- 20 e em 40 lugar!

Pelo clichê acima - ro- ctet'' - vê-se
tostãttca . do "Diário Ofí- didata Lady

que a can- Silva Carvalho, foi ctassírt
Duarte da cada também em 3° lugar!
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sstes são os quatro juizes II Guerra, na Alemanha. trito de Tel-Aviv; Gideon
tsrcezeuses que julgarão, o Da esquerda para a direita: Hensuer, prOCurador-geral;
carrasco. nazista Adol! Ei· Benjamin Halevi, pre8Í- e Mosho Landau, Juiz da
chmann, acusado do as- dente do Distrito da Côrte Suprema Côrte de J7tstica
3'fssínio de cêrca de 6 mi- de Jerusalém; Yiizhak Ra-
lhões de j1tdeu,ç, durante a vel, juiz da Côrte do Dia-

Tomou Posse
A Eleição de Taió

Resultado fi na 1:
PSD - 3.608; UDN
- 2.5% c PTB -

70 ..

EM TANGARA'

Novo Diretor
o resultado final D P t b

'

do pleito de domingo a e ro ras
foi Q seguinte: psrr e d/gi�'���rl���s�'ET�gBc�Á��
PTB - 2.146 c UDN �nl���e��e��a�,l���é�tl����
- 1.653. bstttulcão ao comandante

Gabino Vieira da Silva.

Nem �riyilé�ios, nem lavores e nem elce�ões
Jânio assegura que o sacrifício do;po vo alcançará a ,todos indistintamente

,

d' 'd t'd' Tais afirmações foram ;'A nação, cujo ouro no

: ln Ivr DOS, gru pos e par I OS ���6�lfce�0 e�res��r�gt:a�: r��:�ig,rt:�d�n����r�e�i���
endereçado ao prof. Her- de milhões de dólares so
culanc Pires, subchefe do mente 'de juros por conta
gabinete civil do Estado de de empréstimo levantado
são Paulo, para que fosse com essa garantia; a na-

����'11�nh��I�er���i�oel;t�� ( �!�s qllC�!�;�omfs��: S!�dt�:
cão Feminino daquele Es- ríoi-es: a nação mergulha
;.I.íldo. em processo inflacionário

1Hz o presidente ainda: ma ... aviltante, adota reeié-
. Nunca solicitei sncrtn- dias 011 desaparece tragada

'cios "inúteis. Qull.ndo·'" tõ=' '"'1:n!1trMt()!I'�- �' , ....._

\'ÇJ'l1adOl\ pJciUci .a. rr-ía- Concluiu ertnnaneo:

�i���.�)e. �t�r����v��l� :��;: n��O' �:ve�s:egl���il�gi6��,i-1�ldleletll{::qs e esta Sao nem favores, nem exce

: auto cam�l1ha?do para a cões no benefício de índí-

i�\� d��6�;IP��aOte�ett�os� �����s, grupos ou peru-
seu T('.�OllI'O t-estaurartn

BRASILIA, l1 (V. A.) - "O govêrno
federal, ao lado da portaria 20/!j está baixan
do outras medidas penosas mas indispensá
veis paraa: recuperação brasileira. Eviden
temente, as populações humildes -serão saci-i

Iícadas..mas emp�,ganao todos, os recursos

ao '�éú: 'aléánc,e �cHra e procu�l-Btá Iazer com.
que o pêso dos sacrifícios sejam distribuídos
proporcionalmente, alcançando também, so

bretudo, o poder econômico",

PJO,. NACWNnl nDl�u C�NVfNtAO
.

o PSD _n�o mais reanee- eôêncía do .gremIO em Os mandatos de direçãola no próximo dia 21 c_:lo 1957, quando ainda se en- partidária. no PSD, se te-

�lo;�����i P:�: c�1���nç�� ���:��;�t:çl�en�1pf�m��1�: �?�aJ.1 em cada quatríê-
reforma do Estatuto e da em Washington.
I eyi�ão, da linha progra-
.náttca, como estava mar

cado.
Anuncia-se que ainda es

I a semana, em Brasília, o

Diretório Nacional voltará
�: se reunir sob a presidên
da do SI". Amaral Peixoto,
para fixar uma nova data.
Um dos objetivos da

convenção de a.bril seria,
igua.lmente. o probieme da
»restdêncía do partido, que
deveria ser renovada.
Acontece, porém. que o
mandato da atual direção
somente, expira em serem-
111'0 co corrente ano, uma
vez que o sr. Amaral Pei
xoto roí reconduzido à pre-

Com a experiência que
tenho dos assuntos cconô-

1>elo clichê ao lado - to
tostáttca autenticada em

cartório da rôlha do ponto
, da Coletoria de Lages -

ve-se que a candidata La

dy Duarte da Silva Carva
lho, no dia 5 de dezembro
de 1960 compareceu ao

�;IJ�Ç�n�r�usk� gPh���sãOé I
saiu ás 18. Justamente
nesse dia realizou-se em

Florianópolis o concurso
em que foi classificada em

20. 30 e 4° IugarHj Tam
hem os candidatos aprova
dos Tldefonso Cordeiro de
Oliveira e Benjamin Ber
nardino Salvat.ti, testemu
nhadamente. no dia em

que ji,:erGm o concurso
aqui I!a Capital se· acha
ram cm MafL'f,!!!
Assim era facilimo fazeI'

"ija;'(wl"ir

COMO E 60STOSO
CAFÉ ZlTO

ta fEIRA ANUAL, DE SUíNOS
Organizada pela Associacão. Catarinen

. se de Criadores de Suínos e patrocinada pela
Associação Rural de 'Concórdia e Prefeitura
Municipal, realizar-se-á nos dias 19 20 e 21
de maio vindouro a I.a Feira Anual de Suí-
nos da cidade de Concórdia.

No referido certame serão colocados à
venda! aproximadamente 1.000 (mil) ani
mais da mais alta linhagem (Pedigree) das
raças Duroc Jersev, Wessex e Landrace.

.

Esta feira, nos moldes daquelas que se
nahzam nos Estados Unidos e Europa, pro�
porcionará, doravante a aquisição, pelos in

ícrcssados, de reprodutores em larga csr:ala.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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v conlecimenlos Sociais

Newton Ferrari Mafra
Herculano C. Faria
José Vitor Garcia
Zenon Vitor Bonassis

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE

, Custósos modelos, serão apresentados na passarela do Clube

: Do�e de Àgôsto, por lindas e elegantes Srtas. da nossa

Assinala a data de hoje, mais um nataHcio da ,SocIedade.prendada senhorita Vera L. Daura, dileta filha do
nosso estimado amigo sr. dr. Laura Daura, facultativo •
nesta Capital e de sua exma. espôsa d. Neusa Daura I'elem,�t�o����d:��a:iO�����d��e s;�;:d:t:o,l�c�3;. parte •
de suas amiguinhas e admiradores, das "ru-ais signif's, •
���i�:ot��:)��������� : ��!�m:�u!s p��:is ��:n=�; •
votos de felicidades. I 'Sr. Àgripa de Castro Faria :

Deverá, no dia de hoje, que lhe assinala a data •
.netelícía, ser alvo de justas homenagens, 'o nosso •

prezado amigo e distinto conterrâneo sr. Agripa de •
;��:�� �a��,t:r:�:o�lo����p:l��:�i:s�ada em os meios

•
Os de O ESTADO, que muito o estimam, apro- •

veitam. � er:sejo para lhe enviar seu caloroso áb-aco 'LIGIA MOELLMANN. uma das Srtas. mais
de Ielícttacões. ,circula na BelctCap.

Srta. Naira da Gloria Campos '1 Atendendo ao chamado do Presidente

• :í�i:�p�l�ica�:���� o;,�� ��:feB�:
Casa Civil da Presidência da Repúbli-

-__"".,..'V.�

Srta. Vera L. Daura
.,"�'

bonitas e elegctntes de nossa SOciedade,'
J

9 CASAMENTO; Realizar-se-á no próxl;
mo dia seis, o enlace matrimorUal da'
��t��:���I�:.rys Felip, com o Sr. RUi,

,
ca em Sant.a Catarina. 10 "Dani - xewa''. a famosa orquestra,

�;ó����te�'i'a q;�. �e�: s:��::e��a�� u��'
Doze de Agosto.

2 Festejou -ntver' no último sábado a

Sra. João Carlos (Silvia) Ourila -

Comemorando o acontecimento o

Simpático casal recebeu amigos para 11

um jantar americano.

C Secretario da Agricultura Deputada'
Attilio Fontana, jantava em compa-'
�:�� ed:u:e�i���aM:r��n:v!reÜg!:��s�f
taurante do Querência Pala�e. i

3 'I'hemn Elita deu -show' na passare
la no último sábado, na cidade de

::�:��. quando desfilavam tecidos
12 A bonita Martha Rocha realiza seu'

OSVALDO MELO
4 Lea José muito bem acompanhada

segundo matrimonio ainda este mês. �
CARTA E COMENTÃRIOS _ Com pseudonimo • no Bar do cuerêncta Pãlace. 13 O Dr. Augusto eivete, foi nomeada,

o nome para uso da Redação, escreve-nos datado de I'
para a Assessoria Técnica da Assem-

tE' d 5 Felicitamos ao Sr. Francisco Grillo bléla Legislativa do Estado. _on e��ao :;Ôni��':��aa�� dêste mês, publicada na' pelo incentivo em nosso Estado, do III

coluna "Nossa Capital", houve por bem o ilustre aml-, , bonito esporte que é o Hipismo 14 O. Lux Hotel hospeda Procópio Fer-t
go, tratar de um assunto que merece elogios por um' 6 Aos domingos a "boi te" Plaza está ����':a�' s:�l���ra:�li;e��r!e��:�'r�a�:.,
ladoT::�:�::�s�orMoel�odo 'tópico iniciativas partic\:_' acontecendo com "Tàrde 'Estudantil" Carvalho. ,
lar'êslliquandQ:ede que o� r�trógrado;s s� anime;;dedse' 7 Grande foi a enpectativa na tarde de 15 A Coluna Social cumprimenta o sr"
�:�' r:To:::an�:s:::r:�s�s ��::r:i:�:' ;�n�ipa�maene_: • segunda-feira, com a eleição da mesa Gustavo Neves credenciado literato,'
te nos lugares mais .ern evidência do centro, convi; • ��e��::eblé;e�:t���ti;�ã�oE���:��t pelo seu -ntver" no dia 10 p. passadO.,
dand;-<cs a que saiam da inérci� em �ue vivem, se:, Pires, 1.0 Vice Presidente Deputado 16 Finalmente sábado, acontecerá o mo ,

. ff�:ria���� passo. siquer em avor o progresso e

,. J. Gonçalves. L') Secretário Agostinho vimentado Festival de Moelas nos sa-,
Está certo e concordo plenamente com o ami�o í' :���11i. 2.° Secretário Altir W de ��e; �� �:��: ��:��;��:t�m�. �:���:�.

��q�:��sc��e��::��u���l��as,,�:�esal��!:��a:o�� _ e elegantes setas. da nossa SOCiedade'
nhas' chavão com que enconbrem sua modéstia os que' 8 ���i;�r�eal�a;���:�c;e�:r:ã�eP:l�l�n� �:e:�':��n��� ��:��::e�ra esta nOite,
temem a crítica. • dias, a Casa Galeria das Sedas exibirá •
que �ee::��!�aI�x���mse��!rh.o ceo�':í�:;�:I ��te� • em suas vitrines, as últi�as novidades 17 Cumprimentau.lUs a sra Desembarga,
a�t.ado desde .s�u. ir:'Ício no .mundo comercial e por.

\
para as Elegantes da cidade. ���v:;�r�� �:ll�:)o��:.Chl pelo seu.

;;c��c;� ::mà l��::tl;:�l::e��aor �or;;�sul�:nd;err:� _ ,. _ _ __ ,. .. ,_ .. v

:é����: d�r���;: o�odi�:a� ��'�u��f::'� ����:t:,: I Do-as relg�-oes sem a�l.essgoDinheiro na Caixa Econômica ou nas burras doa U U U
bancos.

Nem o seu nome, síquer, fica para a posteri; WASHINGTON, 11 (F. ajudar as nações subdesec., rarn Que desejam o ecôrêo
dade, assinalando sua ajuda à terra onde vivem e P.) _ Ao encerrarem, os volvidas e para manter o nuclear, desde que garanti.,
acumulam fortunas. seus debates, o Presidente comércio mundial no ruais do Dor um sistema de ins.,

Kennedy e o "Premier-". e!evrado nível", disse a nQ_ peção eficaz
Agora, quanto ao 70me"?tário" precisamos ve� 01 Mac miUan d:ivulgaram ta

..
A seguir, os dois esta�·

.

A declar.açã�. conjunta foi

����Z :0�s:1::!a��rlS�0��t;::���q�:rq�:���:!:& I �f��n�:���ni���O j�:��to�
I apgil�t�s o�b,es��a:;n!��a� h�;a���\S �:rdll;:es��ç;a�:

.iuas casas cOinerci<ais, quer mesmo, montar alguma

I
OTAN a base da uni.ão o- as tentativas para solapar Kennedy e Mac millan. A_

indústria por pequena que seja, mas, que não encoI'_ cidental e que tudo farão sua autoridade de instru� pós a leitura, às 11 h (hora

::ar: �:z!e�� :c:is���::;:,l P:r:m���o:� ;::a;� ��� �::�a�o:�:�õ�:j�o:r:ti.i�� :;��n�:áx�:�di!�S. P;:la� �IC;:�;v:a, P���:!:·�e:ti�'.ig�u
vêz �b::�;lo�jU��:. lei concedendo certas facilL' ��t��iad!O :�����at�et��;a: �:s s�b�: �i:�:�:IT��:e�� I ��;i�����n�e��e;��es�� 4�:
dades que os animem, como isenções de pezadíssi.mos medidas necessárias para do Que nào pouparão es-! el1tendimentos. Depois de

- impostos ao menos por u� p�azo curt;.o. Luz e fôrça

I
dar às nações aliadas maior ff?rçOS para obter 18 paz,l a.gradecer, M�c millan pal'_

��:�o ��:)g��rad�u:U��s!:�I::�����teca����i :l�: ���s:�r70 e��%���l:i�:!e:�l� .�:�i:S�� �:Sne�e:aat��ss::1 tm de aulomovel.

pregado r:em o perigo dos prejuÍzos certos. ias nacões que desejam 'I .
oi cm�

.

Desta n�aneira, m.eU diligente ,e ativo jornalista, manter
�

a liberdade, e sa_ 9 Para almoçar_ e Jantar bem, depoIS de sua

titulo que tao bem sabe honrar ha que se atender bemos que enormes

perigOSjU
casa, QUERENCIA PALACE HOTEL

êsses óbices. as ameaçam, Seremos for...
Conheço um capitalista que quer construir um çados a realizar pesados D I'edifício de 15 ou 16 pavimentos'no centro. Tantas e sacrifícios para manter em A P R E N A I N G L t S

tão grandes têm sido as dificuldades, as exigências, cheque as -fôrças da agres_
os impostos e taxas, acrescidos de uma fortun� para são e, ao mesmo tempo, I com o Prof. Mr. Edwal·d Greenfazer andar a papeLada, que o h<cmem precIsa de fortalecer o mundo livre"
muita fé e coragem e dinheiro à granel nara levar disse a nota conjunta. � rua Tenente S,'lve,'ra, 42de vencida a idéia,

. ,"Foi examinada a Situa-I a
Lei de ajuda, _esta��,al ou munc'P.al que lhe. facl� ção

eC'Onô.mica
e financeira

Ilita o caminho, nao h.a e com respeito ao ca!>�tal a do mundo int�iro, incluindo V E N O E_f Eempregar para atender despezas de instalaçao de os balanços tIe pagamentos, .J
fôrca e luz, então, pelo preço exorbitante que está, os finanClamentos a curto Vende-se ótima casa sita a rua Rui Barbosa,
é de desanimar .... Por aquí fica meu caro" prazo, a'maior !Utilização 1 N. 1, com boas dependências, quintal com fundos para

Diante disto, digo amem, dos organismos internacio_ o mar. ...i._ 1:l
Porque a ladainha foi grande. nnis, principalmente parai Tratar na Joalheria Muller,

SENSAÇÃO DA GRUTINHA
Blusas e Casacos a Cr$ 140,00
Ao fala!' da Grutinha é sempre oportuno relem.

br-ar não ter sido criada para auferir lucros. E sim:
para servir o povo.

Não se tratando de um estabelecimento comer.

cial autônomo, mas apenas de um departamento, de
uma das categorizadas firmas comerciais da praça,
não foi objeto de cogitação a sua participação nos lu.
cros da firma.

'I'retandocse de um departamento que se dedica
a venda de artigos populares, a sua finalidade ficou
mesmo circunscrita a servir o povc. Especialmente
o de posses modestas.

A margem com qUe, normalmente, são marcadas
as suas mercadorias corr-esponde apenas às despe-,
sas com funcionários, luz, etc. etc Tão apenas isso
Daí os seus preços baixos.

Agora mesmo "A Grutinha" lançou a venda uma

quantidade de blusas e casacos de lã sintética, ao

prece reduzidíssimo de CR$ 140,00 cada. E'- uma ver.,

dadeira sensação, pois valem, muito razoávelmenté,
duas vêzes mais. E' uma sensação na praça e é uma

ótima oportunidade para as classes populares.

VISITE,
SAYONARA em HI· FI

o melhor ambiente com a melhor música.
RUA JOÃO PINTO - TtRREO [la HOTEL ROYAL

CONVOCAÇÃO
JOQUEI CLUBE DE SANTA CATARINA

Asemhléia Geral
São, pelo presente, convidados tod-os os senho

res sócios acionistas e fundadores do Jóquei Clube
Santa Catarina, à comparecerem a sua sede social',
situada na rua FernandorMachado, dia 14 do corrente,
às 20 horas, para em assembléia Geral extraordinária
em primeira convocação as 20,20 horas e, se neces..

sário, em segunda convocação, uma hora. depois, de-
liberarem sobre o seguinte:

A - ELEIÇÃO DA DIRETORIA, 'para o biênio
1961 --:- 62.

Florianópol!s, 6 de abril de 1961

CONSELHO Ú T I L
A Rainha das Bicioletas aconsêiha pintar e

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

Rua CONSELHEIRO MAF'RA, 154

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

Motocicletas e Lambret...e. Rua: Conselheiro
Mafra, 154.

o.'

Vale A Pena Pagar Com Pontualidade
Todo mundo' precisa de crédito, do pequeno ao grano

de. O que val'ia são as necessidades de cada um: E todo

muno tambem pode ter crédito, se fizer duas coisinhas

.�imples; não assumir compromissos superiores a suas

possibilidades e pagá-los sempre em dia. A impontualidade
nos pagamentos chega sempre \ia conhecimento do SPC

(Serviço de Proteção ao Crédito), que faz sobre o assunto

pesquisas cuidadosas, para atender a consultas do co

mércio.

�U

'PROGRAMA DO MÊS
Programa do Mês de Abril

DIA 15 - Soirée - Sociedade Soroptimista.
DIA 18 - Cinema - Terça Feira - "Sangue da Terra"

� Gary Coaper , Barbara Stanwyck, Ruth Roman.
DIA 23 - Domingo _ Encontro dos Brotinhos.
DIA 25 - Cinema - "Sete Homens sem Destino" _ Ran

dolph Scott e Gai! Russel.
DIA 30 - Domingo - EnC'ontro dos Brotinhos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, quarta- {eira, 12 ae Abril de 1961

Camisolas bordadas a .

Quimonos de algodão estampado .

Calças de nylon .

Soutiens
Quimono de setlm .

Anáguas de renda pi moças .

Combinações de Iersez pi moça .

Conjuntos de pura lã, blusão esere,
artigo elegante (só a sala vale mais)

I 19,OQ
215,0&
51,00'
25,00

330,00
173,00
98,00

c-urrusus bem grossas de inverno .

Meias
Camisas de física .

Paletó esporte de li .

s 225,00

$ 15,00
S' 29,00
� 1.195,00

-,
& GUEM NÃO SURPREENDERÃO

PREÇOS TÃO BABATOS?

Artigos pi Senhoras. Artigos pi. Homem:

Artigos pi Crtençes:

Jogos de teltro com aplicações.
Guardana�s. (dúzias)
Cobertores mela casal ..

Jogos de cama bordados pi casal ...

225,00
74,00
178,00
495,00

Camisas de lã pI menino- . $ 306,00
Blusões de lã pi menino. . $ 215,00
oaices bem feitas pI menino . $ 225,00

_)l;�as bombachas pi meninos. $ 375,00
cumtsus pi meninos. S 135,00
Conjuntos pi meninos $ 152,00
Calções pI meninos . s 35,00
Casaquinhos malha (pura lã) pI meninas S 173,00
srack de casemlra, com peíttnho, borda-

do pi menina . 318,00

-s 1.130,0('

Outros Artigos:

SÃO PREÇOS ATUAIS DA VOSSA'
"GRUTINHA"

casacos de Iii, comnndos. pura lã,
para meninas.

Conjunto de mela pi Bebê.
Macacões p I Bebê .

Jogulnho de felpa para Bebê

S 330,00

'$ 48,00
s 95,00
$ 175,00

PADROEIRA DO MES
DE ABRIL . �;��.'a .!?:: :�;r�::��r���: I Obstáculos

I (enas Dãntescas na Tragédia MarítiÀla
C O LU ..A !���: a��r,efe�t:e::r:n�: MANAM, a Bahrain. 11 cendo 560 passageiros, 132

DIA 5 - S. Vicente Fer., ......
dcs os que não somos muito, Dificultam (A. P.) - Reduzindo a tripulantes e 60 nativos

rer, dos c-nstrutcres.

CATO· L ICA
fortes na santidade.'

uma ruína fumegante, apõe que iam trabalhar nesta

��Ad!�ti;as�' Lamberto, Pacl"'lcaça-o
o incêndio em que dese, cidade.

DEPõE UMA OPERÁRIA
pareceram mais de 150 pesv

' Os sobreviventes contam

�l��o�:. - S. Justtno.cdoc
'fECEDEIRA do LAOS ��;:' ";ara�a�::l��t;�oê�; '�����iasCOl�:t:S:::�<fU�:!:

�{tta;�s -; j�sJf:::�d�::' Passo oito horas egar-
pôr-te, a reboque de ume escapar, nadando em" águas-

Invocado nas dúvidas ccn-. rada à minha máquina. Fu- MOSCOU, 11 (AP) _

fragata brttântca, e�qu�nh: infestadas por tubarões'

Ira a Fé. .
1$0 sempre ti. mesma corsa :u;��:mente marinheiros

t
Um porta-voz da "British

DIA 25 _ S. Marcos.. dos e tenho um lote la apreser .. Aumentavam nesta ceptt ..• lu:am �:r: e=�:���I:e�:e� �n�:a Steam
ár N�tg�DtJon

tabeliães,
.

,_ H 'S P d·
tal" em cada hora O mes-} os indícios de que 12 pacr- e sal a b

I:> g�, propr-iet la o ao.

QIA 27 _ Santa Zita, das omenageli eu a roelr.o : mo é Adlzer que estou serre,
I

Iícação do Laos endcrrtra c.<emeç:: :a n����ug�d!o�� �:nia�nnc� que há se..

empregadas domésticas.
('

• pre sobre brasas, com me--j novos e inesperados obs- ãb d I G If
' zrpu ces entre os

DIA 30 _ Santa Catarina anaSYlerlas.. i do de não chegar a apre; tácu'los Desde a qusi tr-; �1:IC� :r;tac{;, e;:las tO \l
l �ortos, �lCreditandC'_')e q�e

de Sena, dos cordeiros. Com grandiosas festividades I() povo de CanasvI�I- sepe���c� �a����d��:m�: I r,:��:��:' J�a��; C;r:'k pestad�s Durante tod:m� I ;e��a\�re:��gulrq:af��
�t:s�enção contra íncên;

ras homenageou nos dias 8 e 9 do corrente, Sao acho temoo para me lem; R be t Emb ador br
dila e a noite de sábado c no Interior do navio MUI ...

A oração de tôdas as
FranCISCo de Paula, padroeiro daquele próspero dts; brar de Deus e de

N"''ii3.1
tÔ.�IC�, s'com o�xdl�rJgent� �aICO fOI sacu_dldo par VIç..., tos COroas foram Aavlstados

heras tritc 'Senhora sovtêtícos deram curso a e�s explosões, tendo o
I
flutuando em torno do

"É �reciso {orar sempre'
Um bem organizado programa de festividades fOI I d

'

tim smo nâc
incêndio começando, aparen navio, ao chegarem os bar...

disse Nosso ·Senhor. Ma.t cumprido, com a presença de altas autoridades CíVIS, A minha ínvocacão per-,
marca o o I, temente, na sala de mâqu! .. I

cos de socorro Não se co..

como? Como se pode mIlitares e eclesiásticas 'feda é esta "Mett De1LS houve novos debates ou, nas e nas caldeiras, qual'.. I
nbece amda o númêró e_

. omr du.rante .as h01'as As festividades constaram, de novena em h.onra (l)uwn-me'" "Nossa. Senhe.. mesmo, qualquer contate 1 do � navio estava a 480

I
xato de mortes e desapere ..

absorventes dQ trobalho?
do Padroeiro, barraquínhas, churrascos, queima de ra Vale. neí" Mentiria I com o Govêrno russo, afír- qu'lômetros desta Cidade. ctdos, que Já sobem a mais

, .. Lede, admirai e imi" fogos missa solene rezada pelo Rev Conego Bernardo, com certeza, se dissesse

\
mando Sir Roberts que Iam " bordo 752 pessoas de 150

tai.
tendo o seu ponto alto com a recepção a S Ex. Reve- que penso constantemenle não há sinal de remícl(o

C O N S E L H
-

rendlssimo ArceblSpo Metropolitano Don:JoaqUlIll De ...

'

no Senhor, mas posso dizer dos entendimentos O U T I L
O �:\SSO trabalho, 'em �mgues de Ollveíra I com tôda a SInceridade que A Rainha das Bicicletas aconsêlha 11(1'0 andar

certos dias, é rude, Temoa A Coluna, aproveita a oportunidade, cara n� Deus e Nossa Senhôra es-,
I Tanto as autoridades com ..ma bicicleta por cima 'dos passeios

de andar de pressa, por- pessoa do sr FrancISCO G da Costa, intendente dís-, '.5.0 sempre presentes no I mOSCOVItas como a impren- Rua CONSELHEIRO MAFRA 154
.

que os barcos não podem tr-ltal, felicitar o pOVO de Oanasvlelras, -por maIs essa meu t aba lho r 5a SIlenCiaram totahnent�

I
'

esperar. milhares àe saCOf.:. promoção, que sem dÚVida servIU para proJetar mal� ! sôbre 05 entendimentos,
ou de 'fardos nos p3ssam o nome daquele próspero dlstnto 'O APOSTOLO" clJ:mdo porém os

I }orMis Esteja Em Dia CaIR Se....s 'aga18e8101...
pe�:n::o� oãpensava êm ;,t=a�! ::�: ���u:;� CIS�;:y.S::;:" ;��;:�: �,:;d:o �:s��tâ�em:gP�:; Crédito ê uma consequência. Uma ficha limpa, um�

Deus dUrante o dia. Uma faço, p8SS3..me pelo pen_ tei COQ"lO era isso possivel líder dos rebeldes laooia.. '
boa informação, facilitam muito a vida. Mais de duas

vêz re.s:>lvi começar a reiar sarnento uma das grande!: a:tenrumdo ao nosso

esta-I
n:.s, que fez exigencias cr ..

I dezenas de casas de diversas espeCialidades, servem-se do

o terço na horas do tré!.., cenas da vida de Jesus e do e à nossa fraqueza. pazes de liquidar a espe.. ; ���:�:s �� �:rr;���a��a�:�t����e:oe�ré!��rl:n�: ��::
�:�o�It,=,a =isabi:�i:Oe �:d�;::�n�:s��;,)l:�eg:�� caR:�:�:r:sm;:�e��;c: �:��� F:�t!�m :i�l��t:tic:� mentos de prestações ou mensalidades. Cuide sêrJamente

dificil. E é tão f5ciH N'ã.c, de Maria. às� sua dores, às nome do Senhor, como fa ..
' afirmam que ...s recente� I �� �:�e���i�it�a ea�:����� d���:d�;:� ficha, para gOZa'l'

d�:ranl::M��::r�ee::�� ���Sdag�;i��u?d��srei�:: ��:�d�sd�::�o!�ur;osP:� I J����::s 1�::rru:o�;U��1� I
--.. _

dezena, que hãc_ie pai, balho duma luz sempre re- lros Santos." Comecei en.. ticos a uma atitude d� e!:_l
certo 91SSar muitas vêzef novada. tao a repetir com frequên_' pera, na esperança de che.! Agora em Santa Catarina as afamadas LENTES DE

da conta, Uma dezena ch.e-..! cia R minha oraçãozinha, I garem ii mesa de conferêr .. 1 CONTACTO.

ga :'! levar horas e tenho de DEPõE UM ARQUITETO uma frase pequena, sempre •.
cia em boa posição pata I Maiores detalhes na óTICA SCUSSEL _ Felipe

a recomeçar oom grandes :1 mesma. Cus�va ao prin-I npgcciar. S('hmldt, 32 - Florlnnópolls.
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=-------.".,,----' ..':::'" ,:I:::�:� ::.�::'O I MATERTNIDADE "CARMELA 'DUTRA

LUSTRA-SE - LAQUEIA-SE - e
�:�,;' ::�::;::'::�::." :.::: SERViÇO DE RAIOS X

J: ..<ll'J"'�,,,III:l· URS. A. ,J. NOBkEGA UE üLI\'I·:II:,.,
&WALDO J. R. SCHAEFER

,..... anlO�.. au f':l'Itólllago _ "e.Qjcula nlUar - Klo. -

lural - Ol>SO! _ Iutesttnu. ete

11i�!,'rosalplngorrafi<l - Ha.dluKr�rta Obslttrlu
,Grr,�ldê:t)·_ Itildiulugla l'ediatrk14

PI�POE j)I<: APAHELHAGEM MODl!':llNA MARCA
SJt;)ltNS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

IGNDE�CO: Rua Irmã/Benwarda � Onlbu$' por-
_"\.I ,. (A1mte. LameirO).

----------------
FLORIANóPOLIS, quarta. feira. 12 de Abril de 1961
r

Iil.. C•••eJII..tr••• rn, 1"
hltfODe ftO'l2 - ('·u. ·PO!l�a.! 115�
� ... " .. , ..<:,", r.. t"If'fln 1t�'1 ,,!to

I' t N • T t) H

I, I I( I T •

')"..."n�·'., �·"rna�'l , .. A\I',1'0

ENGRADA-SE MOVEIS r81nlço O� I'rot. Vanano di ...0. ...

arad..). CODlult.. · p,11 tilInto, II"

Ro,pl'al 11' ra""ado '_ 1"1'1' 1'1 ..

\1'0.1111 :>0' ..... , .. "lU.,. 1\0 cnnrnl.

'(>rlo. A It"� Nuno' ,""bIWlO n.

'"(1"\0.0 �o T"odl"'" -�.
<11\'1 )\nl,l�ncl. RII••U' ..

eh&! Oam. D'IC_ 0101'1 '_ T"'

ao - Pauto O" cosie Rat"1lo.� -- Car!o.� fi SlJ\"f'IJ:a L.. n�J

.... OLAOOK ..... ItOHK:-

: Dr. Hélio Peixoto \
111(. \\'.\��!��I: /,O,\I.lH

, ADVOOADO ,:" ..• ,.&.,.' ".,a ,.� .. 'O , ..

1 Escritório _ 'Rullo 'elJpe ui " " .. .,c,,," ". un"_o_
00 Br..u

Prof. Barrt'Ir<,� Fllho - Dr O�wllo\d,j ROdflIt'IH!� (.;110:
- Ur AI, I'k� Abreu - Prof C!lrl,,� ua C!)��1t ""'reirll
Prof. Olh'lJ) <I'Eça - Major I!defon"" .JIH'enAi � Pr
Man,,,·I,to .It OrseJla. - Dr �Ii:ion r, .. ite l1a (O!t.
Dr. I{od"'h Costa - Prof. A �('\X!l' :-.: .. tl" - wlla.

I.lInll" -- Ilr. Ar:yr Plnlll I!:\ [.1Lt. -- ..... ' 9 ('nhrll! 'I'etve

Dr. Lauro Daura8cbmldt DO 31 _ lU A.nl1ar -

Bala ...

! ResldênclJl --

ecorro Konder n'' 11
� 1 Catn. Posta.I �o.

'reietone _ , ..n

- Rui Lobo - noacndo \. Lima -- :"IlõltllT Rfl1'gE'S
Láanro [lal'i'llomclI.

FO'I'O(;RAI-'I/\ - i\i\IILTON nEm:\

t' li U l. j c..: I O .. !1.
O�r!!&r A. Schllndweim - Vl rgillo Dias

II a p ICI � • 1\1 , ,. PI T I

Il'i!"r ..... '.ç... A. 8. Lan 1.1"
MIO: - Nu. Se.... 1 o••, .. .,. _. ,.

T.L W.J4
,., 1" •• 1. H •• Vlt6rl. 'i: - �Qo"J U

Tel. U-KUt
...... "'1(" Tde.riUc. ti. ONITIlH "H&SH 'L'-t')

o\r;I!N'rIlS • CORRISPONO."',..I'!
.

•• T..d...... "aldplo. � �A"''r4. CA'!AHII'woA
ANUNC_JI

ASSINATURA ANUAL - CHi 1.000.00
1\ ..hn'çâu nEU, M' rt'.i�)(,:J",ahlhl.éo pelo

CLtNICA GERAL
Ondas curtas � taetrocoe

guíaçêo.
Consultório: - Rua Vitor

________________ I Trô ... lasas, sendo uma de material e duas de ma_I Mcire�e�,2�-das4 àe ens.

IdCil'a
à Rua Major Costa (Servidão Celio Veiga II. 50)_ Re�ldencla: - Rua Santo}

'rr.unr a Rua Major Costa 68 com Acacto Lemos. I saraiva 470 - Estreito.
I

Fones: 23-22 e 63-67.

i�:; .1'--DtPÃRTÃMENro-DE-SA-úlÊp'üiLICA�3540 • III'
3313

,

.
-

PLANTÃO DE FARMÁCIA ,

��H I� 8 _ Sábado, (tarde)M Ê F�rmáCi� V�ÓRIAA B Rpr!çaL'5 de Novembro :
2222 "9 - Dqmlngu Farmácia VITóRIA Praça 15 de Novembro •���� _ 15. - Sábado (tarde)�armáCia Soo. ANTONIO ��: �:�!: ;��:��� •
8733 I' �� = �:x�!I1[�ra (feriado) �:�::��: ��T!:�OEN��E Rua Trajano ,2594 I" 22 - Sábado (tarde) Farmácia NOTURljA Rua 'rrajano

•6233 • 23 _ Domingo t Farmácia NOTURNA Rua Trajano
6282

I'
III 29 - Babado (tarde) Farmácia VITóRIA Praça 15 de Novembro '13023 • 30 � Domingo Farmácia VITóRIA PI aça 15 de Novembro

, :
�:��;�� ��reafô�i�oSg�t� ..

.

..

. . 20�� 1'0 planta0 noturno serd etetu Ido pelas tormacsos Sto A1ltÕ.lO, Noturna e Vitóri.a_. _ .!Serviço de Luz e FÔl'ç<l. . _. _ _ 2-!0.1 1'0 p/anUío diliT1iO compree!ldtp.o entre 12 e 12,30 hs. sere efetuado peltt [arm, VJtona
_

_____________ ........... , E S T R E ITO,j � :::�:: VCE����A:U�U���:?SA? ,._ I� = ��::�:� ;���:�:: ��;:;�ENSE :�: ;�d�: �:�oro ,
• ENTAO paOCURE O ESCRITÓRIO DE VENDM'i' 21 _ Sexta feira <feriado) Farmácia IX? CANTO Rua Pedro Demoro ••
DE IMÓVEIS, DE

_, � • _ 23 _ Domingo Farmácia INDIANA Rua 24 c;le Maio
�IJIII OTTO JULIO !\fOLINA. nUA FELIPE �('HI

l. 30 _ Domingo Farmácia CATARINENSE Rua Pedro Demoro �
• MID:E�ilE-T��:��DL�;;;SF���i��� ESCOLAR DF' I

O 1Jla.ntii� llotnmo será efetuado pela-s famácias do Canto, Indian(, e Catarf11.ense. �
• 3ARREIROS, LÓTEAMENTO "BAIRRO IPIRANOA , .• �A presente tabela não podení ser alte:rada sem prévia autorização deste Departamento ...II" .._ .._ .. 110. • \ .... .. � .. _ ....... ....__ .. ol__ .. "

VENDE-SE

'I'EU�FONES DE Ei\IEHGr.�CI:\

qanbar

EXIJA A '(

NOTA FISCAl
DE SUAS COMPRAS! . ., E CONCORRA A�
I IORTE'Og EM dUNHO E'mEMBRO

!'E SEU TALÃO VALE 1 MILHÀO�
TRaGUE SUAS NOTAS, ATt 31 DE MAIO, NOS SEGUINTES POSTOS E HORARIOS:

POSTO DA RUA TRAJANO (Predlo do Rancho da Ilha) - De 211• n 68. feira - Das 7 às 18 horas _ Aos sabados _ das 7 às 13 horas
- PoSTO DA RUA FELIPE SCHMIDT, 36 - De 2a. li &a. feira - Das 12 às 18 ho)'as _ Aos sábados � das 9 às 12.hoI'as _ EOSTO DA
R'!f/i VITOR MEIREf.ES, 38 _.:_ De 2n. fi 6�, feira - Da:;:; 12 às IR horas - Aos 'sábados � Dns!) os 12 horas - POSTO DA COLETORIA ES
TADUAL DO ESTREITO - De 20, a 6li feira - Das J2 Iv: 18 horas -� Aos sábados _ Das!) às 12 horas

�11 ."''''.4.110'' fI .AU� APfTIOU IHABIU O. I!IAftTA CATARIN,t.

ClINICA SANTA CATARINA

DENTADURAS INFERIORES
MaTODO PROPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSOH
CIRUROIAO DENTISTA

ulPLOMADO PELA UNIVERSIDADE 00 rARANA
RAIOS X - PONTES - PIVOS

TRATAMENTOS DE CANAL

-I

CLlNICA DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

Segundo a evolução modema Odontológica, V. S.
1,,)Jel'à di�pol' fie uma Clínica Dentáda capaz de lhe pro
jlvreiOnRr lJ� tratnmento inteiramente indolor e eri
tienle.

Preparo de clH'idades pela Alta Velocidade, 300.000
l"liI�'Õ('!S IlOr minulo.

U,·. ;\ildo W. Sel! - Consultório IiIJodernamenle infl
(ainda ii Rua Vilol' l\'leirelles n. 24 - télTco - Fone -

2545. -- Atende diariamente com horas mí'rcadr.!I.

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Preparo de cavidades pcltt alt<L veloci(!n(]('.
BORDEN AIROTon S, S. \VHI'fI�

Radiologia Dentária
CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAI.

('on;:111tól-io: Rua Jerôiümo Coelho 16 - l0 nndnr
Fone 2226

Exclush'amente com hOI'as marcadas.

Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta
DR. GUERREIRO DA FONSECA
TRATAMENTO das SINUSITES sem ol'('I'a�:iu pOI

ULTRASOS e IONrSAÇl0. EXAM'F.S dos olbu!< e

RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-LOl\lIl.
EXAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA 'paI' MO_
DERNO EQUIPO RHENOL ((1nico nn Cnpitnl) OPE
RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

SINUSITES pelos mais modernol'l procesgos. OON/'! (!Tn
todos os HOSP11'AIS de F!orianópolis.

CONSULTóRIO -:_ RUA JOÃO PINTO 35 (em
(l'fOnte fi Rndfo Anita Garlbaldi).

RESID�NCIA ..:_ .RUA FELIPE �C[lMlDT !'1!'1
F'O:-.JE -- 3569
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.. o ..TADO" o � "'1'100 Ub.. IUO IJ. I!! O&Tl!lkIUA FLORIANÓPOLIS, quarta- feira, 12 de Abril de �961
--------_.----------- -- -----

IRIBUNIL DE JUSTiça
NA SESSÃO DA PRIMEIRA apelados Lidio Augu�to da

I
BREOA, decidindo a cama- negar-lhe provimento, pars Vara·� apelados João Dai /1 a Vara e apelados

GenéSi(.1
eer ao recurso Q negar-lhe

CAMARA CIVIL, REALIZA· Silva e sua mulher, Relator rn, por unanimidade de vo confirmar a sentença apela Toé e sua mulher. Relator" auréuo Dacoreggio e sua mu provimento, para confirmar
DA NO DIA 23 DE MARÇO o sr. des. OSMUNDO Nó- tos, conhecer do recurso e da. Custas pelos apelados. sr. des. ADAO BERNARDES. lher. Relator o sr, des. VI· a sentença apelada. custes
DO CORRENTE, FORAM decidindo a Câmara, uaâm- TOR LIMA, dectdíndo. a CP pelos apelados.

��t�����3�S SEGUINTES

I r-=-:::::-----_� ��MS:;!ÃgI��, :������ :::e���eg����:ce�r��i:� mura unêurmemente, coube

1) -Agravo ce peucão n'j �E12 AGU
-___j DANODIA3DEABRILDO to, para confirmar a sen

._39fldeUrussanga,agravante' -LUa DE Slo CORRENTE, FORAM JUL· tença Apelada. custas pelos

r
�.

���;�nif�;�d��'�Ú�!'''ZI�� I k;:;., �' ����;SS�S SEGUINTES apelados
,

[.-------.------""11
II,

mda. xerator o sr. des. IVO
I
_ """'_I 1) _ Ape.açâo. cível n. D) _ Apelação de desquite CLUBE RECRE ATIVO

GUILHON, decidindo a

Cã'l U 4.879 de Blumenau, apelan- n.o 1.'/47 de Pôrto União, I! Co DE ,J fi N ·E I R·Omnra, por votação unfnime, ,. te Humbert Goedacher e- -peiaute o dr. Juiz de Direl _ H

� ���ap::;��::oa d��I:;'�v:� PR OGRAMA OO MES �.l���. L����e���to��·i�r. sdce�, '�: :��l����h��.dr�����;a� I f. '3 T R E I T O

absolveu o réu da Instância I p' d M d b I
TROMPQWSKY TAULOIS, .';1'. den. VITG-:a LIMA, cect-

custas na_f.o_,m._a .. d_a lei.

I
rograma O, ês e A ri decldir.do a Câmara, por vo- dindc <ti. Câmara, por unani

DIA 15 - Soirée - Sociedade Soroptimista. cacêo unânime, conhecer da midade de votos, converter c
2) .- Apelação de desquite

ILHA
18 - Cinema - Terça Feira - "Sangue da Terra" ap�lação e negar-lhe

-

provi julgamento em diligências
n. 1.739 de Campos Novos, _ Gary ccoper, Barbara Stanwyck, Ruth Roman. mente, para confirmar a de para que na Comarca de
em que é apelante o dr. Juiz cisão apelaad. Custas pelo ongem sejam sanadas cs de
de Direito e apelados José DIA 23 - Domingo _ Encontro dos Brotinhos. apelante. ficiênclas apontadas pela
Maria Steranes e sua mu- DIA 25 - Cinema - "Sete Homens sem Destino" _ Ran- -.-.-.- Procuradona Geral do Esta'
lher. Relator' o sr. Des. AR dolph Scott e Gail Russel. 2) - Agravo de petição n. :10. custas a final.
NO HOESCHL, decidindo a :197 de urussenee, agravante
Câmara, unãnimemente, co- DIA 30 - Domingo - Encontro dos Brotinhos. Pedro Cardoso e agravada 10) _ Apelação de desqui
nhecer da apelação e negar carbontrera ceeté Ltda. ou te n. 1.763 de Palhoça, ape

���r pr�vi:e:t��ç�ar:p��:�� Campanha Melhoramentos de Videira ���:�!iferàa s��'ic�:�a ��o ���:d°:lSd�d���z d�a�:ir�i!�l�
Custas pelos' apelados. Assembléia Geral Ordinária ��!�������'nil1�:���nt�� coa :::e�r:/d:�.a�����r·L����

CONVOCAC -O
'�,,,4 ��:;\;i:1����0.r��aurr:ore�0������: �:;!�I:�oâl�il1��l:���;e��:" ��

.
A �e�!��v����vada. Custas pr apelação e negar-lhe provi

'" menta, para conrtrmar a

scutenen apelada. opstas
pelos apelados.

3) -Apelação de desquite
n.o 1.737 de Bom neuro. ape
tente o dr. Juiz de Direito e

. "

São convidados os senhores acionistas desta sociedade,
para sc reunirem em assembléia geral ordinária, as 14
horas do dia 15 de abril de 1961, nos salões do Clube Vitó
ria, sito à rua 15 de Novembro e/n.c, nesta cidade de Vi

deira, a fim de deliberarem sóbre a seguinte:
ORDEM DO DIA

1.0) - Exame, dtscussâo e aprovação do balanço ge
ral, conta de lucros e perdas, relatório da diretoria, acom
panhados do parecer do ç.onselho fiscal;

2.°) - Eleição dos membros do conselho fiscal e res

pectivos suplentes para o corrente exerciclo, e fixação da
remuneração respectiva.

3.°) - Outros assuntos de interesse geral.
COMUNICAÇAO AOS ACIONISTAS

Acham-se à dtspostção dos senhores acionistas desta
Companhia, na sua séde social, à rua D. Pedro II e/n.c,
nesta cidade, os documentos a que se refere o necreto-Iet
n.o 2.627 de Ui40, artigo 99.

Videira, 13 de março de I !l61
Ase. Ewaldo zrnesto Reichel"l _ Diretor

3) - Apelação de desqultr
n 1.712 de Concórdia, apelan
te o dr. Juiz de Direito c

apelados Miguel Pugno Pr ..
mo e sua mulher. Relator (.

sr. des. ADAO BERNARDES,
decidindo a Câmara, por
unanimidade de votos, co- Casa

11) - Apelação de desqui
te n.o 1

.. 768 de Jotnvltle, apr
[ante o dr. Juiz de Direito da

nhecer da apelação e negar
.he provimento, para contir

mar a sentença apelada.
custes pelos. apelados.

PRECISA·SE C A S ,_
TRATAR NESTA RE·

DAÇÃO COM FLAVIO,
OU PELO Telefone 30 22

4) - Apelação de desquite
o. 1.736 de Jotnvítle, apelan
tc o dr. Juiz de Direito da
La Vara e apelados Newton

Cunha e sua mulher. Rela
tal' o SI". des; ADAO BER
NARDES, decidindo a Câ
mara, por votação uuântmc,
conhecer da apelação e ne

gnr-lhe provimento, para
confirmar a sentença apela-
da. Custas pelos apelados.

�
I QIISI!'"ZII:Zl11j."l1r,'j. �'3:r"\DIim $ H1ÚuiIi#.

CDN'(CCIOIIl·!I OIJ'tOUl� JlPO
Df (JII,VI

lul:(,M!IKIT.....·8

_,_

PROG_RAMA PARA O Mi!:S DE ABRIL
i _

, REABERTURA

DIA' 9 - Domingo _

F!rotolandia - "Escoiha da Miss Bro
totandtn" - Inicio às 20 horas

DIA 22 - Domingo _

Brotolandia - Início às 20 horas
Snirée Chie t-om "Eleição da Embai
xatriz do Turismo" - Início lIs 21 hs.

DIA 2D - Sábado _.

GrR.�diOSa SOlrée - "Apresentação de

�:l:�����I.l.� dn P!"(l\Iinci�" _ 1nicio hs

E.:.:ibic:ão de Vllmn)" e sou f'onjunto de�'Jll1Hl!\ cm novo cstuo.

0nSF:RVAÇOES: _

Chan:a�nos a :,tellção dos senhores'
nssocrecos, que. será exigida na

porta. para Ingresso no Clube aCnl""lra Socia! e o tn!ão do ll1ê�.

i
i

I
I
L _

,i�����.�

AUXILIARES DE ESCIITÓIID
ADMITIMOS UM FUNCIONARIO QUE TENHA

PRATICA DE SERVIÇOS DE ESCRITóRIO �

TRATAR: SATMA - RUA ARCIPRESTE PAIVA
N�o 15 _ t.c e 2.° ANDARES.

TEATRO ALVARO DE CARVALHO
5." FEIRA. DIA 13 AS 20,30 HORAS

SENSACIONAL ESTREIA DE
PROCÓPIO

E SUA COMPANHIA.
CONl A ENGRAÇADíSSIMA COMÉI)IA

,LIÇAO DE FELICIDADE
3 Atos de SOMERSET MAUDHAM
(somente 5 espetáculos nesta capital)

ingressos a venda na bilheteria do Teatro

-,

Funcionamento perfeito. dor ebiüdo de excepcional, qualidade
comprovada ...

* Eis os três tctôres de qor ontia que os Motoret Arno representam paro o

consumidor.

* Os Motores Arno sôo rigorosamente cont.ctc dos pelo Sistema C. I. Q., Cen
trôle Integro I de Qualidade, o único que ossegura perfeiç60 móximo ec

produç60 em série.

* Motores monofósicos olé 1 Y2 H P

* Motor�s trifásicos até 300 H P

* Motores pdro móqoinos de 'ccstcrc

* Melares especiais

®
ARNOS.A.
INOÚSTRIA E éOMÉRCIO

REPRESENT ANTE EM FLORIANÓPOLIS: �
MEYER & elA.'

Ruo Felipe Schmirit, 33

- _._--

-----._--------y-_.-
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FLORIANOPOLIS, quarta .. Çeil'fl. 12 de Abril de 1961

,--------------�----------�------�--------------------------

,DOMINGO: PAULA RAMOS X, MARCíLIO, NESTA CAPitAL E METB[!fIlL:lI: HERC1Lll.l LUZ, EM CRISCIUMA - O METROPOL DEVERÁ CON-'
'SERVAR A SUA POSIÇÃO DE LÍDER INVICTÓ, DOMINGO PRÓXIMO, QUANDO, EM SEUS DOMINIOS, EM CRISCIUMA, ENFRENTARÁ AO:
: HERCÍLIO LUZ, "LANTERNA" DO CERTAME SEMI-FI NAL SULINO, COM O QUAL, EM TUBARÃO, EMPATOU POR TRÊS TENTOS. AQUI,
.SERÁ EFETUADO O PRÉLIO ATRAÇÃO DA RODADA, JOGANDO PAULA RAMOS, QUE VEM DE REABILITAR-SE AO VENCER O PALMEI-'
,RAS, E O "ONZE"DO MARCÍLIO DIAS. VICE-LÍDER QUE VIRÁ COM TODOS OS SEUS VALORES, ENTRE ELES O EX-VASCAtNO LIERTE, A'
� AQUISIÇÃO MAIS RECENTE DOS COLORADOS ITAJAIENSES. UMA GRANDE PELEJ-A QUE ASSISTIREMOS DOMINGO, NÃO RESTA DÚVIDA�
Bi:êàmpeoes-deVêià-õYAs·''fses;;-Wàiüiôi-sõãiês-iO.-Feiiiãõifes
Encerrado domingo o cerlame calarinense, com a vi!ória dos dois experimenlados velejadores - Vice-campeões Oswaldo Nunes e João Soares
Confórme havíamos dívut- PIONEIRO perdeu-se em aI com a mmosa dupla Walmor Fernando Bainha. No perio- uma vês que os barcos PIO- do campeonato, conquistan- Oportunamente estaremos

gado, foi encerrada, na ma' gumas manobras, permitiu � Osvaldo. Em terceiro clas

da,
da tarde, em virtude do II NEIRO c ARAnUTA destsü do cest'arte, o .títulO de Bi

I divulgando
a relação dos

nhã e na tarde de domingo, do que o barco ARGONAU� smccu-ae KON.-TIKI, com o rorte- vento sul que tirou o rum da prova. KON-TIKI foi campeão Catarmense de vc prtmetros postos, bem como

o campeonato estadual de TA, dirigítlc por Pedro Soa -duo Osvaldo Nunes e Joào ))1')11;.0 da competição. foi rea , o grande vencedor. .a, classe scharpie, seguido!.) número de pontos conse

vela. Na parte da manhã a res e Dnlrntro soares, cru- 'toares, seguido do barco PI üaarta a' última etapa- do eer

II
nssrm sendo, podemos ano de barco KON-TIKI, dirigido � [\lidos, devidamente homo

",
gata foi duramente dispu, zasse o balisamento em pri aATA com Waldir Lopes e tame do Estado. Participar tecípadamente afirmar que G pela dupla Osvaldo Nunes e! togados pela Federação de

tada e contou com a parti- metro ,It:gar, numa jornada Rafael Linhares, Filho e em mm apenas quatro embarca- barco P:o.)l"EIRO. tripulado João Soares, que creestncou- I Vela e Motor de Santa Cata'

cll1aç3,? de diversos barcos. bastante fell?. Em segundo quinto lugar o barco ARA· ções, sendo Que apenas duas I por Walmor Soares e osvat- se Vic� Campeão. I nua
Nesta oportunidade o barco lugar entrou o PIONEIRO, BUTÃ, com Carlos Amante e lograram efetuar o percurso do Fernandes, foi o vencedor

j)lflio Paula Ramos x ·Mar- Dando sequência ao toro Golea:'doces: Orion aos 18
neio hexagonal, prellaram as

1 Par�ná� aos 24, ·Orion aos 25,
cílio Dias, marcado para equipes do Olímpico e de Qua�ode aos 3, LHa aos 5, A segnnda rodada do cer- Podemos antecipar que a

aquela data, o Avai não v�,-sto Verde. Demonst):ando Orion aos 7, Quatorze -aos 23 tamc estadual com relação a linha atacante'do Paula Ra.

pUl'de aceitár a pretenção Jrl.elhor acêrto em suas li- e Valdir aos 40, pela ordem segundp. zona marca os se· mos devera ser modificada

, �:�d�i��:��;:fa��a�:�:t�eo�� �B��;me�rt����::�:t���;� za�:��ro�:an��:Pi,�H�nNa�! �u�::�!;r!��:�n���/��V��� ��: n�n�r�:��o o d����í��
tide. Espera-se agora que 01

da vanguarda o' Olímpice Romeu; Hélio c Brandão; Li I mercial, no chóque de líde, Não convence�l a que enfren·

Fluminense marque ou�ra conseguiu golear também ao !'�s e vencedores dos com- tou ao Palmeiras. A defesa
Vasto Verdo pelo marcador la, Valdir, Orion, Paraná e, prlJmissos de domingo. O

pel
do tricolor correspondeu f;

d!.\ta. As condições propost;a�,; de 8x2. Já na primeira etap",,: Risada. Vasto Verde - Ge· l'y estará estreando no cam deverá ser mantida.

pelo tricolor: Cr$ 350.000,00 vencia o Olímpico por 4xO. raldo; Galego, Ivo e Trança; peonato dando combate ao :::::::

livres de despêsas, apresen·
I
p:U'a terminal' com 8x2. Eis Jnns-o e Ar! Garcia; Nenê, Baependl, em Jal'aguii. elo O Baependi domingo v=ti

l.a:1do-se ne,�ta oportunidade' C!l demais detalhes técnicos: IIei�r, Q�a�or�e, Valdemar Sul. Folgar.á nesta

oportU�i-1
voltar a se apresentar ante

; L(l,�al: Estádio da Baixada, e T1CO. FOI arbitro da parti- dade, o Iplranga. de Sao os olhas de sua torcida. ten.
cem todos os seus titulares:

I
em I?lumenau. Franci8co do SuL tando uma vitória sôbre o

CnsUlho, Pinheiro, Altair, 1.0 tempo: Olímpico 4 x O. da Wilson Silva e a renda ::::::: Pery, de Mafra, que vem

Valdo, 'relê e outros mais, Final: Olímpico 8 x Vasto somou Cr:>; 33.340,00. Anal' O ponteiro direito do eumprindo destacada atua-
ln('.l,.�I,'f' ('om'*'o novato pon Vet:de 2. maJidades, não houve. P:lula Ramos, Dioney, foi ação.

t)����rn[ffiJ��
Martinel1i voltou a vencer

Qualro vilórias conquislou o rubro-negro na segunda regala "A!lilllllÇão", conlra Irês do Aldo Luz que sur
giu melhor que na regala anlerior - Manoel Silveira, adoeillado, com caxumba, deixou de correr no páreo
de Skilf que foi vencido por Orildo Lisbôa, porém, vendo as coisas pretas para o lado do Marlinelli, resol
veu ir à raia para vencer o páreo de double, numa reafirmação de grande amer ao clube que, assim, lhe de-
ve mais esse sucesso, - Detalhes da competição. cordeiro e Karl

.

Heinz Je- Úl�i'�O Pp��:eoo -;Oi"�!�o�.;d� d� ,

I �:������cl!�J�� ;;� ��og:r r:;:�� (arma urnhm:e pelo Marti- I
t:r:elll. ,_-:.e�:i que. anstn-. confirmou,
;;.ú páreo - "4 sem" - sucesso da prtmetra regata,

V:!tÚI':a do Aldo Luz, Iguar
ur-âo J\.'. vindo em 2,0 lugar
, :l.�,' huelo, em 3.0 a guar

B atdtsta c em último
I!:l�')ecável n

chegando com octs barcos �)

Izrence do A1d') Luz. Guarn!

t í��;���������l:. �C;�:(;d���l�� j
neste Vahl, Ado S�t:iOf'f. I�r! IIson gnhuudt, Rui de Souza

I
Lopes, tl_l'n{,bio oravau, wall
f recto dos Santos, El'ich Pa-,

stg o Ernesto vaht Filho.

,:,),U,1i�"O vencedora. que
;:','.;:;,):.1 COl,!! Hamilton Haer

Manoel João Teixeira,
Sonego e cevetdo SiI-

von-a

6.0 páreo - -ucuote-sstrr'' DIA 7 DE MAIO A s.a RE
venceu Mannel Silveira. GATA

eru duaíu com ooumr r'urto-

Lid,'
:'1 -penúltima prova do I" A tercetrn Regata "Anima

programa, � derrotando por cão". conforme o estabotc
sere barcos' de luz a dupla do utdo pela FASC, será efetua
, .... ldo Luz, William c zdvou. da no dia 7 de maio.

o "quatro com' mnrtaieuno demonstrou encontrar-se em "ponto de bala" Sua

oiiàría, contírmanao a anterior. foi das mais fáceis.
Voltou o Martinelli a van- vttóna do barco martlnelino regata, alterando sua guar-

cer a Regata "Animação", a pOI' enorme diferença. nícáo que formou com Lebe-

segunda que a Federação O Martrnellí confirmou

Aqná tlea de Santa Catarina suas vitórias da La regata
efetuu com o objetivo de in- no "4 com" "2 som" "dou

tensljtcartu prática-cio reme hle" c '0i'0" e o AlüJ Lua

,t1l11 vistas ao Campeonatc 11;) "dois com". Lendo venci

r:!'a.,i!elro. O ruhro-negro do ainda no "skiff" e no

.o.tou :, se 'impô!' &.:1 seu -qua tra sem".

nudc r-ival; o Aldo Luz, OS PAR�OS
\ .meondo qll'Ü['O dos sel-e pá r.o páreo .-- '4 com" -

l'�'OS do programa olímpico. Iilól'i:l fácil coe rupaze

i: Isso-se deve ao sncrtflcló ruorc-negros que não tive

ce Manoel snven'a. o QU!lI, ram que se empenhar muito

adventado, não foi à raia a fundo, com três barcos .,(

enfrentar Ori1do na '1:mta�em. sobre o A do Lu,

Porém, vendo as coisa,; Guarnição vencedora: JOb("l

p;'ctas para o-seu clube, vis· r;'urtado I timoneiro). Theo

10 Que o Aldo Luz ja somava doro Rogériu Vah!. Ad0 Ste

tr�s vitórias -com o triunfo \(�l·. Ed�,. Ii 2,lEa'tU e Ern::�

a�cant:Cldo 1',0 "4 sem", o 111- to Valll F'Iiho.
I.lÍ'lcl .�cul1er. com um grande 2.0 pâ!'eo - "2 sem" -

lenço ama�l'ado da cabeça :Z!'il-h ['asfiig e Walfredo d-:>s

:1", qtle'uro (caxumba, a tal Santo�; venceram o pareo,
(l. elli!;t). pediu que o levas· competind0 sem adversaria,
sem a�é o double e, assim, já que o Aldo Luz nEto fei à

em dupla com Odahir Furt·a rala para a disputa.
do, foi á raia para a disputa 3.0 pr.l'eo - "Single-skjff"
ellJ penúltimo páreo com Oril - Foi vencida por Orildc

ct) e 'William. Porêm, o re- Lisboa, do Aldo Luz, a provo

I"adol' aldista, seu grande indi\lidual, com uma dife

rival, resolveu não enfrental f{'nça de cêrca de dez barcos

S·1
. le estado de subrc Oduhir Furtado.

f�,:::�aQ;:�U\ldO Lu, ,''<, 4.0 pá ,"o - "200m" - Il FLUMINENSE DESEJAVA JOGAR'
que conpetir com William e: Confirmou o Aldo Luz, no I DOM"OEd,ou Pmica. ,�"ultadO'_ "",,'o. o ',iunfo da p'im'h'� , ,IN.. NESTA CAPITAL
! ..._��_i' A dlretona do Fluminense teil'O Hilton, ,recentemente

� �"'
Fut·ebol Clube respondendo a contratado. Vamos aguardar.e

uma consulta da diretoria

!:ianoel S'ilvein(,

LEIA. MAIS ESPORTE
.NA 7.a PAGINA
Ultimas do E.�pOTte
"Barl'iga-Vel'de"

Possivel uma ten�porada
do Bahia em nosso

....... Estadodo Av·:ti Futebol Clube, ma·

i'!lfestou desejos de se exibi!
na capital catarinense na

r,arde do próximo -rlomingo,
dia 16. Porém em vista do

GOLEAiii DO OÜrl.lPICO SOBRE O
VASTO VERDE: 8 X 2

SE I) AVAí ACERTAR UM JOGO COM O

BAHIA, MARINHO E ROBERTO-ADIA"

RÃO VIAGl;':M PARA O RIO
Os deis jozauores carioca'> ,':1. onde visitarão seus ra

nobcno e Mar-íuho, que se: mntares. Porém, no caso do
'!llcontram em experiências' Avuí ;certal' um jôgo com o

no Avaí Futebol Clube, d�-: Bahia para li' noite de sexta

verão viajar no oeco.rcr d�.;;' feira, a viagem de Roberto e

ta semana para a ouanaco
'

MarJnho deverá ser trnnsre

�'1!� rida para n próxlmn sernnua
_.�._--_.- ------------ --_._--

Com OS l'esultados apre' única baixa do clube no jôgo
,2-D �ad()s na rodada de do· frente ao Palmeiras. Deverá
".!ligo, fii!ou .�endo a seguin ficar aos cuidados do Dep:tl'
e a classifica\&o dos clube� tamento Médico.
e:at.i'.'an,en�c a zona sul'
1.0 lugar: Metropol, com �

:J p.:' 2.0 lugar: i:vlarci1io Dia.
'MIl >1 jJ.p.; 3.0 hlgar: Paula

lama." c Palmeiras, com'

,3.. P.; ·1.0 lugar: Hercílio Luz.
,'0111 8 p.]J ..

A torcida não gostou da
substituição procedida pelo
treinador Hélio Rasa, reti
rando J. Batista de campo
para entrar Valéria. Deveria
sel ;u1Jstituido o atacante
Alex -que foi fígura apug'adu
do \

mM·ch. Fêz apenas o gol.A próxima rodada marca

os seguintes jógos:_ Em Fp·)
li.':. _ Paula Ramos x Mal'ri

'ia Dias: Em Criciuma _

'.J!etroporx Hercilio Luz.

O atacante Lierte, do Mar·
cílio Dias ,foi o terceiro jo
gador a ser expulso de cam·

po do campeonato cata1'inell
se, nesta fase semi-final.Enquanto isso, na zona

norte, vamos encontrar tl'és
Lidere:;: Caxlas. Comercial t

f'Cl'y, com O p.p., e em segun
jo o Baepcndi, com 2 p.p. ae
�ado do Ipil'anga. O Pery de
,Hafra folgou na primeira
rodada.

A mais nova contrabçií.o
do Marcílio Dias. Emir, ain
da não teve sua situação de·
"i::lamente legalizada, eslan
do assim impossibilitado de
est.reai·.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correspondente Guaruili
AS 21,35 -

Aconteceu na Semana

Com mais três jógos, será O Esporte Clube Bahia,

I
avetanos trarão sexta-feira c

AS 22,05 -

encerrado o torneio hexago- primeiro campeão da Taça Esporte Clube Bahia à nossa
Grande mtor. Gttarttjâ

nal Presidente Edgar Sch- Brasil, ora excurslonando capital onde em pleno está- AS 22,35 -

neider, na noite de quinta- por gramados gaúchos, vem

I
dio da aocatuva, enfrentará Bol_er::>s em Desfile

retra; oportunidade em que de se oferecer à diretoria do ao camoeêc regional de 1960, �S 23,05 -

se conhecerá o campeão. Em Avai para duas exibições, na Musica e Romance

Blumenau, jogarão Vasto noite da próxima sexta-feira Vamos esperar que os azur-
'I!\ - ...... - ....- •

Ver� Palsandú, em Brus- e na tarde de domingo_ A ras consigam exito, pois as

q�e Carlos Renaux x ?lim diretoria do Avai vai tentaI

I
sim teríamos a oportunidade COMO É GOSTOSOplCO e em Joinville America uma partida dos baianos no de presenciar o grande clubü

x Caxias, no clássico local. interior catarinense, que se- do Norte do Brasil, em peleja O C A F É Z I T O
-: : ::- ria realizada domingo à tar- intere�tadtml dns mais atra·

A equipe do Bocaiuva Es- de. Em caso de sucesso, os Uvas. I

MISS SANTA CATARINA DE 1961. ,SRTA. NEUSA CAR

MEM FORMIGRIERI RECEBERÃ A FAIXA NO DIA VIN

TE E SETEm:JlAlGM SOCIEDADE GUARANI.
O ENGENHEffiO, Dr. Themistocles For

ghieri, é o novo Diretor do Departamento
Estadual de zstradas de Rodagem.

O DEPUTADO João Estivalet Pires, Pre

sidente da Assembléia Legislativa, foi ho

menageado com um jantar nos Veleiros

da Ilha, segunda-feira p.p. ONTEM, na residência da Sra. Dr. Nereu

(Mariazinha) Ramos Filho, aconteceu o

"Lunch" das dezoito Senhoras .

.ttJIRCULA na Llndncap, o Sr. Diomíclo

Freitas, míuonértc, e proprietário de uma

das minas de carvão de Criscluma. Se

gunda-feira p.p., aconteceu com ° colu

nista e o Dr. Fulvio Vieira com um bate

papo no Lux Hotel.

O BAILE dos calouros da Faculdade de

Medicina, acontecerá. no próximo mês no

Clube da Colina.

O DISCO Dance, vai econtecer.no próximo
O SR. ORLANDO Francalaccl, EzlI Fran- domingo no Lira T. C. A brotolandla esta

carecei, Antonio Bertolll e o colunista e anciosa para frequentar esta agradável
Senhora, marcaram um jantar no Lux e alegre reunião social dançante.

Hotel, convidados do prfmetrc.

OS HEROIS do hipismo chegaram ontem,
nesta Capital. Pízeram trezentos e trinta

e dois Kms. à cavalo, ida e volta. Consi

dero uma grande vitória, principalmente
para os animais. Merecem uma medalha

cada um.

A RAINHA do Hipisrr:o Srta. Iara Franca
lacei. ganhou um bonito brinde da Fábri
ca de Rendas Hoepeck. o mesmo foi entre

gue pelo jovem Umberto Grlllo.

O ·SR. ZO�LIO varente, aconteceu bem

acompanhado no "Sayonarn HI FI", se

gunda feira p.p.. n noite.

o DR FRANCISCO Grlllo, foi O anfitrião

do Raid Hipico, "Coronel Antonio de Lara GOSTEI da reportagem do jornalista José

Ribas" _ FPOlis/Tubnrfto e Tubarão/ Simeão, públloada domingo p.p., neste ma

tutino.Florianópolis.

NC- JANTAR "americano" oferecido pelo FUI informado Que o Jornalista Silveira

Sr. e Sra. Orlando (Leda) Prancalaecí. Lenzi, noivará com a srta. Zulelka Mussi,
foram distribuidas flâmulas do Raid no próximo mês de maio. Vai acontecer. ,

Hipico.
MISS Santa Catarina de 1961, srta. Neusa

ANIVERSARIA hoje, o Desembargador Carmem Formighieri, receberá a faixa da

Arno Pedro Hoeschl. O colunista felicita- srta. Eliseana Haverrouth, Mlss Santa Ca

"he pelo acontecimento. tarina de 1960, no próximo dia vinte e

sete na Sociedade Guarani de Itajaí.
O COLUNISTA acontecerá -hoje, em Blu

menau a fim de conseguir a Orquestra
Sinfônica daquela Cidade para um recital

no Teatro Alvaro de Carvalho, em benefi

cio da Casa do Pequeno jornaleiro. Aguar
dem ...

CIRCULA na Lindacap o cronista Social

Sebastião Reis, de Itajai, que apresentou
a srta. Neusa Carmem Formlghieri, ao

título de Miss Santa Catarina e que con

tou com o apôio dos demais cronistas

MUITO interessante c proveitosa, o estílo ÊSTE MATUTINO comprou uma roto

de propaganda que A Modelar, está re- plana e já está preparando o local para
zendo neste matut.lno com, modêlos da a instalação. É uma bôa notícia para os

atual moda.. nossos leitores.

A reoresentecêo do Bae

pendi, ao perder para o Ca

xías, por lxO, perdeu tam

bém a grande chance do

conquistar o troféu Invicto

Carlos Bonettl, promoção do

Departamento Esportivo da
Rádio Guarujá, O Baependl
mantinha uma série de par
tidas invictas. Agora, o per
seguidor mais próximo do
Palmeiras é o Metropol que

porte Clube estará partící
"ando do campeonato da ci

dade, isto foi o que ficou re

solvido em reunião realizada
na séde da F.C.F.. O clube

Todos os detalhes para un.

completo êxito da Primeira

Regata Internacional de

Mala, programada pelo Aldo

-anarinho deverá participar Luz, estão sendo observado}.

porém, sem maiores preten- pela diretoria do clube aldia

ta. A comissão de recepcêc
_: :

'

às delegacôea jã foi organl
Com a partiCipação oficial aada.

.....

'iões.

lo Bocaiuva no Campeonato
ãe Cidade, o zagueiro Bonga, Os médios Néllnho e ZIl·

ton, do Paula Ramos, duran
te a semana. poderão vtajar
para Pôrto Alegre para se

! ����a��st��o�OI:e��lét��t�:;:.

conta com 6 jógos sem der- que vinha atuando pelo
rota, portanto, a metade de waí. deverá retornar ao seu

Jósos realizados pelo Palmei -Iube de origem.
ras, atual detentor do troféu.

o média Abelardo, do Avaí,
que esteve ausente no cote

jo frente ao América do me

���a�ejâe����:�� n: ����a�
do Estado, estando à diepost
ção de treinador Osni Oon

calves.

Bentinho, jovem vai ô I ram passagens às suas dI!

apresentado pelo Paula Ra costcões. mas recusaram po:

mos, vindo da Várzea, nos serem de ônibus. Os jogad\..
.ósos que participou, demom.

'

res desejam viajar por via
trcu qualidades, tendo,

aln-,
aérea, tendo nêste sentido, ;

ue domingo, frente ao Pai diretoria do Paula Ramo;

meiras, se destacado com um eientificado aos diretores d
trabalho realmente bom. colorado.

5xOe5xl!OTam as

maiores contagens verlflca

ôas até o momento nesta ra

se semí-ünet do certame es

tartuat. �arcílio 5 x Hercilio João Baptista Barbato José Vieira Outra
Luz O e �arcílio Dias 5 X e e

!"aul� RarrOS 1 foram os Alice GO':!_les Barbato Elza Lôbo Outra
dois [ógus que

apresentaramj
tem ,� honra de participar a V.S. e Exma.

O alto placard. Família o contrato de casamento de seus filhos.
_: : ::_ Luiz Gonzaga e Moe ma Maria

A

diretor�.
do Avaí Fute- Confirmam.

���t�!�:e : ri��:lnC;:;a���: Rua: São Vicente de P;';��i�, �4��i Jose Boiteux,19

que se enc ntra em expe-

������a�ob��:�e at�:�d�a�� POSSíVEL UMA TEMPORADA DO
par-tida frente ao amérrce.

BARIA EM NOSSO ESTADO

PARTICIPACÁO

Segunda Turma do
Arligo 91

(Ginásio em 1 ano)
Em junho próximo terá

início no Instituto D. Pedro

II, aulas preparatórias aos

candidatos aos exames do

Artigo 91.
axito e garantia a serviço

daqueles que ainda não tem

o curso ginasial.
Informações diàrlament.e

das 18,30 as 19,30 horas no

Grupo Modelo Dias Velho -

à Rua Nerêu Ramos, 39. -

Desenvolvimento �e Comunilla�es Rurais

AS 6,05·
Revista da Manhã

AS 6,35-
Râdio Folhinha FORD

AS 7,05-
Alvorecer em Nossa Terra

AS 7,35-
Convtl·s. com o Agricultor

AS 8,00 -

Correspondente G1JaTtljIÍ
AS 8.05-

Trio Brejeiro
AS 8,55--

Repórter sttrea
AS 9,05-

Cocktail de Rocks
Às 9.35-

sucessos em LP
AS 10,00 -

Boletim do Pai. do coxémo
AS 10,05 -

Sucessos em LP

Às 10,30-
tírestone nos ES1Jortes

, AS 10,55 -

tniormatíco Casa Bmsque
AS 11,05 --"

4

M1�ca 1 i,��a �dOS - II
Parada Musical Chantecler •
R��'t!:,5;'I'-;d •
AS 12,05 -

Almoçando com Música
AS 12,25 -

Correspondente GuarllJá
Às 12,30-

Carnet Socia�
AS 12,40 -

Na Linha de Frente
AS 13,05 -

Telefone Pedindo Bis
AS 14,05 -

Revi$ta do Lar
A� 14,35 -

Atendendo o Ouvinte
AS 15,05-

Shaw Musical RGE
AS 16,00 -

�:ip�'!::'ª:"'''''lá �I ----�-:....-':.;-�...:.-:--:':.:�:..�::'.:.
••

::.:.:
..---,&;�;-ª.:J�"i!!�,�!l'.I,l;i<ii:i;-;;;;;;!;"!!!';"

:u�H��:J::"
I ���-,j��S���'2'�� Na P:�=

Re�;::'��7- � leve também
AS 18,35 -

t
Jorge eouíart I �

O seu garo o

AS 18,55 -

.

Correspondente Guarujá

c:aAS 19,00 -

.Momento Esportivo Brahma

AS 20,os -

O Mundo em Marcha
AS 20,35 -

Telefone Para Ouvir
AS 21,00 -

Re'orter Alfred
AS 21,05 -

Alegria da Rua
AS 21,30 -

poderâagoragozar
asaua.eférlal

pagaodoas pllll6ageol

após l\ vIagem em euevee

preatnçóel mensal.

Ld qualquer caso "CP.UZEIRO A PRAZO"

Tm:_ lr'Urjrn d"LI
� informações: Agência TAC· CRUZEIRO DO SUL

Fones 21 II 37-00 31-74 Rua Felipe Schmidt. �4

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Santa Catarina: Executivo
briga com Legislativo·

FLG-RIANóPOUS, 30 - entraram com vários man- tem, entretanto, sido des
O deputado estadual vct- dados de segurança na mentida pelos meios gover-
nei Colaço de Oliveira Justiça e alguns, revolta- ntstas (Trp)

.

devera viajar para Brasília dos contra a intransigência x x

nos próximos dias, a fim �o governador, não estão x

de fazer um relatório ao indo trabalhar. Varios Assim foi telegrafado ao

ministro da Justiça, ar. Pe- deputadas também não "Diário de Noticias", De

��O!�t�:�O��deSrÔ�:e�u6�1� �l��rOã�Pd������a�So:�SS�:� 31�:I�'râ comentar?
e o Legislativo de Santa gundo informa o sr. Volnei
Catarina. Colaço, de acôrdo com o

Regimento Interno da As
sembléia .

As notícias dêles ...

Jânio autoriza (onstrucãol de"
1

Escola Agricola em Sta. Catarina
o Presidente Jânio en

viou (J seguinte bilhete ao

Ministro da Agricultura:
Aprovo o Plano de Apli

cação de Verbas da Supe
rintendência do Ensino
Agrícola e VeterináriO, de
cujo total se destacará a

parcela de cinco münões
de cruzeiros para a Escola
de zconomía Doméstica de
Brasília.

"Determino ainda que
providencie a inclusão, no

orçamento de 1962, de
quantia Idêntica para cada
Unidade da Federação, de
sorte a instalar-se escola
semelhante em todo o país.
Autorizo a conclusão de

escolas agrícolas nos se

guintea Estados: Rio Gran
de do Norte, Maranhão,
Espírito Santo, Pernambu
co e Bahia; e a construção
em Pará, Piauf Minas,
Goiás, Estado do Rio, Ala
goas' Sergipe e SANTA
CATARINA; dentro das
.meamas dotações, e atra
vês de rigorosa economia
mando construtr uma esco

la no Rio Grande do Sul.
"O ministro da Agrtcut

tura adotara medida no
sentido de o orçamento de
1962 possibilitar a cons
trução de 15 escolas e a
conclusão de outras 15,
bem como adotara as me-

Novo
Presidente

Vem de solicitar demís
suo do cargo de delegado
do IP-,\SE em nosso Estado,
o 8"r. Arnaldo Budau Arins,
erp vista de ter que assumir
o cargo de Diretor Comer
cial da Empresuj, para o

qual foi eleito recentemen
to.

Busca-pés
A eleição de um PJtesidente de poder deveria ser

ato de rotina, a que se não emprestasse significado
maior do que o de atendimento à exigência democrá,
tlca.

Quando essa eleição se processa no Judiciário não
fiá sensacionalismo, que o poder é discreto e recatado.
No Executivo há que ser ruidoso, porque a escolha SG

realiza pelo voto popular e os partidos, com seus can ...

didatos. campanhas, programes, estabelecem uma es..

pécie de processo contraditório.
No Legislativo, órgão colegiado como o Tribunal

de Justiça, a eleição poderiâ ter interesse meíor por
que nele está o poder político. Em alguns Estados �

no vizinho Rio Grande para exemplo - ainda avulta
a circunstância de o presidente da Assembléia ser" o
substituto de Governador. mesmo nas ausências deste,
de mais de 24 horas.

Por que, no entanto, diante de um fato comum. ao

regime, a eleição do deputado Estivalet Pires assumiu
tanta importância e ganhou extraordinária repercussão

_ na, atualidade política de Santa Catarina?
A primeira explicação está em que essa escolha

traz a segurança de que o poder legislativo volta ao

poder legislativo.
Esse poder vai agora funcionar como poder, em

toda sua plenitude. O seu chefe há_:le tomá-lo raspei ...
lado e respeitável. Onde estava um teleguiado, a to

par todas as paradas da imoralidade administrativa,
no regime do panamá e do passa-moleque, rodeado de
mãos bôbas e estômagos insaciáveis pelas verbas da
Casa - está hoje um deputado autêntico, modesto,
quase humilde, mas com o nome intocável e vivo nas

melhores rradtcões morais da nossa vida política.
O novo presidente vê pela sua frente missão

árdua e áspera a cumprir. Dentro da Assembléia, pa ...

ra sair vitorioso, não poderá ceder à popularidade,
que a verdadeira não será nunca a de interessados e

de donos de privilégios, mas justamente a partida do

pOV'O mesmo, das ruas revoltadas com as orgias admi
nistrativas e a vadiagem gozadora que ali têm vege;
tado sob o rótulo falso de OPOSIÇÃO, salvo honrosas

exceções.
A recuperação do Legislativo é tarefa tão séria

quanto necessária. E é na autoridade do Presidente
Estivalet Pires que se concentram as esperanças de
todas as camadas sadias da comunfâade catarinense,
cansada de pagar esbanjamentos e sustentar inúteis,
como se serviço público não importasse na aplicação
do dinheiro dos contribuintes.

O povo quer dos seus mandatários .leis justa e

equilibradas; trabalho eficiente e produtivo; fiscaliza
cão cercada de autoridade moral� propósito de mandar

'o Estado para a frente - e não aposentadorias crbni_

nosas, panamás, trampolins, sinecuras, week_�nds à

custa do Tesouro.
Que Deus guie e ilumine o Presidente Estivalet

Pires,

Desemprêgo em Brasília
a solução do agudo proble
ma do desemprego na Ca
pital Federal. Alêm disto,
,) Prefeito Paulo de Tarso,
vem solicitando a colabo-

��Çã�I�� �j��i n� ���t��6
possível efetiva, no mo

mento, para que sejam. evt
tádas correntes mlgrató
das, pois que n Capital
Federal está sem possiblH
nade de absorção de mão
de obra. Cooperando com

,i. medida, os Bispos do
rcordeste já estão empe
nhados cm ampla campa
nha de esctarectmento rl'l.
(,pinlão pública, evitando
assim que novas levas con

tmuem a se dirigir a Bra
silia. criando ainda maio
res problemas para a ad-
ministração.

-

didas necessárias para que
os recursos acima referi
dos sejam postos, imedia
tamente, à disposição da
Superintendência.
"A medida que as con

corrências para as cons

truções, ora determinadas,
rôrem promovidas, desejo
ser informado. Convêm re
ver (IS projetos, de forma
surnárta. Acredito seja
possível reduzir suas pro-

A Prefeitura de Brasília.
em conjunto com o Minis
térro do Trabalho, Minis
tério da Agricultura, INIC,
r'staco de ooras e entida
des sindicais, esta elabo
-ando um plano geral para

Caminhoneta
Foi Encontrada
Em data de 8 recebemos

do nosso correspondente

f�l��.�m�� Sul o seguinte
-rcnconcreon caminhone

te rural AL-3 sem chapa
poder funcionário Assem
bleia Hêlio Olinger empe
nhadu campanha política
rnstrtto Itaqua, Municipio
Vidal Ramos, igualmente
poder funcionaria Vânia
Oliveira encontra-se mu

»jciplo Ituporanga".

Homenagem
aos Calouros
Os lF'armacolandos de

1961, as 20,30 horas do dia
15 sábado próximo, esta
rio promovendo grandiosa
festa de homenagem aos

calouros. O recai da festa

serâ o Diret.ório Academl
co XXII de Janeiro, na

Rua Esteves Júnior, 93.

Movimento
nas Secretarias \

O Dr. .
Jade Magalhães,

Secretário de Segurança.
pública, acaba de determí
uar o reinício do emplaca
mento, referente ao. cor
l ente ano, nos segumtes
municípios: Campo Ale

gre, Campos NOYos,. earho
ca, scmercce.. Tltn_?O, Gua
ramu'uu e Sao .rceo Bjl..tlS-
"

VIAÇAO E "oBRAS
PÚBLICAS

Com o Eng. Annes Gual-

�1�r;�á�itU!� ��dré�;i�, e��
senhores: Eng. Henrique
Loja; Luiz Mason, Prefeito
de Orleães; Deputado A.n
tania Aimeida; IndustrIal
Francisco P. Kaesemodel,
Presidente da Câmara Mu

nicipal de São Bento do

Sul; Deputada Waldemar
,;al1es: e Dr. Haroldo Pe
derneira.

AGRICULTURA'

Pelo Deputado Attilio
Fontana, titular da Pasta,
foram recebidos em au

diências, os senh:)1'es:
DeputadO Pedro Zlmer<
manll: En�. Agrônomo Dr.

Glauco OUnger, Diretor da

ACARESC; Dr. Orlando
'Bento Rojas, veterinario
com exercício na Secreta
ria

o Pleito de domingo: 1111
No pleito de domingo último, a UDN foi derrotada

em Braço do Norte, com a eleição do pessedista Dorvalino
Locks para prefeito, e mais nos seguintes municípios, onde
elegeu apenas 3 dos 7 vereadores: Huporanga, Vidal Ra

mos, Guaramirim, Há, Piratuba, Taió, Tangará e Descan
so. Em Capinzal o pleito foi disputado com chapa única,
sendo eleitos 3 udenistas contra 4 coligados do PSD e do
PTB. Em Urubici foram eleitos 4 do PSD, 2 da UDN e I do
PTB. Em Lauro Muller a UDN elegeu 4 vereadores con

tra 2 do PTB e I do PSD.
Resumo: II vitórias contra I udenista!!!
A berraçada insultuosa da "Diário da Manhf', co·

mo se vê, já produziu efeitos, com derrotas em municipios
tradicionalmente udenistas,

É continuarem, por favor!

porções e, em consequên
tia, o custo respectivo. Nas
oito escolas cuja constru
ção foi ordenada, e nas

cinco cuja conclusão de
terminei, as obras devem
ser integrais: mensalmen
te, o superintendente da
SEAV, através do ministro
da Agricultura, deverá
mandar-me o relatório,
tendo em vista o cumpri
mento dôste memorando".

A crise começou há cêr
ea de vinte dias, quando o

governador Celso Ramos
se recusou a pagar os or

denados dos deputados e

dos funcionarias da As
sembléía Legislativa. Apoia
do. a princípio, pelas ban
cedes pessedista e petebis
ta, êle esta agora com qua
se tõda a Assembléia con

tra ê10. Os fnúcionários [á

Alguns circulas políticos
procuram explicar esta
s.ütude do governador Cel
so Ramos como uma ma
neira que êle encontrou de
compelir a bancada gover
ntsta a apoiar seus proje
tos, sem atender às exi
gências que ela vinha fa
zendo. Esta interpretação

Gcolo�ia: �on�resso em, S.c.
Deverá estar em Floria-

11ÓpOÜS, dia 13, o Sr. Prof.
Dr. Josué Camargo Men-

�nto��i�draJ�oFa��ld���
de Filosofia, Ciências e Le

traa da Universidade de
São Paulo, na qualidade de

Vice-presidente da Socie
dade Brasileira de Geolo
gia para tratar sóbrc o

Congresso de Geologia. O

prol. Dr. Josuê C. Mendes
deverá ser recebido em uu

dtêncía pelo Exmo. Sr. Go-

O Seminário Sócio-..Econômico· de Santa Catarina
constituiu um esforço de planificação e contêm ma

terial riquíssimo. Poucos Estados poderão dispor de

um levantamento dessa natureza.

Oem estas palavras, iniciou o conhecido jornalista
Morei Marcondes Reis, chefe do- Suplemento Econô;

mico das "Folhas de São Paulo", suas declarações à

nossa Reportagem.

vernador do Estado, Dr.
ociso Ramos.

Em Assembléia Geral
reunida por ocasião do
último Congresso Brasilei
ro de Geologia em Brasilia,
o plenária aprovou a pro
posta de se realizar em

senta Catarina o Congres
so de 1961. tendo como sé
de a capital do Estado.
Prognostica -se a preaenca
de mais de 200 geólogos
vindos de todos os pontos
do Brasil.

o desenvolvimento de San
ta Catarina.

PLANIFICAÇAO
Pedida sua opinião pes

soal à respeito dos proble
mas r-conônucos de Santa
Catarina, declarou-nos o

chefe da Secção Econô
mica das "Folhas de
São Paulo", ter observado
qU"8 esses problemas, para
sua solução, dependem
apenas e unicamente de
um estudo e uma planifica
cão em bases racionais.
Sendo pelo que póde coser
"ar, isso já foi realizado

N,a_: foto :adma - o s·r. Mm·el MarcO"ll>des Reis - Re

dat01 ..�hefe 'do Suplemento Econômico das "Follws

de São Paulo" - quando fala.va à nossa Reportagem.

Falando, a:inda, sob!,e.o
Semlnario Sócio-Economl
co, disse-nos o jornalista
Morei Marcondes, que um

levantamento dessa natu
reza ,'irá a facilitar de
muito a fixaçao das dire·

trizes para o desenvolvi
men·w de Santa Catarina.
RAPIDO DESENVOLVI

MENTO

Matematica Atuarial:
Abertas Inscrições
Encontram-se abertas as

inscrições ao concurso �a
ra provimento da cade.Iru
àe Matematica Atllanal,
da Facuidade de Cieneias
!:conômicas da Universida
de do Rio Grande do Sul.
Os interessados, para

miares esclarecimentos po
rlerão dirigir-se à Se.creta
ria da Faculdade de Direito
de Santa Catarina, a Rua
Esteves Júnior, 11, em Flo
rianópolis.

A reportagem indagou
do jornalista MOl·el Mar

(andes, quais os motivos
da sua viagem ao Sul, ten
do na ocasião nos declara
do: '·Estou aqui justamen
tc, pelo fato de que, em

Sao Paulo, estamos con

\'encidos que os Estados do
Sul, vão ent.rar agora num
râpido desenvolvimento.
Compreendemos a neces
.-;idade de expandir as

areas de densidade econô
mica do pais.

REPORTAGENS ECONô
MICAS

O Jornalista Morei Mar-

��nd��t�·���izaeuâ,�e��a;çe��
.... llelos Estados do Rio Gr�n
de do Sul, Santa Catal'lua
(. Paraná, com o objetivo
de preparar uma serie de

reportagens sobre a econô
mia desses 3 Estados.

Procedente do Rio Gran
àe do Sul, já elaborou o

Jornalista Morei Marcon
des, uma sêrie de reporta
gens à respeito da econo
mia· Gaúcha. Agora, em

Santa Catarina, o referido
jOInalista tem visitado vá
rias qas nossas principais
cidades.

TUBARAO RiTMO FEBRIL

DE TRABALHO

Falando das diversas ci
dades do Sul do Estado,
cne acaba de vIsitar, de
clarou-nos o Jornalista Mo
reI Marcondes, ter-se im�
pressionado vivamente com
o rítmo febril de . trabalho
dos Tubaroneljlses. Disse,
ainda, ter-se impressionado
com as obras da Sotelca,
obras essas. que, no seu en�
tende�.. , constituem um em

preenchimento básico para

FelicHações
a I> ESTADO
Como é do conhecimento

público, o-remai O ESTA
DO adquiriu, em São Pau
lo, em dias da semana pas
sada, uma nova máquina
impressora, com a qual se
coroca em plano de igual
dade com os demais orgãos
do BrasiL A propósito, on
tem, u n03SO Diretor rece

bem, do Presidente da cê
mara Municlpnl de Flo
rianópolis. o seguinte des
pacho telegrâflco:
DE FPOLIS
PARA DIRETOR ESTADO
CAMARA MUNICIPAL

DE FLORIANóPOLIS POR
PROPC3TA DO VEREA
DOR HELIO ABREU FELI
UTA ESSE BRILHANTE
óRGAü DA IMPRENSA
CATaRINENSE PELA FE
LIZ TWCIATIVA ADQUI
mNDO MODERNA ROTO
PLANA, O QUE COLOCA
ESSE JORNAL EM PLANO
IGUAL lI'JELHORES DO
PAiS. ses. WALDEMAR
VIETR/\ PRESIDENTE.

PALÁCIO 1)0 GOVfRt«t'- "

DESPACHOS: - Despacharam, ontem, com o go
vernador do Estado - Eng. Annes Gualberto, Secretá
rio da Viação e Obras Públicas _ Dr. Milton Leite da
Costa, Procurador Geral do Estado _ Dr. Acácio Gari
baldl Santiago, Secretário do Interior e Justiça _ Ge
raldo wetaer, Secretário da Fazenda - Dr. Jade Maga
lhães, Secretário da Segurança Pública _ Waldir Macu
co, Diretor do Tesouro - Eng, Paulo de Freitas Melro,
Presidente da C.E.E. - Jornalista Martinho Callado JJ.;.,
Secretário de Educação e Cultura.

AUDItNCIAS: - O Governador do Estado recebeu
em audiência, ontem: O Presidente e Secretario da
Federação dos �abalhadores da Construção nuoonréría Ide Sap.ta Catarma - Representante dos Sindicatos dos
Trabalhadores nas Indústrias de Itajai _

Represen-I
tantes dos Sindicatos dos Trabalhadores nas Indústrias
de Blumenau - Presidente dos Sindicatos dos Traba
lhadores n� Indústria de Florianópolis _ Representan
te dos Sindicat.os na Construção Civil de Rio do Sul _

Representante de Sindicato dos Trabalhadores de Im
bituba. f

Assembléi� Legislativa
CONVITE

A Mesa da Assembléi" Legislativa convida as
excelentíssimas autoridades civis, militares e religio
sas, entidades de classe, a imprensa, ro rádio. e o povo
par.a, a 15 do corrente, às 15 horas, assistir a instala ...

ção dos trabalhos Legislativos em Sessão Solene, da
3.a Sessão Ordinária da 4.� LegislatUl'a, no edifícia..

sede do Poder Legislativo Catarinense.
Florianópo·lis, ] 1 de abril de 1961

Deputado Jolio Estiva.let Pires
PRESIDENTE

Deputado Agost.inho M'tgnol1i
1.0 SECRETA'RIO

Deputado Altir Weber de Melo
2,° SECRETA'RIO

Fre�Qanao
Anteontem, com a FRAGOROSA qUe a UDN

levou na Assembléia, os meios oposicionistás
ainda .tiveram que amergar ·outros revezes, em

Braço do Norte, em Taió, em Plratuba, em Tan_
gará, em Guaramirim, em Urubici, em Há, em

ltuporanga, em VidaI Ramos.
-

Foi muita sumanta junta. Assim os alegres
rapazes da "Diário da Manhâ" acabarão fic�lll'"
tro ff.ri�tes !

, Esfados do Sul: ,

BA'PIDO DESENVOLVIMENTO
de uma forma admirável,
pelo gemínário Sócio Eco
nômico de Santa Catarina.
Falou, ainda, sobre o

carvão catarinense, dizen
do existir a perspectiva de

um. aumento de producão
do carvão metalurgico pa
ra o fornecimento a Ola.
Siderurgica Paulista e a

trsímtnas.

Ü Jornalista More! Mar
condes Reis, depois de vi
sitar o Vale do lt.ajai ini
ciará uma série .de repor
tagens sõbre a economia
catannense.

Sra. Des. Arno'
Pedro Hoescb!

A data de hoje assinala
mais um natalício da
exma. sra. Hilda da Silva
Hoeschl, virtuosa esposa
do nosso eminente amigo
sr. Arno Pedro Hoeschl,
integro Desembargador do
Tribunal de Justiça deste
Estado e elementos muito
relacionados em os nossos

meios sociais e culturais.
A ilustre dama aniver

sa-riante, à oportunidade,
será alvo das mais signi
ficativas provas de apreço
e estima por parte de seu
vasto círculo de amizades,
às quais, respeitosamente
nos associamos, formulan
do-Ihe e à sua exma. fa-
Iiiilia, os melhores votos de
felicidades.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


