
RUBENS n. ARRUDA RAMOS

,

IJIRETOR

DOMIblGOS F. DE AQUINO

GERENTII

FLORIANÓPOLIS. 28 DE MAIO DE )961 ___.. CR$ 5. O O

Cria�� O Banco �e Desenvolvimento ��e'l�anla Calarioa Ti�ãs em L�ta Ho-
Assinada, i ontem, a lei que efetiva promessa do Governador íCel'sodRamo, �.!f E' Ite ,Oac Bt� Ita SC�d IdAprovado que foi, pela Assembléia, ° projeto de n uSlasmo ,I on aglan e na _, a e

�;��� leov�:�:;::':7���:'t� ��o��:d: O�!";;:�l:oc�� Um . oe'gro podera' VI·ri. Eta Pela Regata Internacional
tania S. A. ___, a respectiva lei foi ontem sancionada U Esta manhã, finalmente, os afiecionados do popu ..pelo governador 'Celso Ramos.

C '18 la_r esport� do remo terão a oportunidade por todos os

o Banco tem a "constí- ocupar a' asa,� rao-c•. ,.� títulos grata de presenciar à maior e mais eletrizante
ruícão de sociedade enõ ��m o�e����ã� 2�'eri��:����

... �1
competição já efetuada em nosso Estado. Trata .. se da

nima de economia mista e Com a sanção dessa le�,
. WASHINGTON, 27 (A. presidente da nação den- lavras fbram alf.undidas a

anunciada Regata Internacional, que o C" R. Aldo Luz
seu capital inicial será de o governador Celso Ramos

PJ _ O procurador-geral n-o dos próximos 30 ou 4"0 mais cte 60 países, pela promoverá com o conCUI'SO das mais credenciadas

���ã:��;se:rit��S p�r:i�s�:: �j�/�:;:ir�ed���.so a d:;�� Robert F. Kennedy decla- anos. O. procurador-geral "VOZ da Amértca'', e tra- guarníções da América do Sul, dando à baía sul, local
do e 147 por capltal priva" messa de dotar o Estado rou, numa transmissão ra- falou de seu gabinete, pa- duzidas' � um grande nú- das disputas, aspecto diferente, com a canoagem lutao ..

a0Ã.- finalidade essencial
de. um Banco -c promessa g�oefô��cadiS��i�in:����m::�, ��ei�fO::Vê;no af�d�r�de�t� ��rote� ��o���. �ee��:��: do pelos louros e os milhares e milhares de adéptos vi_

do Banco é a de fomentar �:e���:����ffs�e�:���: ���sn::;:o p�i�d� ���mi�� :'�?ê��1ás �ac�:�;�� E��: �����e�e:� dt���m��a�:� ��:n!oU:of�v:l�s'�n��S!d:een;su��a t;!:�a ��!:m��;��:
�ü��se�ovo��i���,to re�����- nha eleitoral. negro poderá se tornar do de Alabama. Suas pa- e�oVeesl��n��n��mep�ue�:��� S€ndo duas da Argentina, igual número do Uruguai,

nuarâo existindo. "Porém,
uma de São Paulo, Rio Grande do Sul e Guanabara,

estamos tratando de pro-
uma de Blumenau, duas de Joinville e três 'desta Ca ...

g.!'edir",' arrrmeu Kennedy. pital brindarão o público com as mais belas e sujestl ..

��ãgois��e�:'��egtees!�rs� vas demonstrações de fôrça, teriecídade, ritmo e bele ..

te".
za nos movimentos dos remos. (Na página de espor...

o procurador lembrou tes, fornecemos maiores detalhes da importante com

que seu avô chegou a Bos- petição que marcará a maturidade do esporte rernis,
ton hã 'apenas 50 anos pas- fico barriga .. verde no conceito dos esportistas do Bna,

t��âis,c��n�a ime����te"ei� 'si! e da América do Sul), : !-

que ninguém queria os ir- DELEGAÇÃO DE REMADORES SAúDAM
landeses neste-país". Re- GOVERNADOR DO ESTADO
ferJndo-se ao seu irmão, o

présídente John F. _ Ken
nedy, o procurador-geral
ritsse: "Agora um católico
irlandês é o presidente dos
E�tados Unidos. É indíscu
t.ível que, nos próximos 30
ou 40.anos, um negro tam
bém poderá chegar a �

ser

presidente".
�

Brasil ,conseguiu empréstimo de
2.500,000 libras na, Inglaterra
LONDRES, 27 .(AP) - A: Unido. seg�.ndo informuu � �;��z��antlive���anc�mou�� ��c���il��tea i�U��;��u���:

lnglater:-a devera conc�del Tesouro bIlta�ico.. ? em. ��ltado' um acôrdo deter. tetos industriais: fundição

�� ���S:l d��.50����efi��� �������o �:a Câs��el��o dO� minando a cooPf�ração t��- �:r����1i�i�utr��inf��r�����
esterlinas (aproximada- Comuns e, caso conürma- mca, e cíentt IC� en re

,

mente sete milhões de do, do, deverá ser resgatado Brasil e a, Poloma e um

lares), para ajudar aquele e.té o ano de 1967. O Te- protocole
_
eõçre o f��ento

pais a Saldar seus debttos souro adiantou que este das relações comerciais: Os

de importação com o Reino 1�:�i�:��oC;�e�tor�s�l�fg� ���u�e��toesm�����dO�s��:� _

na reunião de Paris, ça Por�ela Ribe.iro Danta�,
'qual participaram todos enviado especial do Presi

os credores europeus do dente. J�nio Quadr.os, e

BrasiL Trata -se da centi-l- pelo, )U1111stro do Exterior

buíção inglesa para aju- da polo�ia, Witold Tra�
dar o Brasil a enfrentar pczynskí. O protocolo so

seus elevados compromls·' ure comercio 'prevé o au

I>OS comerciais. com a Eu- mento comercial entre os

rooa ocidentaL oots países a �m _

nível

As conversacões econo- anual de 50 milhões de

nucas polono-brasileiras o?la�·e.s para 120 milhões

que se encerraram ontem, Slgm.f1ca que ° pacto co

em Varsovla, abriram ca- mcrcml de 5. anos, fIrmado
minhú para rapido desen- e,m 1960, maIS que dobrou.

�6�����to t����o�er�it�� 'tá·

.

titica entre os dois países, J-la:?m:��1 i��re;llaC:iO��'
As conversações, que se ���g����aa��ic�f:;�s:no�:-.

V. � � �
, �·c.s Diesel, helicopteros e

Ice overna or C e�ara
aviÕe.� para serviços agri-

- 001." mat,,'ial "n-ov""o,
Lruto)"{$ e maquinas tex
tp.is. Os poloneses se ofe-

�- Io:cnlidade ,de várias sole-

aman a mdades religiosas.
Com isto, a chegada de

S. Excia. a t:sta Capital,
Cjue estava prevista para
hoje, ficou transferida pa
!':1 aJ"i.1anhã, dia 2D.

Dutra declinou do
Convite

RIO, 27 - o Marechal
Dutra, ex-presidente da
República, declinou do
convite que lhe fôra feito
para aceitar uma Embai
xada na Europa e que se

gundo se afirmava seria no

Vaticano.
Duha explicou que ab

solutam,ªnte não deseja
voltar a qualquer atividade
politica.

A convite de. D. José
Tmhler, Bispo de Chapecó,
li sr. Vice-Governador Dou
tcl de Andrada, hoje, es

UU'á partiCipando, naquela

Miss �anta
�

�atarina:
�omena�em

Mfss ,Santa Catarina,
srtR. Carmem Neusa For
mighleri, recebeu ontem"
em Itajai, a faixa simbó
lica '"do ano de 1961 e hoje
rstará nesta Capital, a
fim d� participar da festa
do remo catarinense e se

apresentar à sociedade lo
cal.
No Lux Hotel, será home

�ageada com um Coquitel,
Juntamente com Mlss Flo
rianóPolis, srta. Jussá Ca-'
bral. ,

Amanhã, será recebida
etn audiência especial, J?e·
1"0 Governador Celso Ra
nJas. O. nosso aronista so
rial Lázaro Bartolomeu
Radar) a. acompanhará..

{�� referida pl'O�ramaçfl.o.

�{1+

A imprensa polonesa dá
grande realce ii assinatu
ra dos documentos e rene
i€- otimismo quanto ao
futuro das relações cultu
rais e economicas entre
Brasil e Polorüa. O embai -

.

xador Dantas ainda dtscu- ..... --.
tiu com as 'autoridades po
Ionesas as possibilidades

dfin�l�sh��eaérl�:�leme O�a��-iS
países.

COMO E GOSTOSO
II CAFE ZITO

Novo Diretor �o Montepio
-J._�

--

° Governador Celso R'amos vem de nOmear o dr. Hei_
.

tor de Alencar Guimarães para exercer as altas funções
de Diretor do Montepio dos funcionários Públicos
do Estado. O novo titular dessa Repal'tiçãO tem uma ...0 flagrante mostra, lainda na sala de despachos do
extraordinária fôlha de seJ"viços prestada a Sta· Catf>_ Governador Celso Ramos, um a'specto da visita de 1"(' ..

rina e ao país nos divel'sos cargos que exerceu em sua pl'esentantes das delegações. remadol'es, jornalistas, em
vida pública, cordial ,palestra cOm o Chefe do Executivo.

,

As delegações e embai- va composta do sr. Angel
xadas de rema'dGres que AIguibay, e Alfredo Areal,
�e enccntram em Flol'ianó- {'!"<efe e tt"einadol". da
polis para a disputa, do' ç (j u i p e argentiha; dr.
mingo, da Regata Int:er- Ariosto Souto BUl"pes, pre-
nacional,. estiveran� na .'üdenle da Federação Pau-
tarde de õntem 'em Palá- llsta de Remo, e que é co-
(;lO ,em contacto cpnl o !Ihecido médico que em

governador' Celso Ramos, São Paulo dirige o Illsti
llue foi saudado pelo sr. tulo Adolpho Lntz; dt·, Sin-
I\nlonio Novelli, prcslden- vai Gil, chefe da delega-
tC d·) Clubc Tieté de S�tO <;âo Ul"tl!"Illaitl.; sr. Vinícitls
Paulo. Cunha, presidcnte do :Bar-

�·oso �e !,orto. Alegr'ê (e
,Jornallsta Tuho de Rose,

. do Correio do Povo e Fo-.
lha da Tarde; sr. Antonio
Novelii, presidente do Clu
L'f' TieLc, eJe S. Paulo; sr.
Hel"cilio tia Conceição,
{;hefe da deleg'ação de
110inville" e cronista Luiz
Gast:::<.(' Diniz, da ACEJ;
:;rs. j:urieo Hostemo c Al
do Lt1�, organizadores cta
Regata Internacional.

Na Assem�léia�' le�islatiYa
Aprovado Projeto Criando o Banco deOcaso dõ ex.governador Moisés Lupion vem. ser ..

���:; p"a noticias diá'ias e Ill"nchetes sensaoiona_ Desenvolvimento do Estado. Governil-
dorCelso ,Ramos Cumpre a Palavra
Empenhada Em Sua Campanha

A Assembléia Legislativa
!.lprovou, sexta-feira últi
rfla, em sua quase .totali
dade, a mensagem que o

';ovcl'nador Celso Ramos

Até há pouco, contra � ex .. governante, tudo.eram _ �n����%��el�e�:��of�����
acusaçoes. t.o do Estado de Santa Cn-

AgoI1à já surgem aspectos da sua defesa, e.ntre Os .. t�rinll.. _

O prpj.eto �e\'e em

quais extensa nota oficial do Centro Pa!.J(Ílaense no dlscus�ao vanos dias, e a

Rio, d��lgad� a 25 do c.or�ente. {./
•

.,

?��s�":t�a �:t������ a���:
O Item 4. dessa nota e o que, sem Comentários, vés de emendas dos depu-

vai transcrito abaixo:' _ tados udenistas Eduardo

4.o� - .s�rgiu, en:ão, à ton�. ·dos :om_entários, ·�a �ao�to�iet��� ;ai�a:�:n:aas�
tr�saçao reahza<;].a e,nt e �_ Supe1mtendencla das El1' .... _ entretanto, foram rejeita
pr��as Incorporadas a Umao e o grupo LupiOn...sgul3. das, ficando a defesa db
rip, referente à Fábrica de Arapoti, objeto de ação ju... projeto original a .cargo
d\cial intentada. há mais _?e dez anos,�velho tema am .. �:id�ep�;!d��lv�g;onelOE�il:pIamente deba�ldo na Camara .Federal. quando ficou lasio Caon, que brilhante
provado que o lnstrumento contmha. os mesmos requi.. mente expuseram, sob vá
sitos das inúmeras escrituras firmadas pela Superin... riQs aspectos, a nece�slda
tendência como a venda dos bens da Lumber e das de de o Estado J?OssUlr um

t�rr�s.de'Cle�elâ.ndia aO grupo)lalcanalle e da M:té'_ ���a�h�c���i\� �� c�!����
lurglca de Jomville .0 grupo Bornhausen;-- para citar v0Jvimento mais rã.pido,
apesas três exemplos entre centeni'!$' de.t,ransaçõe5 . diciente·e à a.lt,.a do de

idênticas e não criticacUas. .' ,'»eJ<2 de pro�resso da popu-

Do gr�o I?a.lca,nall,e fazem parte.o sr•. Paulo,�aof1I1����:�����idflde eloBol'nh<111SCn e varIO;; pl"oceres eb UDN l'<11al'lnense! plena rio :l[lI'OWll! :1 lei. c

Sr. Edmundo
Santos

Regressarão juntamente
com o vice-governador os
:"t·s. dto Acácio Garibaldi ·S.
Thi8.go, Secretál'io do In
terior e Justiça, Miranda
Ramos, Deputado FederaL
Segundo colhemos em

fontes oficiais várias ho
menagens serão prestadas
por ocasião: de sua chega
da, no aeroporto Hercílio
Luz. •

Vem melhorando sensi
velmente o estado de sati

�{' do sr. Edmundo Santos,
Presidente do. Partido So
cial Democrático de Gas
par, apó� curta permanen
eia em quarto reservado do
Hospital de Caridade. Co
mo se sabe o prestigioso
prócer politico foi acome
tido por um enfarte do
miocárdio, Nossos votos de
pt'onte restabelecimento.

Buscá�.pés
-

.os "raivinhas" da UDN catarinense não se cansam
de citá_lo, com geperalizações especiosas, estultas e

descabidas, pois que pretendem até latingir os que,
em Santa Catarina, nos últimos dez anos, formal'am a

opOsição!
O "affaire" está entregue á jllstiç.a, que dará a

palavra terminativa.

apenas os srs. Tupy Bar
reto e Laerte Ramos Viei
ra votaram contra, fican
no assim patenteado que a

estn altura, o Banco de
Desenvolvimento do Estado
Ó ° povo quem o desejava.
Em sessão extraordiná-

1"!a, sexta'feira à tarde, foi
apro"l\da ,a redação final
do prOjeto \ governamental,
lf>\'ado à sanção governa_'
mental no mesmo dia pelos'
líderes· do governo e do
PSD é vários parlamenta·
:-es.
- O Banco que b povo que
ri!!:, fi que o entãÇl candi
rla� e hoje governador
r;elso Ramos prometeu a

Santa Catarina aí está,
romo elemento básico pa
ra desenvolvimento do vi
goroso plano do Govêrno.
Tanto a assessoria técniCa
do Executivo, como os par-'
lfi.mentar!:!s que lhe dão
cOb"er-tura, tiveram exce
!ente trabalho, e puderam'
0ferecet: ao Estado um lns
\.rumento. pelo qual o Go
vêl'no reall7.:n-:i. aqnl10 QUc

Pi·Olllr.tP\},.

\I MAJ;S AN'J"H... tJ VlAIUU Ue

SANTA CJ(I'ARINA

ANO XLVIII - N,o .1 4 1 8 o

EDIÇÃO DE HOJE - 12 PAGINAS

Ao al�o. vemos o goverqa:dol" Celso Ramos, ql,lando
cumpl"lmentava. os representantes das delegaçqes de

).J'emaàores.lla, rticiPante.:s da R.e_gata Interlllaci1yál,
que

'''-'.r �ol'aln_ visita'r 0_ Chefe. do Executivo, sexta_fe 'a ,últi..
ma, em Palàê'io. ,..

-.

O Chefe do Executivo
calarinense agradeceu, em

'n'eves palavras, desejando
éxito completo aos· organi
zadores e integraritt!s da
l'tegata Internacional, man

lendo cordial palelltra com
Of.: visitantes. A COQ.litiva
oe delegados e r,epresim-

��W�!de�a:e�is�fc�:da:s��:

Grande .Indústria
de Papel e (eill�
lose no Estado

IEmbaixada
. Brasileira na

Bélgica
. at��P' M��i;�O Ada Viaçâ�
aCaba de ser convidado pa
Io Presidente da República,
jJlua ser o Embaixador Ple
llipotenciário na Bélgica.
Até agora, não houve por
parte do sr. Ministro, qual,
quer pronunçiamento a

It'speito, dizem os jornais
cariócas. Fontes autoriza-

���v'\tO:'é�i'r;f����a�('c���tc;
('!)lll limita simpalifl..

Visi�ram o gqvernador
Celso Ramos, em data de
26 do corrente, o dr. Her
l'ulano

.

Bueno do Livra
mento, Si"S. João Rcirda e

Luiz Meneguzzi, represen
tante,'> de Klabin Irmãos &
Cia., tratando, na ocasiãq,
da possibilidade da insta

lação eJ? Santa Catarina
ne uma mdústria de pap�l
!: cel!.!lose onde seria inver
!.ida a. )iÔma...çle quatt"O bi
II1!Jes de cr\lzeiros

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RENDAS HOEPCKE, DESFIL'ARAM EM CHÁ DE CARI-.
DADE'NOS SALÕES DO COPACABANA PALACE - ,

•
,
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•
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,
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SILVIA HOEPCKE DA 'SILVA, FESTEJA HOJE _
• IDADE &CVA - A COLUNA SOCIAL L'!ESEJA AO •

BnOTO ELEGANTE DA NOSS.' SOCIEDADE OS
'

senel? vivamente aptau- _
��:�s tecidos eatarl-

MELHORES VOTOS DE FELJCIDADEt5_ ;
, . ,

BO�S DE PRATA _ Para Comemo- 11 No, Sachas ejegnnte � mov�mentada,-

��� :0:::. �er:��t�:l��i��!��� �ae��� �;.I!;a:��a��l��ll�ã�;fl��� n::�:m�
Leite. reuniu em mesa de pista na acompanhado convidou o COlunista'
"bctte" Night and Day", que com mui para jantar.

.

•
to uísque e o maravilhoso show "Vive

res Femmes", foi festejada a grande
data. A distinção e strnpeüe da famí

lia Lelis estava assim: Sr. e sra. d,r

d:.1 pelaS senhoras da
Pcdcracân das Socleda-
dcs de Assistência aos

L:i.<!al·Os, nos salões do

Copncubana Palace,
�).j.(lIdo reuniu o mun

d. soctar c elegante do

Rio, A cxma. senhora

Lcttctn Lacerda Prt-

metra dama do E. da

Guanabara, bem como.

senhoras de Embaixa-

dores e Ministros, com
pareceram ao Copa
p.rru prestigiar a tão
nobre' e justa promo

cão da Federação das
Ser-Iedades de A. aos

Lázaros A primeira a

tração da elegante tar

de foi a apresentaçáo
de Francisco Jose que
com sua bonita vôz

CílnLon lindas música"
de seu repertório
Nazareth, o famoso
costureiro apresentou
com renomados mani

quina como seja, Jaque
llne, Mára Petter e

Norma Tamar, alem de

outras três modeles.
mais de oitenta tctnetes
de sua coleção. Tecidos

italianos, franceses, ren
das de. Portugal e pe-
drartes também, as

maravilhosas rendas da

Fabricação Carlos Hoe·
pcke S. A. desfilaram

com elegância� igual

Theodoro Lelis Leite, Sr. e ara. Demo

ente Lelis Leite, Sr. e ara. Anlbal Le-

11s Leite, Sr. e sra. Gastão Lelis Leite
e Sr. e sra. Emidio Lelis Leite. Fora.m

convidàdos especiais para a elegante
noitada; Sra. Juracy Pena Firme,
Srtas. Sllvinha Alves e Erminia Salga·
do e o Colunista.

3 JANTAR - No contortã.vel aparta-
menta da senhora Cora Guimarães, o

Colunista foi homenageado com um

jant.ar - Não �ó a Simpatia da se·

nhora Guimarães, como tambem o

casal Sr. e sra. Mauricio (Regina)
Aronovick encontrou o convidado da

:noite.

"O _T....no.. O _,AI• .lJlTIIHJ DU,_IO O. IIU,... CATAaIlU_

l�ais um filho para o BrasiJ
Casal: Marvlane. Eda
Maria, Antônio Rogério e

Carmem Lúcia, que hoje
se rejubilam com este

grato evento.
Está de narabcns o sr

Antônio Evangelista. Tam
bém de P3I"")(!I1S. oBra ...

sil, pOI" ter. ganho mais um

filho, - homem cuias oré
dicados de tôda a pcpulr ...
ção ilhôa. .1

Asscciarrdocxo, "O' Eí'..
tado" leva a seu prezado
e distinto amigo e cxrua.

'lamilia sinceras congro;
.tulacões.
.-------_.

A foto registra o l)wm.entO �� 1>O�enidade, qua.ndo p Doutor MatlOel Barbosa
dI! LaCe1"M, ,Tu.iz da Vara dos Feitos dn Fazenda, e n 't r e g li o título de
cidadão bras1.leiJ·o (10 'Sr, A {II t ô n i (J EV!lgeHsta, pN1]}rietário da Casa
Petrone. '

A solenidade contou
-

veio para o Brasil quando

�13:'
I StA iii

tid�e����!�a r ����ió:7�� ; 'fi�l:'�sa �pr:�i��:. dt:nf�:Ii; �oqn�t'v:ad7�aedno�s d��o�snoJ� €m S �"u;/
realleoú-se, sábado uar., reportagem 'anotado. er., ter residido no Rio por WHHWOIlU aUIIOU{II1PO
saio, na Vara dos Feitos Ire êles, o comparecímen; alguns anos, veio a casar- _

DI: OIlVl

da fazenda. sob a presí., lo do gem'o do nanu-alí; se com D. 'Rasa Pereira) h.' ("hI;lIc.h�lII"'o.... lt

dênc:a de seu titular zado. 'Doutor Francisco Evangelista. São filhos do
Doutor Manóel Barbosa Xavier Medeiros Vieira, _� � _

de Lacerda, a audiência Juiz de Direito em 'I'iju ...

de entrega do título doe cas, acosiuanhado de sua

cidadão brasileiro ao Sr. cxma. espôsa 1"). Mal'y_

CnhELo"ISANTAT,0doNlaOltoEcVo,�,�,� I Iene Evangelista Vieira.
• _ .. O Sr. Antônio Eíange..

cio desta Capital i lista, natural da Itália

.i

I) OPASCOA D. C. T,-

12 No Simpático Littele Clube, Livio RO"

nytno canta para os habitueis. ,
13 �al�:nah��'�:�::'e:�p�:lq�;e�:�'��:�,

ceré no Palácio Agronomica �o pró-. .

...
'

. ..;:�
".

.
ximo dia 31, quando o Exmo. Sr. aO-III �., .�. '. I/"��
vernador Celso Ramos e exma. senho-IJ

_��
." ; .:.._j____):.

ra recebem o eXlllO. sr. Embaixador' �.l
� ..�-

��c:ulça e Embaixatriz A-Rdré \)Omi-,., :::-1�'
,

14 José Rodolpho Câmara esta marcan.'
te sua bonita festá que seni no Gol-

den Roam do Copa. Acreditamos que. SURGE OUTRO FALSC- PROFÉTA '-- Vê'se lÓgo que
rendas Ho�pc�e volt.em a desfllar.

• o homem esta com seu sentido profético além da critica.
Anunciou uma guerra entre oito planetas e marcou

15 O Clube de Regat.as Aldo Luz hOje" data para 8 de fevereiro de 62.

�S�áer�c:o:::.c�:��be:10�col:�::�� '�O��' E então, a sua vidência só não conseguiu ver e a sua

mais nos salões do Clube Doze. uma' �:�:d�r����b:r�u�r��:�I=o:Oa:;:�ss;;:e�::r:;:�.:: J�t:
��i��l1de:�ed�o�.�irée. den,ominada "A, rnmente cabalistlco.

4 ��t:a '��::tr�o��:�:, �:r:' :;:iV�I� , "sus�os�,�tróIOgO o homem "escolhido" para a promoção

mente será a nova Miss Estado da 16 A senhora Mal tha Brodt aSSistente. Nascido e vivendo na Malásia. porque como sempre,

Guanabara. ���I�r�:eu:�:n�:��!::sGd:e�:���d:��', essas profecias vêm de longe. -

5 Flávio Ramos apresentou ::O� para o tratamento de beleza. • felta� :��:�I���s::.a�ê::c��I�:-�á�iZd:I;,:� �:::�MgaçÕeS
Room do Copacabana Palace sexta·

Na lista de paSSageiro: da Cruzeiro do' �

\
Wajarrera ê seu nome. Até que é de fácil pronúncia,

��;ad: ���::�:o:y:::,�nett o cria.- 17
Sul ontem o Sr. Charles Edgard Morit2' clad�ss !��:so;�s;:���e��;:Pea�t�ú:�::�P�:��:��:��

6 JANTAR _ Na. "boite" do Hotel Ex- 18 Rut� Lauz, pl'oprietária da loja Vila'
S"ua :ar���:i,adl�h�u:s�aãoos:;r�r�taql�a��a nj::at�.r bl'asas à

celsior o elegante e simpatico casal Rica na Belacap, viajou ontl!m para' De tanto ler e sabei' de vóos siderais desses dois países,
Sr. e sra. Charles (Nellta Morit�, ho· raris. • por uma associação de Idéias, Inspirada nos últimos aeon-

menagearam este colunista - Tam- 19 �����:�I�Os!��cl�aa���:c�;o!o���' tecimentos, criou-se em seu espirita essa guerra no ar em

:::o�:�������mel �l�g��n�a�as°aJ n:� do Rotary Clube. • pel"f��o�n::�i�I��\rl'astandb seus quase oitenta anos,

, ���:is�omandante Dario (Nazareth'
20 Miss Elegante Bangú Rio do Aul, srtd.' :��:'r���s�e��o'S!es�:lh�uero�:��, fa:��e:�r:�:ltea��:�r�o�

• Irene dos Sant(J�i - suplente At;lete' todas as hol"as.

• 7 �; :i:�:ti�aur��i�r�::�7!�) d�r:�:� 21 �;;�a. DA �HI1"A � Já podemos ao: ;e�:,��::�I��: ?a�::���: ���:r:s�ã�a�:as saem

• vlck, a anfitriã serviu ch�, com um dlantar aos -nossos leitores que flgu·
como mastigadas nas gengivas se,m dentes, falando baixo,

• bellssimo a'parelho de cerâmica rarão entre as Patronesses da Festa, a mêdo. como a querer que os astrOi!j-não a ouvissem:
.. da Chita, dn Ass. das SrflS. dos Rota-

./- _ Então meu tllho. Como se não bastasse tanta bri-

• 8 \'JUsa Carlla na "boite" Drinck dru rianos de Flol'ianópo]is, as seguintes. ga aqui em baixo, ainda oito astros vão fazer uma guerra

'verdadeiro shaw com�decote bastante senooras de nossa sociedade: Rutt!,. de fim de mundo lá nos céus. Pois me disseram:
Ruducloso _ Ull� pãlmo abaixo do k d S'l Anita Grillo Leo

I' cinto, éra o decote de Wllsa. :ZeJtCel:a, �al�v�'herem, Ina T;vare�' dos -;h:!�daOc;',e�lt:o;!�Sr�f;:!�.inha. Isso tudo são coisa!>

, MoeUmann, Natalina stoeteral, Cy·, _ Mas escuta meu filho. Você já imaginou o que vai

• 1) As musicas do momento: Tua, Creia ��l1�i�e�:t>s�:��:lr�:c;!nriau��I�no�'� .'Ser? Tomára que eu não esteja' mai� por aqui nêste vale

.' �:��ta palaçada e nunca aos domino
lit3- Vieira, Sebasll Meira, Odete xa-'I

de l�r��:a sim Então Irn certlflcar se de que o prOféta
III vIer Luzltama Piaza, Mafia Madale

'! CriOU
� 10 O Ormck esta com novo cantor Cesar na de Moura Ferro Amanda Maia, E vocha de dizer depois de passado o susto·

, S('r�lo _ Um1a bomta voz que prende Alalde Amolim alem de outras CUJOS' 'Que crente bôbfl" Astros Que brigam mi�ha boa
,

o., habItuei!:. nomes divulgaremos oportunamente II velhinha. sa� as de" HoUywood ,. e de mentira.

------------------�------ ...--

- CONVITE
Temos o prazer de convidar os prezados colegas e

EXn1a. Família para fazerem parte da Páscoa do!':
Servidores do D.e.T., a realizar...se no mês de junli"o e

que obedecerá-o seguinte programa:
. Dia 2 às 10,30 horas - Conferência pelo Revmo.

Padre Francisco de Sailes
Blanchini. no Almoxar};
fado.

Dia <I 3\ 8 hOl'as.- Missa com Comunhão G{,_

\ ! 'I 6eral. na Igreja de Sãoj. -Francisco.

Esperamos contar com o apôio de IOdos, para maior I
brilhantismo da solenidade, o que de antemão agra ..

desemos
Pela Comissão

EPITACIO BI'ITENCOURT
Cog. 1_6-61'

OSVALDO MELO

VENDE-SE
Um ACORDEON SILVERS·

TONE, 80 Bnlxos, I caixa e •

1 pandeiro: Preço de oca

sião. Tratar nesta Redação,
com Ivo Ventura.

C O
T
MPRA-S

O R N O
E

novo ou usado em bom estado .

OfertaS detalhadas sob "Torno" erc
Caixa Postal 3307 - S{\o Paulo,

B'O DAS DE P R A T A

CASAL OSCAR / IRENE PEREIRA

A data de hoje assinala o transcurso do 25.0 antver

eárío de feliz consórcio do nosso prezado conterrâneo. o

distinto amigo Sr. Oscar Ricardo Pereira, alto funcionaria

da Diretoria de Assistência da Prefeitura Municipal, com

a exrna. sra. Irene da Silva Pereira.

o distinto casal. muito relacionado e estimado na so

ciedade florianopolltana, por suas primorosas Qualidades
de coração e de caráter, ver-se-a cercado de carinhosas

manifestações de apreço e simpatia pelo expressivo Jcon·
tecrmento, tornando festivo o venturoso Iar da Rua Durval

Melchiades 36. nesta Capital.
Foram testemunuas do feliz acontecimento, realizado

à28 de mala de 1936, os distintos casais, sr. Tenente Alba

no de Souza Lúcio e sua exma. espóea, Sr: Lourival Almei
da e sua exmv.. espõsa e o Sr, Paulo Irineu Werner e sua

exma. espôsa.
Por tão significativa da ta OS filhos do casal - Gilber

to Pereira. AvIador da Companhia Varig. e os menores

Paulo·José. Oscar, Llene, vera-Lúci�, Inês ElIzabeth, Lú'
cia·Maria, Roberto e Marcia _ mandam realizar uma Mis-

3ft Festiva, na Capela do Ginásio Catarlnense, hoje, as

8,30 horas�
Os de O ESTADO, com muita satisfação, cumprimen ..

�am o feliv. casal 'pelas festividades de suas Bodas de Pra

ta. congratulando·se com os das exmas. Famillas,Jormu
!ando os melhores votos de felicidades e perenes venturas,

. _.
'

ANIVERSÁRIOS
fAZEM ANOS HOJE
menina SILVANA BRUNO

Com indizivel contentamentó regiStramos que na efe

méride de 26 p.p., transcorreu o primeiro aninho de \'ida

da graciosa menina SILVANA, encanto do lar do nosso

particular amigo Sr. Agricola Bruno e de sua exma. es

põsa.CI\rICe Brono. A gal�nte Silvana os nossos cumpri·
mentos, extensivos aos seus genitores.

GLACIA MORrTZ LUZ

É com grandf! satisfação que registramos em data dé
hoje o primeiro aninho da bonHa garotinha OLACIA, en

canto do lar do sr. Ênio Luz, funcionário dn Contadoria
Geral do Estado e de sua exma. espósa sra. Zulma Morltz

Luz.
A aniversariante na oportunidade oferecerá na resi·

ciência de seus paiS a rua José Boiteux n. 28, a seus aml·

guinhas uma lauta mesa .de dôces e guaranás.
A Gl�cla e seus genitores.as felicitações de "O Estado"

ALEXANDRE MANOEL DA SILVA

Folgamos em registrar, embora tardiamente, o trans
curso de mais uma data natalícia no dia 26 p.p. do nosso

particular amigo e distinto conterrâneo Sr. Alexandre

Manoel da_511va, pessôa largamente conhecida em os nos·

sos meios: Cumprimentamo-lo efusivamente.

menina Vera Lúcia Macedo

Srta. Nllza Andriani

Sr. Arnaldo Régls
S1'. Décio Ca'rvalho Couto

Sr. Paulo Ehlko
Srta. Beatriz Ferro Pereira

Sr. Eloi José Alves
Srta. Rosemary conceição.

Transeorrfu no dia 26 do corrente o décimo aniversá

rio de casamento do casal Abelardo e Stel� Ferrari.

Embora com. atrazQ desejamos ao casal fellcidádes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o acontecimento que todos esperavam

HOJE DIA DA SS. TRINDADE
Desde sexta-feira, acha-se em festa o populoso bairro

da Trindade, com a já, tradicional festa da Laranja como
é conhecida pelo Povo da ilha.
No dia de abertura houve novena. procissão com a Ban

deira do Divino Espirita Santo e Exposição das laranjas,
sob o patrocinlo da Secretaria da AgriculturJ'J..

Nos dias seguintes o programa esteve maía variado,
com retretas, barraquinhas e parque de diversões.

No dia de hoje. as Iestívtdades prosseguirão cem o se
I

10,00 horas' - Solene procissão das Bandeims da SS
Trindade e Espirlto Santo

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

18,00 horas - Solene encerramento, com procissão, no

vena, fogos, música.

DIA 1.0 DE JUNHO DIA DE
CORPUS CHRISTI

a Maior Festa de aniversário·
Ji vista em Florianópolis!

37dias de festas'

37 em brindes em cada 177 de compras

e a �razo tll�O �elo mesmo �re�o �as Yen�as à vista J

------------------.-'-'-nt-ar-se durante três minutos numa chapa de rerro
"

quente, esses três minutos lhe pareceriam três horas. Mas, II
se ficar sentada três hora.s nos joelhos de seu bem-�mado"
essas três horas lhe porecerão três mínutosv Está claro?" •

asses caçad;�s;-De;,isde �a�aç�a o caçador en-'
contra um amigo e diz: "Nunca vi tanta caça junta! Eu,
1!��:�.a;���i\:�aa�:u::��a����! uu::�:���:"�:�i;:'
"Então você disparava sempre sem carregar a espingar-'
da?" "Carregar a espingarda? Eu nem tinha tempo para,isto".

_ _ _ _ _ _ _ •
Ladislau Selb é um jovem estudante hún�aro, que,

�::�jap:::r;I�SO�!�r��on�l� t: d����� ad:oi���:C�:'
dos �omes. 1!:le se cHama Selb � e.xlste na Hungria uma.
���.a�e �1��U�d:d:s�:r:op::� �'��a�: ���a ê�: :e:��:O�d��á�.
localidade que se chama: Klskunfélegyháza! Leitor aml-'
go: como é o nome da cidade?

•

por WALTER LANGE
N.o 2 O 4

COLUNA

CATÓLICA
Para descobrir os "cavalheiros' ou "gentil-homens",

um clube de senhoras de Nova York resolveu dar um che
que de 100 Dólares a uma das SUaS sócias, para ser entre
gue ao homem que lhe oferecesse um lugar no ônibus. Só
na oitava experiência ela teve sorte. Um senhor já de
idade, levantou-se oferecendo â senhora o seu lugar. Re
cebeu o cheque, agradeceu e disse: "Eu la mesmo deixar
o ônibus. pois cheguei ao meu destino." QUe eentneea!

Sanla Calarina sorridenle com mais um

aniversário de D. Felício da Cunha
Vasconcellos

Esta Coluna registra tar

dlamçnte, mais com alegria
o aniversário do eminente
Revmo. Arcebispo Coadju·
tor D. Felício C. da Cunha
vasconceuos na quinta
feira última. Abaixo peque
na biografia de S. Excla.
sacerdote, primeiro da

Arquidiocese de Porto ate
gre, depois filho da Ordem
de S. Francisco, mlssioná-

gêncla, por virtudes e des
ses raros de um coração sa

cerdotal" e zeloso, e que lhe
merecem da Santa Sé Apos
tôüca a elevação â digni
dade episcopal, como Bispo
resídencta! de Penêdo, no

Ratado de Alagoas. Após
haver dirigido com ínfatí-

O australiano Ernest Dunn tem 103 anos de idade. O
seu divertimento preferido é dar gambalhotas. E o faz A revista ";ng-M;;az�e"�n�ci�que no ano de'::����e:���e�os���:;:�:�s���:1�1��1�� ;�as�o:��:�:� 1960 morreram 10 pugilistas, em virtude de 'golpes �ece-,
Respondeu que, quando moço, trabalhava em circo como �!i:�!i;;a �:t:tr���:oE�:a�:x��ld:�r� �����������O�IS;.
���:�:��;se��e�t:,,���a:�Ui:;�:�s��� ���fe��:�:!�a� amadores universitários e dois na Fra?ça. A revls�a assl-,
lhota e acendeu o seu Cachimbo. ��I�e;I�:r:d:�:e;�t!eOlfa���:���:ri:a���t�l�t�O�::�!�;'- -

- - - - -

deste último esporte perderam a vida n�s meses de ou-'ElizaA�:t��SA��i�: ��á�u�, ;.:��:�: ::ll:UaS:li=�: :�:� tubro e Novembro.
,

Com as letras N. C. gravadas. Ela apenas lhe avisou ser Ela: "Querido, aqueía ncssa empregeotnba nova quel-�descendente "de uma familia nobre italiana. Agora acaba V
.

ti I I d com um beijo?""de receber uma comunicação oficial do consulado ltalia- �:� ���� �::a��er��:. ��:;cc:n:Om�r�gadinha aqUI": •no, de que era, na verdade, o Conde Nlcolai Catazione, •tendo herdado uma fortuna de 150 mil libras. Embarcou Prova segu;:;:- d-; id-;nti;ad; -;;- co-;rentista de um�para a Itália. Soube então que sua mãe. tendo enviuvado banco de Los Angeles exigiu de um freguês, como é de cos-IIIaH, havia casado com um tal Smith e emigrado para a tume, a sua caderneta de Identidade, a fim de ,receber'Africa, onde êle aprendeu o oficio de barbeiro. O seu pa- O r t
N

ti ha nenhum documento con-IIIIIdrasto o tinha registrado com o nome de Sally Smith. �1;O.c��u�ãO �e�een deÚ�l�:: �etlrou da bôca a sua denta-"Assim um pobre barbeiro tornou-se um rico Conde. dura, na qual estava gravado � seu nome e mostrou-a ao'- - - - - - -

funcionário. O cheque rot pago. (Uma pergunta discreta,
de e�::;:�:eq�:n��an�:� ��m;:�I:� �:�!:�: �������.:�m��':.a��.�::�����::=:a;>,1Imente sõbre uma caixa, assobiando. Parou e disse: "Ra
paz, qual é o teu salário?" O rapaz: "oitocentgs por se-,.
::�:"��:oe::nS�i�,"��:' ���1 �:!��i��!�r��e�:: :��;
Controu o chefe do departamento de embarque e pergun-'tau: "Há quanto tempo trabalhava aquele rapaz?" O che-,te: "11:1e não trabalhaVa aqui. apenas velo entregar um, O INSTITUTO NACIONAL DE TA�pacote''. - A,"::_ _ _ _ _ _ _ , QUI�RAFIA. e,:"pe�hado .na. campanha de

.

Em lima reunião social uma loira bonita, fumando um, diíusão da taquigrafia brasileira, abriu ms-

��;::��:r��:���, !e:��nl��uO:a,,�� g���:��i�u��n:!�:;, criç�s ao seu c.":so por correspondência, a-o que é a teoria da relatividade. Não .poderia explicar istolllll traves de 12· hçoes. "Escreva �o]e.mesmo,Com poucas palavras?" "Com todo gosto, senhorita", res-" dando nome e endereço, para a C31xa Pos-
�nde� :e.:.0�d�'�:.:e� ;�I�f:e,:"b:a:' tal, 2:500 011 8.600, São Paulo. .

rio de grande envergadura,
dístfnguíu-se sempre pela
lucidez e cultura de íntelt-

CURSO GRATUITO DE TAOUlGRA-j
FIA POR CORRESPONDÊNCIA.

guinte programa:

.1,
gável zelo e raro descorti
nio aquela Sé, foi novamen
te distinguido por S. San
tidade. Pio XII, que elevou
a Arcebispo Coadjutor, com
direito à sucessão, do vepe
ranãc Metropolita D. Joa
quim D. de Oliveira. Isto
em 1957. Desde então vem
S. Excla. desdobrando-se,
com infatigável tnterêsse
pelos problemas religiosos
e sociais da ArquIdiocese.
Em visita pastorais e mis
sões, em pregações cons
tantes de semanas, triduos
e solenidades, em semanas

ruralistas e outras .Inlclati-
vas de caráter social, S.
Excia. procura atender a
todas as legítimas aspira
ções dos seus arquIdiocesa
nos. Bste Interêsse sem se

gundas intenções aliado a

bondade de um coração
grande e sempre aberto, fa
zem-no querido e venerado

por todos, grandes e humil
des. Broto nêste dia no co

ração de todos OS católicos
e deste colunista fazendo
uma prece ardente pela.
saúde e felicidade de S.
Excia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANóPOLIS, DOMINGO, 28 DE MAIO DE 1961

•

=,
�,

4:
-_ ,

LlNDACAP -,
DA SRTA. SO.,

,

I LAIARO BARTOLOMEU I�

CATAR/NA NA

• "COCKTAlL" NO LUX HOTEL _ MUITO CHICK O CASAMENTO
LANGE tu BERNARDI COM O JOVEM ni AN GANZO FERNANDEZ.

'V

rina Srta. Carmem Neusa Formighierv li
HOJE, o remo catar!nense está em festa O SR. NILTON Campos secretario gemI,'

do LIra foi submetido' a uma milindrosa'
��::�i�áoO.clrUrglca, na Casa de Saúde São, ... �::-..".,,..,...=::-�,...=..,.._

O BROTINHO Moscopiá Permanís Kot'i"� I DR. SAMUEL FONSECA
aníversarta boje. 0' pai, S,. e Sra. MigU'I',

Preparo d�I��v��::'�-��:�:�aT�'loCid"dO.xotetas, oferecerão aos convidados uma' BORDEN AIROTOR S. S. WHITF;
j �o���::e!�A� �::����od�oA�::et:�=�. mesa de dôces e guaranás.

,li ClRURGIAR�di;���E��n�á��O_FACIAI.• dor Hercílio Luz, colocando rtôres, no dl31 O GOVERNADOR Celso Ramos, receberá' Consultório: Rua Jerônimo Coelho l6 _ 10 andar _

II ��lf����o��!�o��c��::a��:rf:�::l;:st:' �;�n::�s�I;�r�;�ie��t:�na�;i���i�:��' Fone 2225

• pecrar. aeré aCompanhada pela Miss FiO-' Exclualvamente com horas marcadas.

II !'::r:i��ie�;�a::sS;;:;l�:�;'�: ;r�:-. rianôpolis, srta. Jussã Cabral, �ainha do,
II Jussá Cabral, serão homenageadas hoje no :�p�:�oS��: !::a e�:I�:c���:�I'p�:in�:.
II Lux Hotel, com um "cocktall", na base do retor dos Associados em S.C. jom. MaUri-'
II :;�:li!l�rI;��� �n!::�i ,=t�.:�n�:�. por ���t����r, cronl�ta Sebastião Reis e pelo.
�--------- f

:--::-D;"'-EP'-A=.="TA:-:MEIfT==-O=-=D=E-S=-=A-:-:Ü=DE PÚBLICA

,
,

,
,
• A BELA Carmem Neusa Formighierl, Miss

• ::�ets:n�:�:;�naà d�o!�e6��deqU�aes�:��u:�
, hoj,.

• TERÇA FEIRA p.p., a Senhora Capitão
Vellbaldo (vatdétaj de Albuquerque, res-

,._, tejou "níver" com uma movimentada e

elegante recepção no querêncre Palace
Hotel. Anotei: Comandante Sylvio (YlIah)
Pinto da Luz; Sr. eSra. CeI. Lino (Zllda);
Sr. e Sra. major Tullo (Terezlnha) Pra
dai; ar. e Sra. ' nr. Waldemiro (Olinda)
oescaea: Sr. e Sra. major Angelo (Ledaj
Krema; Sr. e Sra. Dr. Maurílio (Euterpi);
Sr. e Sra. Mario·(Maria) PlaZza; Sr. e Sra.
Capitão Ar! C. (Yeda). Mesquita; Sr. e

Sra. Lauro Maciel; cet, 'Walmor de Aguiar
Borges; Sra. Dr. Newton (Odete) Pereira;
Sra. António xowctr, artee.. Dlnéa de
Oliveira von Scholz Maia; Beatriz E. 01i
veira; Sra. Martha Bradt.

O BONITO bolo, foi confeccionado pela
senhora Teima scnaerer.

A SENHORA Ony Knrfch, cantou bonitas
canções e a senhora Leda Krema, deu um

"sbow'' de piano.

ELEGANTISSIMA foi a recepção no Lux

Hotel, -ecm o casamento da srta. Solange
DI Bernardi, com o jovem Juan Oanzo

Fernandez, quinta-feira p.p-, que regts
trou um grande acontecimento social. na
Cidade.

A NOIVA filha do Sr. e Sra. l\ltami�o Di

Bernardi, o noivo filho da vva. FlorInda
Di Monaco Ganzo.

MUITO elogiada pelos convidados presen

, tes, a magnifica mesa decorada pelo Sr.
Eduardo Rosa.

A SRA. TELMA SChaefer, confeccionou o

bonito bolo e a Sra. Margot Ganzo Arau

jo, apresentou uma bonita decoração, uma
arvore com bombons, que dispertou a

curiosidade de todos. Na próxima edição
prosseguíreí a comentar ..

com a Ln Regata Internacional, patrocl
nada pelo veterano e Simpático Clube de

Regatas "Aldo Luz". A noite acontecerá,
uma grande "sotrée' e será escolhida a

Rainha. do Remo de Sta. Catarina. Suces
so marea\to.

MLJITO BONITA a rrta. Dlnéa de Oliveira,
.:;�p,�ChOIZ Mala na festa que passou

.•
.

,
:en��N:aO::r�áa:l�h�:!::���;:!� c�:nJ::'
rrionstraçôes de belezas, promovida pela'
destacada Perfumaria Guerlain, da,Belacap.

J

,
NO CLUBE União orteenense, de Orleães"

��s �:��:::te:á�:��6f." 6sa�:����h�S��!�'
ce Ester Sandrlnl, Cleusa Schambeck, Ja.'
�:s�!,rl���e��d��b�;:'co�:�� ���:�! ���.
checo, Maria Zelma oescenetto, Marlllne'
Sandrlne, Neide �belo, RomeU Silvestre,'Roserls Maria Pfützenneuter, Vera Lúcia·
Soares e tore:a verane. Agradeço a gen-'
tlleza do convite. •
HOJE (dia 28), no Lira Tênis Clube,'
acontecerá um movimentado "Cocktail",
��n6�:�:'�o�asu�3�'S::�;,3�ah;;::estra,

,
�e��'ro����:�;uOu:e�����so �fíCI�ô��,
Diretoria do Lira T. C., peles relev3"1tes'
ser�iços prestados .lOS associados durante,
�:�� :�o:�r�! :l��:et��:o��:��:v�:'
do o se!l estado de Saúde. A coluna lhe'
��lc�:line��s ���ess::o::eSc!�=�s :rC1��.
longo periodo.! •
A RAINHA do Hipismo, Srta. Yara Fran-'
caíaccr, fará a entrega da faixa, simbóU.'

,ca, para a Rainha do Remo.

O GOVERNADOR Celso Ramos, com um'
jantar no Querêncla. homenageou, o sr.'
�e�:adeD�ii��i;:i�ii�.s� .: ;��a��:;:�'
tado Waldemar Salles, Dep. t.ecran SIOI'
wískí, n--. Osnl Regls, Dr. Abelardo daI
Silva l "o:1S, Dr. Newton Ramos, major
AyrtOh -,paldlng, Dr. Temitocles Formi-'
ghieri, er. Fortkampos, Dr. Vilmar Elias,
e o colunIsta, participaram do mesmo..

•
UMA COmissão elegerá a Rainha do Re-' _

:uo� ::::0 C����!st:a �!s;:�to�i:S �:�:'
Catarina, Miss Florianópolis, Srta. �ercl-'
lia Luz, Sr. Mauro Amorim. A noite com.'
�!e�a�7!u�0��:a\:!� �:rza:s����:,�:�'
24 horaS. Será uma surpresa. . •
�E�;S�,����ón�:::;;:�� c�::s����:���.
no Querêncla, peitl Governador Celso Ra-'
mos. Presentes: Sr. Hermilio Largura.
�:%l�:l�e��er��p��t��d;�n���:�' 6�:'
Jade Magalhães, Dr. Nelson Abreu, Dr.'
=a;!�I�::;:I��:, d�0�:u���n{�e5����) �!baf,

•
:�[!' d::ç���e,Tda�"9��o:�CZ:ál��� ��.','
com a possível visita de Miss Santa Cata"

PLANTÕES DE FARMÁCIA

MES DE MAIO

2fl - Domillgo Farmá.cia Vitôria Praça 15 de Novembro
ü plantão lloturno seri efetuado pelas farmácias S. Antôn 10, Not,urna e Vitória.
O ?lantão diúrno compreepdi do entre 12 e 12.30 hs. sprâ ef et.uado pela rar�cJa VltÓl'ia.

E8_TREITO
2(1 - Domingo Farmácia Indiana Rua 24 dp Maio
'o plantão noturno será efetuado pelas faTmê.cias do Canto, Indiana e Catarinense.
A presen:f:' tabela não poder� sp.r alterada sem prévia auto rl�ação dêste Departamento.

. "O_-,,� O.AD U'1'lfi) DI.lJlIO 0.·1."",6. CA'fAMI:N.t_

','t máquina de somar

Burroiighs,,,-' �
....... � ,

..... �

regolve
�eug problemag

I�ft'!--. de eálculog

LO'-'AS
PEREIRA;OLIVEIRA

Dep. Burroughs
RUA TU.JANO, n! 21

MAIOR ASSISTÊNCIA
MELHORES FACILlDADEg

PEÇAUMI DEIIII:TRICIII.��\.\
-.

CADASTRO SOCIAL
Pedimos aos nossos distintos. leitores o obséquio de

. preencherem o eonpon abaixo e remete-to a nossa Reda
ção, a fim de comptetermos, o quanto antes o nosso cn
dastro social:

NOME.

RUA

Insliluln de Aposenladoria. e Pensões dos
,

Comerciários
Delegacia no Estado de Sta. Catarina

, EDqAL
Pelo presente edital faço públiCG que, por Resoluçâc

do Senhor Presiden!..e do Instituto, ioi prOl'l�ogado para c

próximo dia 15 (quinze) de junho, o término do prazo de
Inscrição dos concursos de médico e dentista, cujo editaI
foi publicado no Diário Oficial do Estado, número 6.792.
de 26/4/61, página 5.

Florlanôpolls, 19 de maio de 1.961.
RIRAM DO L/VRAMENTO

MAE

PAI

nata Na�cimento

Estado Civil

.

Emprego 'ou cargo ,

Cargo dfial'(mã':f#.1JI!!tt'''''

�ft
u

PROGRAMA DO MÊS
Programa do mês de Maio

DIA 28 - Domingo -:- Solrée "Noite do Remo".
DIA 30 - Terça - Cinema - 'Sob o Comando d� Morte'

,
Chefe da Divisão de Serviços Gerais

DALMIRQ DUARTE SILVA _ Delegado

VIS1TE.
S A Y O N A R A e m H I. - F I

O melhor amhiente com a melho)' música.
RUA JOAO PINTO - TERRE.O DO HOTEL ROYAL

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

lJor apenas $ , mensais

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

Tão lindo, que suas amigas vão adorar.

Tão prático, que V. poderá fazer tudo em muito menos tempo.
Tão completo, para tôdas e quaisquer habilidades culinárias.

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

ADQUIRA-O AINDA HOJEI

IMPORTANTE!
Quota de HELlOGAS - garantia de for

nedmento permanente a melhor preço
- já Inclurec no custo e nas mensalidades.

helioqlÍs
RUA FRANCISCO TOlENTINO,l

REVENDEDORES AUTORIZADOS EM FLORIANÓPOLIS
CASA UETRÔNICA

Rua Felipe Schmidt, 38

COMÉRCIO'& INDÚSTRIA
OI.MANO STEIN S. A.
Rua Cons. Mqfra, .7

1STA.ELECIMENTOS

LOJAS UITRO TÉCNICA
COMERCIAL S. A.

Rua Tenent"t Sitveir(' 24/28

OLIVEIRA FILHO S. A .• Com.rclal
Rua Deodoro, 15

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lTENÇAO

• "O_..uuc:r ., ........'PI'" 0"'10 D.......... v........nu.

C":�::�::�:a�: da NOVA lSV8DQR8 AUTOMÁTICA
1

..

.. ' ....... ' ....
A únita máquina qUI
LAVA. INXÁGU\ com agitador
SECA por (entrifugação

Goranlia integral, sem restri
ções, abrangendo a. motor
e demais peças elétricas.

Asais-êncic permanente
através das próprios
firmos concessionárias.

hguliglo -Dipsitiw,o
queçnUoll/l(."ç] auro.

máuco de opc 3ÇÕl:�, �er_
mirindo ...brcviar ou re

petir quaisquer ceb!.

(,.. "" p.1 r"mpo $lIp..-
- Maior ccmodidr

d! .. e menor elôrço!
Cap.lei ade d� larc ... : a��

"kg.

Sra. Dona de casa!
Ven�a assistir uma �emollstra
�ão �rática em nossa loja com

a Ins�etora 8rastem� e �a�iIi
te-se a gan�ar um lín�o e útil
avental.

CONCESSIONÁRIO AUT RIZA:lO

- Rua Trajano' 29
I

I
�--------------------------------------------------------_j

D::��!;�E�;;'���!����;::�e:i�a I�catarinense seguiu, hoje, o deputado pessedsta Elgí.. !
dio Lunardi. I �
° conhecido parlamentar Iícencíoucse da Asserr.,

.

bléía Legislativa pOl' 1 mês, a fim de recolher impres-
sões do .poov e transmitíalas ao Govêrno do Estado,
servlndc.. Ire como intérprete de .espíracões.

Em seu lugar, assumiu uma cadeira no Legislas,
tive catarinense o suplente Ervim prado.

Agencia Interme
diária de Imóveis
Rua Conselheiro
Mafra, 41

OFERECEMOS

APRENDA INGLES
com o Prol. Mr. Edwald Green

à rua tenente Silveira, 42

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

Esquina Esteves Junlor
I _ BAR na Rua j'ranctscc Tolentino com

Restaurant.e e moradia anexa,

1 _ INSTITIlTO DE BELEZA com instalações moder-NOTA DA DIRETORIA DE ARMAS
E MUNIÇÕES

O SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE ARMAS,
MUNIÇõES, MATERIAS EXPLOSIVAS INF1LAMA.
VEIS e PRODUTOS QUIMICOS AGRESSIVOS OU
CORROSIVOS,

Considerando que abusos se têm verificado, por
ocasião da realização das tradicionais "Barr'aquinhas"
do ESPIRITO SANTO, nesta Capital. com a queima
em via pública de fogos de estampido, provocando
por vêzes, sérias ocorrências.

PROIBE TERMINANTEMENTE
a queima daqueles fogos ou similares nos logradouros
públicas. ficando os infratores sujeitos a punição prc..

vista em lei.
Esclarece outrossim, que a queima de fogos de

artifvcios, naquela festividade. só será permitida �
"IRMANDADE" 'já' de posse da licença exigida por
esta Diretoria.

Dê-se conhecimento desta proibição à Delegacia
Regional de Polícia. para os devidos fins.

Florianópolis. 19 de maio de 1961.
Alcides Bastos de Araújo

Direto)'

nas.- ..

PARA PAGAMENTO EM PRFSTAçõES vendemos

em CaPoeiras - Morro do Gçraldo - Rua Odilon

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

para negócio e moradia
1 _� CASA DE MADEIRA.

INAUGURAÇÃO DO CLUBE 3 de
MAIO de URUPEMA

ÓTIMO NEGÓCIO
POR PREÇO DE OCASIÃO VENDF.SE EXCE.
LENTE LOTE NO MELHOR NUCLEO RESI
DENCIAL DE COQUEIROS, EM RUA ASFAL.
TADAICOM FACILIDADE DE AGUA E LUZ·
TRATAR PELO TELEFONE 25 55.

---------

DB. LUIZ E. BOCHA FREIRE
CIRURGIAO DENTISTA

ADUI,TOS E CRIANÇAS
Partlolpa. a seus clie'ntes e amigos a Instalação do

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

Rua Felipe Schmidt. 34 - 10 andar - 8/3. em 14
Mude os turnos dos seus tnterêsses fazendo o curso

ginasial pelo Artigo 91 em 1 ano apenas.

Multiplas possibilidades de êxito e garantia de sa ..

tisfação,
Exames em maio de 1962.

Informações à rua Nereu Ramos - 39 (Grupo Mo

dêlo Dias Velho) das 18,30 às 20,30 rotas diáriamen

te, execeto sábado,

õTIMA RESIDENCIA 'A AVENIDA RIO BRAN.
CO, 64. Quatro quartos, salas de visita, jantar e copa.
Banheiro completo, casinha. garagem e ótimo quintal.
TRATAR COM PAULO à Rua FERNANDO MACH�.
DO, 6 - primeiro andar.

2M..!31
31/5/61

MOTOCICLISTAS
A RAlr.;HA DAS BICICLETAS, avisa que
eatú apta a executar o serviço de pintura em

Moto-Ictetae e Lambretas. Rua: Ccneelbetro
Mafra, 154.

Dr. Lauro Daura
Clínica Geral

Especialista em moléstia

de Senhoras e vias uriná

rias. Cura radical das tnrec- ENIO LUZ SPADA

cões agudas e crônicas, do Secr.et. Expediente.

:���:h:sgs:�::·��:�;� e:. -M-A-'-E-R-N-IO-A-O--EC-,A-R-M-E-LA--O-U-'-R-A-
aparêlho Digestivo e do sts-

�:;:ri���::Oio as 11,30 ns SERViÇO DE RAIOS X
e das 14,30 às 17,00 horas Hadlol.lll'!stall: DRS, A, J. NóBREGA DE OLIVEIRA

Consultório i Rua Saldanh& KWALDO I. R. BCHAEnB

Marinho, 2 _ 1.0 andar t:JlI.me� do t:,HóOla,o - \'e,,\rula BUJar - Kln. -

(esq. da Rua João Pinto) rUIU - 0l1li0' - lnleatloo, ele,

_ Fone: 3246. nj�luo.!alplnJo,ra'l. - Badlolralia Ob.tttrtu

Residência: Rua Lacerda l'ISI'O�G;�·j��!..a;L::�':&'�;D��"'MARCA
SIEME.NS RSCENTEMÊNT! ADQUmmO

CN'DERICO: Rua Irmã Benwarda Ilo. OnlblU 1 por·

SABÓROSO'I
SÓ CAFE ZITO

Teve lugar no próspero distrito de Urupema,
Município de São Joaquim, a festiva inaugur�ão
da séde social do clube 3 de Maio, que artaiu para
aquela localidade, figuras das mais representativas
da zona serrana,

A iniciativa, foi digna dos melhores aplausos pois
sua concret.ização foi Irutc do trabalho admirável. de I �
uma equipe �e idealistas, I,cndo a frente o Si'. Raulmo, ftj .....pag�i'p::��.:!:�t�u�aads�:::�:, elaborado: IS''''''Dia 20 Às 22 horas - Baile de Inauguração tf) L �
Dia 21 _ Às 12 horas - Churrasco na nova séde

I
.>< �

As 15 horas - Posse da nova Diretoria
As 16 horas - Matiné infantil
Às 20 haras - lo, Baile da nova Diretoria

Especialmente convidado, o deputado Dib CrC..

rem, representou o Governador Celso Ramos nas

festividades acima mencionadas,
-

Ao agradecermos o Convite que foi enviad� .a
êste jornal, formulamos Os melhore;> votos de fehc' ..

dades à diretoria do Clube 3 de Mala, eongretulendc..
nos, outrossim, pela construção de sua séde social.

que constit.ui um imenso patrimônio e um melhora

mento à altura de suas tradições.

Dr_Hélio Peixolo

Advogado
Escritório - Rua. Felipe
Schmldt. 37 _ 1.0 andar -

Sala. 4.
Residência - Alameda
Adolfo Konder, 27 - ceíxe
Po.'!tal. 40'6 - telefone 2432,

Conselho de Represenlanles da União Ca·
lariDense de Esludanles

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
Reunido o Conselho de Representantes da União ce

rartnense de zstudantês em 20 de maio, data da inaugu
ração do Restaurante Universitário, aprovou proposição,
por unanimidade, no sentido de tornar público o agrade
cimento dos universitários de Santa Catarina a tôdas as

cessões, entidades e órgãoS. que, de qualquer maneira te
nham colaborado para o funcionamento do Restaurante
Universitário.

A P A R T A M E.N T O
ALUGA.SE OTIMO APARTAMENTO COM SALA
2 DORMITORIOS, COZINHA, BANHO, E AREA
COM TANQUE, SITUADO A RUA DUARTE SCHU.
TEL. DIRIGIR_SE 'A RUA FELIPE SCHMIDT, 34

SALA 6.
CO<!. 3/6/61

--------------__-----------

âill.0eA�
u

PROGRAMA DO MÊS
Programa do mês de Maio

DIA 28 _ Domingo _ aoírée "Noit.e do Remo".
DIA 30 _ Terça Cinema - 'Sob o Comando da Morte'

Diretoria (Eleita, a ser Empossada
Pl'e!id!te - Man':l João Valgas
1.0 _ Assistente - Paulo Belli
2,0 _ Assistente - Laudelino Prazeres de Oliveira
1,° - Secretário - Dercvlio José dos Santos
2.° - Secretário - Aluisio Goedert
V) _ 'I'esoureiro - Ivo Pedro Coelho
2.0 _ Tesoureiro - J OS& Pereira
Instrutor - João Stein

Os demais membros serão designados pela nova

Diretoria,
Dereíllo Santos
Presidente em exerclcío.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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POLICIAMIL IIIIR: E'(o s do aniversário

ENTREGA DE OBRIGAÇOES
Petróleo Brasileiro SIA. - "Petrobrás" comunica

que, a partir de LO de Junho e até 31 de Agôsto
vindouro, por intermédia da Agência do Banco ln..

dústria e Comércio de Santa Catarina SIA., fará a

entrega de obrigações ao yortador correspondentes
as contribuições recolhidas nesta Cidade, no exerci...
cio de 1957, por proprietários de veículos automóveis

A entrega das obrigações referidas se fará nas

seguintes condições:
1. Inicialmente, somente serão atendidos os con ..

tríbuintes, seus representantes legais ou ces...

sionârios, que 'se apresentarem com as respec
tivas guias de recolhimento.

2. Depois do 30,0 dia,' a partir do início da en ..

trega e até 31 de Agôsto também serão atendi.
dos os que não possuírem o comprovante de

s'omos a princípio, mo- Fôrça disciplinada e herói- reconhecimento.

desta Corporação, composta ca, de inteira confiança do 3. Após êsse prazo, a entrega dos títulos, será
Outro não foi o nosso

Ob.,
feita na séde. da PETROBRAS, no Estado da

:;e��:sedel 5�e�����s��::!� ::t::� (�:J�d�aç!l� i��o:e�: catarinense, quer contrl- Guanabara.

dantes; 1 Cabo e 8 Soldado� �ome.ntos de graves. como' :;:r:lu��ôe;ol�:iaC��I�:a����, 4. ��t�i��r:t��e:e�e�!�r:;:��:�te: l��:�t.a��e�!�si�:de cavalaria montados a ç�es Internas, para ímposí-
não o de ativar o seu pro- nário, mediante comprovação da identidade e,sua custa, .4 Cabos, 36 501- (ia? da o�de�, fundamental, gresso, como a sua. eflclên.

dados e 1 Corneta de infan- j e Irnpresctndivel, ao

.pro�res-I
quando fôr o caso, do inti'umentc do mandato

carta, os quais percebiam, so e segurança da Nação. ou da cessão.

mensalmente, vencimentos I - As�im, co.n�nbu�u. a Mucus- Oft DSMl. Simultâneamel''lte com a entrega dos títulos, será

já insignificantes para a nossa briosa Policia MIlitar,

I
.. A efetuado o pagamento, dos juros, a razão de 7% ao

época, pois, variavam entre I tanto para debelar as per- �ti���S.�: �:'g'� : '�;;?a���j��ma� ano e relativos eos semestres já vencidos, deduzindo; V E N D E - S E
27$300 réis para o ic. Co- tubacôes da ordem motiva- ���i:r'3r��:!;��;,o rd��:,l!';I:>:���da; se nêsse ato, de acôrdo com a Lei, a importância

I Um lote _ esquina com 12x30 mts. na Praia do

;o���;�st.e e 12$000 para os t: poel�a�����oco�� l��i�e: r�I,�:�:_�,'i��:�:���:i�:f<l��r�;i�.I:: CO;I;::ondente ao impôsto de renda, na base de
Meio em Coqueiros ver e tratar com o snr. Antõ-

_ Com êsse pequeno efe. ex-cont&stado, promovidas 1181."lU�"'" "'3 ',,";or '''"''_''_"'_"-'- ===_=-3-,-1--5..-6-1---n-'o-p_eixoto
no mesmo local a qvalquoc hora.

ve�s;:.��P�:i�ria��o l�:O p��;�;i ��:�' a�te��:ru�h:��:atoPO�� I :r���s M����t��: p�:te����
eia Militar, o Coronel Antô- cidade, à Guarda do quer- transformar o território

nto de Lara Ribas publicou o tel e às requisições das au- contestado em um novo ca

seguinte Boletim Especial: toridades pcliclais das vilas nudos; tendo em 1924, con

CAMARADAS e cidades do interior da Pro- tra o movimento revoíucto-
_ Há cento e vinte e seis víncia. nário de São Paulo, onde o

anos, no distante 5 de maio No longo período decorrido 2° Batalhão sob o Comando

de 1835, sendo Presidente de 1835 aos nossos dias, a do saudoso Coronel Lopes
da nossa então Provlncia o Policia Militar, em cons- Vieira, então Major, tivera

Inolvidável catartnense Co- tante evolução, há prestado atuação brilhante ao lado

mandador Feliciano Nunes bons e assinalados serviços; do Exército, como em 1932,
Pires, extinguia este o Ine- quer na manutenção da or- contra a Revolução consu

ücaz Corpo de Guarda Mu- dem pública no terrltôrio tuclonalísta de São PaulO,
níctpets, instituido a 10 de [etlvo ao aceitar as honro- também, em conjunto com

outubro de 1831, por lei au- t.utndo para a defesa da as Fôrças Federais.

torlzada pela regência de Pátria em guerras externes: Não obstante o considera"

Diogo Antônio Feijó, e cria- quer cooperando para a de- vet progresso de nossa Cor

va, em sua substituição, a belação de movimentos re- poraçêo, iniciado com a re-.

Fôrça Policial, que se trans- votucíonártos Contra os po- modelação operado em 1925,
formou, pela sucessão dos deres constttutdos na Nação. pelo Coronel Lopes Vieira,
tempos, na gloriosa e eü- \sslm, na Monarquia, a de quem fomos fiel e dedi
ciente Corporação a que nossa Polícia Militar, por cada discípulo e cujos ensi
nos orgulhamos de perten- representação de doze valo- namentos sempre nos tem

cer e onde procuramos ser- rosas elementos de suas fi- orientado, esperamos que,

vir obedientemente ao Go- leiras, que se Incorporaram graças aO patríótícn Inte
vêrno co Estado, e, se ne- ao Exército Imperial, tivéra rêsse do Governo do Estado,

�:��ã:��o aOFô��:e�::il�::e� ��l�:�!:�ae ��r�::a;����ã� I �ari;��ci�o ���i�:��\�;n��:�
Reserva, que somos de prt- na República, fiel ao Poder agora, mais acene.jaco, para
meira Linha do Exército Constdtuldo, desde o seu o bem de nossa terra e sa

Nacional. advento, continuou de ser a tisfação de todos os catan-

nrÕ;�PELA
.

g·OAC CHEGA"ie BRASIL
A., NOTICIA: '"

A INGLATERR
..

CONSAGROU
A QblALlDADE E"F IDes

E O MAIS FA
ALfAIATE

DE LONI)RES CRIOU
PARlA O SR.

cla, da- ainda malar desen
volvimento à cultura dos
seus elementos e pugnar por
compensação mais justa ao

miliciano, que, dada a sua

missão de comandar uma

corporação tradicional e se

cular, missão esta confiada

pelo "Excelentíssimo Senhor

Governador do Estado, entre
out.ras ponderavels razões,

aV,ulta c nosso entranhado cujas fileiras íngressamoa
aOlôr pela corporação, em em 1924 e nela conquista

- mos, pela dedicação ao es-

SAR N,JA
tudo e o cumprimento dos

.. mais ardjjos deveres mili

tares, t(ldos os postos da

hierarquia e do Comando

Geral, acertemo-te na con

vicção de que menos ardua

será a tarefa, contando com

a patriôtica cooperação de

sua dedicada e eficiente

oficialidade e o reconhecido
espírito de disciplina de
todos os subordinados, bem

como a Valiosa coadjuvação
dos proficientes onctets da

reserva remunerada, nossos

antigos e bons camaradas,

- Ne!>ta oportunidade, tão
gratamente assinado para

todos nós, êste Comando,
congratula-se com todos 010

seus comandados, pelo trans

curso de mais um aniver

sário da memorável data e

o faz orgulhoso e Satisfeito
por sentir que as nossos

milicianos de hoje, saberão

cumprir, como sempre o

fizeram, o sagrada jura
mento de bem servir no Es

tado e ao Brasil.

que. deixando o merecido
descanso que desfrutavam
na inatividade, vieram coope
rar Patrioticamente, sem

pretenderem auferir quais
quer vantagens, como coor

denar de importantes servi
cos na reestruturação que
estamos operando na Polícia

Militar, no sentido de níve
lar a nossa Corporação, com

Cl.S suas congêneres dos

grandes Estados da Fedem

cão,

Não permita que eCZI!mRl, erupÇ(let,
IIIIcosn, ....oc:blll! vennelbu, lrl.t.
ru,acn._·'P'orlult"�

=J�co�;/::.�r:. t:'$e�
......,.. acaba com I coceIn _.
..muto. • rlpl4am.nte toma _
,ele macia, clere. • Ivell14alk.. ..

C!..l."rIIl.U. II • _, ••a.,

Petróleo Brasileiro SIA. "Petrobrás"

PetrobrásPreferenciais daAções
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS DE 15%
Petróleo Brasileiro S, A, - "PETROBRAS"

avisa que, a partir de 1.0 de Julho e at 31 de

agôsto vindouro, efetuará, aos acionistas reside!'..
tes nesta cidade, pOI' illtermédio do Banco Indús
tria e Comércio de San t a Catarina SIA o

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

sôbre o valô]: nominal das mesmas.

31_'\..61

"",' .
,f .f

Mr. Reginald Armstrong, célebre alfaiate
da Côrte de SI. James e Presidente da
British Tailoring Federation criou a NO
VA ROUPA RENNER para o Sr. ves
tir-se com a sóbria distinção de um

gentleman. Casimiras e tropicais de

pura lã foram os tecidos escolhidos pa
ra, em padronagens exclusivas Renner,
trazerem ao Brasil as características
da Linha Brilãnica - tradicional; más
cula e confortável: paletós pouco mais

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

mais baixa, sem qualquer exagêro; pou
cos enchimentos: ombros modelados
no corpo, perfeitamente equilibrados;
dois ou três botões, mais baixos e

mais distanciados, além de outros de
talhes originais; calças no modêlo
clássico,

THE
BRITISH
LOOK
NA NOVA ROUPA

R._ENNER

.�.,.'
Em nova linha, a mesma. qualidade de Rennl! I bOI

.

fOlJpa ponto pOI ponlo,a wllnde n. exftn,. ,Ide.
,

' ,. R.vendldorll Renner.m todo o a,IIU

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fte�resentante �o Paraná visita a C[ltSC
Em VIsita �ofic'al, este- menta de energia elétrt; demorada c o 11 versecãc

rc? Im) v� na ma�a d� .

ontem oa aos municipíos de La.. com os Diretores da

l.E::J� na Centrais �lelrlcas de pa e Rio Negro. situados CELESC, afirmou estar
.:"'!_...._..; Santa Catarma ,S. A. naquele Estado vizinho, satisfeito com es medidas

C,ELESC1 onde fOI l'ec:", cuja concessionária para adotadas para aquêle for_ O problema dos funcioná- .

sofrendc restrições quanto abído pelos srs. Dr. J�ho a distribuição de energia necimento e, em seguida, rios Municipais com relação sua moagem, por Influência
Zadrozny e Hermelinc viajou com destina a ao Montepio; do trust Americano.
�l'gura, l-e�pectivamen�(; elétrica é a Emnresa Sul Joinville, onde tratará Reparação. e consertos na Aparteou o Orador, o Sr,Diretor Presl�ente e DIto Brasileira de El�tricidade COm a Direção da EM RUa General Bittencourt; Baldlcero Filomeno, sugertn-

;�: I N F O R 'M A ç O· E S
reter Comercial daquela S, A, - EMPRESUL, PRESUL das demarches acerto de contas do Mu- do que se apresentasse pro-Ernprêsa, o Dr. Francis; com sede em Joinville f' finais para o fornectmen ... nicípín com o IAPI; posíção no sentIdo de denun-
co de Brlto Lacerda, Dl-, subsidiária da CELESC. to de energia elétrica pe-, Declaraçã de Utllld d i f Ih

:!: T U R I' S T I ( A S ret,,:r �o �epa�tar:nento de O representante do G(I.. I ra os munic1píos de L2_ Pública par� Sociedade �e� ��:n�: : �:a;:�t�:te;rI��
Z;��������: Lec��:do a�� vêrno do Paraná, ap6s I pa e Rio Negl'o. neficente; nacional, Pois considera o

;�! R E ( R E A ç Ã O Projeto de lei que ccnce- problema de suma Importân-

::: PREVIDÊtKlA
��:���o l;���:��t�:�:do.o INSTITUTO DE APOSENTADORIA E ::g�:���� an�:cl��:OS�ara CI� vereador Manoel Alves
Em palestra com os 81's. T b 1

Dr. Julio Zàdrosny e PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS F:r:::n:,:n�i:�p��:; pro- �I;��:�t��r����:�:o a:�:�_
EDITAL DE CONVOCArO DE

Hermelino Largura, o Dr.
-

bl d

"A I Franeíaco de Brito L�.. Delegacia no Estado de Santa Catarina dee�:3dO :::;!�� �:l:s��� :� ��0r:.star encerrado o

I
cerda tratou de assuntos S h

ASSEMBLEIA GERAL concernentes ao íomect,
.

erviço de Assistência Médica ::v:,:::a����:;'.nc", dos Focam êsses e OUtCDS pro'
A Federação Catarinense de Xadrêz, de acôrdc Ambulatório em Florianópolis Trabalhos o vereador Mar� blemas de interêsse público,

��; s:ua:ti��t;t:t!�������adOu!ul���;1�r!1U�erI�i
I

COMO É GOSTOSO Edilal de Concorrência ���IOs:r:�!:�' :!�::::I:sd��� �� ��;�!�osn:a�:=:�ad���
a realizar.. se no dia 4 de junho de 1961, às 14 haras, O C A F É Z I T O Pelo presente o Serviço de Assistência Médica taa pú-

dtcero Filomeno e Hilton níclpal de Vereadores.
em sua séde social, localizada !prOvisàriamente nc o.íco que até o dia 5 de Junho próximo esta aberta a

Praaeres. A sessão esteve movfmen-

Clube 12 de Agôsto, desta Capital, para eleger na concorrência para a apresentação de propostas para pres-:
O expediente foi o de cos- tada, estabelecendo-se aca-

forma do artigo 12 dos mesmos estatutos, o seu pre; - tacão de serviços hospitalares aos internados a serem' tume. torados debates entre os par-

sídente, em virtude de ter sido transferido para a Dr. Henrique-Prisco encaminhados por êste I.A.P.C. IHospItais, Maternidades I
lamentares. Havendo inclu-

Comarca de Laguna, onde exerce as funções de pro... • I f' sanat�rios)' Usaram �a palavra para stve um íncldente entre o

motor, o antigo titular; de ter-se licenciado, por mo; Paralso

I
Os Interessados deverão preencher formulárIo que �prese?taçao de profétos e Vereador Otto Entres e a

!:o p::t�a�d��í��· ;�e���:::�e�l��e;o�:v:t en�;nt��: ! Médico ��::ss:��n��:n��d�xP:�len�:c��:;I�,3�oà:�l���a!Ór!� n�: I ;:�;;JI�:�to;n�rsess::i�cit:;� �::I�:n��a de��n�' de ���
vice-presidente.·

I
OPERAÇõES - DOENÇAS às 18 horas, com exceção dos sábados que será das 9 às

do diversas informações do toria do primeIro, não ter

Flcrtenôpolts (S.C.) 18 de maio de 1961 DE SENHORAS _ 12 horas). Executivo, sôbre operações .sIdo posta em votação antes

José de Brito Nogueira
. Clínica de Adllltos Depois da referida data não serão mais aceitas pro. �e cré_dito realIzadas pelo, de emenda proposta por ou-

-20. Vlce-Presídente Curso de Especial1zação no postas. llofunicIpio no periodo de tro vereador. Resultou que o

em exercício Hospital dos Servidores do Florianópolis, 23 de Maio de 1961 1947 a 1960; I Sr. Otto Entres retirou-se do

26.5-61 Estado. (Serviço do Prot. DR. OSWALDO RODRIGUES CABRAL O Vereador Domingos Fer- plenário em Sinal de pro-
, MarIano de Andrade). ccn- Superintendente Médico do S. A. Médi- nandes de Aquino, péde a testo.

CAMPANHA DOS COBERTORES I sultaa: Pela manhã no ca em Santa Catarina. palavra, declarando ser pra-

A Associação das Damas de Caridade, há vá- ��:it��s deI5,�Oar�:�:. e�
Vist.o -

DALtlRO DUARTE SILVA "Có:I;���O :;d!a o:u�e::�r���t��r�:��
rios anos vem dando, ampla assistência aos doentes diante no consultório à citando informações, entre-

fichados, corno também aos demais pobres necessitados, Rua Nunes Machado, '", IATE CLUBE DE FLORIANÓPOLIS t�nto .

discorda do pedido,
com a distribuição de cobertores, ranchos, remédios, esquina da Tiradentes _

VIsto la terem sido aprova-

etc, 'reter. 2766. _ Residência _ Convocação da Assembléia Geral ja� as contas do MunIcípio
Dentro em breve dará Uma sessão cinematográ- Rua Marechal Gama d'Eça De conformidade com o artigo 34 dos Estatutos

até 1959;

fica em benefício desta entidade, cuja renda se n.c 141 - Tele!. 3120. registrados sob o n.? 380, convoco aos Senhores sócio� V�reador. Paullno da Silva,
destinará a aquisição de cobertores: , proprietarios, a. participarem da. Asembléia Geral, que I �::����a seja reparada com

Assim sendo pede.. se aos sempre caridosos e corri-

A
terá lugar no dia 11 (onze) de [unhe de 1961, na sede I

B.tt
a Rua General

preensívos amigos dos menos favorecidos cooperar t3:' �\''�
social � rua Frei Canéca n.? 145, às 9 (nove) horas,! e� �����:tv�u: se encontra

com esta campanha. Em 5 ""'II
em primeira convoceoçâ. Caso na hora determinada! serv _

stado de coa-

ASS. PEDRO FAGUNDES (Estudante) não comparecerem um terço dos associados, fica desde laça0. ..

Florianópolis 22 de maia de 1961. (OHHWOU.R ou'lm RPO já convocada para meia hora após, quando deliberará F· �.-
31.".. 61

.

D((!UYl com qualquer número. I Lei
01 aprova o o Projéto de Usaram da palavra, em

1111· frMl.IK, IIltlllllO, ..'II Ordem do dia: Eleição de vinte Conselheiros e dez Iida�80p' .bulel declara de Uti· segunda discussão do prOjé-

Direloria de Aeronáutica Civil suplentes.' de N
e u ca a Irmandade to que concede desconto de

H ,. -, cr· la d
.

d 1961
- I assa Senhora das Vitó- 10% Para pagamentos ante-

Edital de Concorrência V d
. oIHmop�, e maIO e rias. clpados, os Srs. Vereadores:

Chama-se a atenção dos interessados para o Edital de el; c-se �o da SUAREZ Cp!,iEO Usaram da palavra, em Antônio Pádua PereIra, Ju-

Concorrência Pública, para a instalação e exploração de l
omo oro e�l :SX;�:;lO 7/61

segUida, os Srs.: Vereador pI U1isséa, Manoel Alves Ri-

Banca de Jornais e Revistas no Aeroporto Hercilio Luz Automovel SIMCA 8. "_"__e_..:__ Otto Entres defendendo o beiro e Ott.o Entres ,todos

nest�u����t;;.I, ����!:��ã�O;�!;�O 5���:!i:: !�3;::�rido ;�����.a-�e r�:g�::��� Auxiliar de Escritório �::�to�ele:ôiu�ar�o����� ����d�a �::��:raJ:e�er:�
aeroporto. Blumenau, 47 PRECISA...SE DE UM. TRATAR EM MODAS

mentos antecipados. Estabe- dor Hélio Peixot.o. Como se

Fone 2157. CLIPER- RUAjTRAJANO, N. 4.
leceu-se longa discussão em sabe :l. referida emenda de
tôrnb do problema. Final� t.erm'ina que a concessã� dos
mente foi aprovada emenda

110%
só en�rará em vlgôr à

de autoria do Vereador Hé- partir de 1.0 de Janeiro de
lia Peixoto que justificando 1962. Finalmente aPÓS de
o seu ponto de vista, decla- morados debates entre o Ve
rou ser contra a concessão reador Otto Entres e o Ve
daS 10%, pelo fat.o de que reador Hélio PeIxoto ,tal a
muitos contribuintes já pa� matéria aprovada.
garam os seus impostos,
achando por isso que a Lei
175, deve entrar em vlgôr a

partir de 1 de Janeiro de
1962, de acôrdo com sua
cmenda. Em votação esta
mesma emenda foi aprova
da.

-8- FLORIAN�POLIS, DOMINGO, 28 DE MAIO DE 1981

NADIEF AUGUSTO DE OLIVEIRA

AdmInistrador do aeroporto. 26/5

,_------�----_._- ._----�----------

rjaqanhai

;

..',__

EXldA A
NOTA FISCAl
DE SUAS COMPRAS! ... E CONCORRA A� r

IORTErOg EM .JUNHO E PElEMBRO

!IÉ SEU TALÃO LE 1 MILHÃO
�-----------------------------------------------

' �
TROQUE SUAS NOTAS FISCAIS POR CERTIFICADOS NUMERADOS - ATÉ O DIA 31 DIl:STE MIl:S DE

MAIO, NOS SEGUINTES POSTfI<;, COM FUNCIONAMENTO nURANTE TODO O DIA, INCJ.USIVE
AOS SÁBADOS:
2 POSTOS NA RUA TRAJANO (RANCH O DA ILHA) -- 1 POS'fO NA RUA VITOR M E I R E L E S, 38
1 POSTO NA RUA FELIPE SCHMIDT,36 -- 1 POSTO NA COLETORIA ESTADUAL DO ESTREITO

Se a sessão anterior foi
marcada pela movimentação
e debates acalorados, a ses
são do dia 23, toI assinalada
apenas pela apreciação e vo

tação de prcfétoe e resolu
ções.

Presidiu os trabalhos o Sr.
Vereador Marcllio Pereira,
secretariado pelos Senhores
Vereadores, DomingOS F. de
Aquino e Hllt.on Prazeres.

Em Explicações pessoais
usou da palavra o Vereador
Hélio Peixoto, consultando a

Presidência sôbre o destino
dado ao processo de presta
ção de contas do Sr. Prefei·
to. A Presidência informou
estar o processo em poder do
Vereador OUo Entres, que o

solicitara por 3 dias, sendo
pensamento da Presidência
pedir a devolução do referi
do processo na sessão de ho
je.
O SI'. Hélio Peixoto decla

rou ainda, que o processso se

encontra, em poder do Ve
reador Otto Entres há 10
dias e portanto já se acham
esgotados todos os prazos
reglmcntais.

i
•

,

..

Em explicações pessoais fi
zeram uso da palavra vários
Senhores Vereadores, entre
êles destacamos a palavra
do Vereador Manoel Alves
Ribeiro, fazendo referência
ao fato de que em nossa Ca
pital o pão não é tabelado
razão pela qual dia a dl�
';em o seu pêso reduzido, Fa
�endo blague, declarou a

�erta altura: ··Se trouxermos
lqui um pão, pendurado por
;Jm ba!·bante, é mais tâcil Assim transcorreu a ses
ver o barbante que o pão." são do dia 23, sem grandes
Criticou severamente o debates, assinalada apenas

modo pelo qual é encarado o pela discussão, como já dls

p�oblema do trigo nacional, semos, de projétos e resolu"
dIzendo que o mesmo vem ções.

Raoetla
CALÇADO�S_._ ..

A PARTIR DE AMANHÃ A RUA F\ELlPE SCH.
MIDT, 34, ESTAREMOS OFERECENDO AO
DISTINTO PúBLICO UM VARIADO SORTI.
MENTO DE CALÇADOS PARA SENHORAS
CAVALHEIROS e CRIANÇAS,

V i s i I ,e m-n o s

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PINCEL ATÔMICO - escreve sõbre qualquer superfície sem

•

PIIO_,T

FLORIANÓPOLIS, DOMINdo, 28 DE MAIO DE 1961

.......
: �. diferentes * utilíssimo

:�.' ••••• em tôda parte * escreve

: � BOO metros sem reabasteçar
�. : * leve, prâtico, inquebrâval
'" ,," * .scr.ve fino, rru.dia e grosao *

• .,. ... tI

VENDE-SE OU ALUGA-SE
Uma casa Com duas moradias estando uma de ..

\

socupada a rua José Boiteux N. 13 fundos preço de �
ocasião, facilita-se o pagamento tratar a rUa Crlspím ;
Mira N. 31 fundos e pelo telefone 62 60 com o sr. I
NILTON MEURER Base CR$ 500.000,00. I

GREMIO CULTURAL - RECREATIVO
"S.\O MARCOS"

E. T. C· "São Marcos"
F ! o r i a n ó p o 1 i s Santa Catarina

R E C E BEM OS.
or. Circo N. 1-61

Florianópolis,
23 de maio de 1961

Preeados Senhores:
Apra7_raos comunicar a V. Sas. que, em data de

22 de maio de 1.961, nas eleições realizadas na

Escola Técnica .de Comércio "São Marcos", nesta

Capital, foi eleita a Diretoria do Grêmio Cultural Re;
creativo "São Marcos", que deverá reger seus desu.,
nos no período de 1961-62, ficando assim constituí ..

. da:
Mário Ernesto Kuhne
Amauri A. Cardoso
Joaquim Gonçalves dos Santos
Zélia Freitas

1.0 Tesoureiro: Paulo Morlgutl
2,° Tesoureiro, Julieta Amorim
Conselho Fiscâl: Vitor Zanetti

Melânie TremeI
Secundtnc Lemos Filho

Diretor Social: Rubens Cunha
Na oportunidade em que agradecemos a acolhida

que a êste for dispensada, firmamo..nos
Atenciosamente
Zélia Freitas
2.a Secretária

Presidente:
Vice-Presidente:
1.0 Secretário:
2.0 Secretário:

Mário Ernesto Kuhne
Presidente

ClINIU SANTA CATARINA
Clinica Gera!

Doencas Nervosas e Mentais -

,

�'_

�ocie�a�e Pró Deseuvolvimento �o �streito
ReunIão do dia 16-5-61 tor de Aguas e Esgôto para

(85.a), comparecer à uma reunião
O Sr. Prefeito Municipal desta entidade, a fim de

em exercício, prometeu à fazer uma palestra escla-
nossa comissão, que aten- recedora sôbre ó momento-
deria gradativamente, as so assunto; por sua vêz, o

reivindicações da SODE. sr. Padre Vigário do Es-
Em virtude desta entida· trelto prometeu encetar

de ter sido declarada de uma campanha de ECONO
utilidade publica, por pro- MIA D'AGUA, junto a seus

posta do Deputado Dr. Os- paroquianos, a fim de que
ny Regls, perante a Assem- "sóbre" um pouquinho do
b'léla Legislativa Estadual, precioso líqUido para os

foi deliberado que se en- moradores dos morros.

viesse ofício de agradeci- A SODE recebeu com

menta àquele dinâmico surprêsa a estranha decí-
parlamentar, são do sr. Prefeito Munici-

as:'. Vigário da Paróquia pai, aumentado em Cr$
de Barreiros deu-nos a 1,00 (um cruzeiro) e não
honra de sua visita, oca- em 10%, conforme decisão
sião em que foi debatido o unânime da ComisSão Mu-

angustlaante problema da niclpal, o prêço das' Passa-
prostituição, disseminada gens dos ônibus urbanos;
pelas zonas residenciaIs os (Ibnegados senhores
dêste Sub-Distrito. membros da dita comissão
Moradores dos altos da já sabem o papel que fize-

rua Aracy Vaz Calado ex- .. e o que devem re-
puseram o aflitivo proble aer para salvaguardarem
ma da falta d'água em suas honorabilidades; al-
suas residências, ccnctuín- , guns at� já tomaram a
do por entregar um abaí- atitude que deviam.
xo-assinado para ser enca- Estreito, em 20 de maio
minhado ao Govêrno do I de 1961.

.

Estado; secundando essas

I
CeZino Camargo Pires

providências a SODE pro- Diretor do Dep, de Pesqui-
meteu convidar o sr. Dire- sa e Publicidade.

Atlo Um milho cI••""ul.ol ....
p.i ,o. n ....ancl ncl.cI. 37.·.nl.
....",ido d. "A M.d.la�·:

Esta é uma ocasião como pou
cas vêaes acontece: você com

pra a melhor roupa do nl'asil e
ainda concorre ti milhares de
cruzeiros em ,pr:êmios. De corte

moderno, sóbrio e distinto, em
o

tecidos da melhor qualidade, a

Roupa Barki cai no seu corpo
exatamente como você gosta, ..

como exigem a sua elegância e
e o seu bom-gôsto. Vá conhe-
cer os novos lançamentos Barki
para êste Inverno. na grande
venda de aniversário de "A Mo.
dela r", Leve os de sua prderên
cra.. ç boa-sorte,

Distribuidor nesta Ctdade ,

����================�

�
WILLYS.OVERLAND DO BRASIL S. A.

INDUSTRIA [ COMtkCIO

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

AnllUlltla .- COl11plu.o.' - AtIlQue-� - Mantfl.O -

TRATAMENTO das SI�USITES sem operação paieroetemanco Metlva e- sexual ULTRASOK e IONISAÇAO. EXAMES dos olhos I?
Tratamentc pelo eretrc-nocce com u.n!'"�lellh, -

RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-LOMB
tuscnnaterapte - carmcectoreote - scnoveraote f'

EXAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO-
Psl<,oteraph. DERNO EQUIPO RHENOL (I!nko na.-Ca'J)ital) OPE'

Dlrpç'i\o (10:< p!IQula.tra.' -

RA(,:AO de AMfCDALAS - DESVIOS de SEPTO e
DR. PERCY JOAO DE BORBA ",I!\'USITES pelos mais modernos processos. Opera em
DR. JOst TAVARES IRACEMA '()do,� os HOSPI'l'AIS de Florianópolis.
DR. IVAN BASTOS DE ANDRAO. CONSULTÓRIO _ RUA .JOIO PINTO 35 (em Rio de Janeiro, abril de

-=--_j19bl.��:e��ç��AASv:e�: �a��ol�:;:" aee rren�E;I����I�ni� ���ba��i.rPE SCRMlDT 99 _

A DIRETORIA

______I_P'_a_'a__Et_e_I'_in_._L_"_'I__
-

__F_on_e_'_7_-'_" F�.n�,�',_.-__ ,_._.n ,
r-----__ �.=.".��������========================�====================�

t .../ n-"U 00 ,SR,.q'ue,Q,UenEdRe, ,uC.O,M.,.I!R.AR CASA! R ri 8 ri ri
) U 'r;, _ enDas e orDaDOS

....-. Então procure sem demora o escritório de venda de

(j Ó
imóveis. Vende também lotes no Grupo Escolar de Bar-

uunu UI'II
reires r LOTEAMENTO "BAIRRO DO IPIRANGA""

II Informações:

000 Julio Malina
/}U{U IJoce.

ROUPA
BAR�I
-u (ou/}u du
UtufllidUde

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

avls� ao. acionistas

A WILLYS-OVERLAND DO BRASIL S. A" INDúSTRIA E
COM�RCIO participa aos Srs. Acionistas que, a par rir do
dia 15 de maio de 1961, estará pagando o dividendo tri
mestral de 370' por ação, correspondente ao período com

pree�dido entre I� de janeiro e 31 de março de 1961.

o pagamento segue as seguintes normas:

a) ações nominativas - pela remessa de che
que nominal ao acionista, pela Deltec S. A.,
Investimentos. Crédito e Financiamento;

b) ações ao portador - mediante a apresen
tação do cupão n° 16, no seguinte estabe
lecimento:

Estaelo de S:mla Calarillll _

Banco Ind. e Com. dê Santa Catarina S. A. "INCO"

e

Senhora FORRO

PROCURA_SE FORNECEDOR

Firma atacadista do Rio de Janeiro procura bom for..

Rua Felipe Schmidt, ]4 - Sobrado, tetercne 2347.
necedor para Rendas e Bordados de Santa Catarina

Frigorífico Construido em Terreno com

565.687.00 m2 de Área Localizado em

Barbacena - Minas Gerais
EDITAL DE VENDA

Possibilidade de grandes negócios para quem .apresen..

tal' variedade e �m preço. Pagamento à vista. Cartas

com lista completa de preços para BORDADOS DE

o Banco do Brasil S.A. faz saber que está à venda �

ex-Frigorífico Barbacena, localizado em Barbacena, Mina
Gerais, contando com uma área construída de aproxlma
damente 10.297,00 m2 em terreno de 565.687,OOm2, con

tendo vários edlí'ícíos obrigando maqulnárla própria, es

'cntõrto, oficina, almoxarifado, carpintaria, depõsítc !

casas residenciais. Inteiramente equipado com capacíded.
para matança de 250 reses díârlaa (8 horas de trabalho)
Possui estrada de ferro própria para carga e descarga I

e servido por estradas de rodagem internamente. Aproxi
madamente 500.000m2 se destinam a pastagens Para re

pouso de boladas. Conta o frtgoriflco com mOblJ,lárlo I

utensílios diversos. Agua abundante (120.000 litros em 24

horas) possuindo três reservatórios com capacidade para
131.000 litros.

Poderá o Banco recusar uma ou todas as proposta.s
sem que assista aos ofertantes otrettoe fi. Indenizaçâo ou

reclamações sob qualquer pretexto.
rnroimacões e entrega de propostas na Agência local

até o dia 30 de junho de 1961.
BANCO DO BRASIL S, A.

Agência em Florianópolis (SC)
Jose de Britto Nogueira _ Gerente
.lodo Bara1l - SUb-gerente

23-24-27/5/61

rAHT!�lrn�AO
Dr Ubirajara Alves de João Otávio

Carvalho Neves
e

Senhora

SANTA CAT�RINA Rua Rego Lopes n. 30 casa 19 -

RIO.

PALÁCIO DO GOVÊRNO
O governador Celso Ra ..

1 :��eL Secretária da Fa..

mos recebeu ontem em

Iaudiência, o dr. Ivo SeU
que cumprimentou o

Chefe do Executivo, cc..
'

municando sua designa .. IIcão para a Comarca de

�;abuC:�ira,d�o ;���le!� I 6d
� �

..:;

óculos

, Ct�ra
i
í-

-

� .

( . ,.I�"'-l"�

Carvão Nacional; Eng.
Sebastião de Toledo dos
Santos, da Comissão de
Estudos na Slderurgtca
de Santa Catarina.

Despachos: com o dr .

Rubens Moritz da Costa
Sul- .. Procurador do Esta ...

do; dr. Jade Magalhães, ISecreténo da .Seguranga
Pública; eng. Ruy SOa_
res, Diretor do Departr ..

menta de Terras e COlo-.jnizaçâo; jornalista Marti ... �--------------�

nhc Callado Júnior, SE' ..
!

-$

cretário da Educação e

ICultura; di'. Hamilton
Hüdcbrand, Preslderr[e
Ja CESPE e sr. Geraldo � __

Participam a V. S. e Exma. família o contrate de
casamento de Sf'llS filhos. NEWrON e SUELI
ocorl"ido no dia 18 elo corrrntec

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�.����-ill[ffir�� \
.

Marc�a Sensacional. o Cam�eoDato �ai�i�a�e I
Atlético "versus" Figueirense,- o due lo empolgante de bOJe- à larde - A goleada atleticana de
terça-feira sôbre o Bocaiuva que não merecia perder de. lanlo - Oscar estreou no Iricolor, as
sinalando qualro belos lenlos - S,a feira deu-se a grande surpresa do cerlame: Tamandaré S
x Paula Ramos 3, com gols de Walmir (2 penais), Ralo' Waldemar, Bagé (conlra), Édson (pe
nai), J, Balista e Helinho (conlra) - Terça-feira, o Avaí; ilíder, enlrenlará o Bocaiuva� -

Continua interessante a Hoje, à tarde, defrontam- -rue colaborou de maneirar lendo aüetícano para AII-

-I
ro: desfeita aos 25 minutos,

disputa do Campeonato Ci- se Atlético e Figueirense, orictente para a debacle de íon aos 45 encerrar a eon- qunndn Heltnho I, ao pro
tnotno de Futebol Prcnssro- este vice líder invicto, se- ma equipe e consequente

I
tagem. curar evitar em avanço de

nnl, agora caminhando para parado apenas um ponte do «roesse do adversário. O Bo- José Silva foi o árbitro J, Bat.ista. assinalou contra
c final de sua primeira eta- líder invicto que é o Aval, -rouva. após estar perden'do cem bôa atua�ão, auxiltado ú arco de seu ,clube. Aos 27
nn. Atlético e Tamandaré campeão do ano passado. :. primeiro tempo por 4X0, por Agobar Santos e snveno minutos, cobrando um penal
(:onse�uiram a reabilitação. Não há favorito, hja visto a � em seguida 5xO, esoocqu eives Dias. Preliminar: Vi- apitado com acêrto, Walmir

��i���m;��?7��le:n:�e�u��� ���traeXi�iifgcaiu��, ��:��� :��;res�f�ri!� o qdi�llf��r��u� tona do'Bocaiuva por 3x2. ����i:em se�ov�����. 3���
J!npondo-se ao Paula Ramos tez sUa .estréia tornando-se clICO. Conquistou 2 tentos, SURPREENDENTE O prô Tamandaré, o tesultado
por 5x3, constituindo êste recordista de tentos num só ;rRl1s[ormando o marcado!" "DARÉ" da primeira etapa. Aos 12
úlcimo !'esultÇldo a grande io:;o u "cent.er" Oscar, ex- :le 5xO em 5x2, e teve chap- 'lünutos da fase complemen-
i:urpre"a do ano. ����íncO;n;i�t;e��e�m�iC� �:nf;r�t��:lsarde �I�l�e�ce��� li��S�, c;e��aen����en_?g�'n��� i�fil�at��if��f:eit��doN��Y� O campeão catarinense de 1960, Ori!do Lisboa,
,

I" t l1eóites últimos anos. O Fi- !ieJade cometida pelo zaguel- cudiu a cidade na noite de ,iu-se a vontade para vencer
do Aldo Luz, que terá hOje a difícil mas honrosa

.Jorna IS a gueirense, ou joga tudo o 1'0 Ciro. Porém, cob�a,do pelo �,>I. feit'a, Com sua vitória ?omplona e aumentar' a inc.umbência de defender as nossas cores, frente ao

p-'e pode, ou terá sua inven" avante Luiz, proPIcIOu ao :3urpreendente sobre o Pau- ,jiferença a favor dos ru- poderoso remador oriental Paulo Carvalho,

Fred Ouarfarell.- cibilidade quebrada, pois o ::U'4uelro Wilson, pratiCar a Ramos, pelo escore de aros. Aos 14 minutos, num Além do govern�dor Celso

I
Luz, América, Almirante

�rícolor do Estreito, agór& bt'a defesa. Dai em diante o .:inco tentos a três, vindo, comer cobrado por Walde- R:unos, a quem fOI de.dicada Brown, Atlântico, Cachoeira,

)'�� pe�Z;-CJ��:��Odigd�O S�\l� �l�� J�aq�it��:r s�;�e��o���â ;��(��i��\'�hi;:n��t�v�o��f;:I� .if�t:i:o��sadeOb��� s�:i��,��L: ��:��' Bi�f�HCi���e,lan��sin�: :.l;;!e�:��rf���r������.lm.�: ;idl��.s�O�i��,in;:!�é ����:�
. ewr-Presidente, dr. David :1ispôsto a recuperar o ter� �eu antagonista, Cf!:LU total- ou na F.C.F., pois fez tom- leu contra: 5x2. O tento fi- .1ugeados dos dIversos pa- fogo.
j 'clTeira Lima, num gesto ,'eno perdido e vir a ser UI.n mente de produçao entre- ou:' nada mais nada menos lal como autor J. Batista, I ('(lS, entre êles o grande 2° páreo _ às B 50 boras
,ue bem o caracteriza, que- cios primeiros, senão o pn- �ando-se praticamente ao lue o clube campeão do .'l.0::; 43 minutos, servido por ,('l1feitor do 'nosso esporte, - pau' oar sem tiln'oneiro _

12!1do também colaborar meiro, colocados ao final do �eu contendor que então :';st.ado. Foi merecida a vItó- Valério, Final: Tamal1daré .ir, A(lerbal Ramos da SIlva, Classe Aberta _ 2.000 me

�·.),n a regata. internacional, certame, agora mais e�no- passou a dar as cartas, con- :i ... dos rapazes da agremia� ;> x Paula Ramos 3. erãú homenageados mais 'r,'S _ Homenagem à BolSa
::fls a disposição do jorna- clonante do que nunca, VistO Quistando o sexto e o �étimo tão presidida pelo dr. 'José Altos e baixos: Tôdos, no .jS segllintes:' Almirante Má- :)fjcial ,de Valores de Santa
!;sta F�ed Quartarelli, gra- (lue as equipes estã� :e en- �endto, sem grandes dlficul- 10a .L�sZt:;;���: F�r��i�riu�� "l'nC�dor, a�uaram com I ",imo MartinelJi, dr, H,eitor Catarina - Dedicado ao

��<;a�I���;, 'b���:�g�� d� i��S;�edOpel:jaOI��:.,�lspg�lic�
a es.

,1'&nde empenho e ardor de í��ifn�� é;�:Ç��od�a���eid�i 6�iL::i�:�, D:�:;�l b��el��u� ��wt���epff�������o daM���i�
;olta numa cortezia daque- Hssistirá logo maIs. Vr..hnir e seus companheiros :'(>gular, iJ.lcorren'lo em êrroj Dutra, Alberto. F, de Castro federaçao Sul-Americana de
LI poderOSa Companhia_. Prováveis quadros.- FI- ,lue não se importaram com �l respo�savel pelo onze ,ta- Júnior,. jornalrsta Túlio de Remo _ Taça e medalhas
i,crea. ! f_;UEIRENSE - Donll; ?a?- I) alto nível técnico da tur- mandarmo, com a troca de.' Rose, Jornahsta Fred Quar- ;'.0 prImeiro Colocado e ma-

r e�e�t��oSs�o��la�:�' e l�e�� i ���'. ��;i;��; ��,���cio,M:�f�� l�;'�'ad: vytJ�r�oco� d:{i���� ���e�o ����:�i���h�' aVi;!� ! ;l���?i'R��?�o��i:�}ã, 'i:á�g: �,���a� e c��cg:I;����: �il��
lwheêlmento dos esportis- Ibnaldo, SergIO � Pereréc�, ci,tondade, tendd a equipe d3;ndo. O� ,?elbores: Wal- j Jornal "A :verd�de", Rãdio ehuelo, .Aldo Luz e MarU-
í rlS de Santa Catarina. ATLÉTICO - �llson; Aca- tricolor. pelos esfôorços que :111r, sem dUVIda um craque Antta Oanbaldl, Jornal "A uelli.

nesport.'s-t·a------ �;idi����r�a�i����;T�I��abs� ;'�I�ll,iZ��;'a .��sft;��C!P�oan�� �;'d�s��I���O ���f�i, ���� j ?c���:r·.,���':f� "�a E�����::: ra;o �riOI�S -fl;_�;hle� h�
U Ic,ar, Ail�n e Ba.

, ..

'I
-em, valol"lzado enormemen- � Waldemar_1 No quadro l'ranéisco Schmidt., Arnaldo Classe Aberta - 1.000 me-

Prelimmar com lOlCIO as . e o feito do time rubro <Jf;ncldo apenas Manéca não D.,rnardi, Dr. Aldo Belarmi- tros _ Homenagem ao dr.

Ismael A, G.'I 13,30 horas e principa.J às FIe a.SSill�, fez tombar um I C?Elvenceu. Na nossa opi- 1;0 da SilVa, Roberto' Muller, t\derbal Ramos da Silva
15,30 horas, - L�victo, Isolando o Figuel- :l1àO, na substituição havida J�dco Muller, Horst Kaese- dd, presidente de Honra d�

ex�c�.mfs��:dODon�e A�rt� cr�r;õ�g� eA�����a��g:s
-

\

I :'e�s\��O::st�b��u v�ce������e ��dS��aa:OqueM:�t�at:r �1:i� I :��Oede�� e�cac����nad���dt�i�b: ��u��d��a:g:;a�l���o N���
Gil. chegou pelo avião da 20.00, não. pagando mg�esso

�.
s 13 minutos' por

dnt.e.
rmé- 'xado o

g.ramad?. Figura� ,.'endo, .portan�o,
o -grande tico Francisco Martinelli _

V".rig, o prestigioso espor-
u sexo fraco. dio E'dson, na cobranÇa de destacadas: ValerlO, Som- _�nsente das dIsputas de ho- T?ça e medalhas ao primei-

�;�:d�r. ���;:�t:' ��, 31e:;; f� VITóRIA DO ATLETICO �i��cedfJ�a�elo eã'���::.e��; ���i����lllhO, Eurides e ��m��'��� �os��:;.�����a g.!,: ��g��dba��loc�J�e�I���r��
�������l :ee ::�� dodau�:- Por sete tentos a dois o ;���:il�t�:�� nO;e�t�e���t��Vl�' A �'bi�rage!n de Ioland

! ��:���es�;el�e����:�a�� gf�': 66�:���:�t�;�s �a����l�: -;
guay, além de antigo repre-

C;ube Atlético Catarlnense, Iricolor cobrando Walmir �Od�l"t1e::; nao conveuceu. '10, General Paulo Vieira da Aldo Luz.

:';�i'ltante do Clube de. Rega- r:;��e'�lt��an�i�,:Pl.e�:n;:�I� Q'le co�verteu no empate, 'a�'c��s:. m:;�����, ;tO�!�õ�� RORa, Prefeito' Waldemar 3° pá'reo - Sing'le-Scull -

��;�é�',Aldo Luz", em Monte- elo Bocaluva, conquistando OSCAR, estreou com a A,?S 19 l�inutos,. ,,;!���m�L� �'lacÍ'I'Os: TAMANDARÉ _:_ X��;�'SE��' g���n���n���: g,l��ss.:._ 'ir�%�anagell�'OO� �:=
3s!';im a sua primeira vitória camiseta tricolor 'tornan,,; fC�� J'ae�r��� c�l��OU o Ta- J::um�; W�lmar, Abelardo, � '� Federal' de Santa Cata- sembléi�- Legislativa do Es-

nOAc����f;i�t� tot:cedor in- ��s_se recordista de ten .. mandaré em vantagem que .���·��o H���l?gh� eIIra����: ����ir�'� ���.elatc:;,�·e��� �aúd�ti; ��J�fc�o _a�a��Ub�
diferente que deIXOU de

_

. Rato, Waldemar e Lalao. ?lásticos de Florianópolis. medalbas ao pr.imeiro colo-
comparecer ao estãdio da ) No Atlético Wilson esteve

D H . P
. PAULA R:AMOS - Pampl?- Serão prestadas homena- caào e medalhas ao segundo

��: �o�il�i:io d���i���e��� �:��in��ro'e Ái7:oc�ofor��sa�� r. enrlque risco ���i �a;::C°e �ee�ti�h��mlj� ::=��o���tu�s�o�f!t::g��n��� â610i���-A�ég��rr:n��S�te�f=
lalmente o préllo chegando gr"ndes nomes enquanto que Paraiso Batista, ValénÇl, Edso,:,- ,no: Antônio Luz (NiCo), Mu Rowlng, respectivamen-
por alcançar o estravagante nO"}, Bocaiuva Cesar, Célio, (Sombra), Maneca e Eurl- 3iàney Nocetti, General te com OrUdo Lisboa, Harry
���m����sde ����e���d�eai� ;:a���s L���t�c�����' �iia� Médico c1e;'reliminar (aspirantes): �fr��ii6i�����, ���l CW:;:�� Kl��U�r��� e_!a���rC���I�f�
�ucaiuva 'com uma atuação -�:Jadros: Atl�tico; \1;_'ilson; OPERAçõES _ DOENÇAS 2xO pró Paula Ramos, �o' Lopes, jor�alista Jairo nwneiro _ Classe Aberta _

Irritante e das mais blso- Ol'ia,:,-do \Carllto), CI�'O e DE SENHORAS _ Callado, Osvaldo Pereira, 2.000 metros - Homenagem
rjl���ém isso não aconte �1���0�0 C��ê �s��dm�fI; Clínica de Adultos

3.fI FJ!:IRA�A��í X BO-

Ar�aldO icosta61nt�nig �� ��qT����n;� d�� f���i�aB�
����e�, ���:i��avi�;��g���t: ���s�eJ!l�i ;�oJC:i����� �a���� ��:��t.:t d�:P����!���:� �� Terça-feira o certame ��,:1�::�it�:��1�f.d�:�E ��d��a��ó ��. k���e�:e S��
��f!�����:r��:������J��� &��:frE��d��reá,ce��iór;an� �s;�I��O d�s�:�Çr:d��. ���: �����\J:���:{::� ������� ����z;o ;d�����;:�����7�� ;?e�r�isn�:s�;:t;:�:�;!:�
com certos fatores Que lhe Oscar abriu a contagem, omitas: �a manhã no va. I"ioravante Cblrighini. Cada e medalhas ao segundo
f1uxiliaram a chegar ao ele- ::lOS 6 minutos e ampliou Hospital de Caridade. A c'olocado_ Concorrentes:
'lado marcador_ .la!: 24. Telê aos 40 marcou O tarde das 15,30 horas em AUTORIDADES DA RE- Avellaneda, Botafogo, Aldo

t"<J.AC!���:1 att��e�i,dO :!t��� ��r����rate�;� 4�n�����0:a; diante no consultório, à GATA '�uim�r���ros de Paysandú

seja reconhecido o seu es· cc,ntagem deste período. Os- Rua Nunes Machado, 17, Arbitro Geral - Dr_ Ati 5° - p'areo _ As 10,10 ho-
fo!'ço, comprometeu .séria- c;.o.r a.Os 12 aumentou para e"qujn[1 da Tiradentes - Pereira Oliveira, presidente nlS - pair oar com timonei-
mente a eqUipe o mesmo ;iXO, tendo Guará diminuido Telef, 2766. _ Resldêqcia _ (la. Federação Aquática de 1'0 - Classe Novissimos _

fI.(·onteccndo aos �l"quelros a(;� 14, --paro' Ll.llz estnbele-
l1un Marechal Gama. d'Eça S,lnta Cat.arina. �.(l0?_ metros ;__t!omcnagcm

T�*��2uf;/�e��:fad�a��e���1 r.l��:;·a:'16s:�; I'�a\�:��!.!�el��x'�t 1'1.11 141 _ TeleI. 3120.
_
rar�:S��:l\? ��rb�;:�itro Gc- Q (.arn,?C,)��I�i�i)nl/�!Í��)-

R Maior f��ta RáuU[a �e Jô�o� ��.. Jeml��'
Disputa-se na manhã de hoje, na baía sul,. a Primeira Regala Inlernacional de Santa Calarina' arrojada promo ção do ,Clube de Re
galas Aldo Luz que conlará com a· participação de nada menos 13 clubes, sendo dois da Argellina, dois do Uruguai, um da Guana
bara, um de São Paulo, um do Rio Grande do Sul e seis de Santa Calarina -- Vibrarão os aficcionados, com os oito páreos do pro-

O h d A I 'd d' d R I
res do Aldo Luz, Martinelli e- OS PARTICIPANTES

-

Juiz de partida - Alta-

grama - s omenagea os - u en a es a ega a, ;l��'��';7�:;:;;:'� �� �;�: �;��e,�����,; m:;, �y��:�
Já estão em Flot'ianóPOlis -ter público, do comércio e

I
espetáculo tnesquecivel. dí- «nroveitnrá, naturalmente, coa acertos os seus irmãos c(l��d:e�;ennfe��:e:3 '����s�� parbíctpantes escolbidos pe-

�����sa.� :e��1�fe1�� �:� ,�����'�t.d�'p�g�r�u���o�o� [,�:!me�!e �:sp���s�'���f;::gs i�l���t���do�tos pe(o�e l�ee��� �: ��!��a�l����a�o��resceene�� ��\�r��l: l����fes:hOje na 1(' J�f��r��oRáia _ Desig-
Internacional de Santa ce- .nícratíva arrojada do Aldo financeiras do clube pro- uoree argentinos, tidos co- ttvesseui em sua prôpria Da Argentina - Clube de nação do Congresso.
ta rina. A gigantesca pro- Luz, Eurico Hosterno, Moa- motor são das mais eleva- '110 os melhores da América casa. Aos colegas da crônt- Regatas AveUaneda e Clube Juizes de Chegada - AI-

�\��âtl�O �:��� d: ::eg:::� ��dY I������� o��ro�il:��':� ��tis��r fll��fa�������n� �� �,:'�����$e �'li���o�!s�I���,�a�� ���g;e,Ri�io�t�vi�ê�IO� P���� de��etft'�:U:ilm_:_ Bg��' Re- ���;!s��t:nte� m�� ������
dos dirigentes argentinos, «actos, merece o nosso mais verá acorrer em massa ao \ urdadeíro Campeonato su- nus Aires, aqui estamos à meros Paysandú e Montevl- participantes escolbidos pelo,
uruguaios, cariocas, paulls- rranco aplauso pela maneira bairro da Prainha a fim de lamericanu, faltando só- inteira disposição. Flnal- déu Rowiny Club. Congresso.
tas e gaúchos que para aqut arrojada com que se lança- cão perder os páreos que mente o cunho oficial. Aos mente, o nosso grande abra- Do Rio ..::-- Botafogo de
mandaram o .que de melhor

I
ram ii. l�lta,

..
removendo

to.
dos emocionarão pela �Iasse dos visitantes, os nossos votos cp"", ii. ta?oireg",.a"n'd"dO Alnl,�O,.atL,.vUa", "'uD",boplo�toReAgla,tg�Se _ Clubepossuem no momento. Fe;- us obstáculos que se ante- participantes, atraindo tam- de felicidades na grande ._._ .,

llzmentc, a cüretorta do Al- punham à reaneacão da bem as atenções de todo o regata de hoje e que tenham que virá trazer novos destl- Náutico Almirante narroso. }O páreo - As 8,30 horaS
do Luz não encontrou obje- regata. HOJe, na maravilho- !,aís, numa autêntica "esco- unia boa estadia em Floriá' nos para o remo em Santa De São Paulo - Clube de -- Four com timoneiro _

çôea para a concretização de sa baia sul da capital cata-/
la de remo". A nossa canoa- nópojís, desfrutando da Catarina. Regatas 'rteté. Classe Aberta _ 2.000 me-"

tão magna festa, recebendo rinense, o nosso público 'tem. passando, no.momento, urnízacte tradícíonat do povo Rui Lobo "nêste Estado - Clube tros _ Homenagem à Fe-
'; apoio da imprensa, do po- t r sportísta presenciará um por urna fase de transição, .théu. Aos da casa, remado- vãuttco América (Blume- deração Uruguaia de Remo

nauj : Clube Náutico Cá- � à Associação 'Argentina de
rhoeíra e Clube Náutico Remeroa Aficionados _ De
Atlãntico, de Joinville; Clu- dicado ao Clube

_
Náutico

»e de Regatas Aldo Luz, cru- Riachuelo _ Taça e meda
»c Náutico Francisco Mar- lhas de prata ao primeiro
:\nelli e Clube Náutico Ría- cerceado e medalhas de
cnueío. desta CapitaL bronze ao segundo colocado

- Bronze Hotel Royal ao

-mbe brasifeiro melhor co"
icceoc. Concorrentes: Aldo

o PROGRAMA

HOMENAGEADOS

O ilustre visitante e sua

digníssima esposa, Que fo
:'<im recepcionados no, aero

pôrto Hercllio Luz, por altos
dit'igentes do Clube de Re

g:'l.tas "Aldo Luz", outros
destacados esportistas lo

.:::-.1s, vem a esta capital COw

mo integrantes da Delegação.
(11 uguaya de Remo que,
�,qui, participará da P. Re

gata Internacional de San
t" Catarina.
O sr. Ismael Gih e espôsa

(\ tão hospedadof' no Lux

Hotel, onde têm sido multo
visitados e \ homenageados
l,e'os düetores da FASe,
eRD f' Clube de Regatas
"Aldo Luz".
Aos ilustres visitantes os

nossos vot.os de feliz estada
(,lli Florianópolis.
Fred QUllrtarelll conhe

cido cronista esportivo que
milita na imprensa do Rio,
tigui se encontra para fazer
u r;obcl'lura dn scnsaclonal
:,,'g:lt.n intcrnacional de ho

Je.
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-11-FLORIANóPOLIS, DOMINGO, 28 DE MAIO DE l!161
--------

SONORA
------_._-------R E, P Ú D I O

Ao Sr. Hamilton Alves'

ESCO�:;l�:U�: �:�::r��r:v��!�: �ol��:ic�� �â��U��
Tarde.

Eis as nossas considerações:
PEDAGOGIA E DIDATICA não é assunto para leigos.

E se o senhor, um dia, chegar a conhecer uma e outra,
encher-se-a de vergonha pelos disparates contidos num

artigo sem fundo, sem forma, sem elevação moral, ver

dadetra afronta aq Magistério catannense.'
O senhor mente, quando diz que estêve em visita a

êste zducandárto. E antes disso, ainda faz uma insinua
ção injuriosa para, em seguida, declarar: "não tenho cer

teza disso".

SUZC;:��I�O���!!��sa�::�n�;��o,,��;;�:.. d��sI����;e�s� 'i,;
, colares. ,

Prezado Senhor; Grupo Escolar não é antro de jogati
na ou lugar escuso, onde OS agentes da polícia dão buscas

Recebemos, constantemente, visitas de orientação e

inspeção, e estudamos os melhores métodos, através dos
- precursores da Educação Renovada.

A citação que o senhor faz, sõbrc a silabaçãO, é mais
urna ignorância. j

_ �
Adotam, os Grupos Escolares, o método analítico. rstc

não exclui o estudo da sítaba, uma vez que a palavra é es-'tudada dentro da frase, e a silaba dentro da palavra. Nin
guém pode completar o método, sem chegar ao seI! final:
a decomposição da. palavra cm silabas e desta em letras;
d:ü o e-u-c

Os grandes nomes de Santa õatartna, no sector educa
cional, dentre êtes o do ILUSTR'E PROFESSOR Dr. Henri
que da SIlva Fontes, jamais atacaram o Professor Primário,
porque - sendo dldatas - n50 desconheeem as complexi
d:ules do Mngnu Problema.

Diz, o senhor, que foi aluno dêste zstaceteermento.
Isto, há mais de 15 anos. E ainda enncc os professores
daquela época.

Nós, evocando- o grande, escrito!" brasileiro MACHADO
DE ASSIS, nssím o plagiamos:

Ttuubctú servimos de agulha, por vêzes, a muita linha
orrunnrtn.

....... MOTORES ELÉTRICOS

AR.O
Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovada .. :

* Eis os três f�t&rt!s de garontia que os Motores Àrno ;epresentam poro o

c:onsumidor. .

-·i�
* Os Molores Arno sao rlgorosamentl! controlados pero Si,tema C. I. Q.. Con·

Direção e Docência do G. E.
LAURO MULLER

""t\
S··

\
�

Ir'.,.,\. /-..,

PROCISSÃO DE CORPUS CHRISTI
-

1EDITAL
Dom Joaquim DOmingues, de Oliveira, por mercê de

[lDeus e da Santa Sé Apostolica, Arcebispo Metropolita- �������������������=����!!�.I�- ,
Aos que o presante Edital virem, Saudação, paz e beuçéc

s'aaemos saber q�:: ::��� C�is�:óximo dia ;0, de ju- Uma exposl·ça-o de I·ovensnho, consagrado à magna ,ol,nidad' de CORPUS CHRIS·
•

���: sies�c:a:e�����ap:r�r��;��e�i��sd�::to�O d��:��� 'como 1·lça-A p·ara adultosde nossos amado, ctocesencs Havemos por bem connr- 'V
mar para aquela data a SOLENE PROCISSAO DO COR- .

. .

PO DE DEUS que se vertrícarâ

c,omo segue: Reu, nid,as as
_ EXPO,S,IÇAO_ REGIONAL

l �al"�\ também d,e manei�a de Iba·ama e rvete Lom-

Associações religiosas, abaixo especificadas e naquela

I�'
-.

4 5
_ ImpOI tante d�-s .class� �o bardí, do Clube de 'r'raoa-

mesma ordem dentro e no -'"dro' dãCated�al um pouec-
A Cidade de Rio do Sul, dutoras, comercio e mdus- lho 4-5 "Meu Tesouro" de

antes das 16 horas _ 4 horas da tarde _ d�sfilarão ao
assistiu a i.e Bxpcalçâo Re fria. O povo, fOI o grande Jaraguã do Sul.

sinal dado, lenta, continua e ordenadamente, precedidas glOn�l 4-5 de Agricultura, colaborador. �rque enten- OS CAMPEõES E °

da Cruz processional, obedecendo ao seguinte íânerártc: Pe�ual"la e �conomia Do- deu a exposI�ao como u,:"a PÚBLICO

Praça 15, ruas dos Ilhéus, Artista Bittencourt, Emir me�tlca. realtzgda em 7. de parada. r�ahzada por ro- Durante o domingo os"

aose, Praça Getulio Vargas, rua Visconde de Ouro Pré- maio de 1961, no prédio vens que fitam o Brasil de visitantes da }.n Exposição
to, Praça Pereira e Oliveira, rua Arcipreste Paiva. que se constrói para a Pre- amanhã. Regional 4-S, viram os jo-

A benção, para que não haja Interrupção no préstl-
feitura Municipal de Rio AS FAMIL.IAS DE RIO DO vens campeões demonstra-

to, será dada, apenas no adro da Catedral, para alcan- do Sul. SUL DISSERAM SIM, EFE- rem "como se corta bata-
car a todos os fieis, havendo em seguida a celebração da JOVENS QUE FITAM C TIVAMENTE tinha" para plantar, e

Santa Missa. BRASIL DE AMANHA A grande cooperação foi também, "como fazer rer-

A ordem das Entidades e Associações no préstito se- �.� q�:��:o me��r��v�: ���he��:I,iacSom�iO���:�s�� :�n��c:� pó" para aplicar

;�s� ;:I��I�!e���� 6:��::�0:o:l: g:����g���:Ç�a�i:::� Clubes de.Trabalho da Re- hospitalidade que enaltece Foram êtes os jovens 4-

femininas, ASSOciações de Santa zrte, Santa Tere!inha, !!ã�o�:n�n���al, m���;I�� �:���a;,a��!;:dar��s, e: :sc;:�:e�eq��a��eberam
�e�;:a�e:ln���I,d:��oA6a:�ll::O�:r�g�r:�ã�e���:s� �o��� de ltuporanga, Iblrama, seus lares' sessenta jovens. HONRA AO M�RITO

giQ Catarinense, Congregações Marianas masculinas, Ir- ::sl:�n��l, �:!�:��' e �I�� �_�mh�:�ed::�!O'm�t;c�::� dO�n:�:1J�:j!��:��r�:�::�
;ea����::ên��:e: ��;�:�:, n;�:c�:��;,o s:g�i!�n�-ao::e:o bÓ, tiveram o apóio de en- das família.s de Rio do Sul tinguldos 2 jovens cam�

SS. Sacramento, Clero e Pãl.io.
tidades públicas e partlc-u- o carinho que elas dedicam peões da ExpOSiÇão, que re

Cada Associação deverã apresentar-se com os res-

n··m·al'o'r fpst� aOSQ�'��i�R��O�LES? ��ebser;:é U:naton::Ç�Uh:;:'
�=�t��V�I":�lt���a;�e�e:t�!��n!�\'o:�j�!Op���m:���:soc�:é:: " II U

Ao todo cento e· trinta do Clube de Trabalho 4-S

tito. i��O)ta�beé�r:sê�:�eS�s ���, ;�;i�:t.e"::t:;r��i�� eC�::�
Os fieis que não puderem acompanhar a p!"oclssão N' tl'eH �ea U representant.es de Florianó de Trabalho 4-5 "Verde e

deverão postar-se nos passeios das luas do trajeto para
assistirem a passagem. ue . P��Ef v!��aSENTARAM ;;:������ d�e����cíPIO dE

se a:a�:r�::I�:r�U���:a;:sg�aaf�S:��I���� c:�v����� rianóPo�i�o�t.���elrOâ�a�á��_ PARA ADULTOS AD- O CLUBE CAMPEAO

Aos fieis recomendamos o maio!". respeito ao 55. Sa- tatinense de Desportos Uni- MIRAR O elube de Trabalho 4-8

'lamento
,em que é verdadeiro, real 'e substancionalmen- /I:'rsitãrios - DedJcado aQ

-

Trabalhos (Projétos) de "Bela Aliança" de Itupo-
:::-Jube Nãutlco Atlãntlco - Economia Doméstica no· ranga, considerado o "Clu-t c���;:ss�m�O�vad;o�?eSS�n��;���mSo:lva:o;iedoso cos- ;:Ç�OI�c�J�a�h�e��lh���� tau-se os móveis para be Campeão" da J.R

EXPO-Itume de ornamentarem as ruas e as frentes de suas ca- 3�gundo colocado - Con- ����!O d: :�:�nt:çe�dOre� �i:��, 4��U��d:er�,ãO :\!:�sas, em homenagem a tão augusto Mistério. ����:I��es:Ma:t���gco'e �ll�� presentada por conservas transitória, que lhe foi

benç�!:,t;����o: atoc���e::te�!p:�:�::::cora:er�u:.�:e= LU6ZÓ páreo � loles a 4 re-
de trutas e hortaliças; cd°lsnpru't"ál�l� en: qp�óa�l��á e��"I'maior gloria de Jesus Sacramentado e honra da Religião ,:1<)';: _ Classe Principiantes pães, bolos e biscoitos. Mos

em geral. �l� .o�oP����tfu-;:- :;:S:I��1 , !:�i��r ��jol::n�e�j��er or� posição. .

Dado e passado em Florianópolis, aos 24 de. Maio de
ele Florianópolis _ Dedicado Nos trabalhos (Projétos) tLES FARAO UM BRASIL

19610e mandado de .sua Excia. Re'Vma.
�

�� i;��e e N���i�fha�a��o��'I� de Agricultura e Pecuãria, MELHOR I
(As.) Mons. Frederico Hobold, Vigarlo Geral e Cura ,neiro colocado e medalhas se viu' mostras de mUho, seAn�e�:.t�!�:SIÇ��n�::i�� I

da Catedral
' '��Tl��t���O ��l�����i, ����" ���:I�::!1i�ai�o:;���irqa:� nal 4-S de Agricultura, Pe

\ Newton da Luz Macuco, Provedor da Irmandade :._,·L'Z, Riachuelo. sabem e continuam apren- cuãrh\ e Economia Domês-

r- Ol_U_'W_.�-.,_'"_s_'s_s_o_p_ 70 pâreo _ As 10,50 horas
dendn a criar gado holan- tica e colheu dos muitos

Irmandade do Senhor Jesusuos Passos e = 'g�:!g�e�:rt! .ol� r��g� �!:�h��i.nos de bôa raça e ���=�::s'!oiu�e t���o��a� I
Ijospiial de Caridade 1:��tr��UiliC�o��'�aànt�e���!� EDUCA��o SOBRE �::���en!:��;�asdO�u�I��

PROCISSÃO DE CORPUS CHRISTI ;�;;oR��:��·�=mD:�p��; No ,oncu,"o d, D'mons- b., d, !Tabalho '-8 d,

Por ordem do exmo. Irmão Prd\'edor em exercido, te- �J�����a��e��e��e J�!OC��: ���!�o�:sM;:of��en!�r�7- �nct:>n�:::r�� ;::Sit!��
C:�e�ae:�z::m�:���;I�:�a�sn�D�ró��:!�:inI:a��r��s:.: ������ç� ��açS�le!ram��a�e:� valdo Weiser, do Clube de

-

dutor, porém, farão um

�nho,
às 15,30 horas, comparecerem â. Catedral Metro' :lO primeiro colocado e me.

Trabalho 4-S "Céu Azul" Brasil mell;lor.
olitana a fim de revestidos das Insignlas da mesma Ir- ���c��r��t:�ungfu�to���:
andade (balandráus e fitas) tomarein part� na solene

�ico Almirante Barroso, de
?rocissão Eucaristlca do Corpo-de·Deus i realizar-se às Porto Alegre, Clube de Rega-
6 horas. ta,;: Aldo Luz, Misto Clube

Consistório da Irmandade em Florianópolis, 27 de de Regatas Avellaneda c

Naio de 1961. ��lIb�ro'!;n,Re����� A���t��o De uma sala com .uma área aproxim�da de

401ORIQN A. PLATT Martlnclll. Montcvldêll fto- m",tros quadrados. pr6:,nmo a-o centro da CIdade
Morc!omr, do Culto Divino

.
wing c Botnfnl\·o de Fut.ehol _ Solicitnmos di!"igi!"�<;e ao. SI'. Joilo Cnrdos;o, pela

31/5/61 e Re!,:élt:lS. . C:IiX3 Postéll, ·1�2, Flo!"J�llóPQils.
_,

;n_�_Gl

S A - S EP R E C

PAISAGEl!1
ORIVAJ,DO DOS SANTOS

No presente llagrante, às vistas do sr. Jairo de Almeida
Rodrigues, Diretor Superintendente da Chantecler, a can

tora Vera Maria e o cantor Osmar Navarro assinaram seus

compromissos com a referida gravadora e em breve estaràú
com seus primeiros lançamentos na praça. Duas excelentes
aquisições da etiqueta do galinha, pois Osmar Navarro é
um dos melhores intérpretes da nova geração de cantores
e, mercê seu próprio Valor, vem galgando os degraus da
fama e da glôrla não só como cantor, mas também como

ecmpnsirnr. Por sua vez, Vera Maria jú impôs sua persona
lidade e vâlor artistico através suas constantes apresenta�
ções nas Emissoras Associadas de Rádio e 't'crcvrsão de
São Paulo.

ROTEIRO
I - Dado o aplauso obtido pelo L.P. "Velhas Idéias No- ,

vns'', em sua edição monnul"<tl, a Plasa lançou no
mercado a sua versão orlgtnnl estereofônica, o que
contribuirá para a expansão de nossa música popu-

'

lai·, visto que são pouços os discos de samba em gra-
vação estereo. Dar o máximo em repertórto, nível ar
tístico e qUalidade técnica são três cropõsuos da
Plaza e êste lançamento mais estímulo vem dar
àquelas finalidades.

2 - "Peças Favoritas de concêrtc'', com obras de Paga-

���:���z�: =rl��;��r=�:ç�:a��, S����tl�:o;��dea,MN��
nísta, e um 33 rpm. aos admiradores da boa música,
produzido pela Plaza.

3 - Ainda na Plaza, para qualquer discoteca, um disqui
nho apresentando o pianista Homero de Magalhães
;'Cirandas de Vl11a·Lobos", reunindo "O Cravo brigou
com a rosa; Passa, passa gavião; Terezinha de Je

sus; Nesta rua, nesta rua, 6 A canoa virou.
4 _ A série "Música Popular rntemacronar', da fábrica

do sr. H. Gandelman, foi Inaugurada com O 33 rpm.
do The Bllly Parker Septet "It's Latin Now". Uma
dúzia de belisslmas melodias, B muioria sqbejamen
te conhecida, selecionadas e arranjadas tanto para
dançar como para ouvir, criadas na inspiração de

Gershwin, Cole Portel", .rerome Kem e outros famo
sos compositores.

5 - O 12 polegadas da Orq. Rio de Janeiro, ao qual fi
zemos menção entenormente., "Velhas Idéias No

vas", estâ constituldo, entre outros dos sambas: A
Voz do Morro, Na Baixa do Sapateiro, Aí, que sau

dades da Amélia, Copacabana, A felicidade e Madu
reira chorou.

6 - "Carnaval em Marcha" é o L.P. da Plaza Discos
Ltda. com 12 composições que divertiram carnavaís
antigos e recentes. Trocando o canto pelo assovio,
a Banda Real de Momo apresenta um disco diferen
te e de ser ouvido da ptímelru à última faixa.•
Quatro das melodias toram também colocadas na •

praça reunidas num 45 rpm., que teve o titulo de
"Melodias Inesqueciveís": AS pastorlnhas, Linda

Morena, A dama das Camélias e Mal-me-quer.
7 - "Boleros, solamente baleros", produção nacional da

Plaza e apresentação da Orq. Serenata Tropical, ao

que tudo indica será lançado nos Estados Unidos da
Amêrica do Norte. Se realmente Isto ocorrer, mai�
um motivo de orgulho da gravadora que vem em

pregando todos seus esforços no engral}decimento
da fonografia brasileira.

O AMOR QUE PERMANECE
ARTHUR DO VALLE

da Associação Paulista de Imprensa
E' o amor um dom precioso, que recebemos de Je_

s'us. A afeição pura e santa nãO·é sentimento, mas
princípio. Os que são movidos ·pelo amor verdadeiro,
não são irrazoáveis nem cegos. O amor di'J'ino que
emana de Cristo jamais destrói o amar humano, mas
o inclui. Por êle, o amor humll!:!o é refinado e puri_
ficado, elevado e enobrecido· O amor humano jamais
poderá produzir seus frutos preciOsos se não estiver
unido com a Natureza divina e adestrado para cre.""_

cer em direção ao Céu.
O verdadeiro amor não é uma forte, ardente e

impetuosa paixão. Ao contrário, é Calmo ·e profundo
em sua natureza. Olha para além das meras exterio-,
ridades, sendo atraído pelas qualidades apenas. E' sá...
bio e apto a discernir, e suf'- dedicaçãO é real' e perm? ..

nente. COrações cheios de amor de Cristo jamais se

podem separar. A religião é amor, e um lar cristão é
lugar onde reina o amor amor que se expressa em p2 ..

lavras e atos de solícita amabilidade e fina cOrtesia.
Em qualquer parte em que o al1lOt" de Deus é acari ...
ciado na alma, haverá pa;z, luz e alegria.
Homens e mulheres podem atingir E) ideal de Deus

a seu respeito, se tomarem a Cristo como seu ajuda_
dor. O que a sabedoria humana não pOde fazer, Sua
�raça realizará pelos que a Ele se entregarem em 2"_

morosa confiança. Sua providência pode unir corações
com lacas de origem celestial. O amor não será mera

troca de suaves e lisongeiras palavras. O tea rdo Céu
lece Com trama e urdiduda mais fina, não obstante
mais firme, do que se pode tecer nos teares da Terra.
O resultado não é um tecido débil, mas sim capaz de
resi�tir a fadigas e provas. Coração Unil"_le_ã o eort_

cão nos áreas vínculos de um amor que é perdurável.
;'As muitas águas não proJeriam apagar êste amor,
nem os rios afogá_lo".

IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA
Hoje (domingo) às 19.30 horas
h Rua Vise. de Ouro PrelO, 77
Unl3. nH�nsaeell) de fé e (,spPr:m�i:l.

'
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Mais Uma Agência. Bancá'ria
Nesta Capital

Será instalada dentro 9 de Junho sUa novei filial
(-m breve em nossa Caplta: à Rua Trajano nO 16, com

mais uma agencia bancá- o objetivo de melhor aten
'·la. O Banco Agricola Mer- àer ao Comércio, a indús·
cantil S.A, inaugurará dia ��il�'\l� ri seus clientes em

A�AgA·

DAkTIOA DIAmAMENH AS g�,
. TAC - CRUI�'Rb jj� .1Ul

p,
N,
ti,

;.
--.�

Presidente
Felicitou D.
Felício
o deputada João Esti

\'alet ,t"'lres, preslde�te da

Assembleia Legislativa do
Estado, em nome ?O Poder
que preSide, envIOu a D.
r'eUcj'J Cesar da Cunha

c�:����Cl�l�O:, Flo�t:�����s>
por ocasião de seu natah

do: a 25 do corrente, t.e

legranla de cumprimento:;
do teór seguinte:
"Ellviamos a Vossa Ex

f'elêucia Reverendíssima
votos feliz e longa exls-

4 leneia- para glória sacer�.docio e tranquilidade seu

paroquianos vg virtude

transcurso hoje seulanl:r
versaria natalicio pt Depu�
lado Estivalet Pires pre':
�jdente

E.."trações do Mês de
DIA 2 - rirS - 500.000,00

9 - .crS - 500.000,00
16 - cr$ - 500,000,00

). 23 - cr$ - 1.000.00000
..

30 - cr$ - 500.000:�O

Irregularidades insanaveis pro-�
vocom anulacào de. concurso'

Medidas adotadas pela Secretaria de Educáção e Cultura - Lêvantamento, ,
de tôdas as va-

,I
FLORIANÓPOLIS;-DOMINGO: 28 DE MAIO DE 1961

gas e realização de novo concurso em junho-julho - Disciplinar materia, despolitizar ensi-. ' José iDo Cavallazi
.

no valorizar professor no sentido de dar ao Estado o lugar que lhe compet e entre as demais' C.au,ou profunda consternação na sociedade local.
, r I a notícia do falecimento, ocorrido a 25 do corrente

unl'dades da Federação rec�ndo tais vagas, �ram de inscri,ção no tocu'!te nas d� pr.ofes�res Que an- do nosso prezado e distinto conterrâneo sr. JOSE' D�
. .

•

.
�nadl{'��O:Údid�ra �U��tir�S� ���a c�ruc::t.o�e;I�I:Çe��ç�ó ��!v�.a�o��:::�'!! �cin�:;:: MARIA CAVALLAZI, r:xncioná�io público estll�ual

Nos ultimas tempos> todos os setores do ensino numerários diaristas pro- poderão se inscrever no soo aete projeto deverá vi- aposentado, e pessoa muítc relacionada nesta Capital.
em Santa Catarina se encontravam minados pela polf- teardos po1�ticos, _

concurso de remoção os gorar [á no próxímn con- Por suas primorosas qualidades de coração e de

tic�, tt'ans�Ormando o que Iôra, conforme o depoimen-, va��s-d����a�el:e�oe�Ub�� �u�m���amdodol����;él�� ��I��OO_j�;��. realizar em' c:;a�er� servidor público-de veste f?lha de relevantes

to_}nsuspello de mestres, um dos melhor�s Estados do cadas por__ ci!,lco (�). vezes exercício em sua 'lotação. Disciplinando a matéria,
s VlÇOS prestados ao Est�do, o extmto. desfrutava de

P,RIS no tocante ao problema, num dos piores, descere, 110' Diârio Oncial do Esta A mcdtncaoão- introduzida despolttízandn .o ensino, um grande circulo de amigos e de admiradores, sendo
do do primeiro para um dos últimos lugares. Práü., do, e nãovo foram. O que possibilitara'. também a valorizando .o professor, o casado com i& exma. sra. Zilda Cunha Cavalléaí e

camente não se passa dia sem que novos fatos SUI'- exisuu foi. '�_penas uma tnscncão aos que tenham Go�êrno do Estado procu- irmão do dr. João Demaria Cavallaal, Diretor da Usl;

j�tn, n?vos elementos ve�ham se juntar ao q_u� te_:n ����I;:la���aç��s d:a::!t�l: �feet�as �� e���c��I��o ���� ��':taCO�OaCt;:�inoa en��oIU::r na de Beneficiamento de L�ite. ... a

Sido divulgado e que deixa entrever uma politização portaria da Secretaria de como lotado ou como de- de honra que já ocupou
Seu sepultamento, realizado no dia Imediato, 6.

intensiva do ensino em Santa Catarina. Um trabalho gducacão e Cultura. signado, o que virá abrIr entre as demais Unidades Feira. teve grande acompanhamento, sendo que, na

ingente vem sendo executado pela Secretaria de Edu., e) - Mes�o d�pols de possibilidades para cente- da Federação. residência Oficiou o ato fúnebre o Rev. Abel de Si.
-

cação e, Cultura. n� se�ltid.o não 56 de fazer voltar.o ��e���:rsg: ��������, �:�� quei�a, �urta�o, :a5tor da Igreja Presbiteriana•. e no

ensino as suas reais finalidades, como de conseguir terias de remoções a pe- Sta r.atarl'na��u·er pro�'
Cemitério, ao baixar o corpo a sepultura, oficiou o

ampliar a rede escolar e criar novas unidades. Foram elido, pretensamente por
I!J ......; _ resso Rev. Massias Anecleto Rosa, Pastor da Igreja Presbt-

incisivas as determinações do Governador Celso Ri?_ c:onvc.nlência do ensino, fo_ -

�

tertarse Independente desta Capitâl.
mos nêste sentido, tão logo assumiu o govêrno ��� �egalm.ente concedi- O governador Celso Des�endente de família tradicional o seu passa-

Um exemplo a mais de O motivo de tais omissões dJ _ O decreto nO 1170 Ramos, de .Santa Catari.. menta consternou a quantos o conheciam e o admira ...

como agira o governo uêe P simples mats tarde apa que regulamenta o con: na, visando a mobilizar � vam, sendo elevado o número de pessoas que acorres,

��: s�� �:��r ��IOeSn��? Juíz de Diréito ��,I'soe��r�em��ão fial�r��iê �e���so�f!��nc��osM�:s� � �:: �e��i�de���: da família enlutada para externar

�no�n���S�rosdod'k!:��éÇ�� fe�n���� �:nt�i��SI;��rd: enviou mensagem (9 de ...
Os de ,O ESTADO apresentam à exma. família

prtrnárto, que devido às "Dr. H.onoris época d� concurso. Como maio) à Assembléia Le;
. enlutada as expressões sinceras de seu pesai'.

i��I�âr:esls. il;::�!a�:a�,>��:. estes concursos foram rea- gislativa estadual, pro;
...

n nulad.j. Causa" ;;'�OJa�a,:,��mh� d�m�OC{': pondo a crtaçâo do Banco Loteria do Estado de Santa Cafar'lna
Aiguns dos referidos versão na hierarquia das de Desenvolvimento do

concursos foram anulados Em sessão solene reen- leis, porquanto ura decreto Estado de Santa Cetarí., R('sultado da Extração de Sexta ..Feira, Dia 26,
"in totun". outros em 7ada dia 20 do corrente a que regulamenta uma lei na. O novo organismo de- 1.205 - cr$ 500.000,00 - Curitibanos

g���i�a�o;' �l��g�f;çe:o s��� ���fr�t:a �����ig�l �� B��. l'Ià3u�r��de i::�:���;ldadel> verá ter um capital inicial 4.512 -r-. crS 50.000,00 - Cnctuma

vigor sôbre o assunto. Wilson Vidal Antunes In- jJoden:un ser relacionadas,
de cr$ 300 milhões, dos 2·518 - crS 39.000,00 - Flor-ianópolis

Eis ai algumas das ir- togrn Juiz de Direito da mas estas são mais do quais o Estado deterá o.. 4.693 - crS 20.000,00 - F19rianópolis
regularidades: Comarca de Araranguá o que suficientes para 11 brigatôriamente 51%, en. 6.123 - crS 10.000,00 _ Porto União
a) - Omissões nas re honroso título de cidadão anulação;' que visa acima tragando à subscrição pú_

:�ci��a�,ee����s �:�����a� bo.��e������.,. apresenta ao �:S�fi�iZ��:On��r�;���ã�n� blica Os restantes 49%. O

��aeSSd!v��i��uf�u��CrOI�����. �;·fe1Y;����õe�i��;. t�����I�� Si�:r tudo isto, a gecre- ���e�a; !;:�d�e ��;��:�
gatorinmellte em conCUTSO. rosa distinção. taria de Educação e Cul à Obtenção de recursos financeiros para Santa Cat�l'i_

tura ::..nulou as remoções e na, A atual rêde bancária do Estado é constituida de 3

���r��s�� o c�������:me��� matrizes � 119 agências, -distribuidas por 49 dos 105

jJolit.i(!f} partidário, a partir municípios, pet'fazendo, segundo os últimas dados dif ...
óe l0 de outubro em dlan- ponÍveis, cr$ 4,1 biliões ,em comparação com cr$ 419
te, d�vendo 'estas vagas se- biliões concedidos a todo o país. Naquele mesmo exer ..

���'tl i��U����ur��� relação .r.ício, atingiram a cr$ 35 biliões as vendas mercantis

Ao mesmo tempo, !o_. realizadas em todo o EstadO, e o valor da produção
Iam marcaças daJ;as para agropecuária e industrial alcançou importância supe_

�unc�er������e d��:râ�o� rior ���; :'ks���:e:ão possui seu banco oficial, estio Diretoria de, ConSignações
�I�l�li����\rd:ri��n��l je= sendo encanlinhados aos bancas particulares os di_ A Carteira de Consign�ções da Caixa Econômica
nllO e julho próximos. Um nheiros públicos, que, de um modo geral, correspon_

Federal :O��t�ica, aos inte:essados que, a partir desta
levantamento rigoroso e deram. de 1951 a 195�.,a 10% das receitas previstas. d�!a d,ara 1�ICIO as �peraçoes de empréstimos simples
11onesto foi feito em todo A modéstia dos empl'eendimentos bancál'i9s. em r:e.la_ s, ...on�lgnaçoes em folha de vencimentos observando...

��!S�eOv�r�� tOt�:�r��.,va��� ção às atividades econômicas dOI Estado e a existência se os seguintes intêns:'-
,

!Orça da lei, no concurso. de fundos públicos sem aplicação, filém da necessidade .

r'H} intuito de diSCiplinar de atender a outras reclamos do Estado, motivaram a
,1 - Andamento dos proces�os jã iniciados. bem

'U matefla, a 8ecrecana de criação do Banco de Desenvolvimento. como Os que jã. possuem inscrições, devendo os inte_

�������o ;ro��i�uradeen�:i Outro grande fator determinante da criação do �:����:. comparecerem na Carteira até o dia 30 do

a A':;semblela LegiSlativa, Banco de Desenvolvimento é a possibilidade de obten-

l,lO<llticando as condições ção de fundos de entidades financiadoras estrangei_
2 -, Início de novas inscrições ai partir do dia 5

l'a� :tue dispõem de amplOs re.Cursos, mas diretamer_
de junho próximo.

te nao fazem aplicações senão junto a grandes em_
3 - Os funcionários lotados nas repartições civis

prêsas. concedendo, no enban'to. empréstimos a insti-
ou militares sediadas' no. Estreito, terão suas propos_

lutos l?cais de fomento, a longo prazo, para serem
tas de empréstimos ,atendidas por íntel'médio da Agên_

redistrlbuídos, em pal'celas menOres, a firmas idôneas
. cia da Caixa Econômica Federal daquela localidade a

de menOr potenCialidade, para projetos es�ci.ficos: partir da presente data.

cuja execução se tem mostrado de grande, 9ti.lidade Carteira de Consignações, Florianópolis, 24 .. 5-1961.
para o desenvolvimento das regiões onde são apli_ ZEFERINO CARVALHO NETO - Diretor
cados.

O principal objetivO do Banco de Desenvolvimef'_
to econômico do Estado é ainda, o de assegurar maior
eficiência à despesas públicas do Estado e de seus
m�nicípios, através da pI'ática de operações banCárias
adequadas. E, com as mesmas finalidades. deverá:
a) proceder à anãlise sistemática do processo' regional
de .dese;tvolvimento econômico; b) estudar Os pro_
blemas que obst�m a Ulra ma-ior aceleração do pro
cesso de expansao eCOnomica; c) estabelecer progra-:
mas periódicos de investimento e assessorai' Os Pode_
res Executivo e Legislativo.

O Banco castraria, dentro dã �egulamentacão vi_
gente, �com recurs�s provindos de órgãos na�ionais,
e�tr� el�s a C.artelra de Redescontos. com CUja assis
tem;Ja fmancelra seria dada- maiol' difusão ao crédito
agnçola, sobretud.o nas z?nas distantes das agênciastio �a�co do Brasil. Com esses recursos, acrescidos dos
,deposItas do público, bem Como de seu capital inicial

I FORRO
!'} o Banco entraria a atua!' no �ntido do desenvolvj�

. lllen!o do Estado. Operando a ta'-as favoráveis à ecr_

j
IRMAOS BtlEN(OURT nOlllla �'egional, em prol da qual êle o

.

�::�G�"�/'/I)°�'IO'�:fMl';t� O Banco será administrado po;e U�:n�i�.�torJa
•

•
" comp�sta de wn Pt eSldente e quatro Diretores sendo

O A' "d
- um destes eleIto pelo ca�tal particular logonlversarlo O" pi esente na mÍntmo 20% do capItal sO::lal, e ����;�

d' SILVINHA ' com um Conselho de Administração composto de re

Ia - '. pres�n:antes do Gov'êrno do Esta,do. da produção das

Sllvinha dileta filha do pr�ISS?eS, do tra.balho e do Capital privado. Pl'et�nde
(·:l.saJ Ad�rbal"Rute silva, o overno c�tal'tn�n�e "de�uncionali.zar" os serviços
ft'steja h.oj.e seu anlversá- de arr:_cadaçao, obJ.ehvo a ser conseguido pela trans_
no natahclo. formaçao do recolhunento do impôsto numa tI'

-

gi:P�����oalu:ea J��usCOJé� ban_cária. Daí a n.ecessidade de ver autQ.rizada :n:at�:
jovem natallciante ver-se- z�ça� das cole�o;l�s e postos de arrecadação cOmo a ..

á cercada do carinho de. genClas e escrltorlOS de Banco, para execução de to
�eus pais e homenageada dos os encargos permissíveis. E' intenção do Governa
���fg�r�ha�xt��so!e��ejaSr�� �:le�;ls� �n;;� transf;rmar o ��nco de DesenvoX:
�', Áes�:�:in��tanossos p!'aZO- ra a r��li::çã�, el�l :nju:�� t,���i�:SB���:nba:
rasos parabens. as entidades.

(Da Rev!sH:t p. N .• de 15 de maio).

Junho

CAIXA ECONÔMICA· FEDERAL
DESANTA CATARINA

DEPENDE DE TUA AJUDA, MEU AMIGO SE
TORNE EM REALIDADE O ANSEIO DE JOVENS
NECESSITADOS. QUE ASPIRAM SER SACERDO
TE DO ALTl'SSIMO.

Conversavp .. se sôbre a criação do Banco de
Desenvolvimento do Estada, cujo projeto cOrria
TlI3. Assembléia.

O deputado Lecien Slowinski, na ocasião. in ...

���iUd�i�ev�t:ojeto já fÔI'a �prOvado, conlra a_

- Do Laerte e de quem mais? - foí a inda.
gação,

De logo dei o palpite certo: ,_.

- Do Tupi!
Mas houve quem VOTASSE no Zen1, com o

seguinte argumento:
- O Banco é uma promOção. E em se tra..

tando de promoções, o Zeni somente topa as suas,
mesmo contra expresso dispositivo legal!

�

___E_LE�VOLTARA�OI�A__..___._.l·-�d__:.e_junho !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


