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ia 110 deputado Ruy Hülse ) lomeações
NOMEIA lWILLIAM DUARTE DA SILVA, iNIVEL corri CR$ 22.000,00·

" (
APOSENTADORIAS

19 AL, com CR$ 40.000,00 .'
, RESOLUÇÃO N0 449/60 ' RESOLUÇAO N. 390/60

(O func ionár-io acima foi suplente de Deputado NOMEIA MOACIR VIEIRA CARDOSO, !NIVEl: 14 APOSENTA BRAZ JOA-
peja UDN, cujo mandato renunciou, em troca de dois AL, com CR$ 22.000,00 QUIM ALVES, com cr$
empregos) RESOLUÇÃO N° 450/60 68.750,00 - (O ex-depütadoRESOLUCÃO N0 281/60 NOMEIA AGEO PAULO'GOMES, NIVEL 14 AL, Braz Joaquim Alves, foiNOMEI4 WALIfflMIRO JOSÉ CARLSONN, NIVEL com CR$ �2.000,00

.

nomeado em 14 de novem-18 AL1 JiolIJ,' CR� :·32:000 00 . RESOLUÇAO N° 455/60 bro de 1960 e apos tadRESOWÇÃO N'8 282/6b .', . NOMEIA CILENE CIDADE GEVAERD, NIVEL 14 em 13 de ctezem'b;� adoNOMEIA. ROIH'NE FATUCHE, NIVEL 18 AL, com AL, com CR$ 22.000,00 1960) e

CR$ 32.000,G0 " RESOLUÇÃO NIO 363/60, RESOLUÇÃO N(O fu'nlCionário acima é ') conhecido "speaeker" da N.OMEIA JOÃO VALEN'rIM DOS SANTOS, NIVEL APOSENTA T!��EDRádio Anita Garibaldí, que também usa . o nome OS, 14 AL, com CR$ 22.000,00 CAS'I1RO com $ 2535
O

WALDO ROBIN) - RESOLUÇÃO N0 306/60 . _' , .c� .' �,OO
RESOLUCÃO N0 283/60

. NOM�IA TANCREDO CASTRO, NIVEL 14 AL, f
.

(O f�nclo'nal'lo acima
. NO.MYA I ARISTIDES DlENER, NIVE:D 18 AL, com CR$ 22.QOO,OQ .

_ v����m !,d01ge6m 14 de no-
com Ca$ 32.000,00 , RESOLUÇÃO. N0 309/60, ,

o «e ° e aposen-
RgSOLUÇÁO:NO 286/60 '

" NOMEIA JOÃO BATISTA ESPINDOLA, NIVEL 13 ta9do em 1.0 de dezembro de
NO'MEIA ENIO CARNEIRO DA ,CUNHA LUZ, NI· AL" com CR$ 21.0DO,00 RIE6SO)OL' _

VEL 18, AL, com CR$ 32.000,00 RESOLUÇÃO NIO 322/60 UÇaO N. 384/60
RESOLUÇÃO N0 b29/60 . NOMEIA CARLOS AUGUSTO SCHMIDT, NIVEL AlPOSENTA APOLQNIO

NOMEIA HÉLIO OLINGER, NIVEL 18 AL, com 13 AL, con!. CR$ 21.000,00 WiESTRUJ:>.P, '�om crs .....CR� 32.000,00 RESOLUÇAO N° 341/60
.

22.425,00 - (O funcionário
(O funcionário acima é irmão do Deputado MÁRIO NOMEIA APOLONO WESTRUPP, NIVEL 13 AL, ,acima foi nomeado em 28OLINGER, da UDN) . com CR$ 21.000,QO, de novembro de 1960 e a-RESO.cUÇÁO N° 442/60 .

. RESOLUÇÃO N° 352/60 . , poseor..tado em 6 d d _

NOMEIA AMILTON CAMINHA, NIY-EL 18 AL,
.
NOMEIA MiARIA >CARMEN DE SOUZA. INIVEL bro de 1960).

.e ezem

com CR$ 32.000,00 ,13 AL, com CR$ 21.000,00
RIISOLUCÁO NO 28'7/60 ,RESOLUÇÃO N° 311/60 .

. NOMEIA MICHEL CURI, NIVEL 1'18 AL, com ·NOMEIA ALEXANDRE AMIN SALUM, NIyEL 12
CR$ 32.000,00 AL com CR$ 20.000,00
RESOLUÇÃO N0 288/60' ,- RESOLUÇÃO NiO 298/60,

NOMEIA ,ERNESTO AUGUSTO NEVES, NIVEL ,NOMEIA 'WALMOR DE OLIVEIRA, NIVEL 10 AL,
1$ AL, com CR$ 32.000,00 . com CR$ 18.000,00 ,

G
(O funcionário acima é filho do Deputado SEBAS4. RESOLUÇÃO N° 446./60

oza·ça-o· "

TIÁO.,NEVES, lider do GOVÊRNO)
.

NOMEIA VICTOR TESTA, NIVEL 8 AL, com ....

RESOLUCÃO NiO 292/60 ,. CR$ 16.000,00 '

NOMl!:IA .J)ELAMAR FILOMENO VIEIRA, NIVEL RESOLUÇÃO N° 380./60.
18 AL, com CR$ 32.000,00' NOMEIA ALTAMIRO MORAIS MATOS, NIVEL 5

RUBENS DE ARRUDA RAMOS (O funcionário acima é suplente de Dep. pelo :eSP) AL, com CR$ 13.000,00 .

Um arguto enviado especial 40 DfÁRIO CARIO. RESOLUCÃO N° 432/60
'

RESOLUÇÃO N° 379./60 .

CA andou, há 'dias, fazendo Santa Catarina. NOM}JIA JOAO ALBERTO DA SILVA, NJVEL 18 NOMEIA NAPOLEÃO AMARANTE, NIVEL 5 AL,
AL, com CR$ 32.000,00

.

com CR$ 13.-000,00Cremos que, sob o ponto de vista financeiro, RESOLUÇÃO N0 434/60 . RESOLUÇÃO N0 377/60
suas reportagens tenham constituido um grande 'su- "NOMEIA rwALDIR VIEIRA, NIVEL

'

18 AL, com NOM'EIA N;ELSON FAVERSANI, �IVEL 5 AL,
cesso de ·gerê.ncia. A essa conclusão levam o desta- CR<jj> 32.00000

.

com CR$ 13.000,00
que e a extensão da .publicidade contratada com o RESOLUÇÃO N° 295/60 RESOLU(lÃO N° 313/60

, NOMEIA NESTOR SILVA, NIVEL 18 AL" .con� NOME-IA FRANCIS"CO PJRES. NIVEL 7 AL, com
govêrno Heriberto Hulse, apresentado no técnicolor CR$_ 32.000,00 CR$ 15.000,00

.

�
.

': '

panorâmico de diversas reportagens seriadas, (O funcionário "acima é filho do Deputado WAL- RESOLUÇ�O N° 312./�0
.'

Das que nos caíram sob as vistas - duas apenas -DOMIRO SILVA, da UDN) . NOMEIA CID SILv A, NIVEL 7 AL, com .

d t
. RESOLUÇÃO N° 430/60

"

" ,CR$ 15.000,00 ,�.
-- fomos à certeza e que o repor er .que por aqui an- NOM�IA MARCIO FORTES' BARROS, 'I IYEL :ijl � RESOLUÇ1\.O: NO 315/60', . ,

�'\.dou é um notável gozador. , AL, com cg$ 32:.o0Q,00 ';,.: ", . ' '
.
NO-M,Ef.(:,;)I]!DEVlN EOft'l'UNATO NEVES, 'Nl-

Se escarafunchasse, com o'lhos. de ver, a Iasti- .kESOLUÇAO N0385/60' _'1 �_ �,:. �_" ",' ".' '�. - � VE'L 4 AL, com CR$ 12.000,00 .

mosa administração catasinense d!ste� 'úl,tÍ1��s_i-anQs, NOMEIi<\- ÁN-GEt�'O NOVI; -NIVEL 18 At, ·Úji'Íl RESOLU.ÇÃO N° Sí6/60· .

",

daqui levaria várrõs atestados:' de jncompete/ncla, d� �2,000,OO ."
,

,,'. NOMEIA ZILDA SCHMIDT,. NIVEL 3 'AL, com

RESOLUÇÃO NiO 290'/60' CR$ 12.000,·00falta de espírito público, de empreitadas paterna-
.

NOMEIA DAQUIR- NILTON POLIDORO, NIVEL, RESOLUÇÃO N0 310'./60
listas, de. amoralidade, de dissipação do erário,.de 17 AL, com CR$ 28.000,00 NOMEIA FRANCISCO MELO, NIVEL 8 AL, com

corrupção e, sobremaneira, de inércia frente aos pro- RESOLUÇÃO "N° �93/60 CR$ 16.000,00
blemas de base do Estado. NOMEIA ADELINO JOAQUIM ALVES, NIVEL 17 RESOLUÇÃO N° 330/60 "

AL, com CR$ 28.000,0'0 NOMEIA AÉRGlO SILVEIRA, NIVEL 1 AL, com
Tudo isso, por certo, não lhe es-capou à observa- (O funcionário acima e Irmão do ex-Deputado CR$ 10.000,00 '

cão. Mas, à sua "missão econômica" tudo isso estava BRAZ JOAQUIM ALVES, que já tem um filho de nome
.

RESOLUÇÃO N° 381/60
de arrepio. Tendo que laborar a contrário senso, ADILSON ALVES. que percebe sem nunca ter compare' NOMEIA GECI DURVAL MACEDO THIBES, NI-
coletou números e 'dados fenomenais e entregou-se à cid o ao serviço à importancia de CR$ 28.000,00 e mais VEL 1 AL, 'com CR$ 10.000,00 '

. um cunhado ALTAIR ROSA, com os vencimentos tam- RESOLUCÃO N° 441/60
.

.

. gozação, mandando às urtigas as verdades históricas; bem de CR$ 28.000,00) NOMEIA SENALDIR CIRILO BAR,CELOS, NIVEL
Na sua reportagem "'SANTA CATARINA, 1960 RESOLUÇÃO N° 391/60 1 AL, com CR$ 10.000,00

.

(IV), o enviado especial, sem aviso prévio, despa- NOMEIA SINÉRIO DUARTE, NIVEL 17 AL, com RESOLUÇÃO N° 328/60
chá-nos esta: que a nossa terra eatá em sensivel e CR$ 28.000,00. • NOMEIA HERCILIO MANOEL M_,ARCELINO, NI-

(O funcionário acima é irmão do ex-Deputado VEL 1 AL, com CR$ 10.000,00
. acelerada expansão econômica. Caprichados enfeites WILLIAM DUARTE, da UDN) RESOLUÇÃO N0 423/60
literários esmaltam essa tirada, que a dura realidade RESOLUÇÃO N0 331/60 " NOMEIA vALMIR BORGES, NIVEL 1 AL, com

do não ser, como diria Goethe, estraçalha e fulmina NOMEIA ALDO. LUZ, NIVEL ]7 AL, com CR$ CR$ 10.000,00 '<,
-

d
.

I f'id Iid d' d F nda 28.000,00 . RESOLUÇÃO NiO 424,/60 ,Levantamentos e irrecusave I e I a e, a u '

RESOLUÇÃO NiO 331/60 '

NOMEIA WALTER DOS SANTOS OURIQUES,
cão Getúlio Vargas, ratificados por estudos que o NOMEIA SE]WIO VIEIRA, NIVEL 17 AL, com NIVEL 1 AL, com CR$ 10.000,00
governador Carlos Lacerda cita em sua plataforma, e CR$ 28.000,00 RESOLUÇÃO :NO 485/60 .

ainda testados pelo recente Seminário Sócio Econõ- RESOLUÇÃO N° 289/60 NOMEIA MAURILIO GOMES CALDEIRA, NIVEL,
mico realizado em nosso Estado, mostram que a

'

NOMEIA, JOÃO CARLOS DE MEI..O SOBRINHO, 1 AL com CR$ 10.000,00 .:
.

NIVEL 17 Al1; com CR$ 28.000,00
"

RESOLUÇÃO N° 447./60" .'
renda per .capíta dos catarinenses depois de deixar RESOLUÇÃO N0 324/60 , NOM'EIA ADEMAR SBRUZZI OLIVEIRA, NIVEL,
de crescer entrou' em 'minguante nestes últimos anos. NOMEIA DARCY LUZ, NIVEL 17 AL, com CR$ 2 AL; com CR$ 11.000,00
Os índices de 1947 eram de 3,2 e os de 1959 caíram 28.000,00./, . RESOLUÇÃO N° 448,/60, '

RESOLUÇÃO N° 323/60
.

NOMEIA LAUDELlNO ALTINO RAMOS, NIVEL
.para 2,7.'

'

NOMEIA DINO'FúLVIO BARTOLUZZI, NIVEL 9 AL, com CR$ 17.000,00A tal expansão, pois, é patacoada gozadora. 16 AL, com CR$ 26.000,00
-

RESOLUÇÃO N0 451/60
Depois dela, (1 reporter entrou corajosamente RESOLUÇÃO N° 440/60 NOMEIA LEONICE CESARINO DA ROSA, NIVEL

picadeiro aberto. Assim é que, vara glorificar a me- NOM}JIA MARIA HELENA FRANZONI, -NIVEL 2 AL, com CR$ 11.000,00
ta rodoviária do atual govêrno, goza deste jeito: I

16 AL, com CR$ 26.000,00 RESOLUÇÃO N° 473/60
"H'ulse enfrentou eAsse.problema e atingiu lUU ritmo i RESOLUÇÃO N° 300/60 NOMEIA MILTON MELO, NIVEL 9 AL, com ....

-

,
.

NOMEIA HEINZ JOSÉ BR.\.UNSPERGER, NI· CR$ 17.000,00 .

.

.-

que merece registro: 475 mil metros por ano." VEL 16 AL, com CR$ 26.000,00 RESOLUÇÃO N0 325.160 '," .

Leram? Aí est� média de estradas construídas RESOLUÇÃO l\TIO 304/60 NOMEIA JOSÉ BARRETO, NIVEL 1 AL, com ....

por' Heriberto é de 475 quílometros por ano.!!! NOMEIA JOÃO BATISTA LUFT, NIVEL 15 AL, CR$ 10.000,00
,

d t d com CR$ 24.000,00
.

RESOLUÇÃO N° 326/60Agora a. realidade: os govêrnos u ems as; e
RESOLUÇÃO N0 302/60 .

'

NOMEIA GARIBALDI �ERIZZE, NIVEL 1 AL,
1951 a 1960, somados;' não construíram nem a metade NOMEIA NELSON MARTINS, NIVEL 15 AL, com com CR$ CR$ 10.000,00
dessa quilometragem!!! Os números' exatos, nesses CR$ 24.000,00' RESOLUÇÃO N° 327./60 .

dois quinquênios, levam a 230 kms, Gozação, como RESOLUÇÃO N° 305/60 - NOMEIA WALLACE JOSÉ VAZ, NIVEL 13 AL,
NOMEIA UBIRATAN BRANDÃO, NIVEi.. 14 AL,. com CR$ 21.000,00

'
.

'está na tara.

Agora, mais uma do €nviado especial: "Hulse l

passará o govêrnç ao seV sucessor com um total de
cerca de 40 mil quilometros de estradas de rodagem,
em boas condições de tráfego." �

Essa, não! Nem como gozação, que é demais. O

nosso sistema rodoviário tem a extensão máxima de

5.600 qu ilometros, dos quais a metade em precária
situação de trânsito! Onde foi o reporter encontrar

os 34.600 'kms. do excesso?

Mais ainda: "No inicio do atual govêrno exis

tiam três aeroportos: Florianópolis, Blumenau e

Joinville. Foram construidos nesse período- mais

cinco: Rio do Sul, Gaspar, Canoinhas, Caçador e Bom

Retiro." .

Só pode mesmo ser gozaçã.o. Canoinhas, Bom

Retiro e Blumenau ainda' são dispõem de aerÚiportos.
E antes do governicho já 'funcionavam, os de Ara·

ranguá, Tubarão; Laguna, Lages, Videira, Chapecó,
Joaçaba, Concordia, Itajaí.. Ultimamente, feitos velas
prefeituras, com auxilios federais, surgiram os de

Rio do Sul e Criciuma.
Assevera ainda o jornalista 'carioca ... Mas, che

ga de goza ção" ..

FLORIANóPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 1960

( Sob apre
RESOLUCÃO N° 275./60

NOM}JIA VÂNIO COLA,CO DE OLIVEIRA� para
exercer o cargo de lVIÉDICO, com os vencimentos de
CR$ 55.0GO,00.

(O fun.cionário acima é irmão do Deputado VOL·
NEI COLAÇO DE OLIVEIRA.) O TRIO VOLNEI -

VAMIRÉ e VÂNIO recebe mensalmente dos cofres do
Tesouro do Estado, a importância de CR$ 230.0'0'0,00.
RESOLUÇÃO N° 317/60 .

NOMEIA BRAZ JOAQUIM ALVES, para exercer o

cargo de ASSE3S0R TÉCNICO, com os vencimentos
de CR$ 55.000,00.
RESOLUÇÃO NiO 276.160 .

NOMEIA LÉO ALBERTO RAMOS CRUZ, NIVEL
.19 AL, com CR$ 40.000,00

(O funcionário acima é sobrinho 'do Senador
SAULO RAMOS). .

RESOLUÇÃO N° 280/60' '

NOMEIA VICTOR MARCIO KONDER, NIVEL 19
AL, com CR$ 40.000,00 '

(O funcionário acima é sobrinho do Senador IRI·
NEU BORNHAUSEN)

.

RESOLUÇÃO NIO 278.160'
NOMEIA AUGUSTO JOSÉ ALVETTI, NIVEL 19

AL, com CR$' 40.000,00 -

RESOLUÇÃO N° 297/6(), .

. NOMEIA EUCLIDES A�TONIO DOS' SANTOS,
NIVEL 19 AL, icom CR$ 40.000,00

'

RESOLUCÃO N° 443/60
NOMEIA PERCIVAL CALLADO FLôRES, NIVEL

19 AL, com CR$ 40.000,00
RESOLUÇÃO N° 277/60

JoaçaJba (V, A.) - Viveu
momentos de intranquili
dade a população da Cida
de de Joa�a!ba, na noíte de '

terça-feira, 27, quando to
mou conhecírqento de que
fôrço!,. poUcial es·tava prote
gendo a realização de ses

são extraordinária da Câ
mara MunicLlJ�al de Verea
dores, comandada·pelo Ca

pitão AUuor J. Ruthes, Co
mandante da 1. Companhia
Isolada da Polícia Militar e

'1"ambém Delegado Especial
de polícia.'
O Poder Legislativo do

. Município, presidido pelo
Vereador Montenegro de
Oliveira. é composto de on

ze membros, ,sendo seis per
tencentes ao Partido 'Social
Dmocrátíco e cinco à u
nião Democrática Nacio
nal.
A tentativa de cercear o

funcionamento da Câmarra,
'

MU'nicLpal de Joaçaba é a·

tribuida ao Prefeito da Co

muna, Ruy KI�in Homrich,
e sus' corr'eli.giO'fioários . do
diretório munilCi-pal (UDN),
providenciando o transpor
te de umla l.1'a'nda de músi-

ca do. Distrito de 'I'reze Ti
,

lias para a fte'nte do edi
fício da Prefeitura Munici
pal onde tem dependência

.-o plenário- da Câmara, pa
ra- executar m'archas fúne-

, bres, em -face de naquela
sessão extraordi·nária ser

apreCiado um VETO apôs-
to nelo Pret'eito a uma lei
da Câmara oue,revogav'a. a

subve'ncão anual de cr$
30.000,00 . (·trinta mil cru·

'zeiros) à referida banda, e'

de autoria, o projeto, ,1'1.0
Vereador Edwin Schidlo
wski (PSD) que entendçu
ser a situaçãG financeira
da banda de música, como

efetívamente-é, melhor que
'o atual cofre da Prefeítu
ra, e em vista das estradas
().l.quele Distrito se eneon
trarem eml péssimas condi
ções . de tráf-ego aos seus
'moradores - tendo ,as:sim,
a Prefeitura melhor meio
rínanceiro para reconstruir
e manter tra'nsitáveis as

estradas do Distrito de Tre
zoe Tílias, 'lO qual perten
cem a banda de música
mencionada e' o Veren:dor
autor do projeto.
A opinião pública de Joa

çaba, solidária' com a Câ,
mallal Municipal, veio às

(cont. na última. pág.)

Força Policial Protegeu Sessão, Ex�rao:rdinária da Ca_mara de V.ereadores de .

Joacaba - 'Prefeito Procu'ra 'Cercear o F,uncionamento do' Poder-Legislati-• t
.

J
•

vo - Após a' Campanha (ontra o dr."'Juiz del,Direito :da (omarca, 'Entra na
, ,órbita a Casa Legislativa

RESOLUÇÃO N. 318/60
A:POSENTA MILTON DA

-, pUNHA VIEIRA, com cr$
26.000,00.

RESOLUÇÃO N. 339/60
APOSENTA JOÃO BA·

TISTA ESPINDOLA, com'
'cr$ 22.425,00 - (O funcio
:nário acima foi nomeado
em 14 de novembro de 1960
e aoosentado em 28 de de,
zembro ''de 1960).

RESOLUÇÃO N. 383/60
APOSENTA JOÃO VA

LENTIN DOS SANTOS,
com . cr$ 25.350,00 - (O
fun'cionário acima foi no
mado em 1.0 de dezembro
de 1960 e aposendado em 6
de dezembro. de 1960).

RES,OLUÇÃO N. 397/60-
APOS'ENTA ANTONIO

GOMES DE CARVALHO
com cr$ 12.212,50. - (O

s-, funcionário acima foi no,
meado em 16_de 11-11 e a

posentado em' 16 de dezem
bro de 1960).

RESOLUÇÃO N. '382/60
APOSENTA DARCY

LUZ, com, cr$ 32.500,00. �

(O funcionário acima 'foi
nomeado em 16 de novem

pro de 1960 e aposentado
, em 6 de dezembro Ide 1960).

RESOLUÇÃO N. 459/60
-

APOSENTA
.

ARNALDO

ROSA, com cr$ 18.200,00.

RESOLUÇÃO N. 319/60
APOSENTA LIGIA SIL

VA DOS SANTOS SARAI
VA, com crs 29,975,00.

RESOLUÇÃO N. 353/60
.AJPOSEN'l'A S'ENILMA

NEVlES, com Cr$ 20.280,00.

RES�LUÇÃO N. 340/60
APOSENTA ERNESTINA

BRUGGMANN, com
.

'e r$ ...
16.250,00.

RESOLUÇÃO N. 367/60
APOSENTA TEREZINHA

BARRlETO DE OLIVEIiRA,
com cr$ 16.2501>0. \'

RESOLUÇÃO N. 398/60
APOSENTA ANGELO

NOVI, com cr$ 37.500,00 -
,(0 funcionário acima foi

.nomeado em 7 de dezem
bro de 1960 e 'aposentado
em 16 de dezembro de 1960)

100 Milhões

A, lSaúde da .

Infância
BRASILIA 30 (v. A.) -

O presidente Juscelino
KU!bitschek em fMe d,a;�
posição de'motivos do lJ
nistro da Saúde, aprovou o

Plano de Aplicação, apre
sentadõ' nelo Departamen,to
Nacional: da Criança, refe

tente à dotação de J.lem mi
lhões de cruzeiros' destin'a�
da à campainha contra do
enças tram.smissÍveis na in

fância, inclusive, poliomie
lite compl'eendendo a -'�I
quisição e a cUstribuição �e
vaeinas em todo o territo
rio nacional.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sába(J.o,' 31 de Dezeinbró de 1960
--------------�------------.------�--�

A PELE Ol..EOSA É 'FÁCIL
DE SER ILlMINADA

Dr. Pires

Um dos maiores obstácu
los ,pa'ra a maquilage é

quando a pele se apresenta
lustrosa, brilhante.

'

Embo

ra não sendo própriamente
� sr, Cláudio Andrade m- -uma moléstia, essa anor-

mos ma lidade provem' unica e

sr, Roberto Tavares exdusivamente de .um au-

Neves rnento de produção das

_ sr. Sérgio Teixeira �us- 'l'lánd'lllf:s sebáceas dnndo o L. RomanowSlki não apresentou uma peça de grande

tino da Silva �ue se chama uma sebor- estatura. Trouxe' para o palco a problemática teatral

réia. E o motivo pelo qual das pecas. menores. Sem expre�ividade, . sem conteúdo.

ua .uma maior secreção de Um pé;simo ator, a par de sua senslbilidade, inf'luen
gordura deve-se a um fator .:iada por uma; carga ,poética latente em suas expressões.

I/ ,onstitucional, embora de- Devido as .publ iuidades que assumiram caráter de

li ferminadas '.circunstâncias frequência nos,.jornais da Capital, até, o dia da estréia,

I possam influir acassor-ra- urna curiosidade tôda eSP,ecial fêz com que os amantes

II mente, como o estado ner- da arte .cornpá.recessern à representação .cêníca, A peça,

II voso, modo de vida, etc, com um 'des,envolvimento .bastante descritivo, desagra

I! Sendo assim é aconselha- dou e refletiu o estado de espirito do seu autor, que pro'

vel aos que têm tendência á curou é verdade dar o máximo dos seus esforços pes-

, 'clube -Recreativo "12 de Setembro" apresentar seborréia leva' lioais,' sem c«:)llse'gui r, todavia,· demonstrar valõres ar

rerr, uma vida' sem preocu- cístícos. "

nações e ao ar livre, prati- A preo...upação do autor, em estrutural' um perso

cando esportes. Uma vez .iagem extremamente culto( na tentativa de ressa-ltar
de formado o estado oleoso sua propr iav'culbura") foi prejudicial. Conservou, um

são nscessarros cuidados ."mbiéute de 'inexperiência no proce"samento da peça -

.. ' .;,.-,.. ,,.,,,,,,-,.,,, -I diúrios e um deles .consiste. perden do nào poucas vêzes - como atol' ,- aquela, Ii-

���IIW=:;BÇJ-==-CJl-=:aCJIIC_=-ICI-==-CII-=.t::II-=.'1 em retirar a película graxo-I nha dos recursos técnicos' e pessoais, que imOl,-talizan,
: sa que se forma sobre a intérpretes.
cútis. Isso pode ser feito Nota-se o falso, o indeciso, o impreciso, o fJ.utuan·

com água e' sabonete ou li- te, nos gestos e dicção do ator. É falso, sem querer sei

uu idos detergentes. Um úuso, escondendo uma tragédia em ',potencial, um ara,
bom e"quema será feito ma pungente, construido e .trabalhado psicológ icamen
.l"".ndo-se esse. último ape- re nos ângulos profundos de sua pr ópria alrna.: atribuo
I1HS unia vez por semana. iada por complexos de cultura e auto-realização.•'

Retirada a película gor- () primeiro tempo do monólogo "Retrato de Wla-

.lurosa aplicar os produtos de", c-tmipriu um caminho de embaraços. Como andido

outra a seborréia e entre co II esla _ observação, Rornanoweki atr-ibuiu o estudo de

os quais o enxofre ocupa neurastenia' do personagem.
um lugar de, destaque. Na Convenhamos, entretanto, que apesar de um indi

'lil,ole-e pouco. _provavel, víúuo ser esquizofrênico (mesmo que tenham assas',

.Ia,', em todo caso possivel, �illado a espôsa, �;omo na ,peça), n1'<o perde, suas facul'

;<\ pel:� nào se dar bem com dades p�íquic:as, ás emoções, as sensações, as percep

? p.l1xofre usar Ji 'cânfora, ções, a:l {magen�, OiS sen tido:;, as::\ociaçào de iaéias l
,�m soiução aleoolica. ,onsciêm;iÇl.
:Mas o grande perigo da A expli\;açã,o pum o fenómeno torna'se fá('ji: nã(,

P A -R T I C-' I P A r
-

Opele gordurosá não é o fa- "ó o pen;onagem Raul quis evidenciar reservas de cu'j· I.'. fi. '. ',' � A
o de !1nijudicar a maqui- rlll':l, i:llnbe'm o auto]', lJensando. talvez que teatro faz- )

• - >

e f'l'
" Oí'lcar de S. Guimarães, Arnaldo Vianna

:a)..fe e sim a tendência pa- �e tom palanóas complicadas, difíceis, profundas
,'a nela' se insta'larem os losóficas.

e e

.

1 Q I
,Senhora Senhora

'I'�l \'os e espU11as. uallC o �ÜO ,;oube prendei,',' C01110, autor e como ator, a aten' -

,
' participam o contrato de Cc1samento de seus filhos

IIM1 mO-f;illha de quinze a ÇÚI) elos e5l?€cuídore", por uma tiél'ie de fatôn:s, tiendo (, João e Denize
lezet;�eil.t, anos ,come,ça a l�l'inei�p<ll o lTiÍO eqllilib-rio entl:e ação e personagem. noivos
fi('C1-r com o nariz brilhante, "CorJ1ei"ile' e Radne, a despeito das diferenças COrl-

, Fpolis. 24/12/60
A HAINHA DAS BICICLETAS, acha:se apare /

isso "ignifica que corre o s.idêrilvkis de seus gênios é processos, estão de acôl'dc
......,- .... _

/1, lhada paia c(_)rísel'tos, reformas e pintu ras de ;' 1erig'o ele vir a possuir POIl- em I;OI1(;eber o éq LI i líbrio pcrs'onagem-açào,"
'

�1f�:�:'U ,

.1/ qualquer tipo de bieiclatas e triciclos, contando / �os ��'etos e acne., É dnes,w I
'o "Retrato de Wlade", pl'edol1�inoll .0 Pl:dt'sodnagerrd'1. P A R T I ,C' 'I P A ,ç A-, ,0

II
.

//'
o,casla·) que os pais evem." ""("0 f'lig'ill' pelo labirinto de til!a Pl'OfUJH 1 a e,' L

para ISSO com um corpo de mecanicos e pintores "'- .,�,

/I altamente espe-cl!llizados. 1/
intervi r acoJlselhando seus SLW:l' eSLClvações, de seus conflitos (- ,contradições.

/1 __ '._ �. _ _ _ _ _ _ /7
[ilhos que não ponham co';' Não houve clima de comunicação "ator-platéia" e

_________________________
métic0s gordurosos !la pelt' mLiito menos atmo�fera teatral. ROma'llOWski não ,con-

nem espremam os CTavos e seguiu o necessário rendimento, continuidade e densi-
[";pinhas. dadl dramática. Não ponvencei.J.
l!mu Ol'ielltacão lmil feita -,--____..;.,_.'----

';e\-á d0snstl'os�.
Os medicos combatem efi-
::zmente a sebon-éia éõil1

o emprego dos raios X ma!"

o um metodo que 'só en{;on'

tra quem o' aplique Ilas

grandes cidades e requer
muito cOlihecimento técni-
Co do especialista que o

�anejil. Não sendo· 'possivel
"ec',orrer a esse ótimo' tra
�2.ment') o' q ue se deve fa
:�Ú é o s,egninte: lavar:
;:.ele com agua morna e sa

bão de enxofre e uma vez

pür semana passar uma so

I:ic;ão fraca de, alcool ,cân
forado, Havendo

'

seborréia
grande usar todos os dias a

loção de Kummel'feld em

vpz da solução de aJ.cool e

cânfora.
Evitar -de. espremer os

curas.

,Aqui pela minha zona,. viajam e zumbem durante
Loda a noite.

Ha focos por toda à parte;
Por perto, o rio da Avenida, as aguas se infiltran:)"

na terra onde não mais existem nem pedras nem
-

ci
mento.

Em outros lugares, aguas Iparada.,s são seus viveiros
permanentes.

Um comando contra a mosquitada ini-rene está se

fazendo sentir.
"

A ESQUINA -nOS DESASTRES - Mais, um desas
tre registrou-se- ante-ontem, com uma esbarrada espe.
tacular de um ,caminhão FNM e o automovel .Opel á rua

Conselheiro Mafra com esquina para Sete de Setembro,
ocorrência q.ue em edição de ontem ,publicamos 'com' de-
talhes e um cnchê, que mostra nitidamente o fato�

.

Exatamente :\naque'las imediações varios, acidentes
lem-Re verifi-cado, sendo dois fatais e Gutros graves,
além de menores que produziram ferimentos em diver'
sos b"anseuntes.

A rua é estreita e movimentadissima ainda mais

abaixo, uma cerca de taboas, pelas imedi�ções do Mel'r
cado Municipal, constitue iminente p�rigo, pois á refe--
l'ida ,cer.UI chega a cobrir O' meio fio' e ali está 'faz al-

guns anos, dependendo de sentença ju·didal... \

Infelizmente, gnardas de trânsito, na zona, são in
suficient.es pai-a atenderem o serviço reclamado.

E enquanto as reclamações continuam a coisa fica

como está, deixando o pedestre entregue á sua dura

lflOl'h,. '- ...

Quando se toma uma 'providên.cia a respeito? '

:LlRA TI ti - DIA 31
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t� Para almoçar e jantar bem, depois de sua
U �, QUERÊNCIA PALACE HOTEL
,ssssssssssss,ssssSSSSSSS$SSSSSSS$i�$SSSSSS

ANIVERSARIOS
FAZEM ANÔS HOJE:

- sr. dr. Hermínio
Boabaid

'
Daux

- sr. Ismênío Paludo
- srta. 'Sílvia Léa Cardoso

Busch

1/'
II
I
II
II
II

A RAINHA DAs BICICLETAS, acha-se apare
lhada para éonsertos, reformas e pinturas de

qualquer tipo de bicicletas e trie iclos, contando
para isso com um COl-PO de mecanlcos e pintores
altamente especializados.

PROGRAMA DE FESTA DO M�" DE DEZE�iBRO
DTA 31 - Soirée com Início às 22 horas.

Ao término da mesma haverá ônibus
volta ao centro.

.1 =-=====:= •

APEDITIVOS
�US/("A009
DJAPIAME'NTi OAs I9As�8H6>

II

( O M UNI ( A'·Ç Ã O
/: '

O POSTO ESSO, da Rua Conselheiro
Mafra, esquina da. 7 de Setembro, remlclan
do suas atividades, sob nova direção, espe
ra continuar gozando a preferência dos 'se

nhores 'motoristas, em todos' os serviços con-
'

cernentes ao ralho.

MOSQUITOS: VARIAiS 'ZONA::; AFETADAS Os
mo:,;quitos que 11esta: época de intenso IcaIor têm clima
apropriado para sua proHferação, andam por aí, prin
cipa-lmente ém determinadas zonas da cidade não sõ�
men te tirando o sono da gente a' deixar sua indese:'
javel visita com pacadinhas desagl'adaveis nas nossas

óculos
para,
leitura,

..... ---,-- ..-- __--1

COMO' É GOSTOSO
O CAlE ZITO

« raVOH e eS/pinhas" I pois o I tn:Ltamento da pele e cabe

muumo que acontecerá é a ,OE ao medico especialista
pele ficar marcada e cheia Dr. Pires, à rua Mexico, 31

.de cicatrizes.
.

-- Rio de Janeiro, bastan-

NOTA.: - oi, nossos lei- no enviar o presente artigo
tores p o d e r ã o solicitar deste jornal e o endereço
qualquer conselho sobre o completo para â resposta.

""RETRATO, DE WLADE",�.. .

,

Péricles Luiz Medeíros Prade,

Palrido de ,Representação "Popular
CO;NVENÇÃO REGIONAL
(ONVOCACÃO

, .f

O Diretório Regional do "Partido de Representação
Popular", -Secção d'� Santa Catarina, de acôl'do 'com os

Estatutos, CONVOCA a "CONVENÇÃO REGIONAL"
para' os dias 3 e 4 do mês de fevereiro p. vindo'l.u·o, na

3éde social á rua Conselheiro Mafra. 33 10 Andar, 1)esta
�,apita'l afim ,de tratar dos seguintes tópicos:

a) Eleição do Diretório Reg'ionai para
.

o biênio
1961/62.

b) Assuntos dive�sos.
Constituem. a "Convenção'Regional":
I) Diretól:io Regional
lI) Os presidentes dos Diretórios Municipais ou

representante com pro·curação (Firma 1'e(.:o'

nhecida)
III) Os representantes do Partido pela se:-:ção elei-

toral Regional no Congresso; na Assembléia

\- Legislativa E$tadual, Camaras
-

de Vereadores
e Prefeitos. I

Obs.) Cada ,convenciona'l, além de seu voto, só pode
rá representar mais "UM VOTO", Todos os Diretól:ios
Homologados pelo Diretório Regional terão direito a vo-

tar na Convenção.
'

PROGRAMA DA CONVENÇÃO
DIA 3 -- Às 15 horas

1).. Instalação da Convenção
2) Apresentação de. credenciais'
3) Saudações ,

AS 20 HORAS
Ir Assuntos de interêsse pintidário

DIA 4 -- Às 10 horas,
1) Eleição 1;10 novo _'I)il'etól'Ío Regional
Às 14 horas, (

'1) Posse do novO' Diretório
Às 20 horas
Encerram.ento.
Florian6!polis, 31 de dezembl'o de 1960

Erico Muller
Presidente •

IATE �:(LUBE D'E' FL-ORIAlfÕPOLlS
(omQnicaçáo da' ·Dire1oria

A PAltTIR DE 10 DE JANEIRO DE 1961 AS MEN
SALIDADES PASSARÃO A CR$- 50,OQ E CR$ ,70,00 E
AS ANUIDADES CR$ 500,00 E CR$ 700,00 PARA OS
SOGrOS PROPR,ETÁRIOS E NÃO �OPRIETÁRIOS
RESPECTIVAMENTE.

(omo PassaI' de'i Ano,

paulo da�costatramos
Um amigo me pergunta como e- onde passarei de

ano; ainda não sei. 'I'alvêz vá à missa, mas é possível
também que vá ao "reveillon".

.

.Aqui ainda não temos a festa de Iemanjá, o que,
é uma .pena ; se tivessemos, aconselharia a todos vós

que fôssem vê-la. Dezenas de negras, trajando enor
mes batas alvas, entoando, a beira-mar, muito sole

nes e graves, múrmuríos e imprecações, entre uma e

outra baforada tirada de um charuto enorme e fedo

rento, enquanto preciosas dádívas lhes são ofereci

das e: posteriormente atiradas a0" mar - não é espe

táculo que se perca, .por nenhuma coisa dêsse mun

do. Mas, como já disse, não temos Iemanjá, O 'que é

uma pena, já disse também.
Tomar um pifão, em honra.às mágoas e desacêr-.:

tos 'de 60 ou à saúde das fúG"l'as desilusões de 61

seria também um programa decente e honesto : tem,
contudo, a desvantagem de nos fazer entrar ano à
dentro de ressaca, fato que a mim, por exemplo, pou
co incomoda, mas que 'a certas pessôas desagradaria.

Há quem não faça nada disso, e viaje de um pa
ra outro ano no fundo de uma rama ou debaixo de
um chuveiro, o que �ão deixa de ser igualmente lou
vável e honroso.

Fora disso, não Mi o que se deva fazer;' suící
dar-se, talvêz, face as negras perspectivas do futu

ro, ou matar alguém, Iiquídando contas devidas no
passado são as últimas sugestões - tudo conforme a

vontade do leitor.
.

Quanto a mim, já cumpri o'meu dever, e já' dei
, os, 'meus modestos palpites; segui-los ou não, pouco
t .: '...i

importa. O que importa, em verdade, são, Os votos
ele Feliz Ano Novo" que vos faco a-gora.
': 'De coração. '� "

.

': '

Você Não, Precisa IEconomizar I,.
�'
..

Pergunta fóra da époct, a que
-

encima estas linhas.
Pergunta que só não se refere a um pequeno número
de previlegiados, pois, a grande maioria da população
precisa, vitalmente,' cuidar de economizar. Economizar
ao máximo.

Na nossa Capital já se tomou pra�e associar- a Gru
tinha à preocupação de economizar. Alí QS preços semi
pre são mais baixos. Sempí'.e proporcionam o ensêjo de
economizál', G)'utinha e 'preços baratoil já são um sinô
nimo. Preços baratos, e economia são uma ciec..orrê'JÍcill
dêsse sinônimo.

"

'-

Martinho Santos Felix Lens'er
e

, Senhora
Pal:ti,cipam aos parentes e pessoas amig'as
de seus filhos

� MARIA HELENA e EDENIR
Fpolis" 24/1?/60

.'

e

Senhora,
o noivado

VÔ�+UO"k
,P'AGUE OEPOlg

CRUZEiRO
','

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J
li Pecneur en eau troublée. Em ingles: To fish in troubeld

unlor Waters. Em espanhol. Pescar en agua túrbida, Na Itá-
-'

.,

lia, Sobre�ive a locução. que sempre caracteriza .os �ue.se aproveitam, os que tiram vantagens de agitações,
tumultos, guerra e crises sociais. Na Itália, os pesca'
dores de águas turvas são também denominados pesei
cani (plural de pescecane tubarão.)

ALIQUIS NON DEBET mSSE JUDEX IN PRO
PRIA CAUSA - Sentença latina que diz Não se deve
ser juiz em causa própria. Aiplica�se também aos legis
ladores, que não' devem também legislar em causa pró
pria, mas às vezes o fazem, apesar de todas as adver
tências. ..

.

QUEM FURTA POUCO É LADRÃO, QUEM FURTA
MUITO É BARÃO - Êsse provérbio frisa o rigor com

que a justiça Pune os pequenos furtos e a complacên
cia com que trata os que conquistaram fortunas ,ainda
que por maior tortuosos e ilícitos. Mostra que há uma

justiça de classe, que aplica dois pesos e- duas medidas.
É base do conto de Machado de Assis" Suje-se Gordo!

EM SUA CASA

rili

TELEFONE PARA

-LUIZ HENRIQUE
6231. DAS 9 AS 11 HORAS

CRE'DITOS SUPLEMENIA,RIES-,NO' GOVE �NO HULi.!
(De Julho a 20 de iDezembro) ,Secrela:ria da Fazenda
Decreto n. 1924 5 de julho " 11,430.311,80

" "1927 5 de julho ' 10.830.359,90
" 1931 5 de julho 3.721--: 794,00
" i947 13 de julho 2.Hl0.000,00
" 194:9 13 de íulho 286.146,50
" 1950 �3 de julho 1.-000,.ao.o,00
" 1958 13 de julho 26.265.000,00
" 1950 13 de julho 9.371.560,00

1980' 27 de julho 44.350,00
" 1982 27 de julho l. 000.000,00
" 2001 10 de agosto -4.277.166,00
" 2004 10 de agosto 2.500.000,00
" 2024 24 de agosto 30.000,00
" 2032 26 de agosto 800.000,00
" 2033 26 de agosto 461 �537,50
" 2035 26 de agosto 46,000,00
" 2041 6 de setembro 1.542.948,10
" 204.5" 6 de setembro 2.250.000,00

-" '" 2052 16 de setembro,
"'"

L 804.745,00
" 2058 16 de setembro }, 1.000. -000,00
" 2063 27 de', setembro 43.821,00
" 2064 27 de setembro 300.000,00
" 2082 7Ide\Ol:ltubro f >

-

,

_
120.000,00

" 2099 19 de outubro 200.000,00
" 2104 19deoutnbro .... '1': 21.000.000,00
" 2130 29' de -oytubro , ' ' 117.350,00
" 2136 29 de outubro

.
"

15.000,00
" 2137, 3 de novembro 50.000.000,00
" 2140 4 de novembro'

'

30.000,00
" 2lil5 4_ de novembro � l. 850.722,00
" 2148 9 de' novembro 255.228,80
" 2152 9 de novembro " 100.000,00
" 2153 9 de novembro 500.000,00
" 2157 16 de novembro ,4.750. OOO,(ÍO

2170 16 de novembro, _,.,..;."",
,.

200.000,00
" 2183 26 de ,novembro 850. OOO,ÔO
" 2184 26 de novembro 110.000,00
" 2189 26 de novembro 135.000,00
" 2194 26 de novembro

,,_
_. ---4D. 000.000,00

" 2200 29) de novembro 3.000.000,00
" 2206 12 de dezembro 250.000,00
" 2210 12 de dezembro 5.000,00
" 2213 12 de dezembi'o

i
8.00.000,00

" 2226 14 de dezembro í 2.174,10
", 2235 16 de dezembro ' f 90.000,00
" 2237 16 de dezembro 10.332.000,00

"

.r:
'"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

221.002.113,00

}'Mf"R [,S'SORA.
iR��il� rtba.
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f

. ;,...c ri) )IiIito----

CAR', ME_Ó-S', ",:-8 N CAÓtRNAÇ ÔES
SERVIDO DE GLlCHERIA'

-

C Qf'1, ,PERXII-'ÇAO E R A P I DE Z.
-

-

�,-,--.'" ,
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CARLOS ADAUTO VIEIRA

e e, .,-, '-'." a

Senhora Senhora
participam o contrato de casamento de seus filhos

Dalmiro e Leníta
Fpolis., 26/12/60

Ql:I€m acompanha a vida literária, brasileira" mes

mo cá da província, se surpreende c-om a fecundade in
telectual, com a capacidade produtiva de R. Magalhães
Junior. 'Não .pâra. Um livro atráz ao outro. É não se

pense que as suas produções, quaisquer que- sejam, f'o
zem a uma linha -de honesta conduta literária, resva

lando para o comum, o supe-rficial, o -balõro. A sua pro
sa é enxuta, lisa, escorreita, revelando, invariàvel
mente, pesquisa. Ora, ninguém, deixa de saber que, com

as atribulações da vida moderna, a pesqulsa, a procu
ra, a busca, o estudo profundo são cada vez mais l�a'
ros cada vez mais impossíveis. O homem comum nao

tem, a seu dispor, o tempo, para o empregar em atíví
dades intelectuais. 'Emprega-o na luta pela subsistên-.
cia .garantíndo-se contra o desconfôrto, contra as pri
vações, ameaças 'constantes à sua vida, criadas pela
crise nacional. -

Ein meio a êste borborínho, a esta lufa-lufa" a êst€
corre-corre ipelo pão diário e

-

um pouco mais, quase in

diferente, R. Magalhães Junior prossegue a sua meta,
catando, garimpando, buscando elementos para as suas

manifestações intelectuais, seja do gênero biográfico,
seja do !gênero ,fidonista, seja do gênero tea�l:al: Além
de traduzir (muito) e manter colunas em periódicos ou

fazer reportagens para as grandes revistas.
- Como encontra tempo. para tanto? esta a pergunta

que fazem os que lhe acompanham a vida literária, ad

mirados, boquiabertos.
Pois bem, para confirmar, através da EDITORA

CULTR'IX, que vem prestando inestimáveis serviços às
letras nacionais pela. abundância das edições de boas
obras, Magalhães Junior deu à luz "DICIONÁRIO 'DE
PROVERBIOS E OURIOSIDADES", que é "uma uti
lissima coiécão de frases feitas, adágios comparados
ditos históri,cos e pseudos-hístórtcos, alusões mitológi.
cas, a citações literárias de curso, corrente na língua
falada e escrita".

O dicionário foi organizado tendo em contra pro."
norcionar conhecimentos ao leitor comum, aquele a que
me referi acima, sempre às voltas com o problema do
seu tempo, insuficiente para atender às s_uas nece.ssida-
des físicas e espírituais. '-

Sem qualquer alusão, transcrevo algumas expres
sões, pelas quais se pode aquilatar o alto valor desta
r-ova obra de Magalhães Junior:

PESCAR EM ÁGUAS TUIWAS - É prevalecer-se
de momentos sombrios da vida de uma nação, ou de

uma instituição, para especular e tirar provento.s exa

gerados, para si e para �s seus, Ou para U�1 pa.rtIdo p?
lítico ou g-l'l1PQ de interessados, A expressao

�

e d�. 01'1-,
. gein latina : �quis turbjdrs piscai-i. Em frances, dIz-se:

.. P A R , I ( I P A, � Ã O
Vva. Manoel José VianaElpidio Dutra

e

Corína Dutra
Participam aos parentes e pessôas amigas o contra•.
to de casamento d€ seus filhos Rute e Rosalvô ocor

rido no dia 24 de Dezembro'
RUTE e ROSALVO

NOIVOS
F1polis., 24/12/60

_ P A R T I C I P.A ç Ã O
. Lauro GonçalvesNicolino Tancredo

e e

Edesia Kcerig 'I'ancredo Julieta Neves Gonçalves
Part.iclpam aos seus parentes e pessôas de suas

relações, o contrato de casamento de seus filhos
Maria de Lourdes e Ary ,

MARIA DE LOURDES e ARY
CONFIRMAM

Rua Crispim Mira 43 Rua Fernando Machado 16
Fpolis., 15-12-60 .

----------�. ---

PARTI{(IPA'ÇÃ_O
-Amilton e Ailton participam aos parentes e pessoas

amigas de seus .país 'o nascimento . de sua irmãzinha
DUCEMAR, ocorrido no dia 22 do corrente em sua re

sidência.

Francisco Andrade" Filho José Araujo

Vva. Maria Alice Vieira João Valentin dos Santos
e sra,

participam o contrato de casamento de seus .f'ilhos
Terezinha Vieira e Ivilton Barreto dos Santos.

'TEREZINHA e IVILTON
CONFIRMAM

, Laguna 24-1,2-60

P A R" T I (--I P A ç Ã O
Joel Dias Figueira e Jamira Cardoso Figueira, par

ti,� ipam. aos parentes e amigos o nascimento de sua
r ilha JOYCE, ocorrido dia 27 do corrente na materni-
dade dr. Carlos Correa.

.
,

Fpolis. 24-12-60

---

PARTICIPAÇÃO P A ,R , I C I P 'A ç Ã OMartinho Santos Felix Lenser
e sra, e sra,

Participam aos parentes e 'pessoas amigas o noivado
cie seus filhos

.

. MARI HELENA e EDENIR
NOIVOS

Tertuliano Cardoso
e

Euterp S. Cardoso
Tem o prazer de parbícípar

amigas, o contrato de casamento
-Risoleto.

Vva, Mário Cândido da
Silva

aos parentes e pessoaf
de seus filhos Vilma e

Fpolis., 24/12/-60
Risoleto e Vilma

noivos
Fpolis., 24/12/60P A R T I ( I ,P A ç Ã O

João Brtgído AI�es p'\A R· T I C I P A ( Ã O� .
.

,

OtiUo R. Lisboa e s)ra. Maria N. Usboa
e

vva. Filinto S. de Farias

Vva. Mada Eugênia
Martins e

Natalia Sartorato Alves
-participam aos "par€ntes e pessoas amigas o noivado de
seus filhos

Adernar e Valquiria'
, participam aos 'par€ntes e pessoas amigas
to de casamento de seus filhos

LAZARO e' EDMILSE
NOIVOS

Florianópolis, 24-12-60

o contl'a-
noivos

Fpolis. 2,4/12/60

-�--'--�----'IP A R -T I ( I P A -( Ã O
, .

,Silvino RussiFrancisco M. dos Prazeres

NÃO /L E tA!

E

e e

Onélia Cunha dos Prazeres Alceste ,C; Russi
Participam aos seus parentes e pessôas de suas re�

lacões; o contrato de 'casamento de seus filhos, Hamil-
_to� e Rtisi Mery .__'-

Hamilton e Rusi Mer,y
Confirmam

Fpolis, 24/12/60
./ -----------------------�--��--------------

p 'O � ,I T 'I C � E 'C 'O N O M I C A
Antes de compl'ar ou reformar sua bidcleta, visite

sem compromisso a RAINHA DAS BICICLETAS, rua
Conselheiro Mafra, 154.

AUXIUAR DE' .IESCI'ITORIO ' E
(ARTAIISTA C,OM: PRATICA

P A R T I ( I, P A ç Ã O
Luiz' Bertoli Frederico di Bernardi

e
.

e

Wildi M. Bertoli ) Cecilia 'R: aF Eerria;t'�i
participam-aos parentes e- ressoas aniigas,o contrato

de casamento de seus filhos
Lotado e Cecilia

noivos
Fpolis. 24/12/60

TRATAR no Escritório CENTRAL de
"A MODELAR"
Trajano, n. 7 -

Um terreno situado na praia de Coqueiros, à beira
mar, com 13 metros' de frente, em lugar ,pitóresco (per'
to das furna,s de Itaguagú). Tratar com o sr. Darcí Lo'
pes à' rua Felipe S,�hlllidt nO 23 ou. pelo telefone 3225.Quizay Carvalho dos Santos e Leda Mariza Camisão

de Oliveira; participam aos parentes e amigos de setH;

pais, o seu ,contrato de casam'ento.
'

Florianópolis, 20 c:!e dezembró de 196.0
Rua Bocaiuva 210 - Aua Ângelo I:;a Porta 25

Fíorianópolis
A casa nO 101, sita à Ayenida Rio Branco. 'fratar

com o sr. Rosato E'vangelista em à Casa Perrone.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Plorlanõpolis, Sábado, ·31 de Dezembro de 1960
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HOJE EM SÃO PAULO A MUNDIALMENTE FAMOSA CORRIDA DE SÃO SILV�ESTRE - ,Engal�na-se ,a capitel bandeiranle para, esta noi-
te, ser palco da mais famosa corrida rústica do Im'undo _.A Corrida de São Silvestre �, :a qual, exemplo ,dos anos anteriores, deve
rá conlar com a participação dos maiores expoentes do pedestrianismo. de Iodo o mundo !CIue não podem deixar de prestigiar a no

fável realização do mais popular diário esportivo da América do Sul�ue é "�A Galeta,Esportiva, que se edOa em São Paulo. .

----------------------��---,----��---- " '

Associação dos Cronistas Esportivos
de Santa Catarina

e Publicidade
AO ENSEJO DA PASS�GEM DE ANO, QUANDO

TANTAS
.

ESPERAlN'ÇAS SE EVIDENCIAM PARA
1961, A ASSOCIAÇÃO DOS CRONISTAS ESPORTlVOS

�������__���������������������������������'�-� DE SANTA CATARINA ENVIA POR MEU INTERM�-
_---.___.'-.;._----------------_--......--,. DIO Aos SEUS ASSOCIADOS E FAMILIARES. AOS

.
O,� Ame"'" flllca e a c'onq,-u·l·s:,ta ,do tl·tulo, c'a. '�.��p��Tá���t�Afo�g�:V:N���'Qt� ���O���t

_

'

rIGIADO ESTA ENTIDA'DE, OS MAIS' CALOROSOS
VOTOS DE UM NOVO ANO, CHEIO DE VENT;tJRA:S

rioca que perseguia há vinte e cinco anos is����?�l:!t����:����;�;:::�:N��
. RIO, 3"0 <y. A.) ,,- Passa· 'Pinto, e pediu uue fôssem r E assim (3. simples tróe�", IMAGEM DO SENHOR DO suas orações ante o S�Q.r
Idos abguns, dias depois da 'Irochdas as meias de lístra-

,.

de meias foi um amuleto BONFIM o mesmo acontecendo ofn
-nonquísta, do AJÚéffca levan- das para lisas e de côr cinza I precioso para que' ó' titUlo'l outros jogadores. Havia aín-
tando o cettó:máx{lU� (.Ià,rio- como ainda alegando que o I rôsse conquistado. �

. - Na concentração dos ame- da outra Imagem logo na �.-<rJ:le- ,. .6111H6 ....
ca de futebol profissional Améríca, quando obtivera o FIGA PRESA AO T�T6 ' rtcanos - é ainda o sr. Má- entrada da sala e esta era ,�".
após um'-interregno:de vint� seu 'último título, usara tais .. Mas não reside so'm"ente' rio Pinto quem nos conta _,

" 'i.,� - BIIIIl..I ....·,TÁ�
.

_ do SagJ.:â-dd coração de se- .. .- .. y
e cinco. anos; seu diretor de meias. no fato da troca de meiast a. !í:á' uma imagem do Senho'r
� t b

.....
- sus Amaro, antes de qual-

,'U e 01" esportista Mário ,ATENDIDO O( PEDIDO DO, série de "simpatias". Há do Bonfim. Veio também da
1

'Pinto, revelou à reportagem JOGADOR I c"h'
quer jógO, jaml<.l..is deixava '''FORMA·:_'';';;;;;>

.

ainda t;-0. teto dos ve-stiário.s� ,p'" la, por intermédio do de se a:joelhar ante' o 'San-
,� "'-.".�

f�tos, interesswntes, pito- E prossegue Mário Pl'llto, do Amérída uma e'norme rí- player Fontoura. Por, sinal, to, a fim de fazer suas orá-
_...;_-------- .

rescos que aconteceram du- em sula. narração: - "Não I ga, dependurada. E adiantá este jogador sempre faZia ções". NOTICIA'RIO DO PAI'Sr-ant: o �erta.me que acaba havendo nenhum inconveni-I o prócer americano: "Foi,
:de fm.d1aJ .. Aflrmo.u IJ .nosso I

ente em tal alteracão no Plácido quem me induziu a P 1
t t d 1'1 B" I t BEKSTA

a meíraj, e Fort,aleza -Jo-
e,n revrs p o que Jamais se! vestuário dos jogadores, foi comprá-la na Bahia af'ir-

lCIC e as R, a ultima palavra em bi. I' '

) d
. .

d I
-, ri' .lcl 't t

,. garam na noite de auarta
I o ena negar que o Joga_ ar,' aceit,a a idéia. Aliás, todos! mando que davla sorte", E

c e as, encon ram-se a venda na RAINHA II f
...

de futebol tem a suas ma I I! DAS BICICLETAS, em todos Os tamanhos e pelo li
eira, no estádio do PaC!l.em-

.

'

s
. -I os Jogad�� gostaram da, deu mesmo _ afirmou mais I, bú, na decisão da, Taca Bra-

ma� e ,�:las., crenças. �rl,sou. mudança. + o nosso entrevistado. II menor preço da cidade. Rua Conselheir� Mafra I'
...,

-

mais o procer : americano
I _.__ II 154. 11 siI. Venceu foIga:ci'�,men'te o

que o jogador se sente maís
I o:r:Ze palmeirense, pelo mar-

-à vontade em campo quan-
cador de 8x2. Na primeira

f�O é orientado psicológica- Vende-se DOIIS .Lotes
.

etapa' já venc,iam, os paul!s-

'mente -pàr.a, tal. E citou que
tas por 4�2, para na -êtapq

'alguns jógadO'res acredita-I. Os lotes são ligados, com um total de 23,75m de complementLi" consígns.rmn

1'am que a côr das mela'sl é ' ll'en�e .por 29,00m de fundo em esquina; localizados nas.
mais quatro tentos contra

'élue tirava toda chance da
I proximidudes da Escola de Aprendizes' Marinheiro. nenhum dos adversárt-rs. O

'conquista' do campeonato,I. ..
. P1·eç\).-de ocasião. pagamento à vista. Palmeiras fez execelénte exí-

,tanto assjm que o keeper ..
Contínua a llJt_a dos ai:,e.to-] O .Caxias se bem que não Tratar à Rua Presidente Coutinho 11 � Telefo�- oição qestacando::s:e Cruz,

,Pompéia fôra a êle, Mário', Ie� d.a Federaçao Atl(tIea! �aUlfest�sse interesse orí- ne 2215. Jong-e, Julinho com atuacões

�atarmense, tentando solu-
i cíal, esta disposto h prelíar

-...;...�
.. fulgurantes. Marcaram' pela

.

ClOnar o problema de passa- com o co-líder do certame UNIA-O CATARINiENS'E IDE ESTUDANT--E-S ordem: Charuto 'Jos 7 .;
.: . gem -para a delegação de catarinense segunda zona

.

.� Zéquínha aos 91/2 - C11ine-
basque�ebol que particlf,uri::t na próxim; semana a n ·t' SECUNDA''RIOS 'u I' E S

zinho, aos 11 � Romei'rQ- aos
do certame 'nacional do Cea- em Joinville. O clube cax��n: '

i - 1\;'1 I II
13 _ JUli'Dho aos 22 - Cha-

,rá. t 'b t
'

Se re 1"1' uiria a visita.
.

A .ul�ião catarinense de estudantes secundários' [lor
l"U o aos 44 -:- Cruz aos 8 e

Os mentores da eclética, na __ x__ t d d t
.

1 I 12 - Chl'neZ,j'nho aos 25 c,11. erme 10 e sua seere ana c e mprensa e "Publicida-
última tentativa avistar- A Liga It!a.J·ai�nse. de' \'e'�- 'e o t I t d d

"-. > Humbreto aos 33 ml·nuto<....
i;' II, ,I;; ngra u a-se com o os OS estu antes cata:rinens'es' ,

se-ão com·o deputado Ruy Portos, realizará na -noite do almejando-lhes' uni ano novo' pleno de ventur-as e wIl,cl- f!1is. J) quadro do Palip.eir;;l�
Hulse, tentando conseguir próximo dia 31, a s3€'unda dades em seus ide--ais estudantís. .

-

r � ,,(igundo Campeão da 'TJjC�
ela AssembléJ_la, as, passagens. prova pedestre de São Si!, Secretaria - de Imprensa Bl;ásil: Valàir;' DJalma sa;.

-- x-- vestre. Nada menos do quI': ços, Valdemar e Jorge, Zé-
O atacante A-ntoninho que 10 troféus, ofertados por c� M,a�E I'retlra H,ras'"I'lpl'n�O s.n.

quinha e Aldt'mar' Julinho
pertencetl ao Botafogo de Ri- sas comerciais estarão em

I
Humberto, RO�leir�, Chine�

beirão Preto 'e que se trans- disputa bem como inÚmel'J" zi'nho e Cruz. A renda, foi de
feriÍl para o futebol iüaliano, medalhas.

�

? 900 65EDITAI.. DE CONVOCAÇÃO cr �. . 0,00 record c!i1S

�x.treou na �,Oitdê de qua-r�a Trinta atlétas Já se encon-
'

Pela presente ficam convocados os senhores a-cio.- disputas da -Taç'" Brasrt':

r�ll'a, ��ma�aan_ o � ·at�qi.le_ tram i'nscritos, devendo subil' nista:i da MADEIREIRA· BRASILPINHO SIA para em � x x x

da F'1O�e'�tI�a. .Anto;mto 'I ba&tante a. número de parti- �sflembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia! Sagrou-se a equip.�-aOi FIa-

(
, mar_cou res os cm!:'Q· en os cipantes l'a próximas h _ 30 de Doezembro de 1960, Yla" sede social à Rua Santos

i mengo a primeira campeã do

j ASA - Aluga-se ��sinalados por sua eqúi-. raso
s 'Jo Saraiva, 495 _ ESTREITO :_ Flo.rianópolis, às 8 (oito)

I Estado da Guanabal"é! na

C�m 3 quartos, sala co-I"' ,_._.x,--
A diretoria �o Clube Atlé-

horas deli�e�.�I��br�Oa s�f�inte ,/
- ,�:�t���r!.�a��a��v��s��t:r:� A eorrl�� d: SãóxSilvest.!'e,

sinha e instalação. sa�itá_1 _A e.qui�e do Mal'Cílio Dias tico Tupy, de Gasp�u', reali- a) MHda.xl..Ca da 'sede ISo.c1a1 quarta feira, no estádio de patroci'nada pela A Gazem

ria, toda pintadla. á oleo à I
nao realIzou" na tarde de

,�ou na noite de quarta feira b) Div-eÍ;$�s a'ssuntos São Januário. 2xI, foi a co'u- Espol'tiv'a, contará com a

casal sem filhos menores. quarta feilh, os preparativos
uma grande churrascada; FIorümópolis, 20 de Dezemol"o de 1960 tagem regis,trada pelo Fla- participação de vinte corre-

Rua José Boiteux 13.a,' que estavam marcados, te- �ontou CNn a participacao Antonio Sche,reJ' _' Di relo!' Pl'e,_;idente mengo diante do Botafogo dores internlacionais e 1.000,

fu'odos. Tratar em frent,e vido as chuvas, Todavia, o
de altas 8,utoric.'o!des ge'�ti!- ,------- "" . ...1- - Ilue na partida. anterior ha� brasileiros, ,nb., disputa da

treinapor efetuou o coletivo. .nente ;;:onvidadas e de va � E D, I , A I NI 171/"60' da tomibxaido Pxor 2XxO. grande maratona de 7.300

na tarde qe quinta feira, o-
dos cronista,s esportivos. Jo metros, do dia 31-1.

����l��:od��:���: ��il:�:�� O torne-i-o-;e-fu-tebO! de Assembléia Geral Ordinária c2:��ara:u��li�ta c�:ii::�ian: o arqu:iro �osa'�,
tem, 'sendo' então os' atlétas ::alão de ltajai, prosseguiu /' /,

.

noite Um coquetel, oferecido lação máxima do futebol

libetados mais uma vez.
na noite de quarta feira o- (I a CONVO'CAfA-O) ó-S autoridades e a imprensa. ! paUlista de 59, acaba de ,ser

__ x__ .

portunidade em que fOl:'ll� "

li

.

,
'

.. ��. M.:l oportunidade os dois tra· i contIlltado. pelo 'Palmélrai'.
___________..;._ -------- efetuad..!s três partida,s: De ordem_I tlo Senhbr Doutor Presidente do Conse- dicionais clubes paulista,s, Todavia, as bases do contra-

(am,peonalo Gau""ho d'e F."deb'ol Embora a cliuva preju.,t- lho, e, na forlila regimental, convoco os senhores Advo- soli!;.'itaram dos cronist� to Qem como o passe nâo----
� UI casse _gm pªrte o andamento g-ados ins-crito!> nesta Secç'ão e 110 gozo de seus direitos apôi9 para o octogon.... ln· foram fornecidos a mipren-

RIO, 30 .(V. A.) _ O cam· tulo com os pontos perdido:; da::: partidas, Oi público ficou para a reuniã�' de Assembléia Geral Ordinária a se; ternacional. ;

sa, os Reus detalhes.

peonato metropolitano de fu- 'pelo Internacinal. '-, ,,:Jtisfeito como as producóes realizada dia 2 de Fevereird do ano vindouro às 9 ho' x x x

tebol e�t� ago�izando. O tí-I Não. Nesse particular, tri- �as e.qui�es. Eis os re-s�lta- ras, na sede desta Secção (rua Trajano nO 1, 30 andai:),
tulo maxlmo fICOU no Olím-' colores e colorados dividi- ((aS fmals: em que será ápreciada a seguinte ordem do dia:

pico, pela quinta vez consec I ram-se. O Grêmio venceu o 1.0 jogo - PimlLt 7 x de-,
Ordem do Dia

cuthla,. O Grêmio r,ealmente, primeiro clássico por 5 a 1. curitários 1, 1.0 tempo PT.pa' 10 Leittira do Relatório e ciis-cussão

C
.

b
J. . 3xO exercício de 1.960,'o mereceu. ,umprlU o}' I No segundo o escore foi de' ..

'

'i:II�
campwnha, em que pese ha-: golo para �ada lado. No ter- 2.� Jogo - Icaraí 3 x 'Ja- no Outros assuntos da competência
ver descrescido de produçao' ceiro triunfou o Internacio- care 1 bleia.

no terc�iro turno.
.

IJ:Jal por 2 a 1. 3.0 jogo '_ Clube dos 15 6 F'lol"ia;lópolis, 26' de
O vice-líder foi o Interna- Ora, dos 6 pontos q�,e ed-

x Aliança 3, 1.0 tempo: em,

cionaI. Ini�iou o certame tiveram em jogo e!n-tre a duo p,ate de 3x3.

,titUlbeante. Pei'deu vanos pIa Grenal ,cada um ganhou -- x--

pontos, trocou de téc!JUico. a 3, empataram portanto. Já é Tião; ataca'nte da equipe
equipe sofreu alterações e no um consolo para a família salpnis-ta do Clube dos 15 e

final passou a render mais. internaciÓlnaUsta; ,que afin ...,! o atual ,:utilheiro do tom�io
Cruzeiro ,(' Florhno, que recebeu como presente riat8.- de Itujaí, promovido pehl

-foram sérios candidatos à lino um triunfo sobre o Grê- Pimpa, com 6 tentos, todos
segunda fôrça, terminaram mio na despedida do cam.. consi'gnados na pa'rtida de

IUÜl;::do pela terceirá. O Cru-:: peonato. quarta. feira, contra o Alian
zeiro pintou após a façanha ça. E' t.IJ.mbém o recordista
contra o Grêmio, q1.tla.ndo CLASSIFICAÇ.\O ATUAL de t€'r.tos em uma só p-arLi-
(1uebrou a invencibilidade da. A tabe,�,l de pOin-tOS dos da.

pentacampeão. clubes, que concorr,em a ter- -- x--

Mas o Floriano foi quem ceira parte do campeOImto Parece que o marasmo dos
�e firmou. O c'ube eRtrelado metropolitano O'ferece até o mentores do Paula Ramo'l,
e: trou chão ,I. dentro, per- momento o s,eguinte aspe'�to: voltou a tomar conta do

111 itindo a repl'es,entação ela 1.0 Grêmio, pentacampeão, clube poi,s no últi�o treino,
cidade industrial escudar o'> com 6 pontos perdidos; 2.0 realizado no estádio ela

dois primeiro;; colo�ados. Intennacional, vice, cofn 12; PlIJ.ia de Fóra vários jogado, Vende-se duas, situadas à rua Francisco Tolentino,
1'.�a, conta particular entre 3.0 Floriano, com 16; 4.l"eru- res deixaram de comparecer, nOs 4 e 6, medindo 10x18.

O�,' d,OI·o. gl'andes do fute.bol zeiro, com 17', 5.° São José, além de nenhum diretor a- 'Local excele' t t
-

" "
11 e para cons ruçao de edifícios de

gatiChO, obsefva-s,e que o ,com 18; 6.° Juventude, com fora o treinador,' esteve pre- apartamentos ou armazém.

Grêmio não conqu�ttu' o tí- 22 pontos perdidos. sen te aos exercícios. TERRENO (" ,

Nadla., ficou assentado entre
o oorínttans e ° Flamengo
quanto ao atacante Babá. O
clube Mosqueteiro desejava
por empréstimo a título ele

experiência, com o que não
concordou o rubro negro
,guanabarino.

x x x

A equipe do Vasco da G,a
ma entrou no páreo para a

contratação de Benê\ .:l
maior revelação do U�ci)Ol
pa.Ulista de 1960. O clube ou
grmo exigirá pelo menos ,.

milhões pelo passe de;;' �u�
revelação.

� .

x x x

,

O
.
B01.1a,ogo de Ribeiroo

Preto vem de levar a melhor
no. ,que refere a cOintratação
d� ataca�te Nair ao Ma.dá
relra, NaIr receberá <:1'$ •. ,.

25.-pOO.OO mensais entre 111-
vas e ordenados. Portanto

-

Õ'"
Vfasco que estava em ent:'n·'
dimentos para a cQmpra ':ln
mesmo Nab--; sobrou.

x x x

O arqueiro Silas, do Madu
reira estev,e treinando' ;'10
São Paulo e aprovou, (reven
do ser contratado aindá esti.
seman'a, pelo clube do Mo
rumbi.

GOSTA DE 'CAFÉ1
ENTÃO.PECA CAFÉ ZITO

das. e-ontas do

DR. JOSÉ SCHWEIDSON
Deverá chegar à Flol'ianópolis, 2a, feira prÓxima, o

nosso conterrâneo, Dr. JOSÉ SCHWEIDSON, residente,
dn Assem.. há muitos anos, em Curitiba.

I �retende o Dr. ISchweidHon ,passar entre nós o mês'
Dezembro oe 1.960 � l�e Janeiro e embora seja em gôzo de fétias, atenderá ps
ALTAMIRO SILVA DIAS I

,asos clínicos da especialidade da qual é um dos mais
Secretário Êxecutivo I renomados médicos do .país: diagnóstico do cancer na

C
pele e tratamento del'màtológi,co em gel'a1.

OOR R E 1 O R E S Uma feliz estadia na nossa Capital são os votos quo

PRECISA-íSE DE 5 ELEMENTOS ALTAMENTE CAPA apresenta��s ao Dr. José Schweidson.
,

_

CITADOS, DINAMICOS, ENTRE 23 A 30 ANOS Dl' V ""; .."-� p
_,

E
'I I

IDADE, CI INSTRUÇÃO SECUNDARIA, APRESENTA. oce .1..0' reclsa \ conomlzar III.

çÃO I�'IPEC�VEL, PARA TRABALHAREM COMO Pel'gunt� fóra d� época a qU� eneima estas linn' S.

RELAÇ�ES PUBLICAS EM IMPORTANTE �EVISTA ,Pergunta que sé!. não se refere a um pequeno 'número

�l�I�� AL DESTA CAPITA�, POSSIBIL�DADES DE de p.revile?iados, pois, � grande mai��'ia da poi)lll�ção'SUPERIOR A CR$ 30.000;.00. INuTIL APRE, precisa vitalmente 'cmda.r de economizar. EconomIzar
SENTAR-SE NÃO POSSUINDO AS QTTALIDADES E..XI. . ',' .

I..{ - ao maXlmo.
GIDAS. TRATAR NA RUA JOÃO PINTO, 9. Na l1Qssa Capital'já se tornou praxe associar a Gru-

Linha à preocupação de economizar, Ali os preços sem'

pl:e são mais baixos. Sempre proporcionam. o ensê-jo de

economizar. Grutinha e preços baratos já sã.o um sinô'
nimo. Preços baratos e economia. são uma decorrência
rlêsse sinônimo.

CLUBE 15 D;� NOVEMBRO

URGENTE:- VENDE-SE - OCASIÃO
CASAS

DIA 1.0 de Janeiro (Domingo) grande ràatinada
Infantil com iní.cio às 15 hOi'as e a noite com início às
20 horas gl"llUdiosa donôngue�ra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6.ii FESTA IDA GLAMOUR DO SUL DO PAIS .DE 1961. D'ias 11 -12-13-1'4 e 15 de janeiro próx1mo
Diários Associados' de Pôrlo Alegre e "Radar" de1"0 IEstado"

Decretos �a I
I

Pre eitura!
PORTARIA

o Prefeito Municipal
.

de Florianópolis, no

uso de suas atribui
ções, resolve:
DESIGNAR:

o
.

Assessor do, Gabinete pa
ra assuntos da Fazenda e

os diretores do Departa
ment., para, sob a Presi
dência do diretor do Depar
tamento Juridico, .cornpo
rem a Comissão destinada a

estudar' a aplicar as nor

mas necessárias ao cum

primento da' lei orçamentá
ria para o exercício de
1061.
Prefeitura Municipal de

Florianópolis, 13 de dezem
bro de 1960.

Osvaldo Machadei
Prefeito Municímal
-0-

PORTA�IA
,

O Prefeito Municipal
de Florianópolis, 110

uso de suas atribui
ções, resolve:
'DmSIGNAR:

DALMIRÓ LIVRAMENTO
MORITZ, Escriturário elas
se K, de provimento efetivo,
do Quadro único do Muni
círio, para substituir, em

sens impedimentos even�
tuais, o Chefe da Arreca
dação do 'Posto do Estreito.
Prefeitura Municipal de

Florianópolis, 26 de dezem
hro de 196:0.

Osva Ido Machado
Prefeito Municipal

Ploríanõpolls, Sábado, 31 de Dezembro de 1960
,

- Promocão Ide Teófilo Prado dos. .

:..

1960-1961
A Willys-Overland do Brasil S.A.,
na passagem dêste ano,
deseja a todos os seus amig.os,

'concessionários, colaboradores,
clientes e fornecedores

um próspero e feliz
Ano Novo.

Quem será a RAINHA
DO ATLANTICO catarí
nense? O "'Radar" está
organizando esta festa pa
ra o dia 28 de janeiro pró
ximo, qp.m dos balneários
do Estado. Posaívelmentej'

cedora irá à Torres, para
disputar o título de Rainha
do Atlântico sul, promoção
dos Diários Associados de
Pôrto Alegre.

an�v�rs���' P�:t�l�í�t�ãO :�'[CCOLu'NA' 'CAJO LI-CA--!;!benemérito e zeloso Pastor

�

.

Frederico Hobold, paro-
_

-

qu ianos desta capital tra-
......

""'"....

--------------...:;_-----.-;;_�

çarum-Ihe -rápida biografia,
da qual lançamos mão

hoje, para noticiar seus 21
anos de sacerdócio, muito
embora "esmiuçar os da
dos biográficos de uma pes
soa cuja sempre tarefa in- fim que realmente "coroa

obra" .
,

O "RADAR" DESEJA AOS Capital, nos proxunos dias
LEITORES UM FELIZ n, 12, 13, 14 e 15 de janei-
A..�O NOVO; 1'0 próximo.

--x-- --x'--

Primeira Grande Soi.ree O cronista Nargel Melo,
(le- São Silvestre 'Hoje, no foi convíoado para trazer
Llra T. C. uma representante de Blu-

- - x-.- . menau para participar da
O "Radar", regis,tra o 6.a Festa Imperial da Ola

contrato de casamento da mour Girl de 1961.
srta. Ainilda Oliveira, com

o Sr. Aurino Lobo. Feli
cidades ...

--x--

Em gozo de férias cir-

cula pela Cidade, o elegan
te brotinho Luiza Maria

G:1I11Z0 Weickert.
--x--

bonita Sonia
Com alegria registramos

no dia de ho] e o natalício
tas: Sua primeira mestra, Recebe, das mãos do Ar- do Revmo. .r-'J.dre José
Irmã Teófana, vendo da vo- cebispo D. Joaquim Domin- Edgard de Oliveira figura
cacão sacerdotal, fala-lhe e

gues de Oliveira a Ordem muito estimada no� nossos

I
reza aJ Senhor. do Subdiaconato no dia 2E meios sociais € culturais.

I'
A 5 de març-o de 1927, de novembro e a Diaconato Padre Edgard é fÍlho do

muito piedoso, dotado de a 8 do mês seguinte. _município de São João Bà-
.

rara inteligência; inicia sua 1939: o futuro sacerdote' tita, nascido a 31 de de-
carreira, vertiginosa' céle- atinge a plenitude de sua

I . .zembro de 1929. São seus
.
__ x - - �ed� ��gina Deucher, fantasiada de re. que-só vai condu'ir em carreira. É o dia da sua pais o sr. Francisco L. �e

O "Ra�dar" agradece a baiana deu um "show" dançando um 19'39 após 13 anos de lu- ordenação: Nossa Catedral" Oliveira e stãa exma.. es-

gentileza do convite . da samba, 'representando o mês de Fevereí- tas' tendo vencido galhar- com suas dependências li- posa d, Nila P. dl1 Olveiíra.
srta, Arlete Gonçalves, pa- 1'0, ca:naval, no Desfile das Estações, damente todas as etapas. teralmente tomadas, vive .(10 padre Edgard esta
r-a o seu Enlace Matrimo- organizado e apresentado pelo "Radar", "Mas, combate final cenas tocantes e belíssimas. Coluna deseja muitas fe-
nial com o Sr. Helio Bar� no. Lira T.C., dia 17 pp. porque dOecisiva, é sempre o Alguns dias depois, em licidades Por esta gral,,�
70S, Que será no proximo - - x - - mais árduo, "o mais difícil, São Ludgero, reza a prí- data e ao mesmo tempo ra-

dia dezoito de )a.neiro, nes- O Clube "12 de Agosto", e, per isso mesmo, exige meira missa. g3.. a Deus que lhe dê mt4t0
ta Capital. oferecerá hoje, aos associa- mais denodo, maior valor.' De lá para cá, sua vida tos anos de vida e que o

__ x - - dos o "Reveillnn", E para o candidato ao sa- tem sido inteiramente de- ano 61 seja cheio de vl!"n-
O Enlace Matrimoniál da

.

- - x - � cerdóc io parece, entãõ que dicada aos sagrados miste- tura junto os seus fami-
Srta. Silvia Maria Ferra- Noite de 'São' Sil.v*r, o máximo' esfôrço dispen-: res da Santa Madre Ingreja. liares.
resí, com o Tenente, Di- acontecerá hoje no. Oscar dido para o aprimoramen-]
noh Antônio Côrte, será P. Hotel. to de seu espírito não basta
nhlizado no próximo dia - - x - - a grandeza da honra,' pres�
sete de janeiro, na Capela O Clube 15 de Outubro, tes a lhe ser conferida, E
dó Asilo das Orfãs. Agra- oferecerá aos associados tal atitude se justifica 'ple-
deço a gentileza 'do convi- uma Soirée -Chic, na noite. 11amente. Pois, a proporção
te. de hoje. que se aproxima a meta fi,

--x-- .

--x-- nal vai o futuro �aeerdote,
Grande festa acontecerá O Lux Hotel, estará pron- sentindo cOm mais nitidez,

nesta Cidade no proxlmo to para a cria. das 24 ho.- com admirável precisão, a

dia '12 de janeiro. A primri- ras de hoje. dignid.ad·e sem par da mis�
ra 'batalha de cOlnfete",

"J
são sublime que escolheu e

com as candidatas dos mu-
� M(If)[IH,I\S PARA {> cujo concretizar não tarda

nicípios, que participarão CC1;'JSTHUCAo muito; Assim, o nosso ho,

1 L 'd ,7' lt' t ...oC�,�"c,urso:daGLAM��R IKMAOS BlrE�CnLJRT m(,nageado". Soube vencer'.• Maria (C 01.11' es ICC 1e 1, represell ou u "u �

o. mês de Novembro, finados, vestida de GlRL DO SUL DE 1!)61, _�:"l :(�:" � f"
... ·."(�'� 11 o' �.:rMI::_:', brilhantemente. E, com- in-

"viuva alegre" no Desfile das Estaçõ�s. desfilarão... ._ �ensos jút"ilo, extraordi�á� 1�ESS'S=is::ESUS1ôS.'lcs:C:li."liS.."!I::I:a:���a:ri:�;s:'i���·ji��u�"';. �i:%1.jk5lilít$:P!í%$i'n�';l'-Z-� elO ard'or, chega ao fIm;

A Vechi,
circulou na Raroscap, !'C

gressando para ·a Cidade

de Brusque.

---'x--

Na Primeira Soirée de
São Silvestre, que será.rea
lizada hoje, iDO Clube da

.colina,..- acontecerá uma

festa' p r é - carnavalesca.
Co)lifetes, serpentinas e

etc., serão colocadas nas

mesas, para abrilhantar a

esperada moite, \.--
--x-'-

A- bela Leda Cntrin, aní

versariou no dia 28 p.p, Os
_ - x - - cumprimentos do "Radaí'"

O "Radar" convidará a pelo acontecímento ...
�l'ta. Denir Bortoluzzi, pa- - - x - -

ra representar o Mtmicí- Hoje, no Querência Pá-

l�io de Criciuma, na: 6." Fes- lace 'Hotel aermtecerá um

ta Imperial da Glamour movimentado
_

"Reveillon"-.
que será realizada .

nesta Tudo pronto ...

•

- A: - SCHl\1JPT

21.' Anos 'de'. -_Sacerdócio:
MONSENHOR FREDERI'CO

.'

HOBO'LD '

"l Na paróquia de Sombrio,
,como 'coadjutor, permanece
1 ano. Em nossa capital,
onde é muitíssrm., estimado,
está há 20 anos ocupando
os cargos de coadjutor da
Catedral, Chanceler do Ar
cebíspo, Cura da Catedral
Capelão do Hospital de Ca�
ridade e Vigário Geral da
Arq u idiocese. e-

N o dia de hoje, o nosso
estimado Frederico Hobold
será alvo de muitas homo..
nagens, às quais

-

nos a�-

sociamos, augurando-Ihe
muitas felicidades ·e pediu;
do ao Senhor derrame sobre
sua cabeça suas bênçãos,

grata e mesquinha" ...
N o ,dia 28, nasceu em São

Ludgero, neste Estado sen

do cedo ainda en·cami�hado
na senda da fé, imprimin
ao- se-lhe .. o cara ter de sol
dado de Cristo "Nascido
n um lar profundamente
cristão, onde o ambiente e

todo caridade, paz e amor,
o homenageado, desde a

mais tenra infância vai ad
quirindo a energia própria
des caráteres, que se plas
mum na amálgama indes
trntível da luta e do de
ver".

!
Aos seis anos ingressa

na- Escola de São Ludgero,
, .Iirigidn pelas Irmãs da Di

" viria Providência, o�siào
: em que suas aptidões Ipara
o .san to ofício são descober-

DEPe. JOSE' EDGARD
OLIVEIRA

N ,Ã.O.
P 'O r·, T II C 'A

L E I A !
E '( 'O 'N o M I C A .

. Sua bicicleta esta velha? :Não se préncupe, a RA
INHA DAS BICICLETAS tem um corpo de mecânicos-e
pintores especializados, que lhe a retornará nova em

APARTAMEJi'TO
ALUGA-SE óTIMO APARTAMENTO COM SALA
2 DORMIT6RIOS, COZINHA, BANHO E ÁREA
COM TANQUE, SITUADO À RUA' DUARTE
SCHUTEL
DIRIGIR-SE A RUA FELIPE SCHMID'F, 34,
SALA 6.

t

:>$i:

--ff
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!liidicàii·õr-prõiissjõüàtO,:����!���;:z���!n::1f.-n-U----'-A----- .. '. -'-.-ULTRASON e;IONISAÇÃO. EXA;1\1ES> dos olhos e
OR. HENRIQU. PRISCO 1\1't;NDENDO 1)1AlUAMENTE NA, RECEITA' 'd!i)' óculos com. EQUI-EO ..BRUlSH-LOMB.

MAJERNIDADE (AR"-'EL'A OUTRA EXAME: de dUVIDOS, NARIS e' 'GARGA!'{TA por MO-
DERNO' EQUII(O RHENOL (único na Capital) OPE-

SERVlrO' DE RA'ftS X RACÁO de AMIGDALAS - DESVIOS. de SEPTO e<.

'"
•

N. . SIN"USITES pelõs mais modernos processas. Opera em

f{adl{)!<lgistas: DRS. A. J. NóBREGA DE OLlVEIHA lodos os HOSPITADS de Florianópolis.
EWALDO J. R. SCHAEFER CONSULTóRIO - RUA JOÃO PINTO '35 (em

t:uOIel!! do Estõmag.o - ,re"icula Biliar - RI118 - frente a Radio Anita Garibaldi).
l'ora� -- Ossos - Intestino, etc. RESID�NCIA RUA FELII)E SCHMIDT 99 -

lIi�tl'ros:dptngografla
-

Radiografia. Obstétrica FONE - 3560.

\Gr:.tvldêz) - Radiologia PedJáttlca.
li ISPOE DE APARELHAGEM MODERN'A �CA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUmIDQ
ENDER1tÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. On1bu8 ,. por

ta (Almte. Lamêgo).

upeCliçÕ_ - vo,nv,,", a. BIllJlo_
ca. _ Clínica ti, Adlll�

PARAISO
Cura0 <1a E.peclal1&açlo no 'Jl�1-
'ai <10. Servldore. ao aRado.
(SerViço ao Prot. lIlarllUlo 4_ ÂD
elrade). COllJult•• : PIla manlli no
Hospital ue Carlaaat. 'A 'ar"'. 4&1116.30 hora. em (!Jante no COWlUl.
tórIo, à Rua Nune. Macllado, 1'1,
esquina aa Tuadente. - Tal...
t766. R8'lI<1êncl. - Rua .ar._
ehal Gama D'lIoa A.O aI - Til.
1120.

� • •
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Dr..Hélio Pé!ixoJ�
. ADVOGADO.

-

Escritório - Rua rel1pé
Schmidt na 37 - 29 Al)dai .:_
SaIa 4.

Residência ,- AJameda
Adolfo Konder nO '2'l..:" -'

.I

Caixa po&tal &OI.
Telefone - 2m.

.

....

; ..�

VENDEDORES,
Ofereço oportunidade
a IJeSSOas jovens que

queiram babalhar C.omo

Vendedores) Ramo Luera

tivo honesto interessa
dos élpres.enttir·se com do'
cumentos e atestado de

conduta no' Senhor Antô

l1io Carlos Hotel Cruzei·

'1"0 das 18 às 20 horas.

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA Df SENHORAS E CRIANÇAS

Especlaliab em moléstia. de &nu... reeto.
l"atamf!oto de hemcrroídas, nl\ulaa, eU.

" Clnrala aDa!
CONSULTóRIO: ....:. P,ua CeI. Pedro Demoro,

Estre1to

DENTADURAS INFER'IORES
,

M.!:TODO PR.ÓPR.IO
P'IXAÇAO GARANTIDA

D-R. MOORRIS lCHWEIDSON
CIRURGIAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES -
. .p.rvos

TRATAMENTOS DE' CANAL
HORAR10 - das 8 às 12 e. das 18 às 20 noras

HORAS MARCADAS�·_ das 14 às 18 hora.'

RUA TRAJANO. 29 - l.°."andar

(UNICA SANTA CATARINA
- Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais

r
AÍlgust1a � Complexos _:_ Ataques - Mantas -

Problemático Afetiva e sexual -

Tratamento pelo Eletrochoque com anestesla -

. Insul1naterapla - Cardiozolorapla - SonoterapIa �

I
Psicoterapia

Direção dos PsiquiAtras -

DR. PERCY JOAO DE BORBA

DR. JOS� TAVARES IRACEM.-\

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

I CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

.

Endereco: Avenida Mauro Ramos. 286 ,
! (Praça Etelv1nã. Luz) •

.......oe .

MaurIcio dos ReiS - advogado
NorbeÚ.o BI'!lod -- advogadr)

Advocacia em gera,l' no gstado

Santa
.

Catarina

..................� f .

STUDIO JURíDI(O

Oorrespon!1entea:
INGLATERRA BRA.61Ll.A

1) ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO

: ARGENTINA SAO PAULO
: . Ed� SUL AMmICA 5Q andar.

a rones: 2198 e 2681

":.••••••••••••••••••••••••••••••�•••
·

••••••I

(Diaguósti,co e tratamento)
DOENÇAS DA PÉLE - SíFILIS
ÇõES, _:_ PLÁSTICA ABRASIVA

,

fDR. 'JOSE SCHWEIDZON

DEPILA-

."

-MÉDICO-
Assistente da 'Clínica

.".t. �K _
.

·D.eriiã-rtológica e SifiUográfL-a' da Faculdade de �ledi-
, cina do Pa 1'ana /

..

CONSÚr,TORlo.: Rlltl Trajano, 29 - l° ando

XT.ENDERA', DURANTE. O M€S DE .JANEIRO
----_'.' _.- -�' .. _ ...-� .._---

ct I N� I C A D E, N T Á R I A
DR. LU'!,Z C. SILVEIRA DE SOUZA

II ORARIO � 2as: - 4as. e 6as. - das 8,30 às 11,30
.

'hQras
'

3as. e 5as. - das 18 às 20,00 hOl'as
DR. JORG3 SEARA POLIDORO

l!.ORARIO:·2as. 4a8, e 6as. - das 19,00 às 21,00
. horas

.

3a8. e 5as. - das g,OO às 11,00 hOl'as
CONSULTORIO: Felipe Schmidt, ID -'la andar

;- stÚfi Q.
-

.

_.

DR. 'SAMUEL FOINSECA
CIRURGIÃO . DEN1'ISTA

Clínica - Prótese - Ci.rurgia Bucal
Raio X � Infra Vermelho

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

.

Consultório e Residência:
Rua .lerônimo·CoelllO, 16 - 1.0 anda!' - Fone 2226

Exclusivamente com horas rnarcadas

_/

1663 -

de

----------------------------------------�----

A P R E N D A I N G L E S.
com o Prol. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42
CSS'SSSSS·S$%SSS:SSSSSSSSSSSSSSgsSSSssSSSSSS5

c. E. VIE'GAS ORLE

... c....u.etr. > �afra. 110
".ltfolie 8022 - Cu, Postal 139

....riçe Tt)e..rá>fj�o It1STADO
:/,' .

.

.. -;� ,"!;

:�. �.. O J K • T O R

.uh." d. Arrb.!1a. Ramo.

Advogadq
eu L.A,EliA. 2.U ANDAR TELEFONE. 2248

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

._./

Escritório de Advocacia
'"

RUd' Felipe Schmldt, !oi r-: . 2.0 andar

,br. A.cácio Garlbaldi S. TD.1ago .J

-- P'lorlaoópolb

G.8 .-N T.

Domlnrol Fernandaa de Â<lutao.

Oro Evllã:,sló Nery CaOJl
.,
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LOTE
\'clltlc_ 5e ótimo lote, sito à I'ua Urbano Salles,
:i rea 400 m2. Informações Edifício M.o.nteplo,
3° andar sala 305 - fones 2391 - 2867.
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ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direcão não se resncnsahiliea pejos:r .

(�otlf'f'it()S flfflltido� n(\� Rrti,Q()!õI assinados

Dicicletas 8elstar
A venda' em suaveis prestações mensais na RAI

NHA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro Mafra, 154.

,

Peças e acessórios, para qualquer tipo de biciclet�,
pinturas simples e jubileu, consertos e reformas, só na

RAINHA DAS BICICLETAiS, Rua Conselheiro Mafra,
154.

COlll grande raclll�ade de pagaolent.o, vende-se lo.. Se sua bicicleta está velha? uão se preocupe, leve
a longó prazo_ sem juro� sitos ã rua Lauro Unhares, pró- na RAINHA DAS BICICLETAS, que ela lhe retornará
ximo a PenitencIária. Podendo, <;> comprador construir lua llovinha ,em folha. Rua: Conselheil'o Mafra, 154.

casa) lmedlataPlente.
Vendas: Ed1flcto Montepio 3.0 an!1ar - Sala soa -

Fone 2391 e 2867 .
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,

Aparlamentos: ALUGAM-SE

LUSTRA-SE �. LAQU!EIA�SE -

ENGRADA-SE MOVEIS
e

I

AI ugam-se apartamen tos de fino acabamento em

pl'edio recem-construido, com espetacular visão pano
râmica da .baia norte, ponte' lIercilio Luz e todo eonti
nente. Apenas dois apartamentos por andar, contendo 3

dormitórios, ampla sala de jalltar, banheiro completo
cozinha espaçosa, terraço' de serviço com tanque, quar
to e W.C. de empregada e garage. Nos fundos ótima
pra.ia pará banhos e ótimo local de pesca.

Ver à rua Almirante Lamego e tratar na Joalherh
Mullel'. él rua Tl'ajano 4-C.

Ser;'iço rapido e perfeito, trata!' com. Rodrigues e

F'reita's il rua Conselheiro Mafra, 164 fundos.

Dr. Reli, Freitas
IDOENÇAS DE. SENRORA.l'1

PARTOS - CIBURGIJ. _.,

I

QLtNICA GERAL
.

COllBwtórlO: Rua Cei. Pe-
. ,

dro Demoro 1.G27 - Estrei·

to, das 16 à8 19 horaa {a!l 1a-..

do da F"":'Blácla do CantoJ.
Res.: ...autos Sara1va, "70

- Estreito - Fones '·2322 e

8387.

REPORTER FOTOGRAFICO
A �M: I L , O N\

Reportagens: Reuniões Sociais'- Casamentos
- Políticas _ Coquiteis' _...Esportivas
Atende.a qualquer hora·do dia e da noite,
s�rviço ·rápido e perfeito.

.

Jornal "O ESTADO" Gonselheiro Mafra,.
160 _ I_qpe 30-22.

.

Industria de Madeira TACOLINDNER, estabeleci·
da em Joinville infor�a a seus distintos fregueses -que '7 JNGR"ES'SE'M:t(" FAB. E ·6ANH.EM- 'Cr$ .INCAS REPRESENTAÇõES LTDA�, estabelecida nesta A.
Praça Ed.· Hotel Royal, deixou de ser seu representante.

23 000 00
'

(S '30 000 00Para qualquer pedido, ilustração ou consulta sobre I r 'a. r • rTACOS LAMBRIL, SOALHOS, etc. queira dirigir-se
:liretamente a Fabrica Mediante preços especiais.

Praça Hel'cílio Luz, 270 !1'one 332 - Joinville.

V E N D E-S E
VENDE-SE ótima caSa sita a rua Conselheiro Mafra

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

alto relevo, soalho de tacos com· desenhos,. lustres, glôbos;
tampadas e gran'de quintal. O referido lmovel está no

alinhamenl-o e desocupado ·para pronta en"trega. Negocio
uI'gente. Tratar na mesma com o proprietário a qu.alqucl
hora. 1\ venda é por motivo de viagem.

TACOS DE LUXO - Comunicação

S O F R E DO F '·6 A D OI
lhns, Nervosismo, Reumatismo, Prisão de' Ventre,
lmpotencia, Cansaço, Doença,s do Aparêlho Di
gestivo, do Estômago, Doenças Epáticas e para
outros ma'les! Não Desanime! Peçà-nos hoje mes

mo, se lião encontrar nas farmácias da sua cidade I

Multi-Plantas - TATUABA -

Especies
.

Page
ou -

Que àlguém disse, operam milagres curativos.
Laboratório Veg. Pagé

Rua Duque de Caxias, n.Q 208 - PÔl'to Alegre
Enviamos pelo Reembôlso Postal 'ou Aéreo.

CSSSiSii'CCSSS"SSSSSS$SSSSiSSSiSSSSSSSisSSS

l

Jovens de 16 à 22 anos, a Escola de Es.pecialistas de
Aeronáutica, fará de vocês Sargentos Especialistas da
Fôrça Aérea Brasileira. ..

Matriculem,se no Curso Preparatório Noturno, que
fl�ncionará. com início n\rrJês de Janeho próximo, em
nossa CapItal.

Não precisa ter o ginásio.
.

Inscrições para matrículas e informações, a partir'
.de 20 de Dezembro na rua Almirante Alvim, 19, nos
dias úteis, da;> 19,30 à-s 21,30 horas .

ARMAI,EM, COM MO,RADIA
Vendo a Avenida Maul'o Ramos 196, um Armazem

de Sêcos e Molhados com ótima �reguezia a caderno,
bom movimento a dinheiro.

.

Aluguel com moradia sob contrato até U}62 por
Cr$ 1.200,00 mensai!,\. Base Cr$ 500.000,00, sendo 50%
a vista'- e o restante :i'em ,12 pr,éstações. "

Negócio Ul'gent�f n·ão há intermediário,. a tratar con4
o proprietário no mesmo local.

.

f
Flol'ilJnópolis, 13' de Dezembro de 1960

CARLOS GAINETE

•
I .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



conhecer do recurso final. Estando impedido o' Federal de Recursos. Custas de Jar�guá do Sul, em que .'
� -negar-Ihe provímento.r-pa- sr. eles. Vitor Lima, assumiu na 'forma da lei. '-são apelap.t�s Frederico' A. GABINET.E DO PRE�EITO GABINET.E DO

,_.n ra confirmar a decisão I\pe-·. 'a Presídêneía o sr. des, con- 5) Agravo de petição n. IH. V'asel e sua mulher e a- Dispõe sêbre o lançamentu VI - Valôr do
.:,. seguintes autos Iada, Custas pelos apelados. :'Vocado Ivo Guilhon. 381 de Blumenau, em que é '-1'1 110.111\ 'sap "Js o JO�'SIal1 ('ex-ofício" do Impôsto de' 'ançado sôbre a emprêsa

•..:pelaçao de desquite � agravante Oía." Internacío- I
''Sp,n ''S16 � ,as'S1\ 'Sp'Slad' Indústria 'e Profissões. quando; o coletado exercer

1. 20 de Florianópolis, em Na sessão da 2.a
.

Câmara 3) Ãpelação cível n. 4.� nal de Seguros e agravado MA, decidindo .'l. Cã�ra, O Povo de' Florianópolis, por funçõe,s de direção ou ge-,
que ª apelante o dr. Juiz de Civil, realizada no dia 17 de crícíuma, em que rape- Arthur Strunck. Relator o por unântmídade de votos, seus repre entantes. decre(a rêncía,
Direito da 1.a Vara e são a- . de outubro do corrente; lo'; Ja:nte Procópio da Silva e sr. des, VITOR IMA, deci- con�cer,do recurso e'negar- e eu sanciono a seguinte lei. Parágrafo 5.t:) -,.. O mov1-

. pelados Waldemar dos Sa'Ili- ram julgados os seguintes apelada Agro Diesel Ltda. .díndo a. Câmara, PGl& vota- lhe provimento, para confir- Art. 1.°._ o artigo n. 974 mente êconômíco, tratando-tos e sua mulher. Relator o, autOs: Relator o sr. des, CERQUEI- ção unâníme, conhecer do mar a sentença apelada. da Lei n. 246 de 15 de novem se de lançamento inicial,sr. des. ARNO HOESCHL, I 1) Apelação cível n. 4.800 RA CINTRA' '. decid,indo a recurso' e negar-lhe provi- Custas pejos apelantes. bro de ÚJ55, passará a ter a s-erá estimado, tendo emdecidindo a Câmara, por vo- de Florianópolis, em q�e; são, Câmara, por votacãc unâní- mente, pal'.�. confirmar a 8). Apela-ção cível. 1".. 4.)794; seguinte réd"çãQ. Art..Jl74 � vista, entre outros dados, ostâção unãnime conhecer do apelantes A'lvaro de Campos me, conhecer do recurso e sentença a:gra.va'da. 'Custas' de Tubarão, em que é ãp� O impôsto de Indústria e lançamentos relativos' 'J., es
recurso e negar-lhe proví- da Fonseca Lobo, s1.h. mu- negar-lhe Provimento,.- para pelá agravante. .tnte Maria de Lourdes Ca- Profissões terá por' base, pa- tabeleeímentos semelhantes,ménto, para confirmar a. Iher e outros e é apelatía a confirmar a (sentença ape-

.

6) Apelação cível n. 4.722 miro e apelada EmpI'êsa, São ra cobrança, o movimento o valôr das mercadorias emsentença apelada. "Cus'tas firma Berreta. � Cia. Ltda. l'adá.. Custas�pelo apelante.' de Joinville, em que são,' a- Pe'dro. Relator o sr. des, econômlco; de acôrdo com depósito e as despesas e lopelos apelados! Relator o sr. des. VITOR LI- 4) Agravo de petição n. pelanees Adolfo Biedschlag e CERQUEIRA, decidindo' a as vendas realizadas entre 1. callZações do estabelecimen-.2) Apelação cível. n. 4.355 MA, decidindo a Câmara, 38'1 de Itajai, em que sao sua mulher e 'apelados Jean Câmara, po rvotação unãní- de julho do ano anterior e to.
�

de Brusque, em que é ape- por unâ:o.imidade de votos, agravantes João Seraf�m Pierre Clement, Marie D' me, conhe::.e: do recur,�o e '30 de junho do ano em cur- Parágrafo 6,0 _ � 'a.tivid·alante Vírglna Lúcia da Silva conhecer da. '.i.p�lação e dar- Vieira e outros e agravada Orleans e outros. Relator o dar-lhe provímento, para a- so, nos moldes da �abela ds não especificadas nas ta
e são apelados Seblastião Se- lhe' provimento, em. parte, Es:ola Agrotécníca de Cam·- sr.

_
des, VITOR LIMA, decí- nular o processo a partir do anexa, belas serão' tributadas derafim e sua mulher. Re- ol1�ra excluir as· perdas e da- boríú, Relator o sr. des, VI- díndo a Câmara, unânrss e- desrh,cho saneador, incllisive. Parágrafo 1.0 - Os contri- conformidade com o estabe-lator o sr. des. ARNO HOES- nos � honorários de advoga- TOR LIMA, deeídíndo 'a.' Cã- mente, conhecer do recurso. e Custas na forma da,�. buintes sujeitos ,ao, impôs to leclmento -para a' atividadeCHL decidindo a Câmara; do. Custas em' porporção. rnara, por unânímidade de negar-lhe provimento, para de Indústria e profissões, que I,�pre.s'entar mais identi-

por I�ãnimidade de votdt', 2) Agravo .de_ instrume�:Jt� I votos, prelhninarmente, não confirmar a g'entei1Ça ape- Irene da S. Vieira deverão declarar, até 30 de dade de caracterísícas,conhecer do recurso e ne- n. 87 de Tubarao, em que e conhecer do recurso e de- lada, ousüas pelos apelan- Enc. da Jurisprudência- setembro, o total das vendas Ar. 2.° - Esta lei entragar-lhe provimento, para agravante o Estado de gan� terminar R remessa dos teso Paulo Gonzaga Martins' iia realizadas Ira período esbabe- em vigor na data da suaconfirmar a sentença lapela- ta Ca:tarina e são agravados auto.s ao Egrégio Tribuna.� 7)
. Apelação cível n, 4.731 .. Silva - SECRETARiO lecido. neste artigo. publicação, revogadas asda. Custas pela apelante, Antônio EliziáTio Mendese.

Páragrato 2 ° R' consí dísposíçõe-, em contrãrio3) Apelação de desquite n. outros.' Relator o sr. des, p'.-r',alei,'-tRa'
.

'd ,e.
'.

Fl'o rl-.'I'OO' III,.11.-S
derado i:n�rat�r.

-

incorrent;
.

prefeitura' Municil:,!,Jl
.

de1.717- de Jo�nville, em que é TROMPOWSKY TAULOIS,
r.a multa da importp.ncia Florian�polis, 28 de novem-âpelante o dr. Juiz de'-Direi- decidhndo a Gâmal'a. unâni-, igua1 ao valor do impôsto bro de 1960.

to da ·1.1l Vara e são apela- memente, conhe,cer do re" Ata da oSesffáo da Co-' autO"'lohlções, acrescentan- docu'mentos um que provas- ianç'_do "ex-ofício", o con- OSVAI4DO MACHADOdos hf.lrry Jahn· e sua mu- curso e negar-lhe provlmen- missão Munid�al Pa· do que essa con,cessão não se a real necesEdclade dr. tribuinto ([UO n�o i:úmpril Prefeito MunicipalIhe1'. Relflltor' o 'sr. des. OS� to, para julgar compete'nte -

',_ 1'a Assuntos Execu. poderá ser feita sem a aber-I''funCiOnameí1to dos auto- o dispos.to no parágrafo an- Puplicada a presente lei noMUNDO NO'BREGA, .deci- o dr. Juiz de 'D1reito da cq� -tivos,· realizada na -tura de cunconência," públi- lotações,' decidindo, final� tel'iol' ou fizer declàl'ação \Departamento 'de Adminis-dindo _a Câmara, unânIme-' marca de Tubarão. Custas a dia 13 de dezembro éa. O Sr. Dr. João Batista mente, Ipor unanimidade, �.om eladis invelidicos que ,tração aos vinte e oito diasde 1960, às 9 horas, ,Bonassis esclareceu que o não tomar ,'conhecimento da representem má fé oU amis- do mês de novembro de mil( O �t U N' �.I. C .A. ' .�,�,'

O' no Gabinete do Se' Código Muni:cipal prevê ho- mf.téria .por não estar a sões dolos!'.>!. novecentos e sessenta. ,, ., - . - nITor Prefeito. l'3:nos e pontos de partida mesma instruída ,com a do- Pal'ágl'aIo 3.0 - Para a- Natércia Lmos Mullér J.

A ASSOCIAÇÃ OS· SERVIDOREg PÚB�dICOS Aos treze dias do mês de pa"a os auto-lotações e que 'cumentação exigida por lei. queles que são ç!ispensados Diretor do Departamento ueDE SANTA CAT' a todos ,os servI ores
em tôda.'1 as cidaA...s do país. A Comissão foi fàv,orável, d' I' t

. , ,
.

t' -d A-' bI
,. dezembro do ano de mil no- ... .,

S
a O' Jl'lga O1.·lec..: de de es- Administr ação'e,"'tadllal's, qlle \. en e a ssem ela

o ..";,l·e"o e' superl'or' ao ' "o" .l''''r lJl1al1imidade, que o e- t
.

o<.r
"-

t t t i' '( ..... JV cri �l tio. movimen to de ven- V - o númei'o de empr2-Legl·s.·lla,tl·va, em date Ó Zi e ezembro de 1960, sancio· vecen os e sessen a, nes a
�rado pelas empreAsas de nhol' Prefeito· despa,chasse, .•

t
,"

t'" . .
- .

-

d d FI
. ,

l' C U
oas, o Impos o sera cons 'lcUl- gados, locatários, penSlolll!'\-11011 o pro.l·eto do Deputado Agostinhó Mignoni, elabo- ona e e onanopo IS, a-

oAnl·bus. O Sr. Osmar Meira o l'equel'imento pedin.do a't I d E t d d S t do de uma parte fixa e. oU- tas, instalações, móveis erado por 'essa entidade de classe, que concede gratui' p1.a o s a· o e an·a perg�ntou se � 'emprêsa eomplementação d9S" docu- tra 'variável. semoventes;dade aos servidores estaduais e suas familias em esta' C�tarina, reuniu-se no Ga-
c0ncessionana mantinha mentos. Nada .mais havendo P"'rágrafo 4.0 _ A parteI

.'
t h 't I d E tado bmete do Senhor -Pi-efeito

h
"

d'd
.

-'f' t 8 h P f··t
".be (',Clmen os ORpl a ares os' .

. _ . . Ol'arlO e sal a para seus a Ta ar, o el1 01' . re el o fixa será dividida na confOI'-É o seguinte o rprojeto sancionado: a ComlssaoE Muntl.cIPal-para_ transportes COletiVOS., O SI'.

I
deu .por encerrada a sessão,

I
.

'�617 d 13 d d' b d 1960 Assuntos xecu IVOS pre- . -

a'" I A t
.

F'I
midade '�.lS tabelas anexas eJet n� e, e ezem 1'0 e . _

.-'. D _ 'Th I Aldo Rocha disse que nao a qua; eu, n 01110 .. ·· "1- ,0- ,

I I
.

nt a e �el'a cfl, 'cu ada,segundo a na.-Concede gratuidade 'aos funcionários estaduais, nos :oe es ?s srs. r.
.

s
é possível obedecer horário, meno, Secretário "Ad-hoc",

t b I· t hospitalares do Estado e( dá ou. Bl'ognolh, Cap. Andrelmo
t.·� .. _ I i" p" nt t' _, ture:?a cta atividade, coml ba-'es a e eCI,men os

, . .

d d .'.
d' C t J

,em ,ceI' as ocasloes, em VII a, 1 el- a 1 ese e a a que e nos ·'seguintes ele'y: en tostras proviâênc,i��. :, .... ' .' ."

N atlvl. a e a �s a, os� -tude do gl;ãnae motl'iment�.. vai �s8inada pelo S�enhor �onf'(idel',{do" em �

,.1 .

,

O dep�ltaclo Ruy r1:ujSé, preslden�e -; ,�da •. Asul4ql.g!fL Md�t.B.O��e_tp, 'FC:��el�"::'DqI'l!�_. O Sr.. 111'. ThaJ.es Bl'ogllo111, Pl'eft,lto e por todos 'OS; o' 'so"a"d'élll'1eIlt'e'
conj Lmto

.

1 "d d' S' t C t
.

ri d '-f mi o SOrlo arla r .noa- *' - -_ - � " .. :1' .....,.
- .• .' , L I

t
11 I L: '

.Leg'islativa (O Esta o e au a a ar1l1C\, e con 01' -, .,. em nome da 'Sociedade
-

rró- -mQin.13I'os presentes. .

,_ _ _

.,.,_ '. ' ' ... __ "
.dade ·com o al·t.- 22' e a�·t .. 29; d�' Go�stituili...�' do Esado,- .•.'oJ���.Peder�elras, �r. nmar Désenvolviníéhto do Em;1'éi- "�F1'ôr'il1,n6potil; iB 'de -

de-�'I
. 1. -:_ 11iQ:lIlmto (:iconrun'lcl;

�"""""_",,,*h.e_r que" a Asseinb1éla Leglslatlva e eu promul$o 3 COI�ela, D DIE R?b�rto
T
La.

to, disse que esta é favo- 7..embl'o de 1960, oune:-;togueíf;eguinte.1ei: •
. �é�' a, r. _�gelll? mm-

l'ável à criação do 'serviço A�sinal'am a pl'esente ataI., .-.;a.or lác::ativo do
Art. 10 - Ficam isentaR de pagamentos, sob quais' .Çl�ws.�.Y TaulOls . FIJho, �r. de auto-lotações. O Senhor QS seguintes memlwos pre--! pi eniO, �J..-'_lte do prédio 01l

qu.er formas, os funcionários púbJ.i,cos estaduais e suaf:. Dletn�h Vom yangen.helm, Prefeito Municipal leu os sentes à 'sessão: Sra. FIo, ! local O'l.rl,e exel'Ga fl ntivida=
famílias, em estabel�cimentos hosl1italln�s,_ matel'nida- ��rnalist�

. Salim Mlgue�, dü,positivos dõ Código Mu� ri&be1a C.ampos, Cap. An-I' de;
.

..des ou .creches mantIdo} pelo F;stado.
'

.:lIa
... Flollsbel� Campos, DI. nicipa.l referente à questão dreiino Natividade da Cos- III - capital,

: Al!t: 2{) ..:..:. O _qep�l'famentô de S�úde Púb_1ica}-de .

�hmro Caldeira .?e Andra-
e disse mais uma vez que. o ta, 81'. Orlando Osório Fa: IV � o maior ativo men-·

.

maif; -lJ.n-idud�s 1TQSpitalare� do Estado atenderao, no pe- da, Ch�fe do Gabmete, e, as Govêrno não fecha as, po'r- 1'ia, Dr. Haroldo Pedernei- sal;
dodo da taràe, "em 'h{)l�rió especial, os servidores pú. partes' mteressadas Srs. Dr.

tas a quem quer prestar ra8, Dr. I1mal Corrêia, Dl'
blkos :e ·sen�":. fa'milfãr�ês�. ---....., . Pa�lo Albuquerqu�, Osmar

,-serviços'à cidade. Declarou Roberb Lacerda, Dr."EugêArt. 3° -: Est.a Jei en�1'a e� :vigor na da!a. de sua' Me:ra, Osva�do �,ell-a, �ldo i que a petição do Sr. Osmar nio Trompowsky Tauloig
pubHcação, téVGgad�s .a� djs,po�nçoes em ,contrario. Ro, ha

.

e DI. Joao Batista
Meira estava incompleta e Filho, Sr. Dietrich, Vi

. pal�ciO' �da: �sS'epl'.hléi�:. Legislativa do. Esta'do de Bonassls, a?vo?,ad� da Em-
que não rpodia despachá-la Vangenh�im, Jornalista S�,.

S�n'ta Ç!'l-tidna/ em F'!'Or�ânópolis, 13 de dezembro de p'rêsa Flonan?pohs S.A. �. sem concorrência pública'. H!n Migue.l, Dt. Thales
1960, -,"}.

. ,,�. ,=>,�nhor Prefeito deu por D" .

d
-

t' h BI'ognolll· .

• l. -' .. , 'e
'. l!:>se am a que nao m f

,(
...

R1.\Y Hulse, presidente' abertos os trabalhos lendo o .

t
,.

dT lt a'A- PRESENTE LEI, FOI DE INICIATI- processo em que a firma
III ereSSE: em I ICU ar

qUt'm quer que seja, porém,VA DO SECRET�RIO GERAL DA Os�ar Meira requer licen- nàf1"pódia desrespeitar 3

ASPSC, COLEGA J.J. OLIVEIRA. .:a pàra o funcionamento dE
lei. O iSr. Dr. João Batista�uto-Iotações entre o c,entro
Bonassis -informou que. se oda cidade e o Sub-distr � Sr. Prefeito cumprisse .ado Estreito. Em seguida o
lei a emprêsa concessioná.Senhor Prefeitó leu ofício
l'Ía nada teria contra. Verf'-remetido pela Sociedade ç' d'Pró-Desenvolvimento do L�c:uam-se varias IS'CUS-

.

t b' 1:"t soes a.cêr'.'a da falta d� do-
�strelto, am em so I'CI an- .

tOS h
-

O '

'do a ,criação de uma linha ::Ul�en os. ·en 01' SruaI

I t
- .

O 8
.

h Mt'ua perguntou se estandode auto- o acoes. , en 01'. _

'f' t
>,

't" a clocumentaçao completa,Pre elto eceu comen anes "-

n
."

, era 'Ou nao ecessana nova,ôbre o assunto dec.laJando '. -'
d 'C

. -

M
.

-

reUl1lao a omlssao unl-
que para seI' aprovado. o . l' d l'b.

.

O M' c. a para e I erar o as.:')edldo do Sr. smar eira
t O c:< h P f't:',

. ..

'I' sun O. ",en 01' re el o
:'lel'la Illdlspensave que es-

d' _.

b \1. _ . lsse que nao, pOIS a a er-
;;a petIçaQ VIesse compl:o- t.ura de con:Çorrência públi-liada com os documentos

d' "., 'd'd A'.
. .

.

-

_
.

, _

ea l!ipensana a me I a. -) ... _
'lt;e a lei eXige. A segull pe C

. -

d' I.

.

s membros da Co- Ortllssao. pe 'I? que (i) re'
J>u que o

.
. querente ll1ClUlSSe entre os

m;i'sãQ se pronunciassem a
--------'--------

res·peito. O Sr. Dr. lIma,!' - - - - -

CGlTêia ponderojl que para II Bicicletas BEKSTAR, a ultima' palavra em bi- II'
o

.

funcionamento da linha II cicletas, encontram-se; a venda na RAINHA II
in;punha-se a abertura de II DAS BICICLETAS, em todos Os tamanhos e pelo II
cOr1corrência pública. Em II menor preço da cidade;, Rua Conselhe,!ro lv,Iafra ii
segti'id�" o Sr. Dr. Roberto, II 154 ..

'

.
'
.' ,

. ,II j
L::\c,erda opinou no sentido

I ,_

de que para li' abertura de, -, -

j'lur�a c�n�'Qrrência públ�&�} I, _ CLUBE 15 DE NOVEMBRO,necessana a

comprovaçao1
. -. r.

d'e sua 'neéessidade. O Sr. DIA 1.0 de Janeiro (ÚQmingo) grande matinada

t.:D·r. �João Batista Bo�assis, Infantil com in�cio .às 1� hQ:r�s e a noit� com início às'
peoiu �, palavra dIzendo. 20 hOl!a� gr-anqlOsa dom,ng!letl-a. . .,.. I
que o contrato que a Em-· ,

"

:e:S:onr�o::!:;��ft�ll�!_ é �.!� p. A R T I
(

C ,I P A r Ã O CONQÓRQtO TAC .CRU1E.RO 00 Q.ULconcessao priVilegIada e o ,� .

contratar, foi renovado sô- Vva. Maria Alice Vieira João V�lentin dos Santos
niente com a mudança de ,e sra_

algumas cláuslllas. Decla- particiPam o contrato de casa.men·to de seus .filhos
rou ainda que não há impe- Terezinha Vieira. e Iviltol1' Barreto dol'l Santos.
dimentQ;.· .�J.ll. que a Prefei" TIUlEZINHA e IVILTON
tura dê autorização p�ra

-

CONFIRMAM
qU€ funcione uma linha de Fpolis. 24-12-60 Laguna 24-12-60

G.

Florianópolis. "Sá6aâõ, aí de 1960

slnt@nfhti8 '1f�ITE SÃO "SILYESTRf". traje: paSleie.(Re��rYa/de lIJesas �a portaria',do
286.

.

, ... ,' ".' .,

.� .,,�.
I

,-

!
.

Com 3 quartos, sala, ca

sinha e instalação sSinitá_
ria, toda pintaodla. á oleo à
'casál sem filhos'menores.
Rua José Boiteux, 13.·

fundos. Tratar em frente

GO'STA DE CAFÉ1'
ENTÃO PEtA CAFÉ ZITO

....

"!\,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Foram liberado·s os pagamentos das se-

·���"I_p.II1t:1
guintes verbas, conseguidas para Santa Ca-

fi�_,�"� .;"

tarina pelo deputado Joaquim Ramos, atra
" ,���;.��.....",...",.�..

'

1 _�"�.�: ..

�"_-

vés.do seu trabalho junto às autoridades" fe-

derais: '"'''I' ....

._ .....�... ,_,., .... � .

FLORIANóPOLIS
Irmandade do Senhor Bom Jesus dos

Passos e Hospital de Caridade, para

obras e equipamentos :.... Cr$ 2.000.000,00

Hospttal e Maternidade Sagrada Famí-

lia, de Estreito, para obras CI'� 1.000.000,00
GUARAMIRIM .

'HospitaFitMatenlidade Santo Antônio,

para obras Cl'4l 400.000,00
ITAJAí
Sociedade Benificente. dos Trabalha'

dores "Santa Catarina" 'para equipa·
mento de seu Hospital ... .'.......... Cr�
JOINVILLE
Hospital São José, para obras Cr$
PALMITOS

-

Sociedade Hospitalar iSão Domingos -:-

Hospital São Domingos, .de Caibi, para
manutenção

' Cr$
PRAIA GRANDE

Hospital de Caridade Nossa Senhora de

Fatima para obras e equipamentos .. Cr$
RIO NEGRINHO,

.

Associação Hospitalar Rio Negrinho,
para ,prosseguimento de obras e equi-
pamentos Cr$
SÃO FRANCISCO DO SUL

Hospital de Caridade, para obras de

reconstrução .,
Cr$

TIJUCAS

200.000,00

500.000,00

200.000,00

500.000,00

300.000,00

500.000,00

Hospital São José, para manutenção
e obras .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ .300.000,00

TUBARÃO ,

Hospital Nossa Senhora da Conceição,
para equipamentos Cr$ 500.000,00.

URUSSANGA
Paraiao da Criança, para obras e ma-

Cr$'nutenção '.'
.

Hospital São Roque do Morro- da Fu-
CI'$

200.000,00

-200.000,00
maça

.

VIDEIRA
Hospit:ti ISão Roque, de Arroio. Trinta,

.

para equi:pamento Cr$ 200.000,00

IMARUí
Hospital São .João Batista de Imaruí

CRICIUMA
Hospital d� Caridade São Donato de

Içar.'t .,

Cr$. 200.000,00

Hospital São .José de C!:l-tiumt� '

.. CI'$ 400.000,00

LAJES .

Assocíacão Beneficente Seara do Bem .

para o Hospital Seara do Bem Cr$ 400.000,00

MELEIRO
Ho;p'ill:.l São Judas Tadeu q ••••••• Cr$ 100.000,00

ITAPIRANGA .

Hospital Sagrada Família de ltaRi-
l'anga ":' Cr� 300.000,00
SÃO MIGUEL DO OESTE
Hospital São Lucas de Guaraciaba .. Cr$ 200.000,00

ORLEÃES
.

HORp.ital ISanta Otilia de 'Ol'leâes .... Cr$ 20n.OOO,OO

JAGUARUNA
_ Hospital de Caridade de Jagual'L1na Cr$ 200:000,00

Cr$ 500.000,00

Mensagem Ide Ano Novo do.Prefeito'
Osvaldo Machadó

Algumas horas mais, e estaremos festejando ache'

gada do ano novO. É s�mpre COm 'Emoção que nos des'

pedimos do ano velho. É sempre confiant.e que .agua�l'da..
mos os próximos trezentos e sessenta e e,mco dIas amda

.

encobe1'tos pelo véu do tempo. ,

Ano após ano, renovamos os nossoS votos de espe·

ranca no futuro, enquanto alongamos olhar retrospe.c

tivo' para o caminho .percol.'rido, onde nem sempre a fe

liddade foi presente ao encontro marca?o pelos nossos

anseios. ,

Na véspera de um novo ano, ant� a� pei'spectiv�s de
1· s promissores para a Capital .catarlllense, quer,emos

�...- ( la , f' 'f
,tainbém relembrar um pouco do noss� es orço a rente

do executivo muni.cipal, no ano que fmda
..

Mil novecentos e sessenta trouxe-nos, dIa a dia em

estrênuO trabalho e constante preocupação, atent�s à·

responsabilidade assumida perante o pov.o. _ .

Reconhecemos, contudo, que as reahzaçoes foram

o,destas os resultados de pouca expressão, porque nos
m, .' d
faltaram até aqui condições fInanceIras :c�pazes e per-

mitir a execução de um program.a ue atlvldade em ·con

,'onância com as justas reivindicações coletivas.
S

Jamais nos faltaram, porém, ânimo 'e propósito sino

-cero de servir, de solu:cionar os problemas que reclama'

vam ação imediata.
.,

J

Conhecidas as difi-culdades que tIvemos d� ,enfren'

tal' ao assumir o govêl'l1o, estamos certos de que a po'

pulação há de avaliar a tarefa des,envolvida e� 1960.
. Mil novecentos e sessenta e um of.erecer·nos,-a, sem

dúvida, alentadoras possibilidades em todos os setores

da administração municipaL
Temos a palavra, reiterada, do ilustre governador

eleito sr. Celso Ramos, segundo a qual Florianópolis

pode �ontar .com o de,cidido apôio do eminent� homem

público,. 'Cluando'se de tantos anos de esqueCImento e___

menos:prêzo. Acreditamos que chegou a hora da noSsa

Capital. .. .!i:. ...�
Agradecendo ,'lo funCIOnalIsmo do MUl1lCllplO ,a va-

L-,----_.!�_. . cào prestada e ao povo em geral a confian-

seu governante, no decurso de 1960,
, plicas ao Senhol' por que abençoe a

nópolitana em 1961, propiciando-lhe
11pensador, de vida m�njf; difícil, de

'rial, como espiritualr_ _

.

.. "',

C'OMÉRCIO
MADEIREIRO

O· melhor aparelhamen
to de determinados setores
da economia brasileira po
de ser conseguido através
de medidas cuja suges�o
preliminarmente compete
aos próprios interessados.
Foi o Que se evidenciou,
quanto ao comércio e ín
dústría

�
de madeíras no

Seminário Sócío-Eccnômico
de sante, Catarina, sob os

auspícios da Confederação
Nacional ci'a,s I'ndústriã:S e

da Federação Catarínense
reunido naquele Estado suo

lino.
Para guarda em boas

condições da madeira 'à._ier
exportada, principalmente
do pinho, recomendou-se a,
tnstalação de modernas es
Lufas nos respectivos POl'Í4ls
de embarque. Para sua l�-'
Ihor preparação, concluiu
se pela necessidade da ob
te-nção do reequipamento
Industrial da região. oonse
guldo o respectivo rínan

cíamento, outro aspecto
essencial ,será o da forma
ção de trabalhadores J:1f.'lbi·
litados' ao perfeito mane

jo das modernas máquinas
.

da especialidade, 'quase to
das jáJ tabrícadas no Brasil
em lS'ão . Paulo, como no

próprio Estado de Santa
Catarina.
Com os resultados do Se·

mínárfo, ficou assentado o

que desejam os madeirei
ros caãarínenses. Saber o

que se Quer já constitui
salutar ponto de partida

si�a }õsFiives
Carri�o

j

Em outro local desta fôlha publicmnos a ata da
sessão da Comissão Municipal para assuntos Executi
vos, realizada no dia 13 do corrente, na qual foi trata'
do O caso dos auto-lotações. (Leia na 7a página).

B'" -1".,_.

usctt::Pés ..

Da Secretaria de Segurança Pública) subscrito pelo
seu titular, recebemos o seguinte ofício:

Senhor Diretor,
Tendo tomado conhecimento de que êsse jornal, em

uma de suas últimas edições, numa secção intitulada
"Busca-pés", teceu comentários desajrosos sôbre pos
síveis irregularidades quanto a venda de veículos, desta
Secretaria, pelo ,presente, tomo a liberdade de solicitar
a V.Sa. se digne publicar o fato citado em maiores de
talhes, citando nominalmente, inclusive, os que estejam
ligados ao assunto, a fim de oue possa tomar as provi
dências que se fizerem- necessárias, caso se positive a

denúncia feita nêsse matutino.
Solicitando a publicação dêste na mesma página

em que foi feità a crítica, e esperando poder contar com

a colaboração dêsse matutino no esclarecimento dos fa·

tos, sirvo-me da oportunidade para renovar a V.Sa. os

meus protestos de 'consideração,
Como se vê, segundo a versão acima, jipes baldea

dos para São Paulo, depois de perderem a chapa oficial,
não são roubados, mas VENDIDOS. Naturalmente houve
editais de concorrência, comissões julgadoras, etc.
etc ... O· Tespuro até tem tido muito trabalho para so

mar as guias de recolhimento. E tudo isso foi feito ...
com ampla publicidade, para que ninguém dissesse-que
os veiculos foram "torrados" em algum "incêndio" de

liquidação ...
A par disso, sucedem-se os furtos em plena Capital,

sendo várias as residências assaltadas nos últimos dias.

A polícía, como de costume -promete pegar os larápios,
à começai- pelo Secretário, que tem feit.o declarações
nesse sentido.

Com intenso pesar notí-
cíamos o l'a.lecimento OCM' mais pesados do que os

rido anteontem, do nosso nnrte-amerteanos,
eminente amigo e distinto Os países-membros da
conterrâneo sr. José Alves \ NATO estão br�gando entre
Carrico. - si. O ,Comando da Defesa
O éxtinto, homem exem- Aérea da América (lo Norte

plar, primou semore sua exercido conjuntamente
conduta dentro dos são com o Canadá, suscita eon-

príncíplo, da moral, mere- trariedade cada vez maior

cendo, por isso, dos que entre os canadenses e o

tiveram o prazer de sua sistema de alianças criado
amizade de sólido onceí- por Dulles 'no Oriente Me-
to. dio e no sudeste àsiático
Ao lado do inolvidável SITUAÇAO AMERICANA, carece de eonsistencía, A

Nerêu Rameis fez '.'/ -cam-. SEl\'1 RETOQUES Louístana contínua a ser

punha da Alianca Liberal 'a'gitadá 'pelo boicote dõ�
tendo-se proíetado de tai 'A gulza de informação, brancos, contra duas eseo-

I maneh'a que foi convidado transcrevemos o balanco las públicas integradas, si-
a ca'Ildidatar·se 'a cargoS mebmcólico no último' não tuação que persiste há
eletivos, sem nunca os ter tal do Igovêrno

-

Eisenho- mais de um mês, sem que
aceito. ,No Partido Social wer� relatado fielmente pc- tenha partido da Casa
Democrático cujos princí. lo correspondente do jor- Branca qualquer' pala-vra
pios seguiu até seus últi- nàl. "O Estado de São de protesto ou de repreenc
mos dtas, era estl'emamen- PauÍo", .James Minifie,' a· são".
te estimado.

.

creditado no Bureaü dos E mais adiw,nte:
. pa �ua união com a S'1"à. cOI·re�,pl)nde.l.1tes estrang'ei,' "Há vinte

.

e cInco anos

V:1?entma Alves Ferreira ros, em Washington. O não se registn em quase
(Ja falecida), teve 7 filhos t�xto foi. publicado ua edi- todos os setores da 'vida
qua�e, todos eles pel'ten,e'n,� çao do dia 24 p.p., naquele nacional uma situação tão
tes a Mari'nha de Guerra import,tnte orgão da im· 'desanimadora quantQ a de
do Brasil., prensa paulista: hoje. F>ntretanto, eSse mes.
O enterramento de seus "O· último Natal do govêr- mo fato benefic'iará Ken�e-

resto� mortais foi êfetuado no Eisenhower é meIancó- dy. Ver--se.á ele diante de
n? .d'.a de ontem, no Cerni· Ueo Para a nação. No pia,· inÚl�el'aS dificuldades, que,
tel'lo de ItIa.col'ubí, às 17 no interino, um novj) a:�- sem' dúvida, aumentarão
horas, com enorme -ncom- mcnto nos preços dos alI- mais ainda, no decorrer do
panh.'lJnento. O PSD fez·se' mentos elevou o custo tle tempo. Mas já cO'Ilta, entre
representar na pessoa elo vI'da pal'a um I'�corde SAlll, ",,'

seus secretarios, com ho-
deputado Ivo Montenegro. precedentes, (lesmentindo a

O ESTADO, que muito o afirmação de lI.ue a admi-
meus fortes, vigorosos, ha-'

prezava, associa-se a's ma-
.

t
-

bl'
,beis e inteligentes eI que a-

nts raçao repu ICana pos girão com energia J'uvenilnifes,tac,ões êle pesaI' e e11· t r a- m cl1a da l'nfia
. e mo alj

_.

diarÚe dos maciços desafios
via à kmíJia enlutada vo- cã A st t' ticas refe
t

.' o, s e a 18
. -

com que se defrontal..Já
.

os de si,nceroS' pêsames. rentes ao quarto semestre

ACHAS AO LUME do alno demonstram que a
existem indícios de· m!U-

C.
balança de p'agamentos re- dalllça de atmosfel.·a no ex-

'. ro"DI·ca Cavalar .gistra um déficit anual de tCJ'ior. Mais UIalI deles che

(1 bilhões de dólares. '_,!. ga-noS hoje! da União So-

O caso dos jipes nos re. produção de aço equiv!lle a viética, onde Q ministro

It _. 50 por cento "'a capacl'd,ode
das Relações Exteriores,

vo. Olt, rOl'lSSO, como saiu ...".

G k d I
\'al. '. total da In'a,ção o índice de Andrei romy o,' ec arou

Foram desembarcados no desemprego é 'de ma.is de perante o Soviet Supremo
Hio de Japell'o, setenta ji- quatrQ' milhões; os bens de que estava autorizado a de

pes amerICanos} adquiri- pl'OdilÇão do país são obso- clarar, em nome do góver

dos pelo Ministerio da Sau' _ 1t' d no que a URSS está dis

d
e os; ha falta acentua a pos'-ta a efetuar um r.eexa-e, na gestão do senhor de salas de ,aulas, os pró-

doutor Mário Pinotti fessores recebem salários in me das relações russo-ame-

. Sabem l.á o que é i�so'! suficientes, as universida- l'ÍCa!nas..
O BrasIl comprando ji. des estão-se tormando pri- E' possível que por O,Ca-

pe n31 América do Norte. vilégios de filhos de pais sião da investida de Ken-
Nos ex.portamos jipes dd 20 d ,.

. ,

I)ara �� Chile, pa;ra Ghimda ricos I;l � União Soviétic;t ne ...,y, a e' JaneIro pro-
._, ma fOl\m!a mais' engelnheiros do ximOi a nação tenha passa,-
� IS recentemente, de- '"

ll!0s de prt;;sente ao Chile, que os Estados Unidos. Os do pelo ponto mais baixo

OItenta. desses veículos hospitais são inadequados da, conjuntura. atual, po

para aJudar o povo irniã� e o custo da assistêucia dendo sua administração

l-! reco�stl'ução das cidades médica está ultrapassa,ndo então beneficiar-se da nova

uestl'Uldas pelo fremol' de as possibilidades financei· tendcncia."

teljra. .

ras de pessoas. apoS$lta- Como vcem Os leitores,

Export�mos para os Es- das. As .grandes cidade� são rel�tos frios, desapai.
tados Umdos, por incrível em ua maioria, estãOo e)tt x:�nados

.
que espelham

que p!lreça, caminhonetes dificuldades financeiras e uma, sitúaç'ão, de fato, igno-
}{ombl. . 'tnão conseguem impedir que l'ada' por mUi os'.

'

..
Agora toca a comprar se espalhem Os cQrtiços O que diz MUlifie, não

.

-JIpes. ,Para que? em sua nerüeria. vem dar um aspecto des-

"pr�:::m�ue os nossos .não No domínio -das relações trutivo à situação norte.

O t
. exterl'ores, p r á til'amente americana, muito 'ao COon-

u e,l'la sido marmela.
_Y I t f

ela do seu Pinotti? nada foi realizado desde trário vem a el' ar os u-

N b as Convenco�es em J'unho turos'governantes, no sen-
em se sa e fi que pen

- . I
saro Um.. desgraçado que

deste ano. O ano foi mar· tido de' sanarem os ma es

compra Jipe no estrangei cado pOl' umia série de do- que afligem o povOo dOo

1:0' merece umas' bordoadas lorosas derrotas diplo:máti- grande país da América dOo

com cacet,e. de cambuí n cas, do malogro da 'reunião Norte.
nHo da sinagoga (que m� de cúpula á retirada do

1l<,erdoem, �s irmãOos em �onvite para a, visita de
1'ha'Weh, chamar de sina E�nhower ao JapãOo. No
gag-o l!- cabeça de um 'aní- DOMINIO ESPACli\L, os
mal desses). .

soviéticOoS continuam à
É triste para nós, b,ras.i- frente, pois podem lançar

leiros. satélites artificia.is muito

\
-

\ '(
�TI00 DlARlO P

Dep� Joaquim Ramos consegue
.

mais �R PAlACE
. �I' ..

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANóPOLIS \�'
SERVIÇO DE AUTO·LOTAÇÃO

._,,:.'

,
'SJ1veira 1enzl

RESULTADO DA EXTRAÇÃ
.

1.0H\ CR$ 500.000,00
2.429 ClU.�,,.5Q..iU\í),-!l!"-·
6.8911 CR$ 30.000,00
2.507 CR$ 20.000,00 -

2.434 CR$ 10.000,00 - F

EXTRAÇõES DO }VI:€S DE JANEIRO li

DIA ti ",ÇJl$ 500.000,00
" 13 C1,· .,. I 500.000,00
", 20 CR.$ 'Y-5êG.�ºo
" 27 C�ll$ 500.000,OO�

Florianópolis, Sábado, 31 de Dezembro de 196U

Fôrça Policial . P�'ofegeu ...
conto da l.a pág.)

ruas e à dependência do
Poder Legislativo prestí
gíar o seu livre funciona
mento e a Uberdade de
voto de todos Os $teus ínte
grantes.
Como afirmamos, diante

da ação enérgica da fôrça
policial, Que 'não permitiu .

como de direito, a perma
nência da banda de música
'frente ao Poder Legislativo,
'COm a finalidade de tu
multuar e proibir mesmo
a realização da sessão ex

traordinária, a mesma foi
deslocada para junto ao

edifício do Clube... "10 de

M3.io", quando, após algu
mas marchas, começou a

tocar o híno nacional do
País, _

e mcompleto desres
p.eito a: lei que determina a

'Sua excução, o Capitão De

legado Especial Interrom
peu o maestro, adredemen
te preI}a,rado pelo Prefeito,
e determinou o imediato
recolhimento da cita

Hanco IIGld � I�ano
�e Desenvolvimento

benda de música pois
estava sendo notado um

ambíente de exaltação de

ânimos por parte de cen

tenas de populares contr'l,
os atos de ínsolêncía dírí

gídos à Oârnarâ' Municipal
de Vereadores.

Acrédítamos Que seja
fato inédito em hüSSO Esta
do ter uma Câmara Le�·
lath'a, sido protegida pela
.fôrça policial para poder
realizar sessõey, com ga
rantia de livre desempenho
de mandato para seus ínse

grantes.
Após essas ocorrêndas,

chegamos à conclusão de

que a UDN de Joaçaba e

seu Prefeito MuniCipal dei
xaram a órbita dos ataques
caluniosos ao dr. Juiz de

Direito da oomarca, o ín

tegro magistrado dr. Nel

son Konrad, para procurar
tumultuar as sessões legt(q
l<),tiv$l" ri, Câmara Munici-

O,perações', Especiais
o Fundo para Operações Especiais poderá ser uti

lizado para fazei' empréstimos a qualquer país membro
ou a emprêsas particulares situadas no mesmo, em têr
mos ou condições que permitam atender a circunstân
cias especiais que. -se aprese-ntem no país ou que se re

laeionem 'com determinados projetos. Os empl'éstl os

concedidos com os recursos do Fundo Especial poderão
ser reembolsados, total ou parcjalmente, na moeda do

,país membro. em cujo território se realize o projeto fi
nanciado. A parte do empréstimo que não seja reembol
sada na moeda do país membro deverá ser paga na

moeda ou moedas em que foi eoncedido o empréstimo.
Caberá ao Banco decidir se determinado projeto

deverá ser financiado pelo Fundo para Operações Es'
peciais......· _

(Divulgação da Federação das Industrias de, Snn.'
ta Catarina),

FreGt,anie
Alguns jornais udenistas, capitane 'Uprestigioso "ESTADO DE.8. PAULO",

espl'emen�o o sr. Magalh�es . Pinh), presi\� ,

UDN, a fIm de lhe extl'alrem um pronunCIamento
condenatório aos "testamentos" e' '·panamás" que
estão dando triste c,elebridade a al:gul}s governado
res derrQtados no últÍlpo pleito.

'

O futuro governador mineiro vem fugindo, com

engenho e arte, a êsse pronunciamento, porque êle,
para ser honesto, não poderá incidir apellãs sôbre
os "testantes'" e" namenhos" adversários, mas

tãmbém sôbre os clALeligionários - que a boa jus-
tiça começa por easa. �

A ,grande fôlha paulista, aliás, assinalou êsse

as.pecto da questão, ,citando mesmo os nomes dos
srs. Dinarte Mariz ,e He'riberto Hulse como fatores
das dificuldades moralizadoras do pre�idente ude

nista, de vez que ambos são "pl'imus inter !pal'es" na
dilapidaçãp do erário.

.

O governador 'catarillense, temendo a sentença,
àpressou-se em entrar com .sua defesa prévia - do'
cumento que o Estado devia conhecer, porque fa
talmel1te l\erá página al1tológjca sôbre aquilo

�

que
Ruy ela �icou de ·'melldatium gambá".

.

Mas, o importante de tudo, é que o "juiz"
galhàes Pinto, hipotecou solidariedade ao reI

pensado o �ronunciamento da acusação.
O seguinte telegl!uma do ,sr. Pinto dH

muito aprec'iado pela impren,sa udenista:
"RIO - 27 - Governador Heriberto II
Muito agradeço atenciosos termos seu

ma. Escl�recimento� respeito sua atuaç�� l
cam reg·peIto e admll'ação que todos nutrl •

�eu alto ,eslpírjto público e qualidades, de
operoso administrador demonstradas,
mente, frente ao Govêrno de Santa Cat�ri

.

minha solidariedade e os votos de feliz

extensivos à exma. família. COl'di!t1 abraça
GALHÁES PINTO".

Por êle.§e vê que o sr, Pinto, em vez

11: pena depenou-se ...

f?�.�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


