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Desde às 19 horas de ontem, até apro
ximadamente às·3 da madrugada, várias
ruas da Canital Catarinense estavam com

6 trânsito completamente interrompido, em.

virtude das fortes chuvas que desabaram,
Comuns nesta época do ano, as precipi

tações verificadas no dia de ontem, no entan

to assumiram aspecto verdadeiramente ca-
, -

tastrófico, provocando a intervenção dos.

bombeiros, que ainda durante o dia de hoje
continuam trabalhando,

Entre bonito e apavorante, diversas ruas

estavam completamente tomadas pelas águas
que se infiltravam pelas residências provo
cando pânico, Em diversos morros, como o

do Bode, Mocotó, "I'ico-Tico e outros foram
constatados vários desmoronamentos de pe
dras aue na sua descida levavam casas, dei
xando ao desabrigo centenas de pessôas, sem
eontudo se verificar vítimas,

o trânsito em diversa§ ruas.

Os prejuízos materíaís
sãJ'� in\�aleuláiyeis, [poís 'as

águas víndas ,C:'Os fuonte:;-,
tudo arrastavam na sua rü
ria torrencial caixões, ca:'
deiras malas g09.linhas,
suí'llO� mesas.' enfim uma
quantidade enorme de ob
jetos, tudo isso! v.�l,-se mo

rolar das correntesas, ruas

abaixo. As ihmílias pro
curavasr» abrigos ns casas

mais próximas e fóra de
um pei'igo imipente. .

Felizmente nao houve VI-

timas a lamentar.
_

São dignos de registro
os .serviços pr�;I;dos pelo
Dr. Deputado Osfiy Medeí
ros Régís, que foi em auxi.

'lia olis famílias orerecenco
abrigo em sua residência a

todos 'oue abandonaram
sua; casas. ProcUltJ.ndo, re
fúgio notamos a do .sr.
Godofrecl'o Marques e famí
lia Vlibld'emar Rosa e sua

fa{níli a Manoela Silva,
Louf(le� Cafethz Costa Se
nhora Percy Giba e Pirene
Cafetkz e muitas outras
que escaparam desta noti,
ch.. Urge que Q Prefeito

Muito embora sem causar vítimas, o trabalho das chuvas de ontem foi causa
de prejuízos materiais incalculáveis. Na foto trecho da Felipe Schmidt,

.

principal artéria da Capital.
O !bairro mais atingido No Estreito, que n�o pos- Municipal Sr. Osvaldo �a-

foi o da Plhinha, situado sue Isiste;na de esgoto as cha?I?; preste seu
....
valioso

na parte baixa da Baia aguns deixaram. um rastro auxilio �s vitimas «as .?huSul, que se apresenta com de sangue e tnsteza? sem v.§lS, pOIS q�� quase toú!:ls
um taspecto desolador. 'Os teto, e Sê in luz

_

eiétrtca. sao de famIlla.s pobres ..
prejuízos são calculados em Muros e h:1b:tl;.ç(1e�· '1e,;ã" .Na. rua Fe.h\p,e SchmId�,vários milhares de cruzei- baram atravancando o trá- prínclpal artéria da CaJP1'
ros. fego e pondo em polvorosa tal, houve desab�mento de

Os apêlos tem ,sido fe! a popufação. enormes prcporçoes e tur,
tos reiteradamente às Au, Prejuízos Incalculáveis mas de [trabalhadores ,dia
torídades Fed'erais, esta- foram causados pelas tor- Prefeítuna se revesíam \P3,
duais e municipais atra- renciaís chuvas de ontem árdua tarefa de :emover 3.

vés dos moradores e de que começaram às 16 horas terra. Na rua Nereu Ramos,
Associações de Classe, que mais OU menos. As ruas ,3 esquina com a Marechal
não se têm omitido, provi, de Maio e 24 de Maio, Pe, Guilherme, o muro do Gru,
ide�:llia11id'o �ôda sorte) Id'e dro Demoro, Princeza Isa- IP� Escolar Laura Muller
meios pf:a,ra minorar Os so- bel, Souza Dutra e outras veio abaixo, nao resIstIllcl.orrímentos dos mais dura- de zona baixa foram com- o volume dágua que deposí
mente atingi'�'os pela ca- pletamente inundadas tendo tau em seu interior, e írn,
tástrors. sido interrompido porisso, pedindo o tráfego, com to-
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p �O�Ol!e�nton�.��u�á�o�e�"�I�mo, d;�:'���amR��:':R� I.,. r
rimar que o Legislativo é o poder desarmado e, coitadinho dêle, por ter que

r

funcionar sob as vistas do público, em) lugar de gratidão ou compaixão, só re
cebe críticas e censuras, quando não o repúdio popular.

Aí estão verdades que se podem chamar de relativas. Dependendo do
ponto de vista, ora são, ora não são,

Em primeiro lugar, o que o povo renega não é o Poder Legislativo, base
da democracia, mas certos parlamentares que desatendem' aos propõsítos com
que foram eleitos,

Em segundo lugar, o Legíslativo, por estas bandas, não é tão desarma
do assim. Consoante os humores dos que o compõem, seja em âmbito nacional,

, regional ou local, pode ter polícia própria, com sentinela. à porta, para barrar
a entrada dos indesejáveis (os sem gravata, por exemplo). ou podem seus mem
bros portar, cada um, seu arsenal. Neste ponto, justiça seja feita, são ínarre
dáveis no il'espeito às suas próprias prerrogativas - só gastam munição uns
contra os outros. ' ,

: " , ,,�� Itil'�l]!;m terceiro, para que o' Legislativo precisaria armar-se? Para agredir
o povo', ou para dêle defender-se,�· ou para lutar contra os demais poderes?
Mas, o Legislativo não é a representação do povo? E os Poderes do, Estado
não são harmônicos entre si?

O Judícíárto também é desarmado e toma suas decisões em audiências
ou sessões públicas. Os Magistrados, porém, não vívenu a se queixar, nem de
falta de garantias, nem da maledicência popular.

:É que, nas democracias, a fôrça do poder, o prestígio da autoeidade,não está na boca dos canhões, mas na. virtude dos que dirigem os destinos do
Estado. As Fôrças Armadas existem para a defesa externa e para garantir a
ordem interna, mas não para emprestar respeitabilidades aos atos, decisões e
deliberações das autoridades constituídas.

Nas democracias, a arma dos Poderes é a confiança, é o respeito do po
vo, de quem todo poder emana e em nome 'dei quem será exercido.

A fôrça, o prestígio dos Poderes do Estado, reside no povo. Só êste, queé quem pode legitimar a investidura, poderá dar o apôio de que necessitam
para mantervsa,

Desarmado estará, portanto, aquêle Poder que hOuver decaído da con
fiança popular, como desarmados estarão os representantes do povo que se
descaminharem no cumprimento do mandato recebido.
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, L' 1 I M ller situado na esquina da rua Nerêu Ramos com a Marechal Guilherme teve o seuO Grupo DSCO ar _,auro li ,

t it (aci )muro completamente danificado e toneladas de pedras ainda continuam. a a�ravancar o l'an�l ,0, acrma

Embaixo, trecho da Avenida Hercílio Luz, vendo-se par te do canal destruido pelas chuvas torrenciais de ontem,

neladas de pedras espalha-
das Ipela rua.

Segundo apuramos com,

pessôas mais idosaj, aqui re,
sid'entes, não se ten:' no

"tícías de outras chuvas tão
violentas e persistentes
quanto as de ontem.
Vale trísar aqui o traba

lho dos bombeiros, que,
foram incansáveis no aten
dimento à popuãacâo Rei.
teramos, novamente, por
estas colunas, aos poderes
públicos, para que provi
denciem imediatamente 1}

Á�ndispensável àqueles que
foram vítimas das chuvas
torrenciats : de. ontem, bem
como aos particulares <om
a dcüção de roupas e 'man
tínnentos.
No interior, (Palhoça�
(Cont. na última Pág.)

SABOROSO�
SÓ CAFE ZITO Por tôda"a. cidade aspectos como os do flagrante acima são ;�omuns, A repara

ção 'Pelos poderes públicos deverá orçar a casa de vários milhares de cruzeiros.
'I

J_ K. transmitirá o tôda
de desordem e tentam em

purrar o país phra a in-

,segurança
RIO, 11 (V.A.) - Declarou o ministro da Justiça, sr, Armando Falcão

que "o presidente da República. superará qualquer dificuldade que por acaso

surja e, com tôda segurança, transmitirá OI Poder ao seu legítimo sucessor no

dia 31 de janeiro".
Declarou inicialmente o .sr; Armando Falcão: "'0 govêrno do sr. Jusceli

no conquistou a'mlena confiança da íNação pela linha de irrepreensível condu
ta democrática observada à risea em todo: o curso' de seu mandato. A preocu
pação central do atual govêrrio - prosseguiu - foi e será, até o último minu
to do quinquên io constitucional, manter intata a pureza do regime, colocan
do-o fora e acima de tôdas as contingências".

tranquiüdads
pela frente as

encontrarão
resistências

da lei, que será aplicada e

cumprida em qualquer cír,

custâncía, O presidente su

perará qualquer dificuldade

por tJi::.aso.

tôr'a : 8.•
surja e

segurança
qUe
com

transmitirá o Poder a- seu
legítimo sucessor."

'" TELHAS. TIJOLOS �
CAL E AREIA

I R M A O S BITENCOURT
CAI� BAOARÓ • fONE HOi
AN'IIGO DEPÓSITO OAMIANI

"Não houve nem poderia
haver desvios rJa, rota tra
çada, sobretudo af51ora,
quand'o menos de três mê
ses faltam para a la'ans_
missão d'o Poder ao eleito

nas urnas livres de 3 de ou'
tubro. .

Qualquer pertcrbação da
ordem, r.!arta de onde par
tir ....., continuou será
reprimida com en ergia e

vigm', Nunca cometería
mos o ,:crime ,de se permitir
que se substituisse à paz
pela anarquia.".
Prossegujndo, afir1Jlou:

"Os que arquitetam planos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OSVALDO GONÇALVES
Registramos em datla: de

hoje mais UlY.I anlversàrío na

talí.�io do jovem Osvaldo Gon

çalves diretor artístico da So

ciedade Carna'Valesca Grana,

deíros da Ilhía,
A aniversariante as fe1ici

tações ,é'.e "O Estado".
�.:

A N I V E R S ,Ã R lOS" .'

FAZEM ANOS. HOJE

- dr. Ilmar Corrêa
- dr. Wilmar José Elias
- dr. Getulio José utü,
- dr. Danílo Freire Duarte
- sr. Ladislau orams
- sr. José Hamilton Marfi,

nelli

- sr. Américo Souto
- sr. Nelson Murilo Alves
- sr. Adolfo Elpo Silveira
- sr. Per'ro Soares de Oli-

veira.
- jovem Ceris Calil Cherem
- prof. Custócío de Campos
- srta. Adilis Glavam
- srta. Elizabeth Delaanbart

Filizola.
- sra, Maria Alzir de Almeí,

da Lopes

GOSTA DE CAFÉ�
ENTÃO PEÇA CAFÉ ZITO I.___,

I
Recreativo de Panlanal'
CONVIT'E

Corintians

A diretoria do Coríntias Recreativo de
I

Pantanal,
tem o prazer de convidar V. S. e exma. familia para as

sistir o baile que fará realizar hoje, com inicio as 22,00
horas em sua séde social,

A DIRETORIA

Funcionária DATILO'GRAfA'
MóVEIS CIMO DE FLORIANóPOLIS IS/A. NE

CESSITA DE FUNCIONÁRIA COM CONHECIMENTO

GERAL DE SERVI'90S DE ESCRITóRIO EXIGINDO I
DOMíNIO OOMPLETO DE DATILOGRAFIA E APTI-!

I
DõES DE VEiNJDEDORA. ,

SALÁRIO: Cr$ 7:200,00 E COMISSõES I
TRATAR P�SSOALMENTE Á RUA JERóNIMO

COELHO,5.

o EDUCANDARI'O SANTA CATARINA
MARIA DA ,CONCEI'ÇÃO DE SALES COIMBRA

A Senhora Maria Madalena de Moura Ferro, essa

grande Educadora a quem Santa Catarina deve a for

mação moral e intelectual de muitos dos seus filhos,
iniciou a 5 do conrente a campanha que encontra anual
mente apôio e solídaríedade, não só em Florianópolis
mas em tôdas as cidades e municípios de nosso Estado.

Ninguém desconhece, atualmente, a ação benfase·

ja dos Educandários onde os filhos dos han�enianos
são amparados, protegidos e educados, e, mediante os

acurados cuidados que ai se lhes ministram, perdem
o estígma de "filho de leproso", adquirido pelo nasci

mento.
Nesses estabelecimentos de assistência social, dos

quais ressai, sem sombra de dúvida, o Educandário
Santa Catarina, um pequeno mundo a parte, composto
de mais de uma centena de recém-nascidos, lactantes,
pré-escolares e adolescentes axige, pelas circunstân�ias
congênitas, uma alimentação mais farta e substanciosa

do que requer, geralmente, a natureza das crianças pro
vindas de pais sadios.

Além dos alimentos, ricos em vitaminas e protei.
nas, o vestuárto, os medicamentos, os livros, as diver

sões - tão necessárias como os alimentos - reclamam
imenso cabedal.

E também é por todos conhecida e-> porque todos
lhe s:ntem as agruras - a ascenção do custo de vida,
a alta vertiginosa dos preços.

Que esfôrço, pois, que tenacidade, que sacrifício

impõem essas Casas, onde muitas vezes a despesa ul

trapassa a receita, àqueles que presidem as Socieda
des encarregadas de mantê-las!

Noites de vigília, horas de angústia perante o' sen

so da respcnsabílídade de todo êsse pequeno mundo

que precisa alimentar-se, crescer e se desenvolver par�
se integrar mais tarde ao grande mundo, de onde sal

um Edson, um Pasteur, um Marconi, um Osvaldo Cruz,
um Alvaro Alvim ou um Salk.

Imprescindível se torna, assim, uma colaboração
intensa espjrito geral de solidariedade, a fim de que,

I �

os Educandários não sofram os impactos da inf açao.
Se a despesa aumenta, urge, consequentemente au-;

mental' a receita.
O Educandário Santa Catarina precisa prosseguh

sem solução de continuidade a ação social e meritória

que vem desenvolvendo há mais de vinte anos.

O Natal se aproxima, os sinos que anunciam a vin
da do Messias não tardarão a repicar.

E Natal é festa de solíêaeíedade, festa de coope
ração em tôdas as campanhas filantrópicas.

O pequeno mundo que vive no Educandário Santa
Catarina aguarda uma doação generosa ou um óbulo
modesto, até mesmo dos que, encastelados no egoísmo,
jamais baixaram o olhar para a vasta planície dos so

fredores - onde há crianças que nunca sentiram o

calor de um afago maternal, mas que poderão vir a

irradiá-lo a outros S'êres, se o Educandário as devol

ver, um dia, ao mundo sadio e feliz.
A campanha de Madalena de Moura Ferro e suas

abnegadas auxiliares de Diretoria precisa triunfar.....
As portas por onde têm entrado tantos entes fra

cos e enfermiços e de onde têm saído tantos jovens e

tantas moças fortes, não poderão fechllil'-se.
O grandp Lar dos Filhos dos Hansenianos conti

nuará a ser mantido, porque, me,rcê de Deus, ainda há
muita nobreza de sentimentos, muito amor ao próximo,
muito ideal resistindo a avalanche de materialismo que
se despeja no mundo.

\

FINALMENTE HOJE NO LIRA 'I'ENIS CLUBE - TONY E CELY CAMPELO
." _..... homenageado hoje, na Rádio Guarujá,fjàs 21 horas. t

° COLUNISTA recepcíonará o Sr. Nel
son Campello, o jovem Tony e a srta,

�

Celly, hoje, no Aeroporto,Hercilio Luz,
Chegarão num dos confortáveis Convair
da TAC-Cruzeiro do Sul.

A RÁDIO Anita Garibaldi, com Osvaldo
Rubim, transmitirá a soirée de hoje no

Lira Tênis Clube .

° SR. ODSON Cardoso, Gerente do Os
e ar Palace Hotel oferecerá um coquetel
no lançamento da Revista RADAR SO
CIETY. ° colunista agradece a gen
tileza.

OS ESTADOS Unidos da América do
Norte, elegeu um JH:. John Kennedy. A
moda pega.

° "15 'DE Outubro" elegerá no próximo
dia 19, a Miss Charm. A elegante Rainha
- Srta. Arlete Cardoso estará presente.

����
GR7iCIA Regina Assis, Miss Elegante
IJangú do Lira T. C., representará o

Clube da Colina na escolha de Miss

Bangú de Santa Catarina, no proxuno
dia três de dezembro no "12 de Agosto".

TONY e CELLY CAMPELLO, ficarão
hospedados no Querêncta Palace Ho
tel.

,..,......,..,-_:,-�,��_.�. ";;íV-:.;:."';.;r-r: .......-,: ....''''� ...:;-�s:�� ,:?.or-7� .����·��h .c

COLABORE
.

N t I d �C· "":--� ,w.-p". !.� "COM o seu programa de expansão, o
com o a a a rranca 0- , rbl!b .

' Hotel Royal, oferecera ao pu ICO, pro-re, atendendo as senhoras que estão pa- ,. di 15 umatrocinando a campanha dos Cr$ 10 ou Yavelme�te. no PlrdoxImo t
la

,

e20,00.
-

sorveteria, Insta a a n� erreo, c�m m -

sas na travessa particular. Serao ser

vidos somente, sorvetes e saladas deO SR. NELSON CampeIlo, pai de Tony
e Cellv Campello, é frutas.

-
.
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OSVALDO MELe
A CIDADE VIVEU HORAS DE ANGUSTIA _ Atormenta que desabou na tarde de quinta-feira e' que

duro�l �oras a fio sôbre Florianópolis, foi sem sombrade dúvida a maior e a mais desastrosa de quanto assistimos até o dia de hoje.
O volume dágua despejado com rajadas de leste for

tíssimas ab�l�u o d:sprevenido espírito da população.
. .Os preJulzoS sao de grande monta, pois, a cidade
inteira sofreu o tremendo impacto das águas escachoan
tes e continuas.

As ruas com a iluminação pública apagada.
Arvores e muros em pontos centrais como na Ave

nida Herc ilín Luz desprenderam-se levando metros da
amurada do canal.

ICa�as comerciais foram invadidas pelas águas e a
que mais sofreu a nosso ver foi a bonita loja da Eletro,
técnica, que teve seus porões transformados em tan
ques, além de iprejuizos de grande monta nas suas mer
cadorias.

° muro de pedra da parte lateral do Grupo Escolar
"Lauro Muller" em toda a extensão veiu abaixo.

Sofreu grande prejuízo o 'Departamento de Saúde
Pública da Prefeitura com o almocharifado invadido
Pelas águas, fazendo estragos de grandes proporções.

Intransitáveis se encontram muitas Tuas, jn-íncípal,
mente as que recebiam o volume tremendo das águas
descidas dos morros próximos.

Casas residenciais foram invadidas pela chuva tor
rencial, enquanto automoveis em alguns trechos da ci
dade ficaram sem que pudessem se mover.

Um espetaculo triste, a que se juntou o estado las
timável em que se encontra Estreito, Coqueiros, Barrei,
ros e outros pontos que as águas cavaram profundos
sulcos e buracos nas estradas.

Desolação e pânico, o resultado da catastrófe que
abalou Florianó,polis e seus distritos.

Nunca se viu, podemos repetir aqui, em Florianó'
polis, temporal semelhante.

A Capital amanheceu ferida e a população apreen
siva e triste diante do espetáculo que a fez estremecer
doe pavo,r.

Grande foi a prova e maiOr sérá o tI'abalho de recu�
peração, obrigando o herário a gastar milhões para res,

ti'tuir à Cidade sua vida normal.
Queremos afinal, consi'gnar nestas linhas, nossos

aplausos aos denodados bombeiros pelo trabalho herói
co que prestaram à ,população, atendendo centenas de
telefonemas, durante toda a noite e pela madrugada.

Digno é poig de especial registro sua ação eficiente
e nobre.

O LIRA T.C., conforme já
publiquei lotará hoje, na

"soirée chíc".

UMA PLANTA - orquídea
Manda;yana Oculta, foi ado

quirida pelo Sr. Arno Kn:

de Campo Bon - R. G. S.

por cincoenta mil cruzei

ros" no Rio Vermelho, nesta
Capital.

DENTRO ,de alguns dias, se
rão ínlcíadas '.a,s comemora,

ções (ir" Semana da Mari
nha.

"

�"'e?:�}::�i��,�&:��
O EFICIENTE radialista e

diretor Artístico da Rádio
Diário da Manhã, Sr. Aldo

Silva, encontra.se interna,

do no Hospital ,de Caridade.
O colunista deseja-lhe, o seu

breve restabelecimento.

AMANHA, no Clube "12 de

Agôsto", será maugurada o

Expresso de Orquídeas. Es
tarei presente.

'i;�:i1���'\ó
JÃ ESTÁ passando o filme
do Baile das Debutantes do
Lira T. C" no Cine São
José. Será exibído até o

último dia do. filme "Os Dez
Mandamentos".

HOJE, será eleita a Mjss
Brotinho de 1960 do Lilfil,
T. C, Heloisa H, Za:niolo de

Carvalho, Miss Brotinho ,Q.e

1959, entregará a faixa.

NAIR Maria Laurindo, tes,

tejou ontem, com uma gran,
de festa o seu 15.Q aniver
sário. Vou comentar ...

A CIGARRILHA Tuscas
,

está acontecendo nesta Re-

dação.

ESPORTES: Hoje o Sr.
/ ,

Francisco Grillo, assulll'it'à
a direção do AVAÍ F. C.

UMA delegação de atlétas

veteranos, esteve hospe
dada no Lux Hotel, na

quinta-feira p.p.

O que surpreendeu, no temporal, foi o fato
de ninguém acreditar nêle até as nove horas da
noite, mais ou menos. Pois se era verdade que a
tarde não estava lá muito segura, com um cinza
relativamente feio a lhe pintar o céu, também
era verdade que a chuvinha que começou a cair

- �s três horas não prometia grandes façan has, quem
diria a mais tremenda tempestade de que se tem
notícia nesta cidade.

ÁS chico horas, ainda podiam ser observadas
�)essôas sem guarda-chuvas, esperando confiantes,
sob marquízes, que houvesse uma estiada; isto é
coisa para dez minutos .. diziam até.

Não foi; nem para dez, nem para cem. Uma
senhora, às seis horas e dez minutos, deu a me
dida da real importância da chuva, ao descalçar
os sapatos e atravessar, impávida, a praça XV _

local, pelo que se sabe dos mais bem servidos' em
boeíros e escoadouros, 'e que nunca encheu de ma-
neira tão comprometedora. I

Já às sete horas, as poucas pessôas que peram
bulavam pelo centro resolveram saltar da boléia e

tomar o rumo de casa - possuídos, àquela altura,
de uma vaga dúvida quanto à sua chegada íucólu,
me. E imprecaram maldosamente contra a Provi
dênc ía Divina.

Acontecimento dos mais pesarosos foi o de o

sr. Ananias Tancredo, conhecido quitàndeiro do
Morro do Bode, esquecer desabrigado o seu casal
de canários do reino, que estava em periodo fran
camente musical. Acresceu ainda o :pesar do dis
tinto comerciante o fato de encontrar 'pela manhã
o macho, moribundo, montando vigilante guarda à
sua companheira, irremediàvelmente silenciada.
Çorre que, em vista do sucedido, há hoje um amar

go silêncio 110 Morro do Bode, havendo mesmo uma

declaração do engraxate Euzébio de Tal de que não
mais frequentaria o botequim do supracitado Ana
nias - o que representa prejuizos certo para o dig.,
no negociante.

Houve gente que não dormiu em casa porque
não pôde, assim como outros houve, porque não
quiseram. Êstes, em maioria.

Quanto a mim, acho modestamente .que, apesar
de não ter sido um castigo de Deus, o temporal foi
um aviso. Há tanta sujeira nesta terra, tanto pó
embutido nos caixilhos dos grandes, tanta lama cor

rendo pelos 'canais largos da corrupção, tanta craca

no pescôço dos políticos, que só um balde d'água
dos bons, à maneira diluviana, poderia surtir certo
efeito.

Será que Iimpou ?

o QUE SIGNIF'ICA PARA NATAL O
"CREDI-FESTAS"

Vamos prestar, um serviço à opinião pública, dan
do-lhe uma ligeira explicação do significado do "CREDI_
FESTAS", lançado, durante o corrente mês, por uma

das grandes firmas da nossa praça.
Antes de mais nada, visa a modalidade facilitar ao

público as compras de natal e, quaisquer faci lidadas,
nos tempos difíceis de hoje, só podem ser recebidas com
apôio e simpatia.

Ninguém ignora constituir o crediário a forma pre
dominante de todos os negócios no Brasil e fora dêle.
É uma característica não só da economia atual mas é,
também, uma decorrência do contínuo surgimento de
artigos de confôrto e bem-estar, da evolução, do apr-i
moramento do bom-gôsto e da cultura popular. Ninguém
poderia pensar em comprar, com imediato pagamento,
tudo o que compõe a equipe atual das utilidades pes
soais e domésticas ...

Acontece que o nosso principal magazin, aliás (é
bom sempre relembrar isto) que foi quem lançou em

Santa Catarina a modalidade de facilitar os pagamentos,
há trinta e tantos anos atrás, fica, geralmente, tão super
congestionado com o movimento no mês de dezembro,
que muitos e muitos pretendentes, à contas novas, não
podem ser atendidos. Isso porque a abertura de novas

contas sempre requer uma perda de tempo com informa,
ções, aprovação .de créditos, -etc., etc ..

Para sanar essa dificuldade, para poder atender a

� todos é que- os Estabelecimentos A Modelar lançaram
a modalidade durante êste mês de novembro, do "Carnet"
CREDI-FESTAS. Isso signiifca que qualquer novo fre
guez pode receber de imediato um "carriet" com o cré
dito aprovado, utilizável para compras logo de imediato,
se qu izer, ou no correr do mês de dezembro se assim
melhor convir.

° "Carnet" é válido para compras em qualquer das
3 lojas A Modelar e faz jús, também, como todas as de
mais compras de natal de valor acima de Cr$ 4.000,00
ao presente de uma garrafa do finíssimo Champagne
Peterleago.

MAIS UM, VENCEDOR NAS ELIMINAJÓ
RIAS DE "A VOZ D'E OURO A8('-1960"

Quinta feira última, teve lugar mais uma eliminató
ria de "A VOZ DE OURO ABC-1960", no auditório da
Rádio Guarujá. Desfilaram cinco bons candidatos e ao

final do programa, a .comissão julgadora proclamou Joel
Carlos Lemos (residente à rua Major Costa, 68) vence

dor da eliminatória, com direito, �)ortanto, a disputar,
na Final Estadual. a honra de reprfsentar Santa Catari
na, na Grande Final em São Paulo.

As eliminatórias do maior concurso de canto popu
lar do Brasil prosseguirão nas próximas semanas, até
que atinja o �úmero de 9 vencedores.

O interêsse do público aumenta à medida que se

desenvolvem as eliminatórias e é de se esperar invulgar
sucesso ,para a Final Estadual de "A VOZ DE OURO
ABG-1960" .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITAL
Teodoro Geraldo e a Oeste
com Manduca; 2° - Que o

Suplicante e seus anteces
sores vêm exercendo posse
sôbre a gleba assim descri

ta, de maneira pacífica,
ininterrupta, sem oposição

EDITAL DE CITAÇÃO, de outrem e com "anímus ,

COM O PRAZO DE TRIN- domini"; 3° -, Que a gle
TA DIAS, DE INTERES- ba em tela é totalmente de

SADOS AUSENTES, IN- marcada e o Suplicante a

da Comarca de Tijucas, cultiva plantando, em .pa,

Estado de· Santa Catarina, quena escala, café e bana

na forma da lei, etc... na, tendo ainda encravada

FÃZ SABER a todos na mesma sua casa de re,

quantos o presente edital sidência; 4° -"Qu�, em

de citação, com o prazo de face do exposto, pretende
trinta dias, virem ou dele legitimar sua situação. de

conhecimento tiverem, que fato, na f'orrna dos artigos

por parte de Joaquim Ma-' 454 e segumtes do C.P.C.,
noel Firmo lhe foi dirigida I

para o que requer a y.
a petição do teor seguinte: ! Excia. designação. de ..dia,
- Exmo. Sr. 'Dr. Juiz de hora e local para J�ls�Ifwar
Direito da Comarca. - Joa, I sua posse ciente prev�a�en
quím Manoel Firmo, bra- I

�e o ó�'gã� do�. Público,
sileiro com 33 anos de com cítacão, apos Julgada
idade,' casado, lavrador, re-I por sentença a justificação,
sidente em Oliveira, nêste I dos confrontantes conheci,
Município e Comarca, por dos do imóvel, do Dr., �e
intermédio de seu Assisten., presentante do M. Público
te Judiciário e mrocurador nesta Comarca e dos inte,

HORARIO: 2as. 4as. e 6as. - das 19,00 às 21,00 no fim assinado (docs. [un, ressados ausentes, incertos
horas tos), vem perante V. Excia., e desconhecidos, por edital,

O às 11,00 horas com o devido acatamento, de trinta dias, (Art. 455, §
3as. e 5as: -r-r- das �,O ° propor a presente Ação de 10, do C.P.C.); todos

A
para

CONSULTORIO: Felipe Schrnidt, 19 - 1 andar Usucapião estribado nos ar- acompanharem
_

os �er-!ll0s
-- sala 2. tigos' 550 e 552 do Código da presente �çao, ate fmal

Cíví], com suas redações sentença, afim de que. no

V E N D E SE I
alteradas pela Lei Federal prazo legal! querendo, a

- n. 2.437, de 7/3/55, no de- I contar da cI.taçao e sob pe-

- " ri _"
curso da qual sendo neces, 'na de revelia, rupre�,entem

Vende-se uma cama antiga, estilo medalhao, sárío, provàrá: _ 10 _

I contestação. 50 - Não sen-

com mais de cem anos, em ótimo estado de conserva, Que, há vinte e cinco anos,
I do contestada a açao, �'e

ção; um guarda-roupa e uma mesa de seis pés, tam, por si e seus antecessores, I
quer de plano a procedên-

bérn antios.' está na posse de .uma gle-: cia da mesn:a, para qU� se-

g ba de terras localizada no' ja reconhecido e decJa�ado,
lugar "Oliveira", Primeiro I por sentença, o domínio de

Tratar à rua Frei Caneca, 139 Distrito da Séde dêste Mu- gleba a ravor do S�p!!can"

A ( O 'R D E O N nicípio e Comarca, a qual te, com sua traps�rlçao no

mede 35 metros de largura' Registro de Imovels; para
por 924 ditos de fundos, efeito de alçada da-se a

perfazendo a área de .... 1 presen1:e o valor de Cr
328.944 metros quadrados' 5.000,00. Protesta-se por

confronta ao Norte com ter� : todo o gênero de prQvas a

ras de Alaide Conceição dmitidas .em direito, inc1u

MontibeIler a Leste com I sive depOimento pessoal dos
ditas de Manoel Joaquim interessados. in.quir�c.ão �de
Firmo, ao Sul ,com José I testemunhas e vlstona. Nes-

�in�.�::::a,.n"%%hta,.nn%%%%%%%%%%n%n%%%%U%%h,.nhsusSiu,.n, I ��� t��mdOS�um!�t�s Ain�1��
GLANDULAS H�t��;f:) ���:��)1;��.j��

-

- Assistente Judlclano.

Em dita petição foi exara

rado o seguinte despac�o:
- "A., como requer. DeSig
no o dia 4 de novembro p.

vindouro, ás dez horas, no

Forum, pa�'a .a ju�tificação,
f.eitas as llltImaçoes e no,

tificacões necessárias. Ti

.iucas,- 24-10-1�60. (ai!) .M.
Carmona - JUIZ de Direito.

"Feita a justifi.caçãQ foi

proferida a seguinte senten

ça: "Vistos, etc. Julgl) por

sentença, ,par� qÍl� p}'<?du
za seus legaiS e .lund}cos
efeitos, a justificação de
fls. procedida nestes au

tos' a requerimento. de Jo�.
quim Manoel Fumo. CI
tem-se, por mandado, os

confrontantes conhecidos do
imóvel; por editais, com o

prazo de trinta dias, na

forma prevista no § 1°, do
art. 455, do C.P.C. os inte
ressados ausentes, incertos
e desconhecidos; pessoal
mente, () Sr. Dr. Represen
tante do M. Público nesta
Comarca. Sem custas. P.R.I.

Tijucas, 5 de novemorO de
1960. (as) M. Carmona Gal
lego - Juiz de Direito." E

para que chegue ao .conhe

cimento dos interessados e

ninguem possa alegar igno
rância, mandou expedir o

presente edital que será
afixado na sede dêste Jui
zo, no lugar do costume, e,
por 'CÓpiéll, publicada UMA
VEZ no Diário da Justiça
e TRES VEZES no jornal
"'0 Estado", de Florianópo
lis. Dado e passado nesta
cidade de Tijucas, aos sete

.

dias do mês de novembro
do ano de mil novecentos e

sessenta. Eu, (as) Gercy
dos Anjos, ESü'ivão, o da
tilografei, conferi e subs
crevi, Isento de selos por
se tratar de Assistência
Judiciária. (as) M. Carmo
na Gallego - Juiz de Di
reito. Está conforme o ori
ginaI afixado na sede dês
te Juizo, no lugar do 'cos

tume. sobre () que me re

:porto c dou fé.
'Data supra. O Escrivão:

GERCY DOS ANJOS

APARTAMENTO
JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE TIJUCAS.
CERTOS E DESCONHE-

CIDOS.
O Doutor Manoel Carmo

na Gallego, Juiz de Direito

Aluga-se ótimo apartamento, com dois quartos,
sala, banho, cozinha e área de servico situado à rua

Duarte Schutel,
>

Informações à rua Felipe Schmidt, n. 34, sala n. 6.

V E N D E-S E
VENDE-Ém ótima casa sita a rua Conselheiro Mafra

170, com bôas dependências, claras e arejadas, fôrros em

alto relevo, soalho de tacos com desenhos, lustres, glôbos,

lampadas e grande quintal. O referido imovel está no

alinhamento e desocupado para pronta entrega. Negocio

urgente. Tratar na mesma com o proprietário a qualquer

hora. A venda é por motivo de viagem.

CLíNICA DENTÁRIA
I

DR. LUIZ C. SILVEIRA DE SOUZA

HORARIO: 2as. - 4as. e 6as. - das 8,30 às 11,30
horas
3as. e 5as. - das 18 às 20,00 horas

DR. JORG:8 SEARA POLIDORO

VENDE-SE UM ACORDEON MARCA TODESCHINI,
COM 96 BAIXOS, 2 REGISTROS. EM PERFEITO ES
TADO DE FUNCIONAMENTO.

TRATAR NESTA REDAÇÃO COM O SR. MANOEL
BITTENCOURT.

saúde' e felicidade
W. H. ORR

Livro rigorosamente científico destinado aos leigos, escrito com o nobr'e
objetivO' de tornar amplam�mt€ conhecidd1o importante papel desempenhado
pelas glandulas de secreção' interna. Traz � hiz\numerosos casos reais: de1pa
dentes que, tratados das disfunções ,endocrinas, hoje estãe ansiosos por ,reve'
laJ� sua historia aos outros1que, como eles, buscam\saude e felicidade,

As perturbações glandu.lare18 devem ser cor1'igidas o mais cedo 'possív�l
,pois quanto mais 1'ápida a restauração d� eqt�ilíbrio glandular, mai01'es se1'ão
'as possibilidades dei evitar danos permanentes, fisicos ou mentais nãolsomente
no indit,í'cluo; como em muitos casos nos ,descendentes.

'

'

VIDA NOVAPARA. OS VELHOS - HeinZi Wolterek
CONTROLE SUA PRESSÃO - William A. Brams.
CONHEÇA SEU CORAÇÃO - H. M. Marvin
SAUDE E VIDA L0N:GA - pela boa alimentação

- Lester M. Morrison
VENÇA O ENFARTE '- William A. Brams
SEXO SEM CULPA -,Albert Ellis
NOSSO MUNDO MENTAL - Virginia L. Bicudo
.o CORPO HUMANO E' SUAS FUNÇÕE�� Elbert

Tokay
(com numerosas ilustrações e dois ATLAS

ANATOMICOI 'A CORES)

- 268 pags. 160,00
170 pags.· 120,00

- 2-22 pags. 180,00

- 186 pags.
- 212 pags.
- 144 pags.
- 282 pags.

160,00
140,00
140,00
150,OU

.- 258 pags. 350,00

312 240
paginas

OUTRAS
crtlzeiros

OBRAS
valiosas e atualissi1í11as

PARA SUA BIBLIOTECA DE ASSUNTOS CIENTIFICOS
Em todas as livrarias ou pela iCAr�A POSTAL 4.827

S. PAULO
................... . . . . . . . . . . . . . . . .

À D.P,J.R. - Caixa Postal 4827 - São Paulo
Peço que me' enviem pelo Reembolso Postal: '

Vida Nova Para os Velhos'

Conheça seu Cor�ção
Vença o,Enfarte

__o

I

Nosso Mundo Mental

Controle sua Pressão

Saude e Vida Longa
Sexo Sem Culpa
O Corpo e Suas Funções

Glandulas, saude e �elicidade

,.

(Assinale com mn X os livros pedidos)

.Nome .............. , .

Rua
v�-
-1t'_

Cidade

)
•••••• t ', •

Esta.l:o I'· .

• • • • • • • • • • • . lll' ••••••••••••••••••
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JUIZO DE DIREITO DA

'I �nteressado'R aus�ntes, incer,. será afixado na sede dês te
COMARCA DE T�JUCAS "OS e desvonhecjdog ; pesso , ] JUiZO, no lugía..r do costume

EDITAL DE,CITAÇAO, COM
I
almente, o Sr: D:r. Represen- e, por cópia, publicado UMA

O PRAZO DE TRINTA DIAS, tants do M. Público nesta Co' VEZ no Diário da Justdca e

DE INTERESSADOS AU,
I

marca. Dispenso a cítaçao TRES VEZES no 'Jornaí "O
SENTES, INCERTOS IE do .�erviço do Pat�imônio da Estado", ,él'e Florianópolis.
DESCONHECIDOS.

.

Umao, por entendê.la dasne- Dado e passado nesta cidade

,O Doutor Mano�l Carm�- .::�ss�ria �m fa?e ,da Jurispru_ de Tijucas, aos, quatro dias
na Gallego, JUIZ de DI_ dêncía nao so do Supremo dia mês de novembro do ano

�eito ,:':a Comarca de Ti- T:-ibur1.J F�deral como tam- de mil novecentos e sessen

Jud:>.s,.' Estado de Santa bl;:m do Tribunal de Justiça ta. Eu, (I}.,s) Geri'y dos Anjos,
C�tarm<l" na forma da dest� Est�dlO. Trata-se de ter- Escrivão, o datilografei, con,
lei, etc.... ras mtenoranas e a cautela feri e subscrev], Isento de se,

FAZ SABER recomendada diz respeito aos los por se tratar d0 Assts
a todos Quantos to presente terrenos

_ alodíaís de marinha, têncja Judiciária. (as) M.
edital devitação, com o pra; o. que nao e o ÚJSO da espé, Carmona Gallego _ Juiz de
zo de trinta dias, de interes; cie, Sem custas. P.R.I. 'I'íju; Direito. Está conforme o orí
sacos ausentes, incertos le cas, 3 de novembro de 1960. gínal afixado na sede dêste
Jesconhecidos, virem ou dêlo (a�.) M. c.arJ;'l1o,-?a Gallsgo - Juizo, no lugar do costume,
conhecimento tiverem, que JUIZ ·dK:: Direito . E para que sôbrs o qual me reporto e

por parte de .Osní dos San- chegue ao conhecimento 'do dou fé.
cos e s/rnulher lhe foi dirigi- todos e ninguem possa ale, Dava, supra. O Escrivão:
da l; petição do teor 'seguinn- gar ignorância, manc:ou ex, Gercy dos Anjos
te: - "Exmo.Iêr. Dr. Juiz de pedir o presente edital que
Direito da Comarca. Osnl --------- _

dos Santos e sua mulher Leo

nor dos Santos, I brasileiros,
- o primeiro lavrador e a se.,

gunda de profissão doméstí- JUIZO DE DIREITO DA
. COMARCA DE TIJUCAS

ca, residentes e domiciliados Edital de Citação, Com o
na vila ,:e I Itapema, desta -

Comarca, querem mover a
Prazi, de Trinta Dias, de In-

Presente ação de usucapião
teresstulos Ausentes, In-
certos e Desconhecidos.

em que expõem e requerem O Doutor Manoel Car ,

a \ V. Exia. - o seguinte: -

mona Gallego, Juiz de
1°_ Os suplicantes são pos, Direito da Comarca de
seiros há mais de vinte ,e cín 'I'ijucaa, Estado de San_
co anos por si e seus anteces ta Catarina, na forma
sores, de um terreno situado dI' t

.
a el, e .c....

no lugar "Ilhota", do muni-

cípio de Pôrto Belo, com FAZ SABER

a largura de 45 metros, con a todos quantos o presente
tendo a linha da extrema de edital de citação, com o pra

Leste '100 metros, ,e 1:1 linha zo de trinta dias, virem ou

da extreml:l de Oeste 120 me- dele conhecimento tiver.em,
tros - ou seja,fr.r 4.950 me- que por parte de Fra!lcI��o
tros quadrados; extremando Celso de Lemos lhe fOI dlrl

ao nOJ'te com qllem de Idüei- gida a peU,:.ão do teor se_

to e ao sul e a, Leste em ter- guinte: - "_t,;_.,;mo. Sr. Dr.

ras ':;e Gilberto IMeirinho, e Juiz de Direit,o da C.omarca.

a Oeste em ditas de sucesso-
- Francisco CelsQ de Lemos,

res do finado Eugênio Muller. brasileiro, maioi', caf1ado, co_

2.0 - A posse Ido referido merciante residente n.o lu

terreno foi adquirLda pelà gar "ItInga", dêste MunicL

suplicante há mais ,c,e vinte pio e Comarca, por seu bas

ranos e Isempre foi exercida tante procuradnr, o advoga-

do no fim assinado (do.c.
pacificamente, '::'ontínua ·e V E
Sem interrupção, tanto pelos junto), vem perante . XIa.

-

com o devido acata�ento,
suplicantes como por seus

propor a presente açao de
antecessores com I"animus- usucapião estribado no art.
domini". 3.° - Em vista do 550 do C. C., com sua reda_
exposto querem os suplican_ cão alterada pela Lei n. 2.437
tes regularizar a sua posse de 7/3/55, no d�c?rso da
sôbre o referido imóvel, de qual, �'endo necessarl�, pr�_
conformidade com a Lei Fe_ vará: _ 1.0 _ Que, ha mals

o'eral 2.437, :e 7 de março de de trinta anos, está na pos-

1955, que alterou o "'rtigo 550 ce pacífica ininterrupt.a,
do Código Civil. E para o dito �om "animus-domini", sem

fim requerem a designação oposição de terceiros, d� duas

do dia e hora para a justifi- glebas de terra locallzadas

cação exigida pelo artigo 455, no lugar "Itinga", dêf!te �u_
�'o Cód'igo d.c ProGesso Civil. nicípio e Comarca, devlda_

E para o dito fim requerem, mente ca.racterizadas no cl'C:k

digo, Civil, - na qual deve- quis anexo , e p�ssuind� as

rão ser OUvidas bs testemu- seguintes dimensoes, caEac
nhas Romeu Carlos dos 'San_ teristicas e confrontaçoes:

tos e Bertulino Lino Martins, _ PRIMEIRO LOTE - Um

a primeira ,:omerciante e a terreno rural, com 60 !lletro�
',eg'untla pescador, residentes de largura por 261 ditos de

3 ::omiciliados na referida profundidade, perfazendo a

vila, - as quais comparece_ área de 15.660 metros qua_

rãa independentemente de drados' confronta ao Sul

citação. Requerem mais que, com teiTas de Martim Fran_

depois da justificação, sejam cisco dos Passos; a Oeste e

feitas as citações do confron" Leste com terras do Reque_

tar:te do imóvel Gilberto Mei- rente e ao Norte com o Rio

rinho, do Sr. Delegado do da Itinga. Dito ter.reno é cor

Patrimônio. da União por tado pela Efltrada da Itinga.

pre.catória, em Florianópolis, SEGUNDO LOTE - Outro

do Dr. Representante do Mi- terreno rural, com 166 me

nistério Público nesta Cidade tros de largura por 947 ditos

de profundidade, numa ex.

e dos interessados incertos e tensão de 130 met.ros e 660 de
àesçonhecidos por editais de profundidade, numa exten
trintr:'!, dias, de acôrdo com ío são de trinta e seis metros;
artigo 455, citado; todos para área de 146.870 metros qua
falarem aos termos da pre_ drados; confronta ao Sul
sente ação dentro dOI' prazo com o Rio da Itinga; a Oes_
de cez dias, devendo ser, afi- te e Leste com terraú do Re_

nal, rcc�nhecic]o o domínio querente; ao Norte com pro

d.os s�plI,cantes sobre lo refe_ priedades de Edviges Cardo
ndo .Imovel: Requerem, ou-I so e José Joaquim Felipe. 2.0

trosslm, a dISpensa do, paga- _ Que o Suplicante cultiva

m�n�o cte imp�sto de tll�ns-I as gleb_§l.s usucapiendas; ,as
mlssa� e�tre_vlvos,- em VIsta, quais sao demarcadaf1 e tem

,d'o acorda0 dle 1.0 de dezem' suas divisas respeitadas. 3.0

bro de 1955, do Egrégio Tri- - Que: em vista do exposto,
bunal d� Justiça do IEstado, pretende legitimar � posse

que expoe: - "Quanto ao im- qUe vem mantendo f10bre as

posto de transmissão entre- glebas. Para dito fim requer

vivos, a eXigência feita ao a designaçã.o do dia, hora e

autor é iUJustificável. Em iocal para a justificação exi

primeiro lugar porque o Usu- gi,da pelo art. _451 do. C.P:C:.,
capião é modo loriginário dle na qual deverao ser mqUl�I_
adquirir a propriediade, pelo das as testemunhas no fim

que não será lí�ito exigir do �lT�ladas, na. p�esença do TELEGRAMA AO PRESI-

adquirente do imóvel, por es- org,ao do :ty.I. P.u�lIco, que �e_ DENTE D AREPUBLICA.

se modo de aquisição, o opa,
vera ser clentIfIca�o prevla-

gamento de imposto de trans illE;nte. R;equer maIS que, de_
O deputado petebista

missão entre-vivos. "Dár-se � paI[! ?-e .l.�gad_a POl� sent!"n_
present o valo' de CrI!> ça a JustIfI�açao, sejam cIta_ João Colodel opr,esentou

6
e

.

I ." .... dos os atuaIS confrontantes requeri.mrento ,solicitando o

.�OO,OO pala os efeItos le- Martim Francisco dos Pas- envi dt mensagem telegrá_
gals: "

�:ote�ta-,se provar o
sos, Edviges Cardo�o e José fica a Sr. Presidente da

a�ega�o cOl:n test�r::unhas e Joaquim Felipe, resident.es RepúbliUJ, soU'�itando da-

v�storIa st Becessall�. O as_ no local dos imóveis; o Re_ quela autori,e:'ade o iníCio
sIster: te. ql!e '�sta assIrJ� tem presentante do M. Público início da construcão da
sua resldencl� n�sta .c:ldade nesta Cidade; os interessa_ ponte sôbr,e o Rio

-

Negro,
onde recebe cltaçao. TIJucas, dOf1 ausentes; incertos e des_ na localidade de Três Bar-
18 de.outubro de _1960. (a�). conhecidos, por editais de ras, no município de Ca_
ClaudIO Ca.ramuru de. �,aI?- trinta dias; o sr. Delegado noinhas. O requerimento
pos - ASSIstente Judlclano. do· Servico do Patrimônio da ,c]'aquelt operoso parlamen_
"Em ,��ta petição foi exarado União, em FlorianóDlOlis, por tal' foi aprovodo pela unâ-
o s,egumte despacho: ,- "A., precatória a ser expedida nitlllidJl,d'e.
deSigne-se tempo e local p3J'a ----

_

.a audiência, feitas as int.
ne�essanas. Em 18/10/60.
(as) M. Carmo,J:)a. "Feita a

justificação foi proferida a

seguinte sentença: - "Vistos
etc. Julgo por sen_t.ença, palh
que produza seus leigais e ju_
rídlicos efeitos, a jllStificação
de fls., pr.ocedida nestes au

tos a requerimento '2_e Osni
dos 'Santos e s/mulher Leo_
nor dos Santos. Cite-se, por
mandado, o confrontante co
nhecido do i,móvel; por edi

I t�is, com o prazo de trinta
dias, nfll forma prevista no §
1.0, ,d'o art. 455, do C.P.C., os

l

r

1iNSINO
.",..

A VENDA NAS

BANCAS DE IORNAIS

E REVISTAS

Dr. Helio FreUas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - cmURGIA _

CLlNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrel.

to, das 16 às 19 horas (a:l la-

do da Farmácia do Canto).
Res.: Santos Saraiva, 470

- Estreito - Fones 2322 e

8387.

EDITAL
para o Juizo de Direito da
'I"a Vara; todos para acompa
nharem os têrmos da pre,
sente ação, nos têrmos do
artigo 455 do C.P.C:, por meio
da qual deverá ser reconhe,
cido e declarado o domínio
do Suplicant.e sôbre o alu,
dido tarreno, ficando cita
dos, ainda, para no prazo
legal, apresentarem contes,
tação e para seguirem a cau,

sa até final sentença, que
deverá determinar a expe,
dição do competente manda

do, autorizando sua transcri
ção. Dá-se à presente o va_

lor de Cr$ 3.000,00, para os

efeit09 legais. Protestando
provar o alegado com depoi
mentos pessoais, inquirição
de .testemunhas e vistoria,
se necessária, P .. e E. Deferi
mento. Tijucas, 19 de setem,
bro de 1960. (a&) João Bayer
Neto. '''Em dita petição foi
exarado o seguinte despacho:
- "A., como Irequer. Desígne
o Sr. Escrivão dia, hora e lo_
cal para a justificaçã.o, fei
tas as devidas intimações. T4
jucas, 19-9-1960. (as) M.
Carmona - Juiz de Direito
"Feita a justincação foi pro
ferida ü f1eguinte sentença:
- "Vistos, etc. Julgo por
sentença, para qUe produza
seus legais e jurídiCOS efei
tos, a justificação de fl&.,
procedida nestes auto& a re_

querimento de Francisco
Celso de Lemos. Citem-se,
por mandado, os confron_

tantes conhecidos dos imó_

veis; por editais, com o pra
zo de trinta diau; na forma

prevista no § 1.00 do art. 455,
do CJ'.C., os interessados au_

sentes, incertos e desconhe_

cidos; pessoalmente, o 81'.
Dr. Repre&entante d.o M. PÚ
blico nesta-Comarca; e, por
precatória, a ser expedida
para o Juizo de Direito da
4.a Vara da Comarca de Flo_

rianópolis, o S'r. Delegado do
Serviço do Patrimônio da
União. Custas afinal. P.R.I.

Tijucas, 5 de novembro de
1960. (as) M. Carmona Gal_

lego - Juiz de Direito. "E

para que ch!itgue ao conheci
mento dos interessados e

ninguem pos&a alegar igno_
rância, mandou expedir o

presente edital que será afi
xado nR sede dêste Juizo, no
lugar do costume, e, por có
pia, publicado UMA VEZ no

Diár10 da Justiça e TRÊS
VEZES no jornal '''O Estado"
de Florianópolis. Dado e pas_
sado nesta cidade de Tiju_
caf1, aos sete dias do mês de
novembro do ano de mil no
vecentos e sessenta. Eu, (as)
Gercy dos Anjos, Escrivão, o

datilografei, conferi e subs_
crevi. (as). M. Carmona GaL

lego - Juiz de Direito. Está
conforme o original afixado
na f1ede.dêste Juizo, no lugar
d.o costume, sôbre o qUe me

reporto e dou fé.
Data supra. O Escrivão:

Gercy dos Anjos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(1960/61)
I ÉPOCA

Exames de Admissão:
Inscrição: 16 a 28 de novembro.
Provas: 1, 3, 5 e 6 de dezembro, às 14 horas.
Documentos:

Certidão de idade (11 anos, até 31 de julho de

1961) ou fotocópia autenticada (não aceitamos pú
blica forma).
Atestado de vacina recente.
Atestado de Curso Primário completo.
Atestado de saúde.
Todos os documentos ·com firma reconhecida.
Inscrição: Cr$ 200,00

Nota: a) A prova de português será eliminatória, de
vendo 'Ü aluno tirar na escrita. no mínimo 5.

b) Os reprovados poderão retirar seus do
cumentos.

II ÉPOCA
Exames de Admissão:
Inscrição: 16 a 31 de janeiro
Provas: 16 a 21 de fevereiro,
Documentos: Como acima.
Ginásio e Colégio:

das 10 às 11 horas.
às 8 horas.

I ÉPOCA
Provas escritas : 16 a 30 de novembro.
Provas Orais: 1 a 15 de dezembro, para os que não fo
rem dispensados das provas orais pela Porto 294.
Nota: 1. Quem faltar a exames por doença, deve re

querer provas de 2a chamada, logo que este

ja restabelecido, juntando atestado médico.
Caso o aluno se achar �rnpossibilitado de

requerer, o responsável Jeverá encarregar
se do assunto, dentro de 8 dias a partir de

exame, visto o prazo legal das provas de 2a

chamada, ser para a escrita até 15 de dezem
bro e, as provas orais, até o último dia útil
de dezembro. Só podem prestar exames os

alunos quites com a tesouraaía.
Podem ser dispensados da prestação de pro
vas orais os alunos que tenham satisfeito as

seguintes condi.ções:
a) setenta e cinco por cento de f'requênc ía

às aulas e 75% de frequência às sessões
de educação física;

b) quarenta e dois pontos na soma ponde
rada das notas da média anual de exer

cícios, da la e 2a provas Iparciais consi
-derados pêsos dois e três respectivamen

te. (Port. 294 de 15/6/60; .Circula r n? 2

n.4aeb).
Nota: 2. O aluno que fôr dispensado das provas

orais de algumas disciplinas e que, em con

sequência das provas orais de outras, não

alcançou a média global' cinco no conjunto
das disciplinas, poderá candidatar-se na

mesma época, à .prestação das provas orais
de que foi dispensado.

II ÉPOCA

inscrição: até 30 de janeiro. (Por exame Cr$ 100,00)
Datas dos Exames: 8 a 11 de fevereiro. - Transferên
cias: Janeiro a 15 de fevereiro.
Documentos para vestibulares: (De alunos que se for
maram em ános anteriores) convém sejam requerido.
desde já e quanto antes.
Nota: As transferências sejam pedidas antes de

dia 15 de fevereiro. Documentos pedidos en

entre 15 e 28. de fevereiro. pagarão uma sôbre.
taxa de 100,00 Cr$.

-MATRíCULA PARA 1961
Admissão. (Curso Médio): Dia 15-2-61.
Primeiros anos: 19-12-60.
Caso haja limitação de vagas para a primei
ra série, a matrícula' será feita de acõrdo
com a média e só será matriculada o. candi
dato que tiver obtido média igual ali su

perior a 4 em Portsgnês e Matemática e

igual 'ou superior a 5 no conjunto.
b) Subentende-se matrícula para alunos apro

vados em la época.
Segundos anos (matrícula): 20-12-60'.
Terceiro e Quartos anos: 21-12-60.

Curso Colegial: 22-12-60.
Matriculas atrazadas, bem como para os

aprovados em Exames de Admissão. de 2a

época: 22 a 27 de fevereiro de 1961.
Alunos reprovados, só podem matricular-se
se forem pela la vez repetentes da mesma

1) Datas:

Nota: a)

Nota: a)

série.
b) Alunos dependentes de 2a época, só' .poderão

matricular-se se não forem repetentes.
2) Para efeito' de matrícula se exigil;á:

a) Documentação, completa, inclusive duas fo

tografias 3 x '4,
b) Quitação militar, para os alunos de 17 anos

ou mais.
c) Títulos de eleitor, para maiores de 18 anos.

d) Pagamento I
da Iprimeira prestação.

Os alunos que desejarem bolsas do Fundo
Nacional deverão requerê-las nesta secreta"
ria até 28 de novembro.

Início do ano letivo. de 1961: 1° de março, às 8 horas.

Erpediente da Secretaria: Em teIDJPo d·e provas: das
10 às 11 horas.

Nota:

das
Na época das matrículas: Inscrições das 8 às 11 e

14 às 17 horas. (Aos sábados das 8 às 11 horas).
Férias da Secretaria: 22 de dezembro H 7 de janeiro..
lV[ais Informações: na Secretaria.

O Secretário.

lemos vaga E
FUNCIONÁRIO

Temoil vaga para cargo de respo.nsabilidade: -

Idade' en tre 25 à 30 anos.

Indispensável ser bom dactilógrafo
dente. Exigimos fontes de referência.

Editôl'a GLobo S.A.
Rua Tte. Silv'eira, 56. Nesta

correspo.n-

Soirée "CHI(" Com a Famosa Dupla da Nova Geração - TONY e CE-LLY CA MPELLO.

I(ÕlUNAt CATOLlCAI

LIRA T. C. Próximo Sábado Dia 12
Mesas

-

na Relojoaria Muller.
------------------------------------------------�_._.--- ---------------��----------------------�,�-----

�oiégio �atariDeDSe
. 46 crãanças Que jamais toram
e talvez nunca cheguem a ir

à escola - e estas 46 crian
ças não estão só. pois naque
la região existem mais 181mil que levam a mesma vida
de ,:ompleto abandono!

São. crianças doentias e

tristonhas e _ dificilmente

São Paulo, novembro d-e 1960 chegarão à idar:!'e adulta:

Prezado Senhor:
têm contra si, além dos pe- dadeira que não teria nascido nem mêsmo na

Maria Iraci tem somente 9 rlgos naturais da floresta, a . � ,t. " .

. . malária a tuberculose e a gmaçao do maIS férttl dos romancistas.
anos e e uma d·as 2.200 cn-' , .�
anças assistilas pelos Missio- ) let_l!d..

-

I
L_ 'n..... '

t bl
Mais empolgante do que "AS TRES FACES

e. Amazonas", no qual nos náríos Servos de Maria, nos �s e pro ��a" talvez no,vo
��pelamo.s aos corações bon- 7 colégtos e patronatos que para V. Sa., la ha 40 anos e a EVA".
dosas que queiram com estas' êles construíram na região g�an�� preocupação dos Mis-I
criancinhas é só remeterem do. Acre e do Alto. Purus. Po- sronarros - e hoje, mais do. i
para esta rtdação ou Vd.ra o rém, como eSl:,!i, cornposíçâo q�e nunca, êles Precisam de

seguint: endereço Missões, escolar bem demonstra, ela Ajuda.
.

. I
dos Pa'o:res Servos de Maria ainda vive muito prêsa aos ,Caro Senhor - seus filhos

no Acre e Amazonas. I problemas que afligem sua
tem todo carínho e confôrto

Rua: do. Fico, 100 Caixa família dentro da floresta.
de que necessitam para ser

Po.stnl, 7. 7�2 São Paulo I Scme�te na sua aldeia há

I
felizes. Porém, os coítadínhos

____ o__� ......,.-'"

' jo Acre quase nem mesmo

V [ N D E S E·
têm o direito de viver. Em..

-. .

nome dos seus filhos. .. não. �. �_��__

1 armário de ferro para casinha e 1 fogão a-
gostará o Senhor de aJudá-'

sene marca "Elco Luxo". Vêr e tratar a Rua Felipe los?

Schmidt 87, na parte da manhã. Os Míssíonárics confiam
em que serão atendidos neste
apêlo. Envie, pois, a quantia
que seu coração ditar para
"Missões dos Servos de Maria
no Acre e Amazonas", por
cheque nominal (mhll'do o

envelope anexo que não pre
cisa selar), por valor decla
rado ou por vale postal.
E as criancinhas do Acre

ficarão eternamente agrade
cidas!

Que Deus derrame SUll,S
bençãos sôbre V. Sa., sua se

nhora e suas crianças. Em
nome dos Míssionáríos Ser-
vos de Maria.

.

Pe. F. Heitor M. 'I'uruin]

UM
A. SCHMIDT

APELO
Transcrevemos uma carta

que recebemos do Pe. F. Hei,
tor M. Turrini, que tem SeU

serviço prestado as "Missões
dos ,Servos de Maria no Acre

PlRT)CIPA(Au
AMAURY CALLADO E NANCY SALOME' PE

REIRA CALLADO, participam a- seus parentes e pes
soas de suas relações, o nascimento de sua primogenita
BETINA, ocorrido dia 9 do corrente na Maternidade
"Darcy Vargas", de Joinville.

Jornvüle,' 9 de Novembro de 1960

*
,..

PROGRAMA DO MES
NOVEMBRO

DIAS 11 a 16 - Exposição de Orqu ideas.
DIA 17 - Cinema - "A Hora Zero" com Richard Conte

e Peggie Castle
DIA 20 - ENCONTRO DOS BROTINHOS
DIA 22/11160 - CINEMA: GALERIAS DO INFER

NO - Com John Wayne e Llovd
Nolan

D'I:A 25 - BINGO DA "SAGRADA FAlVIILIA".
DIA 26/11/60 - FESTA DAS NAÇõES.
DIA 29 - Cinema - "Investida de Bárbaros" com

Guy Madíson, Frank Lovejoy e Helen Westcott.

No Mun�o' �oS Discos
CANÇõES DE NÁPOLIS - Angel 3 BBX 10 Apre,

senta canções interpretada por Giuseppe di Stefano,
que, ao lado de Mário. del Mônaco" Ferrúccio Tagliavini,
Nicola Manti, Jon Peerce, este se constitue' num dos

grandes tenores da atualida'de. O grande maestro Túl
lia Serafin foi buscar o tenor Giuseppe di Stefano para

desempenhar o papel de Edgardo, na ópera Lucia de

Lamermoor, de Donizettí, figurando. ao lado de 'I'itc

Gobi e da famosa e controvertida Maria Gallas.
Estes fatos bastariam para recomendar a gra.vacão em

tela, onde se encontra um considerável 'núm�ro de

peças ainda pouco difundidas. Na capa se encontram

alguns trechos das letras e sua tradução. E' uma vena

que as emprezas não façam acompanhar as canções de

sua letra integral, para que possam ser acompanhadas
com mais proveito e maior satisfação, Não obstante f

gravação ag-rada sob os outros pontos de vistas; bôs

voz, bõa música, bela apresentação e técnica aprimora.
da.

No cliche vemos a graciosa.
menina Incl}ia Maria rrací, I
autora desta cartinha.

�);,�,'"
UMA CAR'flNHA

Transcrevemos abaixo a'

artinha da graciosa menina'
Maria Iraci, que é uma 'das!
2.200 crian'cinhas que tem I
que remar míals de 10 qut[o.
metros para ir a Escola do

Pe. Heitor, da Qual as vezes

não podem voltar.
Escola Paroquial de

Boca do Acr.e

O que eu gosto
Eu gosto muito desta escô

la. Mas gosto também da ma

mãe. A mamãe é muito boa

mas eu tenho pena dela que

ela trabalha muito.
Eu também tenho pena do

avô que está doente e do meu

pai que. uma cobra mordeu
outro dia. Quando eu ficar

grande eu vou fazer uma es

cOla lá na aldeia que é para
os missionários ensinar tôdas
as crianças. I, �Ji:

·1

Maria Il'aci

SOUVENIR DA ITA'LIA - Sinter - SLP 3754

Reune canções italianas pouco difundidas, executadas
por vezes, ensaia algum virtuasismo, que ale anca às

várias orquestras. A voz do cantor é suave. Entret.u

por vezes, enssaia algum virtuasismo, que alcança às
raias do ridículo. Os românticos de certo apreciarão
este pormenor. A gravação apresenta algumas falhas
de ordem técnica, O .ponto alto do disco é a novidade
de suas apresentações.

O TENOR IMORTAL, vol 2, Angel, 3 BBX 17 Con
forme prometemos, em nosso comentári., anterior, ini.
.ciamos hoje a publicação, na íntegra, das árias italia

nas, deste disco, com a sua tradução.
* * *

VESTI LA GIUBBA, DE I· PAGLIACCI, DE LE

ONCAVALLO: Resitar! ... mentr0 ptes o dai delirio
mon so piú quedo che faccio! Eppur .. , é d'uopo ...
aforzati! Bah, sei tu forse un uom? (aqui ocorre a

clássica gargalhada) Tu sei pagliac.cio; Vesti la giub.
ba e la faccia infal'ina. La gente paga e rider vuc)

qua. E se Arlechin, t' invola Colombina, ridi, pagliac,
cio ... e orgnun aplaudirá! Tramuta in lazzi da apasmo
ed ii pianto; in uma amorfia il singniozzo e il dolor ...
Ridi paglia.c.cio, sul tua amare infranto! Ridi deI duel

che t'avelena iI cori Trad. Declamar, enquanto. vítima
do delírio, não sei mais o que digo e o que faço! E no

entanto esforça-te! Tu és por acaso um homem? (Gal',
galhada) Tu és Ipalhaço! Veste @ casaco e maquila a

face. O povo. paga e aqui deseja rir. E se Arlequim,
arrebata a Colombina, r�, palhaço e todos aplaudirão i
Transforma, em alegria, a dor e o pranto; num motejo,
o soluço e a dor ... Rí palhaço de teu amar infortuna
do. Rí da amargura que te envenena o coração!

Nos próximos comentários difundiremos as letras

e as traduções de mais algumas árias, deste mesmO.

dis.co..
" Corres.pondência para esta secçãO.: Luiz Antur Ce-

sarino, Rua são Jorge, 31 _.:._ Florianópo.lis.

COLEGIO CATARINENSE
DESEJA CONSTRUIR CO

LôNIA DE FERIAS PARA

OS ALUNOS
O Revmo. Pe. Felizardo

Cardoso, do. Colégio .

Catari,

nense, enviou ao Snr. Presi

dente da Assemblé�a Legis
lativa longo expediente soli
citando o auxílio do POIcer

Legislativo para a cOlnstru

ção de uma Colônia de Férias

para os alunos daquele mod'e·

lar estabelecimento. de ensi
no. No referido. expediente
dá ull11ta Vlsao sintética do

empreendimento. e .pormeno.
riza detalhes das necessid'a
des para a concretizaçi:l,o da

quela obra que virá engran
decer mais ainda o. patrimô
nro educacional de nossa

,capital.

"I Face
de

Final
Eva"

Uma narrativa drámática. Uma história ver-

ima-

DE

À venda em tôdas as livrarias. Se não encon-

trar em sua livraria predileta, peça pelo reembol .

so postal a D.P.J.R. - Caixa Postal 4827 - São

Paulo. Preço: c-s 200,00.

Edição IBRASA

V E N D E-S E
Um lote de terreno na Rua Osvaldo Cruz, medindo -

10 de frente por 23 de fundos.
Outro na rua Teresa Cristina n.o 536, medindo

10 de frente por 31 de fundos.
Tratar ns rua Teresa Cristina n.? 264. Com Pedro

Antonio Vieira.

C A N C E!R DA P É L E
(Diagnóstico e tratamento)

DOENÇAS DA PÉLE - SíFILIS
ÇõES - PLASTICA ABRAS IVA

DEPILA-

DR. JOS'É, SCHWEIDlON
-MÉDICO
Assistente da Clínica

Demartológ íca e Sifilíográfica da Faculdade de Medi
cina do. Paraná

CON8ULTORIO: Rua Trajano, 29 - 10 ando
ATENDERA' DURANTE O. MÉS DE JANEIRO

L O T s
Temos lotes à venda, situado junto ao grupo.i Iri

neu Bornhausen, no Estreito; em Itaguassú, junto ao

aeroporto Hercílio Luz; em Barreiros e em coqueiros.
Temos, também, algumas residência à venda.

Dirigir-se à rua Felipe Schmídt, n. 34, sala n. 6,?'
10 andar.

Colegio lsta�ual "Dias Vel�o"
.

Edital
1

EX.AMES DE ADMISSÃO AO CURSO GINASIAL
la época:
a) Inscrição - de 16 a 30 de novembro.
b) Realização - Primeira quinzena de dezembro.
Documentos: -2

Certidão .de com f irmaidade
reconhecida;
Atestado de vacina, com firma
reconhecida;

-

Atestado de Saúde, com firma
reconhecida;
Certificado de conclusão
c urso primãrío oficial.

do

Observação: -
Os documentos
sêlo ,por lei.

estão isentos de

;3 - Inscrição:
Deve ser requerida pelo próprio
candidato, Ou por seu responsâ
vel, e dirigida ao diretor do es

tabelec-imento, com a declaração
de que não se inscreveu nem se

inscreverá, em exames de admis
são, em outro estabelecimento,
na mesma época.
Só serão aceitos candidatos com

a idade mínirr.a de 11 anos com

pletos ou a completar até 31 de ,

julho de 1961 ou com a idade
máxima de 15 anos.

Natureza das provas: -

\
Português:

Haverá prova escrita e oral da

disciplina, considerando-se ha-

bilitado, para pro.sseguimento
do.s exames, o 'candidato que
obtivel; nota igualou superior a

cinco (5).
A prova escrita constará de:

a) ditado de 10 a 15 linhas;
b) redação (descrição, narração ou

repro.dução) ;
c) seis questões de gramáti'('a, re

ferentes aO. ditado, formuladas
de modo objetivo.
As provas de Matemática, Histó.
ria e Geografia serão somente
es·critas.
Serão .provas objetivas ou sub

jetivas, co.nforme sua natureza.
A nota mínima de Matemática
para matrícula do candidato no

Co.légio será quatro (4) e as de

Geografia e História três (3).
Secretaria do Instituto -de Educação. "Dias Velho"

Florianópolis, 7 de novembro de 1960.
JACI' LUZ PORTELA _:_ $eCl'etária

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Adquira em li
...'

qualquer produto
e ganhe uma das

( [j]==-

PARTICIPE DÊSTE FABULOSO CONCURSO E CONHEÇA
DE GRAÇA TODOS ÊSSES LUGARES, VIAJANDO PELOS

AViÕES DA VASP

/'

CR$ 99,00
DE ENTRADA

'-"'tS"
't

�.PA1J1®

Apurações todos· os meses! Várias' op.ortunidade·s para você!
Se você vai se casar ... ,PU se pretende embelezar
o seu lar com móveis novos ... eis aqui mais uma

forte razão para você escolher PROBEL ! Além
do excepcional confôrto e da tradicional quali
dade, PROBEL oferece passagem e estadia para
duas pessoas conhecerem alguns dos lugares
mais lindos do Brasil! Durante 15 dias vocês
dois viverão um sonho, hospedando-se nos me

lhores hotéis ... vendo as mais encantadoras pai
sagens ... viajando pelos confortáveis aviões da
VASP - TUDO DE GRAÇA I

Veja cornov.é fácil concorrer! Basta comprar
qualquer produto PROB EL (sofás, poltronas,
colchões de molas ou sofás-cama) preencher o

cupom o remetê-lo para "Viagens Maravilhosas
Probel", Caixa Postal AP. T. Conjunto Nacional
22.011 - São Paulo.

As apurações serão realizadas no último dia de
cada mês, em São Paulo, nos estúdios do Canal

7, TV-Record, ás 19:00 horas, com a presença do
Sr. Fiscal Federal. A apuração do mês de feve
reiro será realizada no dia 20 de março de 1961.
Os contemplados serão avisados por telegrama,
recebendo posterior confirmação por carta. Os
resultados também serão divulgados pelos prin
cipais jornais do país e irradiados, durante todo
o dia seguinte á apuração, pela Rádio Mayrlnk
Veiga do Rio de Janeiro e pela Rádio Bandei
rantes de São Paulo.

Todos os cupons que não forem premiados,'
concorrerão nos meses subsequentes. Assim, você
terá várias oportunidades de concorrer ás "Via
gens Maravilhosas Probel" 1

Gahhando o prêmio, é você quem determina a

data e o itinerário da viagem, de acôrdo com a

sua conveniência!

Duração do concurso: De 1.0 de Outubro de
1960 a 28 de Fevereiro de 1961.

ESTABELECIMENTOS

RUA TRAJANO, 7 E 33

FLORIANOPOLlS

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�IDdicador Profissional!
APRENDA IN6L�S
com o Prof. Mr. Edward 6reen

à rua Tenente Silveira, 42
'f:.\. 'II1ê. '<a.. <m 'Sã. u. ,....__ ......... _ ....__ '....... .....

,_

HENRIQUE PRISCO ORA. EVA B. S(HWEIDSON BICHLER PROJETOS, OR;A�:��S �E CONSTRCÇOES

ClINICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
Especialista em- moléstia. de ani:� e recto.

r ...atamento de hemorroídas, !Iatulaa. stc.

Cinr.ia anaJ
CONSULTÓRIO: - P,ua CeI. Pedro Demoro. 1653

Estreito

on

PARAIHO

Operaoõec - DO.l1ltu Clt SIAIUI.
ral - Cljnlca eI. Aelul�

Curso Cle Eapeclallzaoão no aOlPl
'ai do. Servldore. CIo .nado.
(serViço do prot. Mariano d• ..ln,.
drade}, ConAulta.: Pela manhl no
Hospital de C·à.rldad•. 'A tud. d..

16,30 boraa em c:'!1ante no colllUl

tório. à Rua Nune. lIIIaohal1o. 17.
esquina da TlraC1en'.. - T.lal.
2766. Re,lC1êncl. - Rua .U..
chal Gama D'Eoa a.e 141 - Tal.
1120.
,.

DR. WALMOl� ZOMER
GARCIA

Dlplomaao pela Faouldade Nao1l!_
nal de MeCllclna C1a Unlvllfaldal1t

ao BrUlJ

Ex-Interno por concurao aa .a'.r.

nldade_Eícola. (S.rvIOO do pror.

Octávio Roarlgue. Lima). &.1.'
Interno CIo Serviço d. Cirurgia do

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

.Janeiro. Médico do HOQl!\1lJ a.

CarlClade e Cla Mlltlroldaa. Dr

Cario. Corrêa.

DOENÇAS OH S.NHORAS
PARTOS - OPIIRA'ÇOIllS
PARTO SEM DOR pelo m'1Odo

P.lco-profUa"oo
Consultório: Rua João Pln10 n. 10.
ClBII 16.00 à' lS,OO horu. ÂMnd.
oom horu meroaC1u. TIleronl
8036 - Re.lC1êncla: Rua GlnlrllJ
Blttencourt D. 111.

DR. LAURO DAURA
CLINICA

Especlallata em mOl"ll... a. 8'"
nnoras e via. urlnárlu. Cura ra_

tllcal "11. lllfecçõe. agud.. I cr,
nicai. ao aparêlbo genlto_urlnárlo
em amb", OI aexoI. DOlno.. do

aparêlbo Dlge.tlvo. de .latlma

nervoso. Horário: l0'" l' 11 •

2% à' Ci bor... -- COluuHóflo:

Rua Tlrac1ente•. 12 - 1.0 andar

- Fone__3246. a ••ldAnoh,: a••

Lacerda Coutinho, 11 (Cháoara <I.,

Espanha - !,onl 1141

Dr. Hélio Peixoh�

ADVOGADO
Escritório -- Rua Felipe

Schmidt nO 37 - 2° Andar

-,Sala 4.

Residência Alameda

Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 401.
Telefone - 2422,

DR, NEWTON lJ'AVILA
CIHUIWIA tiaJi.ÂL

lloeoçlU a. St'nborae - [>roolO

logla - Eletrlcldadl .6I110a

Conlultõrlo: Rua VIClOI •• 1_

relle. n.o 28 - Tel.toD' 1107

Conlultaa: Da. 16 bor•• Im C1lan".

Residência: Foo •. 8·411 Ru. BI_-,men.u, n. 7l

DENTADURAS INFERIORES
MItTODO PRóPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS lCHWEIDSON
CIRURGIAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

.

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

HORARIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 horns

HORAS MARCADAS .- das 14 às 18 noras
.

RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MAJERNIDADE CARMELA OUTRA
SERViÇO DE RA'OS X

I{adiologistas: DRS. A. J, NóBREGA .DE OLIVEIRA
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exame" dQ Estômago - Vel'icula Biliar - Rios -

Torax - Ossos - Intestino, etc,

Hi�terosalpingografia Radiografia Obstétrica

(Gravldêz) - Radiologia Pediátrlca.

DISPõE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDER1!lÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. Onlbus ti por

ta (Almte. Lamêgo).

COLABORADORES
Prof. Ha r re

í

rug Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira _
";)rof. OthOD d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. MiLton Leite da Costa _
Dr. Ruben Costa -- Prof. A. Seixas Netto - WaltGl

"......s:�"4�<;;;�:;;::%::%::;%::;%::;%::..::..;:::%;:::%;:::.-;:::%�·:::·c·c·C.......C-�4::;::.r,;:.::;::.:;:.:;:.:c;::a;�::::::::::::c:::c:;s:t0" Langs - Dr. A (',sr Pin to d a Luz - Acy Cabral Teive _,
Doralécio Soares -- Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalhe
- Fernando Souto Major - Rui Lobo - Roze�<!o V, Lima
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

AGRICOLA BRUNO

CUNICA SANTA CATARINA.
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - Ataques - Manias ;

I
Problemático Afetiva e sexual

�::Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia

Insulinaterapia - Cardiozolorapla - Sonoterapia e

• Psicoterapia. -

ai .:Direção dos Psíquíátras -

: DR. PERCY JOAO DE BORBA �
·

DR. JOSIt TAVARES IRACEMA ' :
I DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE :
: CONSULTAS: Das 15 às 18 horas :
I Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 :
• lPraça Etelvma Luz) •

! e �&••�.-

!'
ee•••••••••ec•••••f·················i·

: STUDIO JURíDICO i•
•

:1 !
Mauricio dos Reis -- advogado •

�!L1Ai. "A 8A!j[I(A.�A·' 1l18TRl1'O DO Il:S; .JtlTü - CA.NT()

• Ncrberto Brand - advogado

J
-

- -

i· Advocacia em geral no Estado de

TI sa:::,,:n:::::a i
e r r e nos

• INGLATERRA BRAS1LlA

I d: ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO

a e n a: ARGENTINA SAO PAULO

: Ed. SUL AMJi:RICA 50 andar. •

:
.

Fones: 2198 e 2681 :
�$"ítl.O G.� fMI�..e ;

Departamento �e Saú�e rú�lica ""'""'I�-t

�,'fl;J

D E FARMÁCIAPLANTÕES

I' �.iJ.?..�+"t;"''''--'.''--

O plantão noturno será efetuado pelas farmácias Sto. Antônio, Noturna e Vi

tória,
i O ,plantão diúrno compreendido entre 12 e 12,30 hs. será efetuado pela far'mácia

�i Vitória.
.

1, :.. _ ,i i_fi�j I

ESTREITO

;) - sábado (trurde)
6 - domingo
12 - sábado (tarde)
13 - domingo
15 - terça-feira (feriado)
19 - sábado (tarqe)
20 - domingo
25 - gexta-feira (feriado
26 - sábado (tarde)
27 - domingo

6 - domingo
13 - domingo
15 - terça-feira (feriado)
20 - domingo
25 - sexta-feira (feriado
27 - domingo (

M1l:S D E N O V E M B lt O

Farmácia Catarinense

Farmáda Catarinense

farmácia Noturna

Farmácia Noturna

Farmácia Vitó'ria
Farmácia Moderna

Farmácia Moderna
Farmácia sto. Antonio

Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense

Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro
Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua I"elipe Schmidt

Rua Trajano
Rua Trajano

Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense
Farmácia d0 Canto
Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense
Farmácia do Canto

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Delporo
Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

O plantão nntul'Do será efetuado pelas farmácias do Canto, Indiana e Catari
nense.

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autoriz-ação dêste Depar
tamento.

. e- ------------------........._--4

.,'"
;',>Co

R.EGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. - 10.a REGIAO - S.C,
Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) - COQUEIROI:'

DR. LAURO DAURA
R(EASSUMIU A ClI'NICA

E. VIE'GASc. ORLE

Advogado
ED ZAHIA, 2.0 ANDAR TELEFONE. 2248

-

Escritório de Advocacia
RUd Felipe Schmldt, 14 - 2.0 andar - Florlanópolb
Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evlláslo Nery caon

Questões Trabalhístaa - Causas cíveis, comerciais, crtmí
o ais e flscals - Admtnrstração de bens - Locação e ven

da dr tmóveís -- Naturalização - Inventários - Cobran
ças - ('rmt.nhillrlnt1p· f'snlta.q. balanços, análise... � pericial

DR. A'lVARO DE CARVALHO
Comunica aos seus clientes e amigos que seguindo

para o URUGUAY e ARGENTINA onde fará cursos de
aperfeiçoamento na especialidade, nos Hospitais de
Montevidéo e Buenos Aires só reiniciará sua clin ica de
crianças em dezembro depois do dia 10.

João Morilz s. ,o.

�.� �08EHA.."A" PIlAt.:" U DE NOVEMBRO - eSQUINA
Itt:A FELlPE SCHMID'f

Lotes excelentes para construção ime
diata á rua Almirante Lamêgo, 171i
próximos ao mar, a 100 melros do
ponto de ônibus. Estuda-se facilidades
de pagamento.
Tratar na mesma rua no n.o 144.

KDITOttA "O esrAIXY L rUA

au C.Melheire •• 'ra 110
I'elefone 8022 - CoXa. Po;ta! 139
t.-:nderêçu Telei'rii.fico ESTADO

'�:r--'f,
:;;.. .... --.__.....�

Dla.TOR
Rube.. de Arrllda. Ramo.

-1::'.'.�· . � ._

DomIngos Fernandes de AQulllo

R.iDAfOUE8
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - Andn
Nilo Tadasco - Pedro Paulo :'Yhchallo - Zury Mach ...
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzt

POBLiCID4i9.
)smar A, Schl1ndwelm - Aldo Fernanà� - -Vlrg1lio DIaI
- Ivo Frutuoso.

HIPRI8INTAPfT.
Q�pruf!Dta<:6ea A. 8. Lua Lt4a
RIO:- Rua Sena.�J' DUltu n - ,» ll&'ar

TeL 115U4
� Plllle Hu Vitória 157 - �Q;.J II -.

Tel. H-8''''
�rvtçc Tele&TÁfico da UNIT.D PR.SS W-P)

AGJ:NT.S J: CORR.SPOL<lD.NT.e
II. T�oe oe ..unfclplo. ,'- �ANTA CATARINA

A.NI1NC�J8
1I�"'•• t(\ ce.trat., M acordo t'o" • l.Mla •• v1&.r

l:"?��
�- ...

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00
A direção não se respcnsabíliza pejos

't)ljleitos emitidos nos artigos assínados,

L O T E S
Com. grande facllldade de pagamento, vende-se 10_

a longd prll,zo sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua

casa, írnedlatamente.
vend'�': EdIfício Montep10 3.° andar - Sala 306 -

Fone 2391 e ..3426.

DR. SAMUEL fOINSECA
CIRURGIÃO - DENTISTA

Clínica - Prótese -- Cirurgia Bucal
Raio X - Infr'a Vermelho

Preparo de cavidades pela alta velocidade
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Consultório e Residência:
Rua Jerônimo Coelho, lG - 1.0 andar -- Fone 2226

Exclusivamente com horas marcadas

A V I S O
Dr. Guenciro da Fonseca, especialista em Olhos -

O u "idos _. Nariz e Garg:\ilta tem a satisfação de comu

nicar aos seus clientes e amigos, que reabrirá sua cli
nica em FLORIANóPOLIS, em Março de 1961.

No momento está em estudos de sua especialidade
em CURITIBA. Onde está atendendo seus clientes em

seu consultório, sito a Pl�AÇA ZACARIAS, 80 - CON
.JU]\.'TO. 2U7 - EDlPfCIO JOÃO ALFREDO CURITIBA

---_._........����---��==--

·���,,�fF�·� :';��

Rá-pidô ry'BARRIGA VERDE" SIA .

Transporle de Cargas
x x x

• Em Organização
Tráfego Múluo com o "Transportes Osni" e

"Tl'unsarco - Transportes Rodoviários"

MatrIz
FLORIANÓPOLIS

Filial
SAO PAULO

Rua Anháia n, 740
Telefone: 52.74-711

4gência - SAO PAl.fLO
Rua Itarirí n. 61
Telefone: 9-37.84
End. Tel. TRANSVERDE

Rua FIco,o Tolen tlno 0, 1 J

.

Telefone: 34.90
Caixa Postal n. 511
End, TE'1. TRANSVERDE

Agência
RlO DE JANEIRO
Rua Carmo Neto n, 911
Telefones:
32.17_33 e 32-17-37

End. Te!. TRANSVERDE

Agências
LAJES
LAGUNA
TUBARAO (FlUal)

CRICIU.lIy1A
ARARANGUA

Atendemos as seguintes praças: Biguaçú, São Jbsé,
São Pedro de Alcântara, Palhoça, Aririú, Santo
Amaro da Imperat.riz, Bom Retiro Urubici, São Joa
quim, Paulo Lopes, Imbituba, Laguna, Tubarão, Cri.
ciuma, Araraniuã, Lajes, 'Campo Grande, Teófilo

OtOIli. Teresópolis. NanuQue e Pôrto Aleare.

LOTE
Vende.se ótimo lote, sito' à rua Urbano Sa�les,
área 400 m2. �nformações Edifício. Montepio,
3.° andaI' sala 305 - fones 291 - 3426 . , l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FRANCISCO GRILLO, O NOVO PRESIDE·NTE DO AVA.í, lOMA POSSE ·HOJE À NO IIE - A eleição do dr'. Francisco Grillo para presidir os des
tinos do Avaí no perío do 60-61 como não podia deixar de ,acontecer foi recebida com imenso jú bilo pela famíli'a do clube mais vezes
campeão da cidade e,do Eslado. E mu:ito jusfamenle, fralando-se de ele.mento que sempre açom,panhou a Irajelórja do "Glorioso", dan
do -lhe lodo o a,poio q,ue o clube necessitou para Ipoder ma nler-se. Com Francisco Grillo à frente, por cerlo 'que novos rumos serão Ira
Içados, lendo como objelivo primordial a recuperação lolal do grande clube alvi-celesle, bem como a campanha em escala larga que se
vai realizar' para dolar a nossa (apilal de moderna praça de esportes, anseio dos mais caros do ,querido grêmio da Praça Quinze. Hoje,
às, 20 horas, no Clube Doze de Agôsfo, serão solenemente empossados o' no vo maioral avalano e seus auxiliares aos quais endereça-"

' , .

'

) ·

mos os nossos cumprimentos, com vo los de uma ,gestão dinâmica e segura.

'es�era �O �am�eoDato �atariDenSe �e Remo �e i�
Entusiasmo crescente em Florianópo lis, 81umenau e JoinviUe - Aldo luz, América e Marti-

nelli, outra vez-em empolgantes duelos - Manoel Silvei ra fóra do certame, devendo remar no
novo skiff martinelino o futuroso Bóg:a que ameeça o favoritismo de Orildo, surgindo porém o
blumenauense Har ry Kreutzfeld como uma ameaça - Es tarão nesta Capital hoje as delegações
do Améric� e Cachoeira _tOs sete pá reos do programa - Em homenagem 30 Governador He ..

riberto Hulse a disputa náutica da ma nhã de domingo.

Os jogadores Bracinho, travado domingo, no está
Bega e Pedrinho, são os dio da F.C.F .. O Avaí apon
atlétas que preocupam ao tou o nome do apitador Vir
Departamento Médico do gilio Jorge, mas o Marcílío
Ferroviário. Como se sabe 'Dias não concordou, apon
o rubro negro tubaronense, tando então o nome de Sal
jogará domingo em Cr'iciu- vador Lemos dos Santos e

ma contra o Metropol, difí- Gilberto Nahas para dirl.,
cil compromisso, pelo esta- g ir a contenda, o 'que ficou
dual. para ser estudado pelo
__-C:) Avaí. Caso não haja acôr-

O zagueiro Ivo Meyer, do, Jair de Souza Ou Arno
titular do selecionado ca- Boos acompanhará a dele
tarínense de 1960, que a- gaçã� rubro-anil.
tuava pelo Cruzeiro de (:)---
Pôrto Alegre, acaba de ser Em vista da sua bôa atu
contratado pelo Marcilio ação na tarde de domingo

HOJE NESTA CAPITAL Dias. quando o Címemport en-

AS DELEGAÇÕES O atlético zagueiro esteve frentou ao Avaí, o apita-
Ao que soubemos, as de, se excercitando entre os dor Iolando Rodrigues vol,

legações dos dois clubes seus novos colegas mas o tará a ser indicado pelo
do interior que virão para treinador Gonçalves, não clube itajaiense para o com

a disputa do certame re- irá lança-lo no ,cotejo de promisso de domingo em

místico, deverão estar nes- domingo contra o Avaí. Itajaí, quando- o clube ci-
ta Capital pela manhã. Seus () memportino, recepcionará
barcos devem ter chegad Extra oficialmente pode- o Figueirense.O 'Campeonato de out-riggers a oito remos, cons i- o

ontem. mos divulgar que há uma (:)---MANOEL SILVoEIRA, que está tóra de cogitações para derado o mais importante; pois acumula maior número
'O t t d Igrande corrente na equipe campeona o es a ua,as regatas de amanhã. de pontos, foi disputado pela primeira vez no ano de

EM HOMENAGEM AO I
do Paula Ramos que deseja I até o momento, computandoEstamos a vinte e quatro ',certa. Mas admitem

que,t�-11954.
Vencedores: ,

CHEFE DO EXECUTIVO o.afastamento do treinadorltôdas as .rendas .dos jôgosd I'
- " -

e empregar maxi 1954 - Martinelli; com Acioli Vieira, timoneiro e

h,oras
a rea izaçao maxrma : rao qu o

-

d Odilon M t' lU lt CATARINENSE Hélio Rosa, muito embora o efetuados nas diversas zo-da Federação Aquática de! mo, rendendo o que. sabem os rema ores ar ms, vv a er
. I

.

tâncíS t Od 'I PdS t Alf d d O Campeonato Catari treinador venha declarando nas, aponta a Impor anciaSanta Catarina e, como su- e podem e que a

dlferen�al SantOS, F'l� on

O :'ldoS L,a�Aos, FTre; ,o.� nense de Remo de 1960, à imprensa que nas hostes de Cr$ 1.336.000,00, arre-cede todos os anos à véspe- entre os três clubes serao

�n'Wo�1
1

�o II o

L
.IS �a, f" e IXF'I�,gUl I,consoante determinou a Fe- do tricolor está "tudo azul". dondados, o que não deixa

ra da c1.isputa do título má- reduzidíssima. S.ão sete pá-
1955 MIll, t'

1 mll�r pesJ eb lUlFz trodmot, 1 o: deração Aquática de Santa Neste fim de semana o pú- oe ser uma quantia das me-ximo da canoagem barriga- reos todos reunmdo os me- - ar me 1; com o e uI' a o, Imonelro
.,

,

'Ih,

C' e o I'emadores Altamiro Clll1ha Lino Catarina, será em homena- bhco conhecel'a o mOVI- , ores,verde o entusiasmo dos lhores de Santa atarma s ,

t
A d t ( )simp;tizantes do esporte nas modalidades. Quem ven- Phillippi Édio Hugen, Walfredo dos San- gem ao sr. Heriberto Hulse, me� o em torno es e acon-

O-a-t-a-ca-n-te :do-C-a-r}-os-Re-dos for'tes chega ao allge, cerá? O Cachoeira tomará tos, Wil�ar Lopes, Cláudio Santos, Fran- governad'Ol' do Estado. teclmento ..

___ (:) naux Quatorze é o líder daOs palpites, os mais desen- parte em apenas d?is pá- cisco Corrêa e Walter Ouriques.
Na tarde de domingo, no tábua dos. artilheiros docontr'ados, estã<;> chovendo reos, o qua, tI'O e, o dOIS, am-

I
1956 - Riachuelo; cOm João Leonel de Paula, ti-I' estad'ual .com 8, .

- estádio do Figueirense Fu- certame
pOl' todos os cantos da ci- bos com timoneIro, enquan- I

moneiro e os remadores OdIlon Martins, C A F E Z I N H O, N A O', 'd dI',

I D' I tebol, Clube, o públi.co do tentos, segUI o o pa mel-dade, Os simlhtizantes dos' to que o Riachuelo, de tan- I Ku�t Kupka, Airton Macle, aVld Jer ich, I Estréito terá a oportunida- rense Dinho com 7.Tre's GraneIes do Esporte re- tas glorias no passado, po,u-
'

LUIZ Pedro Jacques, Ilton Menezes, Jorge' C A F E Z I TO! de de assistir a uma bôa (:)---m'IstI'CO Aldo LllZ, A,me'I'I'ca cas possibilidades reunm� TzeUciks e Walter ISantos.
C I R,

H W' b partida de futebol, quando A diretoria do ar os e-
e l\lIartinelli não admitem a nOs páreos em que tomara 1957 - América; com an'y elsem erger, ti.

nallX vem .de indicar o no-f· I timOneiro e os remadores Antônio ,Pedro estarão se defrontando asderrota nO ,cômputo ma, par e,

Basquetebol no adt'as do Osvald Crllz me do apitador -Francisco, , Assini, Harry Kreutzfeld, Edgar Annúsec'k esqu o .,Para eles a vitória e cOisa

,'Reinval Koch, Waldemar Annunseck, Han� local e Mangueira da Agro- Otto Bohen, para dirigir a

B'OM O 'INDIC'E DISCIPLINAR DO J. Post, Wigand Theis e Aroldo Waage. In:,lerl·or nômica. A Ipreliminar que contenda que travará na
I

'

I 1958 _ Aldo Luz; com Alvaro Elpo, timoneiro e terá início às 13,30 horas, tarde de domingo, frente ao
,

os remadores Wilson Boabaid, Francisco Tendo por local a quadra será disputada entre as e- Palmeiras num dos �ais
ESTADUAL I' T" d' 'a dos dOI'S I'mpoI'tante's J'o'gos da 1'0-. Schfletto, Hailton Haertel, Eliziário Sch. do Clube de Caça e IrO qUlpes secun arle s -

do Schfletto, Hailton Haertel, Eliziário Scr- Dias Vel.ho ,ae Rio do Sul, populares clubes de nossa dada.
O índi.ce disciplinar do Figueirense e Claudio

mitt, 'Wilson de Barros e Osvaldo Silo defrontaram-se dia 7 últi várzea. ---C :)---
campeonato estadual, con- Avaí.

veira. mo, os fives da agremiação (:) Podemos divulgar que o
cernente f::.. segunda zona, Também nas demais zo-

El
. .

local e da A. A. Tubá, de A diretoria do Avaí Fu- apitador Silvano Dias, da-.

I' 1959 - Aldo Luz; ,com Alvaro po tImoneIro e
tem sido até o momento, nas o clima discIP ,luar remadores 'Dionísio Schmitt, Manoel -João Timbó, levando a melhor o tebol Clube entrou em con- rá entrada na Federação
bom, pois em vinte jógos tê.:!:, sido dos melhores, o que

'lt Cd' S" d conJ'llnto VI'sI'tante pelo es, tacto telefônico esta manhã Catarinense d'e Futebol ,deTeixeira, HamI on OI' en'o, IgImun o
apenas quatro jogadores val� dizer que �ossamos Schafhentte, Décio Mascarello, Eliziário core de 42x31, formando

I
com o presidente do Mar- um processo que envolve o

foram expulsos do :gramado. aspIrar melhor�s dIas para
S h 'tt Nivaldo Daufenbach e SadY com Lodário (7), Waldir, cílio Dias, tentando um a- sr. Carlos Loureiro da

Foram êles Lázaro do PaI- o futeb?l catarmense. BC ,�l " <

Humberto (2), Costinha côrdo para o árbitro que Luz, atual membro do Tri-
meiras, ,sarará do Carlos As CInCO rodadas do es- eI er.

(14), Vital (4), Nunes e
I
dirigirá o cotejo entre as I bunal,de Justiça Desportiva

Renaux, Marcio Pinto do
I
tadual renderam Cr$ .,.,

(D' uivo d Jornalista Pedro Paulo Machado) Xará (15). duas agremiações, a ser da F.C.F ..

482.059,OO.na! q c;� � ••• ::...i:"rit:s::4!SSl:s:USSS%�%%,..%SSS,.SSS'4S,..S%SSSSS%SS,.SSSS,..SSSs:SSSS1SSSgS%SSS;SS%S%S%%S$$%%%%SSSSSSS,.,.%%-rr

DE (AXIAS, DO ESTR:EITO
Excursionando na tarde

de domingo à cidade de La
guna, a equipe do Duque de
Caxias, do Estreito, levou
de vencida de forma bri
lhante ao forte esquadrão
da Portuguesa, pela conta
gem de 2 a O, resultado jus
to para a equipe do Estreito
que em todo o transcorrer Pelo Duque de Caxias
da partida foi mais time. atuaram com destaque, Sau-
Os dois tentos do Duque lo no arco fez defesas sen-

/ de Caxias foram marcados sacionais Amilton, Nilton
por seu meia 'd'ireita Walti- e Sadi b�m meio de campo:
nho. os demais bons.
No tricolor do Estreito de- Formou a equipe suplen-
ve-se destacar a atuação de te do Duque com: Saulo,
Zilton, Dilton e Waltinho, Alvim (Nerv) e Adernar;
os demais com atuação re- (;Nelinho) Da Luz, Amilton
gular. <' e .Sadi, Wabreli, Vitinho,
Jogou e venceu o Duque, Landica, Nilton e Tida.

��,

de Caxias com: Norton, Ni
ni, e Gervasio, Baba, Dílton
e Saulo, Bacura, Waltínho,
Alipio, Zilton e Osmar.
Na preliminar dificil vi

tória da equipe suplente do
Duque de Caxias Ipelo mar

cador de 2 a 1.

SILVEIRA FóRA DO disputa do Campeonato, se' � double-skiff. O Martinellí
CERTAME (gUndO nos informou o téc, será defendido' no páreo em

nico martinelino JOsé Boni. questão pelo futuroso Oda,
Manoel Silveira, o gran- fácio Azevedo Vieira. O hir Furtado, o Bóga, que se

de sculista do Martinellí, I grande "rower" não tem encontra bem preparado Ipa
que é o remador mais vezes

I
treinado assiduamente para ra dar cnmbatc aos treina

campeão do Estado, está ir à raia para defender seu I díssimos Orildo Lisbôa, que
fóra de ,cogitações para a! titulo de campeão de s'kiff é o favorito, e Harry Kreu,

, tzfeld, aquele do Aldo Luz

DEIRROTA POR GOL'EADA ANTECIPOU' e êste do América. Kreutz-

i feld, ao que se propala, está

A SAlDA DE EXPEDITO ' �:l:ra��de ;�;':�uer;�:nc�::
A goleada sofrida pelo Olímpico? tratou de conse a todos. Bóga e Orildo dis,

onze do Olímpico na tarde guir o substituto de Expe- putarão também a prova de
de domingo, frente ao Car- dito, recaindo a escolha em I double, tendo como compa
los Renaux, pela alta con- Amaury Pacheco que trata' nheiros respectivamente AI
tagem de 6 x 1, preciptou rá de estudar a posaíbilida. fredinho e Ernesto TremeI.
a saída do treinador Expe- de de levar o seu novo clu- Bóga remará no novo barco
dito de Oliveira que a mais be a uma reabâlitação. com- de apenas 12Y2 quilos adqui-
de um ano vinha or íentan- pléta, quando terá pela ri::o em São Paulo.
do o clube alvi-rubro. Des- frente a representação do
ta fórma, a d'iretorla do Paisandú.

AS GUARNIÇÕ'ES CAMPEÃS (ATA
RINE'NS'ES DE REMO

OITO REMOS

" R "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I "Cantata do.Cal.r', de Bach, sera apresen
tada -lO· RiO�- hoje, pelaprimej;a vez.

A Cantata cômico-satírica de João Se- caf�. ,_

be sair de easa, chegar à rás meu consentiJ;nento" .

• ,., " ,
"

•
L�der porem, nao se con.- "Janela, ameaçando tornar, ,Ante ,essa terrível amea-

bastião Bach sobre o café, quando maiores fOrJpa em ldieix�r ,de 'beber lhe o. lindo broche de 01!!0, ça:, Lizzie apítula e 'preme-

di
,.,

"b b b'd E
cafe pela manhã, a tarde e a Sala' elegante, o suéter te obedecer. O velho pron-

eram as Iscussoes so re a e I a na u- .à , noite, e entoando seus bordado, tamente procura um noivo

ropa será apresentada 'pela iclasse ,da
.

'l?�vores, compara,o às M- Lízziel. resiste firmemente, para
�

� moça. Mas Lízzie,
, 'i

. Iícías do vinho mosdatel e dizendo: "Pode tirar tudo, rustut'losllimlente declara:
Profa. Ceiçâo Barros Barreto, da E�,ola às doçuras ,dEl mP beijos. menos meu café", S:hlen_ "O noivo, porém, terá de

N' I d M" . ;- Schlendrian emprega to- drían então a d ver te: dsclurar no contrato de ca-aCIOna e uSlCa.
dos os recursos para que -à "Bom', sendo' assim, não te samento, que me 'deixará

A "Cantata do Café", uma das cantatas profanas de filha abandone êsse hábito, casarás; ficarás ,sew,pre tomar café quantas' vêzes
João Sebastião Bach, será pela primeira vez apresenta- 'e 'Ilifi'n'al, .zangado, lhe prol- 'sollteiropa,\ pois' nunca te- eu queira."
da no Brasil no próximo dia 12 (hoje), pelos alunos da "

Professora Ceição de Barros Barreto, da Es,cola Nacio- 'NESTA CAPITAL-. CHU'VA" ('ATASTR,O'Ficas •••nal de Música da Universidade do Brasil. J
O programa que será aipresentado é vasto, incluindo

além da "Cantata do Café" a "Av'e Maria", de T. L: da
Vittoria, "Crucif'ixus" (Mi�sa em Si menor), de João
Sebastião Bach, "Sanctus", (Missa a S. Cecília) de Ch,

Gounot, também em primeira audição no RiO' de Janeiro,
"Madrigal", de Juan DeI Encina, em primeira audição,
Lied, op. 114, de R. Schumann, "Chanson" .de Francis
Paulenc, essas duas também em primeira apresentação,
"Acalanto", de A. Gretchaninoff, "Nas Ondas da Praia"
de C. Guarnieri, "Invocação em Defesa da Pátria", de
H. Vila-Lôbos, "Eu vi Amor Pequenino", de L. GaJlet, e

"Adivinhação", de V. Brandão.
CANTATA DO CAFÉ

A C11IiTATA DO CAFÉ café foi introduzido na Eu

compõe-se de dez phrtes, rapa houve grande oposi
incluindo árias, diálogos, ção 'ao usa -dessh, bebida,
recitativos e no fim um considerada, inclusive por
coral. demais excitante pelos mé,

dícos 'da época. O rei de
França e vários príncipes
europeus projbírarn a en
trada do café em seus ter
rttóríos.
Nessa ocasião, surgiram

muitas ch,nçonetas· e canta,
tas, ora crítícando, ou lou
vando o caré.
Bach, autor da obra ma

gistral e serena que é a

Missa em Si menor, numa

versatilidade de (;,t,rtistas,
não resistiu à influência
do momento, compondo es
sa cantata cômíco.satírtca,
cujo texto é do poeta Pi

cander, eml 1737.
Segundo Alberto Sweitzer

célebre biografo de Bach,
o texto de Picander refere
se à luta do velho Schlen
drian (personificando a ro

tína), I�Oill'J sua filha Lizzfe,
para rlíssuadi-la de tornar

Êste assunto "Assembléia", panamás,
testamento, projetos "Colloços" vem
,sendo ,batucados diàriamente p�r nós
-com o objetivo de informar, comentand�
para a opinião pública, a respeito do
trabalho dos homens que dizem repre-

A chuva começou, meia sem ;geito. Co- sentar o povo, em um dos :poderes 'cons

meçou garôa, e virou aguaceiro. Forte, tituidos.
intenso, d.uradouro, lcausando danos, Os "mutreteiros" do nosso legislativo,
desmontando casas, transbordando rios a des'peito dos Clamores em chuva da
e b{)eiros, escorregando, dos morros, das nossa população, insistem' nos sells pro
elevações, trazendo pedras, lama, detri- pósitos de prejudicar o Estado, orienta
tos. entupindo ruas. Foi um deus nos dos propositalmente. para colocarem obs
acuda. . táculos, detritos, no caminho dos futu-
Disse-nos um "habitué" ,do Bar' Rosa, ros governantes:

ontem pela manhã ensolarada: "Quando Talvez êles pensem que nos vencerão
voltei para ,casa ao meio dia, estava co- pelo ,cansaço, que baquearemos, que ,ca

mentando ,com a patroa, sôbre a sujeira laremos, por ter de bater na mesma te
que encüntrei nas ruas; ,compal'ei-a com ela. Êles pensam nos pontos ganhos,
a sujeira que os deputados governistas quando fizeram proibir as irradiações,
estão lançando na Assembléia". Falou que levavam para tôdas as ,casas e lPara.
mais aquêle conhecido, chegando até o as ruas, as suas vozes argumentando os

ponto dos destampatórios difamantes, Projetos indecorosos. Mas, o povo está
que nehl nos passa pela cabeça trans- acompanhando a "marmelada" lá na As
crevê-los. sembléia mesmo, está verificando a aproo
Tinha e tem razão aquêle homem C'Ü- vação ,das aberrações, "in loco".

mum. A ira da natureza, deitou á,gua pe-' Nós não desejávamos continuar na ba
Ia terra, eniumecendo-a, formando cor- tu cação, enchendo os -leitores com um sÓ
,rentes caudalosas, que trauxeram as assunto. Todavia, que fazer diante do
mais variadas sujeiras e porcarias, para continuismo testamentário!
o meio das ruas civilizadas. Boazinha a NãO' importa o que êles estejam pen
comparação do homem na sua sihl:pUci- sando, e não importam os seus rompan.
dade: .os parlamentares, todo poderosos, teso quando nos desenham como detur
armaram o temporal no legislativo, le- padores, agitadores. Êles não têm outra
vando para o plenária ,da Casa, de en- saída!
churrada. tôda a sorte ,de Projetos e re- Nós continuaremos.
sol_uções, danificadores, e que se ,consti-
tuiram para a nossa ,comunidade, ,como O tempo não está muito. firme, vem

detritos, estôrvos e sujeiras que enIa- mais chuva por aí. Nós seremos uma

meiam o caminho, dos bons costumes pO- chuva miudinha, que vem e virá tra
lítico, as normas, d,o bom e fiel desem. zendo, aos poucos, as sujeiras e Os de
penha do mandato. qu-e o povo lhes ou tritos que estão alojados -- infelizmen
torgou. te -, na Casa do Povo de Santa Cata-

rina.

Escrita para três perso
nagens e côro final, tem no

baixo S::.hlendrian e na so
prano Lízzie, suas príncí,
pais figuras. Ao tenor' com
(pete expôr 'o assunto, co

mentandn.o.
Quand'o, no século. 18,' o

;��. ""��)i

CONVITE
..

A SOCIEDADE DE AMA_
DORES DE ORQUíDEAS
DE FLORIANóPOLIS, tem
a grata honra de convidar
o Povo em Geral, para a

solenidade de instalação
da 3a. Exposição de Or;
quídeas, a ser realizada no
dia 13 de novembro. próxi
mo, às 10 horas, nos sa,
Iões do Clube 12 de Agôs,
to.

A COMISSÃO

LOTERIA DO ESTADO DE S. CATARINA
Extráçã., do dia II de Novembro de 1960

2.543 - Cr$ 500.000,00 - Ftorianópolis
4.935 - Cr$ 50.000,00 - Florianópolis
�.710 - Cr$ 30.000.00 - Praia Grande
2.900 - 'Cr$ 20.000,00 - Plorianópolts
4.562 - Cr$ 10.000,00 - Florianópolis

PIS. 'D. P I[ L A P A R I D A D E \

BRASILIA, - O líder da maioria na

Câmara,"deputado Abelardo -Jurema, procla
mou, em nome da sua bancada, que o PSD
dá inteiro apôio ao projeto, já em regime de
urgência, de reajustamento' 'de vencimentos
do funcionalismo civil resultante de mensa

gem presidencial, com a mesma firmeza, es':..
pírito público e princípios de justiça social
que orientaram a bancada na votação do
recente reajustamento dos vencimentos dos
militares.

O líder Abelardo Jurema, sob aclama-
.

ções, disse, ainda, que trabalhará pela rejêi�
ção de todos os substitutivos a fim de evitar
controvérsias, aprovando o projeto e, depois,
as emendas queforem julgadas de interêsse
social.

CHUVA MIU'OA
Silveira Lenzi CEtLY CAMPELLO HOJE NÁ

GUARUJA'
Centenas de pessoas já adquiriram

ingressos para ver de perto a cantora

que está polarizando as atenções dos

brasileiros, hoje, no palco auditório da
Rádio 'Guaru,iá, às 20 horas. Trata-se da

Elei�ões �ara Govêrna�or no Esta�o �e Santa Catarina

As águas, na sua fúria incontrolável, desciam dos morros e iam deixando um

rastro de miséria e tristesa e desolação.
(Cont. 'da primeira Pá,g·.)

•

ide ontem eram neeessárlas
Sãó ,José, Tíjucas, Bíguaçú sídade no mercado, no dia 2 horas, com o risco de fichr
e outras cídades), o aspec- de hoje, Feira, com o ín, com. o carro nas ruas, com
to Itambéml é desolador, terrompimento do tráfego o sistema de transmissáo
com planth.ções e ,colheitas para esta CapitaL Como se molhado. Na Av,enicla Her
completamente perdida,s' e sabe, o abaste,::imento de cílio Luz, on.de ,existe um
centenas de pes'sôas desa, víveres e legumes vem tod'o rio artificial, para dar vla
brigadas. de fora. são àf\ àguas, houve desa

bamento de árvores e se

('{)ustituíu em sério ,perigo
para os que por alí transi
tavam tendo mesmo alguns
propdetários de carias
particulares e taxis áoan-
donado o veiculo

Espera-se falta de vários
artigos Ic!;e primeira neces,

Haverá também atraso na

ctgla.da ele ôníbus de Curie
tiba e outros pontos fora
,do 1Jerri1tório catarinense.
O tempo, ,segundo colhe

mos informes no Serviço d';il
Meteorologia, :não se apre
senta' muito firme mas
tend1e a melhorar.

'

.

A Reportagem fotográfi
ca de O ESTADO se loco
Imoveu até os pontos ml9.1s
laitingidos pelas, chuvàs
tendo colhtd'o os flagrantes
que ilustram esta página.
Cidade pequena, onde as

distâncias ,do centro aos
bairros e minima levarilão
se a u in z e à vinte mi
r'l'utõs ,dei' ônibus, no dia

1.O Aniversário do Govêrno Osvaldo
Machado à 15 de, Novembro:
Prestacão de Contas ao Povo

, ,

No próximo dia 15, o sr. Osvaldo Macha
do completará o 1.0 ano de sua administra
ção. Nessa oportunidade, o chefe do execu

tivo municipal- fará um,' pronunciamento
público, com o caráter de prestação de con

tas ao povo de Florianópolis. Podemos ante

cipar que Sua Excelência apresentará um

relatório dos trabalhos de, cada Departamento,
desde 15 de Novembro de 1.959, quando,
em ocasião solene, foi investido nas funções
de Prefeito da metrópole: barriga-verde. A
través dêle, poderão os municípes aquilatar
do volume e qualidade da tarefa desenvolvi
da, nêsses primeiros 36� dias, pelo homem
que se acha à frente dos destinos adminis
trativos da "Terra de Dias Velho".

..... --�,,, �
---',

FLORIANóPQLIS, Sábado, 12 de Novembro de 196()

CONVITE
Esteve em nossa Redação, fazendo convite para

soirée logo mais, nos salões do Clube Palhocense, um

grupo de jovens normalistas do Grupo Escolar DUARTE
SCHUTEL. A sosrée terá início às 22 horas, e a ela de
verão comparecer pais das alunas e associados em gran
de número, Haverá ônibus de volta para esta Capital.
Nossos agradecimentos pelo convite e pela visita.

A T � M r E S I A o E
DE ONTEM

De contormídade com o.

previsto no Boletilrn1 Geo'
meteorológíco, Irradíado

pela Rádio Diário da Ma

nhã" na A HORA DO DES
PERTADQR, todas as ter
ças feiras, ,de autoria de
A SeüJis Netto, estava pre
visto. para ontem a 'chega
da violenta da grande fren
te fria, marcando' � início
da carga de agua para h,s
4,25 da tarde, Chegando a
mesma a Florianópolis as

4,52. Graças ao Bolctlm (a

popul�ção estava alertada
e não houve vítimas passo
ais.
Para conhecimento dos

leitores, damos os elemen
tO,s hígrológjcos JQ!as chuvas
de ontem, computados por

A. Seixas Netto em 4 horá
rios diferentes:
às 9 horas da noite tinha
caído sabre F110rianópo1is

50 centímetros de água;
até a meia noite o ínCIfure
se elevava pal().. 81 centíme
tros; até às 3 horas ',�ia ma
nhã, o total era de 163 cên,

rtimetros e o total às 6 ho
ras da manhã era de 240
centímetros. Foi nortanto
o maior [ndlce de ãgull, sô
bre Florianópolis nos itrti
mos 4 anos.

Desta maneira, se nao

houvesse escoamento o

índice estacionârto de água
-sôbre a cidade seria !c.1e 2

metros e 40 centímetros de
altura.

COMUNICA(,AO.

,

Comunico que estão abertas inscrições aos Concur
sos para provimento das cátedras de TEORIA GERAL
DO ESTADO, da Faculdade de Direito do Piauí; de
LITERATURA HISPANO AMERICANA, da Faculdade
de Filosofia da Universidade do Rio Grande do Sul; de'
DIREiTO COMERCIAL e DIREITO 'DO TRABALHO
da Faculdade ode Direito de Pelotas, da Universidade
do Rio Grande do Sul e de DIREITO DO TRABALHO,
da Faculdade de Direito da Universidade de Minas Ge

rais, como também 'para a Docência Livre das cadeiras
de TEORIA GERAL DO ESTADO e DIREITO INTER.
NACIONAL PRIVADO, da Faculdade de Direito da

Universidade de Minas Gerais e de ZOOLOGIA E PA-,

RASITOLOGIA, da Faculdade de Farmácía de Ouro
: �

Preto.
Os interessa,dos poderão d_irigir-se à Secretaria da

Faculdade de Direito de Santa Catarina, Rua Estéves
Júnior - 11, em Florianópolis, para· maiores esclare,

cimentos.
Bel. Aluizio BIasi '_ Secretário

já famosa CELLY CAlVIPELLO que hoje
estará entre nós, 'para abrilhantar a soi
rée de logo mais no Lira Tênis Clube.

A apresentação de CeIly no palco
auditório da Pioneira tem o alto patrocí
nio da Loteria dO' Estado de Santa Ca
tarina. Segundo colhemos junto ao sr.

AcY Cabral Teive, Diretor da Guarujá, o

"show' de Celly está fadado a enOrme

sucesso.

'-

II
. SUFRÁGIOS ELEIÇAQ PARA GOVER- DIFERENÇAS EM 1958

IIII MUNICIPIOS DA ZONA: I NADOR _ DIFERENÇAS ELEIÇAO P/SENADOR

I LITORAL CENTRO I CEUSO IRINEU CELS'Ü IRINEU CELSO IRINEU

I
2.654 45 130, BIGUAÇÚ 2.609

CAMBORIÚ 1.340 1.567 " 227 -/
319

I FLORIANóPOLIS 14.457 14.067 390 2.55f,)
I NOVA TRENTO 1.312 1.437 125 275

PALHOÇA 3.636 2.488 1.148 1.055 1.055
PORTO BELO 968 805 163 190
SANl'O AMARO 2.344 2.431 87 197
SÃO JOAO BATISTA 1.872 1.397 475 293,
SÃO JOSÉ' 2.92q 3.287 360 440

I
TIJ'UCAS 2.185 2.068 117 587

II
SOMAS , . .... 33.650 32.201 2.293 844 4.681 1.361 1\DIFERENÇAS ., .. . 1.449 1.449 3.320

x :/:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


