
200 FERIDOS

Registrarão os' fast6.s�catarinenses, na cronolo

gia dá sua política, quando as paixões amainarem,
'

que em 194�, ao regressarem (JS Estados à órbita
,

constitucional, 'l!,nossà terra teve na sua direção um

espírito superior, feitp de compostura e serenida

de, que se antecipou na realização dos" postulados
democráticos à regulamentação -aas exigências da

n.ossa Carta., ,
'

E 'na análisé do comportamento pÚblico desse.
político encontrarão, com os exemplos de democrata

verdadeiro, U1?l administrador qúe soube interpretar-
a vontade popular e fazer . ,I .

da posição de comando um
..

sadio instrumen.to de tra

balho eficiente, de pro

gresso sem iatos; de bem

estar da coletividade e

de tranquilidade social,
numa fase de intensas

transformações.

Chuquibatnba 'riscada do mapa '_ 200' as péssÔis lerid.s - Sac'erdolê prevê nfaiores- atontecimentos at6,1:3 de' ma,:io, quando." se conhe-

\ terá a revelação da Virgem de Fálinia - Os mortos e lerid�s estão jogados petas ruas.
.

LIMA 16 (UP) - O total de mortos em consequência o desastre de Chuqulbamba so- 30 cadáv"res em seu _povoado, t'l'l_, o número de abalos lIísmioos re-

, 'I mente foi conhecido com .a che, �o ajudado a levar cêrca de 2�(J gtstrados no Deparfamemto 'te

do terremoto que acoitou o Perú se elevou hoje a 59 ao mesmo gada, 'de dois' habitantes dI> reglp,o, 'feridos para lugares seguros, Aores· Al'equlpa,
'�. 'd .J d' Ch'

, ·'b: b f' que viajaram até' Arequlpa '"m- centou que a situação é aterrado," O presidente Manmll Prado, que
tempo em que se �nunclava ,gue a CI aUle, e uqUl am a 01 uma dl'amát!ca iliga pelas esjra; ia e que por' tôdas as partés sãO se encontra ,,�' ,A:requlpa, percor.,
riscada do apa

das destruídas para pedir auxüto "O�VldOS grbtos"de dôr e"observaihs, réu esta tarde outros lugares de.
m .

. aos sobrevlve;ntes dessa cidade. cenas comoventes.. vastados do Departamento.

Chuquibamba está situada a 260 quilômetros a noroeste Os recem.chegados disseram QU3 As autorldàd"es disseram q,;,e
d

'. os mortos: e fariàos estão jogados t Ide Arequipa, já tendo sido retirados e entre os escombros, até nas ruas, '��m:s:ô:� s�;����los pel!��:
agora, os .oadáveres de 30 pessôas, sendo de várias centenas o jmedtatamente, o Ministério ua ?álcUlOS, e qU€ temem que outras

Aeronáutica determinou a rorma,. povoaçges do pais estejam em gra.
número de feridos. ção de uma verdadeira "rêde �é- ve situação,

rea de auxil!os" para prestar 80_ A todo momento chegam rertdos

côrro 'a Çhuqt:.ibamba. Esta li"t� procedentes das cidades' de -Sacha
nhã vários hel!cópteros Iançarara �sa e Santuário de 8hapi, enquan
Vive�es e medicamentos sobre a to aviões do

�

Eiér�!to eretuam

cidade, poís é Impossível che;.}! _vôos de mspeçgo por rtodo o pais..

atÉ ela pelas rodovías. '1,'urm!ls de

sc'.Lrrc �àpldamente' . orgail1z�das
sanare hoje rumo a Chu(j,ulblltlllhd.,

•

NOVO TREMOR

dote catól!co, que pediu não ·Ôa.

s� divulgada sua Identidade, 'ie

ctarou .
que o, terremoto de AN

quípa "é o prrmeíro anúncio elo

ano crucial de 1960 em que S3

connecern a mensagem da VIl'f;"Jrn
de Fátima". "Até 13 de maio -

acrescentou o sacerdote - "estão

,sendo esperados malares aconte,
saeer, �, clme�bos, Rezem, IrmãOS, ao Céll",

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

ANO CRUCIAL.
.LIMA, lil (UP) - lJm

COM,.A VINDA DE EISENHOWER:

Rio �erá (Por Um Dia)' Se�e �o Governo �os EK UU.
"

lhões de soles., '

Entretanto, a segunda cidade do

'perú voltou a estremecer nova.

, Um dos m_orador,�s das Vl7.l_ mente, hoje,. cm duas oportunt;
nhanças de Chuqulbamba cneg.a.- dades, com o consequente alarma

._ dos a Avequlpa disse ,!-ue recolhet}� da população. Assim, Babem a 25

AD'ERBAL RAMOS: ,DA SILVA
ANO XLVI - O MAIS ANTI ao DIARIO DE SANTA CA TARI�A -

empregando diversos melas <l'e Os danos materíaís causados em'

transporte; e esperam chegar art Areq_ulpa pelo terremoto de ante.,

esta norte. ontem sãO 'calculados em 200 mi;

t DIRETO.R: RUBENS DE A'a RUDA RAMOS ..._,GERENTE: D�MINaOS F. DE AQUINO

EDIÇ]_Ã-O DE 'HOJE: 12 Págh1aS - CrijP,3,00 - FLORIANOPOLIS 17 ,DE JANEIRO DE 1960

E mais, ,
então, 'se en

qranaecerã ,a estima por

essa expressão de honra

dez e de dignidade Jiue a

nova geraç{io catarimense

oterecêra ao poder públi-,
co, para exercê-lo na épo
ca difícil da cristalização
jurídico-eonstitucional e

da eclosão das tremendas consequências sociais e

econpmic�� do após guerra.
>

E saberá o' povo, na sua unanimidade, ao largo
das restrições passageiras alimentadas por iníere$
ses partidários, fazer justiça cQmpl�ta a Ad:erbal R.

da Silva pelo' que êle, no seu' govêrno, deu ao Esta

do, não apenas f
em qbras necessárias ,e ace,l;taàas,

'mas sobretudo em rumos decididos e segurança fu
tura, que, se conservados, não afastariam Santa Ca

tarina da sua tradicional caminhada desenvolvi

mentista e do seu sempre mantido eqpilíbl'io eco-·

nômico.
,

Terá, por issá, o ilustre conterrâneo, à memória

da sua atuação cla:rividente. 0$ p.rêmios co.mpensq,
dores do seu trabalho e dos seu9'�'saciilícids, objeti�'

.

vados nCf grat,idão da sua gent�(
,

,

".'

E o '.se'Lt 1i;ptne, çada vez iJ1a.is·' .b!inqu.is.tC'J, 'wajs
�,"i%..i1�t1{t:*iÇ]:,�i#'!Íj�.9 i.f}ift�tl'o,d/ q1le� -cumpridp oiseu:
i ·.����'$�\idi):S&.q91tr.eJ!�)iui,pó{q1f;� §ltiL)re-.·
" 'Se'lJi/a/ çont1,n,UÓ.1.f. eX�rrJ!Pl!if, e�p�J;.,rr{L1te1i�e �I.f.oêf,� ....

os' mOmentos e\hovúnefrt'os �de' solieZtitção popular.l.
Neles, em verdàrie, exceze�'<",oje as quaÚdades

do precla1'o catarinens{ en,tre as quc;tis esmalta um

profundo e desestuda,l:lo sen,ço -de., s0(idariedade
humana. "

A data de amanhã marcará o transcurso do ani

versário natalício do dr.. Aderbal. E na alegTia do

seu lar, pela grata efémeride; refletirá também o

j1Í'bilo popular,' na'melhor e' m�is 'pura das lÍome

nagens,
Saudando-o afetuosamente, lW recanto para

onde s� afastará amanhã, para passar o dia na in:

'timidade de sua exma. família, mandamos-lhe nqs

sos abr�ços e nossos votos de merecida felicidade.

o secretário de Imprensa, James Hagerfy, e mais 54 pessôas já, seacham na, CapitaJ ' Federal. �
,3.500 'homens guardarão o Presidente - Seu filho, Major John Eisenhower também 'está -no: Brasil .'
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Depois de ter feito escala em Brasília,
_.

nn íva, de prertxo VC-137A, des, �eç.!do com 5 mil galões de que.

I
Inca 1&0 toneladas. E' a.tmesma I

rosene micro-filtrado.
'

chegou ontém ao Rio a comitiva que antecede avião que levou Eisenhower na A manutenção e guarda do
•

• ' • . ",; sua viagem ao' OrIente ,e um avião 'ncarão á cargo de el��en.
O· presidente EIsenhower. na sua proxIma- VI- dos três ut!l!zados pelo presíden•. tcs do Corpo de Sinaleiros do

.

Send.o óbvio que unte pla , sita ao Brasil. Vieram 54 pessoas, -

entre as
te servindo, também, .para a ,'ua '}<},ccré:'t,o, que -víeram com a' (lO�

no t'écnico, vale dizer, exa. próxima viagem 'à América do mit!t,.,

�o, estudadO?; não polie .ter quais o secretário ele Imprensa d'a Casa Bran- Sul.
.

,

variações ilimitadas, para O maiOr Grafton Draper, pllôto
gôsto do freguês ou para ca, sr. Jamcs-C� Hagerty, o nlajor' John Eise- p!l.ltiçular de Elsenhowen, dl"?,e

����:!oad:if:':�!O�:�\:�:
'I.
nhower, filho do pre�idente dos EstadQs'Uni- ��wse�(' P�:�:!�n!o�ra: t:�,se::�:

para o g'llvêrno do Estado dó dos, O sr. Wiley Buchanan� chefe do Protocó- a sw,< vida à, sua guat'da. De"da
can,tUdato da opOSiÇão; no [952 exe�ce essa função e nã:) se

tocante.à energia elétrica. " ló do-Departalnento de Estado, e o sr. Thomas !uiibra do núme;ro de viagens .�ei_
plano técnico era o da � Et I f'

,

1dI'
.

d h to, com êle.

1
ampliaçãõ da Empreslll, com

�.
'

ep lenS, O ICla e ga nnete e Eisen ,ower. Ip"tado a falar sôbre como pn
as' obras d,1).·Rio Julio, inicia. O a�ar�nlO q,ue conduziu a co�

-

aldente, é· um homem de mela cedE'. ncrmalmente o pi"ea!�lte.
d;.\S "1/eI9 ��.ê�o, Aderb,�l" "�Itl�a é um

"Bo,e,I'ng 70_7" (C�. (dcide, ml�lto pàr"C;ldo com o pai tl r;ualldo viaJa, ci'e61ar,ou o ,m�{",r
Ramos �a Sllvll. ',I ,.Jmb,ne), da USAF, fim das, ��es na ,.oca8Iao, mostrflva_se esquivo, Drape que a.ó Bllbe 'que Ike se sen:

I
O govêrno ud�nista aban,'� ullOdo5 pelo p:'esldenteI:Elsenhà'_ flllb.,r,QC mult:l pou<!o. Com 'Uma· t<> bt'm, polg não dá trabalho qua- 7,a ,PÁGINA

donou.as pa,ra fazer �ma ',H.,� �ye� O seu coman�artt� é Q, ,ma. pastá marl'omJ 'chapéu cinza e de nenhum, "Eu fico na cabine p-etrõJ;elro faz Contrabando ns

n�a quI" fôsse Só ,da ré�a. !: �o,. Gntf�� D:,arrer,: pll'ô,t'o P�t,i: �e,'nb �1' mesma çô:, d�l'igIU_Se de ma�ell'a que, é difícil dlic� lbl:' Pl'!mei.l'� Viagem _ Brasil, 17.a
�ao do �s�. B9rnhaus,:,�: E, :"ld�,� .-e-e dke ,e aterrl>'Jllou lJ'0 ".,Pld�men'te ,p��a o auto�o��l que [110:& aolsa a ·l'espei�o" _ ãal!�n. N�Ção Comercial do l'4undo, _ O

!
doeu ooJ;ll:'n$ bql'rcS Ji·jJ;gt\a�•. � �e�l)l �lJ�ta,r ,,�9 .ae

,

do ya. ;� coneuZ\rla, P�
. Jil;a�rat,I,� Pll'�-". tau, !mr'J:In,tlo. " .,;. �

r

}'"fjí..\\lÇo �,.n�q ll, ....HO�eD( .�""'
- O'S"fids 'Slr-.\"MII..opam:-t!;,�:" �1Q'fo\fl"Jl�l).,.!l;,8.!ii,�,1,:hP; .)' ,_. "",' �3el' alne�tã!lo '-ao m11l1sUro'ITal"h 'f; .'Q I
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dos :eas,sarLtlhp� é os, os��s'::>
' .
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-
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d' t·
.) '1 ... \. -!,,.j;í.�rr:to' DO �P.Ri:; ). ,;'" I

"

-:'11 '- � � ,'"' 1'.', \.
� � 1--, � r "f'" _�' ... "" � l

para l'V,-er '1ment,u <;l� 0;' ., """,> .... ,,.,,, .'JE IkF.· E H6M- e�g}\,(}'EIRO, .,,,
.�. , .. , " , "''','fY.��Fopulflq-es:�r-semanlil> ·a.

pica_pau. M,.as, 611 mill1ões �i "

• 0 "B03ing 70,?", que é mn!d.J, 'balhipta -'- Flagrallte, POlitico _

foram postos fora,.. 'pelo I John Eisenhower" fllho do pre. (J aparêlho que c;)llduz a �C_ I. jato, logo após o pouso foi abas. CljÔnlca P.C\R, '

I.STADlSTA., I
�

I _' ".- _

doO :��o ;�V(}el�,t��,C��!� I' POR FALTA 'DE TESTfMUNHA: '

.

,

�

/

fgf..��fr.,,:;�,:::::� � 'Adiado I·u,i dos matadares de I'idaNo final do seu govêrno, �!
.

"I
:�:s .�!��,i:,ácj:es;o:t�v�L;�� ,�INélson,Curi, e lone A,rruda 0,S fallo,sos; aquêle 'irmão. da, vítima - ,Manfjda a

",e a ELFFA - com perda,1) � �

I .'

,

"
.

daN;�t!�a;�:��: segundo a' � proibiç'ão ,à imprensa - Nova data será. marcada.,
.

mensagem do

governady:r,
j' ..

l
t t· d

.

t· -

'f alo d 10
,.

�
'pec a lva e !l,SSIS Ir em seus

oram re l'za as pa - '-' . ,

1'

nas". de l'ela.fórios." RIO, 16 (V" 4.) � Em vzrtude do nao c0111.pareclmen- mInImOS d.etalh�s ao JU ga-

t: E na planejada usi a io. � t,O ao I Tribunal do Júri de duas testemunhas, arroladas me��o [ue se afIgurava sen-:- Jânio" Gripo,u-se.canôas� já foram

�o
$umi. � pelo Ministér!o Público, o S1'. Nelson Curi e a srta. Ione sa:clon�s PRIMEmos' /

1Lo� nli;da menos o qua � I Arruda, foi adiado pqm a ,próxima semana o Julgamento, Precisamente às 8,45 che- O' sr. Jânio Quadros deve

�rS 75�00
- .sete entos e

.S' marcado para ontem, de Ronaldo Guilherme' de Souza gou ao Tribunal o advogado ter-se postado entre o cais do
cmquen a cruzeuos... � Wilson Lopes dos Saútos, pa- Ver-o-pêso, em Belém do
De entrada de energia de. I Castro, Antôn,io João de Souza e Manoel Antônio da Silva,' trono ele Ronaldo, Mostra-
'. .. '

d d'
. .

t 'Zt' Pará, molhado os pés nofinitiva, somen.e mesmo a

I'
pl'onuncza os os OZ80- przmezros como au O1"es e o tt ,uno va-se confiante e'desejoso

'lue o govêrno ga.'úcho teve a
como. co-autor do crime que vitimou a jovem Aída Cu)'i, de' realizar o, julgamento. igarapé do Una, e dado uns

r;entileza. de fornecer' à cio Falando à imprensa, revelou,:, saltos na Baía de Guajará,
dade catarinense de Italli- se certo da absolvição de seu "d' B T'
ranga. .

Enquanto o juiz Otávio I visão ao recinto daquele Tri-
constituinte,

.

contra quem
para zzer ao rasz que

(� A diferença ii essa: Celso I Pil1to, que iria pre,sidir O· bunal e dificultava a ação. -

t., regressara gripado daquela
com o plano vai tt"alizá_li!

"
julgamento, proibia o acesso· dQs profissionais da impreÍl- dIsse llao exis Irem provas

capital, interrompendo, as
de fotógrafos, locutorés de sa, "num gesto que provocou que pO,ssam justificar uma

e nÍÍlI) TAPEAR O POVO:., decisão condenatória "Quem sim, O seu 'falado giro pelo
---..-..;:. _..--.-. rádio e operadores de tele- geral surprêsa, enorme mas- ", .',:' M' .

sa popular se dirigia pp,ra ,0, matou Aída fOI CassIO Url- norte do \pajs.
Palácio da Justiça,,' na ex- lo - frisou - o que,' 'aliás, .,'

está provado nos autos".
' Sabia-se, aliás, de ant'e-

Eram 8,55 quançlo o carro mão, que o sr. Jânio Quadros
do Presídio estacionou na' não resistiria (nem física,
porta do Palácio da Justiça nem momtmenteJ o percurso
que dá pa'l'lit o Mercad<) Mu-

a qz�e se P1'OpôJ, mesmo por-,nicipa1. De seu ,jnterior. es-

.que lhe falta'1'z'a (como fetlcoItado por soldados da Po-

, líci;l·Militar, desc!,:ram, Ro- tguJ popularidade e finali
'naldo e Antônio JOão; o por- da�e polítiea:E_. senti1l,do tre
teiro do edifícip.. Rie-No,bre,

mel' os dedos entre uma cuia
de cujo .terraço" ,foi lançada
à rua Arda Curi. Calmo� im- de ··tacacá'�, na capital pa-
pecà:vel�ente trajado, ao mense, o ST. Jânio Quadros"
assoinár à P?rta do veículo, espantando os garôtos ma-
Ron'aldo fOI' apupadO pela. ,.

.

multidão, por êle fixada im- , Ta10araS com aquela cabe-'

pàssívelmente. Já Q porteiro Ileira de piassava, 1'esolveu·

Jn1fO;:(J(1I1lrfI r1.r-" se apresentou com o sem-,' retornar aos pagos, dizendo-:-

�,;,v.-;;"·:IARI··'It
b!ante rev�lando preocupa- {"se gripado.
çao. e, ao tngresa,r ,

no Foro, .

, .

.','
I 'revelava já sinais de nervo- j Na verdade, o sr, Janw

__sÍsmo'.,' .'" I Quadros deve ter apanhado
..... ' ,

I ,SucessÍvaII?-ente, J11'1J'am e?: as famosas e decantadas
trada no Tnbup!}.l .do Jurt chuvas de Belé·m. E o mal do

TAC os advogados ROmeIro Neto,' ,

"
_

Newton Feital, 'A'u g u s t o homem da vassora nao de�e
CRUZElflO do. SU�, , Tompson e Jos� Valadão. O ser'bem ..gripe, e muito me",:

,

primê�ro �efend�ria Ronal- nos re�friado. Com tamanho'
d�, os do�s .s�gUl!ltes o por- insucesso na campanha que
tell'o Antomo Joao, enquan- .

"
.

, .' 1 �

to o último fUncionaria co- 1ulgou poder encetar pevo

mo a"cusador particular. Na norte, o "inoompreendido 1io

acusação, deveria ,!Uncionar me-m. das renúncias", deve
') pr([)motor Maunho, �runo, ter-se "constipado" valfmte-

'

atualmente em exerC1ClO ,no .
'

Júri. >m'f!nte ...

-.
<,

Lela Nesta Edicão
•

�.a P!GIN�
Sqct\"ls -- Acontecimentos' Sociais
__:_ Etc." .. ,e Tljl ·No'�.;:'\

Capital

ACO'll teceu" .' SIm.

4.a PÁGINA
(I I!.stadoJ no Mundo dos Esportes,

S.a PÁGINA

ALTAS' AUTORIDAD'ES :ESPORTIVAS
EM rrO' ESTADO"

"BOM DIA, TRISTEZA ...
"

IMINENTE DIVÓRCIO 'D'E FRANÇOISE
SAGAM, .�,

"0 Estado" tev-e. a honra

de receber na data de 'ontém, .'

a visita dos srs. Manoel Má
ria de Paula Ramos, e Ca

nôr Simões Coelho, respectl-

Uma oUtra companhia, que pre.

tend" oferecer uma pasta den�1-

fdcla capaz de fazer desaparecer

as manchas de nicotina, nãQ pô'ie

provar que seu produ1to tinha êsses

mérlItoS.

Urna' terceira firma proJétil. na

tela uma imagem "nganosa:te'

um;' marca de m9.l'garlna qu.�,
"

absolutamente não tem as quall

dades pretend1das.
As flrms,s Incrin;llnll.das ,�.-n

trinta dias para apresentar 3'-19.

Qefê�a à Comissão. Éntremen�es.
seua' anúnciOS continuarão apa_

,rtfce'ndo. como taLs na �elevlsão.

FRAUDE NA I..V
AMER'ICANA

PAIlA

CURITIII
�
�

vamente Presidente e Secre

tário do Conselh9 Nacforaldos Desportos.

WASHINGTON, 16 (UP),
In'úmeras Irregufltrldades foraln'
descobertas nas sequências publl.
ci tárlas apresentadas aos tel �•.

pectb.dores americanos, revela fi

Ccn.lssão Federal do Conselho,
euja atividade essencial consiste

em reprimir as frf;udes .,em tôd'i3

..a'3 fases' da atividade comercial
PARIS, 16 ru. P.) - Françoise Sagan. rompeu com o

marido, Guy Schoeller, numa cena que parece saída de

.)lm de seus romances, segundo disseram hoje amigos do

do casál. Segundo essa versão, a escritora de 24 anos vol

tou-se para seu espôso, 20 anos mais velho do que ela, é
.

lhe disse:, "Não ÚLe parece que é absurdq c07�tínUal' exis

tindq. sem viver?;' .

\ falta d9. viás. alegre e lridepenãen_

SClloéner, �:ue é ,publicista, -me_ - te qu� levava antes do casaI\lento.
ditou e ontem comunicou a um Em paris, gostava de reunir.",

�epórter: "Haverá divórcio, ParI! com 05 Inconformados da margem

;:" detalhes, procul'e meu, adv�a- ,esquerda do Sena. passava 08 ve·

'f8és ,em Saint T(l'opez, onde era

o ídolo dos veranistas.

'Quanto a SchoeUer declarou êst.e

que estava decepplonado, POIS, ao

casar.se pensa,�a �m ter Uina,

espôsa um lar e filruJs,

sag;n escTev,eu' "Bonjour Trls.,

'tesse', grantl,e êl'lto ,de Úvrarla, i

quando tinha a.penas 19 anos. O
seu segundo livro, "Um certo sor_

riso" e a história, de uma adoles_
cente apaixonada pb'r' um �h9mem
mals v�ll:ll::l. SUl'-' terc�ira obl"a,
"Em ..m m,�s, em um ano", foi

dedl<!tlda li; sehoeller, tal cdmo. a
qnl\J'ta, publicada' no ano pll:Ssado,
"Almez.vclis Brahms.,. 1"

Segundo declararam em

palestra com a, reI?Ol;t�!§el'l1:,
aqui se encontram

, para

a efetivação do

dJi Estados Unidos,

AEl'iro é' que uma firmilo de sa

bf.o dI> barba ut!l!za um outIo

produto que não o de sua fabri_

cação, �uando projeta na tJl�

uma cena pa qu.al é barbeado um

pedaço de "lixa'. Ora, a preten"a

l!XIlt é, nllt realidade, uma lâml�a
de plexlgl9.s recob.erta de ar'lu. r

A fraud.e abrang,e, aqui, dpls ar_

apreciar

;.agênCia:

Campeon�to Brasileiro 'de

Sharpies, aproveitando tam-
t

bém a oportunidad� -para as..

sistlrem a sensacional dis

puta de hOje �ntre catari- t'!gos.
nenses e mineiros.

A 1:0, eia de que o casal se se..

Thh,va .ésta çlrculando desde pou

ei! depois do matrlmônl-o civil em

'paris a 13 de março de 1958. 01
,ntlmos de casal disseram haja

que es;;á' ,'tfinltlva,mente em l11ar_

"119.
-

o l (c.e5SO d� divórcio.

bs "" " u!!,ados respectivos; Ar.

nold Cl'oquez, d,e Sagan, e Je,:'ome

Sauel'weln, de schoeller, disseram

que ainda não deram entrada nas

petlções, pOl'ém nãO ;n.eg�ram que

isto se f�rá oportunamente.' ,forf
gundo ,OS amigos 'a, ,áutora dé

"Bonjour ,Trlstesse" resolveu se ..

prar-se de SchoeUer porque sente

,

As ilustres autoridades es

portivas os votos de feliz es

tada em nos&a çidade.

. R_ Felipe Schmidt, 24

Fones • '21·11 e �7·00
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,

FAZEM ANOS. Hb;�':�, .

,�,
.: ,-,' :��.·����:y��::S d� )L�� Font'es,'- sra. Joana Berto pl�vitjja .

- jovem Ea;ly 'J!lranki1� Ro1,l_
- s·c. Oscar Ricardo 'PéFel{'à. se.\telt 'dà eo�ta 'LI�P I

sr. _�l�emrr Neves.�o��'Re1;s,�_.,: �_.;:_ :sr... A.ntonio ca;l.cis, Dutra r
- sr. Ailtonio Ml\.!IsI J�sé�. _:_ sr. ,Alcides Elc':!

'

- Er, Nazareno NapPl"":\" - sra. �lia LUz' Franzonl
..- � .\_. .'., - --

'"

- sra. Antonieta B. ,da 'Co,sta, ��::. - sr. 'M.aJ):cos José iVIÍI,m. F.ilho
posa do sr. Milt�n ·Lelu tia sra. Adellna Bàrros da Costá
Gosta. sr Jeaqulm U

__bl_ratan,_Ribelro ,,'M',', '.".,lI- m, .Isaura:' Beatriz da SÍlv't íU"�
- menino Abraão da Silva
"-- menina Maria Lucia de Mello

srta. Avany Beck ;�

- sra. Elza M. Amlm Hélou-

EXPÕ:E ,1\ �STÓRIA E A TÉCNICA
I LE..VANTADAS

( j' 'NáTURNAS
'DO DE'SENHO Para' comb.ater ràpidamente dore;

,'. � .�.': �:�. ",',
.

I
",as C08tl!S;-l:lores reumáticas, levan·

, taa:aa aprumas, nervosismo, pés In-
�

'1, chad08, tõntelras, dores de cabeça,
. f. resfrlad08 e perda de energia causa-

Dando início às, shas atividades dêste àno o MAM de doa por dtsturbl08 dos rins e da be-

margo " Aluga.se, trat�.r na CASA VE. xiga, adquira CYSTEX na sua far-

·srta. Anl1ia, Heyse NEZA. Florüplópolis (Rua 'l'eflente tSilveira, 6.9) o,Cupou tÔdas as �l!la, ainda hoj�. CYSTEX tem au·

Ten. Albano de' Souza Lucio
suas jsalas com uma �ocllmentada exposição didátiça sô- �:���� :::�� �á arp��

I bre a história e a técnica do desenho. A exposição com-
_'or _1P�o,

I- Er. Aclllno Benício da Fon3e_
.

0,

__________
/ I Põe-se de mais de dueentas reptoduçõds' de desenhos, de;s- ---,..:._------ I

1 d M
'" de a arte rupestre até os artiíítás' modernos, acompanha- ""llm',..nlll""I'III'"'''P''''''''''''''"'''''"''''' I

ECZEMA' Aulas e· al�m.il ... das, de legençlas explicativas e 'de ,gráficos. A 'primeíra' é . . � i
I

dedicada à �voltiçao histórica do deseit:n.o e,'á segunda !Quer ser fotógrafo � i

mN�coofee:,mmitaanqcuheasecVZ;;�:;h:.r:',PfrlÇÓ:: ';�a'
-

.

dá:-nos . uma idéia dp emprêgo dos prinGip·ais materiais, a

raIJ, acne ou ''psolliasia'' ';..,ruem

I
�a�

- coi11eçàr pelo ,carvão, pela tint'a e pena 'até os meios, de re-

:��"=:"=::::_�:""�.
em 3,a Dimensão

roa pele, Peça NlxóCl_ 110 seu tar- 'PARA EXAMES DE. 2.a .

macêutlco hoje m9lDO. Veja como

ÇÚES
prOdução, como as gravuras em madeira, àguafol:te', etc.

1IIxodenll acaba com a coceira eIS 7 EPOCA. INFORMA �
.

-
.' OU mprar

minutos e ràplc1ameate torna _ 1
• Sao expostas, ao mesmo tempo, esculturas da excelente ' CO

pele macia,' clara la aveludada. A I Rua Gal. Blttencourt, 117 Te e. J
nosaa guaaUa é a _ lDal.' fone 3839

• i?rtista conterrânee radicada em Pôrto Alegre, Neusa binóculos?
<Ia-ot.elio. ' Mattos. É um dever do florianopolitano prestigiar o'MAM

com o seu comparecimento, As exposições permanecer:io

�:��:�:::o::::�::::o,d::::�:t:ued::"::�,�n:�:u: ;��:�:�,'.'����:e;::::::: !,==.=I. ,

das quatorze à.s vinte horas. .

=
r "'·'IU"flln�,�·H.'I'fI.J�'UI'··' ")"'n,\'H"i'" -',pr- 1 ::

'SSSSSSSSS$SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS%\SSS§SSSS%�SSS%�a ...
�

. ns%SSS%%SS,.SSSSSSSSSSSSSS,.,..SSV �.:.::.:::;:s;:�s:s��

li Para almoçar' e jantar bem, depois desua
,casa, qVERÊNCIA PALAC�.' HOJ'EL

�%%%S%%%%%%%S%,%,%S%%%%%%\%%%SSSS%SSSSSSS\%

Variação em TÔf'no de Sha,kespeare
"To be or not not to be, that

is the questíon."
(Hamlet) .

,Éste ser ou não ser, o ser que estampas
cerzido à pele, O falso ser, o 'falso
olhar, fixo e aparente, o cadafalço
em que sucumbe o ser, O ser nas rampas

,

do destíno. O ser ágil. Não morto. Ágil.
Que se transmite fácil, filauéioso
na chaminé, na crista eIícencíoso, "

cai. Um corpo que cai por ser 'ffia-is Irágíl.
,

, Frágil mas ágil. .;\.gil em urdídura,
vítreo mas venenoso. O ser, cobra
que se par,.t,e ,f#. -não J?orr-e e se desdobl1;l.

.., � -I
'""

O ser. O,próIltio ser:' o se_r que fura;
.'

4

e perfura e trânspa�Ea tílatórío- �. .,�.

que torna :0 homem: grande. e compulsório.
"

�,.., ."? 'II'
.. O�' n,t:YNALI:i" SCHMIDT

_"'_.....

... 7"'�!
-�.- ,\

,

versário natalício na crata. de rio.
,

. ,
o,' 3

je, o sr. Iztd de Souza ;()utra'fun_
cl�ná cio federal aposen,tado."
E' com satisfação que 1eglst�Cl.

r....OS a clemél'lde,- pois, t!,mãs no

sr. Izid, um InceIlltIV!l'dQ"r. e amí;
'

.. r'

FA.RÁO, '·_�:NO.s AMANHÁ
sr. �eopolc:t0 OÚivo Erlg

_

'

sr, 'Norberto Ga.ssenr'erth
.ar. Benjamim Vieira'

'. 5:'. José Ellas
.

go. �',<;I' Milton Fett :

Formulando_
,

'

.
'V0tOS de "reÍl_. -' ,sr. Ãld� L�nha�es $obrlnho"

cidades para sí e os se�� 'faml\ri� _:_ sr. ü'rlando Cartonl
res, nos a,ss'clamos :as' "'al'eg'r' ,_ '8'

" .

',' .

v
_

� __ sr. Sebastião 'Martins dê .A"rau_

Que lhe serão prestadas. <1;',..;.<' :,.
...

,

Jo.
. -.

. Apartamento
',' no Cenlro :"

.

, - sc. <?Iáemar de Ollyelra Cit-

OSVALDq MELO

INICIOU-SE O· BRl\SILEIRO DE SHARPIE -, Na

magnífica manhã de sexta feira, singrandO as águas quié
tas e verdes ?a serena e tranquil� baía sul, nesta ilha en

cantada, cheia de sol, sob um céu limpo e azul iniciou-se

as 9,30 horas, o Campeonato .Brasileiro de Sharpie 12m2 da

lJrimeira regata do certame., ':
, \

- ,., '! 1
Soprava uma suave brisa 'de nordeste �nquanto os

,barcos r[)presentando Minas Gerais, Distrito Federal, Esta
do do Rio, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa
Catarin:, deslisavam sôbre as águas.

Largaram na raia fronteira ao Veleiros da Ilha,

E hoje, far-se-á 'a última prova.
Nossa representação esteve entregue aos ,velejadClr'�s

Walmor Soares, Pedro Soares, Rafaél Linhares �ilho, LUi"
Filria, Ari Silva e João Nunes.

Hoje mesmo teremos o resultado.

CENTENÁRIO DA MORTE DE JERÓNIMO COELHO -�

Realizou-se, ontem na Casa Santa Catarina I promovid'1.
pelo Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e

Academia Catarinense de Letras uma bl'ilh:mte comem,>
I

'

ração lembrando o centenário da morte de. Jetônimo Coe-
lho, fundador da imprensa em nossa terr�: .'.

"

..

'

f
'

Cem uma assistênêi.q. seJéta, os SISo Prófessor' Dr. Os-·

v:,lIclo Rodrigues Cabral a' o 'l1nivers�tário NorbelCto Ulysooa 1
Ungaretti, ocuparani Ia tribuna fazendo-se' ouvir e ::'111i1U:-I'cíL nor todos os presentes.'·

'

:, ';"

f.'ci uma festa laglJ�çnse, já que o�homenag�ado como I
c" nr.O uore3, para maior -o_;ilho daquela noitada inesquli:CÍ.;.
\'f1. L::-,:::;?Iil são ilustres filhos da Laguna. I

. )
, .

I

V
I

:r.f:n. Limito-me a repetir o pa1pite.
nG;� ê, um para os barriga-verdes.
HOJE - MAIS UM DOMINGO DE INTENSA E8P:2C- I

'TATIVA - Catarinens("s e mineiros no '::::1:1,1)0. I
Que (, o.ue vai acontecer? r

assus,s:, t't·.._�'C�"t·""� ...� ..
,
•...._OW':""f

HOJE, NO PRAIA C�UBE ACONTECE

�Á "ENCONTRO DOS BROTINHOS" E
MUITO CARNAVAL.

���';�������'���JSs\s%s�1
O jornalista Silveira Lenzi, responsávcl ...

Ipela coluna Flagrante Político, passou a
,

. \ .

usar roupas na côr de seu carro. O caso

e�� questão, já foi discutido em certa reu- I
mao, I

--000_- IO Querência Palace, agora com dois

pianistas, está acontecendo muitíssimo
bem.

-'---000--
.

Da cidade de Lajes .recebí convite para
assistir o casamento da Srta. Edi Araújo
Vieira, com o Dr. Auríno Souza L... A Ceri

mônia religiosa acontecerá na Catedral
Diocesana às 18 horas e logo após, os noi
vos receberão Os convidados nos Salões do
Clube 14 de Junho.

--000---- ,"

--000--'-

O, bonito brotinho '

Raquel Mello, deu
show de elegância na Praia da Saudade
com óculos da ótica ScusseL

--.000--\
,
O Více-Oónsul e a Consulesa da Grécia

nos Estados Paraná - Santa oatanína, vi
sitaram nossa bidade.

_- __
o 000 __ __ �

. Maria Eugênia Simone "Ramos, -brotínho
de ;i4 anos,"catarinense, 'com 12 anos de

_

Copacabana: encontra-se em nossa Cidade
t'f ...

- Fomos informados que o brotinho em

No dia 19 do próximo mês, teremos uma
. questão, na praia de CoqU:�i�'os onde está

.boníta e, elegante .testa de 1'5 anos.' Diva 'residindo tem dado' show de elegância
.

Maria Carvalho vai festejar. .corn seu guarda-roupa de praia,
-_."_ 000 -"- -- -- -- OOÓ _ -'-'

.. O sr, Amilcar Cruz Lima, contin�a'preo NOIVADO - CURITIBA:
'

cupado com seus estudos para enfrentar o
". 'Com' a srta, Zoraide

�

Bo'ábaid marcou

vestibular da 'F.aculdade de Direito. casamento o sr.' SQuzange 'Maia Vieira ;_

," -- --' 000 _- -- ," ,Aos noives e dignas ramíüas o colunista

Acabo de receber .convíte para' assístír ' deseja telícídades.
as cérlmônías '<lo casamento da srta. Ma-

'

-.--- -- 000 -'->-,_
riá -Amélia Bastos Gomes,' com: o Dr, Ge- O 'vtce-oonsut e a vice-Consulesa da

raldo Nic'odemes Vieira - O aconteêimen- Grécia, Sra', Dr. Savas Joanídes, resí-

,

•

to, será na cidade de Tijueas no .próxímo, dentes e'ni Curitiba, na últtma semana

'dia,23,
-

, , '

estiverám em nossa cidade em visita aos
;l. • -� ..... _.,

'-",- -- 000 ..:.:.._, -,- seus familiares., ,�<, '-
.

\, •

,-Está de. parabens "o:br. �êy C�brarTel� ---. ,-.,- 000--' '_-
ve Diretor da Rádio Guarujá 'pelá, ·'llo.va Éstamos informactõs 'de que O':l��'utot
p,rograp1?-çã,Q daqtielà creqenciada Rádio. 'Edgar Bon�ssis"está ptOlp.Qvendo·Ul'n' ani-'

,

_
"_'-. ,_.._' (100 -._" _-', •

�

mado show Canjavj'llesco_ com Artistas e

Co Lux :uot�(éitã h�spedando a 's�leçã� 'musicas Catarinense, "

'

" c'

'-MineÚ'a, qbie: logo mais, estará �e' encbn� " :
.

-- -- obo�--:' _-
.

traíido com os nossos é!onsagradels 'craqueSê:' 'Ehcontra ..se em' nossa Cidade em visita
: -_ Mi,ais :um� vez, �êonf1amO's nósc,sUf��&ÓS' ,i 1'��sc":t��iliar�s � Sra, Helena G. La-Por-

'do gQlelro Gáine.te:, ..

"
,

'
, '''_ ta.;" do.na de�·azoáv.e(fortun� em jóias,

-; -,: -, .II •
-.. •

� .,...

.'1 ................
,

........ --,
_._'- OQO'-,- -,-'-.

.

_- -- 000 '-.- -_,-
-

..u:s:$�'t.!:.,..=::=-������:!.�:-:::�.::���::��� '1é%S:S$SSSS?,SSSSSSSSSiS%SSSS

Levará cem metros de organza suíça
bordada, o vestido de noíva da srta. Mi
riam Nóbrega.

-'- -- 000 -- --

No chalé da famíli� catão em Imbituba,
o,Se;aad:Or rríneu Bornhausen foi recebído..
ontem; com um elegante. almôço orerecido
peloi sr. e 'sra. Alvaro _(LourdeS) oatâo.

,,' �.� 000 _- __-

I

HO,RAS

L I N H A A. T A R·D E'

PARA pô. TO ALEGRE
'.

18AS
'\'\\\ \1

CONVAIR DE LUXO

\\\\ III

�,

Fõne� '2111 e 3700
/

... �AMr' • lalI DTlWIIi ••• 111.....urra 'UTllLa'.

I � j11�

"

.

ri: c t: ' ":,''l�'" ,

"
" '>

J'·.["I, ,t·;�GI- "C.:. ·'1 _.�_\'.-._'�,,��
-

. I \'" ,J �

• ,L
I

". ,�
. ': 'MINlhFios &; MINE;IROS '. li, Defrontar-se-ão noj'e;-:nesta 'CarJita-I';: com os ca-, I'tarinenses os futebolistas Mineiros.. Grandes são as

esperanças dos: catarínenses, vítcríésos frente,'os pa-
/ .'

ranaenses e gauchos.
' ". � ,

Sussura-se por traz dos bastidores palacíanós
que osr. H,H, não vê com bons olhos os coestadua
nos de J.K., apesar das imensas géntílezas que deve
a êste, as quais, ao que se diz, muito se prestam aos

interesses do govêrno estadual, embora a U.D.N.
continue a trombetear, no vazio, que tudo que vem

de J,K. não presta. Acontece, porém, que o senhor
H.H., antes de mais nada, é minerador e, como tal,
não póde ver MINEIRO com bons olhos; não há
meio de aturá-los; está alérgico a MINEIROS nesta
hora que a greve está forçando, o patrão a despres
tigiar o político (tudo na mesma e, única pessoa),
teimando em provocar intervenção de resultados du-
vidosos, no Sindicato dos MINEIROS, das minas de
Criciuma e não lá das Minas Gerais.

AMIM' NÃO CHEGARÁ A VICE
O vereador capitalista Esperuiião Arnim, repre

sentante que é da Capital (ou do capital?), não tem,
ao que se propala, influência capaz de suplantar o

deputado Arolâo Carvalho, grandemente relaciona
do no norte do Estado. Consta que Amim deseja
mais Arolde que Irineu, porque se vem Irineu vem

Aroldo também, e para Amim nada mais restará-si
não ser ficar suspirando - ái... de mim!.,. ái .. ,

mim. .. bandonado sosino ái... mim.,.
I

• COM O DR. ADERBAL
=: Ele faz anos amanhã. Receberá nosso sincero
telegrama. Mas, antes, lerá esta evoção de um fato
que ríeou, resplandecente, na memória do jornalista,
Acontecera que no Rio e em São Paulo, em dois ca

samentos, realizados e registrados pelas revistas do
socuii, fatos muito significativos haviam ocorrido:
.vátas nos noivos, apedrejamentos, etc. etc, IE aqui aconteceu isto: quando Aderbal, levando
pelo braço sua filha Anita para o altar que a faria

Iesposa, ao desembarcar à frente da Capela do Asilo"
onde=verdadeíra multidão se comprimia, recebeu'
uma vibrante ,e comovedora salva de salva de pal-

, mas! -O fato teria sido inédito em circunstâncias que I
No' entanto, pelo contraste, tinha o sentido de ex

traordínaria consagração, Porque ali ficara compro- Ivado como é bom ser bom.
Dr. 'Deba: abraços.

i
I

II 'I
'

,. �-�-------
..

DOR DE CA.8EÇA?

-

SONRISAL tem maior v-e/ocidade de ação

é' O ú�ico que conté,m,;,.:-
-.

� \, . ',�
-

.

um;pode.
,

�.�cdgésicô
"

ativado
.".'

p�r.,.,
:i�?'J

ii

.,. ,�
, �

/
' t

"
,

.

'. '�

Mais, efervesce(\te.··, .��
. ,�\..}
"'�"4�Sorria feliz '�'.

com a alegre' J
efervescência·'

'

de

AVISO .

I
JUIZO DE DIREITO 'DA 1.a irARA

De ordem do MM. Dt, Juiz de Direito da (a Vara de.)-'

I
ta Co�arca, de FI?rianópolis, Estado de Santa Catarina,
comunIco, a quem mteressar possa que, não. se tendo efe
tivado na data marca, 'por motivo justo o !EÜlão ,de que tru
ra o edital re.spectivo, publicado no· Diário Oficial do Es-.

,

.tado de 5 de outubro d,e 1959 ,(pág. 15 a 16) e relativos aos

bens da massa falida "JOÃO' COI'vHCHOLI", foi designad-:
.

.o' çlia 18 de janeiro do corrente,
'

às 15 horas, à Porta do
edifíció. onde funciona êste Juízo (Praça Pereira Oliveira
n.o 10), para a realização do referido leilão.

Florianópolis, 5 de janeiro de 1960.
CARLOS SALDflNHA

Escrivão

ED�fl(IO ·EDUARDO
CONVOCAÇÃO DE CONDÓMINOS

Pelo presente edital são convidados todos os co-pro
prietários do Edifício Eduardo a compare,cerem à reumao

geral ordinária (Assembléia) a realizar-se no mesmo Edi

fício, à rua Visconde de Ouro Preto n,O 93, no dia 25 de
:ianeiro do êorrente' anô (1960), às' 19 horas em primeira
convocação, 'e à!l 19 horas e 30 minutos e'm segunda e últi
ma convpcação, qualquer que seja o. número ae 'proprietá-'
rios presentes, para deliberar sôbrr:

q) contas do' exereício <;te 1959;
b) orçam�nto Gom proposta' de aumento da cob

,

... mensal atual; ..... '

c) . aU.toriza'ç�o .para o'bra . n�va de valor estimSLdo,
,superior' a/Cr$ 50.000,00;

.

d) sUbSti-tl�ção de órgão da administlXlção;
'e) assunt,os gerais.
Os 'trabalh?s 'da Reunião serão orientados e regula

dos pela Escritura da Convenção de 26 de abril de 1957,
J

Florianópolis i 15 'çle janeil;o de 1960
João Alcântara da Cunha

Síndico
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��,'V

, FinaliZ3>:,O t,Ga'IDPeODa:tO:,,'Brasileim,:,,�:de', 'Sbarpie;�,'", .

O XI Campeonato Brasíleíro.Indívídual'da Classe .Sharpié: '] 2rt12, promovido pela Federação de Vela e'Molar de Sa111a /Cafadna nas áquas ,da baía .sul.ctim .. ,

pontode partida e chegada na séde do Veleinls'da Ilha, terá seu encerramento namanhã de hoje, coma última prova do programa que poderá ser decísíva

p�ra a conquísja do ííi.ulo. Como. se sabe, al.én: dos cáfari�e� ses parttcípam do "c:rtame velej?d�re� os�ais' expe,ri�en.f,a d�ôs '�e s.��" Paulo, Dist.rifo Fe�eral,
RIO Grande dó Sul, MInas Gerals e P arana, lA. tarde sera dísputada, entre Eatarinenses e gaucfíos a prova por equipes Jurere-MInm que se deshna a unu ca-

.da ve� maIs pelos laços de amjzade os dais gran�es Estados 'sulinos. 'A RÁDIO ÁNITA OFERTOU MEDALHAS
-'�-

\ AOS SCRATCHMEN CATARINENSES
. \

A Rádio Anita Garíbaldí mesmas, a popular emissora \

teve, ante-ontem, um gesto do dr. Barreto convidou au

elogiável, ao oferecer aos [o- toridades esportivas, os jor
gadores catarinenses, tanto nalistas João: Luiz Nev�s e

titulares como reservas, vis- Pedro Paulo Machado e era

tosas medalhas, como recom- cks de diversas seleções do

I
pensa pelos seus esforços em passado como Ni:zeta, Felipi:..
pról de Santa Catarilia. Para nho, Chinês e Calieo.
a solenidade de entrega das

- \

-, -ri

•

'REPRESENTA

çÃO MINEIRA

GAMA MALCHER,

Da esquerda pa
ra a direita -

Franr:irtha -
Aderbal e Toie�
iinho" os

TEIXEIRÍNHA, o ídolo maior

do futebol. Catarinense que

hoje integrará a Seleção
pela 20.a vez.o árbitro para hoje

alros

doOUÇAM A . RÁDIO· GUARUJA consag.rados
futebol' das
.l\llerosaso

Ouçam hoje à tarde, a "MAIS
I
de Feruando Linhares da Silva,

PAPULAR", que transmitirá o I'omentário de Nazareo Coeliho e

sf.nsacional encontro entre as re'l coberturas técnicas de Luiz Os_

presentações de Minas Gerais e
I
nildo Martinelli e Acy Cab'ral

de Santa Catarina, �Jl palavra I Teive,. Não percam.

RI
.-',

PRIMEIRA VEZ
f

1) E F R O N- T ,A M -: SE, H O J E, P E L A
Espera-se a maior batalha destls-úllimos anos, "pois tania mineir�s",que Iarãe seu' deb�1 no Camp�onato ,Brasileiro de 59 e Ca1arinenses, estes no seu 5.° _' > .

, '" \ ' ,
"

. . "

compromirso após eliminarem páran aenses e gaúches, estão 'em forma e bem dispostQS;- Basla.ra lodos osrecordes de bilheteria - a Seleçã'o ,de Saul�inho"
"

y

espera reedííar .seus eslrondosos sucessos e, assim" passa,_-" pOl':máis llQ1 . .obslácl!lo - �ama Malcher na direção �o en'conlro - Ouadros prováveis":"'" Duas .. :>
..

A seleçã� �a�arinense, q�e invicta� (Ix1 e 1xO dia�te I pr,eliimnares �;Pre'ços'das localidades. .
',:_

,

QUADROS 'PROVAVEIS' servir�Cl cQm� "aperitivo 10.' ,,<
Ja desclassíficou seus dois dos paranaenses e 4x2 e 2xO

" '.. '
,..

-. ', -, . sensacional encontro, :a prl-,
�

maísyacérrímos rivais de to- di�nte dos gaúchos), .0 es- po:tos. <? mesmo. '�Ubllco que, [uízdeforana .,que veio �em O estádio da Praia da Fó- Para o prélío de-Jogo mais, meíra terá comêço às 13,30
-

dos os tempos, enfrenta, es- crete que tem como orienta- o InCentIVOU ao tríunto con- armada
f

� df:l>posta a um ra deverá, hoje, apanhar um os quadros terão as prová-i ] horas, jogando Rádio Gua-
ta tarde, em confronto ini- dor técnico o dr. Saul Olivei- tra gaúchos e paranaenses, grande eíto ora de seus do- público numeroso e' entusias- veis constituições:' , rújá e Radialistas de Itajaí;

.r

cial, o selecionado mineiro ra, o popularíssímo Saulzi- estará logo mais no velho es- míníos.
.

ta que. lhe proporcionará a ,

' '.... com :Ernani Silva no apito.
" I

representado pela força má- no de, 'tantas [ornadas do I
-tádío da rua Bocaiuva par,.a; Para muitos, vencera a

I quebra
de todos os recordes MINAS GERAIS. -: HelIo, I 'A e

.. - "A .

Atl-
'

, - -
. Kl" bi Délí Ad b 1 D' l'

s guir jogarao va; e e-
xima do foot-ball de Juiz' de' 'futeból'-catarinense

•

voltará .torcer com entusíasmovredo- Seleçao de Santa oatarma de bilheteria no. Estado. a IS, euo ,8
.

er a, ja -

t·
. ('. "f'" Is) S 1' ,., ,

y • "

"Od'
-. lCO pr.o lSSlOnalS ,com a-

Fóra que é a "Manchester"" a sf apresentar.aoa 0111:.08' .da brado até a .consecução do que, a jul�ar pelos_magmfl� f �RBITRAGEM ; �\t e Franclnha: Ir! c�-
sas Alterosas e uma das "hínchada" 'b�rriga-verde'" triunfo.

,
.

cos resultadóS obtidos aqui, \ ,Alberto da Gama Malcher, 110, Mauro, Jorge e ,'TQledl- vador Lemos dos Santos na

maiores cidades do país. O que não tem regateado, aplau], �abe'-se que
A

é f.or:e o es- em Curitiba e em Porto Alfil-' que ·-a:Pitou Ó segundo \ jogo ;·nho. arbitragem.
segundo jogo será efetuado sos à sua brilhante "perfor- crete montanhes, tao forte gre, tem grarides probàbili- entre' Catarinenses e GaÚ'" SANTA CATARINA - Gai

no campo do adversário, no mance" no certame da Con- quanto os <"onze" dos pampas' dades de triunfar, bastando chos, foi o árbitro designa- nete; Roberto, Ivo e Antoni-

domingo.seguinte. federacão Brasileira de Des- e das araucárias, Talvez me- qUI;! joguem com 'alma e de- do pela C.É.D. para referir o nho; Zilton e Nelínhoc o«-
Vindo de quatro pelejas

J

lhor, quem sabe. O certo é sembàraço, tal corno quando encontro. Os bandeirinhas lego (Nilo), Teixeirinha, Idé ..

que os nossos devem se acau- bateu os' seus vizinhos, adju- serão por ele escolhidos mo- sio, Valério e Almerindo.

telár, a fim de não serem dícandc-se 'ao .:ceFt9 _da cha- rmentos antes do início do PRELIMINARES

sUf,pr�endidos pela 'turma ve .§ul. , "'� c jogo. Duas partidas preliminares
� -,..

'- ,,� \
, l

"Hé�TAIIMAS!��'tQ!DO,a�CU,IDA_O;*,PI:UCOL .

.

fj,

�:'�f' 'lneirOS,";lor�a�;: �eSCOD�eci�a" �ortaDtl �erlg,sa"·,
IMPRENSA CARIOCA ACREDITA 'QUE OS' IICATARINA SH JÁ ESTEJAM uMÁSCARADOSIII_ PROBLE-

"MA DE NÃO PERDER NÉM,EMPATAR -o MINÉ'IROS DO INT:ERIOR TÊM CREQENClkIS, -, SELEÇÃO,
/��;��/��ÀÇUD�AII �B�������rT��R 'COMO O FrEZ.��Nr�,�'fA�������É!t��S,p;.GA�ÚS�QS!.:i:r "',>1ê:,'i,�, . T;,'"

').• -,r
�, • � <-" '" I," j .

" '
" ,,,, ",

às adversário, n�ão.'impediu
. �l

.

•

_ \ qúe lhe déssemo� co_�bate �
" VALORES· DA> altura, lutando' pelo, triunfo.

Assim o fizémos em Curiti

ba, mesmo inferiorizàdos nu
méricamente, conseguindo
um empate, de todas as' for

mas, consagradqr, EJatão,
aqui, no segundo prélio, agin
do da mesma forma, conse

guimos classificar-nos para
.os combates .·com os gaúchos.
Não esperava tanto a torci

da, do nosso escrete, ante os

gaúchos, Os 4x2 e os 2xO, tor
.. naram os n6ssos cracks ver

dadeiros "ídol'Os" do público
cat\).rinense. Tal condição;
'parece que �nvolveu o nosso

escreta, num climá de esces

síva conflânça que, a esta al
tura dos acontecimentos, po
derá ser prejuâicial se não

11051 precavermos!
,

PREJUDICIAL O "ElcE�- CUIDADO COM OB MI-

SO DE eONFIANÇA" NA! NEIROS!' - Ninguém, ou

TORCIDA - O ".escrete glo- quase ninguém conhece o

rioso" pelo que fez, é natu-' e,screte mineiro que hoje nos.

ral que tenha o amparo e a dará cpmbate! Pelo que se

confiânça do público catari- fala, pelos resultados que

nens('l. No entanto, à v'ista do obtiveram enL testes recen

combate com os Mineiros, tes, não se lhe .dá o devido

torna-se necessário que to- respeito. Felizmente, os nós

dos se compenetrem de suas sos cracks, continuam com a

responsabilidades, quer a tor mesma responsabilidade e

cirda, qu'er, dirigentes, quer não se deixam levar pelas
nossos "cracks"! Sabemos consideJ"ações perigósas de

que,tempos atráz, �ntei das torcedores menos avisados.

disputas com o Paraná, o Juiz de Fóra, é atualmente,
nosso escrete era desacredi- (') :ne�hor , �entro do futebOl)
tado. Contudo, o que mudou npnelro, dispondo' de exce- \

essa impressão; foi a manei- lentes cl'acks, pretendidos
ra como os nóss-os cracks se por outros centros!

houveram no campo da luta,
foram' os resultados satish
tórios obtidos à base de uni

dade, compressão mútua en

tre dirigentes e dirigidos, in
tegrai respeito ao adversário,

Ballaa n,O 3: Clube Náutico 1,0 Páreo: Ballsa n.o 1 - Clube completo espírito de luta, fi-
i"ranclsco MartlnellL_, .L�. F, MartlnelU . bra, raça e disciplip.a. Náo
BaIlsa n.o 5: Clube Náutico Balisa n,O 2 -- Club-e 'Náutico' -nos·sentimos diminuídos com

Al'r éric�. '

'I Cachoeira. as estatisticas que nos eram

7," Páreo, Às 9 horas. Out,Rigger (ContlnUu. na 9.a pag.) adversas. O nosso respeito, ------=

Esta manhã as 'eliminatórias.para o

,
Ca;' peonato'Brasileiro'de Remo

SETE DISPUTAS, stNDO SEIS NESTA CAPIT-AL E UMA �M BLUMENAU - OS'C,ONCORRENTES
Riggel' a 4 remos C/To 2,000 me. I Balisa n.o 1: Clube Náutico. A_ Ealisa n,O 6 :Clube Nlj,utico a 8 remos, 2,000 metros.
ttO�,

\ I mériça. .'. .( Flrancisco Ma,rtinellL. Guarni-. Balisa n,O 1: Clube Náutico

BaIlsa n.O 1: Clube NáutlcQ Ca�'" Balisa .n:o '3.: '6Iube.d_e- Regatas' ção "A", ) Francisco rMartinellL Guarni

choeira. _ I A1do Luz. � 'I 5.0, PáreID: Às 8 horas, Obs, Este ção "A",

Bal1sa n,O 2: Clube' NáU!tico' Ballsa n,O 5: Çlube. Náutico Páreo, para out�Rigger a 4,remos Balisa n,o-2: .Clube Náutico

F,'
l'f<nclsco MartinellL

.

'I
F'!'a!lcIsco 'Mart_lnelli sem timoneiro, será' realizado. em FránClsco MattinellL GuarIU_

\ 1 l" " '. ,..

BaIlsa n.o 3: q�qe de, R�gatas ,4,0, Páreo: Às .8 ho'ras, . OuL BlumOlf'U" todavia ,será observado Çã"1 "B".

Aldo Luz. y I Rlgger a 2 'r,emos com timon.elro, o intervalQ regulamentar, para·
. ,

I
' ,

2,0 Páreo -, às 7,30 horas, Out, 2,000' metros, eii':H! de descanso aos particlpan- Balisa n.o 3: Clube de. Regatas

tes das ElIminatorlas. , Aldo Luz.
I _,

'

t6,0 • Páreo: AS 8,40 horas. pau. para a Seg�nda Elimina ória,
ble;.ScuiL 2.000 metros.

<
dIa 18 do corr-ente, com 'início às

•

Com a reaIlzaç.ão de sete pá.

r,eos, sendo seis na baía sul desta

Capvtal e um em Blumenau, efe.

tua.m_Ee, hoje ,e a.ma.nhã, a.s eli,

minatória.s promOVidos pela Fedc_

radi� Aquática de Santa catarin�'

metros, Às 7,40 horas.

e d-estina.da.s a ápontar a.s gua.rni,

Çõ?S que represe.nta.rão Sánta. Ca.-

ta.rina no' Campeoua.to Brasileiro

de I J?>}�O, ma.-:,cado para fevereiro

próximo. O programa eS�á assim

RIgg3" a 2 remos sem

ti.moneiro.}
BaIls·a. n,o 1:

'CIUbe,
de

Rega.
tas

2,000 metros, . Aldo Luz, Gua.rnição "B" "

Balisa n,o 1: Clube de Rega-. Balisa. n,o 2: Clubé Náuticoehborado:
r

1.° PálTeO -- às 7 horas, 'dut..
Clube

Cacboeira..
./ '

.

Balisa n,O -4: Clube de Regatas

Balisa /n,o 1: Clube' de Reptüs 7 horas, foi sorteado as seguln_

.Náutlco Alldo I;uz. tes Balisas:
'tas ,�ldo. Luz, 'América,

Ba.lisa '11,0 2: Balisa !l,0 3:Clube Náutico

B:.ffsa n.O 5: Clube NáutIco

Aldo. Luz. Gua.rnição "A"

Balisa. n,O 5: Clube NáutjbQ

América,

3.° Páreq: Slngle-Scul1, 2,00.0
Fràncisco MRrtin,ellL Guarnição B

.

,

"" .��
z- �

,

i

'.'

,PREÇOS

Cadeiras -' crs 300,00;
Arquibancada - 100,00; �2
arquibancada - 70,00; Geral
- 70,00 e 'Vi Geral _. 50;00.

SÓMENTE A VITÓÍUA NOS
PODERÁ BENEFICIAR!, -

Continuamos a noss� "via

(continua. na. g',a pa.g,)

LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM COMO
SE PREPARA UM BOM

CAFÉZITC
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARI,O DE S. CATARINA
-------_._----- ----

-----_._"--------- - "-�----'"-

--"

Comprando um FogãO (OS�OPOlITA,
em suavissimas (ondições,' Você
RECEBERA' UM RINDE ue

.

-.

-

\ / ' -

6 Botijões "HELIOGA 'S"
É A' MÁXIMA OFERTA DE

. a· D e ar
COSMOPÔll,TA '�:O melbor fO'gã:o a ,gás dó

� Pa'ís.,
' -

'",1,;,,. ".;",,<;'\,; ,,">�,,, Lc··�,�,j�71tt\" y) ., ��I',<
'

'�'�"i> O
.

fogão que, delem o' recórd 'abso luto de vendas em, São Paulo e R�o. "�:':;:'�;:5::�ft�fu�éi!;�'i'�:l./,W��;P�";'
* -COSMOPOUIA,

'

O fogão mais ECONÔMICO NO CONSUMO DE GÁS.

AC 'O'NTEi'I '0·',;
-

�-,.r· s 11
- '::!!!�-,�'" - � _.. Eu 1'.11111 ,DI,_ \

Por WALTER LANGE ria, de que o ronco é cura- �
,

ouro!
N° 138 vel com' �x�rcícios. .0 tra-l Um jovém a uma senhora piscina, montad:a, em fOgOS�,1 I

Uma interessante homena- tamento e simples e

llldolor'l que
está sentada ao seu la- cavalo, de uma altura de lo

. Pensamentos: "A realida
gem a memória de scnmar Reduz-se a e�eréitar os mús- do: "Ficaria satisfeinto se a metros. Or�enado. inicial �e'-I de de hoje é muito mais re-:;
foi uma .eneenação da "Fe- culos do queIXo. e da �ar- Senhora não me chamasse manal\ � rml �ruz�mos. O Cu- soluta do que as fantasias do:
dra' de Racine, na versão de ganta por dez mínutos, todas mais Senhor Bouza". "Que co funclOn�ra-tres vezes por séculos passados". (Jules
Schillero qual, em brilhante as noites antes de ir para l' atrevimento", responde ela, semana". Umas 1.200 candí- Romaine)

-

linguagem, converteu os ale- ca-ma. Se a experiência, rôr "ainda . não chegamos ao datas se apresentaram para "Uma casa só é um lar
xandrínos em. versos jâmbi- coroada de êxito, os resulta- ponto � Usarmos esta líber- essa incrivel ofertá! quando também tem alimen-
cgs, Esta obra, raramente re- dos, conforme opinião do Dr. dade. Como é que quer que o to para o espirita". �rga-

.

presentada, foi posta em ce- Flack, serão .de ajuda para chame então?" "Chame-me .'Silvio Peretti em Roma ret Fuller),
na pelo' Teatro de Dussel- todos os que roncam e Um Senhor Silva, �ois_ é êste o achava-se na adega de sua

"E' maís facil conheced Sr)
ano:

dorf; Maria Wimmer desem- alívio, naturalmente, para seu nome." 'casa e viu uma aranha na
uma pessoa é inteligente, pe- RESOLUÇÃO N. 359

penhou O principaLpapel. aqueles que, por qualquer parêde, com um -golpe certo A JUNTA DELIBERATIVA no
las suas ·perguntas, do que

circunstâncias. são obriga- Em diversos jornais ame- a matou, mas com a víolên-
pelas. respostas. (De Levís.) IN'l'H1',;'j'u NACIONÁL DO PI_

dos a escutar a' música dos ricanos se encontrava um cia da p;:m,'�cLi umn pedra "A gente fica velho quan- NHO, 110' 1',E"c de suas atrtbuj,

roncadores. anúncio nos seguintes ter- da parêde 1m deslocou. Quan- do sente que a curiosidade çQns

mos: "Procura-se 'uma. mo- do êle tirou o tijolo, apare- vai cessando, (André Sieg- ?ESO: "E:

ça 'jovem e bonita, que saiba ceu uma caíxa de folha de
fried) .

1.0) - O regtstrõ de 'que trata

nadar e mergulha", Exige-se lata. Sem muita dificuldade o artigo 28 do Decreto:Lel\ n.o..
'

"Os calados nem sempre
forte controle de nervos e conseguiu abri-Ia, Encontrou' são' os sábios; há caíres que 4,813, de 8-10-42, no que se re.,

coragem, porque terá que dentro da mesma a impor- nada contém). (Jean Gions):
pular para dentro de uma tância de 60 mil libras ,(b

'INSJITUTO:� NDtItt�'�·
,

,

Nll DO PINHO'
'-

..

,

CONFÔRTO COMPLETO
para seu sucesso

na cozinh'à
/

•

"

•

*

•

. I

r

"..

DELEGACIA REGfONAL 'DE SANTA' CATARINA
-EDITAL-

3.0) � A partir de 1.0 de abril

d� 1960. somente s�:'ão emitida.
do Im- 3uiiiS" de� produção para as ser.,

para con�eclmen_to. dos mem.,

bros tntereseados, transcrevemos,

il seguir, o texto da Resolução n.

359, datada de 6 de' novembro de

1959 e .publtcada no Diário Oficial

da União aI 11 de

Numa pequena vila na So-
_"

xônía a banda local, com

posta de voluntários,
•

atra
vessou as ruas pará fazer
uma serenata em frente a
casa do prefeito, por 'motivo

A V I S O"

não era possível no momen

to; só quando terminasse '1

tocata, pois o prefeito fazia

parte da banda e estava t3-

cando!

Partido de Representação ,Popular
C O M UNI C A 'o _O '

Também em Djakarta, na

Indonésia, as c r i a n ç a s

odeiam ser vacinadas. As au

toridades sanitárias desco-do seu aníversárto. Um es

tranho, que por ali passava,
indagou porque o prefeito
não aparecia para 'agi'ade
eer a homenagem.. Foi então
informado por um dos cam

ponentes da banda que isto

tere as serrarias de pinho, .erá 0_

,
briram um meio facil de va

ciná-las. Realizam sessões
de cinema para crianças gra
tis; em vez de pagar entra
da, levam uma picada no

braço!
.

brtgatoríamemte renovado, até o

dia 3'1J. de março de cada ano,
-,
.ae.

VENDE-SE
I
��:n!:c:::::::�taçã� 'dos ,seguIQ.

Bangalow de material, c/7 a) prova do recolnjmento :,0

, peças, instalação sanitária, e Imposto de Indústria e pro_

O DIRETóRIO RÉGIONAL, do Partido de Repres,enta- um rancho -de madeira nos I fissões'

:M!a�a,l'nr E\nilie Moison fi- �1i) Popular, comunica aos .seus 'filiados, �u� .re�mido em
I fundos, sito à, rua O:Sva�do

I
b) pr�lVI� de quitação

CDU sertamente zangada com Jaragua do Sul, resolveu adiar a Convençao Reçiotuü Ex-
l oruz 562, no Estreito. Tratar posto Sindical;

9 prefeito d� vila de Anjou, traordínáría, marcada para os dias 30 e 3I' �e janeíro ] à rua Padre Roma, 77. c) DbcrHnlnl\ção completa da

onde ela reside, quando re-. corrente, para data a ser oportunamente anunciada. ' I " 'J'/320 ' níàqulnarla em ueo; "

cebeu um convite oficial pa-l Florianópolis, 12 de janeiro de 1960
,

ra assistir a uma homena- ERICO MULLÉR - Presidente do D. Regional
gem que lhe ia ser pl'estad'l.,' . .,..,.-------------

pelo aniversário. Estava ela I' (, O M UNI ( A . D Ocompletando 104 .anos. A an-
"

ciã dis�e ao /portador do

'I
\ A Direção do JARDIM DE INFANCIA CHAPÊUZINHO

convite textualmente: "H VERMELHO leva ao conhecimento dos senhores pais in

quatrç anos vocês têm cada teressados, que as mattículas referentes ao ano de 1960

ano com um convite como enêontrar-se-ão abertas à Avenida Rio Branco" n.o 160, a

este. Diga ao prefeito que partir do dia l.o de Fevereiro próximo, das 9 às 12 horas
não disponho de tempo parh e das 14 às 17 horas.

"

festas. Não posso' abandonar As atividades do Jarct'I{n terão llllClO a 15 do mesmo

Vende-se um acordeon dé' 120 O meu se·rviço doméstico". mês, nos, períodos da mantiã e da tarde, das 8,30 às 12 ho-

oalxos, com 7 tonalidades, marca -'- E não foi.
/

ras e das 13,30 às 17 ljoras. ·Serão admitidas' crianças de ?,

fIlllleratrlz com apenas' poucas - --- anos completos a 7 anos incompletos.
.

vezes de uso. ' "Nos primeiros dias os sa- Ou"tros escla�ec.imentos pelos telefones: 2324 � 3709.

'Também troca-se o referido a_. patos apertarão", preveniu 'A DIREÇÃO
co:deoI). por um de 80 baixos. um vendedor ao seu freguês. Helena da Silva Hoeschl ,

,Ver e tratar no Coqueiros praia "Não tem importância", res- Maria Helena F. Gallotti

Clube com o CARVALHO,. pondeu êste, '''só pretendo Rosita Dittrich.

A 1162 usá-los na proxima semana."

Clibe Doze
de Igosto

O Dr. Flack, direto): da re

vista da Associação Médica
da Inglaterra, fêz um apê
lo . aos leitores roncadores,
para que se submetam a uma

experiência com base na teo-
---------_.- ..- ..

Vende ..se OU

Troca-se Consoante comunicação recebida pelo Clube, por \<mo
tivos imperiosos" foi suspensa a,' vinda da Osquestra, e ar

tistas que deveriam apres,entar-se dia 17, no Grito de

Qarnaval.
'

,

,

Por oportuno, ao apresentar excusas pelo ocorrido, a

',' Direto,ria- levá ao. conhecimento dos prezadas consócios

I
qu� está tomando as providências cabíveis, de conformi
'dade ,com o contrato firmado com o Empresária Roberto

I USlenghi, no sentido de. ressarcir o Clúbe dos prejuizos
A/156 decorrentes da' suspensão da festividade, programada.

d) D-emonstratlvo das quan.,

tldades mensais, produzidas

córrespondente ao, ',ano ante;

rior;

·oe.), Demonstrativo das quan;

rtldades vendidas ou tnansferI;

das estabelecimento,
correspondente ac\ ano an.,

I

teríor
,

f ( Declaração de Reserva ou

remanescente da reserva flo-

.restaí bem como sua Iocale,

dade,

2.Q) - As quotas de produção

autorizadas serão, ajustadas \em
função da reserva flore,-tal mdus;

trlallzavel do Interessado e emrtí.

das as respectivas gulas até ° li,

-mite 11a capacidade prática 'de SU\l

maqumaría, conforme estabelece a

tabela n,O 1 da R�soluÇão n,O 101,
de 19-12-49,

farias que tenham requerido are.

novação do '{eg,lstro, 'de conror.,

midade com· a presente Resolução.

4.0) - A t:ansferêncla, da Ser-
I

rarjas de Consumo Local para Ser_

rarias d9 Exportaçãó fica, condl_

dlonada à apresentação pelO In

teresad!) <'le prova de possuir l'C_

�erv.3. !lO:l f::tf.t 1 compatlvel nom a

C-']laCldade ti!, transformação ue

sua illdú,tria, na base exigida p!l..

ra as ", _ \ S 3 serrarias pela R�.,,,-

lução ���I-!-.

5. ') '" F:�ta ResoluçãO entn:.i

cm' dgol' na da,ta de sua puoU

c�çãc. ,�·e,y ....gadas as disposições em

c'1n�rádo.
.,1

At'iSC1��S ,t",r.&'!lra presidente

DR em .r':'I�vÚle, 15 de jan<>l
, 'ro de 1960
Heitor de Guima�li�s

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6
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DA ·MANHIi
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.

E RIO - FLORIAWOP9LIS
TAMBEM

.

DIR�TO AS 15.30'

TAC-
R Zfl OdaSUL

PARTICIPAÇÃO.

FtbRI'ÀNÓPOLIS, DOMINGO, 17 DÉ JANEIRO 'DE 1960

."

SINDLCATO DOS, CONTABILISTAS DE
/: FLORIANÓ'POLlS

EDITAL

Ficam convocados,' de acôrdo com preceitos estatutá-'
rios, os associados dêste �indicato, para a Assembléia Ge
raI Extraord-in-ária, a realizar-se dia 18, segunda-feira, às
19 horas, em suá séde social à Rua Trajano, 14 - 2.0 an

dar, para tratar da seguinte ordem do día: .

Eleição da Diretoria.
Florianópolis, 13 de janeiro de 1960

GUSTAVO ZIMMER - Becretárío
ELOY JOAO LOSSO _:_ Presidente

AUXILIAR· DE ESCRITORIO ,

,/
,.

,

Armando Primo Russi e sra. Helly Terezinha Pereira RU:i3i
,

.....
-

, .

VENDEaSE - AUTOMOVEl BUICK SUPER
.

DE1UXOParticipam a seus parentes e p.essoas dá suas relações
o nascimento de seu filhinho que na pia batismal r�

cebeu o nome de Silvino Russí Neto, ocorrido na Ma
ternidade Dr. Carlos Corrêa, no dia 12.,1.,60.

I .' ,

/

\

--..,..., ..

-:I""-.--.,_,..-.--.1".----..... ,.

,

'. Belíssimo carro, de 4 portas, em" estado de nova e com

pouco uso. �Todos os .apetrêchos. Ç!arro .para pessoa de fino
gôsto. Vêr e tratar no Fome.nto Agrícola, rua Visconde

. .dá. Ouro Preto 57, c0tp Machado. Preço á vista 600 mií
acettando oferta. � .

.

A/12B

o" "-

_,l.·,

"A" DO SUB-DISTRITO DOCON1'INUAÇÃO DA LETRA

" I
R U A

Secundlno peixoto, 109

NOME

Alciblades Fortunato Serafim

Alcides B. da Sllva t
Alcides Honório Bernardlne

Alcides Jacinto' de OJ1ve(ra
Alcides Octaclllo Fcaga

Alcides Sablno dos Santos

Alcino Linhares e Irmãos

Alcino Noguell'a da Fonseca

Alderacy Sampaio Murlc.y
Aldo Bartolomeu Rabelb

Mdo Neves dos Reis

Aldo Valdemar Vieira

Aleatar Nunes

Aléclo Andrade

Aléclo Conceição da Silva

Aléclo Horácio da Silva

\ Aléc!o Laurentino da Silva

Alel).car: de Souza s�ntos
AIsx Baramento

Alexandrino Barreto Silva.

Alfreao Emldlo d;; Silva

AlfredO Horácio Amaro _

Alfredo Sllva

Alfredo Votor d'e Araújo
Alfl'ego' W·estphol

AIg'.r BiltOl1

AI1 F. da Sllva

Atice Lisbôa

Alice Batista Llnha.res

Alícb Miguel da Silva

Alídia Coettmann
7

Aimerlnda Cristina d'.�vila

Almira Stock

'.

Praía do Riso

I

\
\
I

I
I
I

0491-3

Bêco Caramurú

São Cristóvão

0401-3

Santos Saraiva

Gal. GaSpar Dutra
.

14 de Julho

402-�
403_1

�·lO-5

Garcia, 30.

1003-4

Valdemar Ourlqué,s
0401-5

808-2

f, .

.

1901

Tupinambá, '316
Bôa Vista
Alegria

Max ;lchram,nn
Servo SChlemp

ilão José

c

. ,�
._-

!

1801_6

Servo Sanford

Umaitá

Se:v. Buchele

se�v. Buchele

S�nta Luzia

Ol1wo Bllac I';

r
i

I
I
I
I·

I � ,.

Bento Góla - F.

Aracy Vaz Callado

,.I .

i
I

I
I
I

" I
I
I
I
I
I
,-
I

\
I
I

I
·1
I
I
I "

I
I

I
I
I
I
I

. IMPôSTO
predial

predial

T,errltorlal

Territorial

predial

Territorial

p�edlal e Terrltõrlal
p:'edlal e Territorial

ferrlt:>rlal

, Terrlt:>rlal

Terrlt Jrlal

Te17ltorlal
predial

predial

predial

Tel'l'ltorlal

predial

Territorial

predial

predial

predial

Terrlto�lal

.......a.... e IUlI uTi•• au.,••• 'u..Ta ai",......

e gOf:: de =uas relações .0 contrato

GRATIFICA-SE

Altamll Martins de Acaújo

Ida Lldla Araújp
Fpols 31-12-59.

j

\ , .

çl� -casame.nto

partlclpaJ;Jl aos parentes e amt;

Dr. Alamir B. C. Faria
Procurador Frscal

AVISO

PERDEU-SE UMA CARTEIRA

Consoante comunicação recebida pelo clube, por "mo
tivos imperiosos" foi suspensa a vinda da Osquestra e ar

tistas que deveriam apresentar-se dia 17, no Grito de

Carnaval.

CAFÉZITO
AGQRA COr,,! NOVA

EMBALI"GEM

ESTREITO
ANO

. ·'·Ià� Catarinense do Cimento;,Porlland Aluga-se" ,

'

'

..... :..\ ASSEMBLÉIA GERAI\ EXTRAO:à:ÔINÁRIA , Aluga-se ótima c�sa situada .à
. Pelo presente, ficam convocados' os srs. Acionistas,

I
rua presidente C outmnc..'

. para uma Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar
'

.

rftt 'sede social, em Salseira, nesta cidade de Itajaí, às 16 artar no ESCR fTORIO DE J._1J

.
hÓr.as do dia 29 de janeiro de 1960 e que terá paf' fim de- VO'CACIA E PROCURADOEI,\

lil;lerar sôbre a reforma parcial dos estatutos sociais; espe
cialmente no tocante aos seus artigos 9, is, 16 e 18 ...:.

Itajaí, 6 de janeiro de 1960
PELA DIRETO;RlA.

.

IDRO ANTONIO PRADO - Díreter-Oomercíal.

predial

Terrltorl;'l
predial

Territorial

Tertltorial

Territorial

predial

.Predlal
Territorial

Territorial

pr-edlal � Terrttorlal

NOTAS €ONTEN<DO DINHEIR0,.
CHEQUES E DOCUMENTOS _
GRATIFICA-SE QUEM ENCON- Por oportuno� ao apresentar excusas pelo ocorrido, a

TRAR .

TELEFONAR 37-30 Diretoria leva ao conhecimento dos prezados c!>nsócios
ou 28-20 I, que está tomando as providências cabíveis, de conformi-

A/155
. dade com o contrato firmado com o Empresário Roberto

Uslenghi, no sentido de ressarcir o Clube dos prejuízos :

d�correntes da suspensão da testívtdade programada,VENDE-SE

VENDE-SE

$SSSS$SSSSSS%SSSSSSS,%ssssssss�SS,SSS$SSSS'

CANCER DA PELE - DIAGNÓSTICO E
" TRATAMENTO

DQENÇAS DA -PELE - Sífilis - Depilações -
Pláscíca Abrasiva

ótImo apartamento, no centre)

pa:te financiada. T,eletone 2648.

J/O�8

DR. JOSÉ SCHWEIDSON .

Vende-se o antigo Salão Brasll,
sito à rua dos Ilhéus n\ 2.
Tratar no mesmo.

1959

1957 a 1959

;.. 1959

1959

1956 a 1959

1959

1959

1956 a J959
1959

1958 e 1959

1956 a .1959

1959

1956 a 1959

1957 fi, 1959

1959

1959

1957. a 1959

19M a 1959

1959

1956 a 1959

1959

1959

1959

1959

1959°
1959

1959

1956 a 1959

1958 'a 1959

1956 1\ 1959

1959

1957 a 1959 ,

1956 a 1959

I
I
I
,

·1
I
I
I
I

1
1
I
I
I
I
I
I'
I
I
I
I
I
1 ,

I'
I
I
I
I

\ I
I
I
I

-MÉDICO-
Assistente da Clínica Dermatológica e Sifiliográfica

da Faculdade de Medicina do Paraná
CONSULTARÁ El\'l FLORIANÓPOLIS

- MÉS DE JANEIRO-

. ...,:

Trajano 29 - 1.0 ano

TOTAL CR$

I'
I

CERÂMICA PEDRI. AI'DRlAII 0., S.A. n!
Procure o depósito à Rua Saata Luzia (Peaía do Leal) I ao
lado das instalações "Mercedes-Benz" telefone 6377) _

PAGUE O PRÊÇO DE FÁBRICA I

-- Elementos vasados ,

_ Telhas tipo "marselha"
_ Telhões para cumeeiras

� Tiiólo� comuns e furados
_

.. Tubos e conexões de barro vidrado pa-
ra esgôtos (manilhas) e dutos de

barro vidrado para fios e cabos
": eléíríecs .e .telefênicos.

.

. ..
�

.

�

S%SSSS,.sssssSSS:jSS'f$�� gSSSiSSSS$SSS4'S'SSSS-sssssSSSSSS%%S
______� . �_________________________ -----r

. Prefeitura ... MUDici�al �e···. florianó�oiis
-De· ordem do Sr. Prefeito M�niclpali levo ao conhecimento"dos 5rs. contribuintes InscrUos em Dívida

Ativa, abaixo 'relacionados, que não sendo liquidados seus débitos, dentro de dez dias, serão os 'mesmos ajuiza ..

dos para Cobrança Executiva.
.

I Departamento Jurídicou 15 ae Janeiro de 1960.
.

/

ADMITIl;\iOS UM FUNCIONÁRIO QUE TENHA ;pRÁ
'fICA DE SERVIÇO DE ESCRITóRIO E QUE SEJA DATI-ILóGRAFO - TRATAR: SATMA - EDIFICIO IPASE -

/ .3.0 ANDAR.
.

Il�iii-�ii-i-�-�-E"i'-i'-i-i"����ESii�S�S�i�S�S�$�$:S�Si$iS�4iS�S�S�S�j�%;s�s�s�s�s�s�s�s�s�sisisisiSis�s�S�S�S�$�S'.

P ·1 R T I C I 'P A ç Ã o
'

r;;ssMWSw*gssss"fÍiiissS;Sjí';$$hSS*SSS�U'""...s: cÕÇi'�-;;::SS'SSSSSSS$ssn"

Te;a:;;�\;;�:iP.'�o,:�;;r;.;;;; o ÁP61lá tam6em ne
contrato de casamento de seus filhos Marlene R. Trilha T
e João F. Muller

SJt' ltMARLEN� - JOAO '. �e AI
Florianópolis, 30 de Dezembro de 1959.

.

� ,,, lJ't

Associação Cultural de ..Professres
Prosseguindo' na sua ·�agnif.fca camjianha reivindica

tória, visando benertoíos-para todo Ó magistério �atari
nens"l� a-Assocíacão .Cultural de Professô�és -realízará ho-

\ ·v. .

' ( " ,�.' .

[e, .às,)O,OQ.:h,s.., em. sua. sede (Grupo Escolar São José), uma
:Assemblét!i�Geral, extraordinária. Para essa ímportante
reunião, na 'qual serão debatidos Os rumos que deverá to
mar a campanha �.m 1960, espera-se a presença de' deze
nas de proressõres do ínteríor- do Estado,

I

. 3.152,20
307,20
225.50

115,80
759,40
225,50

5.0'88.80

10.143,60
2.031,00
1564,80
99920

246,00
1.741,00

592,80
83,80

266,60
651,00

1.328,00
13310

1.ü1�,80
29'0,80
13p,10
108,50

2..687,00
2.308,80
502,40

1.39480
1.064,,80
1.005,00
6.191,80
438,90

1.845,00
4.938,40

--- ._-----'�--

VENDA DE IMõVEIS

,
, (SERVIÇO DE APRENDlZA,

•
-I

pelo seu órgão
I
superior, faz sa,

ber aos interessados que se acha

à venda, por concorrência públ1.

ca, o Imóvel de sua pl1Jpnedade,
.sltuado à rua General Bittencourt

n.o 102, nesta Capital.

O Imóvel referido cssnca do se.,

guinte: prédio com 407,14 m2 de

área, construido num terreno de

forma irregular. DJm as' dímensges

de 18.00 metros de frente, pOP

35,70 metros de fundo,' (á,ea de

633,67 ma).
,\.5 prospostas deverão ser apre,

sentadas no séde 'do Departamente

Regional dJ� SENA!. sito à rua

Tenente Silveira n.o 25-2. andar,
até às 12.00 horas do �ia 30 de

janeiro de 1960, quando se dará

o anceramento da aludida concor.,

rência.

)

, \

.... GEM INDUSTRIAL)

'- SENAI-:-

o Departomen1:.J

,sENAI, devidamente

Regional do

autorizado

Opreço do Imóvel é de Cr$ ...

l.20@,OOO,OO (um milhão e du�en-
-

tos mll cruzeiros) admíttndocse,

para' estudos, contra orercas,
. O SENAI se reserva o direito de

não aceitar nenhuma das propos

tas apresentadas.

aGONIA DA ISMA
A taque. dI! asma e ....Ilqutt. ar·
rulnam sua saÚde c eafraquecem o
coraçlo; Mendoc. ,dem1Da r.plda
lJlente a. crla..,."el\ll&l1llenao •
reaplraçlo e .arantllulo um lona
tranquilo de.de o primeiro dia.
Compre Mendaco .... boje. N_
'laraotlót ",é. sua maior

..pr"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIABIO DE S. CATARIN4,

'--- -�- ... __ � � __A--' __ ..

Petroleiro faz 'contraban
do na primeira viagem

E' o "PHESIDE1�'TEWENCESLAU", que procedia do Japão em

viagem inaugural- Apreendido por navios da Marinha
RIO, 15 (v. A.) - Por determinação do A caça ao navio [ôra iniciada .âe ma-

presidente da República, o navio-tanq�e âruçtuia 1JOr unidades da Flotilha de' çon-
"Presidente Wenceslau", que procedia do tratorpeâeiros e um submarino. Avistado
Japão em sua viagem inaugural para o pelos contratorpedeiros "Baepetuii" e "Pa-
Brasil, foi interceptaâo=na tarde de ontem, rá", foi o "Presidente Wenceslau" pcupado
por navios da Marinha de Guerra, na altu- por uma guarnição de prêsa ãêste,último e
ra da Ponta do Boi, em virtude de denún- .comboiado para o põrto de São Sebastião,
cia da existência de um grande contraban-: ali ficando interditado à disposição das au-
do a bordo. toridades aduaneiras.

,-

�Ull guarda-mór Noronha guar- tíão, onde foi interditado e

CONTRABANDO das aduaneiros e um repre- pôsto à dísposíção çlas auto-
Em face da denúncia de sentante da Agência Nacio- ridades aduaneiras.

trazer a bordo um grande nal, zarpando às 5 horas de O contratorpedeiro "Pará"
contrabando, o almirante ontem. permanece às ordens da AI-
Matoso Maia, mínjstro da fândega, tendo regressado as

Marinha, de ordem do pre- CAÇA demais unidades para a área
sidente da República, deter- de exercício.
minou que os navios dos Gru- Unidades da 'Flotilha de Na caça tomaram parte
pos Tarefa 11.2 e 11.3, atual- Contratorpedeiros e um sub- também os contratorpedei
mente em exercício na área marina, ainda pela madruga- ros "Marcilio Dias" e '�Mariz
da Ilha Grande, empreen- da, puseram-se no encalço e Barroz", pertencentes ap
dessem uma caça para inter- do navio, visando interceptá- Grupo Tarefa 12.2, sob o co

ceptar o navio-tanque "Pre- lo e impedir seu contato mando do capitão-de-mar-e
sidente .Wenceslau", que se com terra ou outros navios. guerra Silveira Lôbo, e os con

dirigia para o Brasil, proce- A missão foi coroada de êxí- tratorpedeiros de escolta
dente do Japão, onde foi I to pois à tarde, cêrca das' "Bocaiuva" e "Bertioga" e

construido. Em entendimen- 15:40, era o "Presidente Wen- submarino "Humaitá", per
to havido entre os ministé- ceslau" interceptado. Ocu- tencentes ao, Grupo Tarefa

rios da Marinha e da Fazen': pado pela guarnição de prê- 11.3, sob o comando do ca

da, 'o destróier "Pará" veio' sa do "Pará", foi comboiado pítão-de-mar-e-guerra Gas

ao Rio e aqui' recebeu o para o pôrto de São Sebas- I tão Brasil Carmo Júnior.
�SSSSSSS$�SSSSSSSSSSsSSSSSSSSSSSSSSSSsSSSSSSs%sss%eSSi�

Caixa Econômica
Federal de

Santa Catarina
Agora os depósitos populares poderê o ir até,

)

cr$ 50(1000tOO.
._------_ ..

•

O Brasil já percorreu um longo cami
nho na direção do desenvolvimento. Es

tamos em 17° lugar entre os país do mun

do, como nação comercial. Já ocupamos,
em 1952, o 11° lugar". Estas palavras ro
-ram pronunciadas ontem pelo sr. Horá
cio Láfer, mínístro das Relações Exte-,

riores, em discurso 'durante a instalação
da Comissão Coordenadora da Política

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA

'Mês de Janeiro de 1960
Farmácia ESPERANCA
Farmácia" ESPERANÇA

Rua Conselheiro Mafra
Rua Conselheiro Mafra

Rua João Pinto
Rua João _Pinto

Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt

Antônio, Noturna e Vitória
será efetuado pela fármácia

16 - Sábado (tarde)
17 - Domingo

23 - Sábado (tarde)
24 - Domingo

30 � Sábado (tarde)
31 - Domingo

,

Farmácia MODERNA
Farmácia MODERNA

Farmácia sto. ANTóNIO
Farmácia sto. ANTóNIO

O serviço noturno será efe tuado pelas farmácias Sto.

O plantão diúrno compreen dido entre 12 e 12',30 horas

Vitôri�
ESTREITO

,

\
,31 -, Domingo

�+ '

Farmácia CATARINENSE

Farmácia do CANTO Rua 24 de Maio

Rua Pedro' Demoro

O serviço noturno será efetu
Pi presente tabela não poderá Farmácia INDIANA
10 - Domingo

Rua Pedro Demoro

Farmácia CATARINENSE Rua Pedro Demoro

1-7 z: Domingo
ado pelas farmácias da Ca nto Indiana e Catarinense
ser alterada sem prévia auto orízação dêste Departamento24 - Domingo

FLORIANÓPOLIS, DOMINGO, 17 DE JANEIRO DE 1960 <,
---:.--_..-.-....-�,..j,..........._�_...._-", .. - ...- -

A

DE�
,

'SAUDE
A SEUS

FILHOS!

MARGARI
; .

\ .

ItUIÀ"
GOSTOSA

NUTRITIVA

lenho '9mpre m caso

Ma'lIarina Saúde -

em pccc+es de 200
.

e 400 9 ra.l)IJS e err'

lota. de 1 n quilo

Prody.to
gara'ntido
por

LIMITADA

Extrato de tomates

Vermute e bebidas-
Fermentos ROYAL e FLEISCHMANN

Marmeladas e goiabadas
Geléias

Gelatina e Pudim "ROYAL"
Azeitonas LAREIRA e MOURA1UA
Ameixas RED INDIAN e PAOLETTI

Conservas diversas

I
•
•

,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANÓPOLIS, DOMINGO, 17 DE JANEIRO DE 1960 , ...
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Bánco Nacional do 'Paraná Santa ( rina S. �.
, -..,-. '\k'

"

,

t '!
. .

,\0.'

·��{/ú�;::�/!. ;�� :

I'"

\

� ;

;', ·ENDEREÇO ,TELEGRÁFICO' �'NOSSOBANCO"
CAPITAL CR$ 20.000.000,00

AUMENTO DE CAPITAL CR$ 40.000.000,00
RESERVAS CR$ 11.692.304,60

MATRIZ: - LONDRINA � ESTADO DO·PARANÁ .

A T I V o
I

Carta Patente n.o 2.676, de '7-7-1952 Operações iniciadas em 29-7:'1952
Balanço levantado em 31 de Dezembro-de 1959, 'compr.eendendo as operações da Matriz e dos seguintes Departamentos: Alto Paranà, Arapongas, Astorgà, Bela Vista po Paraizo, Bonsucesso,

,

Cambé, Jandaia' do Sul, Nova Esperança, Paranaguá e Paranavaí no Estado do Paraná, Blu rnenau, Florianópolis, Ibírama, Joaçaba e Joinville no Estado de Santa Catarina e São �aulo
no Estado de São Paulo.

,

A - DISPONíVE,L - CAIXA
Em Moeda Corrente ,_ : .

Em Depósito no Banco do Brasil '
.

Em Depósito à ordem da SUMOC . _ _ I.

Em Outras' Espécies .. _ . _ : .. _ _ .

'_

B - REALIZAVEL
'Empréstimos em Contas Correntes _. .

Títulos Descontados _ .

Agências no País

Correspondentes no País _ _ .

Capital a Realizar _ ' .

Banco do Brasil[- Depósito Especial - Alu-
menta de Capital _

'

.

Outros Créditos : .

-

,

Imóveis : �
.

Títulos e Valores Mobiliários:
Obrigações Federais .

Apólices Municipais '

'\'
.

Ações e Debêntures ...............•.••..

Outros Valores ',' .- .

C - IMOBILIZADO
Edifícios de Uso do Banco .

Móveis e Utensílios ", ..

Material de Expediente .

Instalações ',' , ' .. , .

D - RESULTADOS PENDENTES
Juros e Descontos .. : t .

Impóstos .. o •• ,1, ••
�

•• ;. ••••• o •• \ ••••• o o • o� o • o ••

Despesas Gerais, e Outras contas '
.

E "T CONTAS J?E CQ:MP.11!NSAÇAO-
Valores em)Gar�nti'a : I

•••••

Valores em Çu�tódia : .t .

Títulos aReceber Cle"C/Alheia .- .. . .,'
/ ' " "

, Outr�s Contas,'" ',',' .,:
:.; -.,:.

a) Dr. ADERBAL RAMOS DA SILVA
a) HORACIO SABINQ pOIMBRA

I a) ANNIBAL SIQUEIRA CABRAL
� ,

j J;' J
•

"

45.451 .962,40
, 70.428.419,60
16.655.857,70

140.739,00

213,941.111,90
418.221. 682,30
304.256.132,70

1 .380.878,10
14.242.800,00

25.757 0200,00 \

11. 034.545,20 sae. 834.350,26

32 . 003 .446.20

'1 . 93�. 000,00
769.550,00 (,

1 .082.000,00
428.493,-20 4.212.043,20 �.025:049.839,60

16.783.737,10
.

1.3 . 633 .176,40
2.134.100,3e
3.081.959,40 35.632.973,20

-0-
-0-
-O---,.

,I
..
"

141.450.739,80
2 . 257 .068,00
77,,314.515,60'
13�274.596,40

'-

'234:296.919,80

1.427.656.. 711,30

LONDRINA, 31 de Dezembro de 1959
Diretor Presidente

\- Diretor Superintendente.
Diretor Gerente o"�

v �. '.
, <

, D :ti: B ,I T O

DESPESAS DIVERSAS
Honorários da Diretoria - e Conselho .

Ordenados e Gratificações .

Contribuição, do Banco ao IAPB, LBA e SSR .: .

Alugueis . .' ' ..

Despesas Diversas '
" ',:

Telegram!ls e Telefonemas .

Gasto de Material o o •••••••••• o •• o •••••••••••••••• � •

IMPOSTOS ,.

DESPESAS DE JUROS _ " .

COMISSõES PAGAS OU CREDITADAS., -

.

AMORTIZAçõES DO ATIVO
'

Móveis, Utensílios e Maquinário:
/

Importância levada a crédito de Fundo de Amor-

tização do Ativo Fixo .

Instalações: (Abatimento nesta conta .

QUTRAS CONTAS
I

Amortização de débitos duvidosos' .

FUl'l'DO DE RESERVA LEGAL
Transferido para esta conta, 5%, sI o lucro li-

quido do semestre , .

FUNDO DE RESERVA ESPECIAL

Irnportância levada a crédito désta ,conta .

FUNDO DE PREVISAO
I 'Importância levada a crédifo désta conta .. , .....

,.
PERDAS DIVERSAS

t :

r>,
.

, �':

DONATIVOS
.

Doacão à Fundacão "NOSSOBANCO" :': .

SALDO- QUE SE TR,:\.NSFERE PARA O·EXER'éíCIO
SEGUINTE ' .' ":�'$.'''''' ""

.�.

a) Dr. ADERBAL RAi'IIOS DA SILVA
a) HORÁCIO SABINO COIMBRA L:�
a) ANNIBAL SIQUEIRA CABRAL

Agências em instalação': BRASILIA

20.000.000,00
40.000.000,00 60.000.000,00

1. 693 . 087 ,�O
4 . 000 . QOO,OO
1. 999

� 21�,00
4 . 000 . 000;00

F - NA EXIGíVEL
P A S S II V O '

Capital o o o o o o o •• 0 ••••••• o •• o o. o o o. o o o. o. o •• J
Aumento de Capital : .

Títulos Redêscontados (Operações de Café)
Obrigações Díversas .

Agências no País ',' .

Correspondentes 'no Pais ' .

Letras a Pagar e _ .. __ '

Ordens de Pagamentes e-Outros. Créditos .

Dívídendçs a, Pagar ' ;' . .

H - RESUL';rADOS PENDENTES
'

Contas de Resultados r ••••••••••• , •

I -::- CONrAS DE CQjMPENSAÇAO
Deposíüantes de Valores �m Garantia e em

. Cust/ldia , .. ,
' .' .

Deposítantes de Títulos em CObrança no País.
Outras Contas ', : .

•

a) RUBEN FERNANDES' CAMPOS

)

71.692.31)4,60

1. 804.229,70
338.802.422,00
240.653.572,50
19.825.911,00
1 .853.385,00

54.850,70 602.994.370,90

40.257.346,70
5.614.557,90' 45.871.904,60

132.676.978,70 Fundo de Reserva Legal .

Fundo de Previsão
.1"

: .-
Fundo de Amortização do Ativo Fixo· '. , .'
Outras Reservas ',' ..

,G - EXIGíVEL
,

-DepÓSitos:
à vista e a curto prazo:

De Poderes Públicos
'

.

De Contas. Correntes Sem Limites .. " ,.

De Contas Correntes Populares .. , .. , .. , . ,.
'

De Contas correntes Sem Juros .

De Contas Correntes de Aviso ; .

Outros Depósitos, ',' �
.. '

a prazo: I

A Prazo Fixo '. ,', . , "
' '

.

De Aviso Prévio , r •

OUTRAS RESPONSABILIDADES
.

.

648.866.275,50
124.728.515,00
-Ó-'-

308 � 162.049,60
4 . 249 . 266,80-'
1.975.000,00

23 .479 .41ff.30
3.140.380,10 465.734.629,80 1.114.600.905,SG

7.066.581,6íJ

143.707.807,80
77.314.5i5;60
13.274.596,40 234.296'.919,80

1.427.656.711,30

oontador Geral -

T. C. - CRC. Pr. 1915

C R É D I T O

150.275,20
1.549.745,70729.600,00

11.567.388,00
739.525,30

1.167.899,70
•

I 4.736'.571,10)
631.543,50

SALDO TRANSFERIDO DO SEMESTRE ANTERIOR .. ' .

REVERSAO DO FUNDO DE PREVISAO .. .' .

PRODUTOS DE OPERAÇõES SOCIAIS,
Compreendidos: Juros Descontos e Comissões, de-
duzidos os que passam para o semestre seguinte ' .

OUTRAS RENDAS , , .

19.572.527,60
927.973,40 20.500.50_1,OO

Prejuizos verificados,
DIVIDENDOS AOS .ACIONISTAS

_ ',,' / \. _

'

11.0 Dividendo dê 12% a. à., ou seja, Cr$ �2,00 ',',
-

, I .\ '," ,.. ,.

por ação , . 1.200.000,pO
idem sôbre o Aumento de Capital : .. : : : 1.25!)._405��80, 2.450:. .'405,80

'PERCENTAGEM DA DIRETORIA !' -----'.-, .: '-.� ,',

10% sI Cr$ 1l.111.839,fiO, lucro líquido, do semestre ,........... "1.111.184,00
PERCENTAGEM E GRATIFICAÇõES A PAGAR AOS
FUNCIONARIOS . o •• o ••••• o o • o • o o o •••••• "�'., o •• '._ o • •• • o:••••• o o • o ••••• o o o ". � • o o-f

•• o. O' o o o o. o 0,0 Co, 0 ••••• o.'

2.775.631,50
13.384.343,00

, 466. ,*53,20

987.074,30 . 1.630.751,90

280.839,20

S,ub":Total ..... �..
' 39.�38. 519,80

555.592,00· �" " ..

:
, .

'\',

• ••••1•......... � • " •• ó • ; ••• 787.259,30

�. ooo�OOO,oo

"

'''';i
i

,

1.606.876,.20,
: � .(.. �.

"

,

" ,

•••• ••• 0 ••••••••• ;-0 o ••• o.

"

1'. 609 . 005,80

, 200.000,00
, 'I

• •••• , ...., ••••••••• ";": o ••••

,

491.537,60
..

.
,' I

51.850:380,50,

LQNDRINA, 31 de Dezembro de 1959
(.

Diretõr Presidente)
..

Diretor Superintendente
Diretor Gerente

" ";.

'y •

",1

/

,"'"' .

/

a) . IWBEN F�RNANDES CAMPOS

\.

47.22,8.025,40
2 .922 .334,20

.:>

'/

(

•

" .
.

51,850.380,50

oontadpr Geral -

Tr C. - CRC. Pr. 1915
<:
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Mineiro, força
desconhecida.. _
(continuação da 4." pag.) dos acontecimentos, já este

rucis" no Brasileiro de Fu-' íam mascarados". Se a in
ebol. Novamente tivemos tenção de José Araújo foi de
ue jogar a primeira partída "gozação", pelo ao menos,
m nossa própria casa. Nes- também serviu para que ve�
a base, se não eonseguírmos jamos a realidade e nos be
triunfo, nóssa esperânça nerícíemos tomando todas as

aírão quase que p�r com- providências cabíveis, no

teto. Depois do que conse- sentido de que se dê o devida
uímos contra Paranaenses I valôr ao escrete mineiro.
Gaúchos, aqui,' não deve- Também, de forma alguma,
os nos de�cui.dar e tent�r acreditamos \que "à masca

contra os mmeiros, uma VI- ra" tenha tomado conta dos
óría conseguida com o nosso nóssos çracks. São por de
tegral sacrificio! Um em- mais simples e modestos pa
te ou a vitória dos nóssos ra se' deixarem - influenciar

adversários, sígnírícará pra- com os resultados ' obtidos.
ticamente, a nossa desclassi- Sabem que o futebol não
ficação! Só a vitória poderá condíéíona 'a vitória aos fa
nos dar condições de jogar voritos, se êstes não fazem
pela classificação lá em Juiz por a merecer. Temos certe
de Fóra, no segundo cotejo. za que, hoje 1 todo� atuarão
Cuidado, pois! com o mesmo despreendi-

CAI:tIOCAS ACREDITAM menta, a mesma raça, fibra,
QUE OS "CATARINAS" JÁ coragem, sacrifício e díscí-

TEJAM "MASCARADOS"ES plína, dentro de, completo
- Não vamos julgar aI! in- respeito, ao adversário, pois,
tenções de José Araújo, res- só assím, poderão faz jús '1

ponsável por importante co- uma vítóría ante tão perigó
luna "Ronda Diária" em o 50;'.'; bravos representantes
O JORNAL da Rio, quando, das Alterósasl A luta pois,
na edição de 14 último, -adí- "Catarínas'' com as mesmas
antou que os mineiros, no armas que já caracterizam o

jôgo de hoje, contra os '"Ca- "ei'cr(te-raçudo"!
tarínas" poderiam ser bene

ficiados pela nóssa "masca

ra". Disse êie textualmente:
"A esperânça dos mineiros,
que não podem contar com

sua fôrça máxima, é que os

catarinenses, nesta altura.

TELHAS, TIJOLOS "

CAL E AREIA
IRMÃOS BITENCOURT
c " I � 8 A O ARÓ. f O N f" li O t
ANTIGO DEPÓSITO OAMIANI

HOMENAGEM À SELEÇÃO
BARRIGA Y'ERDE

Envia-nos O' colega Luiz Carlos Amante, da imprensa
-

,esportiva de São Francisco do Sul e óra em tratamento no

'Hospital "Nerêu Ramos" o acróstico abaíxo ;

IDE S �O
,V A LÉRIO

,zIlt\ TON
I V O

EGAIN TE

/

ANT O NINHO

LAURO S' ONCINE

SOM B RA

AR R UDA SALOMÉ

Dr. osy A LDO OLIVEIRA

-

Dr. CLO V IS MERLIN

(I SNI�IELLO
NIL S ON

MARRll: C O

R A.TO<
AL M ERINDO

TElIX

P
E
O
E

ICOLÉ

IRINHA

BRACINH

GAL GO

MA S SANEIRO

BRAN

NELINH

-

t: S AUL OLIVEIRA

G UINGA DIN

LONI

Queremos com êste nossos acróstico, prestar a nossa

homenagem aos bravos, rapaze� �omandados por sa�lzi
nho, pois, como cronist,a esportIVO, ora afastado das hdes

radiofônicas e jornalísticas, não poderiamos ficar no ano

animato quando todos os catarinenses do Sul e do ,Norte
,

irmansdos souberam' tributar suas homenagens a êsses

briosos rapazes que no Paraná e no Rio Grande do Sul,
desfraldaram a eandeira da vitória do Fut-ebol Catarinense

que "de dia para dia se agiganta no cenário esportivo nacio

naL Para a frente, seleçã0 catarinense! Vamos enfrentar

os min'e'iros, com "garra", com amor às côres da bandeira

de Santa Catarina, agora que temos um sério compromis
so,:" o de representar o, futebol do Sul do país.

AVANTE JOGADORES BARRIGAS-VERDES
LUIZ CARLOS AMARANTE

N. R, -- Ao acróstico' acima com a devida

vema do autor, enxertamos o têrmo B R A V O �
pois outros também que deram sua con"tribuição ao êxito,
da Seleção, entre eles os drs, Fernando Oswaldo' de Olivei
ra e Eros Clovis MerUn; o pres1den�e da F.C,F., sr, Osnl

Mello; o preparador físi�o professo� Arruda ,Salomé e Q

arqueiro Nilson e o dianteiro Sombra.

FLORIANÓPOLIS, DOMING.O, 17 DE JANEIRO DE 19'60

. .,:, .

_ .OBJERYAIfDO E .COMEITANDO...

,�HOW DÉ ElSQUI- 'AQU�'i'.Hio t�ã� nb assunto tem irande;'in- to,. é Ob-Hgado ';n,�li"ar, anteã
lii:M:" ITAJAI �

fluência. Não 'v�Ós iar mar; 'vt� �: púj:>l1co.· ; .

FJi informado de que haverá g�m de que o� críticos 'de outros Meu nobre amigo, josé MaU.
no próximo dia' 31, um "sPOW" Estados. se aproveitem da situa. Jc, você está multo longe, com

de esqi.aquático na Cídade ee 'Ião. O nosso
-

futebol melhorou isto não está em condições de es.,

Haja), . om os patrocmadoras c.)

Iate Clbe Cabeçudas, srs. Ca.los

Renaux e Genésio Lins. O ll!r.l
motor e o comandante Luiz Ma_
rio Corrês Freyesleben: Os esquí., NO SE

ao futebol.

cem por cento, 'mas, falta meíno, crever, perdest� uma oportunl
tal' muita coisa que está ligado dade de ficar sereno. Tens razão,

quando não se tem matéria, pre

para_se uma bõa "linguiça'.

PARANÁ

FESTEJOU A

TAMBEM
a-io es São os mesmos queestlvJc'i:ll
nesta Capital, fazendo parte da

programação da 'Semana da Ma

rinha", quando deram uma bo.
nita erlbiçã6 de esquí, para o nos,

VITORIA

Ontem, à tarde, conversei com

I

A DELEGAÇÁO MINEIRA

Sexta.f�ra às 20,25 norae, a

d�as moças d� Curitiba, estas me Delegação Mineira, deu entrada

Informaram, 'que lá festejaram a no Lux Hotel, Gostamos muito da

g:ande vitória dos c�tarinenses ·.P8Ti 1 cía de todos, prtncípalmen.,
se. Públ1co sobre os gaúchos. Até os próprios te nos seus Impecáveis uniformes.

JOão Soares de Lima, o meinor paranaenses soltaram fOgJetes à ApresentarMl1_se bem. Os nosssos

esquiador brasllelro de 1959, es, noite, comemorando o grande reí , parabens , ..

t'tl'á 'presente e permanecerá (!ll_ to dos barriga-verdes, Turma ALBERTO DA GAMA MALCHER
rante 15 dias 110 Iate, afim de bôa,.. O ÁRBITRO
Instruir os futuros esquiadõres I

O árbitro do éncontro de hoje,
deste Clube. As desesas serão p�r JOSE ARAUJO Só ESCREVE é o senhor Alberto da Gama Mal-
conta dos patrocinadores. Foi uma PORQUE (ESCUTA cher que no último encontao em

POl to Alegre, teve uma des�da

C.-J"C;iic, em todos os pontos de

grande \n\clativa dos dirigentes (!o José AraUjo, o cronista esperta;
Iate Clube Cabeçudas. Farei o vo de O JORNAL, da C apítal
posível de ir assistir, o magnt.'l.
co "show" dos ortlstas do esquí,

\
,

UNIFORME PARA SELEÇÃO
CATARINENSE

Fedeml, escreveu uns tópicos cri:
troando a nossa Seleção, dizendo

que o futebol \ braslleiro está de

caindo, Só porque os catartnenses

VEnceram os seus adversários. O
'r.oss-, nobre colega ficou admíra.,

Os torcedores barriga_verdes, de., do, pelo que aconteceu aqui no

vem colaborar com a FCF, no I sul a respeito dos Jogos do Cam
sentido de sue esta faça os uni, peonato Ilrasllelto de Futlobol;
formes para os nosos atletas, pora Infelizmente êié' não esteve pre;
que se apresentem em Juiz de sente a nenhum dos jogoS, Só es.

Fóra, com a aparência de uma de-- cutou II< leu aprovettando.ae pa.,
le gação espontiva. ra fazer das suas -costumetras to-

Façam Isto, porque o apresen., Iíces, Quem está, metido no assun,

Desembarque da delegação catarinense, pelo Buper
convatr da Real Aerovias Brasília vendo-se Lázaro Barto ..

lomeu, que repreesntou o jornal' O ESTADO, em Pôrto
Aleg; P, por ocasião do jôgo entre catarínenses e gaúchos

O grande arqueiro Catarinense, GAINETE, desembar
cando do Super Convair da REAL AEROVIAS BRASILIA,
sendo aplaudido pelos torce.dores e fans da Capital. "

CLUBE 15 DE OUTUBRO
\,1';:4 FaJamos votos de que êle

1'e;>lta c mesmo, Igual ao de do,

mír.go JC .p.
)

CONVITE
Os FOLIOES DO CLUBE 15 DE OUTUBRO tem o pra

zer de convidar os distintos sócios e exma. Famílias par�
o grandioso GRITO DE CARNAVAL a realizar-se no dia 23

de Janeiro no salão do mesmo, com início as 22 horas.

A soireé será abrilhantada pelo conjunto Regência.
Ingresse e convite com os componentes dos Foliões e

na portaria do Clube,

MISTER K

CdtiJ--
)"'�"

�''''1 .

�� ,

li'
.'
f I

,
. -

. O SECRETARIO

#
GAINETE o espetacular guar dião da Seleção Barriga- Verde,

Estaman'

\ -. '
hãaselimin tõnes,

,.,.-,. r" .- -

"

(continuação da 4." pag.) AS autoridades da compet�çã� I
'cíal n,o 1/60, �a parte dos con., 3) A Secretaria da Federação' Florianópolis, Caixa pistal n.O

Ballsa n.O 3 - Clube de Re� são as seguintes: 'co'l'sntes_ ao páreo de Double. Aquática de Santa Catarina, a, 471

latas Aldo Luz: Árbitro Geral _ Luiz Oscar de Scull, 'pois realmente o Cl';'be- ;ro'lielta esto ,concor.-êflala, ;VI_' Esta ,se'-f>l&.!';<t-'..!l.iiR .��t�rá "

2.° Pá�eo ,Bal1sa n.o 1 - Clube Carvalho. \ Náutico América Inscreveu a tando assim que futuramente ve- COl'l'.e$p�nd'(llclg, [1\.1e vier aberta'

N F. Martlneli. Juizes de p\1rtida _ Itl!ffiaI guarniçâo composta pelos rema. nha a se rp.pêtir o desagradá·" em mão dê t.rcelros.

Balisa n,o 5 -- Clube de Regà� TremeI. dGres Harry Kreutzfeld e Edgord vel eqUívoco de omitir uma guar� ;<;t",--
tas Aldo Luz.

1 Juizes de P€TCUrSO - Norberto Germer. A guarnição- em apreçQ nlção Já inscrita para comunicar A propósito fie. corresponnên ,ia

,Ballsa n.O 3 Clube Náutico Muller ,_ João Bi'tista d"s San- cOl'rerá na b�isa n,O 5, na prl. aos dignos filiados que não mais demais formulários, deverão ser

Au:érica, tos _ Llborlo Sl1va. melra eliminatória, ,e na segun_ aceitará inscrições de guarnições datilograf�des de outra forma

3.0 Páreo: BaUia, n.o 1: Clube Juizes de Chegada _ João ,Mo- da, dia 18, correrá na balisa n,O 3, que nâo venham preenchidas em não serão mais aceitos.

Náutico América, rio 2iommer _ Oavaldo Silveira _ 2) No páreo d\ Out·Rlgger a 2 formuláios apoplados. �ecretarla da Federaçi\,0 Aqrá-
EaUsa n.O 3: Clube de Regatas·Abelardo Abraham. r.emos com timoneiro, na bal1sa �ica de Sata Catarina, em 15 de

Aldo Luz. NOTA OFICIAL N.o 2'/60 n.O 6, acrescente-se o segundo Outosslm, camunca que a En_ janeiro de 1960.
Ballsa n.o 5: Clube Náutico F, RESOLUCõES DA ENTIDADE componente d" conjunto do Clube tidade possue lmderêço� o qual'

Martlnelli. Retificação -da Nota OfiCial 1/60 I N. F. Mal'tinelli, Ernesto VaJ.l seja: FASp, Rua Trajano n.o 14 ALTAMIRO CUNHA
4.0 Páreo: Ballsa n.O 1: Clube ue 1) Fica retificado a Noto, Otl. Filho. - 2.0 andar - Sãla n,o 4. 1.0 secretário

Regatas Aldo Luz. Guarnição "A' �'!:"SSssSSSSSSSSSS%SSSSSSSSS,*SSSSSSS%%SSSS"''''S%%''''SSS%SSSSSiSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSiSSi

A�:;:::.
n.O 2: Clube

NáU+,t�ol A sua Rádio Ani.t� est�rá fa!ando h�je, a partir das 13,30 hs., diretamente do Estádio,
BaliEa n.O, 3: Clube N. F. Mâ�l- da rua Bocaluva em maIS uma Jornada SPORTSCOPE '

nelIl Guarnição"A" '-- '
�

B�l1sa n.o 4: Clube N. F. Marti- A V A I - X A T L E 'T I C O
CATARINA X MIM"S

nelll Guarnição "B".

Bal1E!II n.O 5: Clube de Regatas SABTA
.Uda Luz. Guarnição "B"

Ballsa n,o ô: Clube Náutico

Cachoelrll<,
.....

5.0'\Páreo: para o páreo de 4

3em timoneiro, que será reallzado

em Blumenau, foram Inscritos as
,

seguintes guarnições:
Clube Náutico América: Rema_

dores: - Rolf Ewald - João da

Silva - Wlegand Thels - Osmlll

·Schuenemann.

Clube Náutico Rlachuelo: Na�

dadores - Oscar TzeUkie Moa

cyr Tzellkle - Nery plrath ,.-

Osny Hermogenes da Sl1va.

6,0 Páreo: Ballsa n.o 1: Clube

de Regatas Aldo Luz

Bal1sa n.O 3: c:ube Náutico A-

mér!ca.

Ballsa n.O 5: Clube N� F, Mar,

tlne1l1.

7.0 Páreo: Ballsa n.O 1: Cluba

N. F. Martlnell1. Guarnição "B"

Ballea n.O 2: Clull.e N, F, Ma!�I_

nelll, Guarnição "A",

BaUsa n.O 3: Clube de Regatas
Aldo Luz.

Com relação às, El1mlnatórlas
em Blllmenau, foi nomeado Dele_

gadl d� Ent'óade, o' senhor Mar

cílio Medeiros, que

••

,

GERAIS

HUBERTO HUBERT, JAREM ARAÚJO� SOUZA JÚNIOR, REINALDO LIMA E HÉLIO K. SILVA ESTARi\O DETA

LHANDO ESTA TARDE ESPORTIVA.
PATROCINIO DAS MASSAS ALIMENTíCIAS FIO DE OURO, PRODUTOS CHAVES E CAFÉ AMÉLIA,

;$S%'%SgS%SS%%%»SS%i"SSSSSSiS$SSjLS%SjS"S,.SSi�SSSSSS$SSSSSSSSSiSSSSSSS,.SS%SSSSSSSSSSSSSSSSS'
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I VEIRA fCLINICA DE CRIANÇAS _ DOENÇAS DO, PULM.W ._/O I H E T O H ('on.uILór1o e 8ea1diia�.
. COÍl&wtu, _ TUBj!;J<CULOSE _

d d R /A' Derem.o Lua,. liAA apto • lil!l:onda • 6·l>-lel.. Consuhórlo '. _ Rua: Felipef{llbefll:l e A.rru a amos -,

�, 4a. 16 ,. ·11 Ilóral

I' Schmldt, 31.i - Tel. 8801.
)

.

:
'

rLORlANOPOLl8 . Tel.. - nu
' Horário: das 14 à8 Iii ·boraa.

ORA. EVA B. SCHWEIDSQN BICHLER I; ::'''::;d. , F"". "'m..o.

.CUNICA DE SENHORAS {CRIANÇAS I. DR. ANT�:�g:OUNIZ DE

CIRURGIA. 'l'RAUMATO'LOGIA

ORTOPEDI�
.

Consultório: JOão Pinto 14-
,Consuita: das 1::; à.s '17 .hO;as. dlá-

G E R E-N TE
.

1 II"mIng'os Fernandes ôe AQ u íuo-
� �

REDAfORES'
Osvaldo Mello Flávio Alberto de Ámorim André
Nilo T'a dasco - Pedro Paulo MachaQ.o. � Zu rv Macha
dó - Pauio da Costa Ramos � Carlos IA; Silv.eira Lenii,

. .

,

Eapectaltsta em molêatías de anus ,
l! recto

I'ratamento de hemorroidas, fistulu, .et-e.

CLrurria ana.l
CO:NSULTóRIO: _.:. Rua CeI. Pedro Demoro, 1553

c.o L A B O R A D.O,R E,S

I -

. Prof. Barreiro , Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
I
_ Dr. Alc íde, Abreu - Prof. \Carlos da Costa 'Pereira _:_
Prof; Othon (j'Éça - Major Ildefonso. Juvenaj ..;-. Prof.
Manoel ito de Orn el las - Dr. Milton _Leite' da Costa _

Dr. Ruben Costa _:_ Prof. A.' Seixas Netto � .....Walter
Lange - 'Dr. Acyr Pinto da Luz - AcY Cabral Teive.":'__
Doralécio Soares - Dr. F'onto(lra, Re,y - limar Ca rva l'ho
- Fernando Souto Maior, ASSISTÊIWIA DOS ADVOGADOS:

Estreito

ESCRI'TÓRIO Df A'DVO.cAfIA E
P'ROCURADO'RIA -/

POBI.ICI·DAQ.
<

Dr. ANTONIO GRILLO
' ,

Dr. EMANOEL CAMPOS
.

Dr. AUGUSTO WQLF
�

" .

.qr. M,AllCIO C,�LLAÇb
\

08""ar A. Schllndwelln -

.

.4 Idó Fe.naode.'
Diu -:- W"Uer Unhu.

HIEPR.SIN'T.�NT. Coelho, 1 ..,.... 1.0 andar

Vir,m.
I' Rua Jerônimo

1

i�!.Irt· ....nt8ç6ell A. S. Lu. ,Ltda
li I () : -. HUIl Senador naat.. 4b - ,_.

Tel. 225134
" i', u'lu 1(1Ia \.'ll.hrfa 657 ,�-- !'a,.IlJ $I -

.

Tel. ,&4-894»
'

, ........ ,·\'l�o' Telt'lrrM!co da UNITEl) 1·R.E8� IlJ - P)
.

AGENTES E CORRESPOllDENT8P.'
'

.. -til r.,t,lól" "" munltlploa de �ANTA, CATARI!"A
;\ N ,U N C I O 8

.

,

Ut41l1.nt. 'contrato, d�. acordo ('ü•• t.b�l. e ...
·

çlrol

- {_'

10--,- .Telefone: 3658salas 9 e1.'.r
Florian6polis

....

(OMUNI(A'CÃO AOS MÉDICOS. E
. ..'.

FAR'MA(ÊUTl('O�
.'1 PIAM tem a honra e satisfação de cemunrcar 'a{,;/l

.Iustrv» Médicos e Farmacê:upc'lS o lançamentó do ;no�o
,Induto do INSTITuTO BIoeH:q,nco MA;RAGLIANO.

GERIPIAM - H3
,.

. báse' de ·NOVACAINA sob forHl� altarÍle.ilté estabmi:v1a.,
nara' .) p.special emprêgo em O:cr!atria. no tratametÍto ati"
jiver3:'1,': man1f�'stacrões orgi'nicas do e,welhecimento e' da

..

.. (ABERTAS ATÉ 27 DE JANEIRO)

PARA ITAJAí JOINVILLE - CURITIBA
DH HENRIQUE PRISCO

1- fA.:CUlDADE, D."E, MED.ICI.NAPARAISO
.

U tIl M-O li ,p O "
�

�E'DICO !'�" '�ANT�\ CATARINA., ..

.. ,'.. I:��;:�I,'�. �lí��:n�:�_':�Il�;�O,- i I�scriçõe_s Para' Exame ,Vestlb�l�rs U P E ,R .po U, t ,Lo M'oA N (urso de EspeClaJl,aç�o no 1. n8l)'�'1 " Esta.rão abertas na Secretaria da Faculdade, sita a rua"� .,,;.
" '."':�" "

I t",I dos Servidores do Est�do.
'b I ..POLTRONAS RECLINAVElS - JANELAS PANÚRAMICAS

(Serviço do prol Marlan� de �n, I Ferreira Lima, as inscnçoes para os exa�e� vesti u aLe.s,VIAGENS O I R E TAS - ,

I drade). €Onsulta�:
..
pela manlÍ� no

I
das 8,30 às 11 horas e dasl: às 17 hara"s, da ,dia onze.ao dw.

PARTIDA FLORÍANOPOI.,lS 5.f� Hospital de Caridade. 'A tarde dBtlI vinte e sete do correN.te mes.
CHEGADA CURITIBÁ "

�12;f5 15.30 horas, em diante no consul- 'I' _ São;os seguiótes OS document-os exigidos para matricula:
RA·.PIDfr 1!'UL . BRASILEIRO . LTDA. tório? à Rua Nunes Mac_hado, 17, à) _' Prova de conclusão de curso. s'ecundária

-

u.. t3 esquina da 'l'lradeutes - Telet. �

completo (2 vif1,S) .

2766. Residência - Rua Mare-, :.' I'
cbal G��a O'Eça 71,0 141 :._ Têl. b), � Carteira �B IdentIdade;, ':-- ';,'._' ..'

3120: ,

'
. ,o, '''h'' "' -_.... _.'

"

·c'j., _.'A'test'rtilô"de Idoneidade"Mbral;
.

d) �.Atestado de Sanidade Física e mental;
e')' _ Ce-rtidão d� i

Nascimento. passada por' oficial de
R:eglstro Civil que comprav.e, a idade minima, de
.18 'anos;

.

f) - ,Prova) de pagamento: da Taxa .de Inscrição;
;g) - Fichas modêlo 18 e 19 'que comprove a vida es-,

colar anterior (2 vias);
.

, ·.h) _ Prova de Quitação com serviço Mimar.
. 1':

' j

A 'exigência da letra "A" poderá ser suprida pela apre-
.

! sentação -de Diploma do Curso Superior, reg.istrado na Di-
,

I retoria de Ensino Superior, I IO éoncurso q1,le con"tará de prova es�r1ta de QUÍl_:üca,
, Física e Biologia, será realiz;3.do na 2.a qUln�:�ena do mes de

'i- fevereiro.

:rodos os \documentos aci�a menCiOnad(,�, com exceçã.o
dDs diplomas, âe'Vem ter as fn;-mas reCk>nheeldu& em Tabe-

�ão de FlorianÓpolis. '

'

Ser� de 28 o. número de vagas a se'rem p_reenchid,as.

\
--- 'M�_ - ........,-:..__;__.,

Convi�amos aos paroql.j.ianos e amigos para assistirem

.I "

cOJ' à Missa de .30.0 dia em sufrágio da alma do Revma. Padre

.

$ ".' ; Ambrósi<Í'Smits; se-xta-feira. próxima, dia 15, às 7 haras,
d

l/ 'f/A'
lIIfI! o

"

"na Igreja S. Luiz da Pedra �rande;
"*

',o .' .�.:- \ "Antecipadamente gratas. ......

:- - nulJAl,IT'F ,TOOD orA Padre -\ustino Corstjens ss. cc.

I' .... . \ \_..,..--;-.,
- -

,

Vigário Substituto.I, '.... '110S, \lMI�JOS �

-I ." .

�"�,/:.�
..

-t
'. -------.-.

'---'

...

xt- ,"
.,'

>;0.il '. � ,

: Aular,�e Inglês
"�.

"J '�
,

'-�---"'"
.

--..-: PROFESSOR MR. c EDWARD CfREEN
. NA SOBERA�A" PRAÇ'� 15 DE NO\TE�;BRO .- ESQUIN.,\ )- RUA TIRADENTES, 36'

ioWA �'EUl�E SCHMIDT, 09,00 11,30 e '18,00 - 19,30 -'

t'II.I.Al. "A l-IA.lHm.A.�A" UÚlTK1TO. DO 1I:S,'!lii:EITfI

ASSI!'iATLJR:\ :\;\1UAL � .CR$ 600.00

'A rlireçã() lJ�O g'e rt-'spol;·sahiiiL.á _ peín�,
enillr.>\de, -precoces ou não.

A:úLl>tras e iniormàções á cUí>poslção dos

;vlédkc:' �� -Rua; Conselheiro· :Mall'a - 90 com

Z L. Steir:er &; Gia. - Agent.es_

. sen�,)re� I
.

IVIAJE MEL BOI

ÔNIBUS

VIAGENS COM ESCALA - PARTIDAS AS 7 e-' 1,3. HORAS'
AGENCIA FLORIANOPÕLIS ',_-. RUA DEODORO

'

ES,QUIN.-\ TENENT-E"-8Il!:.VEIRA - TEL.: 2172
�

\

,_\

L:

H
! \
·1 1

!
I

PROGRA�A,PARA O, M1!:S DE JANEIRO

; 1
, l
,

:1
j

'DIA 24(- D_omingo - SOiré�' dos Brotinhós.
DIA 31 - Domingo�:- Grito do Carnaval para pet�.,

záda, início à:� 16 horas.
.

Jnão·DIA '9 _::_ Sábado - Soirée
DIA 17 - GRITO DE CARNAVAL - Com a famosa

Escola de Samba � "Rubens Silva, da Rá
dio Nacional e TV Canal 7 e maill "OS CA�
RIOCAS SERENADERS" - Show e Car
naval.-Mesas na Secretaria do Clube.

.(

,
(

I.

,
.

RAUt �E�·EIRA ,(41D.AS
4.

'. � ,

";A"D V,'Q G A':D O

'''Queslões- . Trabathislas�r
Eser1torio; Rua João P1nto 'o. 18 BObO
: elerone n. 2.4'67 - Caixa, Postal .0. 28
I:iORARIO: Das 15 às 17 horas.

Doenças, de Senboias _ PI'OctO":
logla - E:letrlcldade Médica

DR. WALMOR ZOMER DR. NEWTON O'AVILA

GARCIA CIRUR,GIA GERAL
rtamente, Menos áos sábados. Re
sidência: Bocalu"", 135, Fone 2714' Diplomado pela Faculdade Naclo_

'nal de MediCina (Ia Unlv"fSldàde
do Brasil Consultório: Rua Victor, Mel-

EX,o'lntel'l'lO por concurso da. Mater_ relles n.o 28 ..
- Telefone 3307

nldade_Escola, (Serylço do pro!. Cons-qltas: 'Das' 15 horas em diante.
OctáVIO, Rodrlgl!les Lima). Ex- 'Resld'êncla; Fone, 8,423 Rua Blu..

'I ( A 's B A O .:. Q'O ' '10.', f 1. � 7 \

I
Interno do Serviço de 'Clrurgla do menau, n. 71.

. A".-rIGO)(.l;P')�'!,"; ("0 ... ,.".,.,."
.

Hospital I.A.P
..
E.T.C. do Rio de

"-.---o--'-'-"�--">:,":.""-:---' Janeiro. Médico do Hospital de
...,...--_-__....

Caridade' e àa JI,laternlàade Dr.

FOHHO
I R M A OS 8IJFt-lCOÚRT.

DI[ IHOLDEM,AR
"

8t:N;EZES
ESPECIALIDADE: 00-.
ENÇA'S D$' SENHORAS
-

' PNRTOS - CIRUR-
GIA -

AU�I�IA,lf·DE";' :

ESCRITÓRIO
Carlos Corrêa .

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS

.

OPERAÇÕES -

PARTO SEM DOR pelo métOdo
, ,)slco.protllatlco

(;O!lsullórlo: Rua João Plnt,o' n. 10,

Precisa-se de um auxíílar
de 'escntõríõ' Os' Interessados
.deverão 'dirigir-se por carta das is.ao as 18.00 baras. Atende

� esta Redaçã�,.. indica�da �:; 1_:�>r';e81c::�:�:�a�ua T�:�:r:�Idade. estado cívíl, aptidoes, I Blt'tencourt 11, 101
rérerêncías e· pretensões. � f .

.

.

��b ., DR. RURI GO�ES
Ar;[cNSINO

. MENDONÇA
fIIII'" MEnICO

,A 'VENDA N�S
\

BANCAS Df lORMAIS'
'E" RE�ISTAS

,I .

�

Formado pela Escola de
Medic ina do Rio de Janei
ro Ex-Interno da Materní
dade Clava Basbaum, da

Maternid::ide Pró-Matrê.
do Hospital da Gambôa
e do Hospital do IAPETC,
A ten.de provisória'mente

Pré-Natal - Partos � Ope- -

no H'ospital de Caridademçõe� -:- Doenças de' Se-
_ Pal.te da manll"- nhoras - Clínica Geral ..

Re8id�éta:
Rua Gal. B.ittencourt n. 121.'
Telefone: g651.

"
, "�i

,

Consultório:
Rua Felipe 5ichmldt .a: 87 .

Esq. Alvaro ·de .Carvalho,
Horái'lo:_-, _.-

Das 16,BQ �s· 18,00, diaria
mente A:,exGét{l "aos sálndos.

....

:'1"

I

DE

CLINICA GERAL

IÓ;sÇlp.elallst,. em molésUas' de' Se.
n hOl'as e vias \ll'lnárla:s. Cura ra_

dicai da�. Infecções agudas 'e crô·
.

_

ulr?s. do aparêlho .genlto':'urlnárlo
em ambos os sexos. Doenças do

_-----------.
.p ..rêlbo Digestivo e do s18tema TELHAS. 'TIJOLOS' ;:
nervoso. Horário: 10!AI à. 12. e "

. CAL E AREIA� I,> àS 5 boras -

. Consultór10:. ,.
. ,

r!ua Tiradentes, 12' - 1.0 aUda,., .!,RM AO·S r.B1TE'NCOl;)IRT:·
-, Fone 3246. Resfdê.ncla: �ua C '>, � 8A O '"'H.O - 'I�Q,j'H 191)·9 ..

[.úerda: éoutínbo, 13 (Chácara do ANTIGO DfrO'dr(_) DAIAIA"'-'
F;apanha Fap. 3248.

1M. M O' V E J S

s'o A R KI
Y I S LI f! A lOJ,A

, \

CONVITE
" '

l

,-----....;.-�-,--_._._._-

-

. Pequenas, Tunnas

CANT(i
---------------- .

l 'A, V Ac Nr D O (
:

OMS A B I 4 0-'
, .

Virg:ern Espec'ialidad
ia Ua. WETIEl n�DUSIRtAl . - .'� .Joln"llIe (Mirta rilegidrada)

"OnOmlla�se 't(� mpo e 'dinhelro t

f ,

"

.

.

,�... _� _ • ....:....._'h·-__ ..L<..:t .. � ....__.....��__ ...",.. .....�.�_�__""r_.._.•• ...... , �._.,_..,_,... ..._,._ ,� ....._ .....----- --
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.FI;ORIANÓ:POLIS, DOMINGO, 17 DE JÃN�IRODE 1960
--------------------------------��---------"O ESTAPO" O MAIS ANTIGO DiARIO DE S. CATARINA

-------------_._----------_
.._---------

Nelson Gouçalves 1'ãnçou na . no Brasll, terá nos "states" apre_'

praça seu novo Iang.play, com ocupação máxima de of�recer aos

'muita p:oprledade 1.,�1 .zado com o
I
discófilos gravaçÕes à altura do

neme de "Seleção ;., Ouro". A�: imenso prestígio adquirido por

maiores criações .ie l... eíson Gon t
sua fábrica, após um trabalho

çalves cerno "i\: '.," ... do boêmio" : digno dos maiores encômios.

)"Carlos Gardel', "Meu vício é! - Los santos, excelente con

você", "Nol'malista", "pensando junto vocal teve lançado ,leia RGE

lem ,ti' '''Renúncia', "Revolta',', um belíssimo Lp de ,12 polegadas,

''jJ>''cam1nh,emos'', "Hoje quem paga, nêle figurando grandes êxitos do

sou eu", "Deusa do asfalto" r cancioneiro popular internacio_

"Eseultura" "Argumento" e : i nal ,tais como. "La víotetera"
I

,

o.

I '
'

liA noite có meu bem", esta úl- '''P,etit fleur", "Ave Maria no

tilIla a úni�a gravação �pecral_1 morrov, "O gondoleiro", "Pio,

mente para esta "Seleção de Ou_ ve" "Y vendo unos ajas negros"

ro'" em homenagem a D.olores! 'e "�IO, Rio", Los Santos são real-,
I .

Duran. Será ..UI 1 c.vo sucesso na
.

mente possuidores de vozes nar-

o :::�::,�;.�,:�:���::::�,,: I =�::::';::::':7=:�:,,:� I Representanle
'

- A MU:3ID;]G lançou o Lp - Johnny Restivo, jovem de

I
.

"As cigarras ,m,t'nuam cantan., apenas 15 anos, velo' juntar-se ai
.

Necessitamos competente . repreesntante junto índus-

do", contendo sonetos e poemas já famoso "cast" RCA VICTOR trías de estofados, tapeçarias e colchões de molas, conhe

declamados po: Roberto Falssa!.. dedicado aos "teenagers". ResU.' cedor do ramo, a fim representar índustría de algodão e

O Lp é um" ll"!r.fp.p-em ao "po� vo, euj,� prímeíro disco reune sísal em mantas, desríados etc.

ta das clgarr,,�' Oiêgárlo MarllMlo, "Llke glrls" f;l "Dear someone", Dirigir cartas à I. R. M. Ltda, Caixa 'Postal, 4l�4
_

Ainda sobre r, YlTSIDISC, esta é uma excelente promessa de São Paulo.

--;- Cid'.Tjray',
<

que não é ou't';'h

senão o' conhecido 'inaest:o e ar

ranjador. Renat,s e� Oliveira, 'p;"
tencente ã<>' "cliSt" eia ,COPACA.

,
,Ni\o Sérgio,

BAN.A:, já tem no merca:clo o 'Lp d� IlnrSIDISC,
sê lo RGE. Alguns sucessos da I

/ ,sua gravadora,
n.O 3 da série "Soirée Dançante'

atualidade, como "Tema do con_ O acOntecimento d,e maior re

cêrto de Tschaikowsky", "Lave i� le vância na fonografia bra;sllelra

'" ma,ny splenclored thlqg", "La <10 an::> de 1959, foi sem dúvida :::

I
vloleterà�-ntll't'" Olt'rPll'� 'e "F-alo.a· .:....+,1d"!.\ii."-Pl'la�!áJ)J'1�ª".MU.,§rplSÇ,.
,de amôr outra. vez", .figuram nessa le 1.;ma filial nos Estalos Unidos

longa duraçã,o. (Fifth Aven�e-666.Ed, Thlsma.n

_ Nilo Sérgio contratou o ma: N. york), abrindo novos, horizon�

eõtro . Léo perachl que, doravante,

será exclusivo de Gravações MU

'lIDISl' em sua filial norte-ame-

etiquêta la.n�a'á símuttgneamsn.,

te com o .fIL.fU, i. trüna sonora

de "Ben_Hur".
- Reunindo os mais populares

roeks constantes do seu catálago,
a RGE editou o Lp "Festival de

'Rock" um punhado de alegres

melodias na voz e na ínterpreta,

-"r !Ião de uma dúzia de grandes can

tores". Dentre êles: pat Boone,

Don Taylor, The playing's, Do.

dle Stevens, etc,

- As gravações ROA VICTOR

de Neli

"Stupid

Sedaks, "Oh, caroU",

Cu:Pi�" e 'o long_play

BBL--81 "N'ell secta'ka" yem ude,
,

rando há: vã�ãs semanas a lIS1,a,'
dos ,

mais vendAdos. etn. todq o

� \;.,., -'

país.

rlcana.

-Muito bom o LP COPA-

CABANA "Cantigás de

com CarequIRha, Alta.miro Carri_ para demonstrar

lho e sua bandinha e Coral Infan- p1rito. de visão

o srrôjo e e's.
\

do, Diretor

sucesso ..

ESTADOS UNIDOS CONHE,

CERÃO MELHOR O BRASIL:

DISCOS

Diretor presidente

diante· da placa de

nos EE. UU.

tes par a diviulgação de nossa

núsica popular naqueLe país.

Este fato, como não pOderia dei.

xaI de ser, causou a ma·ior r-e ...

pa ClIssão nos meios discográ_

r::lda", ficos braslleil'os, servindo ainda

�il. Multo embora "reuna apenas Mus'níISCV" sr. NIlQ Sérgio, pes_

composições dedicadas à petizada, 50>1. Ílltimamente ligada a indús.

o disco em apreço deverá fazer tria do disco no Brasil e uma . �e

boa carreira, sendo mesmo um 'dos

melhores fançamentos da etlquê

ta do "caramujo" 'no gênero.

- "pa:'a ouvir sorrindo" é o

,mas figuras mais destacadas.

Os 'elicepcionals .lançamentos da

MUSIDISC, bem como das etl

q1.\êtas subsidiárias (Masterplece

titulo do mais recente Lp. de 'Audio Laborall:lry, A�cJrola" H;i_

Ivan Curl, exclusivo da RCA Fi Jazz e Junior} serão doravante

VICTOR, no qual o artista r,eaflr- conhecidas também, pelo público

ma as suas exqelente$ qualldade� nort�am.er;cano, este agora com Ide interprete, cantando números possibilidades amplas de se ln�

brejeiros, bem ao seu estilo. tegrar na verdadeira música popu·l
- :00 Lp. "Harpas maravllho_ lar nacional, no que ,ela tem de

sa�"-, gravado por Osyaldo Ga,ona, mais belo e, consequ�ntemente, I
a RGE ext�aiu duas melodias, mais s�lecionado.

,

lançando_as em 78 ro'tações. São Em virtude do catal.ago da'

- Um d:ls acontecimentos mais elogiáveis, conseguindo ,por Isso

,

importantes registrlidos na fo_ mesmo vendagens extraofdinárias,
nQgrafia brasileira em 1959, foi resolveu a dlr,eção Artística da

o lançamento, pela MUSIDISC, Rádio Gua:'ujá firmar um con_

de uma flUal' nos Estados Unl- trato com essa prestigiosa eti.

dos (Quinta Avenida, 666/365 _ quêta, a fim ele, lançar em, pri_,.

Nova York), 'Sobre ser, uma inl- rneira mão em Santa Catarina, 11S

clativa arrojadíssima de Nilo st:as produções.

Sérgio, homem experimentado no Através de suas emissô�as �ie

"metier",' Irepresenta também a ondas médias eZYJ-7, ,1420 kcls)
abertura de' excelentes pel'spec- e ondas curtas (ZYT-44, 49 me_

tlvas para a nossa música popular 'tros). a PIONEIRA do �'broad_

no exterior. PDssuindo as etiquê_ casting' florlanópol1tano leva aos

tas AUDIO LA,OORATORY; MAS- recepto�es d:l BraSil e do mundo,

TERPIECE, ,AUDIOLA, JUNIOR, ,tod!!s as segundas, quartas e sex_

RI-FI JAZZ, além de prensar no tas-feiras, das 9,05 às 9,30 hs,' o

Brasil ')5 discos das marcas VOX programa ESPETACULO MU.:J!�
e MGM, a MUSIDISC está am_ D. se EM HI-FI, focalizando ! 8

piamente cal!aci�ada a realizar nOr
tável trabalho eIp. prol das boas

elas �'Alma llanera", joropo de

pedro EUas Gutierrez ,e "Baião

dei harpa", do próprio Gaona.

p:'oduções nacionaIs, aquelas que

MUSIDISC ser constltuido

!-bng.plays editados obedecendo '11

um critério de seleção' dos 'InlS

na:s recentes sucesos da gr.;\ ':lo

dora em aprêço.

,Portanto, de

realmente possam ser divUlgadas. S!�_;_E(, pela iniciativa de sen di.

elJl 'centros mais desenvslvldos e, nâm .. cCI Diretor Presidente,·xU

o que é maiS importante, visando 'Juem rec,Jnhecemos um batalhador

um PúbUco bastante exigente lnfatável visand,� maior divul-

Por isso que NUa Sérgio, obede_

cendo ao mesmo critério adotado

ga"'':;c,, 1'0 exterior,' de nossos dt_

m o:; I OI ulares.

Ia

de

a"ssociadoB que desejarem ooncor_

re a<> pleito, são ,obrigados a ins_

crever_se na sede da ASPSC até

t�es (3) dias antes da eleição,
[ump"oas as formal1d�es do '9••

A família Pizani, agradece sinceramente a todos que
t"graf", único do referido artigo
� {) p,-evlsto na alinea "c" do ,,"'_

OS confortaram, com sua presença' e com 111anifest-ações de

pesar; pelo p�issa;,-1ento de seu inesquecível pai, tio, avô e

SEMINal TrCIbalhistd
A Dir�ção- Executí�a da:Liga da Mocidade Trabalhista, ..........

'

-----

recebeu a seguinte correspondência dó Companheiro Paulo PRESIDENTE DOUTEL

Baeta Neves, Vice-Presidente da Executiva Naeíonal do pelo avião da Cruz�iro Sul,
PTB. chegou nesta cidade, na sexta-ret.,

ra última o presidente ,ds. E?'ecu.
Uva Regional, deputada DouklUma. snr.

Carlos Alberto Silveira Lenzi
Presidente da Liga da Mocidade
Catarina PTE - Florianópolis

Trabalhista "de Sant9

de Andrade. O !lustre companneíro

segutu ontem para a cidade da

Imbituba, onde Inaugurou a no,

va séde do Sindicato dos An'u,

madores. Também deverá ser víst;

tada pelo presidente, a cidade qe

Crlcluma, onde ,travará contato;

Cofn os companneíros trablllhistas
e \'studará o clima de I�atlsfa
ção dos mineiros.

'.
Acusamos e agradecemos o recebimento do expediente

do prezado companheiro, datado de 22 do corrente; :comu
nicando-nos a eleição e posse da Comissão Executiva dêste

órgão, cuja constituição foi devidamente anotada nesta

secretaria,

Concitando, por seu intermédio, os correligionárioE óra

erhpossados a conjugarem seus esforços no sentido da cres

cente união e pujança do nosso glorioso PTB, servimo-nos
do ensêjo para, juntamente com cordiais cumprimentos,
enviar-lhe as mais calorosas

A L.M.T. reunru.se

feira passada.

na sexta.

No dia 22, teremoe nova reu,

nlão, onde serão abordados pro.

blemas de íntergsse de todos 03
,

' I

companheiros, bem como deverão I

ser traçados .os rumos de trabalho,

da L.M.T. no ano que se ink.ia.

Saudações Trabalhista'
Ass. Paulo Baeta Neves

Vice-Presidente, em, exercício.

Associação dos
Servidores Públi

cos de Sanl.
Calarina

Em cumprimento do disposto

nos arttgoe 31 e 57 dos Estatutos

socíats, .con .oco os assocíadns -la

Associaç';') d ,!;, fr,rvldJres publ1�

C03 ue 8'11lia f'atarina para '!l

Ef.ET(ÃO ;:-'0 CONSELHO dF ..

E'1t1�I",de. c, , ,c'icio 1960/62, que

SP. lf·ll.1'7lil'á 1'.0 pró'ximo dia ,;\)

(sábado',. tendo por locais:

S6de da A�} EC ,- Florlan{iu').
lis

-'/úclw da A!o-P,�C -----BruõQue

NúeleJ da AfPSC - Itajaí

Núcleo dr. AF-PSC - Joinville

Jl<úcl�'o ela AbFf'C - Tubarão
Não há quem não vá ao jôgo hoje; se contra os I De accrdc com o artigo 58, pa.

paranaenses alguns não acreditavam ainda, e se con- l'ágrafo 2.°, ,as mesas êlelto,als ,'e.

t�a o� gaúchos havia uma v�g� descon�iança, 'hoje rão Instala{l-\s �5 treze (13) !'!o.

nlnguem ma�s tem as suas duvldas - fato que all- r-as, e encerra!_se_á a votaçã::> 119

men��, em muito,' a, POs�ibili�ade de "imtrúmos pelo I dezenove (19) horas,
cano , como de resto -ha o rlSCO de que algum '''pé ,Em obediência a<> artigp 63, os

frio" resolva dar um pulo ao "Adolpho Konder", fa-·
zendo com que os mineiros comam a I:>anana, em vê,;
de nós comermos o' queijo.,

O pr�lema, toda.via, não é êste - ,o problema i.
entrar no campo e' assistir - assistir mesmo! - o jÔ
go. Se o leitor comprou cadeira, o que é digno dos
maiores encômios, meus parabéns! Chegará às três e

meia, digamos, de calça e camisa esporte, não apa- cl�8 12.
nhará sol, não terá ninguém, a não ser os jogadores,

. pela frente, poderá xingar o juiz e os bandeirinhas
.

l[)!(J.
em posição privilegiada, e nà eventüafldaaê" de urna

'

,
Ivo Gandolfi _7 piesidente�

retumbante vitória 9.e Il.ºss_� c�r�, o alambrado, es
tará alí mesmo - é só pular.'

,. - .. ., . .. .

Se, entretanto, a arquibancada é que mereceu as

preferências do distinto leitor, a coisa muda de fi

gura, e as possibilidades de uma bôa visão, do gra-,
mado desaparecerão quase por completo. E o pior é

que não, há remédio: se o individuo chega cêdo e se

n.banca, os que chegam tarde se apincham na sua

frente; e se chega tarde e se apincha, os que se aban

caram além de jogar-lhes' uma ou outra ofensa at;i
ram-Ihes também outras coisas bem tangíveis,' tais
como laranjas, papel molhado, abacaxís pôdres e, es'

porádicamente, uma garrafa de cerveja ou guaraná.
D9 que se passa em campo, isto, se o torcedor 'levar'Um
bom trans,istor, ,é bem capaz de se inteirar que as

irradiações estão mpito bôas e precisas, restando-lhe
ainda a risonha possibilidade de que num gol do nos- PúblicQ� consumidor como decoro

SO bando poderá pular e gritar como os felizes assis- rência dos modernos métodos de

tentes que vêem alguma coisa. .

. , I
vlnda são impressionantes.

Mas ISSO e se o leitôr preferir a arquibancada; se
N- h' id d d I

.,

" ao ' a necess a e e r,e em_

for para a geral, que Deus o guarde e dê uma vitória t _"jbrar as frequentes e a é rece..,. s_

de goleada para Santa ,Catarina' para compensar a .

-

, _

' Slmas promoções de v,ênda doe.

metade do esforço dispendido. De inicio, ficará uma Estabelecimentos A Modelar, cu-

�ora na fila da entrada, após o que terá a indiscri-
jf-F vantagens foram àvidamente

tível surprêsa de deparar com. o Estádio completa- aproveitadas pela fregueSia.' Vla
mente cheio; e não adianta madrugar, - fontes bem

, gens ao Rio PO!' conta -dos produ_
informadas já me gar�ntiram que desde ontem aqu(l-

, las dependencias se acham lotadas.
'

" .,'
tos probel, sJrteios entré' os com_

pradores de mercadorias algumas
E se fôsse apenas isso, i�mão, não era nada, um

.

sacrificio de vêz em'quando até faz. bem. O caso é
de valôr superior a Cr$ 50.000,00,
ps sensacionais "35 em cada 13/\

que, não contand,o os torcedores, há; ,.obstruindo a vi:- de compras" para comemorar em

são, uns cinco postes, dez policias à cavalo (essa não!)
uma bandeira de Santa Catarina que quando' é des ..

.fraldada tira a visão de um terço dos assistentes três

bares, um alambrado que pouco falta, para se� Uni

muro, um bandeirinha e a ea-birie'da Acesc que tem\
a

'inquesflonável vâí1tagem de iãiel' com,�he '�s repór'te..l" de tradições e nem sObre os lou_

, ros do passado, por mais recentQ
res esportivos descrevam com a máxit\).a fidelidaqe Ob

lances da partida que' não foram vistos pelo torce-
que seja, aqui temos hoje, 'a. con

dor, justamente por causa da dita càbl.ne da Acesc,
tal' aos nossos leitores, mais uma

'que tem a inquestionável vantagem. .. etc.
sua espetacular oferta, vinculada

i t d
à promoção de vendas, ora .em

E, em v s a o panorama, pouco resta ao espec-
-

t
curso, dos fam;lsos fogões Cosmo-

tador, a nao ser a cer eza de que sómente os felizes
palita; a marca de maior conceltc

compradores das cadeiras ,além dos jogadores, dD

juiz, e do Governador, assistirão de fato a sensacional
e procura nas praças do Rio e São

batalha.
paulo, onde, em cada 100 fogões

vendidos, 90 São c.osmopollta.

�ôgro
F.�r.fnópol1s, 15 de janeiro .!�

MADEIHAS PARA
CONSTRUCAo

IRM Aos BlfENC()URT
! ON( 18G?

ANfl(lO DfPt',\lT() OA,.... iANI

COZINHE DURANTE
6. MÊSES POR CON..

TA, DE A
MODELAR
As, vantagens que advêm ao

maio último o 35.0 a,niversárlo,

aljlda' agora comentado, com sim_

.patia e sauçlades pel�, "'fregueSia.
O Clube Doze de"Agôsto, faz saber a quem possa in

',teressar que a Secretaria do Clube, somente receberá pro
E como A Modelar não vive Só

. E se me perguntarem o que se deva fazer direi

que, fora o violento e extremo recurso de adquirir uma
numerada" há ,o de colocar uma máquina fot,ográfica 'à

tiracOlo (não precisa ter filme), dizer que é, jornàl1s
ta e entrar 'no campo. Fora disso,' o melhor será ficar
em casa, e mitndar, à titulo de colaboração, o dinhei

ro da entrada.
Nada' disso, entretanto, é importante; O' impor

tante é responder a pergunta, que, está na bôca de

todos:
.

Agora como oferta brinde "Mo�'
'dela!'" estão sendo fornecidos,
grátis, para cada compra de um,

- . .,

togã.o C.osmopollta, 6 botljõés de�

Hélldgás..Correspolidente ao con_

sum:> normal de � msêes, num lar

comum.

E' mais uma estupenda vanta_

gem do magazln que, por esta e

!' p.�r. outras, VIV� r,.ealmente no co-IraÇao do povo.
Banana �u queij'o?

\'

Silvei"a Lenz;
O GOLPE DA ESSO

A "Essa Standard", conhecido truste petrolífero,
lançou nestes últimos dias, certeiro golpe contra os

" verdadeirds interesses brasileiros, e principalmente
contra a Petrobrás.

Com divulgada solenidade, promoveu a "pseudo
"nacionalização" da sua subsídíáría que opera em nos

so país, a "Essa Standard do Brasil", manobra, ofen
siva à nossa capacidade de discernimento, e coadju
vada pelas falhas da nossa legislação.

Como não temos uma lei que defina o que seja

uma-emprêsa estrangeira, ou o que seja uma emprê
sa nacionalizada; aproveitou a Essa, da pressão cres

cente que alguns legisladores nacionalistas vêm ta

zendo na Câmara Federal, e resolveu, dar uns "to

ques de tinta", tornando verde-amarela a Companhia

canaíízadora de divisas. para a sua matriz. Simples
mente, trocou de nome, ou melhor, acrescentou rim

nome, tentando abrasileirar- - o truste. "Esso Pe

tróleo Brasileiro S/A". Quer dizer a sociedade co

mercial éa mesma, continuará caudatária à sua ma

triz e tudo mais. Além disto, adquiriu novos direitos

como emprêsa brasileira, mas não contraiu Obrigações
como emprêsa estrangeira, pois como já rrízamos,
não dispomos de um estatuto legal que enquadre, que
submeta convenientemente a atual política estatal
do Petróleo. .

A remessa de lucros direta para os seus acionistas

continuará sendo feita, ainda melhor, com o, beneplá
tico de um .câmbío favorecido, ditado pela emprêsa.
Os privilégios que sempre teve na distribuição de de

rivados de petróleo, serão aumentacÍos, com a falsa .

nacionalização. Nunca poderemos formar uma com

panhia privada como a Essa para êste trabalho, e

assim, o monopólio que já é enorme, aumentará, fi,

.cando a ímpçsíção de prêços, ao arbítrio da mesma.

Mil e outros benefícios terá a "Essa Petróleo

Brasileiro S/A", inclusive com a reavaliação do seu

ativô, espalhará os seus Íucros, pagando menos ím

pôsto de renda, com as suas rendas tornando-se sem

pre maiores.

Assim, nós até estamos parecendo caranguejos
ou' pigmeus, que retrocedemos no prcblema que � vi

tal para a nossa auto-suficiência, e não conseguimos
conter artimanhas desta monta, praticas em nossas

barbas, de povo pobre e lí>ressionado pelo capital colo
nizador, que dá agora, frontal .investida degradante.

Estão de parabéns, os donos do truste, passaram,
hàbi1mente, por entre as falhas das nossas leis, e ain

da conseguindo os aplausos de uma turma de brasilei

ros, assalariados do truste dirigido por Rokfeller. -

de 1960

--------------------------------------,-.

-------_._-----_.

AGRADf('IMENTO

{

CLODOMIRO NEVES P!ZANI

hem C.Alno:Q§_!:1..u�. ª-cO�_P�l}_haram- � féretro. até sua última
morada, tornando êste agradecimento extensivo aos qúê�'
envíaram flôres, corôáS, cartões e .telegramas.'

Outrossim, aproveita o ensêjo para convidar a todos

�)ara a Missa de Sétimo Dia, a realizar-se dia 19 (terça
feira), na �greja Sto. Antõni�, às 7 horas da manhã.

CLUBE DO'ZE D'E AGÕSTO .

, �

I
'

COMUNICAÇ-A.O

A"Dil'etoria, do Clube Doze 'de Agôsto, comunica
ãOS senhQ:r.� associados, que para ingresso em sua._
séde Sociàl _e Urbana, é exigida a Carteira Social e o

Talão do mês.
Comunica, outrossim, que a Secretaria dará ex

pediente em dias de festas, no horário de 14,00 às

17,00 horas, e que em· hipotese alguma, serão aten

didos chamados na Portaria do Clube; no horár,io de

festas.

Florianópolis, 16 de janeiro de 1960

A V I S O,

O Clube Doze de Agôsto, faz' saber a quem possa in

teressar que encontram-se aberta �às inscrições para orna

mentação e decoração do salão do Clube para às festas de

Carnaval.
"

As propostas deverã,o ser entregues na Secretaria do

Clube em envelopes fechados até o dia 25 do corrente às

LO,OO horas.
Para �aiores esclarecimentos os interessados serão

atendidos na Secretaria do Clube no horário das 8,00 às

10,00 hOl'as, de segunda a sexta-feira.

Florianópolis, 16 de janeiro
A V I S O

postas para a admissão de novos sócios até o dia 11 de fe

vereiro próximo, e a partir <:l.essa dàta as propostas só se

rão julgadas após o carriaval.

Para tanto, a Secretaria do Clube estará funcionando
no períOdo das 8,00 às 12,00 horas e das 14,00 às 18,00 horas

de Sé�üpfia 'a sexta-feira, e aos sábados no hQrário das

8,00 às "12,00 horas, p!tra, qualquer esclarecimentós.
Florianópolis, 16 de janeiro de 1960

EDITAL DE CONCORRÊNCIA
O Clube Dode d!! Agôsto faz saber a quem possa inte

ressar que encontrai:n�'se aberta as--- inscri"ções para o ar

re�dament()' e exPloraç�o do Bar.e Rest.aprante dp Clube•.
As propostas deverao ser entregues na Secretaria do

Clube, em envelopes fechados atê o dia 26 do �orrente às

10;00�horas.
As condições do contrato encontram-se na Secretaria

'do'Clube, onde, para maiores el'lclareclmel'ltos os intere�sa�

dos serão atendidos no horário dás 8',00 às 10,00 horas Ele

segunda a sexta-feira.
' ,"

, \ "

Florianópolis, t6 de janeiro "de 1960
HIRAM DO LIVRA�ENTO - Secretário Geral
Dr. EUG1!:NIO TROMPOWSl{y TAULOIS"

FILHO - Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hoje 'o dia
- ,

.

dô' Esp'orte:
"

,

FUNCIONALISMO ESTADUAL. PEDE:

Abôno de Três Mil (
.

'

Por meio da Associação dos Servidores Públicos a solicitação, em forma de carta, ao" governa-
dor .: Ordenados baixos e situação aflitiva do funcionalismo ditaram a medi da.

A Associação dos Servidores Públicos de '

6) considerando que naquela sarnente, pedir a V, Exa. a con., panda nossa. confiança no reco

aUdiência, �. Exa. prometeu.n as cessão de um abono provisório de espirita de justiça que caracteví.,

-Santa Catarina acaba de encaminhar a S. aumentar os vencimentos dos ,1�:' '1'$ 3.000,0[' para o runcíonatts, za V. Exa" sUbscr,e1emo-�os,
E G d Herib H 1 f'

vldores estaduais. mo em geral, até que sejam estu, respeitosamente,
xa. O overna ar eri erto ti' se, o icio dadas e adotadas novas tabelas 'le' Ivo Gand,olfi

que pede a concessão de abono provisória de Esta Associação v,em, respei�o- umento de vencimentos. PRESIDENT�'

Cl;$ 3.000,00 para' (> funcionalismo estâdual
até que sejam�siudadas e adotadas novas ta

belas de aumento de vencimentos.'

"
- Eis, na íntegra, '-0 oficiá", enviàd� . pela:

A.S.P.S.C. ao governador do Estado: /

"FlorlanóPolis\ 9 de �anelro de
alimentação necessária aos seus 6

l'l6'J.

•

r ,U z. ,e I r o s

,MINEIROS,,', VISITAM' 'o
Todos os componentes da seleção em visitaao Governador da ci
dade _' Presente o representante do Prefeito de Juiz de Fóra
'.

-�...
A embaixada esportiva do Estado de Minas Gerais, que se encontra 'fresta cí� ,

rladé para cumprir partida pelo Campeonato Brasileiro
� qe �utebOl, esteve, on-

aos sustentos de suas famílias; rem; em visita ao gab'inéte do Prefeito Osvaldo ,Machado.

4)' considerando que seus ven, Na oportunidade, o dr. Rai- A reportagem anotou tam- nentes da representação es-

cimentos ,estão aquém do salár:o mundo Nonato Lopes, chefe bém .na salão de despachos portíva do grande Estado,
mínimo pago em Santa Catal"ina'

'
.

às nóbres classes dos 'comerciários
da delegação visitante, .

fez da Municipalidade, acompa- incluindo-se dirigentes "e.
e índustrtãrtos'; entrega das flâmulas da Fe- nhando 'a comitiva das alte- atletas.

�5)' considerando que V. Exa., na deração Mineira de Futebol rosas, a presença do repre

última audígncía, que nos conce-j e da Liga de Desportos de sentante . ela C.B.D. ao jôgo
deu, reconheceu que a situação Juiz de �ora.· de hoje, sr. Antônio de Lis-
do . pequeno funcionário é aflitiva Na qualidade de represen- boa Ferreira Gomes.'

'

e é _justo aumentarc.Ine o poder tante do Prefeito juizdefora- ,A visita de cordialidade 9,0

aquisitivo para que êle e aos que
1) Considerando os insistentes e

dMe depe�d�m nãO venham a con., no, achava-se presente o sr. Governador de Florianópolis
rmgusttcaos pedidos que nos são

tínuar aorrendo faltas; Rubens Furtado. foi feita por todos os compo- ses e mineiros.

[eito� dlàriamente por humildes1------------:'-------------.,------"'--- ---I- ...._ _

servidores do Estado, no' sentido

de auxiliá.los a conseguir melhrr

remuneração pelos servíços que

prestam;
2) c vnsíderando que os fun

cionários que nos procuram, qua

se na sua totalidade, têm pesados
encúrgos de fàmília; ,

3) considerando que o eontjn ao

Cl escrmerrto do custo da vida agl'a�
va dia para dia a situE(ção tman., I

cetra daqueles servidores, ímpe;
dlllldo_os. mesmo, que dqulram

I

Excelentíssimo Senhor Heriber-
to Hulse
DD. Governador do Estado de

Santa Catarina.
Nesta.
s"Cúhc:' Go��rnad.or, .I.
,-\,' D;rei orle desta EJnlidade re,

solveu em sessão de 5 do eorren.,

\�. apresertsr a V. Exa. r consí ,

:l.era,11.cl0S "pedidos contidos no

pre�p{ "�.'

-_.....'-------

PR'EFEITO

.Remo, Vela
futebol

o'

'Com a realização, pela manhã, das p��,
vas finais do Campeonato Brasileiro de Shar

pies, e das eliminatórias remístieas para a

busca da classificação para o Campeonato
Sul-Americano de Remo, e à. tarde, da sensa

cional pugna que travarão nó "Estádio'Adol
pho Konder" as representações futebolísticas
de Minas Gerais e de Santa Catarina, o do

mingo, em nossa cidade será inteiramente de
dicado ao esporte.

I

Que sejam felizes os nossos rapazes, no
futebol e na vela, bem como no remo, propor
cionando a todos aquêles que assistirem a es

sa verdadeira "festa do esporte" .
momentos

da mais intensa vibração e alegria. t.

e·

�--------------�------�--�------�--------

Florianópolis, sábado, 16 de janeiro de- 1960

"
'

.

NÃO VIAJARÁ' CELSO
Reunião Plenária' da Indus-'
trta. ",

O motivo de ter sido can

celada a víagem, é o de não
destino à .Gôíanía o sr. Celso .poder o Presidente pessedis
Ramos, que na Capital de' ta, no momento" se ausentar

Goiás iria participar da IVa. ! para o interior 'do país.
'

Ao ensêjo, ressaltou-se a

finalidade precípua do es-

.

Ao contrário do que est�va
porte, que' é a de competíção, sendo_ am,?l�men.te. ar_mncla

. capaz de solidificar os laços' do,
nao mais viajara com

de amizade' entre catarinen�

De acordo com a vontade exptesea da sra. d. Castorina Lobo de S. Thiago,

foi transferida para o mês de março do ano corrente, a posse da ilustre poetisa na

-aâeira anteriormente ocupada por Delminda Silvei1'(/. de S01fza.
Conforme" fo.i anunciado, \

23
. do mês cor-rente, a sessão

_.

prêmios e' menções honrosas
- será no próximo sábado, dia xolerie para a entrega das conferidas pela Academia,

nos concursos ltterarlos de
1959, aos senhores 'Taliarbas
Martins Costa: - JORNA
LISMO; Felix Aires e Ma-'
noel Felix'Cardoso: - TRO

VA; Quido Jacob Mayer,
Taliarbas Martins Costa e

Ari Carione: \ CONTO.
Em fevereiro, possívelmen

te, serão recebidos eis se

nhores Renato Barbosa e

Nereu Corrêa.

Ainda neste
-

ano tomarão "

posse de suas cadeiras os se

nhores Walter Piazza, José
Oordeiro, Custodio Campos,
Arnaldo Brandão e Almiro
Caldeira de ,Andrada.'

'Dentre de alguns dias se

rão publicados os editais pa
ra os Concursos ltterarioa- de
1960 e .0- preenchimento de'
algumas cadeiras ainda va

gas. É quasí certo que se

inscreverão para as cadeiras
anteriormente ocupadas por
Nereu RamGs-e Haroldo Cal

lado, os jornalistas Rubens
de Arrud� Ramos e Martinho
Callado Junior.

NA ACADEMIA CATARINENSE:

Posse de novos membros
Renato Barbosa, Nerêu 'Cor;rêa, Walter. Piazzit' José (ordeiro,. Custódio

Campos, Arnaldo Bradio e Almiro Caldeira de Andrada - Provàvél' a inseri

cão de Rubens Ramos e Martinho (a��ado Júnior.
•

.

_
.

.

��.r......",._,..�_.�..� ....-�.,.,_�.......�..-..-.-.."""'_w..-.�""'-'''J.IIIi'''V'''''''''''��'''''�'''''-�...........-'-._'-.__-"."""�"""""''''_'_''.-''r''''",-""""""",�

ho ue
�

de- Emoções na, Tarde d'e 'oje
ENHAR*SEaÃO MINf'IROS E (ATARINENl�S" NO MAIOR CONFRONTO DÊSTES ÚLTIMOS ANOS

OS protagonistas do eletrizante duelo de h01'e a' tarde
.

d t
'

'

.

,
,quan o era andamento o Campeonato Brasileiro de Fu- "

... Cetu,
Bacharéis d·a F.· F. em

\

.
-Santiago do ÇhUe, !

=:'�'S'''b''-r��$''4%%�%%%%SI:C a;s:»%%S'*b%SSS%%s:e,..'SSSi

Os doutores Celestino Sachet, Dilza Délia Dutra, Auro-
, ra Goulart.. Jherezinha de Jesus da Luz Fontes, Maria. Carolina

) .Galoti Koeríg e Therezinha Sachet viajaram com destino a San

tiago a fim de frequentar nêste primeiro mês de 1960, em cará
ter oficiai, um curso de cunho pedagógico na Escola Normal do
Chile e círculos de estudos linguísticos e literários na Universi
dade daquela capital.

E' com prazer que noticiamos o ocorrido, de v�z que,
desta forma, o, nome ·do Brasil e de Santa Catarina passará a

constar, mais uma vêz, nos cadastros culturais de um país da
América Latma, no caso o simpátICO reduto dos araucanos.

Nossos bacharéis seguiram confiantes e dispostos a

aprender e a dar mos-tras do que temos e produzimos.
Cóm mais esta realização 'a, Faculdàde Catarinense de

Filosofia, por meio de seus formandos, -prov,oca maravilh.oso in
. terciimbio cultural latino-americano.

NS'%SS%%%%SS%S%%SSSiSSSSSSSSSSSSSiS,*SSSSSSSSS$%SS$SSSS%%SggSSSSS

/

6ovêrno Federal Socorre Vítimas do
Tufão' �m' Lajes

RIO, 16 (VA) - ° ministro da Fazenda
.em face do que dispõe o art. 2.0 do decreto n.o
46.915, de 29,de setembro do corrente ano,

autorizOlf a entrega ao major Olavo Ferreira
Estrêla, presidente da Comissão de Auxílio
dos Flagelados de LÇlje�, Estado qe Santa Ca
tarina, a importãhcia de Cr$. 2.987.830,50,
para indenização das aespêsas com os traba
lhos' de socorro à população vítima do tufão
ocorrido naquele município e mediante pré�ia

. classificação da despêsa pela Diretoria da Des-
pêsa Públíca.,

'

Até mesmo as faixas de propaganda .politíca às
vezes brigam, em diálogos silenciosos, que se prolon
gam por vários mêses,

Em, cidade do nosso interior, ainda agora, ocorreu
uma dessas pegadas, com três faixas em rompe-rasga.

A primeira delas atravessou a rua, bem no alto,
pos_ta P.o1.: um de.v;oiQ de,..Ul.nio-Qliaà-ras':

A segunda, colocada um pouco
.

mais abaixo, in
,

terpretava a restrição, que um nacionalista fazia a

prrmeíra.
A terceira, estendida abaixo da segunda, expres

sava- uma conclusão lógica e terminativa de um pes
sedista de quatro costados, com a vantagem' de ser

:"também inveterado trovador.
;

Quem 'as lesse, tinha a impressão de que as três
revelavam um' só pensamento, pois o .panorama enfai-
xado 'era assim:

..

JANIO VEM Aí ...
NELE NINGUÉM' VOTE ... -

PÔIS TEMOS CELSO E LOTT ...

•

"

/

teboz.".À. esquerda, o pelotão

das A'Uerosas com a forrna-

ção com que enfr.entará pe-

la primeira vez o invicto on-

ze �ar.riga-verde'que é visto

f
)

no clicM à direita e que já

desclassijicoú dois poderosos
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