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GOV. CELSO RAMOS:, '

Banco de Desenvolvimento corrigirá distorcões
,

na Econômia dos três Estados Sulínosí .

PLANO DE METAS trluutâría, êonslderando
Informou, ainda, o gover- Que a evasão de impostos

nadar Celso Ramos Que, no CIP Santa Catarina é snpe-
seu regresso a Florianópo- rlor a 40%.
ns, énvtara à Assembléia BANCO CATARINENSE
Legislativa o Plano de Me' _ O Banco de Desenvol ....i-
Las do seu eovêrno Envol- mento de Santa Catarina,
'te ête investimentos da or. recentemente aprovado pe-
dem' de 17,5 bilhões de cru la Assembléia Legislativa
zeíros, dós quais 60% estio - Informou o governador
ôesunados aos setores de - será o instrumento de
energia e transporte, .Ição do Plano de Metas, Da-
O órgão de execução de :-á crédito, Inclusive a quem.

Plano será um gabinet-e au- nunca teve, como ao proüs-
tarqutco, assim estruturado sional, ii. pequena empresa
em virtude da necessidade e ao pequeno.... produtor,
de um planejamento global. Além de seu capital inicial
Co Plano de Metas (PLA- de 300 milhões de cruzei-
MEG) terá um orçamento ros, o Banco de Desenvolvi-

�!U�:�C�IÇO�ue d�ã�x�Oc�;�� �;rt�e�da sa;;;a cg;:�;n:
orçamentária normal. mentes com o equivalente
Analisando os programas a 3 e 5% da receita tribu

de acão catarlnense nos ,tárla do Estado,
últtmos dez anos, o sr. CeI- ENERGIA
so Ramos afirmou Que os _ Um dos problemas mais
recursos orçamentários do Importantes para atracão
nsteeo tê "S1t1ôãpn� de grandes investimentos

�.�I��e o �q�;�i������V:�' ustria�s tal;r�bi��a CJ;
snve mentos reptpdutwos

"

elétrica. asse pro
não m -sido rettos. ble n rã resolvido com a

Plano de Metas ob- SOTEL
_ ,que em sua prí-

l�t�:b -�o�e����t1}j!�s �ae;,rad run�� d1�30�i�t�i�
centu2.I"'�ar'a investir, o cace mais 100 mil ouno-
Q);le signifll"'aq\ a: 'ta�)9Pa,�('iAw ao Estado e atê 1965
eecão dosservl a 200 mil Quilow)rts, atin
as suas :cIespesas de manu- glndo pontos distantes co

tençã:J voltem ao seu ritmo mo Curitiba, Lajes, Joaça
normal, Por outro lado, ta- ba _ Informou o sr. CeJ.�(\
remos investimentos sem Ramos,
aumentar impostos,' apenaii ,

DIARIO DE NOTíCIAS
atIavés de uma correção Rio _ EdiÇão de 24/6/61

Os ll1:tis Influentes ól'gãos (Ia imprensa do Rio, São
Paulo. e do outras ccortets deram destaque a permanên
cl� do governador Celso F.:, mos em Brasíl.ia e no Rio, on-

('de, na capital federal, desenvolveu grande atividade jun
tamente com os governadores Leonel Brizola e Ney Braga
vi>l!lI1(kl a fonnaIlzação do cocesui e do Badesul. A en

trcvl.c;ta oue o Chefe i:O Executivo catannense concedeu
à Imprensa, no Rio, a prcpóstto de suas atividades e de
seu plano de governo, transcrevemos n seguir:

Grande do Sul e Santa Ca
tartna, na reunião de Flo
rianópolis eom-n presidente
Jânlo Quadros levantaram
:.t idéi!l- considerando a ne
cessidade de se corrigir as
distorções na economia re

gronal - declarou a repor
ragem o governador de San
ta Catarina, sr, Celso Ra
mos, que vem de participar,
juntamente com os gover
nadares Ney Braga e Leonel
Brizoln da reunião que tra
tou, em Brasília, da criação
do Banco de Desenvolvi,
mente do Sul e do Canse,
lho Regional de Desenvolvi
mento,

_ As condições para o
desenvolvimento dos 'Esta
dos do Sul são diferentes
das outras áreas do país,
:Eles não são tão subdesen
vcrvicos como os do Norte,

��:e���fVi�O�es�eó�oen�s t��
Centro do Sul. Os três go-

d�n:�or�Sarc�Uli����U��
Florianópolis' concordaram
unân!memente em seus pan
los dI!: vista e sentiram-se

entusiasmados com o apôln
imediato que obtiveram do
presidente da República """

prosseguiu o governador ca
tnrtnense dizendo que:

_ O funcionamento do
nancc de Desenvolvimento
Jo Su! será peta integração
dó seu capltal. eonsututdo
por Fc da receita n-Ibutú
ria dos três Estadas, com
uma parncrpacão, espera
mos malar do que a das tiês
Estados, da União, ,Q'l três
vêzes mais, segundo os nos
sos desejos. Assim os Esta
dos dartnru recursos Iní
ctets de quinhentos münões
«c crusetros c a Unliio de
1,5 bilhões,

PROJETOS DO BANCO
- Os recm:li_os da Banco

de Desenvolvhnentc do 8\11
serão apli<;ados_. principal
mente .ern projetos de de
sonvclvtmento regional en

globadamente os três Esta
dos, de prererêncía. de ecôi
<lo com as recomendações
da CODESUL, cuja' cstrutu.
.n será de eícrneníos técnt
nos e de grupos de trabntho
para estudar os problemas
A CODESUL supervisionará
;I, execução dos projetos fi
nanciados Pelo BADESUL
..;__ dectardu o sr, Celso Ra
lUOS,

rutetatmente a CODI':
SUL, rennaara o Icvnntn .

mente sócro-cccnômtco da
regfüo c preparará os pro
jetos n serem executados,
desde os envolvendo os três
Eatadns até projetos espe
cHiocs de tnvesumentos, in
cluslve, privados,

Os Estatutos do Banco
scràc obíeuvo de um con
vcaro entre os três Esta
dos. O B8,I1('O, a somenian
en cio BNDE, será um ban
{O 8('l'1 caixa. As Assem
hli,l,lS Legjslntjvas dos três
restados examinarão os 'Eg,
�,ltllto.'l o darão sua aproo
vncõo. Depois disso êles se

-ãc snbmourtos ao presí
dente da República, para
xun nprovncão.

COllstru�ão �a [stra�a Itu�omn�a Viuai Ramos -

o G .vei nador Celso

H '

(1<1 l tupcranga-Vidal Ra-
R<II110S recebeu LIma dele- rl���f�ue n:o�:Bl'u�:C'Jue; �maiOi' assís
g�çãQ de vtdal Ramu� n)w;. tent:!:;l 113S setores de Edu
composta dos 51'S. Fran- ctsco Dali Igna� Prcsíden caçâ .. Ag:'ic�ul�lra e S?Ú-cisto Agostinho Koerich te da Câmara de vereado- de e

.. :,-sslst,en,.cJa Social.
Prefeito Municipal. Pedro

res de Brusque e Artuhr Para este
ú l uno assunto

Botng. Presidente da Cê- Jackowicz. (lo PSD de o mumcipio está cons

ma: a Municipal, Aloisio R usque. No Decorrer da truindc um Cent-;'o de
Beckhauser, Luiz Barni. audiência foram Iratad ,i' Saúde. esperando firmar
Nicolau Domingos Teodo- diversos assuntos de in te um convênb com o Esta
m: vereadores e FraneiscJ rêsse para aquela região. do para funci�namento e

Teixeira, que se fêz acom- sendo de destacar Iknll'e manutenção do me<;mo.

panhar do" SI'R. Dr. Fran' elas: c-oBstrução na estl'a-

_ "O Banco de Desenvol
vimento do Sul será um

instmmento de desenvolvi
mento dos Estados sulinos.
difen:nte da SUDENE, ti:!
SPEVF.A e da Comissão do
Vale do São Francisco. Os
governos do Param1., Rio

II Congresso Inleramericano dos Ex·
alunos de Dom BoscoSintonia- Democrática

Em recentes declarações à imprensa o gOVernada:
Celso Ramos disse que "ai.hcla é muito cêdo para um

juizo definilJvo (10 Govê1'1lo çlo pl'csidente Jânio Quadros
ma.�, D. julgar peln reuniâ" do chcfe da Nação com os go
vel'nadol'es em FlorianôPoliJ, o Povo brasileiro e�colhCu
um 'homem -capaz,"

• j

IndaQ'lIdo �(l üss•• dccjar�çüo�d�ílUnclava ·-uma pOsSl'ol
lidade de revlRuo. da sua: Ildslção politica eIT'.I' face cio sr.
Jãulo Quadro!t, o sr. Cülso �amos respondeu que ,é� U111

homem de partido e sô entende a democraéia atrav�s
do.'! partidos, por issO fi sua' POsição política scria a mes

ma de 3 de outubro.
Nada mais r�orlréto, O sr. Celso RnlUo" é homem de

partido, aliás chefe de um jJúrtido que pugnou em 3 de
outubro por um eandi(jato contrário ;lO sr. Jânio Qua!lros.
Mantem-Se fiel a. !tI mesmo c ao seu gremio. pOE�',co, 111:s
IflSO nâo o impede ele fazer justiça ao adversário da vés,
11cra,

Por seu lado o sr. Jànlt1 Quadros timbra em afirma!

qUe não ten:. compromisso!; partidários, embora pertença
q\�'.lse que "imbolicamente, ao PTB. que o elegeu (teputã,
dO c tenha tido o apôlo de vários partidos. o principal
d'êles a UDN, para .'itla eleiçãp a Presidência da República

Mas o chefe do Goverrto, sem embargo dessas cir

cunstâncias. e do fato' de se, haver cel'c.udo 'luaSe que só
de 'udenlsta!l nos pdstos mais elevados da administra
ção nacional, não tem feito distinções quanto à posição
'Pnrtidâl'ia dos governadoreR de Estados, conforme· de
monstrou ao irdugurar as reuniõe� de gOvernadores em

Florianópoli:l, sendo anfitrião um iovernádor pessedis'
ta, CUjllS reivindicações atendeu plel').amente,

Embora com iSS9 venh" causando decepçãq_ entre
aqueles seUs partidários convencidos de qUe subinrlo
cox, êle ao poder teriam ;�mplas oportunidades de opri·
mir e perseguir os adversários vencidos, demonstra o

preSidente Jãnio Quadros que não aceita nem insentivp.
certa mentalidade me>;qulnha de politicas que não vem

o Povo, mas eleitores e nRO sentem nas funções públl
ca_<; os enc.'.HZos de administrar e realiZar mas apenas
os proveitos e as vaidades dos postos.

Governa sob a me!\rrI'� inspiração, aliás, o sr. Celso

Ramo:'!, Apesar dos mau,; exemplos Que lhe leg-3.ram Os

adversário!; que rierrotou a 3 de outubro, mantem o

seu govêrno Imune aOS vlnl)\ das Perseguições e das vin,

ganças,

Como exemplo disso podemos citar um episooio qUe
não teve bastante divulgàç�o }:')l'a chegar ao --conheci,
menta do povo, O governndor fôra cienti�icado de QUo
em detel'lllÍnado grupo cscolar a politiquice do governo
<Interior _ que tanto prejudiCOU o ensino catarinensEl
--. invertera a ordem n'Jtural das coisas, mantendo co'

�llll(l díretoIla da escola uma eomplementarista, enquan-,
to que uma normalista diplomada eJ''<l. apenas profes,
sõra. O sI'. Celso Ramos determinou Que imediatamente
fôssem as coisas repostas nos seus dev)dos têrmos: 11-

, cOrIlplementarlsl:.a ,voltou a ser professôra e a nrll!alista
foi nomeada diretora,

_ Mas _ observou alguém ao goverm.dor _ o sr,

lJ-omeou diretora uma udenlsta. E o governador respon
deu tenrninante:
'_ Eu não nomeei uma UDENISTA,

--

nomeei uma

NORMALISTA.
E' essa a Il).aneira de pensar e de agir que preci

samos no govêrno se quisermOS recuperar o ensino �

tarineme do cãos a que foi lançado pela de�.. strosa

politlzaçiio que sofreu durante dez anos, quando todo o

aparelhr,mento educacional do ESl'3.do foi mobilizado em

favor de um partido e de seus donos,
De "A NOTIQ!A"

De 16 a, 20 de julho- do corrente ano, em São
Paulo. na $éde da União do Liceu C-úração de Jesus:
Centro. da F-ederacâo Brasileira dos Ex-Alunos de D,

... Bosco reaUzar-se-ã' o II Congresso Interamerican;) dos
Ex�al�tlO.s de Üôln Bbsco, que tcollstituL sem dúvida.
aé0ntec-imen� da maL}' importânci.., e sigJ;liHeação em

totiõ o mundo smesiantt.
,,,

O programa do importante conclave é o seguinle:

19,00 hs. - Jantar no

Liceu Coração de Jesus.
21,00 bs. _ Recepção das

Delegações 'Exttangeiras
em residências de Ex-Alu
nos de São Paulo,

DIA 18 DE JULHO
8,30 hs, _ 3,a Sessão pIe

nárla. de esbudo db 5.0 e 6.°
tema.
1I,3U hs. _ Visita a sua

Jo�minêncla o Sr. Cardeal de _

São Paulo,
12,30 hs, - Almoço no

Instituto Teológico Pio XI.

15,30 hs. _ 4,11 Sessão ple
llária de estudos do 7.° e

<.1.0 tema,
19,00 hs. _ Jantar no Li

c.eu Coração de Jesus.
20,30 hs .. _ Festival Fol

dórico no Teatro do Liceu

Coração de Jesus em home�
nagem a todos os Congres
sistas,

DIA 19 DE JULHO
8,30 ru. _ 5.a Sessão ple

nária de estudo do 9,0 e

10.0 temà.
11,30 hs. _ Homenagem

à Pátria Brasileira no Mo
numento do Ypiranga,

12,30 hs. _ Almôço no

Instituto São Francisco,
16,00 ru. _ Saudação ao

Sr, Governador de São
Paulo,

17,00 hs. _ Solene TE
DEUM no Santuário do Sa
grap-o Coração de Jesus,

19,00 ru. _ Jantar no Li
ceu Coração de Jesus,
20,30 hs. _ Solene encer

tamento do Congresso no

Teatro Municipal de São
Pa.ulo,
DIA 20 DE JULHO _ DIA
DA CONFRATERNIZA-

ÇAO SALESIANA
8,00 hS. _ Saída para

Campinas. '

10,00 hs. - Visita a uma

fazenda de �afé,
12,30 hs. _ Almôço no

Liceu Nossa Senhora Auxi
;iadora,

15.00 hs, - Volta para
�o Paulo.

DIA 16 DE: JULHO DE 1961
19,00 hs, _ Missa festiva

no Santuário do Sagrado
Coração de Jesus.

20,OD hs. _ Abertura so

!ene- do Congresso.

DIA 17 DE JULHO
8,30 hs. _ Ln Sessão ple

nári;l de estudo do 1.0 e

2.0 tema.
12,UO hs. _ Almõço no

Instituto Dom Bosco.
15,00 hs, _:_ 2.11 Sessão pIe-

7lária de estudo do 2.° e 4.0

Le�� .. -:

Nosso flagrante mostra dO'l;e o Govel�nador Cel!'o Schaefel', sub-chefe da
um aspecto da visita, vcn- Ramos, cs membros da Casa Civil.

'"

tOlUissão e o Dr. Raul'
, MERECIDA HOMENAGEM PÓSTUMAETAPA FINAL DA VISITA DO VICE-GO- O ""iço Rádio teleg," "de Ag,,'O de 1924, poe·

VERNADOR AO NORTE .(ATARINENSE ��� �� ��rs��sfv�f�:n�eiI�:� ��n;�n�ider���� c�r:d�h:
lhorndo, graças as provi- extraordinária eüctencla
dencias do atual Coman- c:_ue imprimiu ao Serviço de
ciante Ge!'al de nossa milí- Rádio Comunjcações désta
cia, que criou o Curso de corporação, resolvo dar o

Fon1:,ação de Sargentos Rá- seu nome ao Curso ora

dia Operadores, cuja dire� criado, para que assim se

ção foi confiado a um dos perpetue a memória daQue-
mais competentes oficiais -le que apôs deixar as flIei-

ladiallstas, o Major Carlos i'as <_iesta Policia Militar,
Venceslau Pacheco, convo- contmuou dentro da sua

rado -rara a assessoria téc- profissão a prestar, Inestl-
nica do Comando, cabendo- mave�s serviços à aviação
lhe administrar tão Impor- comercial no Brasil, como
Lante setor daquela corpo- integrante da viação aé�
ração, rea tlt: S. Paulo (VASP), em

'ltividade na qual faleceu,
em trágiCO desastre aéreo,
na baia da Guanabara,

Passa, portanto o GFSRO
� chamar-se "CFSRO Te·
nente Frederico Ewald.",

(,ujo relatório será. entregue
ao G�vêrno do Estado para
as prl)videncias necessárias
ENERGIA ELÊTRICA, EDU
CAÇA0, AGRICULTURA:
- problemas do Norte cata
I inense apresentados ao
Yice-Gov.emador do Estado,
São Bento do Sul _ O

Vice-Governador sr. Doute,
de Andrade manteve nas
cidades de Canoinhas, Pa
pandt�va, Itaiópolis, Rio Ne
grinho. Campb Alegre e São
Bento do Sul, por ocasião
da sua visita àQuêles Muni
cípiOS, importantes coU\o:er

sações em reunião com au

toridades, levadas a efeito
nas Sedes das Prefeituras,
dos Sindicatos e das Asso
claçõe:; Rurais
O sr. Doutel de Andrade,

na ocasião, recolheu fa.rto

tm'it-terial de reivindicações
daquela zona do Estado, e

que 'ie referem aos princi
pais problemas como Ener
'I!'la Elétrica, Educação e

Agricultura.

Finalizando, hoje, sua vi
sita aI) 'norte de Santa Ca
larina, o Vice-Governado!
sr. Doutel de Andrade e co

mitlva, percorrerá Jolnville,
Araquarl e São Francisco do
Sul, obedecendo o seguinte
itlnenírlo: pela manhã, vi
sita em geral a Joinville,
com almoço; saída para
São Francisco do Sul às 15
horas: passagem por Ara-
quarl; noite em São Fran
cisco do Sul e pernoite em'
Joinville. Al) ci'lar o Cm'so. procu

rou o· Sr, Coronel Lara Ri
bas, prestar merecida e jus
la homenagem ii. memôria
do saudoso Tenente Frede
rIco Ji:wald, primenro diretor

- do Serviço de Rádio da
Corporação, oficial brllhan
�e, que tanto soube honrar
a gloriosa tradição de nos
sa secular Corporação
A homenagem foi expl'es

roa em Boletim do Comando

����l, nos seguintes tel'-

"O Serviço Rádio Telegra
fico da então Força Públi
ca do "Estado, noje Serviço
de Rádio Comunicações da
Policia MilHar. foi criado
pelo decreto n, 2210 de 9 de
Outubro de 1928, tendo sido

�ee�eg[�me���de<;�cefe�ard�
que se espeClalizourna ex
Unta Escola de Rádio Tele
grafia então existente nés
la Corporação,
Considerando os relevan-

tes serviços prestados na

l' Jl)az e na guerra pelo sau· ti li DO D !1" O 1
doso 2.0 Tenente Frederico � li.

U II V:,) .

�����dp :�. �lr��cd� ���g� S O C 1\ li E Z I 'f O
ge 1921, e fõra promovido
p.o posto de-2,o .'I'enente a

A exemplo do que vem a

contecendo, quando,aa visi
ta ao!! outros Munlcipios da
zona norte do Estado, o sr.
Doutel de Andr_ade tratará -

oe importantes assuntos li
gados àquelas comunidades.
Amanhã, a comitiva re

tornará a Florlanôpolis,
providenciando o sr, Doutel

�;:����d:eja����01d3°r�i�
\'indiCações q.ue foram apre
sentadas durante a visita,

'Peça Infantil no
T. A. (.

Sábado pró�imo, dia 2
de julho, no Teatro Alva'
ro de Carvalho será leva
da a peca infantil Brin

qt1edo� Sabidos. As apre
sentações, a cargo do Tea

tro-cExperimental de Flo
rianópolis, realizar-se-ão
às 10 e 16 hora!! do mesmo

dia,

Papanduva: Prefeito, em exercício é
da dissidência' udenisla "O ESTADO"

o Prefeito em exer.éí
cio, sr. Silvestri Bes!:, pes'
soa muito relacionada na

quela comuna e nesta ca'

pital é político destacaâo,
integrando' a dissidência
da Uniã-:- Dctnocrátiea
Nacional, da qual é che'
fe .nRquela localidade.

Notícias chegadas de

papanduva dão-nos conta
de que assumiu o Execu
tivo daquele próspero
município o sr. Silvestre
Bess, Presid�nte da Ca'

mara Municipal, em vir'

tude do afastamento tem'

pOl'ái'iO do Pl'efeito eleito,

sr_,t_ Juvino Tabalipa.

Sendo hoje dia santifi'

cada e não havendo expe

diente em nossa Redação

e oficinas, não circulare'

,':'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«-Clube Doze de Agosfo-» dia 1 de julho
"FESTA JUNINA" - Cànlorias. Sanlonas dos Gaite��s,Embolad�s. Nas mesas, Laranjas, Corujas, Broinha�.��c.. Mesas a venda na secretaria

Agradecimenlo
lONVITE PARA MISSA

c7\�\ U(�L..-,i-
I

.

I

��g N�����:C:� p� f ��:l'�:l��;::r�:ti� �����!� o_����o:/;O��I�:: :�e�
MOVIMBNTADA F E S T A I �oeu ���S:e ��!:ct��:, d�:)O�6 um dos caixas ali' .. da ct-

�N:�;;�O. FACULDADE I p. p�!I�<Jdo, Acontecimentos �:�: �� �:�:'1�� N�u�:��
l_nO", p'az" .. eglat...,.1

SOCillls deseJa lhE' reuctta

I
parücípou ce umr gostoso

...... ., cõea jate-p:lpo com os 51'S. Mau-
mos o contrato de casa-I -x-x- rtcío dos Reis, O,:/'J. Lenzl
mento do sr. Pilschoal Lo- 9 _ A senhora Tereza

dei
Amilcar Cruz Uma, Ro

riee Mal'tins, com 11 bonltn! Quelrol'l Duarte, esta com berto Luz e êate coiuníste.

;:i\�' M,"� steua

came''01 �:,::.'":��"����:e�:'!";: "Spu�la-Ia-o-V---"-alp-U·m-M-,'Iha--o"-�_D;;O--·orta�r'l·a·�-u-,'l2 '_ L-;n�n�a\;-auer

VOI-f
���n�7nc:e d:r:r:Õ:��a p�o" " II 11 �

totl '.1 dar "shaw" (�(' ejo xtmo. A Comissão Especial de sorteto, do plano de j'Isca-:

gâncla e!l"_' nossa cidade. _x_x_ üzaçâo "Seu Talão Vale uin Milhão". usando das atrí-

No último <Iomingo Lern- tO _ -acontectmento go-
�

buíeôes que lhe são conferidas por fôrça dos dlspositl·
nhn, jantava no Querêncla ctnts" cumprimenta a se- vos contidos no decreto 1.069, de 18 de novembro de 1959,
Palace em eompanhín do njiorn Marh. de r.ourde, R E S O L V E,
car-d r1r,_s'x,·g_IOxS_.Resende.,

Silveira Ass.ís, pelo �eU "nl- ,lO) - O sorteio relativo ao }O semestre de 1961, da

ver" ontem. sérle..C_ será reetreecc no dia 30 de junho, com inicio as

3 _ A bonita ROgaUl'o _ x _ x _ IS horas no Teatro Alvaro de Carvalho, de Florianópolis:
Gil, prepara malas para! 11 _ Moços do "socíety' 2°' ----' Serão sorteados 10 \dezl números, que corres-

sua volta ao Uruguai. I voltaram a acontecer (>01 ponder âo aos 10 (dez) prtmetros premias, obedecendo a

� -x-x- ereeneta _ Maria Ivone seguinte ordem:
.

4 Na üsta d ho psde r.ea, gos.'_ e muito espe- al 03 5 (cinco) quartos prêmios, no valôr de vinte

do Lux Hot�l. a �<;im;átlca 1 cretmene, (!a lrúsica: "Eu mil cruzeiros (Cr$ 20.000,00) cada um;

I
b) Os 2 Idois) tercell'Os premios, no valôr de cin

Dr!\. Da� xR�:� Pinto, §.ei Ç)\Je Vou Te Amal'" .

(lUenta mil cruzeiros \Cr� 50,000,001, cada um;

5 _ "Sp-Meu Apartamen. 12 _ Vai ser mesmo um
CI ��l 2crl:z��r�ss���d��0������s, ca�: ���r de cem

([OBE lS DE NOVEMBRO to Falasfle" é o filme prc sucesso [l festa juniw no

A Diretoria có�Wlda a seus associados e exmR. ta- ��l�����n�n�illeq��oe�t�;t ��Ó���..s���o d:o�:a:ttÕ:SI ::)�U���::;71:i:\����;��ifi::d:: U::mm�h::II'::
milia para a domingueira a f'ÕaJizar·se dia 2 ,com Início Pró Formatura Farmaco· -x-x-

ção de 6 ls�IS) esferas armiladas, contendo cada uma

as 20 horas. lan(1o;:: d-=-�9��_ I 13 � SAO PAULO - 01 bojas numeradas, de O a 9;
•

Associação Calarinense de 6 - No pró�lmo dia 15 a! ��q��:e�:����:m(�:;:e�! ta d�O)d�ei�ao����1 :oe:���cl�a�eO�a,�:janúd�e�o��:�� ��-
cidnde de Tljuca;:: escolhe-I casamento de !lua' 'filha: presentativo da unidade- pal';\ o d;). centena de milhar;

Canarl'cullura __ A V I S O ,tiL, SUa Mis!; Elegantf" Ban. Synova com O sr Juvertal i 5(» _:._ Retiradas as 6 (.if!is) bolas, que constituirão
," gú.

I
Oliveira no próximo d�a 15. nos números sorteados, e feitas as de'\lidas �erificações,

A A,C.C. FARA REALIZAR SUA VIII EXPOSIÇAO r -x-x- -x-x- I as mesmas retornarão às respectivas esferas armiladas;
DE CANARIOS, NOS DIAS 16 A 23 DE JULHO PRóXI- 7 - A sociedade de São 14 - Ola 1.° jantar fes· 6<11 �o sort.elo de qua:Qiler prêmio, verifica,ndo·se
MO VINDOURO. FrancisCO do Sul. tJ :rbém tivo no Querêncla paláce' � hipótese da consHtulção de um número que corres·

COMUNICAMOS AOS .sENHORES SóCIOS QUE va) mamlar sua represell- do Lions Clube cjüanno to! ponda a certifica,do não d:st.-:buldo, as bolas retorna-
D�SEJAREM PARTICIPAR DA EXPOSIÇAO, DEVERAO

_
tante p:Jra 11 "Noite das

I
mará posse da Presidêcla o râo as esferas armEadas tant'1s vezes .forem necessárias

INSCREVER SEUS: pA��AR05 ATE O DIA 30 DO COR- Clnrlerela.s". I sr. MInistro Nelson Esto.' a con,�t1tuição de um número que conesponda a certlfi-
RENTE Mt.s. COM OS SENHORES WALTER MORITZ, -x-x- teral. cada dlstribuido;
ALTAIR PIRES E ROMEU DELAITE. 8 - A �entiora Mara' "'-x-x- 70) - Em nenhuma hipotese, um único certificado

\ FLORIANóPOLIS, JUNHO DE 1,961. darú direito a percepção do mais de um p.rêmio, sendo
A COMIssAO DR. tlMUlE EAUCJ:(A que um prêmiO màiol" exclui:'u, o direito a percepção do

______________________ lIIIIr': ,.,. prêmiO menor; ti '

Pretisa-st,U� (asa Para Alugar I'tephru d:I��v�:al!?-:e�����aT�elocidade. cert��;a; ������:�oe_aq:;��:e m�:I:�rC��;i��:�� s�;
PARA' CASAL lNGLI!:S COM UMA CRIANQA COM UOUUEN AtHOTOH S. S. \VHITE' premiado novamente, 'erá aaiudicado a êle o prêmio

BOM JARDIM. lladiologiu Dentária
PERTO LJNHA ôNIBUS.. l.:IIWHGI.,\ E PROTESE nUCO-FACIAL .

PAGA-SE BEM _ FALAR SR. MILES - CABO COIl:'-u::ório: Rua Jerônimo Coelho 16 - }O andar -

Sl!BMARINO.
. . • .

Fone 2225

____________
5/.:!/61 Exdu�il'àmpllte com hora� m�rcadas.

NOIVADO

I
nelrn, filha do sr. Celso

contratou casamento, o RiIla Inspetor Escolar e de
sr. P:ischoal Martins, com sua exma. esposa

_

sra. Ma'
n rte. Mar'!':. Stela cer- ria conceição Carneiro

RlJ!a.

CRUZAMENTO Melore e Charolez
Dez novilhas charolezas I Sabe-se, 'em são Paulo,

. puras por cruza, e um lote I
uma raça que está se imo

�lc mais de 50 cabeças de
I

ponde, pelos bons resulta
excelentes reprodutores dà dos que tem apresentado,
raça Nelore, foram adquí- f> a CANCHIM e é provent-
ridos pela Usina de Acucae ente do eruaamento da ra-

'rtjucus S/A.' para a realt- r-a Chal"Oleza com Zebu.

zação do primeiro cruee- 'rüucas está no caminho
mente científico para fins certo.

índustrtals, a ser realiza -

; Cabe aos governos pres-
do no litoral de Santa ca- Ugiar o trabalho do Agro'
t a�n�;esma emprêse já I :"o;�e���c�:��r�;�e�;a�:i�
comprou também 5 fêmeas II ciettva particular.
c um macho da raça bovt- -.---------
nana Norteamerlcana, San Dr" Itélia P�ixolo
ta ee-truíes, sendo os prt
melros criadores a introdu
zit· esta raça, no Estado.

Advogado
sscrnõno _ Rua Felipe
Schmidt, 37 - 1.0 andar -

S�!a 4. ___
Rc!>.idêncla - Alameda
Adol:!.) Konder, 27 - Caixa
Postal 406 - telefone 2432

ALU.GA-SE
Uma ca;a de malelra.

Ver e tratnr à rua Major
costa, 119.

.

EMPREGADA
PRECISA·SE DE UMA EMPREGADA DOM€STICA,

NA RUA LUIZ DELFINO nO 24.

OSVALDO MELO
POLIO: COMBATE PROSSEGUE BEM - COm os

aplausos da POPulação f1orlanopoUtana, o serviço de

Saúde pública continua proporcionando ás crianças,
principalmente aos escolare!l, Lodos os meios ao seu al

cance para o atendi.qlento dn serviço.
Ativamente trabalham �lllCO vastos de vaclnaçã().,

tendo atendido até hoje, cerca de seis mil crianças.
Nunca será demais alerta� aos pais para que cola

borem com o' Gov'ernó em bell.eficio de seus filhos.
O sr. Secretãrlo de Saúde Pública, está providencian

do obter mais uma remessa de vacmas "Salk", além da

partida que ja chegou é. Capital em dias desta semana.

O problema está s'endo cuidado com interesse pelas
autoridades que se não' têm descu:ado no cumprimento
de seus deveres.

TAMBÉM "ELAS" USARAO UNIFóRMES - Mais

uma inovação da época.
O sr, D1�tor de rendai> aduaneiras fez pUblicar

portaria no "Diário Oficial", determinando o uso de

uniformes para os agentes fls.!ais do impôsto aduaneiro
_ (homens OU mulheres).

Para agêntes do sexo feminino, tambem as que

trabalhem no serviço de Repressão ao contrabando, o

faroamento terá um modêlo�especial. para que não per
cam o 'It".

O colunista social "Rada!'" já {'stá se movime';ttan
do, para que "aconteça" dentro em breve, um concurso

de "mlss Alfândega".
Ou, "]-JI!ss ao contrabando·' ... que sera mais dincil.

"CACHAÇA NAO É: AGUA NAO" - Um sr. deputado
i C"-mara Federal vai apresentar um projêto (talvez

�('ja intriga poJitkal triplicando o Impôsto sôbre,a. ca-

chaça. I

A noticia é muito lacônica e não diz !ll o deputado é

ab.�témio ou não
O fato é que a "classe" {"ertamente vai estrilar ..

,\

y co'n/ec/mento5

5!7

RellAião da Comissão Mixla
lIalo-Br�sília

A imprensa tem dado

�;�;!�õe�ivuá�a�:�a::r cOf�� I
nanc:-iro que o Embaixador

I{'xtraNdinárlo Roberto
Campos iniciou na Itália,
na segunda metade d6 mês
de ml1rço. e à acolhida Que!

:��s deu o govêrno italla-I
Sabe-se que as conversa·

t:ões prosseguem igualmen�
te em base multilateral e

que. a 28 d� abril, ��ve Ju
gar em Paris uma reunião
inicial de que participa,
mm os delegados brasileI
ros (Roberto Campos e

Walter Moreira Salles)
bem como os representan
l-es das nações que consti
tuem o "CLUBE DE HA·
JA" (entre as quais está a

rtãl1a)
O recente encontro que

teve lugar no Rio de Janei-
1'0, a 1 � de abrIl, entre os

Presidentes Gronchi e

Quadros, deu ocasião a

amph troca de Impressões
sõbre os problemas da co·

Jabora_ção econômica inter
naélonal, sendo examina
das as posslbllldades de de·
'!'envolver o Intercâmbio di
reto emtre os dois palsés.
Em consequência das de

clsõe" estabelecidas nessa
C'caslão. será convocada
dentro em breve uma reu
nião da Comissão Mixta 1-
talo-Brasileira: ambos os

Govêrnos já providencia'
;tm para a nome�ção dos
·grupos que deverão constl·
�uir a representação italia
na e brasileira junto à CQ
missão.

V &1f>D[·SE -

Um"ACÔMEON SILVERS·
TONE. 80 Baixos, 1 calxll. f"

1 pandeiro. Preço de oca

sião, Tratar nesta,. Reda!;ão,

$ S , $ $ $ $ $ $ $
S - VESTIR BEM ? $
S - ERITO, ALFAIATE! $
ç Rua Tiradentes. 9 S

$'$$$i".,

Sociois

V:uva, filhos. noras, netos, de Ccsemtro J":::ncc"k:,
vêm externar �E-U agradecimento ao Revmo. MOl1senror'
Frederico Hcbold, Revmo. Pe. José Edgard de Oüvct
rn, aos .srs. médicos, esscc.eções civis e

. eJjgil)� ,1.--;, pa
rentes, amigos, bem corroo "tedOs aquêlcs que por qual'
quer meio. ccntribuiram pa-a amenizar suas dõres p-r
ccastão do Ielectmento de seu inesquecível cspôso, pai.
sôgro e avô, ,:;.corrido, 4ia 24 � corrente, c convidam
para a missa de 7.° dia, sexta-feira, di:l 30 às 7 ho ... �,
na Catedral Metropolitana, no altar do Sag ado Cora
ção de Jesu:§. 29 6

A V I S O
DR. M. S CAVALCANTE, avisa a sua distinta cnen.

leia, Que a partir do próximo mês SÓ atenderá com no
I'':S Pl"eVi8'lr.ente marcadas, das 15 às 17.

-----_

PNEUS DUNLOP, O melhor
Ilainha das BICIcletas, Rua Conselheiro Ma
Ira, 154

575.131 a 575.500
5715.620 a 576.000
577.001 a 578.000
585.701 fi. 588.000
M/G.OOl a 597.000
600.001 a 601.000
611.001 a 612.000

6J5.595 a 616.000
622.001 a 623.000
626.001 a 627.000
6-29.001 a �O.OOO
632.601 a 633.000
63J.001 a 634.000
637.001 a 638.00
640.754 a 641.000
644.001 a 645.000
651.964 a 652.000
655.885 a 656.000
659.960 a 660.000
662.719 a 663.000
666.001 a 667.000
675.401 a 676.000
686.001 a 687,000
688.001 a 689.000
702.401 a 703.000
714.501 a 715.000
724.233 a 725.000
734.382 a 735.000
741.352 a 742.000
474.201 a 7�7.700

747.879 a 748.000
752.0014753.000
753.412 a 754.000
763.001 a 764.000
764.001 a 765.000
768.001 a 769.000
769.401 a 769.500
769.802 a 770.000
775.001 a 776.000
783,203 a 784.000
786.001 a 787,000
787.133 a 788.000
791.100 a 791.500
796.601 a 797.000
797.001 a 798.000
807.001 a 808.000
808.001 a 809:000
8t2.652 a 813.000

",.. 813,441 a 814.000
823.001 a 824.000
829.938 a 830.000
834.524 a 835.000
840.901 a 841.000
8i1.917 a 842.000
'842.601 a 843.000
848.602 a 849.000
851.940 a 852.000
852,001 a 853.000
853.001 a 854.000
859.365 a 860.000
864.001 a 865.0'00
884.073 a 884.500
890.071 a 891.000
897.638 at 8p8.000
89a.901 a 894.000

445001 a 446000 900.836 a 901.000
456.001 a 457.000 904.064 a 904.200
464.818 a 465.000 409.877 a 905;000
4ô7.oo1 a 468.000 911.001 a 912.000
470.301 a 470.400 927.057 a 928.000
470.716 a 471.000 936.401 a 937.000
477,401 a 478,000 938.001 II. 939.000
478.001 a 479.000 939.055 a 940.000
488,001 a 489.000 942.501 a-943,000
469.001 a 490.000 958.701 a 959.000
499.001 3. 500.000 960.001 a 961.000
500.001 a 501.000 964.001 a 965.000
510.001 a 511.000 969.101 a 970.000
511.001 a 512.000 976.001 a 977.000
521.001 a 522.000 977.735 a 978.000
'522.001 a 523.000 980.301 a 981.000
532.001 a 533.000 982.001 a 983.000
533.001 a 534.000 986.101 a 987.000
544.001 a s..5.000 987.726 a 988.000
555.001 a 556,000 99l.401 a 992.000
556.868 a 557.000 992.184 a 993.000
564.101 a 565.000 994,501 a 995.000
566.001 � 567.000 996.864 a 997.000
574.466 a 575.000 999.001 aI 999.999
Florianópolis, 28 de junho de !961

Raulillo Rosa - Presidente da Comissão.
Waldemw' da costa,. secretario

ma'ior;
90} _ Verificando-se a li�ótese apresentada do

item anterior, não serâ realizado novo sorteio, devenda
o prêmio ser adjudicado ao rertificado imediatamente
superior ao desclassificado:

100) _ A meolda que forem sE'ndo apurados os di

versos certificados premiados, deverâ ser feita ata, que
ssrâ assinada pelas membros componentes da Comissão
de Sorteio, present.es;

110) _ As dúvidas qtle porventttl"a surgirem. na

hora dos sorteios e não puderem ser solucionadas, ten
do em vista o decreto 1.069 de 18 de novembro de 1959,
as resoluções baixadas pela presente pOrtaria. serão
resolvidos de pronto, pela Cornlssã0 de S�rteio,

Raulino Rosa, presidente
Waldemar da Cost(�, se-::reLario
"SEU TALAO VALE UM MILHAO

Comunicação da Comissã'J Especial "Seu Talão Vale
Um Milhão'.'.

Não concorrerão ao 3° sorteio da Série C, do plano
'Seu Talão Vale Um Milhão".�a realizar-se no dia 30 de

junho de 1961:

a) Por não terem sido t1istribuldos:

051.965 a 052.000
062.001 'a 063.000
115.706 a 116.000

'�27,301 a 128.000
138.001 a 139.000
149.001 a 150.000
160.001 a 161.000
166.001 a 167.000
171.001 a 172.000

�182.001 a 183.000
�

193.001 a 194.000
204.001 a 105,000
215.001 a 216.000
290,001 a 291.000
301.001 a 302.000
321.001 a 313.000
323,436 a 324.000
334.591 a 335.000
384.989 a 385.000
390.862 a 391.000
4-00.762 a 4-01.000
401.001 a 402.000
404.168 a 405.000
406.001 a 407.000
412.001 a'413.0oo
-r23.001 a 424.000
-4.34.001 a 435.000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quinta-Feira, 29 ele deJunho de 1961

Só até o dia 30
,----- ._,,- -- .._-----

N'em mais' um dia ...

37. Aniversário de

Depois ". Só No Próximo Ano!

Houvé churrascada na ,posse da nova

Diretoria: Clube Municipal
Realizou,-se eàoado úut

mo a posse na nova DIre
toria do Clube Municipal,
tendo assumido a Presi
dência do Entidade o Dr.

Alamlr Boaventura Cabral

Faria, recentemente eleito

pelos seus colegas para a

direção da entidade que,
nesta Capital, congrega o -------

runcíonalísmo do Munici
pio.
Por motivo da posse, a

nova Diretoria ofereceu aos

associados, em Sambaqui
suculento Churrasco a que
estiveram presentes, tam

Mm, os Sra. Prefeito Osval
do Machado e deputado
Dib Chedem.
Na oportunidade fizeram

uso da palavra o Sr. Osmar
Meira, ex-Presidente e, na

qualidade de Presidente
de Honra falaram os sr::1
:r�:�t.o��v���re��Ch��� I
dando a nova Diretoria. Pe-

Vice.Cônsul da
Itália em Fpolis.
Deverá prestar o com

promisso legal, dia 30 do
corrente, perante o Consul
Geral .da Itália em Ourttt
)la, o Dr. Arnoldo Suarez
Cuneo, nomeado para exer.
cer nesta cidade, o cargo
de Vice Consul da Itália,
tendo obtido do Senhor
Presidente da República, á
necessérra auto-rização, co

mo preceitua a Constitui
ção Federal.

los funcionários, falou
sr. Walter Almeida.

Por último, fez uso da

palavra o novo Presidente,
Dr. Alarmr Faria, que dis

se dos seus propósitos à
frente da agremiação que

congrega o funcionalismo
do Município.

MATERNIDADE CARlttUA DUTRA -

SER.VltO ,DE RAIOS X
·•

... ,l:( .. >J�il'tal'· J)f�S. A J. NóBREQA DE OLlVEIRt
.WALDO J. R. BCILUPBB

I':um.� do "!ltima,. _ Ve.lcula RlUar _ 11In. _

Turas - OU•• - InteaUn�, .11.
RI.:l .. ro.a'1I1nrOKr.fla _ Radlo,rafia Oblt.'rlu

,

(Gh.t."ffdêz) - Radlola,rla Pe4Jj'rle•.
IIISPO! DF. APARRLHA.OEM MODJmNA:� MARCA

STI'I!aU:N8 RSCEN.TEMeNTE ADQumroo

�NDIlUCO· Rua Irm" Ben",.pda Iln OnJbw' por-

INSTITUTO. D. PEDRO II
'A Direção do Instituto D. Pedro II comunica as

pessôas residentes no Interior do Estado, êesejosaa de
obterem o Certificado de conetusêo do Curso Ginasial,
que a partir do mês de julho vtndcuro. lançará, por
correspondência, Curso de preparação.a obtenção da
quele Certificado através a Lei do Artigo 91.

Pedidos de rnrormações devem ser endereçados à
"PREPARATóRIO" Instituto 1) Pedro II _ Rua Dr. Ne
rêu Ramos - 39, Florlan6polls - S.C.

EDITAL NO 117

PrazO de 30 dias)

De acôrdo com a Lei no

246, de 15 de novembro de

1.956, em seu Artigo .

1.793 � l0, convido a todos

os arrendatários de terre
nos abaixo relacionados,
que fica concedido o prazo
de trinta (30) dias, a con

rtar desta ;data;, !par.p. os

mesmos renovarem os ar

rendamentos de terrenos
nesta Necr6pole aforarem

perpétuamente ou deposi
t arem em nichos, os restos
mortats constantes nos re

feridos terrenos, rIndo c re

rende prazo que não será

prorrogado, esta Adminis

tração procederá a exuma

cão e fará a transferên
cia dos mesmos para o os
suário Comum:

Relações dos Arrendatários

Ana Manger da Silva,
",,-ndrê F. Corrêa, Assonípo
Manoel Cardoso, Aldo Per

nandes, Adolfo Brognoll,

Dr. Lauro Daura

1Clíniea Geral
Especialista em moléstlu

de Senhoras e vias urtné,

rias. Cura radical das infec

ções agudas, e crônicas, do

aparêlbc genlto-urínârio em

ambos os sexos. ncenças do

eperêtnc Dlpstivo e do sís

tema nervoso,

Horário: das 10;'"911,30 hl..
e da.!! 14,31, às 17,00 hera;

consultório: Rua saldanhn

Marinho,· 2 - 1.0 andar.

(esq. da Rua João Pinto)
_ Fone: 3246.
Reeldêncía: nua Lnf'lrl-:

coutinho, n.o 13.

PINTURA, a melhor
Rainha das Bicicletas, Rua: Conselheiro Ma
lra, 154,

ClINICA' SANTA' CATARiNA
Clinica Geral

Doencas,Nervosas e Mentais -

Angustia - compiexos - Ataque.' _ Manlu �

Problemátic-o Afetiva e 8f"XUal

Tratamento pelo Eletrocboque com eneeteste _

Insultneternpta - C'ardlo7010rllpla _ 8opotuapla ,.

P�lroterapls.
.

Dtreçlo do. P.tQuJitru -

DR. PERCY JOAO DE-BORBA
DR J051: TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADa

CONSULTAS: Das 15 às 18 ncree
F.ndPTI'(.'o: Avenida Mauro Ramo!'. :'1111

(Puaça. Etelvina Luz) - Fone 37-63

Prefeitura �ojMunicWio �e floriamópolis
o Cemitério de liacorubí - EDITAL N.O 111

II
Arno Moreno Cardoso AI-' Galdino Vieira, Mantel
cina Moreira Almeida,'Car·1 Fernandes Guedes, Milton
'os suvmo dos Santos, Ca·' Pedro de Carvalho, Osni
tarína Cunha Lobo Cle.1 Nazàr lo, Osmar de Oliveira,
merrtína Dutra, Cel�a Ma-I Osvalào Bltteneourt, Rosa
chado, Dorael Yara Vieira Vieira, e Waldemar Man
Augusto Gomes, Doraléci� I guílhot.
soarea, Hermann Becker I' Administração Geral dos
Junior, Helena Tolon Dien, Cemitérios Públicos, em
Ivone Nunes, José Cardava, Itaccrnbí, 22 de Junho de
João Maria de Oliveira, I 1.981.

���lgA�é�ifCgOa;g�rdo:���� I A!aj:;I��ra��:.d��ral.Netto,
Santana de Souza, Ma�oel

I

VIS1TE.
SIA Y, O N A R A e m H I . F I

O melhor ambiente com a melhor música.
RUA ,JOÃO PINTO - TERREO no HOTEL ROYAL

CAMARAS DE AR DUNLOP, a melhor
Rainha <las Bicicletas, Rua: Conselheiro Ma.
fra, 154.

c, E. V I E Il A S O R L E
A D V O G,A D O

Ed, Zahia. 2.° Andar - Telefone. 2248

VENDE-SE COM URGENCIA'
Uma cama de casal, com cabeceira estufada, bides

embutidos e amplo colchão com 120 molas.
Um banco de carpinteiro e varias outros utensilios

de uso dcmesuco.trntormacões á rua Silva Jardim, 197 ou

com o fone 2158 com sra. Ana.

Fábrica de Tecidos -Carlos Renaux S. A.
Assembliéa Geral Extraordinária
Ficam convidados os senhores acionistas a se reu

nirem em assembléia geral cxtraorõtnérra. na séde so

cíal, à rua 10 de Mala n. 1.283, no dIa 14 de Julho de
1961, às 10 horas, para deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

a) Ratificação do aumento do capital social, em

ações preferenciais, deliberado pela assembléia
geral extraordinária de 27 de setembro de 1960;

bl Apreciação de proposta da Diretoria, com pare
cer favorável do Conselho Fiscal, para novo au

menta do capital social;
c) Reformas dos Estatutos Sociais;
d) Assuntos de lntersse da SOciedade.

Brusque, 26 de junho de 1961.
Otto Renau:c - Diretor-Superintendente
Guilherme Renaux - Diretcr-Preaídente
Dr. Ertck Walter Bueckmann - Diretor
Curlos Cid Renaux - Diretor

29/6

DR.-- GUERREIRO DA FONSECA
.

Olhos -'Ouvidos - Nariz e Garganta
l'R . .\TAMENTO das SfNUSITES sem operação pai

lJLTRASO� e IONISAÇA:O. EXAMES dos olhos e

:n-:CP.lTA de nculos ':001 EQUIPO BRUSH-LOMB.
EXAME de OUnDOS, NARIS e GARGANTA por MO
DERNO EQUIPO RHENOL (único na Capital) OPE

RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

SI:\USITES pelos mais modernos nroceesce. Opera em

lodos cs HOSPITAIS de Florianópolis.
CO:--/SL'LTóRIQ - I\UA .10.10 PINTO 35 (em

frente 1 Radio Anl!R GarihaldÍ).
RRSID.E:Nf'IA - RUA FELlPF �('IIMIDT 99 -

F{)�ro: - !l660.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quinta-Feira, 29 de deJunho de 1961

GUARANí ,E TAMANDARÉ, NA NOITE DE HOJE, EM SEQU�NCIA AO CAMPEONATO - Bugrinos e Tamandarinos são os adversários do
-

prélio marcado para a noRe de hoje em prosseguimento do Campeonato Citadino de Profissionais No turno o vencedor foi o tricolor
que surpreendeu com os ,três a zéro com que fêz tombar o pelotão do Estreito. Um embate promissor que os aficei onados ,por certo não

deixarão de presenciar logo mais no -estádio "Dr. Adolfo Konder'� 'RemtPãUiiSitDêdiCãumpáreô a
._-----------------------------------------_.

16����00illU�� \ �::����:::�.'
beu o seguinte 'Ofício da noes - classe de pr-inei-

�omo está constituiõa a nova direloria �o rlUU R1M�� �ê�11ª �1;�����
para participarem das dis- Scull trincado - classe
putas das provas clássicas novíssimos - 1_000 mts.
programadas para a rega- 5.° Páreo - Out-rígger
ta-que se realizará nesta trincado a d-Is remos

cidade, no dia oito de ou classe novíssimos _ 1.000
tubro de 1961, de acôrdo mts.
com o programa e as in- 6.0 Páreo - Out-rigger
dtceções 11 serem mencio liso a quatro remos com

nadas: timoneiro - classe eber
a) - ,; .encerramenre ta 2.000 metros _ PRD·

das inscrições das guarni- VA CLASSICA TAMAN·
ções, será feita na séde DARÉ - aberta a tod .s
desta federação, no dia 26 os clubes do Brasil.
de 'setembro, às 20 horas. 7.° Páreo _ Out-r-lgger
impreterivelmente. liso a 2 remos, sem timo-
b) - para efeito de re- neiro _ classe aberta c-,

serva das embarcações, a 2.000 metros.

coinunícação de que êsse 8.° Páreo ,,_ Single
Estado partícipará da re- scu1l liso classe aberta �

gata, deverá ser feita até 2.000 metros.
o dia 8 de setembro, com 9.0 Páreo - Out-rigger
a indicação dos tipos de liso a 2 remos c/umoneí
barco qUe deverão ser re- ro - classe aberta _

serv�s para as provi 2.000 metros.
dêncías cabíveis, por par 10.° Páreo _ Out-rígger
te desta Federação. liso a 4 remos s/timoneiro
c) - Considerando os - classe aberta _ 2.000

recursos de que dispõe metros - PROVA CLAS
esta entidade, a mesma SICA ESTADO DE SAN-

2.0 S.ecretál·io _ CláudIo sOmente se responsabiliza- TA CATARINA _ aber
CariOUl. r-á pela estada de 12 ínte ta a todos os clubes do

grantes de cada Estado. Brasil.
d) - A indicação das 11.° Páreo,....... Double-

guarnições que represen- scull liso - classe acerta
terão êsse Estado, ficará - 2.000 metros.
a exclusivo critério dessa 12.0 Páreo - Out-rigger
Federação. a oito remos - classe a-

e) - Programa de Re- hei-ta - 2.000 metros
gata de 8 de outubro de PROVA CLASSICA FOR
1961. I

ÇAS ARMADAS DO
1.° Páreo - Yoles Fran- BRASIL _ aberta a ta

ches a 4 remos - classe dos -0..'> clubes do Brasil.

Paula Ramos, João corte- 2.° Secretârio _ Prof. Presidente _ Hermínio

takis e ortanuc Cartont.

I
João Batista Luft dos Anjos.

IPresidente - Waltel t.o Tesoureiro - Antõ- Vice Presidente _ wet-
jcoencn. mo O. Koerich. mor Pe-relrn.
.----------�-------_._---_.
• Organização Comercial Paraná -- Santa Catarina Lida. •
• ••
• � CARTAZES DO DIA -

•
• CF.N'rnO - n x r u n o s - •

: CINE SÃO JOSÉ
FONE, 3636 CINE GLÓRIA :

•
_ Uma comf!�;a;�J.�o�t;�·l, desenrolada (F.STRE��� hs. •
em maravilhosos eminentes! - Fatos Ile.rls ! - Que chocam e f/lfl-,

_ \R BELr!\S����IN�\EnNAS OE �n����:�: t: p�:���.�:�o���t��: Reon-' �do�l�rZ:e��t:r�ã:��'� �:::
- Easrmancclor - tecímentcs. naquele foco de yície onde' tolgmeu.

���J��1�:-\R';��Lg()R�\" ;o8:\�:- tudoG�:����ia!D_.\ CORnUpçAO •
__co_o_se_'h_o_D_e_lib_e_,,_';_vo_,

i\JARTIN. conr: KEfTH ANDES - MAGGlE'
_ Iru-ecâo ele: CAMILO MASTRO - HAYES:_ GENg EVA:-.i'S _ ANN, Campeonatocr�QUE. ROBINSON.

- f'ens.ur a: - "tê 5 ao" -
- Dtrecão de : ROBERT GORDON -. Festival Varzeano

_ Grande FJ;jSTIVAL POPVLAR -
- Censu ra : - �te 14 anos. - •

-,.JI. �;IUIII\ • At�����r���e:n��n;,lU�:
CINE RITZ CINE IMPÉRIO • 'I'rtndade, realizar-se-á dta

FONE: 343!i (ESTHEITO)
• ;a��aj���os n:.S�a��of:S�

• - .C(Jn�l'ole tie�: �le�v!:>h;;trn nesststtr o
_ Grande FE3;-I\�\� \)plgPULAR! ! �j��! C:�j�!��tI��af;��b:

II1II nat:; Impr(',.'1S10l1111HI'. filme de terror! !)O filme: • da várzea.
"CHRISTOPHEr: t Drácula ) LEE --Um drama forte focalizando lImn' Pretendem os organiza-
• :-IAZEL COURT - ANTON DIF-

tri�te página da própria vida! II1II
dores que 20 agremiações,

• FRI6GH01\;;1\I QUE ENGANOU
A RUA DOS FHACASSADOS ... petõ menos, tomem parte

j MORTE
A

���������GREO���TGOMERY - GE- ne��: r:al����to estão
- Tecnicolor- -

FORTE! ESTAilRECEDOR!. inscritos os seguintes con-

HORRIPILANTE!. .. SINISTRO!. Oh'eção de: WILLlA]t1 BE,RKE. juntos:
- Direção ele: TEREl\'CE FISHER

_ C9f1StllU: _ até 18 anos.
Bom Dia F.C., Estudlan-

- Cen�tlra: - até 18 :lnos. les E.C., Madre Benvenutta
F.C .. C.A. Vila Nova e Tau
baté F.C., todos da Trin·
dade; Bangu F.C., de Cór-
['ego Grande; E.C. Avai, de

(S50 José) &aco Grande; Orleães F.C.,
Ã� fi nfl. da Rua Almirante Lamego;

- últimas Exibições - Santos F.C., da Rua Major
J O S E L I T O Costa; Ubeleano F.C., da

-

c�n��i�t�un�rX:�n�:�����r2�c Rua Esteves JÚnior; Ope-
_ em _

!àrio F.C. e Associação-Es-
- S A E l' A _ portiva e Recreativa Meyer,

- O CANTO DO ROUXINOL - ambo3 da Rua Felipe Sch-
- EastmanColor - mldt.

lJi�en:��ã��: (.-�;'��t����'i '�lAR��\��! IIn� �e�i��'l��r�t�r c�mdOeve�!ea h��i�a c�(" Sem duvida, é de se pl'e-

_�'���,I:G� "t. 14 an" _ :.�r,:ÇãO de �NJ,�,�IO,(�el �,�� : ;�:pi!:�a'��F:��;:�J�
�. •

\
�:tor varzeano, nele se fa-

PRÓXIMAS AJRAÇÕES! •
,a"epr_'arc

- CINE SÃO JOSE'::
- - - - - - - -

� Comerciário de -----
Ci!tarinenses x

Gaúchos, Em, 1Remo
A Federação catarlnen-lí-.e de Futebol enviou tele

grama à Federação' Gau
cha, propondo a transfe
rência das datas marcadas
para Julho, para o cotejo a

&er rel!.,lizado entre Cata
rlnenses e Gauchos, repre,
sentados pelos seus qua
dros campeões.
Acontece que a Federa

ção ainda não recebeu a

l'esposta, pelo menos até o

momento em que redigia
mos esta nota. Caso a res

posta seja negativa, a Fe
deração estabelecerá novo
critério nos jógOS pelo cer
tame estadual, realizando
pelejas também as quintas
feiras a tarde.

Eis como está constitui
da nova rliretorla do Paula
Ramos, eleita dia 19 últi-

1.° Vice Presidente_ 2.0 Tesoureiro _ Nilton
Dr. Jaime Destri
2.° Vice Presidente �

José Antônío da Costa.

1.0 Secretário _ Dr. Ha-

Anselmo da Rosa.
ORADOR _ Dr. Evllá.slo

Nery O3on.
DEPARTAMENTO DE

FUTEBOL:
Presidente de Honra....

Almte. José Francisco de Ir nton Caminha.

CINE ROXY CINE RAJA
FONE: 3435

As;) e 8 hs.
10.0 filme:

- O mai!ól .'t·uel chefe dos apaches na

mai:l �llllgrf'lltll luta contra o;: brAn'
<.:os!""

VINGANÇA NO ('ORAÇÃO
com: JOEL Me ('REA'- BARBARA
l)'1'ANWYCK.

- G.a Feim - "Pré-Estl'éia"
SE MEU APARTAMENTO FALASSE ...

Se MEU APARTAMENTO FALASSE ...
- CinemaScope

ClneSãoJos-;;
- - -

AilRrtir dei Do!l-iINGO

j ALBERTO BUSCHELl. - AURORA AURORÂ DUARTE - MILTON
RIBEIRO - em

A MORTE COMANDA O CANGAÇO
- EastmanColor -

Em Agõslo! -

�: .

o llã�ei���e���t\,'al .iii orl!anizado por qllalquel' cinema! _

SELEÇõES DA FRANÇA FILMES - Rpl'esenla"dQ além-do poHico;

HIROSHIMA, MEU AMOR

MEMBROS - Waldemar
Fornerolli, rveno otuatí
.Gustavo Regis, Simão Ca

rtont. Bruno Boas, Célio

Monn, José Ribeiro, Walter
Borges e Dario Vasconce
los.

Departamento Juridico:
Dr. Evilásio Nery coon, Dr.
José Ramos Schaefler e

Dr. Abelardo Rupp.
Departamento Fir.�.ncei·

ro .
- Sr. Liberato Carion!,

Bruno SChlémper, Luiz Bat

ti"totti e Afonso zresemsr.
Departamentg Médico:

Dr. Ivan Bastes de Andra

de, Dr. Fernando de Oli
veira e Dr. Ney Mund.

Departamento de Pro

pagal1c.lJ: Pedro Paulo Ma.t

chado, Dr. Armando Carrel

Futebol,
Realizou-se Domingo ul

timo, no Campo do Iplran·
.....
ga era Saco dos Limões a,

partida entre as equipes,
Hoep.:-ke x A Sedutora F.C.,
depois dos 90 minutos saiu
venc;edor a equipe da A Se
dutora pelo escore de 2x1.

, Go}s assinalados pelo Hoep
cke, Pltóla e .para a Sedu
tora, WOlney 1, e Leodolino
1. Anormalidade não houve
disciplina muito bôa. E
com este resultado o Cam

peonato passou ter a se

B'uinte colocação.
1° lugar - Fiambrerla

Koerich, O p.p.

2°--:zygar _ Meyer, 2 p.p.
3° lugar - ,Hoepcke,

3 p.p.
3° lugar - Minerva, 3 p.p.
48 lugar - Farmacia do

Canto, 4 p.p.
4° lugar -:::.. A Sedutora,'

ti p.p.
5° lugar - Farmacla Ca

tarlncnse, 6 p.p.
PRóXIMA RÇIDADA

Formacia do Canto x Sa-
lãu :vlmervu f(C

.

Presidente - certo; Li
nhares.
Vice Presidente _ Luiz

Carlos I Quaresm�.
Membros - Edelberto

achíemoe-, José Santos
Silva, Mauro Schutel OJr
los Vel"2ola, Adolfo RatcI-
pis, Miguel Christakls, Nilo
Noceti. Carlos Passoni Jr.

Sidney H. da Silva, Dant�
ChierIghinl, José Melo, Luiz

�:il;�, ���zeu c�:t:i�nl�l��� f
nlto Battlstotti, Oswaldo
Carioni, OSC!lt' Martins Mo
raes, WuJdir Carrelrão, Dr.
Naldí • Silveira e Wilson
Augusto Costa SCh<1effer.
Departamento da Cons

trução do Estádio:
Presidente Ary Cario-

2.° Vice Pre�1dente_
Cláudio Süveíra.

2.° Vice Presidente_
Nelson Schroeder

1.° Secretário .; Antero
Melo.

1.° 'tesoureiro _ Ivann
Afonso da Silva.
2.° Tesoureiro _ Ali'.Itar

Melo.

Relar;ões Públicas
Orlando cariem.

Diversões. P(lblica.� _

Ivnno Giusti.
Zelador e Alnloxarife _

Pedro Lazaro Fepreira.

Campeonato
-

Bancário
O campeonato bancário

de futebol teve sequência
na tarde de sábado com a
ctetuação de duas parti.
das que tiveram por local
(\ grama'do do Abrigo de
Menores. Na partida inl
elal jogaraRl Banmérclo e
Unidos, apresentando um
empate de 2 x 2. JÓQUinha
e Carreirão contra marca
mm para o Unidos en
quanto HéUo Plnto e Pra
?,eres assinalaram parn o
Banmêrclo. No jôgO de
fundo estiveram reunidos
Inco ti' Banco do Brru;;1l Vi
tória do Inca por 4'x 2
com tentos de Ivaldo 1 �
Itamar 3 para os vencedo.
1 es e Viviam e Boas para o
B. Brasil.

IS$$$$$$$$
S - VESTIR BEM ? $
$ - �RITO, ALFAIATE! $
S Rua Tiradentes, 9 $
$ $ I $ I $ I I $

,

-o ."&..DO'" o ... 11 UlTleO lHülU n. '''.TA �TA.lft�

Os Tempos dos Três Primeiros
Colocados da III Volta ao Morro

o sr. Osni Barbaoo, foi

encarregado pela comissão
C'rganizadora da prova pa
ra cronometrar o tenlpo
oficial dos ciclistas que
parU-::iparam da lHO Volta
ao Morro, assim apontou o

tempo das respectivas vol
tas:
Primeira volta - tempo;

26 minutQ!. e 40 segundos
Segunda volta - tempo:

25 minutos e 45 segundos
Tel'ceira volta - tempo:

27 minutoss e 15 segundos
Quarta solta - tempo:

27 minutos e 35 segundos
Quinta volta - tempo:

30 minutos, 34 segundos e

àols décimos.
O TEMPO OFICIAL DOS

TRf:S PRIMEIROS COLO
CADOS - Ainda da parte
do desportista acima po
demos registrar o tempo
coberto pelos trés primei
ros colocados na Interesta
dual prova ciclístlca Volta
ao Morro, num total de 70
quilômetros.
1° lugar; Dejair Silva de

Curitiba. Tempo: 2 brs.,
.7 m. 4P sego e dois déci
mos.

20 lugar: Antõnio Car
los Cúrcia de São Paulo.
Tempos: 2hrs. 17 m. 49

seg. e quatro décimos.
30 lugar; Estefano Wlan

dowlski de Curitiba: Tem
po: 2hrs., 17 m. e 50 se-

gundos. •

Bolão: Ainda Líder o Barriga V![de '.

Prosseguiu na noite de Verde
l'exta frira o campeonato 2° _ Waldir Teodoro
:'egional de quartetos, com com 162 pontos do Unidos
a realização dt! dois cote 30 - Ari João Silva com-
jos. No prélio inicial da 159 pqntos do Barriga Ver-
noitad9. estiveram em ação, de

..

Gatos e Unidos. Vitória do 40 _ Hélio Cidade com

"Cnidos por 308 x 252 e 157 pontos do Gatos, ao
311 x 285. No outro jõgo, lado do bolonlsta lí:rico Li.
registrou-se a vltôrla do nbar!:'s que marcou igual
Barriga Verde diante do número de pontos. lí:rico
Big-Bpys por 316 a 265 e joga pelo Unidos.
295 a 269, continuando por- Sexta feira próxima no-

tanto o clube da Avenida vi} rodada; Blg.Boys :Ir Uni-
Hercillo Luz, na ponta do dos e B. Verde x Gatos, na
certame. Após esta rodada cancha da Sociedade Ati-
eis coluo ficou a classlfica- radores de Florianópolis.
ção gElral:

1° !lugar: Barriga Ver

de com O p.p.
20 lugar: Unidos

� p.p.
30 lugar: G�tos com 4

p.p.
4° lugar: Blg-Boys com e

p.p.
Aqui está a lista dos atJé

tas que mais se destaca
ram na noite de sexta feI
la:

10 - Eurico Ollvelra
com 1(;3. pontos do Ba�rlga

VENDE-SE
Um ACORDEON SILVERS
TONE, 80 BaIxos, 1 caix:l e

1 pandeiro. Preço de oca
sião. Tratar nesta Redação,

�'3:f.\'49em S """"'"
(OHFr{ClOU�OU"0U8'"

Dlr/IA.Vl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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...e ainda sobrou lugar

/

Foi �m passeio maravilhoso: nove adultos e três crianças viajaram no amplo e

luxuoso ambiente da Kombi Especial tão confortàvelmente como se estivessem no

living de su� casa. O modêlo Especial reúne a economia e utilidade da Kombi,
com o acabamento de um automóvel de luxo. A Kornbi Especial é o maior auto

móvel brasileiro. E a solução do bom senso para todos aquêles que precisam de

um veículo que lhes preste bons serviços, no trabalho e no lazer.

�����:�:;:�P�?E�Rd��;� ;���� _ o 12lc�'-' -'\i rodas.

Prefeitura do Municipio de Florianópo!is
Cemitério de Ítecorobi - Edital n. 116

EDITAL NO 116
(Prazo de 30 dias)

De acôrdo com a Lei nc

246, de 15 de Novembro de

1.955, em seu Artigo .

1.793 s ic. convido a todos
os Interessados pelos res

tos mortais das pessoas
constantes da relação abat

XO, innmadas nesta Necró
pole, cujo Jrazo estâ ter

minado, para no prazo de
trinta (30) dias, a contar
desta data, requererem exu

mação, arrendamento ou
aforamentos dos respectl
\'OS terrenos ou nichos pa-
1'0. depósito dos mesmos,
sob pena de findo o referi
do prato ser feita por esta

Admlnfstraçâo e removi
dos os mesmos pata o Os"
suário Comum.
Analia Barcelos, Ama.ro

Gonçalves, Adelaide acene.
Je arognou, Alfredo Sou
eâ Costa, Afonso Coutinho
de Azevedo, Auta Gonaa
üa, Amella Bernardino. ao

mes, Antônio Silveira, Bal
bina Corrêa Cardoso, Bau
dutno Marcelino de Sou
ea. Carolina Batalha da

Silveira, Catarina de
Mattas Provejam, Cecilia
Manoel Veloso, Candlda
achado Manoel, Eulalia
artes, Felicidade Pereira,
Iara Cunha Carrelrão, Fio
Indo Maria de Souza,

Maria Clarinda Marques, (Ia Silva, Valentim Antô
.Marla �affs M�fra, N.orber

I
nío de, Souza, Waldi

Che,_ta Maria caneta. OSD! Ma- 'em, znda Gomes e zenai-
noel Parrado, Orlando Bit- de Rodrigues dos Santos

tencourt, Paulo Carmo Pé- 16.820 - 6 - 1.956.
retra Duarte, Pàulína Faus Adn.mtstracâo Geral dos

�i;oO,J::���r:ad�il���r: �� I � �:;��:���s Públicos, em

sauna Costa Bhto, .Romeu Marçal Cn'rdoso Neto.
Medeiros, Targino Conrado Administrador Geral.

Instituto -Brasileiro do Café na 39.a
Feira de Milãó

ra os visitantes da Feira
situando-se entre o Lago X
e a Afamêda Náutica, sen

do o ingresso pela rua das
Editôras. O programa te
','ado 9. eret to constou do
seguinte: dia 19 de abril.
às 16 horas; Visita da ím-

Trata-se de uma inicia- arensa: dia 21 de abril -

uva do Ministério da Agri Dia do Brasil -. recepção
cultura que mereceu ime- as autoridades italianas e I
rüato apoio do Govêrno no corpo dtplornfitlc'b, dia I

Estadual e do Serviço de 26 - recepção- .rcservada

IExtensão, resultando uma aos' importadores e torre-

conjunção de earõrcos e re- redores italianos.

curso" para um fim comum

�ue beneficiará. Iargamen-, �l t �,

te, os criadores catarmen-

���a '�� ���!��t�'d: p:�;.no-
'
..--------...,

É um exemplo que deve
ser seguido pelos' démals
setores da produção.

\"10 Cordeiro, José Luiz da

Silva, José Joaquim cor

-ea. José Reis, José Man

...uso Filho, 'Lldio Pinto de

Lima, Laudellna Damásio
\ az, linaura Carmem da

Silva, Leo'Poldina Costa,
Laurinda ceuado de Souza,
Leandra Vieira Al'ceno,
Méda Miranda da Silva,
:Vlobel Moura, Margarida
rta Conceição, Manoel Da-,
mmgos Romão, Manoel
Bernardo dos Santos, Ma

aoel Jacinto Partiria, Ma

noel Adão Cardoso, Mano

el Tlofllo dos Santos, Ma

ria Dcsidera Pacheco, Ma

lla
. Verônica dos Passos.

Maria Regina Seara Alves,
Marte Conceição Machado,

o pavilhão do I.B.C. run- t

r-íonou no recinto da 39a. I
Pen-a Internacional de Mi· IIão. suuãdo em posição ex

cezente, de fácil acesso pa-'

I

! r'ranctsco José de Assun

çãc, Francelina Ferreira da

Silva. Fernando Augustl
nho de. Souza, Francisco

Jo�é Prazeres Junior, s'ran.
cisco Lemos, Francisca an

tania Elias, Francisca Ro
mana Alves, Hilda Maria

Alves, Herminia Concei
cão, raabet Honorato, Je
suína Maria Santana, Ja-.

cy Cruz, Juviana s'rancte
ta da Silveira. Jerônimo
Lucas Vaz, João Guedes,
João Julio Rosa, João Joa

quim Borges, João Pront.i
no do:> ,Santos, João Aman-

Construção de
navio atômico

BOM EXEMPLOJunto ao Centro Nacto
nal de Energia Nuclear de
Roma, realizou-se a ceri
mônia da assinatura do
contrato para a planifica
ção definitiva e a constru
cão de um motor de ener

gia nuclear, destinado a

oecpureão de um navio -

cisterna.
Além do Ministro da In

dústria, presidente do Cen
tro, z.sslnaram também o

documento, os presidentes
da Fiat e da Ansaldo que
colaboram nessa importan
te Iniciativa naval.

Será desenvolvido am-

1110 programa de me

lhoramento de pasta·
gens, 110 Estado.

gsüveram reunidos dia

26 os Diretores da Produ
cão Animal do Estado, da

Inspetoria de Defesa Ani

mal c do Fomento Vegetal
do Ministério da Agricultu
ra e da ACARESC com o

fito de elaborarem um vas

to programa de pastagens,
visando aumentar a produ
cão ce carne e latlclnios,
no Estado.

CLUBE DOZE DE AGôSTO
C O N'VOIC A'( Ã o:

O Presidente de Clube Doze 'dc Agôsto, no uso de
suas atribuições e tendo em vista a letra A item pri
meiro do artigo 65, dos EstattItos do Clube, convoca os

senhores sóêfós benemérit... s, remidos e proprietários
quites maiores de 21 anos, para assembléia parcial, que
deverá eleger o Conselho Deliberativo para o quadriê
nio 1961/1965, domingo dia 2 de julho às 9,00 horas, na
séde 'social do clube á rua João Pinto, 10_

Florianópolis, 22 de junho de 1961.
Dr. Eugênio Trompowsky Taul is Filho

Presidente.

ATENÇÃO
LUSTRA-SE, LAQUEIA-SF., ENGRADA-SE E ENVER

NIZA-SE MOVEIS. MAIORES lNFOItMAQOES RUA CON
SELHEIRO MAFRA, 164 FUNDOS.

fURSO PARA NOIVAS
�loÍ\'as façam inscrição para o curso das NoiVoS doa

ororessôres dr. Bíase Faraco e Padre B'lun, úe- Casa das
Noivas à rua Julio Moura, 19, que concede um de.�çollto
de 10% nas v�nd0'8·a vista de todos Os al'Mgo� não tabela
dos por f�ibrica.

It-15"18-22-25-29'6

DR. JOÃO HAROLD BERTELLI
MÉDICO

-.

;_'OENCAS NERVOSAS _ DOENÇAS MENTAIS

ÇDNSULTÓRIO: Rua eerôntmc Coelho, 325

2.0 andar - Sala 204.
MORARIO: 16 às 18 horas

R&SID�NCIA: Hosptta! Colônia Santana

DR, LUtZ E. ROCHA FREIRE
CIRURGIÃO DENTISTA
ADULTOS E CRIANQAS

Pa r ur-Ipa \l seus clientes e amigos 1\ Instalação do
seu novo consultório ef.julp'ado com motor de alta roJ;aQÕ.o
" nu -ms 111(' irõramentos técnicos.

HIl:"l. Felipe·S('hmirlJ. 3·' - ln nndn r .- S/3.
-
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Eleição. da Mais bela Mulata de Fpolis. Com o \Gove�nado� CelSE,
?lB 18 de Julho es�arao dasrüando na passarela (foze sentantes''. tos, forte concorrente no �amos a Dlretorrca dagraciosas n:Ulfltu� flonanOPoHtanas: Seu obJe'tivo: o ti-

"

AS MISSES título naetOnal". n II
tulo da mais bela mulata metropolitana. e talvês O tltu- EJn rassa. Capitl!l_rll- APOIO

.

lo rte Mis.� Mulatn. do Bra!<ll. ��r��;ia� �:�dl:��:;n�r��� Le�:l��a���o ��i�c���'t:eà IssOC laaç
-

C
.

IJá foram eleitas as representantes de Itajat Blume- la:n elettas as representan. realização do concurso, por ao omerclanau c Tijuc!lS. 'tes dos Clubes 25 de Dezem- parte das autoridades e da
'

O �ONCURSO esteve em visita a nossa
uro e 8 de Dezembro. Imprensa, bem como a co-

"Florianópolis, à sorne- Redação. ... Além das Misses do tnte- .aborncão do Clube 8 de

Ihançs de outras cidades, Esperamos contar com a uor d� Santa Catarina, OU-. D_eZe!>lbro,. para,
a efetiva-

-

-�.
-

tambórn elegerú a sua Mlss compreensão e colaboração tros Estados já possuem a eao do concurso, que apon-
'

xtutata 1961, e o tnterêsse elas autoridades, da Impren- suas representantes. Recen- tará li mais bela mulata da ..".

C�IJ()O {,�oLt��lIr!� tl���I:tj���� ��'r:COr��li�e:SodOd��s�é���: ���e�t��f�.et;�� ���s �:I�l_ ;��:�ie�oncluiU o/nosso vt- ,

cn Cn.pltal, tem sido gran- curso, através do qual será
de", rtectnrou-nos ontem o ressaltada a beleza da nos-

promntnr cio concurso, can- sa mulata, que possui, en-

101' "Pt-lnclpe N�ro", que ire nós, graciosas repre-

-
- --, ..

Flnrranôpclla, Quinta-Fej) a, 29 .de deJunho de 1961

Bolelim do Sindicato dos Jornaíislas
de Santa Catarina

naís de Santa Catarina:
RELAÇãO DE SINDICA

LISAD03 AS CIAS. AÉREAS
- AtendendO às solícita
cõee das Emprêsas de Trans
porte Aéreo desta Capital,
a Secretaria do Sindicato
está providenciando a re

messa de relação dos filia
dos para a concessão do di
leito de abatimento nas

passagens de avião. Os in
teressados poderâo se Intel
rar dos requisitos constan
tes da Circular do Mínisté
Tio da aeronéuuca. discipli
nando esse direito, junto à
Secretaria da entidade.
Dentre êsses requisitos
consta o da requisição nr
mada pelo diretor do jornal
ou rádio com menção de
suas credenciais para repre
sentâ-Io.
As requísíçêes do Sindi

cato só serão atendidas ob
servadas as dtspostcões le

gais.
POSSE DA DIRETORIA

BALHO _ A Delegacia Re
ctcatc recebeu ofício do
Lions Clube convídanco-o

para a posse da nova Dire
toria em jantar-festivo a se

realizar no Querência Pála
ce Hotel no próximo sába
do. A entidade será repre
sentada por elemento a ser

neslgnudo pela Presidência
MINISTÉRIO DO TRA

BALHo - A Delegação Re

gional comunicou haver de
ferido pedida de registro,
como Diretor Proprietário
da Rádio Guarujâ, desta

Capital, ao sr. CARLOS
BONETI e ter indeferido os

de Antônio de Freitas Mou

ra, pela TRmUNA LIVRE,
oe Joaçaba e Salomão E. A.
Câmara. peio O MUNICí
PIO, de Brusque.

Comunica-nos o Sindica
lo dos Jornalistas sronssto-

lJu";ani:e a auW;ncia, foi
í

omado o l.o.;ro.nte acima.Calarinense (de
Criciuma) será
sagrado Padre

hoje

re do Executivo para o caso
da taxa de investimentos.
relativa ao ano de 1959, co
brada ilegalmente pelo gc
vêrnc anterior e que, no fi·
nár de gestão do referido
govêmo, vinha sendo de,
volvida de maneira confu
sa c sem nenhum critério.
O Governador afirmou à QI.
I etorta da Associação Co
merciai que já havia no.
meado uma comissão para
estudar e disciplinar o as

sunto;
2 - manifestar ao Go

vcçreeor o pensamento da
classe contrário a qualquer
aumento do IVC;

3 - tratar do caso da vt.
t:ilância noturna de Flo
tianópolis. Como se sabe,
êsse eervíco é mantido pelo
comércio local, e supervi
sionado pela AC. Face po-

Tendo à rrente o Dr. t-i"ei
son Amim, vice-presidente
no exercício da presidência,
e seus companheiros de DI
reteria, os Srs. Adernar
oonaega. Francisco aven
gelista, Certos ...,oainete, Se
vero Simões, Rubens Pereí
la e Onvetru. Rosato Evan
gcllsta e Brús Llmogne, es

teve em visita de cortesia
ao Governador Celso Ramos
a Diretoria da Associação
Comercial, que foi comuni
car 8') cbcrc do Executivo
haver sido empossada no
cargo para a qual havia si
do eleita
Aproveitando a oportuni

dade do encontro, os repre
sentantcs dos comerciantes

Srta. Ladi dcs Santos, Mlss Mulata que representa o trataram com o Governa'

Rio Grande do Sul, forte concorrente ao título nacional ��fn��l��su�����s dos se-

1,- provtôenctas do cne-

NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: \

[omissão �c Inijuérito �ara o OtR de' -Joinville
Pôsto de Suinocull!lra�ara Bom Retiro: Dep. Elvert de Oliveira

N(l ses"ão de 27 do COI'rente, dI!. Assemb�éia Legtalatl- sul de Joinvllle e outra pe

va, foi aprovado o requerimento sub;;cl'lto por eatorz� la zona norte daquele rnu

parlamentares do PSD, PTB, PDC e PRP soJléitando Co- ���i���� �a::�á�n���I��te�l�
missão Parlamentar de Inquérito para esclarecer ao E� deu ... e sorriu amarelo.

tado em que estado rorum recebidas pelo atual engenhei- POSTO DE

1"0 residente do �ep�rtamento. � Estradas de Rodrugem
O d��fa���rJe��:e On-

de Joinville, 1lS maqUinas e veiculas, e o esta.�o, em que ..eira, do PSD de Bom Reti-
.

recebeu a:'l ('gtrada,;, pontes e outras obras situarias na �·o, deu entrada de um pro
jurisdição de >:ua residcnci<l. A Corr.·issão foi sugerldu Jeto sol!clta{ldo ao governo

pelo. sr. TuPy Barreto, pai a apurar dispells� de opelá �u{����l�u�: e���g::'°CI��
rios, sôbre o qUe o citado IHrlrmenbll' da tnbuna a.pro ra, �aquele município. A

veitou par,l fazer de:magog!:l. materla foi aprovada, pas·

LAERTE TENTA (lente Estivalet Pires, com sando a segunda dlscu5$ão.

OBSTRUIR uuse no Regimento Interno HONORATO TOMELIN

te�t�I··()t�����rRa�ol�e�:I�i;� . ��I�C���oC���f::t� p�� �i:.r: Po� liee�����ltular, sr.
d���!� s��r aJ�L��Ç��n�?ss��� ���n��t�sri���iS��ate:���i;�t :;I��ie,Fla��Óut��om�o���
distintas, ao quc o presl- ião para entrar pela zona..� :l��iÕ��melãn'pil�ici�gittrd�

Assemb!éla Legislativa, Jor
nalista, parlamentar corre
to, conhecedor de todos os
problemas da região que re
presenta o sr. Honorato To
melln tem registrado sua

passagem pelo, legislativo
como uma das vózes mais
expressivas daquela Casa
sempre sensível aos recla:
mos da parcela que repre- �

senta com dignidade e ca
rater.
COLONIAS AGRíCOLAS

EM LAJES
Foi aprovado projeto do

rai�cldo deputado Antônio
Ed':l Vieira. criando duas
colonlas agríCOlas para La
Jes. As proposições daquele
=ovem dinâmico represen
tante de Lajes tem encon

t:ado éco no legislativo, e
todas elas estão Impregna
das da realidade socio-eco
nômlc�, da terra Que defen
deu com tanto ardor. cora
e;em e Inteligência.
DIE CHEREM:
CODESUL E BADESUL
O deputado Dib Chel'em

voltou a ocupar a tribuna
para discofl"er sôbre a Im:
portãncla do Banco de Ue-

rém à precariedade do mes
mo, pleiteiam a transferén
ela pa�a o Estado, através
da Policia Militar;

4 - Solicitar do oovêmc
as medidas necessárias pa
ra a fixação, em 5 anos, ti
prazo de prescrição das a

cões fiscais, à exemplo d
Que acontece na Legtslaeà
b'ederul que diselpllna
matéria.

.

Chefe da DEU Vi"1sitou Cooperati
Ivas

Retornou ontem a es

capital o nosso prezad
amigo sr. Melquíades Fe
nandes. após visitar a

Ccoperauvas de Laje
Curitibanos, Campos N
vos, Herva l do Oest

.....Jcaçabn.: subordinadas
Diretoria de Economi
Rural e Assistência a

',envolvimento' do Extremo \ Cooperativismo, da qual
Sul e do Conselho Regional Chefe

rõesD�6�n����il���:�n:��::� Co�o se sabe o til uI.
sulinos �ca.tadas pelo presí- daquele importante órgâ

�e��.�pg:i��� oQ����i'��1 Lci� da secr�tal:ia da AgricII
seçao econômica das Folhas tura peflàdlcamente real

'e��' ;:��ond��aq��i�t�s!:i;� �� 'i���::�o;'� d:01�I'�tiv
����t���m��t6�gn���:dg d�o fim de verificar (�O

a

a�d
senvolvimento da região menta dos s{!rviço� fi ('1
sul. atinentes.

Em Roma, hoje, será
sagrado Padre ,_, nosso

conterrâneo João M. Ro
cho. A notícia cresce de
vulto, em virtude de .")

nove padre ser filho de
Criciuma, nêste Estado. O
»éo sacerdote é filho do
S�· Júlio João Rocha e d�
Sl.i1"! exmn. esoôsa d. A!vi
na Patrício Rocha. :\10$
!>os parabéns.

��-."

�-- -_ ','
Hoje, dia Nacional do PAPA

dissertará sôb�'e o temo.:

O PAPA E A LIBERDA

DE:
3. Canto do Credo a '1

Comemora-se hoje, o

dín Nacional do Papa. Em
todos . s nonk;do te:Ti
tório serão l'ealizadas vá-

vôr; UO�t
PQGUE OEPOISl A discussão encrespou-se pelo tom dos racl

listas e pela disposição ILrll�ame1!tjst(( que iam
mando.

O a�sunto, afinal, nã ... comportava a violê
eia: o locutor da "Anila Garibaldi" sustenta
que o Presidente Jânio Quadros não perdia tel

po escutand'l a �'Diilrio da Manhã" de Floria
polis, enquanto que o seu colega desta últi
garantia o conlrário.

Chaf!lado para se,· o Sa/.o-mão da contl"Q\
sia, com imensa surprêsa do perdedor, dei ga
de causa ao da' raivütha. \

Sustentei, de fato, -que a prova indiciári,
vnva à convicção de que o Presidente da R�'
blu::a clive a estação florianopolitana.
\ E a certeza e�tá no decreto que êle ba-"

para acabar Com a licenciosidade das rádios
não merecem respeito, porque a nada. respei'

A �inguagem de injúrias e infâmias ass...

das diàriamente con1l'a as autoridades const,
das foi proibida.

Ataque, critique. diSCorde, censure - exel
o direito de liberdad�, enfim.

Mas não em têrmos de arrieira - que a

diodifusão deve ser, sobremaneira, instrulT!
de cultura,

O ato presidencial prova que a "Rádio D.
da Manhã" era escutada em BrasIlia, no p�
da Alvorada.

Está na cara ... e no decrelo�

vozes - cle Griesbach.er
- pelo Côro da Catedl'a1i

4. Dissertacão do Exmo

e Revmo. Sr. Arcebispo
Metropolitano que falará
sôbre I) tema de palpitan
te atualidade: POSSIB1·
LI!)AbE DA REUNIÃO
DA IGREJA ORIENTAL
E DA IGREJA ROMA"

rias solenidades, a fim de

reverenciar a ll1em6:1h

daqueles que tanto tem
batalhado pela Igr�ja Ca·
tólica Apost61i{'a Roma
na.

Nesta Capital os feste-
jos obedecerão ao seguín
te ·pt;"ogl'ama:

1. Hino Pontificio
executado pel.' Fôro ela
Catedràl;

2. Conferência do Prof."
Dr. Alcides Abreu que

NA:
5. Hin') da Arquídioce

se - a 4, vozes - da au

oria do P. L. Cordioli.

LOTERIA D� ESTADO DE S. CATARINA
, Hoje, ponto

faculfativo
o Governador Celso

Ramos decretou ponto {a

cuMativo para O expe-

500.000 CRUZEIROS ��-
São Paulo.

---
1

dieA{e do dia de hoje, dia

consagrado a São Pedro ePRnzo

E D E A SS I SI I R N O Pirm"M Ó D! A 1 O, A, S 18 H O R A S, N O TE A T R O A L V A, R O D E C A t
V AL H O, O 2.0 S O R H ! O !) O "H II TIl L Ã O V A LE HUM M IL H Ã O" "_-"
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