
___FL_O_R_IANÚPPLIS, quinta-feira, 11 de:.���!e� _. .�_ •. -

LIRA TEHI-S CLUBE - DIA ONZE DE MAIO - GRANDE "SHOW" FAMOSA ORQUESTRA DO PARAGUAI - OS
JOCKRS - MESAS NA RELOJOARIA MULLER - CR$ 4 O O'. O O

[m�rêsa Nacional �e NaYe�a�ão -Hôe�c�i1J[
--------

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senh.ores acionistas

Na forma dos nossos estatutos e da legislação Vigente, vimos apresentar
a VV. SS. o balanço do exercício encerrado em 31 de Dezembro de 1960. a res

pectiva Conta de Lucros e Perdas e o parecer do Conselho rtscai.
A Diretoria está ao inteiro dispôr para quaisquer ínrormacões ou esclareci-

\ mento�l��::�O�i�� i�I�:r��:����S�:i��60.
.

Acelon Dario de Souza, Diretor Presidente

.J .

Demerval Vieira, Diretor executivo
_

EMPRÊSA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE S. A.
ATI V ()

IMOBILIZADO
Navios 45.380.000,00

1l.895.626,50 54.275.626,50

1.304.967,50

24.557,716,80
26.097.030,40 50.654.747,20

200.000,00

C'S 106.435.341,20

\
55.000.000,00
2.700.000,00
1.600.000,00 59.300.000,00

500.653,60

i8.01O.<.l08,60
28.424.279,00 46.434.687,60

200.000,00

Embarcações Portuàrtas

DISPONIVEL
Caixa: em moeda corrente e em Bancos

REALIZAVEL.

Devedores: ê curto prazo
a longo prazo

COMPENSAÇAO
ações caucionadas

PASSIVO
NÃO EXIGIVEL

Capital
Fundo de depreciação
Fundo Trabalhíata

Lucros à dispoaiçãn da assembléia
EXIGIVEL

.

Credores: à curto prazo
à longo prazo

COMPENSAÇAO
Caução da Diret.oria

ors 106.435.341,20
Florianópolis, 31 de Dezembro de 1960,
Acelon Dario de Souza, Diretor Presidente
Demerval Vieira, Diretor Executivo
Francisco Candido de Souza Lima, Técnico em contabilidade reg. no

C.R:C. sob n.o 0008

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Horst Buechler
Ivo Reis' Montenegro

Esta li (())lU receita aprovada pela "Cozin'w Royal". Prove êstes eoctnncs com Chã Tender Leal

Grandes e pequenos vão repetir!
DOCINHOS ORIENTAIS

1/2 x/c. de úgua morna Coloque a água numa vasilha, juntando I colho (chá) de açúcar �e o fermento.
2 colh. (chá) de Fermento Deixe repousar 10 minutos, depois misture bem. Sôbre o mármore. coloque a
seco Flei$chma-nn farinha e depois, o sal, o açúcar, a manteiga, e o ôvo ligeiraménte batido. Acres-
ou I 1/3 eooteres de cente o fermento dissolvido e vá misturando tudo. até ligar completamente a
Fermento Fleischmann massa. Trabalhe bem, sovando de vez em quando, e pulverizando com farinha,

2 1/4 xíc. de farinha de trigo para que solte completamente das mãos e da mesa, Coloque numa vasilha alta
1/4 xk. ,+ 1 colh. (chá) e untada. Deixe crescer em lugar quente, longe de �on'entes de ar, até dobrai' de

de eçucnr _ volume - aproximadamente I 1/211. Toque a massa com a mão, calcando-a para
1/2 colh. (chá) de sal baixar, e deixe repousar mals 20 mino para completar a fermentação. Misture o

1 colh, (sopa) de manteiga açúcar mascavo, a canela, as passas e as amêndoas. Co)oque a massa numa

1 õuo superfície enfarinhada e abra com o rôlc. em forma de retângulo. Pincele com
• manteiga e espalhe sôbre ela a mistura de frutas. Enrole como para rocamboto.
Corte em 5 pedaços iguais. Dê 2 cortes paralelos em cada pedaço e arrume-os
como um leque. Coloque em tabuleiro untado, longe uns dos outros, é deixe
crescer até dobrarem de volume. Asse em torno moderado durante 10 a 15 mi-

1 xic. de açucar mascavo

2 colh.(chei) de canela em po
1/2 xic. de passes de uvc.

1/4 xtc. de amêndoas picadas nutcs. Enquanto môrno, cubra com o seguinte glacê:
1 anc. de açucar de confeiteiro - 1/4 colh. de essência de baunilha - 1/8 colh:
(chá) de essência de amêndoas - Leite ou de limão

G L A C �:
Misture o açúcar e as essências. Junte o liquido em quantidade Suficiente para
c gtacê ficar em consistência de espalhar.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Admitimos um funcionário que tenha prática
de Serviço de Escritório _. Tratar: SATMA

RUA ARCIPRESTE PAIVA N. 15 - 1.0 E 2.0 an ...

dares - Florianópolis (

Os. a�ai�BSinados. membros c_lo Conselho Fiscal da "Emprêsa Nacional

N�V:ri�e:���:isA�o=:��� dos l�v.r�s e papê.�I':.,',;;�':"'--+----��H�H�""UIA-""'''�I----,:
sociais, referentes ao exercíeto encerrado em trinta e um �e Dezemb�o de mll
novecentos e sessenta, declaram ter achado tudo em perfeita ordem, clareza e

regularidade, pelo que são de parecer sejam aprovados peles senhores acionistas,
o balanço, contas e demais atos da gestão praticados pela Diretoria da Sociedade.

Florianópolis, 6 de Fevereiro de H161.

João Batista aonnassts

EXIJA A
NOTA .FISCAl
DE SUAS ,COMPRAS! ... E, CDHCORtM AH

gORTEf� N�UNHO EJElEMBRO

DE SEU TAtÃO;YAtEl'MUHÀO
9, .. �

Troque' suas notas, até 31 de maio, (Somente até 31 de maio) nos seguintes postos e horários:
Pôsto da Rua Trajano (Prédio do Rancho da Ilha) - 2a a 6a feira _ Das 12 às 18 horas _ Aos sábados
_ das 9 às '12 horas _ Pôsto da Rua Vitor Meireles, 38 _ De 2. a a 6.a feira - Das 12 às 18 horas _

_ Aos sábados _ Das 9 às 12 hO{'as Pôsto da Coletoria Estadual do Estreito - De 23 a 6." feira _ Das
12 às 18 1101'as _ Aos sábados ._ Das 9 às 12 h01'as�

'.

GRÁTIS!

I DR. GUERREIRO DA FONSECA
.

,

Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta

"VENDE·SE ou TROCA·SE PltR
AUTOMÓVEL"

TRATAMENTO das SINUSITES sem operação pot
ULTRASQ!\' e IONlSAÇÁO, EXAMES dos olhos e

RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-I,OMB.
EXAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO�
DERNO EQUIPO RHENOL (único na Capital) Q.R&... _ __._

RAQÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

SI:\USITES pelos mais modernos processos. Opera em
Iodos os HOSPITAIS de Plortanõncl!s. ,

CONSULTóRIO - RUA JOÁO PINTO 35 (em
rreute a Radio Anila Garibaldi).

RP,SID�NC!A � RUA FELIPE SCIIMIDT fl9 _

F()�E - 8560,

CONSELHO ÚTILI
• A Rainha das Bicicletas aconsêlha pintar e

reformar sua bicicleta qundo se fizer necessãrto.tpots
�

ela é a sua condução.'
R'Ja CONSELHEIRO MAFRA, 154

lO
Uma casa para duas moradias, estando uma cesccu

pada preço de ocasião a rua José Boiteux nc 13 fundos
facilita-se o pagamento base Cr$ 500.000,00 tratar com °

proprietário a rua Orlspim Mira 31 f. Ou pelo telefone
62_60 com NILTON MEURER.
Vende-se por. Intermédio de caixas e montepio.

"COUTO DE MAGALHÃES"
CLUBE DE CAÇA. TIRO E PESCA
De "rdem do sr. Presidente, e de acôrdo com os

Estatutos em vigor, convoco os S1'S. Associados para
a Assembléia Geral Ornaria, a reelíaar-se no dia 11
do corrente, quinta-Feit-a, às 20 horas, na secretaria
do Clube 'Doze de Agosto, gentilmente cedida por sua
Diretoria, r.r�

ORDEM DO DIA

a) Reforma do Estatuto
b) Assuntos diversos

Não havendo número legal à hora marcada. a

mesma será realizada com qualquer número meia
hora após.

.

Fkmanópolis, 6 de maio jle 1961.
l znins Ulyssée"-I �.o -Bocretér+c

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,
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aval x PIUll RIMOS
VOLTADAS PARA O CLÁSSICO DESTA NOITE AS ATE NÇÕES DIlPÚBLICO - PROMETE EMOÇÕES A GRANEL

\

O SENSACIONAL DUELO
PELA LIDERANÇA INVICTA
Defrontam-se à luz dos. juntos do Avaí e Paula to na tabela da classifica- importância. E jôgo entre

I
dúvida alguma, motivo I Praia de Fóra, o maior pÚ""l campeão da cidade.

refletores do ��tâdio "Dr.; Ran�os, ambos i n v 1 c tos, ção. E' iôgc de
.

Campeo.. +

avaia_nos e paul,aínos ,é ao. porque teremos logo m�iS, blic? já visto no certame O públ!co v,ibrará come}
Adolfo Konder os con·! porem ,separados um pon; nato, tendo, assim, a ,suaJ tração das maIores, ,sem na praça de esportes 'ia em .endamento. I poucas vezes, ,pois Avaí 6

�

�.
Paula Ramos são edver;

�o.--,
'

-

�

���wmTI�� I m�:�i;�tL��:�::c!.�I::;::��:�,ér:::g�:,de::��::::� os seus dois compromissos bol oficial, Isto em 1943.

'<
pois goleou o Guarani por para se projetar como uma
7 x 3 e' o Atlético por 5 das mais legítimas' expt-es;

•
'" X 0, enquanto que o trl-I sões do futebol ceterlnen

colar começou empatando I se hajam visto a conguís..

"O ESTADO" X "A GAZETA", I' BRASIL E CHILE Doze e Atléti�o, os classilicados da Chave A �o; .0 d!;f.::::�e';,'eÁ:;��iO� I à�. suprema do ano passa;

DOMINGO À TARDE EM NOVO MATCH O campeonato da cidade,

I
dos dos íõgos realizados pela e. o Gu�ran.í, ambos' po� I O }?�O e,stá marcado 'para

.

dividido em duas chaves, te chave A, já termínadqs: 3. x O. Sao, ínegêvelmente, ter lICIO as 21 horas. 'As
Em local a ser designado, do- tarlna, a _t.ranscorrer depois Em nova luta, no mes':10 ve seu término de jogos, re- 26-4 _ Bocaluva 3 x Doze as melhores esquadras do; 19 horas jogarão as equi-
-.mgo próximo os dois gren- de amanha. liceal, em Santiago, estarão ferentes a chave A, onde

13
_ Atlétlco 3 x Fabiano 2 Campeonato e deverão oh- pes suplentes, pelo Cam;

des l'lvais da imprensa ilhôa, A turma cá de
_

casa, salvo hoje J.S seleções do Brasil e par tlerparam Bocaiuva, 00- 1-5 _ Fnbiano 2 x aoceiu- ter novos reforços. sendo! peonato de Aspirantes.
O ESTADO e A GAZETA, es- modtficações, d�verá alinha)-I' Chile. pela Taça "O'Híggma" ze, Atlético e Fabiano. va 6 _ Atlético 3 x Doze O. que, para hoje' pod:erão! Preços: Arquibancadas
tarão cm -renhtdc eontron- a.s.·üm: Amllt.on, Naco, ��- Se vencer ?u mesmo empa- Doze e Atlético foram os 8 5 Fabiano O x Doze 4 acontecer os reapareci; - CR$ 30,00 e geral ....
��bo� zinho e Wanderley; eepiu- tar, o BraSil ficará de posse classificados des'ta chave' _ Bocaíuva 2 x Atlético 3. mentos de Edio e Oscar no: CR$ 20,00 Senhoras e Se;

---rT-�ontro faz parte ba e Ivan; Pedro Paulo, do rico troféu. que assim darão combate aos

I
Note-se a particularidade Tricolor, i e Cláudio, Nil- I nborítes

:

terão entrada
das comemoraçôes de maiS Maury, Flávio, Osmar e Os- dois representantes Que sai- /lOS resultados conquistados son, Abelardo e Enísio, no I franca.

��ti;:odi�:I�u:s sa�tam��_ Dr. Hélio Peixoto ��o cda:U��::t�' p��a ����S:c� �:��I::�é��� j!IS�:�:as �reê� MAIS UMA VITÓRIA DO "PIONEIRO"
Brandão Ingressou DO Carlos Renaux Advogado Vejamos então OS resulta- I ceu pela contagem três.

l'e�I�;:�:m�uar:���I�m�:� �o� t�;:ll'�; da e�I�:,ra:e���in��
O clássico médio Brandão, futebol, Isto devido as c' Escritório - Rua Felipe BATIDO O PAYSANDÚ PELO USATI domingo, na bala sul, a i-e- da "Orlando Filomeno", nu-

reveíeôo pelo Olimplco de cunstàncias Que o clube Schmldt, 37 - 1.0 andar -

No cotejo numero dois, por ma homenagem dos direto-

lalumenau e que brilhou no paulista exigltl. pelo seu �:d!�cla _ Alameda
Na tarde de domingo, foi sinal o mais Importante da

ND ENDENTE 1
res do Clube àquele que em

;orintlans de Presidente ��:::�:�::ae::tó��:tra��� Ad 1#0 Konder 27 Caixa
iniciado o campeonato da rodada, tivemos em São Ba-! I EP vida foi um dos mais entu-

/� =:ll�::::;ss�!O n:a�:;lO:c��� Brandão, assinou contrato po;t;l, 406 - t�lefO� 2432. ��� �e::a��:���oB�d;U��!: �:�:a�d��él�i���e �:�!e� X ORLEÃES O :�as;��v�:sP�I;�Stti�:S. lig;�:
naux da cidade de Brusque. com o CarloS Renaux por

'I'
MADEIRAS PAR.t. partidas. Em Brusque, o endente do Usatl pela con- 'A tarde de r.o de maio, no gesto de simpatia, o Veleiros

O notável médio, falando à uma temporada, devendo
I \ :::ONSTRUCAO Guarany recebeu a visita tágem de 3x2, o que bem gramado do Estádio do da Ilha, homenageou nesta

reportagem declarou que foi entretanto, ao ,final, voltar a
IRMAO'\ D!TE:--JCOURT do Humaitá de Nova Trento, atesta a melhoria técnica Paula Ramos, o oneêes F. oportunidade ao sr. Orlando

falçado a Ingressar no car- defender o.<::hmpico, clube I ("', \ � r." � ;�, ,I) Nf ,�Ol não indo além de um em- apresentada pelo conjunto C., da Rua Almirante

La-I Filon�ello, representado na

los Renaux, pois em caso de seu ccracso. .N"CO :,>'�"�',':) 0""""'"
pate pela contagem minima. local. mego, combateu o C. A. In- ccssíêc pela sra. Viúva c

contrario deixaria de Jogar dependente, da Trindade, alguns 'parentes Que assim

A NOVA DIRETORIA DO CLUBE. numa partida oh'la de tan. prest.ígtaram a festa do la-

ATLÉTICO SÃO FRANCISCO ��;n��\'��:L::I:� es:���: ;116meonc��r::�:;todadaP��:���
aos apreciadores do futebol rada.

Os abaixo assinadOS, membros do Conselho FIscal dos "Est.alelros Arataca

S. A.", t.endo procedidO ao exame dos livros e papéls._balanço. Inventário e demais

dncumentos, especialmente dOS negocias e operações sociais, referentes ao exerci

:io encerrado em trinta e um de Dezembro de mU novecentos e sessenta, declaram
ter achado tudo em perfeita ordem, clareza e regularidade, pelo que são de pa_

recer sejam aprovados pelos senhores acIonistas, o· balanço, Contas e tlemais atos

ia gestão praticados pela DIretoria da Sociedade.
Florianópolis, 'I de Fevereiro de 1961.

Ace10n Dario de Souza
Rodolfo âcheldemantel

Francisco Arcanjo Grlllo

" R E C R E I O D O A V A-'-í,-,--DO-M-IN-G-0-D-IA-14 - NO BAIRRO CAMPINAS - LOCAL APRAZíVEL (UM GRANDIOSO PROGRA"
MA RECREATIVO E ESPOR TIVO) - MÚSICAS - REGIONAL DO SERRATINE - B ARRAOUINHAS - LEILÕES - ETC. - FUTEBOL -

CORRIDAS D.E BICICLETAS - CORRIDAS I)E.CAVALO - LINHA DE ÔNIBUS DURANTE TODO O DIA ATÉ O LOCAL.

�,...
_:_.,:.';���, ����\�.)_/_,�/__--_c�'_.;Z�L=.:__'.c�-_;,

Estaleiros Aralaea s.a.t
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas
Na forma dos nossos estatutos e da legislação vigente, vimos apresentar

a v. aas. '0 balanço do exercício encerrado em 31' de Dezembro de 1960, a reepec-

''tT1t �t,\ cc Lucros e Perdas e o parecer do Conselho stscer.
_

A Diretoria esta ao inteiro dispôr para quaisquer tnrormacocs ou esclare

cimentos Que V. Sas. julgarem necessários.

Florianópolis 31 de Dezembro de 1900.

_

'

�?r Brucgemann Pin.to � Luz e _�i�a - Diretor oere�te

BALANÇO GERAL encerrado em 31 de Dezembro de 1960

A T I V o

1mobilizado;
PROPRIEDADES, PLANO INCLINADO,
MAQUINARIO E INSTALAÇõES
MÓVEIS E UTENSILIOS

Di&ponível:
CAIXA: em moeda corrente

Realizável:
ALMOXARIFADO:
DEVEDORES: n. curto prazo

1.709.878,50
7.037.288,80

u. ......

23.100.000,00
340.000,00 � i

738.034,50

8.74;7.167,30 .�..'

227,051,80 ��,

200.000,00 �3.352.253,60

30.000.000,00
315.000,00
200.000,00
900.000,00

1.737.253,60

200.000,00 33.352.253,60

PREJUIZO .

Compensação;
AÇOES CAUCIONADAS

PASSIVO

Nilo Exigivel;
CAPITAL
FUNDO .PARA DEPRECIAÇAO
FUNDO PARA CONTAS DUVIDOSAf_I.
FUNDO TRABALHISTA

Exigivel:
CREDORES=, a curto prazo

compensação:
CAUÇAO DA DffiETORIA

FlorlanópoUs, 31 de Dezembro de 1960.
ESTALEIROS ARATACA S. A.

Acyr Bruggemann Pinto da Luz e Silva
DIret['r' Gerente

. Martinho Aurélio Bonett!

Técnico em Contll.bllldade - C.R.C. SC
Carteira. n.o 2.401

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Recebemos e agradecemos aogéno Zattar e Jorge Cc-

o seguinte ofício: eyn _ Guarda Esportes: varzeano. A regata foi dividida em

"São. Francisco do Sul, 9 Epaminondas P. Tavares _ Perigosas investidas reaU- duns etapas, em 'trajéto
de Abril de 1961 Membros do Conselho: Na- saram as duas .equípes no triangular, teve como vence-

limo. Sr. Redator Espor- aárfo M. Veiga, Pedro tgnês primeiro tempo de luta, o dor o barco Pioneiro, que

tívo. da Silveira, Evaldo Oliveira, 'lUE -rêz vibrar torcedores necessitou disputai' .com o

Prezado Senha!'. Itamar Ferreira, Heitor Sil- das dua� agremiações. En- barco Kon Tiki, o titulo, já
Apr�z-nos levar ao conne- verra. Tutíblo de Oliveira, tretanto o marcador perma- Que cada barco havia se co

cimento êe V. S. QUC, em Acácio Vieira de Araújo, Ja- neceu em branco atê a con- locado em prímeírn lugar em,

reunião realizada no dia 26 Iy Paiva, José A. Pinheiro, efusão dê�te pe�lodo. cada regata. Pela manhã

do mês p. p.,- foi empossada José Mafra da Mala Arman, O Orleães fOi mais con� venceq Kon Tikl)-a tarde

�que ctirigJ;â�b�d��S �nTi�\�����tf!� 4u�lto n;4s;::�::�;.;.: Pl������� entÃo � ql�i:-----
do mesmo no biênio 1961- Netto, Pedro liamos de Oli- meta guarnecida por Ari, CaÇa0 "tios barcos e seus tri-

19"'2", e que ficou assim cons veira, Maxlmo Elias Zattar, mas· os rubros-negros, mes- pulantes, computando-se os

tttuida: Abrahão Patruni. OUço Car._ !ll() sentindo o poderio do pontos dos dois períOdos:
Presidente de Honra: 08- vaiho. Joel Dias Bello, Car- .adversârio. resistiram às in- }.O lugar: Pioneiro, com

valdo Zattar _ Presidente: los oJ'>é Imiclo. Ayl' Fernan_ .-cstidas e�lpregando todos Walmor Soares e Osvaldo
Pedro Michelon _ Vlce-Pre_ de� e Francisco Lehm _

)S esforços em contra-ata- Fernandes.

sldenle: Manoel Gomes de M&ssa�lsta: Manoel Basilio [ues, os quais não foram 2.° lugar: Kon Tiki, com

Araújo _ 1.0 Secretârio: Lemos - Diretor de Espor- menos perigosos que os en- Osvaldo Nunes e João Soares
Carlos de Oliveira Bronze tes: Hélio Braga. 'etados pelo seu contendor. 3.0 lugar: Argonauta, com

Júnior _ 2.0 Secretário: Na certeza de continuar.. E em Walter Gomes o ln- Nelson Spoganltz e AIfredo
Heins Foerster _ 1.0 Tesou� mos merecendo o apãlo f iependente teve sua peça Hleilmann.

eira: José Beiro _ 2.0 Te- atenção de que sempre fo' Jrlncipal no lance que re- 4.° lugar: Sire, com Ni_

�ourelro: Aristides Ferreira mos distinguidos. aproveita
ultou a anotação do único waldo Hubener e José Mar·

_ Orador: Cola tino Belem mos a oportunidade para
ento do encontro. Seu de_ tms.

_ Diretor do Patrimônio: apresentar as nossas, -ensor, depois de fintar dois 4.0 lugar: Pinduca, com

>\jahmar Kieling _ Diretor Saudações Esportivas adversários, cruzou para a Joaquim Bello e Gabriel Be-

I'écnico: Alexandre Mattar l). Clube Atlético São Fran Jôca do gol e acompanhan- renhauesen.
_ Diretor de Propaganda: cJ<.co lo o lance Wilmar, livre, 5.0 lugar: Ciclone, com

Hlh'i.rio Medeiros _ Repra- Cm'los de O. Bronze Júnior
!oncluiu para o fundo das José Chlrlgulni e Odilon

'wntante junto a L.F.F.: Or- 1.0 Secret.árlo As duas esquadras dispu Conti.
lando Ribeiro de Campos -i PCdro Michelon ����::a partida assim [01'- Ad6,Omal�gN"'u'n'csop"':�egsa'F'.lhoOonC'Departamento Médico: Drs. PresIdente. • •

INDEPENDENTE: Arl, Onlldo Monguilhott.

.l�lter �i1.va, Haroido e

val_,
O barco Audaz, foi des

mr; AClho e Edu; Osmar, classificado nas duas rega
Walter Gomes, Vavâ e Vil- tas por Irregularidades_
-nar. Apó<; a regata a viuv.a do
ORLEAES: Nelzl, Orival, homenageado e demais pa-

�';�����: eJ���°ir���:.m::iO� I �::��h��z:���e��!���:: �:
I, Guida (depois Gercino) e grande regata de encerra_
Careca. menta.

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MATERNIDADE CARMELA OUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

1\!1dlUIUjllgt8i1: DRs. A. ,I. NOBREGA DE QLI\'I>:IHA
IWALDO J. R. SCHM:J'EB

t:J.aDl"1I do Estõmago - Vel'lcula 8U1ar _ Rio.

roraJ. _ (k301 - Intestino, etc.

Uistero!lalpln,orrafla - Radlo,rafla Obltélrlu
iGr:nidêz) - RadiOlogia Pedlátrlea.

IlISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SlE:tIENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
IND�ÇO; Rua Irmã Benwarda ./0. ODlbUJ l por

� fA:lmte. LamelO).

VENDEDOR
Organização em pleno desenvolvimento necessita de
elementos que possuam realmente grande capacidade
de venda, com bôa apresent�ção e dispostos a traba.
lhar, para viajar. Eventuahnente poderemos estudar
admissão de elementos sem experiência.
Ordenado, ajuda de custo e ótimas comissões. Marcar
entrevistas pelo fone 24.. 13 com d. SILE'SIA.

-

CHRYSTALDO C. ARAUJO
E FAMILIA PARTICIPAM E OFERECEM AOS PA

RENTES E PESSOAS AMIGAS SUA NOVA RESIDi!:N
CIA A RUA CEL. PEDRO DEMORO, 1960 - TELEFONE
6271 - ESTREITO - MAIO DE 1961

,�
ALCINO FOI MESMO PARA O

PEBOL PAULISTA
O meia médio Alcino, per- concurso de Alcino, pois

.encenLe ii esquadra do Oa1'- serviu oomo transação para
los Renaux, acabou mesmo a Volta de Brandão.ao fute
ingressando no f u t e b o I boi catarlnense. Nesta opor
!)<lulista depois de uma ten- tunidade do registro, . faze
�ativa infrutífera em meados mos votos que Aloino seja
de 1960. Agora, o clube pau_ outro "Catarina", a brilhar
lista conseguiu finalmente o em gramados paulistas.

Jogadores gauchos para o Vasto Verde
O treinador Laerte Dória, autorização da diretoria do

q� assinou contrato com o Vasto Verde, para tentar a
Vasto Verde, por uma tem- contratação de três jogado
parada seguiu Para Tubarã' res gaúchos sendo um ponta
e de iii irá ao Rld' Grande esquerda, um lateral e um
do Sul, tratar de assuntos médio volante.
particulares. Dória. levou

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RUBENS 011 ARRUDA R "-MOS

\nrasros

DOMINGOS F. DE

AQUI_NO•GBRENH

Base Aérea

"O ESTADO"
Por motivo de o dia de

hoje (Ascenção de Nosso
Senhor) ser considerado
sanunceco, este jornal
),:'1.0 dará expediente, com

(. que não circulará ama-
.

nl15.. A sua Direção co

munica, ainda, aos seus

,anunciantes, assinantes e

leitores, Que, sábado, tnm-
_ hem, O ESTADO não cir

culará, voltando a faze-lo
somente domingo, Isto em

virtude da instalação de
J10Va máquina impressora.
Outrossim avisa que a tra
dicional festa de auíversá-
1 ia este ano não se verlfl-,
"Cará na data de 13, mas
sim na semana vindoura,
quandc será inaugurada
as reformas por Que está
passando.

CRIADA EM 1952

A Esquadrilha, criada
em 1952, esta Subordinada
R Escala de Aeronautica, e

é rormeoa por aviões NA.
T. 6, empregados na íns

trucào elos Cadetes da re

Ier-ld-r Escola.

MANOBRAS

A Esquadrilha, sob o Co
mando do Capitão-Aviador
Alaoi' Vieira de Castro,
executou audaciosas ma

nobras, entre as quais:
looplng desfolhando para
baixo, touneana barril,
looping desfolhando para
cima e acrobacias indivi
duais Brak.
A ESQuadrilha da Furna

ça tem-se exibido com su

cesso em várias cidades
brasileiras e americanas.
- Sua finalidade: difun
dir O espírito avtatórto na

juventude e propagar os

feitos da FAB no Interior e

Sra. RUTE , HOEPCKE DA SILVA
Dama ele peregrinas vir

tudes, Dona Rl�te, esp6sa
do nesse ilustre conter
nineo dr, Aderbal Ramos
dtt Silva, orançeow na so

ciedade catarÍ1lcnse lt sua

;estlm'; e. o se,! (mr�ç(); JlBla
desesl!tdado bondade do
seu COi'acão. O seu nome,

sempre envolvido pela res

peito e pela admiração, es

tá muariuoelmente ligado
a todos os movimentos de
mlidaricdade humana pro
mavidos na Capital e 1�0

Estado. Esse aspecto da.
ao seu digno esposo, ·ainda
SIUI .oers01lldidade, comum

há 1JOUCOS dias, quando o

cstil1urdo casal festejava
,�lIas bôdas de prata, moti
"LOlt eloquente elogio e re

lê·vo jeit(l do púlpito pelo
Revmo. Mons. Freclerico
}/OUOld, vfgario geral da
Paróquia.

. Dona Rute festeja hoje seu aniversário natalício.

Aos votos de leltcidades sem conta e aos parabens que

�eceberrí, acrescerão preces anónimas e fervorosas pelo
!lent· estar do seu amantissimo lar.

O ESTADO, respeitosft1l!ente, leva-lhe, e (Ias seus,

jll11i/fMQS cum.primentos pela festiva data.

PUBLICAQAO DA MATt
RIA NO mARIO DA AS

SEMBL'SIA

Na ultima sessão do Po
der Legislativo, o lideI' do
PTB, deputada Evllasio
Caon·, sugeriu à Mesa da
Assemblêia a publicação,
f.O Dió.rio Olicial daquele
ôrgâo, de discursos dos
parlamentares que solici
tassem a divulgação de
seus, trabalhos, de-vez que,
a inserção de tôdo o expe
diente atrasaria senslvel
velmente as edições da tôo
IJ:la oficial. O deputado Es
tJvalet Pires, presidente da
Assembléia, entendeu de
bom alvitre a sugestão do

DEPUTADO LAURO
LOCKS

Vem de assumir uma

eadeira na Assembléia Le

gislativa, na vaga do depu·
tado Augusto Bresola, re

centemente licenciado, o

sr. Lauro Locks, valoroso

representante do. PSD de

Biguaçú e um dos mais
respeit.ados têcnicos em

matéria educacional no

Estado. Nas vezes anterio
les em que tem substituido
representantes efetivas, o

deputado Lauro Locks tem
merecido, de todos os seus
pares, indistintamente, a

atençâo e o respeito de
que ê merecedor, por seus

grandes conhecimentos em

questões de educação e

ensino, além de outros as

sunto que aborda com se

renidade, inteligência e

sabedoria.

ontem
principalmente no exterior.

EsE:i. assim composta a
Esquadrilha: Capitão Avia
dor Alaor Vieira de Castro,
Comandante; Tenentes
Aviadores, Durval Trinda
de, Antonio Artur Braga,
Muriln de CarValho, Othon
c. Monteiro e Ronaldo Jae
cket.

3S- aniversário
convtdedcs, reconhecendo
se a perlcla e bravura da
queles Oficiais da gloriosa
Fôrça Aérea Brasileira

A Esquadrilha realizou
em Florianópolis feito iné
dito, passando, em forma
ção por baixo da Ponte
Hercillo Luz, em alta v.e

Iocldade.

Os Oficiais da Esquadri
lha foram muito aPlaudi
dos pelas autoridades e

Centro Acadêmico Pede,
Cópia .de Documentos

O Centro Acadêmico "Jo
eé Boiteux", da Faculdade
de Ciências Econõmicas
enviou ao sr. Prefeito, em

data. dc ontem, o seguinte:
Exmo. Senhor Prefeito

Municipal de Florianôpolls

O Centro Acadêmico Jo
sé Boiteux da Faculdade de
Ciências Econômicas da
Universidade de Santa Ca
tarina, por seus represen
Jantes legais Infra assina
dos, tendo em vista as
medidas anunciadas pela
Emprêsa Florianópolis StA.,
concessionárias dos servi
ços de transporte coletivo
cesta Capital, em face
da decisão de V. Exa., nco

Ihendo a suíestão do Con-

selho Municipal para As
suntos Executivos, no sen

tido de ser autorizado o

aumento das tarifas em

10%, c sendo do interesse
deste centro estar presen
te a todos os debates refe
rentes ii. matéria, vem,
respeitosamente, requerer
n V. Exa. que se lhe for

necu cópia dos documentos
de que se refere o arf.....
1.875, do Código Municipal
de jrtonenópons.
Têrmos em que P. Defe

rimento
Florianópolis, 10 de maio

de 1961.
Waldil' Velloso da Si111a

Presidente
Márcio Pinto da Luz

secretãno

Melhoramentos no·Abrigo .de
Menores, Penitenciária_ e ,I:O.E.

O Governador Celso Ra
mos esteve em reunião
com o Secretário de In
terior e Justiça, Dr. Acá
cia G. Santiago, tratando
de diversos assuntos liga
elos àçuete Importanle Pas
ta governamental. Entre
os de mete importância

salienta-se melhoramentos
na Penitenciaria do Esta
do, instalação de novos

pavilhões para encaderna
ção e marcenaria no Abri
go de Menores e novo pré
dia para a Imprensa Ofi
cial do Estado.

Moradores da Rua Vieira/da Rosa
Satisfeitos (Com Providencia

Governamental
"\lá.I:1n� !:unUt!l.;; dn RuI\.

Vieira da RoSa, beneficia
das 'com recente medidas,
dirigiram carta ao oover
nadar do Estndo, assinada
pelo Sr. Osvaldo Teodoro
dos Santos e outros. agra
decendo a extensão, até
aquela via pública, da rê
de de água. A missiva res-

���l:r;��et���AJ::;;
•

Petr�t Diretor do Serviço
de Agua e Esgôto, bcm
como de sua equipe de nu
xnreres, destacando ainda
que o melhoramento agora
conseguido vinha sendo
pleiteado há vários anos.

SURGEM OS JATOS

Surgiram, posteriormen
te, nos céus da Capital
cetarmense, os famosos
Jatos da Base Aérea de
scno

'

Alegre. O.> jatos
"Meteor", realizaram inú
meras acrobacias ímpres
atonando a assistência quer
pela alta velocidade quer
pela perícia dos pilotos.

JOGOS

Realizaram-se diversas
partidas de futebol de
satão, entre Oficiais da
Base de Perto Alegre e on
ctats da nossa uase Aérea.
As 13 horas tevo inicio o

churrasco comemorativo,
com a presença de altas
autoncaees militares c
convidados.
Um coquetel, oferecido

as altas patentes das For-

���e�rmxgasnO:1;ter�f���
cultural, social e, econômi
co, encerrou as resttvída
des, que assinalaram o 380
aniversário de criação da
quela Unidade da FAB.
"c Estado" leva ao Co

.

mandante Bandeira Maia e
nos Oficiais da Base Aérea
de Florianópolis os mais
etuslvos cumprtmentss pe
la efeméride.

(l MAIS AN'I'jflO DIAlUO DE

SANTA CATAlUNA

ANO XLV" - N,o I 4 I 7 O

EDI('.ÃO DE no.m _ 6 PAGlNAS

Já foram reiniciados os trabalhos de 1'ecUpe1'(lção da
Ponte HercHio Luz, tpara l(ll qual o GovernadOr Cetsc
Ramos pedira prioridade.

A passagem, ontem, do 38.° aínversárío de Instala
laçãc do Destacamento de Base Aérea de Florianôpc ..

lis, foi assinalada por inúmeras "solenídades.
Às 8,30 horas houve desfile da tropa' em frente

ao péteo de Comando.
As 10 horas começaram a chegar à Base Aérea

autoridades e convidados.
Às 10,30, com a presença do CeL Bandeira Maia,

Comandante da Base, Capitão de Mar e Guerra Ernes.,
to Mourão Sá, Comandante do 5.°, Distrito Naval,
Comandante Arnaldo Rizzo Soares, Sub-chefe do
Gabinete Militar da Presidência da República, CeL
Alvaro Veiga Lima, Comandante da 16.· C. R,.Cel.
Pinto da Luz, Comandante do 14.0 B. C. e muitas

outras altas patentes das nossas forças armadas, ini ...
cícusse a demonstração de acrobacias, realizadas pela
Esquadrilha da Fumaça,
O arrojo e a capacidade lotos da FAB.

dos pilotos lmpresslona
rum 11 tantos Quantos as

staurcm à magnifica der
monstracêo dos bravos pí-

rrêxtc na últirna u{:gina 1

ra�res e freiras a�aD�onam �uba
HAVANA, 10 (UPI) - o jornal "Combate" de;

clarou que "cerca .de dois mil sacerdotes, freiras e

religiosos falangistas contra-revoluctonértos" desfila;
ram pelos escritórios de imigração, com o fim de lc ..

grar sua saída do país,
"O governo revoluciona

ria - disse "Combate" _

havia declarado que não
p�el'lrl.Ulri3. Q. pennanencie
no ..llnís . d9 sacercotos es
J.:rangeh'os contre-revot.j
cronartcs. Contudo, crere
r-eu-se licença àqueles pa
dres que nüo mantinham
autude contra-revoluciona
lia para exercer seu sa
cerdocto no 'Pais. A medi
da generosa do governo
foi l�till2:ada, • agora, pelo

nas negociàçôes:Exilo
mais 600. milhões, para

o Brasil
WASHINGTON, 10 (FP) - o sr. Clemente Ma·,

riani, minislro das Finanças do Brasil, declarou oniem

que anunciará os resultados de; suas negociações nõ
iníCio da próxima semana, antes de regressal' ao seU

país.
O ministro brasileiro Jalou aos jornalistas depois

de uma entrevista: com o sr. Douglas Dillon, secretá
rio do Tesouro dos EUA. Indicou que as negociações
estavam terminadas realmente, e que se tratava sil1' ..
plesmente, agora, de redigir os documentos referentes
aos acordos concluidos, O sr. Mariani salientou que as

negociações com o Tesouro, o Fundo Monetario., In ..

ternacional e o BancO Export_lmport haviam}e de..
senrolado "num clima muito favorável".
O ministro brasileiro es- sldente Jãnio Quadros,

teve no Tesouro em com- empreendera _negOCiações
panhil\ do embalxa.dor Val- financeiras durante as se

t.er Moreira S"ales, que, em manas que precederam a

sua qualidade de repre- visita a washington do sr.

sentante especial do pre- Mariani. O ministro Ma
rlan! seguirá amanhã pata
Nova Iorque, para confe
renciar com os bancos par
ticulares. Essas negociações
versarão sobre os prazos
de pagamento dos empres
tlmos anteriores de du
zentos milhões de dolares.
Ele espera regressar a Wa
shington na proxima se

gunda·feira, para assinar
os acordos de emprestimos
concluidos com os diferen
tes organismos governa-

Tomou Posse
o Novo ,Executor·
do Acôrdo
Florestal
Em solenidade realizada

ontem à tarde, na séde do
Acordo Florestal, nesta Ca
pital, tomou PoSse da che
fia daquele orgão O enge
nheiro agronomo João Qui�
rmo Netto, do Quadro do
Ministério da Agricultura.
Como se sabe, o novo Exe
cutor do Acôrdo Florestal
com o Estado de Banta
Catarina foi nomeildo re
centemente pelo sr. Minis
tro da Agricultura para.
substituir o sr. Cesar Seá-

mentais e internacionais.
O total da divida ext.er

l,a do Brasil eleVa-se a
dois bilhões de dolarcs. O
total dos creditas novos,

��cAl0 j����1 3. O�I�;��iSl��� r-------
internacionais, e na Euro- S A B O R O S O ?
Rgo �l�������e-d� �Olll����. d6 S O C A f E. Z f T O
�����? ���17ita�ii�á, ��tre:��� '------_....J
SO, com uma soma de 140
milhões de dOlares, mais
40 milhões de dolares de
prazo de pagamento das di
vidas já contra1das pelo

�l��Sil junto a esse organis-

Ântes de deixar os Esta
dos Unidos, o minist.ro
brasileiro das Finanças es

pera visitar o presidente
Kennedy. Interrogado pe
los jornalistas a respeito
da possibilidade de uma

visita do presidente dos
Estados Unidos a· ijrasilla,
u sr. Mar:lanl respondeu
que tinha a esperança de
que o sr. Kennedy se deti
vesse na ca,pltal brasileira,
por ocasião de uma viagem
f'ventllal a Montevidéu, on·
de se reunir a Conferencia
Economlca Inter�merlcana,
em julho proxlmo. A Csa
Branca, entretanto, afir
ma que o presidente Ken
nedy não formulou ne
r,hum projeto nesse senti
do.

Governador <Determina:
COMISSÃO I DE \INOUÉRITO

o Governador Celso Ra
mos acaba de constit.uir
Comissão de Inquerlto, in
cumbida de apurar as
responsabilidades de aver

bação, falta de tempo de
serviço, procedida em livro
próprio da CEBPE, eonfor-

me relatório da presidên
cia daquele órgão, contido
em oficio de 17 de abril
último, sob o número 521.
A sindicância será pre

sidida pelo Dr. José Felipe
Boabald, Consultor Juridl
('0 do Estado.

Clero, o qual, em uma

�����Ib�a s���e;·ii�i���à .��
tocos 0.<; -sccerôotes, rrcaaa
e renuíoecs, Somente du-

���;�al °dO�lli���rit���ó:' d�
jmlgração, situados no

porto de Havana, decidiu
sobre 620 solicitações. Des
fie às primeiras horas da
manhã de segunda-feira, a

ampla avenida. do porto de
Havana se viu matizada
por numeroso BI'UPO deles.
Em conversação com os
pndl"í's, nossOS rellorlcl'Cs
puderam apreciar o elas
sleo acent.o espanhol que
indentificava claramente
sua nacionalidade:
padres falangistas".
A Faculdade de Medici

na de Havana é, desde
agora" "a primeira escola
de m�dicina socialista da
Amcl"lca". Seu ·decano

cebeu o titulo de "primei
!"O decano socialista". Essa
cecísõo, que constitui um

novo passo do regime de
Fldel Castro rumo ao so

cíausmo, confirma a afir
mação do Iider do Partido
Socialista Popular Cubano
teomun1sta), Anlbal Esca
.aate. segundo a ctuttl: "a
Republlcn cubana. .('ntrolJ
na. fuso do sOClalismo't.
O problema é, agora,

saber se Cuba deve ser

constcerada pelos outros
xstados Americanos como
oemocructn popular. O
mtntsrro brasnetro das Re
'ações axeenores, Afonso
Arinos, declarou, em um
recente dtscurso, que, se
Cuba é uma Repualiea Po
pulaI" Comunista, o Brasil
!;erú obrigado a COll'lprOVar
(Iue Cuba excluiu-se, vo

hmtal·iamente, do sistema
politico e jurldico Intem
Iflc.rh::ano. Esta declaração
l,ão foi comentada oficial
mentc em Cuba. mas é fo
ra de duvida que provocou
uma certa surpresa, pois,
\) presidente Jânlo Quadros
era considerado pelos cas
tl·lsta.'1 como .um amigo
I�om o qual se poderia con.
taro Sabe-se, par outro la
do, que o governo de Bra
.sllla pediu à sua Embai
.,(fida, em Havana que
precisasse o alcance da
proclamação de uma "Re
pUblica Popular".

.

DISCURSO ,DE ,JK NOS ANAI�
DA �SSEMBLÉIA

O deputado Dib Cherem. na sessão de 10 do
corrente, na Assembléia Legislativa, requereu a in-o

sel·ção, nos anais daqueia Casa, do discurso que o

ex .. 'lresidente Juscelino Kubitschek proferiu por
ocasião de seu retôrno ao país.
Na oportunidade, o jó- sr. Evllasio Caon, porém

vem e culto representante desejava, com a possivel
ca oapltal teceu judiciosas b.revidade, reunir-�e com os

(·onsIJeraçÕes a propósito hderes das demaIS banca
da Ciência municipalista, das para, em conjunto,
matéria que o citado par- tro�a\"em ideia sôbre o s.u
lamentar discOI·re com co- gendo pelo IIder trabalhls
nhecimento de causa e tu.

profundidade. Aliás, nau·

tra oportunidade, transcre
veremos na integra a bri
lhante peça ol'atôrla do
1'1". Dib Cherem.

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS:
NOVA DIREÇÃO,

.
EleiF �a semana passada a nova Diretoria dó 1m._

htuto Br�sll_Estados Unidos, tomou posse ofjcialmen..

te, na nOite de ·ontem, na séde da instituição
�

.

A Dire!ã� dd notável centro· de 'culto·t·a, ficou
assim sonshtUlda: •

P�esidente (Dois Anos) - Eng. Raul Bastos
1. ':!c;:�te:Sidente (Um Ano) - Dr. Geraldo Ga ..

2.° d�i���e��:net: (Dois Anos) - Dr. Abclúdo

l.� Seeret�r�o (Um Ano) - Cesal" Campos2. d:e��!:�lo (Um Ano) - Dr. Armando Silveira.

1.0 J;��reiro (Um Ano) - Dr,l José Ruhl�nd
2.° Tesoureiro (Dois Anos) - D. Mariazinh.a Ramo�

g�����erCultural (Um Ano) - Dr. Orlando]3�
Diretor Social (Dois Anos) - Dr. Antônio Sa�taella

CONSELHO FISCAL
1.° Membro (Dois Anos) - DI.. ClodoricOi Moreira

�:v�embro (Dois Anos) - Dr. Joaquim Madeira

t:nz�embro (Dois Anos) - Dr. Carlos Alberto

SUPLENTES
.1.0 Mern�ro (Dois Anos) - .Henrique Ste.OO.n

;�:s!�mbro (Dois Anos) - Dr. Benno Meyer P('..

3.° Membro (Dois Anos) - Dr. Manoel Basios Laus
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-:3 -+ n.ORIANÓPOLIS, quinta-feira, 11 de :MAIO de 1961

«« Páscoa �as mães - �ia 14 �e maio, às 1 �otas na Cate�ral Metro�olitana »» /

� � ����a:������������������������������
DOPS Alerta I Dr. Hélio Freitas

Proprietários· I
Médico da Materni-

o Delegado da O'·dem· dade Carmela Dutra
Política e Social, dr. ãu, DOENÇAS DE SENHORAS
célio Costa, está alertar. PARTOS - CIRURGIA.

do aos proprietários de CLtNICA GERAL

bares, hotéis e similares, Ondas curtas - metro-

para a renovação dos al- coagulação
verás-de licença, referen; Consultório: - Rio vtctor

tes ao corrente ano, de a.. Meireles, 24 - das 4 às 6 tis.

côrdo com o art. 12, com; Residência: Rua S:tl1to�
binado com o art. 16, do Saraiva, 470 - Estreil.o.

Fones: 23+22 e 83-67.

D.r. Walmor Zomer IGarcia
NA SECRETARIA DA

Diplomado Pela Facu.ldade AGRICU1�TURA

Nacional de Medicina da

I Com o �itular da Pasta
Universtdade do Brasil dep. Attilio Fontana, esti�

Ex-interno por concurso da veram em audiência:
Maternidade-Escola. (Se1" Deputado Eetlvalet Pires,
'viço do Prof. Octávio Ro- ��g�' c��r:�s;elg�:é��Ic�ii:
drigues Lima), Ex-interno oes Si Freira, diretor da

��s��;::Ç:A.;�E.�I.��r��a R�� 1�j��� s�.�e�ae��u��s::, Fe�:
de Janeiro. Médico do Hos, ������o�lr��o;. ��d�:�f�pital de Caridade e da mermann, que. se fez acom-
Maternidade Dr. Carlos panhar dos ars. Germano

Corrêa. Brandes Jr., Preso do PSD
DOENCAS DE SENHORAS

de Indalal, Vereador José

PARTÔS • OPERAÇOES _ �:n�i��a�o������Úl'�f��I�li��
PARTO SEM DOR pelo PR� todos de Indataf Dep.
método psico'profilatico EIgldlo Lunardf acompa,

Consultório: Rua João Pin· ��a��Xi��rS��;d��:.n����t.o n. 10 - das 16,00 às 18.00 �jni; prefeito de Caplnzal;horas. Atende com horas Sr. Adao Vilibaldo Stern

:������� :Te���ne��!�r;i �������o g�hri�����a�e:e�;�
Btttenccurt n. 101. ddea J����b��to Peça LTDA.

ELISABETH II IRÁ À ITÁLIA R E C R E I O D O A VAI
L O N D R E S, - A Rainha consequência das críticas suscitada"�

��sit:�lat:r�;ãli���ev:�áP���!�:' o :� �::Uiss�:O r��en::rs:is�:s àq�::iaa eF ar Domingo dia 14 no bairro Campinas em 10-

::���o ��:o�e':'st�rOi� �u:�:s ::;;:' e� ��a n�:�:�1�7�:ri:n��to�óve�so;�e���� cal aprazível grandioso e bem orga-
Milão e em Florença, cidades que vi.. Rolls Royce" justificou ...se ante as crí nizádo programa Avaiano
sitará além de Roma. HCas, dizendo que foi avisada tarde

móv�s di�c��:;esd�;aan:a:u!rê�is�t�tC'à �
��:oai�:da�i: preparar em,tempo um MÚSICAS - CONJUNTO REGIONAL DO Sí!.'RRA ...

ltá_l_ia_f_o__,i:,-p=,o=v-:àv-:e::-lm=e"n-:te=to::-m=:ad::-a=-==--:(:-:m"RAS=::Al �ii6�
-

_B��VIgi}R�EAuig�F�&N�: :
DEPARTAMENTO DE SAÜDE PÚBLICA--- OFERECIMENTOS MUSICAIS _ BARRAQUJ.

NHAS _ LEILÕES E BINGO DE PRENDAS _ Etc.

PLANTÕES DE FARMÁCIA
MÊS DE MAIO

10 � 2.0 feira (feria._do) Fal'mácia Moderna Rua João Pinto

6 _ Sábado (tarde) Farmácja Sto. Antônio Rua Felipe Schmldt.

7 � Domingo Farmácia sto. AntônIo Rua Felipe Schmidl,

13 � Sábado (tarde) Farmácia Catarincnse RUa Trajano
14 _ Domingo Farmácia Cat8rlnense RUa Trajano
20 � Sábado (tarde) Farmãcia Noturna RUa Trajano
21 _ Domingo Farmácia Noturna RUa Trajano.
27 - Sábado (t.arde) Farmácia Vitória Praça 15 de Novembro

28 - Domingo Farmacül Vitória Praça 15 de Novembro

O plantão noturno será efetu a.do pelas farmácias S. Antôn lo. Noturna e Vitória.
O plantão dlúrno compreendido entre 12 €.12,30 118. será efetuado peja farmácia V1tól·in.

ESTREITO
1° � 2.0 feira (feriado) Farmácio do Canto Rua Pedro Demoro

7 - Domingo Farmácia Indiana Rua 24 de Maio

14 - Domingo Farmácia Catarlnense' Rua Pedro Demoro

21 - Domingo Farmácio cio Canto Rua Pedro Demoro

28 - Domingo Farmácia Indiana Rua 24 de Maio

O plantão noturno será efetu ado pelas farmácias do Canto, Indiana e Catarlnensc.
A presenre tabela não poderá ser alterada -sem pre.vi",-autorlilação dêste Departamento�

"

ocorre nesta data o aniversario natalício do Sr. FranciS

co autencourt Silveira, e$t.O[çado Presidente do "Pôsto de

Socorro Dr. Frederico José Rôlla.".

-

.�

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE

5 Está de viagem marcada para o Uru

guay o Sr. e Sra. Manolo Rimba1.

Sra. Arlete Ferreira

Sr. José Edgar Eckebert
Sr. zenon OrtIga
Sr. Sebast.1ão Adauto F. Filho

Sr. Gilberto Almeida Mal3
Sr. JoSé Licínio' Lopes
Sra. Olga Bornt

Sra. Maria Schmidt

Sr. Francisco Btttenccnrt, Silveira
Sr. José Carlos Multer.

SÓIRÉE DA C"ITA�DIA 10 PRÓXIMO NO LIRA TÊNIS
CLUBE - PROMOÇÃO ROTARY CLUB.

_ -=r--"�,.
salões do Copacabana parece, em chá
de Caridade.

I A "bouüque" da Casa Biirgue da Ci
dade de Blumenau promoverá desfile
de Modas em chã de Caridade na

"boite" Plaza.

Este acontecimento será mais uma

realização do Clube Soroptlmista,
cuja renda reverterá em pról dos ne

cessteeeos.

8 A "bouuque': Jane Modas homena
geará a "Mâe Elegante do Ano".

Religiosos
Cumprirão
Seus Deveres

9 estamos Informadas de que será apre,
sentada a candidata da Faculdade de
Medicina ao titulo "Míss Elegantn
Bangú Florianópolis", sábado, na

Soírée do Lira Tênis Clube, com o

Conjunto de Norberto Baldauf.

Falecimento
-

IRMÃ RUFINA
2 Em pról recuperação dos Leprosos o

Rotary Clube de Florianópolis realiza
no próximo dia 10, a movimentada
Soirée da Chita com desfile de Sr-tas.
concorrendo a comtos presentes. 10 Está de parabéns o Casal Desembar

gador Ivo ouunon.. pelo nascimento
de seu netinho Patrick.

NOS termos do Compro
misso da Irmandade do
Senhor dos Passos e Hos

pital de Caridade. prece
deu-se a eleição respectiva
no Consistório da mesma
no dia. 2 de Maio corrente,
tendo sido eleitos por vo

tacão secreta, os seguintes
Consultores:
rira. Eugênia Trompowski

Taulois Filho. Telmo Vi
eira Ribeiro, natr Mario
Lago, Srs. Moacir Iguatemi
da Silveira, Haroldo Bar
bato e Luis Boiteux Plazza.
Suplentes: srs. Adolfo

Reis. CeI. Narbal Barbosa
de Sousa, 'Major Otavio
Oliveira. Dr. Francisco Pe
t eíra Simas, Dr. Manuel
Lacerda e João Ferreira de
Melo.

Aos 85 anos de idade,
faleceu no Hospital de oa
rldade, onde se achava em

tratamento, a Irmã Rufi·
11a morotéía Amning)' da
Ordem da Divina Provi
dência residindo no sub
dist.rltO da Trindade.
Era natural de Braço do

xcrte, sendo seus pais An
tonio Amníng, agricultor, e

ri. Gertrudes Schü1ter am

nlng, ali residentes.'
Seu sepultamento, vert

ncou-se õntem, 9 do cor

rente, às 15 horas no ce
mué-ío do rtacorubt. A 6�v���� a ���!ad�a:ln: B 6 Continua sendo o assunto nas rodas

Provincial das Irmãs da

I
sociais o movimentado e elegante coq. 12 Prepara-se o Cerimonial do PIl,1áclú

Divina Providência, ende- oferecido pelo Reviera Country Clube. do Govêrnc Para a elegante recepção
l'eçamos nossos pesames. Que acontecerá [ia chegada do Embaí-

7 As maravühoeas rendas e bordados xacor da Suiça.

Ij.[[lEA"-=F'_Ml'[=,sm&�T_=-�SI{;�]!E].�IU-oBEADf II ''''''com'''!'!�!=l��5P''�''=-�==��'i�=::i;�;;:s;::J�=��''''''u,��:n:d��!:���:�:!��: ����.
__ . r ������ãopa�: �\t� _presa �,da l!�ão Càf.ari-;, inq.�cou Q �tudante �e'-I

Executivos, ,havida dia 8, �n:ed�t��l!n:,eS;e;��: t :��tá�a�ersani para repre.,

ficou deliberada a criação
de urna <omissão

paN>PCO_1
P A R T I CJ P A ç Ã O

ceder levantamento na

s/�prê:nce!i��:7ol�so João Assis Filho e Senhora têm a satisfação de

Serviço, de TNnsporte
Coetivo nesta Capital. Ao.
pós êste levantamento, que
possivelmente estará COI'_

cJuído dentro de dez dias,
o sr. Prefeito Municipal
convocará novamente a

CMPAE para qu_e ela •
manifeste sobre a questão Florianópolis, 8 de maio de 1961.

�o �r;�:!�.p�tt;nl�i,d�o:� ------------t-O-'-,E--sabe, a empresa gozará de r--------
LUn aumento de. apenas S A 8 O R O S O '{
10%, ('I. título pt:ecário. Fi.. Vende-se um Lote sito a

Cou decidido, a'inda, na SÓ C � F E Z I T O l'Ua Urbano Sales, com llx40.

reunião do dia 8, que o '- __,Trat.ar no Edifício Montepio.

Grupo' de Levantamento 3.° andar - sala 305.

3 Fest.ejou ';niver" de casamento o ua-.

sal Sr. e Sra. Dr, Jorge (Selma) Wildi
- Na noito€ do acontecimento o casal II
recebeu amigos para um jantar.

Do Chefe de Relações Publicas do
Jornal Tribuna da Imprensa, acabo
de receber convite para participar da
mesa julgadora para a escolha da
Embaixatriz do Turismo de Santa ca
tartna. O acontecimento está mercado
para sábado prôxímn, nos salões do
Clube Doze de Agosto, quando srtas.
das cidades do Estado desfilarão em

passarela.
'

4 Na lista das Debutantes para o baile

oficial, em agosto próximo, a bonita
Maria Beatriz Wildi Vinhaes.

Programa do mês de Maio -

DIA 11-
Grande "sbow" da famosa orquestra "Os Jockrs"

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

DIA 14-

Disco Dance com orquestra.
DIA 27-

Grande Solrée dos artistas catarlnenses, oferecido
as deiegações remistlcas visitantes.

-----

participar aos parentes e pessoas das suas rela;

ções, o nascimento de seu filho RICARDO,

ocorrido à 3 elo corrente, na Maternidade Carlos

Corrêa

A perícia de' nossos aviadores deixou ontem, provas
iniludíveis de seu' donio nos céus florianopolitanos.

Arrôjo, com :vôos baixos e acrobacias perigosas no

ar, deixando rastros de fumaça etn longas esteiras
brancas, que mal se apagavam logo se 'reavivavam

enquanto o povo nas praÇas e ruas se aglomeravam
para' assistir o empolgante espetáculo.,
Foi uma linda manhã mostrando a perícia dos. nos·,
sos aviadores.
Nossos aplausos e os do nosso povo pela magníflca
prova.

SEU TALÃO VALE UM MILHAO Continúa o in�
terêsse da população agora na entrega e troca do
seus talões.

Ape7.ar da moleza ide muitos, que as vêzes se.

quecem de extrair a respectiva nota fiscal par_a os

compradores, há os que não' deixam escapar a opor.,

�����a:e'd:�f��l�: d�l�;!�uOra�u�ac.�s: ajudar a

Verdade é que o milhão vai para um SÓ com�outros
prêmios fixa' de consolação para os de sorte, mas,
de poUca sort.e.
Para alertar e facilitar a troca, anda: pela cidade um

c:lminhão percorrendo todas as zonas da Capital.

NO CENÁCULO
_"COM A BÍBLIA NA MÃO"

.. .me ponho de joelhos diante do Pai de
q�em toma o nome tôda família, tanto no céu 'Comosobre a

é terra. (Ef. 3.14_'5)( Ler Ef 3.14.19.
.

CERTO DIA ouvi falar nurna escola onde as

c:lança_:; .eram �xtremamente irrequietas. A profes.,
sere na? possuía mais esperança de for-jar ordem
o�de reinava ? caos. De repente, a vóz clara crtan
cinha sobrepujou o barulho: "E' assim que se fa-/
numa família cristã?"

.

As demais .crianças foram tomadas de surprêsaOlharam maravilhados �ara a.menininha 'que fizera
a p.el'gunta que ela, sem dúvida, ouvia em casa.
Pararam Com as' brigas, as rísadínhas, as amolacijfs.

Começaram a se comportar de maneira diferente
por causa desta criança cuja família uní2.. se' em r ..

raçã,o �odos os dias. Esta menina tinha pais que liam
a Bfblta e ora�am. A crtãnça conhecia o altar reprç ...

sentado pejos Joelhos de sua mãe.

ORAÇÃO

Querido Deus, agrudecemcs-Te a promessa t-:le
que onde dois ou três se reunirem em Teu nome
aí estarás! Tu no meio dêles. Tu amas as famílias'
e tens. pôsto os solitários em famílias. Fortalece:
nos a fé, enquanto adoramos em nossas 1 casas cien
tf!S de que Tu estás aquÍ conosCo tlo ambienl; .....:miHar. Agradecemos_Te em nome de Jesus. Amém·

PENSAMENTO PARA O DIA

Um lwr é um dom d,., Deus ,e. um lugar 'apto '})(l"a
(I Sua adoração.

.

ThelmafAUitler, dona de casa (Nebraska)

CHURRASCOS _ SALADAS ._ FRIOS E UM
COMPLETO SERVIÇO DE BAR.

PARTE ESPORTlVA .

VARIAS PARTIDAS DE FUTEBOL, ENTRE
EQUIPES INFANTIS _ lNFANT�UVENIS. E .,

A NOTA PITORESCA DA PROGRAMAÇÃO "A_
CONTECERA·'· COM:A DISPUTA ENTRE AS E.
QUIPES FORMADAS DE ELEMENTOS DAS DI�
RETORIAS DO AVAl' E FIGUEIRENSE. GRAN.
DIOSA PROVA: CICLISTICA E ESPETACULAR
CORRIDA DE CAVALOS _ PROVA REVEZA.
MENTO 4 X 100 _ (QUEBRA. _ POTES) Etc.

HAVERA' LINHA DE ONIBUS DURANTE TODO
O DIA, ·ATE' O LOCAL DOS FESTEJOS ACIMA

. .

EROGRAMADOS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A sociedade de Itajet, viveu num dos seus dias de grandes festas com a realiza
ção de uma movimentada "sorrée" com um desfile de modas na Sociedade
Guarany, abrilhantada pela orquestra do Lira Tênis Clube.

Na elegante noite, o "Radar" registrou o "High Society", CASAIS: Prefeito
zeuardc Canziani; João Arno Bauer: Deputado Bahia Bittencourt; oeser Ramos;
Dr. José Malburg; Osni Ramos; Guida Miranda; Dr. Afonso Llberato; Jorn. Abdon
Fóes; Dr. Afonso Liberato; Arnaldo Heusi; Cesar Pereira; Alberto Bernardes;
Osmar Nunes; Dr. Jacy Pegorin; Abdon Schmidt; Paulo Bauer; Nícaclc Heusi ;
José H. Pereira; Egidio Narciso, Rubens Pereira Oliveira; Sidney Lenzi; José
Galdino Lenzi; Augusto Braga; Fernando Pereira; Dr. Rudi Bauer; Marcelo
Rupp; Dr. Paulo Gevaerd; Aldo Rabelo; Udo Wangenhein; 8RTAS.: Jussá Cabral,
Miss Florianópolis de 1961; Marguith Faber; Jussara Cabral; Beatriz Miranda,
eleita Ml�s Bangu; Virgínia Ramos, Suplente; Bernadete Bahia Bittencourt;
Darcy Deshamps; Eliana Campos; Iraê Heust; Janete Dutra; Ligia Fóes; Márcia
Reis; Maria Ivone Vida); tceuza Pereira; Olga Mussl]" Le ticia Teixeira de Melo;
Sandra Heusí ; Sueli Pereira; Maria da Graça Schmidt; '];eda Pereira; Rosita
Heusi: Maria da Glória Schmidt; Soraia e Clotilde Abrahão; Marise Shaefer e

Bea triz Cardoso.

o cronista Sebastião Reis, está de parabéns. pela movimentada festa, que
aconteceu na Sociedade Guarany, sábado próximo passado.

Próximo sábado, o famoso conjunto de Norberto Ba!dauf, abrilhantará o

grande Baile do Bisturi, no Lira Tênis Clube, patrocinado pela Faculdade de
Medicina

.

Tôdos os médicos da Cidade, prestigiarâo o Baile ao "Bisturi".

;,;(0 CLICHt - O elegante jantar "americano", do casamento da Srta. Heloisa
Helena Carvalho com Jackson Kuerten, no Lira Tênis Clube, sábado que passou.

Agradeço a gentileza do Sr. Paulo Gevaerd, que conduziu êste colunista,
para najet, a fim de participar na festa de sábado p.p. na Sociedade GUal'any.

.

A orquestra do Lira Tênis Clube, deu "shcw" e foi aplaudida na Sociedade
Guarany de Itajai

APóS A CERIMóNIA

R E L I'G Ias A,

OS NOIVOS HELOI-

SA ! H'E L E NA

C A R V A L H O,

GACI(RON RUER

TEN, 'DEIXAM O

ALTAR DA FGREJA

DE SÃO '''RANC/S

CO, ,AO SOM DA

MARCHA NOPCIAL

CHEZINHO, NÃO!
CHE ZITOl ,

â P R E N'D A I N G L E S
com o Prol, Mddwald,G'reen

à rua Tenente Silveira, 42

-.-FLORIANÓPOLIS, quinta-feira, 11 de:MAIO de1961
_

OPERAQÕES. - DOENÇAS
DE SENHORAS _

Clinica de AfÜlltOS
curso de Especializaçâo no

Hospital dos Servidores do
Estado. (Serviço do Prof.
Mariano de Andrade). con-

Horário: das 10 às 11,30 hs. sultas: Pela manhã no

e das 14,30 às 17,00 horas. Hospital de Caridade. A
Consultório: Rua Saldanha tarde das 15,30 horas em

Marinho, 2 - 1.0 andar. diante no consultório, à
(esq. da Rua João Pinto) Rua Nunes Machado, 17,
_ Fone: 3246. esquina da Tiradentes_

DR. CLEMENTE MARIAMY Residência: Rua Lacerda 'reter. 2766. - nesídêncte c.,

DR. MINISTRO DA FAZENDA

I
Coutinho, 13 (Chácara do Rua Marechal Gama d'ilça

RIO DE JANEIRO Espanha _ Fone: 3248. u.c 141 - 'rezer. 3120.

268 - 61- Estando Fe',o�iários E�t,"d. Ferro San-

-

Movimento Popular Jinio Ouadros
'

ta Catarina fazendo movimento VIrtude falta paga- .

mentomais doislrféSêsVg'o'quê "vii'ã-acarretar sérios ( O N' y. O ( A ( Ã 6��'���::�sv����:faãOd�:;�!:rIt�ji��t�;i;o�eospl!;::d;�:li,
blicas imediato despacho Iíbereção verba cem mi.. �1 Solicitamos, para o dia 9 terça feira, às '20 hs. a prese»;
lhões de cruzeiros vg solicitada ao Ministro Viação ça dos integrantes do M.P.J.Q. a 'fim de deliberar sôbre
através ofício 110 � DG de 3-4-1961 do direto!' J emendas aos Estatutos e delegação à Convenção Ne ..

Geral Departamento Estradas de Ferro vg já regte.. , cional a realizar ...se no próximo dia 20.
trada Delegação Tribunal Contas Florianópolis pt I A COMIS�ÃO EXECUTIVA

Saudações _

o melhor ambiente, com a melhor música, IRUA JOÁ0 PINTO - TERREO PO HOTEL ROYAL
,

Reinrcio- de. "Emplacamento I
R,EINICIO DE EMPLA..

/
de veículos referente 09.0

CAMENTO corrente ano, nos seguin..

!
tee 'lmunidpios: 'Tljucas

IO Secretário de Segu; Campos Novos, Presidente
rança_Pública, Dr. Jade Getúlio, Xaxirn, Capínzal,
Magalhães, em' portaria São José do Cedro e

Ide n. 389, autorizou O Uruhicí. ""=���=��
reinício de emplacamento

DIA 14 - Domingo - Encontro dos Brotinhos _ Show
com "Ltvto Romano".

DIA 16 - Terça - Cinema _ "Rastros de ódio".

DIA 20 - Sábado - -Soirêe e Shaw _ "Danikawa e seu

Jazz", "Hectar Norton" e sua Típica e "Os
Demônios do Rock" - MeSaS à venda na se

cretarta.

�;= -cI;D-ifE--fj"(j-zf:--Df:�Ã-a 657'-Õ--=;;-;
DIA 20 DE MAIO-SÁBApO - SOIRt:E E SHOW - APRESENTAÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO "DANI KAWA E SEU CONJUNTO" :"PARIS MUSETTE" DIRETAMENTE DA FRANÇA ÁO CLUBE MAIS QUERIDO DO ESTADO, TIPICA HECTOR NORTON E LOS FRENETI- ,
COS DEL MCl<. - MESAS NA SECRETARIA - ,
._------�------------�� ---�------------------�-------------

.

-,

I
__.::.-____ SERVIÇO MILITAR

""'" := I __..-. -r,

ZA
.�

-

f I CALENDÃRlO RELATIVO 'A NOVA APRESENTA.
i. I i. •

-

§ !.ÇL·u"slI't1 DE GDST�D çÃO DOS CONSCRITOS DA CLASSE DE 1942
= ...." ali" .� E ANTÉRIORES AINDA EM DÉBITO COM _,

I LA'lARO BARTOLOMEU I§ � � �

� r SERVIÇO MILITAR

'- -,- �

- - Calendário para as operações concernentes à próxima
-_-

.� U ;Zs�:����;���� el�Etod�����;u��?p��� i�ris��:Próximo Sábado No Lira Tênis Clube, Aconlecerá O Baile .

PROGRAMA DO MÊS,'" cionados à 16," C,R" _é

Do Bisluri Com A Orqueslra De Norberlo Baldaufe Palroei· � DIA-28 .Iun 61 _ Inicio da apresentação convoca.,

nado Pela Faculdade De Medicina, Programa do mês de Maio dos destinados a incorporação em
. Contingentes Especiais;

DIA' .3 Jul 61 - Término da apresentacão dos
convocados destinados '.â incor... ·

poração em Contingentes Espe..
cíais;
I n í c i o da apresentação dos
convocados destinados a incor...

poração nas Unidades da 5.'
R.M. (2.· Época de incorporação
Grupamento "B");
Término da apresentação dos
convocados destinados a íncor..
poração nas Unidades da 5." R. M.;
Domingo ..

Publícação do Boletim de Incor;

poraçêo - Declarccão de Insu-
bmissão oE' destinos convocados
dos Contingentes Especiais - que
deixarem de embarcar.

DIA 22 - Terça - Cinema "aerenate''.

H

I
DIA 28 - Domingo - Soirée "Noite do Remo".

,

DIA 30 - Terça - Cinema
-_

'Sob o Comando da Morte'

UMA COMISSÃO DOS FERROVIÁRIOS

PALESTRA COM,O TITULAR_DA

PASTA-DO TRABALHO
Esteve esta tarde em demorada palestra com o

Deputado Walter Roussenq, Excelentíssimo Secreté;

Irio do Trabalho, urna Comissão dos Ferroviários de
Santa Catarina, a qual junto ao Titular da Pasta, a
verdadeira situação dos mesmos, pedindo na oportu ..

nidade, a interferência do Deputado Walter Roussenq,
para uma possível solução dos seus interesses.

Em resposta ao pedido formulado pela Comissão,
o Deputado Walter Roussenq, encaminhou ao dr. CLE..

MENTE- MARIANI, Ministro da Fazenda, o seguinte
Radiograma:

Depu tado Walter Roussenq
- Secretário do Trabalho -

SEGUNDA TUR·MA DO ARTIGO 91
,(ginásio em um ano)

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

Inicio em junho próximo - poucas vagas.
Informações a. rua Nereu Ramos, 39 (Grupo Modelo

Dias Velho) das 18,30 às 20,00 horas diariamente.

��sa���������
Para almoçar e jantar bem, depois de sua

e.� OI-FRÊ:-JCloI PALACF HOTf.L

DR. 'SAMUEL, FONSECA
CIRURGIÃO·DENTISTA

Preparo de cavidades pela alta velocidade,
ROR-DEN AIROTOR S. S. WHJTI�

Radiologia Dentária
CIRURGIA E PRóTESE nUCO·FACIAI,

Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 - 10 -andar
Fone 2225

Exclusivamente com horas marcadas.

VISlTE.
SAYONARA, em' HI· FI

DIA 7 Jul 61-

DIA 15 Jul 61 -

(sábado)

DIA 16 Jul 61 -

DIA 17·Jul 61 -

Dr, Lauro Daura
Clínica Geral

. aeoectansta em moléstia
de Senhoras e vias uriná-

Dr, Henrique Prisco
Paraiso
Médico

tema nervoso.

rias. Cura radical das tnrec
cões agudas e crônicas, do

;parêlho genltn-urinárlu em

ambos os sexos. Doenças do

aparêlhn Digestivo e do srs-

DR, LUIZ E, ROCHA FREIRE
CIRURGIÃO DENTlSTA
ADULTOS E CRIANÇAS

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

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

------

CLUBE RECREATIVI)

6 DE ,J A N E I R O

I'

ESTREITO

MAIO

Dia 6 - Sábado - Síírée "MISS
BROTINHO" - Eleicão
"BROTINHO 1961"

.

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

Dia 27 - Sá.bado - Soirée _ Miss
Continente'
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Eng. Cesar Amim Ghanell
Sobrinho, cujas declara
ções a proposUo dos traba·
lhos que estão sendo exe
cutados na ponte, vem es

clarecer o publico d rerpeí.
to do problema.

Só quase ao ünet do
cntenor govêrno, foi que
foram contratados com a'

firma Machado da Cos
ta S/A. trabalhos de repa
ração da pintura e pavio
mentação, agora provIso
rtamente .jnterromptdce.

MEDIDAS ADOTADAS

Tão logo assumiu o go
vêrno, o Sr. Celso Ramos,'
alertado, procurou uma

solução, solicitando medi
das urgentes e prioritárias
da DOP, para que fôssem
estudadas medidas de re
solve:' o problema, permi
tindo segurança no tráre
eo, até que a firma con
tratante voltasse- a operar.
Ma� a Imprensa agora

de oposição, e que durante
dez anos de govêrno nun
r-a se preocupara com as

condições em que se en
contrava a ponte, no in
tulto de fazer demagogia
barata, ressrveu fazer es

tardalhaço em tôrno do
(aso. E foi lançando con
tinuadamente noticias e

comentários lnidôneos, sem

base em fatos reais e sem

explicar porque a ponte
Hercilio Luz se encontra
em tal situação calamito
sa. A impressão que se tem,
110 escutar tal noticiário,
é que as condições em .que
a mesma roi deixada eram

das melhores, e agora, de

repente, como num Passe
de mãgica, em menos de

três mêses, abandonada

pelo atual govêrno.: se

transformou naquela bar
baridade que ali está.
ameaçando a cada minuto
fi vida dos que necessitam

utilizá-la.

o que êtes não explicam
ê que a DOP jé iniciou
serviços de emergência; o

que êtes não dizem é que,
dentro da limitação de

tempo com que se conta,
as condições já tendem a

melhorar; o que êles não
querem esclarecer é que as
abras contratadas com a

firma Machado da Cos
ta S/A vão recomeçar.

TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

RVPSC receberá 63 Loeomotlves Diesel
E�etri(as até fim de 61

_ Dr. ceser, nêste caso

poderia nos informar de
talhadamente as causas da
parallzação , das obras da
Ponte HerciUo Luz.

..
_ Algum tempo depois

de colocadas as pranchas
de imbuia Para o revesti
mento do asfalto, notou-

Nota da (asa (ivil
De ordem do Excelentíssimo Sr. Governador
do Estado, torna público que Sua Excelência
houve por bem considera!" ponto facultativo,
nas repartições públicas estaduais, o dia de

hoje, 11 de maio, Ascenção de Nosso Senhor.

;P E R D I G Ã O �. A.
Comércio e Indústria

Assembléia Geral, Extraordinária
CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas desta
sociedade, para se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária, 'à realizar.. se as quatorze (14) horas
do dia vinte l e sete (27)1 do corrente mês de maio de
1961, em sua séde social, à rua d'o ComérCio s/n., nes-,
ta cidade de! Videira, Estado de Santa Catarina, pa ..

ra deliberarem sobre a seguinte:
'

ORDEM DO DIA 1
1.°) - Efetivação do aumento do capital l social prce

posto e alteração do artigo 5.° dos Estatutos
Sociais: �

2.°) - Outros assuntos de interesse social.
Videira. 5 de maio de 1961

'A DIRETORIA

de tração. Dessa forma,
toda a Rede estará quase
inteiramente -díeseltaada'',
segundo o termo empre
gado Para classificar a

motlamlzaçâo das estradas
de ferro, que têm suas lo
comotivas a vapor substt
tuidas pelas Diesel eletri
cas.

bitola, pois são Jabricadas
dentro do gabarito das es
t.radas a que se destinam;
no caso, a Rede Viação
Paraná-Santa Catarina: 1
metro. A prova disso é que
todas vêm de Santos 1"0-

dando por trnhos. A en
etencta da Rede tende a
aumentar depois da insta
lação de todas as locomo
tivas. porque, como se sa

be, na Diesel são extrema
mente econorntcas.

Engenheiro 'Fiscal' das Obras da 'Ponte Hercílio luz:

Paralização recomendada por mot�vos técni·
cos trabalhos deverão prosseguir logo

r
? estado precário em �ue se encontra, � ponte ta�ão �d�:�O de��vir�':::� �rrab���a!d��d:;�ftoes!ré� ;��i�e�fa�ã��ve��e�e:ce���He C!110 Luz vem se�do motive para comentários sem

empreiteira é calcado em do calculado, com uma as novas especificações re-

conta. Alguns descabidos, outros certamente com base projetos Já executados nos variação volumétrica a- ccmencadas" _ oontlnua o

em fatos verídicos, em vista da situação em que a EE.UU. e usa como base normal, o que comprome- Dr. Cesar Amlm Ghanen

mesma se acha nas piores condições' imagináveis e para c- revestimento asfál- t.la a camada de asfalto já Sobrinho.

causando mesm'o sérias preocupações.
'. ;�c�r�:�:�r:. �u���c;�:.: ���Pâ!i��!:a��rt�d�a��(i� !f�Q����: indica que a

Mas o problema vem de longe e precisa sei eolo- te uma duração aprcxi- Ilação dos serviços de re- ' experiência será de êxito,
cada nos seus devidos termos, para que o público te- mada de 40 anos. A única vestimenta, afim de que podendo entAo os serviços
nha uma idéia exata do que vem acontecendo. difel'�nça entre o tipo' pudesse sem feito� novos continuarem normalmen-

.

Há anos que se ::inha alertando o govêrno .u�·e- ��:I�â�n�elae jlr�:1 c�r::: ���:ir�.e co��P!��:�hei�'� te�om Isto. a firma Ma-
ntsta para a egravaçao constante daquelas condições tratante, consiste na eapé- fiscal do governo junto à chado da Costa S/A porá

.:�mm:�ss���!�aà�u��er!��:iaPr��=!a'ex�::::aJ:: j z,lep!�I�;�,ei!a� �1oft��oê�: �!�aararCO��!t�n�ésnf�sj� g:�U:xl����ã� ';�ra��,a����
par�. prevenir possíveis acidentes. Madeira�e apc; oaraneecêo. ��ceob;eudad�sc�t�n��sE��!: �1��t�����n'ixP������::!n�e
drecído, ferrugem comendo os ferros que se Iam MOTIVOS DA PARALI- nharia do Paraná, as me- menta das obras.

espedaçando, buracos enormes e ameaçadores por te; ZA«AO
da a extensão, a: ponto de se tornar lugar comum ·di_
zer ...se que "para atravessar- a ponte deve-se primeiro
fazer seguro de vida".

Para informa.ções ares·

peito dos motivos da pa
rallzação da obra, procura
mos o Engenheiro ceser
Amim Ghanen SObrinho,
encarregado da üecenaa-
cão das obras - de reeupe- Darvíle Schlavlnl com O

ração da Ponte Hercilío Dr. V.T. de Andrade Bote- mano Brandes Júnior. Preso
Luz, afim de que nos pres- lho; Sr. Ari Paulo de Paiva PSD de Indaial, com o Sr.
lasse alguns escrarectmen- com o Dr. Mario Petrelll; José Sandri Sobrinho, Ve-
ios. Desembargador Arno Hoes· reador e Preso do PTB

Queriamos saber, ínt- chl ; Deputado Elgidio Lu- Dr. Ney Rosa, Prefeito de
cíaimente, sôbre o sistema unrdt, com o Srs. Deonu- Orícluma; Deputado Dr.
de paVimentação adotado bem Balblssera, Prefeito de Dr. Nery Rosa, Prefeito de

pela firma Machado da Maravllha, Antônio Do- João Navegantes Pires.

��rl�:i����:;�;�::: UM fnTO rOR' rnnfirma e o Departamentode. UI
Estradas de Rodagem ha�i:
�:�ldOd:SSi�:p��a�� cO��H

-

pintura e outro de pavi
mentação, o Dr. -cesar

Amtm Ghanen Sobrinho

passa a tocar no ponto que
desejávamos:

"Até o fim do ano, a Rede de Viação Paraná ..

Santa Catartnejreceberâ um total de 63 locomotivas
Diesel Elétricas (de fabricação norte-americana)" _

informou fonte autorizada da RVPSC. Vinda de San

tos, chegou] à Curitiba mais Uma GL..8, que integra a

remessa iniciada em novembro último, quando 7 GM,
tipo 0_12, de 1.310 HP foram dístrtbuídes çpele Rede
Ferroviária Federal ao Paraná e Santa Catarina. nu,

G �r-ante o-jnês de abril, mais: 13 locomotivas Diesel elé.. overna ortricas (10 do tipo G_12 e 3. 01.-8) entraram em fun ,

cíonamento na Rede. '

Dentro de 45 dias apro
ximadamente, mais 15 lo
comotivas GL-8 e até o fim
do ano, 28 OE, de 540 HP
serão integradas ao patrí
monio da RVPSC que
apresenta expressivo au

mento na sua capacidade

, SECRETARIA DA FAZENDA
Estiveram com o Snr.

secretãrto da Fazenda, nes
ta data:

mingas Migliorini, Prefeito
de FaxinaI dos Guedes, e o

Sr." Odilon P. Bortolotte,
Pres. do Diretório PSD de
Abelardo Luz _ Sr. oer-

UM BANCO PARA O ESTADO

As novas locomotivas
da Rede não acarretam
problemas com relação à

visita Secretário �o Interior e�Justi�a-

II

,

ILMAR CARVALHO I
.

Assinala o Governador Celso Ramos, na [ustffi;
cativa de sua mensagem relativa à organização do
Banco do Estado - e a. isso se' deve dar o maior
destaque - que êsse organismo estudará profunda
e constantemente a maneir.a Como s" desenvolve a

expansão regional de nossa economia, e os prcble
mas que a asfixiam sustando seu aceleramento. Será
finalidade do Banco a fixação de um plano para, in ..

vestimentos periódicos, auxiliando, como assessor. I

pesquisador e órgão de consulta o Govêmo e- a

A<-_jsembléia
Serú de trezentos mlhões de cruzeiros ocapital.

-

inic�al do estabelecimento, ficando o Estado na

Obl'j_,
N(l..� fUlOS, O Governador Celso ftamo!" er f;,ec-relál;1io, Dr. Acácio Garibaldi S.

- gaçao de abso_:ver 51% dessa importância, e os 49% Thiago. Mais (tbai.1:o. plano genU reunião. 011& ,aparecelll I) Major Sp7l.ding
restantes serao entregues à subscrição pública. de Souza, o Sr. Gusmv{f Neves, Diretor de SecTelb,-ia, o jorn.alista SiLveirtt
Qu�nto à administração,. haverá uma diretoria COlT'.. Lenzi. OfiCial. de Gabinete. � p Engenheiro Ce�so IRamos F�lho,\ Secretário

�s�teta��i;:�e:��e�:n:e�:a�� ��=::��a�ã:a�� Par���:,. n�(J ����::f:ordO ��s;�i�os�:rae�t!����r�� namlzação dos serviços.

qual farão parte elementos representantes do Go- Secretário do Interior e A L U G
-

A S 'r
vêrno, das classes produtoras. das profissões libe_ t�-���� .n6lt�:e �eG����'� 1 - t
rais, do capital particular e dos orgãos operários. \'ernador Cels� Ramos, Aluga-se á rua Tiradentes, 15, o 1.° andar, em

Util e oportuna é a idéia do Governador Celso acompanhado pelo Eng�· prédio moderno, ,salas próprias para repartições pú_
Ramos pr:tender utilizãr as

..col�to�ías e ?D's�os de ���ei��cr�����o��t��ui':�h� blicas, advogados, médICOS dentIstas, etc Informações
arrecadaçao do Estado em agenCIas e eSCritÓrIOS do Major Spaldlng de Souza. na mesma rua no II 17 com o SI' Paulo Mamal! 15/6
Banco, mediante competente autorização da Assem. Chefe da Casa Militar do
bléia. E' também desejo do Governador fazer com Palácio.

• F h' aque o ato �o recolh�ento d? i�pôs�o. se transf��e Junto dos seus auxilla- re-n· an oem transaçao bancárIa, e o orgao ofICial de credito 1"&8 mais diretos o Dl' �
• • .

terá assim presença simultânea em t-odos os municí_ Acácia Garlbaldi S: Thiago:
��os;J!S�itos, u��a:� c:;a:�,:::dinário proveito pa.. ��;��:�l ef�tu�::"VIS��e ?fl� �e:>po1itizaram o .B�UCUTU./�ravos. _DepOispop

_

ç
. elal,. e tratava, postenor- de vanos anos de atIVIdades polít1co-partldáriasCom relaçao a� pagan:ento, da parte do Oovêr.. ;llenJe, de assuntos ligados servindo aos moralistas da UDN, o BRUCUTU

:���t:�sa5;�3 d� . .ca!;>ltal spclal d� Banco e .cor1'espon.. �a�tl���Sb;Tet��m�o�a���� ingresso_u no exercício de funções públicas, cc..
Ilhoes de cruzeIros, OI artlgo 15 da cios do Interior e Justiça mo 6rgao de propag.anda e escritório ambulante

mer:sagem g�vernamelltal autoriza o Executivo a assim, deliberaram os' do seU; TALAO VALE UM MILHÃO.
abrl� o cl'é?lto cor�espondente a essa despesa, e as dois homens pÜ_!:>licos, da O BRUCUTU, foi adquirido pelo Estado, há

r��abvas à :ns�alaçao do BanCo, _que ser�o cobertas ��:t��!�õ��an�:re��a re�:: al�s anos. E nunca trabalhou para o Estado
p a an�!açao de 20% das dotaçoes globaIS do orça- Oficial do Estado a fim de ate agora. Com gazolina e motorista pagos pelo
mentoo G

ste ano. que possa oferec�r melho- Tesour-o, fez diversas campanhas políticas da
overnador do Estado, em sua mensagem, res condições de trabalho UDN.

'

expressa a necessidade da autorização presidencíal
aos !'uncionárlos, e o con- O BRUCUTU era uma imoralidade udenil'"...

para a c?nces.s?� d� ca�ta-patente de funcionamen_ ��!��t!:s. a��en�brt:o re�; ta. Agora foi recuperado. Regenerou_se. Aband('.,
to. d� maior relvln_dlcaçao dos catarinenses. O pa_ Menores, deverão ser ini- no� a viagem e a vida política. Trocou a roupa ...

t�lObsm� do Sr. Janio Quadros e do Poder Legisla- clados imediatamente, os gem partidária pelo slak administrativo. BRU-
ttvo serao a garantia definitiva para o empreendi..

trabalhos �a construção de CUTU tornou..oSe membro respeitável da com\! ...

��to, .que é o grande penhor do presente às ge.. �� �;�!���O�, °U:se 3t����!� nidade funcional. Salve êle!
.açoes I�:dlatas; para que sejamos mais aptos, me- secçôe.� de. aprendizado in
nos sacl"IÍlcados e »Obres, e demos finaltnente ao d_u�trlal. A Consultoria Ju'
País o que seja justo esperar de uma unidade cujos

ndlCa do Estado, e a As

fjllio.s contam: já, com um inSÍl'Umento de desen_ ����ori;ra:�'"I���P�s !�:�v01Vrml:li'fo ha tanto ��p�l":'ldo. cões do (1m'prr\fHlor c ão
_. o

Secret9.rio do Interior e

Assim foi. deixada. ti. Ponte oHercílio Luz; "'como êsie
flagrante, muitos ;outros 'poderiam 'SelO colhidos.

Busca-pés
A U.D.N. catarinense esta tôda alegre por !haver

conseguido a nomeação dar alguns correligionários
aqui no Estado, no setor federaI.

O dr. Vadico, por exemplol- herói das terras
devolutas!

Mas sS: essas nomeações são normais, - de ..
correntes dos resultados do pleito de outubro - como

normais serão as dos vi1.oriosos nolâmbito estadual _

a pressão que os "l'aivosos" lestãO( fazendo sôbre os

nomeados é Q.ue é irregular.
Deles tem sido exigidas perseguições aos adver..

sários. E muitas já têm sido feitas. Aqui como no

Instituto do Pinho. j O Presidente Jânio Quadros não
está, como declarou, interessado em perseguir alguém,
(E até já anulou wna "mannelausen" no jlnstituto
do Pinho - mandando anular m'edida do atual pre.
sidente, que o ex_-:l.iretor se recusara a tomar)'1

Essas perseguiçõ�, lassim, correm à conta dos
"rabiosos" loCais.

E' bom saberem que não iremos mais apanhar
"nml costas e nA barriga'l.

R' <) ,-,viso eontl'ól as provocaç-ões

-
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