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" MAIS ANTIGO DlARIO DE

Brasil receberá dos E. Unidos
dois modernos Submarinos

RIO, 5 (V. A.) _ O mi
ni�tr[) da Mar+r na almi
rante MatoSo Maia', disse
<.lOS jornalistas credencie

do", em seu gabinete, nesta
capital, Que é passivei Que
o Brasil receba em, breve,
dos Estados Unidos, doís
mo d e r nos suumarrcos.

Prosseguindo em suas de-

��:aç�es�i����e �o�.d���,��
uvrõe, '·Mina.� Gerais" ee

tá dependendo apenas da

ação da Delegacia do Te

souro em Nova Iorque : "O

pessoal do "Mi!'!:lS" espera

�f(\�:�,� parn pcaar as di-

•

E afirmou não ter dúví

da de Que o 'Brasil necesst
ta de mats um porte-evtõe«
pois, "uma anrtormha só

não raz verão ,_o ." O alml
-onte Matoso MtÜ'l rez

nrnôa outras declarações'

_ "Acredito na posslbflt
dade de r-ovo conflito mun

dial rom inicio no t.aos.

cas{; não .\e cnnduaarri o

neonteclmentos lã. com ha

billd·.lde".

Ministro ,da Marinha acreditai na
, terceira ,guerra

Falou na importância do que nos caberá no caso de
Anãc ttco Sul e do papel nova guerra. E concluiu

dizendo não saber de qual
quer 9ronunciame'nto cio
presidente Jânio Quadl"Os
no sentido de manter os

atuais ministros da M'J.ri
nha, da Aeronáutica e da
Guerra.

,Nomes Indicados Para ,o Ministério de J. Quadros
RIO, 5 V, A.) - Inten

s ificarnm-se aqui hoje os
rurncres de que jâ há três
liames indicados para o
Mtntstêrto do sr. Jànio
quadro!;, Segundo ove ...

per-tino "O Globo", os ars.

Pedroso d'Horta, Furin
Lima e Milton Campos se

tão n'jnjgtros do s Trnba ,

lho, da vtecão e Obras
Públtcna e da Justtçn, res-

S" PAULO; Dia 10: JK ,inaugura
tôrre, Ida catedral,

.

SAO PAULO - D. Car- Metropolitana.
tos de vascor-ceios Mota, Aliás, esta é uma COlT.U

cardeal ar.iebtspo de São meação oficiai da Cúri>a
Paulo informou à irrrpren- Metropolitana, uma .vez

fia de Que o sr. Juscelino que o Chefe {la l-lMão res
Kubitschek deverá chegar pundeu ao carde." acettan
a' et�l_ capital, no próximo do o convite Que lhe f oí
dia 10. a fim de Inaugu- feito pelo príncipe da igre
rar a tôrr-e ca Catedral ja.

O orestôente da Repúbli
C'l lnaugui-a rá as tõrres da
Catedral :L..; 18 hOral; da·
quele dia. Logo.a �eguir
JK deverá pal'aninfar' n

turma de diplomanllos da
Escola de Ag-rlmen.mm, re

torr.ando ii. l.Lpltnl do pais
às 2 horas.

Arcebispo ,de (aracas Será,Sagrado
Cardeal no Próximo Dia 16

�e hospedarâ no Colégio,
,nde já lhe foram prepa
dldo;; aposentos privadoil.

ROMA, 5 (A.P.1 - O
pontiricio Colégio Pio La
lino·AI;lericano preram-

����:'ntlml'e�fl���l"ehO���l��
quC no próximo dia 16 se

ril cl�\'ndo ii púrpura CRr

Ilinali(ia. pelo PaPII Joãu
XXIT1, ·Ilum cOIl"i:.;tório
f�Cl·j·Ctc\. Monsenhor JOilé
lll!mbc!"lo Quintel'o, Arcc·
1,1.,,;110 (h· Canu':lL$ e primi!.i
l"') Cardeal da VenezueLl,
.�ed. festejndo pelo Colé'

���iCi��U�l:.::t�o�I�\, pf�l�n�:�:
tcllel" o capelo do Sumo
POlllifice. Antigo aluno
de:;ta '.'enel"Ílvel in,:;titui
("úo 'docente latino-ameri
";',na, que conta com maifl
de um século de exil\tên'
I Í;t. ]\[onl\en�ol" Quintero

o Estado
�m sendo o dia (de hoje
c"))!.;)dl'rado de precf',*"o,
não haverá. expediente em

no.<..sas R�dl\ção e }Oficinas,
motivo porque não circula,
rcmos nm/mhã, voltando a

fazê·lo sôuwnte Ilomingo,

8 eu D e m-s e

re.ctiv.\mente, o nome do
;"1. Quintanilha Ribeiro
pura a chefia da casn civil
do pr-eaidentu eleito tam
bém está confirmado.

RIO, 5' (V, A.) - "A
üniüo Democrática Nur io.,
ual não tem quaisquer rei
vindicncôes na Iorrnnçân
do novo gcvêrno da Repô'.
bUra, porque deseja fuci ,

litru- a tarefa do preaiden •

te eleito, SI" Jãnto qun
ores" - disse ii repor-ta
gem o governador eleito
de Minas Oerais, sr. Ma
zalhêes Pinto, E acres,
eentou : - "Tendo em seu
seio, contudo. homens ca

pazes, patriotas, e sobre
ludo imbuídos do m-incl.,
pio de renovação, estamos
certos de que o presidente
Jânio quadros poderá
cont!!r com a colaboração
de tão ilustres Personali
dades". O !;1", MI'. .galhães
Pinto esteve no Rio de
Janeiro apenas três hOl"afl.
"eio de São Paulo e par-
1iu parn Belo Hol'izOJlte :lO
...·ai!' da llOitr.
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SAN'r" CA'I'AKINA

TRIGO: Importante reunião
hoje_ no�:; 88

Participarão todos os Presidentes das C.M.L· S. T. do Estado -

Presidente e Assessor da Comissão Central- Outras notas,
A Comissão Estadual de je,' às 15 noras, na séôe fim de tomarem parte da

tr��í���:me�9t�0_6i� ��ti�� �o���: �� t�:�acro d��s�:���� ���i:s�o '"c:nrt��ld:n��l- tl��
Presidência, secretarie e pertmentee ao importante essessôres. sendo provável
Tesouraria estão fi cargo' cereal a presença do dr. José Ubi-

dos srs, drs. José Brito r.ajal·J ooetno Tímm, pro-

Nogueira, Gerente do Ban- Estarão !lresenteg, ainda, fundo conhecedor' dos p"ro-
co do Brasil local, Du,(val todos' os presldep'tee das ctemae trttícotns nnr-Ionnis.

Henriques da Silva, Ch':'ofe Comi&!Ô�l.: Municipais de
da Inspetoria Re;gional do Levantamento rla Surra
Serviço de Expansão do Triti�ola 1960-61 do Esta·
Trigo e Alvaro B. Lobo Fi- do, cargos êeses ocupados
lho, rae veicular pela irn- pelos Gerentes das Agên'
prensa no di" de ontem, eras do Banco do Brasil
comunlcccão sõbre a reu- Deverão, por via. aérea
níão que f',aB. -ealíanr ho- chegar n esta capital, a

Ministério da I>Marinha

Comando\id� 5.° ,Distrito Naval
Comunicado nO 001/1961
.. Helução nominal dos
candidatos ao Concurso
de Admissão ao Colégio
Naval, inscritos no Co
mando do 50 Distrito Na.
vul e Delegacia da Capi
tania dos Portos do Esta
,'o de Santa Catarina em

Hajaí
Comando do 5° Distrito

Naval
Pedro Manoel Damâsio

- Roberto Makolke Wa.
hlWgki - Luiz Fernando
Zacci-,i - F.dU8l'do Nico M"eYer - Paulo Tari>o de
(lemu� - h'nu Cnllziani Tolerlo dos Smltol\ .

- Juarez Mcrnes Zaleakí
- Gastão Hoepf'ner- -

Hamilton Medeiros Silvei
ra.

Delegacia da Capitania
dos Pertos de Se. em

Itajaí
Cantõrto Leal Junior -

Cnr los Kacik Filh(l - An ,

t.onio Vi(:torino Avila -

Renat.o Heusi de Almeida
- Rical'do Antunes Snn
ÍlISl - Joâo Carlos Gomefl

;;;rril�rtK\�I::n���3e���

Professôres: Financiamento de
própria em Santa (átarina

Monsenhol, Quintero,
�lle juntamente com ou·

lIa'; três prelado!; $erâ sa'

grado Cardeal, no próxi
mo Cúnsi,stódo, ocupará
!.1\1. apal'tamento completo

C�n,:��n'st:,�r'Oo�On;:���� casa:Ipoi>entas que foram ocu

pados, em 1958, pelo Ar
('ebispo de GuadalajtH:l,
México, Monsenhor JOflé
Gal"ibi y Rivera, quando
e.�te foi designado primei·
1'0 Cardeal de geu pais pe.
lu Pontífice então reinan
te. O prelado veneznelã-

�� ����C:d:it:rd�oC��a�'1�'l� bros do magistério catarinensel foi/um idos
I�a? primeira� ,horas da pontos considerados revolucionários )entre os

f�ill�:, �tut;�?t�eaís S;I�:�� vinte aprovados nOI.campo educacional ,pelo
�:lá a;��sd�to��s�aul';dodêl�� Seminário Sócio-Econômico ali realizado 1 na

:.���gei.ar� q�ú�p{�i�UiSd�= primeir� s�ma�13 dêst�,mês.. .

mãos do Santo Padre, o -r:al prmclplo e pela, prl- tre md�.'ltl'lais, comercian·
1lOVO' Cardeal possa admi. melra vez consagrado ao· tes, agl"lcultores, p_arifl
til" � sua preflença a todos mo recC'll"'endação em um tas, adminllltradores, e eie·

���:!��tal"-1h: su���iRf�ii:�l_ ��I�\al��n�����I�I����:o'm�i� �:�ttl?��� d�e c�1��israle�I���
lnçõ('3. de i'etcccntas P('flSO:l..�, eu- rio, secundíirio e superior.

A elaboração d� um !plano especial de
financiamento à construção da casa própria
ou aquisição da mt;sma por parto. 'lde mem-

o s f i s C a i s � o 1.11 PI �I
Discutidos assuntos importantes reladonados �om � Lei Orgânica da Previ
�ência So.cial- Trabalho Ide Fiscalização por equipe - Peixada .:de contra-
fernizacão no "Veleiros da Ilha". ���fdo�aogQ�;�n���a�Pt'i���= �iancl�l����sa classe a _�a

• pais da Lei Orgamca da

Rcalizou-se, ontem, à" 10 Come�ciário�, neflta c�pi- Previdência S.ocial, alfun

���f: :� I�:t��uãto n�� ���= ��� I�m:,����� derel��f�� �:rê��:r��s as:'�;�:s d=e;�=
sentadoria e Pensões dos o:; fiscai!; daquela ltütar' rados do IAPe,

Deputados, Aroldo::Carvalho ',ti, Ferro
Costa na Redaçã de "0 ESTADO"

A convite do Centro A· adiada por dua,:; vezes:POr
cndêmico 11 de Fevereiro, motivos �uperiores.
da Faculdade de Direito, A Iniciativa do atual pre
e::contra·se em nO!Jsa ca- nidente do Centro Ara-dê

pitoll o ilustre parlamentaJ' mico 11 de Fevereiro, Her
Clovis de Ferro Costa, de nani Bayer foi muito ",re
São Paulo. ciada e, nós, da imprensa.
No Salão Nobre da Fa· bzemos um anêlo à" ou

c:u!d<.\de na. noite de hoje, tr,lil presidências do,; cen

presentés as mais altas fí- tr�s acadêmicos e cultu

guras da lntelectualio"'m:le rals nara Que sigam o

florian6polit-ana, grande exen;plo da Faculdade de

número de alunoll e popu- Direito.
lares o eminente vlsltan- Na manhã dl! ontem. a

te Droferirá Importante companhpdo do Deputado
co�ferênclas sôbre o tema Fedel'al AroIdo Carvalho, o

PETROBRA'S. Professor Ferro Costa es�
�

teve em no;::sa Redação, em
IA conferência t:l.o ilustre vltita de cortezia, Que mui

Profes'<or vem despertanl!o to nos alegrou, tendo man

enorme interêsse, já pelo tido com o nó�dator
tema escolhido e pelo f9.to animada palestra.
dn ampla publicidade de Nossos' gradecimentos �

.

c se CCl:COU ten.ào .liUa votos de feliz estar?'! na

\tlld·.l, a Aetfl' cRpHRl sido C9.pit9.l b9.rrigs.-verde.

Atendendo, presentemen
te, a nece.�sldade do servi'
ço, (Ol'am organizadas e·

quipeg de f1t�alização pa�'a
o interior do Estado.
Estiveram presentes à

.reunião, e s"p e ciab:nente
,:o'=lVoca�a, os .!:ervldoreE
Car.meT.o Prisco. Chefe c.!-a
D.F.A.; Antonio C,lrlos de
Brito, Chefe da D.B.; Os
ma.r Soares c.e Oliveira,
Chefe da S.A.R.;. Alóclo
Nappi, Chefe da S. F.; e os

V��à� ��:n:�nto��a��y��
cio Carneíro, Ariovaldo
OJon, Agenor Cubas. San
doval CarneÍl'Çl Keppen,
Fritz Carl, Fernando Mu
rillo de Souza e JalJ'es Gar·
cia.
Sob a presidência do sr.

Carmeio Prisco, Of: traba'
lhos 'Jlcançaram plena
mente .�eu objetivo, qual
seja d de imprimir aquela
Autarquia, em Santa Cata·
rim" um ritmo de trabalho
etl;lente c produtivo, vl-

�n��z �;,rl'�po�od�rinn:�

El::cerrada a reunião, te
ve lugar ao meio dia, no

��i�=��Sde dac;�7:;ier�ir:a�
ção, notando-.�e um ambi'
ente de frnnca ca'.1"::1r::l.lla'
gem e cordialidade entre
os iapeciários.

Santa Catarina passa, as

sim, a �er o Estado pionei
tão Que se traduz eml um

antigo sonho dos integran
tes de todo o ID'.!gistérlo
brasilell·o. Todas e�tas' !"..e�

didils visam dar ao mestre
catal"incn�e condições para
bem exercer Suag o�upa

ções, evitando OI> naturaís

problem'.ls conhecidos nos

grande�' centl'ofl urbanos.
Dedicação_ Exclu�i"a

OuLm reso!ucão Que foi
também aprovada nas re

comendações relativa.� i
):i.!rte crlucncional no Se
minó,riu S6�io-Econômico
de Santa Catlll'inal é a que
tl'ata da i:1stituição do
chamado "si.�tema de dééli
cação exclusiva" (tempo
Integrai) p'al',� que o ensi·
no possa, daqui por �lIante
apresentar maior rendi
mento. J>ara Que tal prin·
cípio seja posto em prática,

��'�gt�I��!;�a��:i;��' �S��g�:
!Tento condigno ao proTes
sor (!ue passara a tratar
somente do" fatofl de inte
reSse educacional. A expe
riência do tempo integral
1:!e Ir.spírou no plano de
ação (!ue ja vem sendo im

pi<mtado no pais pêl'. Co
missão Supervisara do Pia
no tios Institutos, COSUPI,
do Minl�térlo cta Edu�ação
e Cultura. Acreditam os

técníCos que .�ómente a de·
dicação exclusiva .10 pro-

O Escritório .do IBC em Beirute
A necessichde ,1e expan'

dir· o consumo do �afé bra-
1.!lleil"o no Oriente Próximo,
levou o Instituto Brasilei·
rO do Café a criar um Es
critório �m Beirute, no Lí
bano. :e:-ssa iniciativa foi
precedit!<I (l.e estudos "Íeva
dos a ",feito por um clele�
gado ,,"special o IBC que,
dppois de percorrer o Libl-

��)�orã��es:n���ac::.latóJ��
estudos realizado::, foi pon·
derável a colaboração do.
Embaixada do Brasil no

Líbano.
A Junta AdminifltI'dtiva

do IBC, em sua última reu·

níão ordinária do corrénte
ar.o, criou o Escritório do
Oriente Próximo, com sédr
em Beirute, �ondiclonando

��1� f���C�-t:��ao.a a[i'l�':

gindo de modo geral os efl

critórlos do LBC no Exte
rior. Na ú!til.rR fase dos

���� i;������:� �m:����
comlilsão, na Comissão de
Comercialização, pura ela
borar eilsas nOI'ma�,
Dessa forma, o funciona

mef!to do Escritório de
Beirute está no. dependên
cia c!e novo proirunch
menta da Junta Admihls
trativa dO 180, �Jndo
não só :\0 seu rC'zlme ãe
trabalho como ao peilsoal
que nêle tervll"á.

fessor pú"derâ abril' novas

perpectivas ao nosso tl'J.'
dicional :<istemEli de ensino.
Os mestres preclam, dizem
Ofl mestres precisam, -dizElrr!
nário Sõcio-Econômi"o de

�:�<;\�idOca;�r�na'i���.�tr���
Cel"o Ramos, de um salá·
río básico razoávei !:-'_;_ra as

sua �atividades profIssio
nais, assegurando-lhes a

eguir, a:.ré;;cimos ao me�·

mo ilegundo a Qualificação
o local. o exercicio ""e' ae·
mais uecu1iarili'J.des da
rrlÍs.<;âo que lhe foí atribui·
da. A I'ecomendacão do
Seminârio foi muito bem
re;;ebida pelos mestrc!; ca

tarinenl;efl, segundo npllr{IU
a I'OIlortagem.

,NOSSA
,HOMENAGEM

AI) ouvirmo,!! pela manhã
as noU 'ias irradiadas pela

��á�!�os (.� a����:' o ����
de não mencionarem em
todo o orograma apregoa·
do e re-ápl"egoado, da'i-lau
g uraçãCl do edificiQ. da.� Di
retorias, o nome do autor
do belíssimo projeto. Um
jorn'al de no::sa cidade, do
mesmo dia. notic1'ando

.

iguaimente o fato, em ães�

taque, faz menção a tudo:
ao ilustre titular da Se
cretaria de Viação cujo
mél'íto conforme o ·r.Õ-tlcla
riSota, reside na I},utlclpa·
ção da soienidade Inaugu
rai; no dínãmico e compe
tente Diretor de ObrEis PÚ
blLas, !'.os governadores,
isto é, ao que iniciou a o·

bra, ao Que pross€lguiu
com a IT'.esm'J. e ao Que
i�'augura-la-á. Tudo, ,como
se vê, foi noticiado, foi
destacado, com exceção �Io
autor do projeto. o mais
bonito Que re ostent, em

nossa capital. E' sem dú'
vida alguma, nagrante e

imperdoável injustiça eSllB
de "er es�uecido o nome de
um jovem enge"rlheiro, C"a'

tarinen�e florianopolitano
cem P()I' cento. o dr. José

�����r�seTri!�g:+e:���f_
mo a {,U(IJ!, rendemos aqui
nossa hO�fmagem, decla·
"!"ando blro e bom.. sOtn bon'
ra ao médtn!

O ('enh'o Acadêmico da
nossu Faculdade clt· Oi
reito. Iuru realizar, hoje
li noite, a esperada confe
rência do depurado rede
rnl, Fer-ru Costa. Ó tema
cios mais atuais e upníxo.
uant es - Petrobrás -,

Ievará. ser certo, grandl'
número de ouvintes, tnte
ressndos em obter maiores
conhecimentos da eraude
emjn-êsn estatal br:"lsilei�
ra,

-o_!
O !ltoblema do petróleo,

,lI\t"s um "JlI"oblemão",
,lesperta hojl' em dia, a

ntenção de todos o� hra
�ileil'(Is, que ,"eem coroa

dos dt· êxito, os esforc.:os
de tnntos nRcionnliflta�
(11Ie lutaram llela imlllan ..
IH{:iio do Illollopóli<l esia
I,li do Ilcll'{Jleo, íl desJwHo
elas forl!';! tlreslI;.es, exer

cid.s I)elos cal,téis inter.
llac'l)�)lIi,;;, intel'('�s,Hlo;;l ril)

�It�,míhio ela gmnde l'iquc·
-0-

1l1l�·r�·j�'m� ;'g�l'fc���';:, léli�m�
��:ll:JO�,�O;:�\ ncl�i(:::;���la�;:
Il!lcidade de reali:w<:ll0,
do nosso timcinin, da nos_
sa técniCIl e evolucão in
dl_lstrial. t orgulhJ�' )lura
nos, sabermos que já esta
JllO� refinando tfJdn n g!!_
lÔ'ollda consumida 110 pais.
t! Que "entro em bl'é\'e, ))0'
deremos .exportar o 11l"C1
d�t!l. com grande lucro ('111
diVIsas,

-0-
Os del'rolislall, o.; testall

deA ferrn dafl gl'andes {'m-

���:a:e de:t::l���i��\����;
que a questão do I>etrí,l{'u
n!> B.rnsil, ultrflllassou os
Circulas da J)olitiea�Clll,
rl�s e:����ui���eJ:IlI":li�ll:�:'i��
tll�nllr um lemn de fé pti.
hlica, de Ill'eOCtllHIÇiio gc'

:/��I;:::'�shr�I����:;ros�l/ {':�l��:
"�êJlt"in nacionaliflta, de
zelo pelas ronle� b:ísic:l!4
de l)roduçiio, (tue pOIlCO a

Ilom'o vlÍo caindo no domí.
IIi/] dI) Estado, enl detri·
Il!enlo dos a\'anços e a'l){'
fIles dt'" certos grupos pri_
vados, que lulam desen,
freadamente pam correa
rem !tll'roB Ilara o,:: "mllg_
natos" do exterior,

-0-
A Petrohrás, está :li

demonstrando ° que jlodf"
m�s fazer pelo nosso pró'
}lrJO bem, A Eletrohrlís, jlÍ
f�i aprovada há IlOIlCO�
diaS na Câmara Feclí'ral.

-O-
De homens como o <]['.

putado Ferro Costa é QU{'
li Nação esta precillando;
::��I:�S 9d:te��i��eil�� ���
a� contingências partidá'
!"Ias", para �e dediclll'{'m
com nmor e lealdade, aos
1lroblemas fundamentai li
do. desenvolviment{l pá.
Ino, Nós que já conhecc·

o

���� c�rafo��a�'nd:, vig�!��
les tomadas de POSiCliu,
estaremos no Salão Nobre
da Faculdade de Direito,
para !Iprendermos mais
um jlOUCO, sôbre tenlas dc
tilO grande importância,

-0-
Os PANAMENHOS e os

TESTAMENTÁRIOS qu{'
l''';J)('[C'm, Ilorque voltare
r.1US ii eanm!

SILVEIRA LENZI

FM'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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UR� T. ,e. -< DIA,8 -.INAUGURAÇÃO DA BOITE NOS SALÕES 00 CLUBE:- D.IA 14 - GRANDE "SOIRU CHIK" para ,escolha da, Glamour
(SUL,DE,,1961. MESAS NA RELOJOARIA MULLER.

o CAFÉSr:\'HO NÃO RESls'tru A TENTACÁO o Pi'deito Municipal de
DA ALTA - E foi na onda. Subiu um cruzeirinho a Floria'�ópolis, no U"ú ilêsuu!>
,mais do pl"e((o de dois pOI' dedal da l'll-biác(!a. atributcões resolve: l'ORT.'\RIA

O ilhéu, ontem pela m8nh:l já pagou trê::: cruzeiro.':

I
.

CONCEDER: .. O Pt'efelto Municij'}'; de

pe[lI xícarH. a lI.uíu VIEIRA. E.$critu- lo-'lol'ia::ópolis, no tI"O de dl:J�

Xicflrflsinha Oll xicrinha como diz o meu \'i�;inho., rã!'!.., c!a�se K, com exerci io atribuições, resolve

V�cêl$ "abem .quanta:; gramas
_

de clIfé. �ontêm um! no De: rt.amento (la FnzCI1- ConcedeI" LiCE'llça Prêmio
Jedalsll1ho de cafe, deSCOlltarlo o pc�o da XI('lll'll. de lotl-, da. < '!ratifie:lcão mensal de de acôroo eom o disposto
�a i��il:O�I:�ã�I';��:� 11 experiênci:t e vei"ào. o luc!"o � �:;)�O���.�.e�;;��e:�;: �!"��fe�� �� ����1:�;:5, c1: Lei n. 2J6

de num (Iuilo.
.. j rença ele ver.cimentos � Que FREDERICO BOTELHO.

Desta l1lalleiJ·� �Jlt.I"�lI. o til num cOIn'ite (!Jz�ndo :--1 faz jús. pela substituição do
I
Lançador pIrnrão Y, de pro·

! .. ebam menos cafe tJ o Jeito. F. lemul"e-::\e .!lue fOI af;Slm

l'Encarregado
do ConÜ"õle <:!� I vimento

efet.ivo,
do Qu."1i.�ro

(;lIe a came ::l�br�u nos �gall�hos e gela�dell'as,
"

Tesouraria.
.

! Unlc� .

do Municipio,
-

�o�PRÉDIO J\:O\ O - EDl�ICIO DAS DIRETORIAS
Preefitura Municipal de exerC1C1o no Depal'tumer.t:o

- Com um lrabalho excessIvo de todo o pessoal das
Florbnópolis, 2 de janeiJ'o da l'�zend<l, de seis (wme

Obras Publlol4 lIum,l blltz \eldad(,1l8 �omandada

pOli
de 1116l ses, a contar do nla 1';ie Ja

Otto ElIttcs tl<ibalho que se )llolongoll (bas e nOites ,1"'-

�'��I�;clj�ted::I�I���I\�:'\�:�ta t�la�;���lgUl,\do, ontem, ° o.g � � e �'g i : @ �
o Governo (jue esta pOI algun� diaS, fez questao 6.s g ;:: «:

� <II � 'O
PEDRONICOLAU PRIM,

::�:;:��::�"Ogi�::,��::a::�;:::':d,:�:::::gpn::':dâ�,�::��e:::: 'I ; jHHoJH :E� � 1 �:;;:;:��:��:�:�:��:��!fl: I
u <1.1 o «! <1.1 :'0\ Educação e Cultura enquan- =================::impressiío, desd� que é \·erdadeiJ'amente feeriel! a

i1U·1
,� .,; � <4 a I:: � 't:I 1: <li 1 � to dltrar o impedimento do

C nd:�I:�Ó:!I(�!it1�if�,���I:,�i,':'t"'i'" ',on<idmdo 'orno o : C'! � I :�_� 1 � I �o ,�_� �,. � � � :r:���arn";:n��d����:s;o;::�, - asa - ve, e - se<:) _ _ �.
� - - ....

'" ........ te à diferem,a de vencimen-

�O�;;�� �1��o��C�n�e�AS obnls do Viaduto do I
>- ��, â � � 'ê.§ :]; �'�.� � tos. I men(�� �o�:I��t�;�o�t�S;q��a��o�,lU�;l:�;\,te:��a n�e l�a���li.�

F.stl'eito ;,110 ('u;;ten(]as pOI' verba.' fE:del'al, específica, :\ I :: � <li .g g &� -ê �
�

-E] f-<
,!

PI'efeitura M'l'inicipal de
casinha instaíação sanitária completa, área com tan-.......... ',,"

� ""C o"" -

o; ,. Florianópoll�, � de jàneiro ,

�����!��Ji�!�iB�i',::::.:: �>: i mmiHW
·

'=: :;��

I Er;�i::!,:f��:�;fJ��1',I�:::;'\�I:�f��;���,Zi:;�iFinalmente: "O calçamento a pm'alelepipedos t.OI'·
{.!l

_ o E Cf � :) g", :: ... :� É COMO E GOSTOSO ....
•

\na-se l\�onselha"el, desde que a execução e respectiva � -g rI:.
ii; ,,: i �;JS g; -,z O C A F t, Z I TO A�'

,"5 ollU;
Iconservação das obras de allfaltamelllo, a par do elevado § Zl é"ª,� 't:I � e ffi @.� oS

nEN �'�
�.���� dd�i�� i:i�:\�;:ri�����e:�:���o�:;n�:���:�\���pl:: r;===='"===�=�='=;=:�=.�='=�=2=�=,=�=<�='===::::::::::::::::1 ���G�\'L-r\oCo�l·#A��vêm parai. \l"'--\- f--( �

o HOMEM l\fACACO NAS SELVAS DA PRAÇA 15

):Z- Na mataria do terreno que cobJ'e todo o eSpaço onde -.

�e dizia lIua a Caixa Econômica const.ruiria um soberbo Ijl 11 IIi· IMPRES5nRA'"",',r,'",'o ,,',memherl existe ngol':l uma ba,ITacR ·dema·, .

. ti- "
-

_ _,._....._�_.
, , " "

"

dClrlL 12
-, j" _t'>

Á .porta, le"se - '''o homem gorila, O homem que se

IDl h l "(8I�
,

(l':llj.�rorma em nlflcaco". J � � ft -4, .' Â".

Q""" ,II'" P''''' "o,,,'e ,.",i,'" '"'''' 0"" , pi",'", .,
,

NO' �,NO ;.ioI' 'M.
'Nilo é I\iío.
lL1 de fato o homem gorila qu� se (l·allSfol'lMI na_

<juela ha;;e da mUnlCI· que "irava ma-t'aca, que faz ato
�UI\S mêses andou pai' aqui nllrna exibição (IUe "irou
protestos.

É na(lllCle mat:l�nl 110 terreno citado, que 11 ';coisll.
miMeriol<ll" ;:.e d�.

Voc('� Illio Hcham que lião poderia seI' e�colhido um

loc,.1I1 m:lis llJ)I'OJlI'iado para o fspetllculo?
Em 1I1.ltel·ia de transformação é a última pala"·l'!l.
Em n'z de um edificio, um gOl'il.s. á vista.
Sllve ele,

II
Para alm�tar bem, depois de sua
casa, QUERllNCIA PALACE HOTEL

FILOJ\IENO

ANIVERSARIOS
SRA. NAGIRA JABOVRS

- sr. António Tauloi.� de

Mesquita
- SI", Heitor de Souza Lima

SRA, IURACY BAVASSO DA
SILVA

Registramos, com prazer,
na data de hoje, o aniversá
rio nataticío da exma. ara.

.ruracy nevasse da Silva,
vh-tuosa esposa do sr. Nilton
da Silva - ruúcíonárto do Im

posto de' Renda neste Capi
tal.

cumprjmentan.to-e 'pela
auspiciosa c"lJta, desejamos
(he perenes felicidades:

Transcorre no dia de' ho:.
re, mais um aniversário
natalício da exma. sra. Na

gira h.bours Filomeno, es

posa do .nosso prezado áml

go e distinto 'conterrâneo
sr. aaiotcero Filomeno, ele

mentos muito relacionados
na sociedade local.

Nl� data de hoje, a na�
uczmté, que à s.ua bonda
de de coração alia um ca

i-ater ímpar, serâ alvo das.

mai� significativas. provas
de apreço e estima, Nosso,
votos de felicidades, ex

tensivos aos seus. pamíba

I·es.'

FAZEM ANOS HOJE:
_ sr;l. _Maria Est.er da R-o-

Lourdes Kvitschal
_ sra. ZUma Verani Pin

ter

Eloá da costa L'i-
ma

- ar. José-eras Reis Mates
- sr. dr, António de Frei-

tas Moura
- SI·, Acácio Luis Reitz
- ,;1'. Luiz certo, Géntil

• - sr. dr. Dalton José Arau

jo
_ sr, Teodoro Bruggmann

�",'

Sociais

�a�:�:I'::(;"����M. Gallbou�"_"'x"'_""==""'dO';a"'n"'o"'v".,:r;:o"',!!x:::mc�,","'","',�g;O<m:s,r_
6 _ Alte.ír oasteren e baixador Edmundo Pinte

1 _ N:>. Iuxuesa re-Idên- Idalete Cunha realizam seu da Luz,

era ii .. ",eus pais sr e sra
t'_samento �\o próximo dia �

- x - x-

dr, Abelardo Gomes. DorilO onze.' 11 - Ocm mOVimE'ntl'

Maia, eecepetcnou .

1.1 "�o_
7 _ ,�;;;i:�i;c;alldn 'em :o::!���:�:!e:o=:::a:�cicty" para festejar seu r

"ntvar", A coluna social nossa Icidade: dr, Paulo sen, o govern�dor do Esta·

asseetandu se ao aceutecí- Junqueira e 'dr. RÚj'rério do, di'. Rui Hulse; inaugu
mente deseja :lo DorilO� Ma- Mente Viana Karpe - Es- rou o maior edifício da cí-

ria felicitações. tamüs infonnados de que d;(l}e que 'é (I Patáeie das

_ x _ x _ Os \"rs. em foco, vão Inau- Díreturfas, •

2 _ NOIVADO _ Com a g'urar um barco, flue está -x-x-

srta. Nllsa Mello marcou sendo const-uíâc na cidade 12 - O casal Sergio (Te·

casamento o ;,-1". Paulo ·AI- de Tijucas. rezinha) Nóbrega, ��á ve-

berto Vieira.
- x - x - raneandn na movimentada

-x-x- 8 -.Marh Morjta, nome praia ce Oamboríú. �

3 _ Suzana Sbrctzi ê a firmado em oecoreçôo, iol 13, -< A sociedade já está
representante d3,cidade�de premiado com caneta de em Ilreps,·alivüs para os

Lajes no ecncursn '''G1..'l- curo oferecida peto Clube festejos' lIe posse do nove

mour" Imperial d.ü Sul do dos Lojistaf! de Florianópo- Govel'nadür do Estado, SI'.

1Is - A decoração que, ine Celsol Ramüs,
\'.. leu onreo-rc, foi a deco- .:_ x""':" x-
roção de Natal. da Loja 14 - Na praia de Imbí-

WiUys Overland do araen tuba elegantes eariod:ls duo
�how de as últimas cria-

9 - Continuam reunidos ÇÔCs da moda para ai esta·
110 b.al' 111.1 .LuX! Hotel 08 iu- ção em foco. Sra. Alvaro

_ x _ x _ teteetuats, qu� utsoutvtu em (Lourdes) Câtão, are. Mu
:; _ O Clube SfIl'OlHimis- rodadas ne uísque. 1110 (Heler » GOflm e Sra

IIta vai promover- a eauu .. - _x_x__ LUiZ s'ernanoo (Soom,

Inba para I) I �'cr1l0, 10 - F'e"-tejou ontem vi". Seceo
!ô" $' IX

l'e11'O do co::ente a�1

País.
-"x-x- ,

4. - Por zrtotivQ.'I;, supe
riores deixa oe ser ínaugu
rada sábado a "boite.:' do
restaur'mte do Lira Tenis

Clube.

PJefeltu a Ml.IlllClpUi ('!e

Florianópolis, 3 (le ja:-.eiro
de 196J.

Osvahl0 lHach;\do
Prefeito Muni:J.puJ

Osvaldo Machado o l'·;'0f:·i?:����:iPai de
F'l(lrianóPoli�, no mo de .�lIag

o.trjbl1içõe�, ,'esolvc
o"t.-,-WNA:R:

0:-' fun-ionario!' do DE
PARTA:Mf:NTO DE AD-MI

NISTRAÇAO po.ra P!"estaram
serviços extl·aordioá\ios nos

.l" eses de novembro (' dezem
bro.
Prefeitura Ml1nieil_'_l de

Florianópolk, 30 de outubro
-de 1960,

Os'vllldo I\lachadü
Prefeito MunLipul .

Prcleito Muni'�!pal

PORTARIA
O Prefeito,M\lniciPal de

Flol"ia�ópoll�, no u"o dê fua�

atribUições, resolve:
DESIGNAR:

CARIMBOS, ENCADERNAÇÕES E

SERViÇO DE CLICHERIA
COM PERFEiÇÃO E RAPIDEZ,

--'-.-

RUA CONSELHEIRO MAFRA. 123.
FLORI..\,NOPOUS

BÕA CONDUTA
paulo df\ costa ramos

Estava já �á três horas andando de uma Repnr
tiçüo para outra À. Cata. de documentos que o habi
litassem a dirigir o seu automóvel .-- que dirigia faz

quatro anos sem nada mesmo - quando chegou ii
penúltima etapa: atestado de .bôa conduta na Policiu.

Uma vêz lã, esperou uma hora Para ser atendi
do i.quando o foi; � nobre sargento que datilografava
(mal) o tal atestado resolveu fazer um lanche, pn
mndo a coisa justamente no momento em que a cn

meçarte. Mais meia hora, ai-lo de volta, forte e ali
mentado, para fazei' uma grande asneira: ao invêz
de escrever o nome do requerente no documento, es

creveu o seu mesmo -c--super-ego, introspecção exa

cerbada, ou o que fôsse, o caso é que houve neces

sida de de raspa)' a besteira.
Borracha em punho, sob os olhares atentos do.

comissário de dia e mais uns dote ou três desocupe
dos, a operação foi iniciada - e logo encenada, de
vêa que com o primeiro raspão, a fôlha raagou-se pelo

!mejo� É, o jeito é o senhor fazer tudo de novo mos

mo, disse o sargento cocando a cabeça, azar.
Azar era o do infeliz motorista, condenado /I se

emaranhar outra vêz pelas grossae" teias da nossa

burocracia. No dia seguinte, 'repetida tôda a opera
cão, foi à Delegacia. Não havia ninguém na múquinn.•

- Como é, não vai me dizer que o sargento está
lanchando à uma e meia da tarde!

Explicaram-lhe que tinha sido chamado pelo De
legado .POr ter fornecido atestado de bõn courtutn

para um ex-sentenciado, auto- de três crimes de
morte.

- Essa está bôa, sor-r-iu.
Bôu estavam lhe preparando: 11 partir dnqueln

tora o cidadão teria que trazer um militar e um rui,

vogado para provar sua bôa conduta.

I Essa é que não, protestou! Deixa vêr a lei aí
que diz isso! Lá "OU trazer à tira-colo dois caras pa
\·a dizer que não sou criminoso, Não mesmo!

- É, mas sem isso não é possível.
Bufou, gritou, e acabou encontrando 11 saída:
- "em cá, vocês não têm um fichário ai, um li

'TO de ocorrênctas, o que fôr, pera averiguar? Se o

meu nome n-iio estiver nêle, pronto!
Mas o sargento lIão era homem de se deixar le

�rar por sutilezas:
- Sim. ma� ninguém [T,e (liz que o senhor nno

matou lima pessõa em BiguaçÍl, por exemplo.
.- Essa ê bôa! Em Biguaçú.lá existe alguém

p/:I·a matar!
- A11, is�o é que nho! Semal1:1 pnssnda ain(lll

'.I,al:ll"llm um,

- Mas não fui cu!
- E !Iem eu disse is�o, mas pod<"ria te!" sitIo, F:

.

\ 01;'10 é! qlle"eu ;:;ahe�? \

- Como é que o senhol' saheria? Eu é (Jue VOII

lhe dizer? O senhor não ê dt! polícia, que descubl·:I,
ora ::':'l�!om, u CllSO ago�·a nito é ésse. Se o senhO!"
quiser mesmo o atestado, tem que trazer as testemu
nhas.

_

- Mas, homem de Deus'je os li"I·03, os livl'oS de

.\oces... ,

- O sargento elevou H vÓ%:
- �ão adianta; se o senhor tivesse já algum

nlSo com a POlíCi1I, q\lalql.ler ficha, (Jualquer coi�:l)
qualquer reclamação, eu púderLl dar. Sem nada, nfiO;
a ordem é do Delegado!

- Então tem que ter ficha na Polícia pal·a le!'
1In! atestado de que não tem firha na Policia?

- Não é bem isso ...
- É sim, vocês querem ê bagunça! - e, ato

contínuo, jogou a máquina de escrever pela .ianel�:
- pronto, agora que já "Ol.l ter ficha, podem me dnr

o atestado!
Acabou sendo prêso e tendo que pagar a máqui

na de es,crever. Em compensação, dirige até hoj('
sem carteira e transgride tôdas aR !'egrRS do trânsi
to. E diz, para quem ql!iser ouvir:

- P/lis avacalhado llno t€"n contra-mâo!

.�".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O �TADO" o KA1S ANTIOO DlA.R10 ua 8. C4TÂIlIft.& '3Flurianôl'ulb, Sextu-rcíru, (j de Janeiro de llWl
--------��--------------------

CRÉDITOS SUPLEMENTARES NO GOVE IRNO HUm
(De Julho a 20 -12 - 60) SECRETARIA 'DO TRABALHO

Decreto n.o

PARTICIPAÇÃO
ARTuno BITTENCOURT FERRET

Tem o prnaer de participar aos Parentes e pessoas
das relações de seus pais ENG. VALqIR N\'TIQURRA
FRURET E SRA. MARLENE n!TTENCOURT FERRRT
o nascimento de seu il'm.iozinho MARCOS ocorrido na
maternidnde Carmr-ln Dutra.

Fpolls. 30'12-1960. I .J.

U H
II A RAINHA DAS RlCICLIi.:TAS, acha-se apare- II
J Ihnrla pura consertos, reformas e pinturas de- I
II qualquer tipo de bicidl'tns C! trtctctos. contundo II
II purü ísso com um corpo de meeanicoa e pintores II
II altamente especializados. II

CURSOS INlENSIVOS DE INGLES
Mnu-ículns abertas.
As aulas começarão a partir
de 9 de Janeiro,
Irríormaçõea no

INS'rTTUTO BRASIL·ESTADOS lfNIDOS,
Ed. ZAHlA - u.c Andar
Fone 2390

Vende-se Dois Lotes
Os 'lotes são I igndos, com um total de 23,75m do

rrontc por 2n,00m de fundo, em esquina, localizados nas

proximidades da Escola de Aprendizes Marinheiro,
Prece de ocnsíüo. Pagamento it vista.
Tratar ii Rua Presidente Coutinho 11 - 'I'élefc,

ne 22Hi.

VENDE-SE
'I'rês cusns, sendo uma de material e duas de ma

neiras n Run Major Costa {Servidão Celio Veiga n. 50)
'I'ratnr a Rua Mnjol' Costa 68 com Acacio Lemos,

ALUGA-SE
Aluga-se um apartamento em primeira locação, sito

ii Run João Pinto n.? 35, contendo 3 quartos, ampla sala
de Jantar. quarto de banho completo com box e chuveiro

cletrico, quarto empregada quarto de banho. da e';tp�'e
gndn, com chuveiro elétrico, costnba e/torneira elétr-ica
e n r-rnái-in embutido. Tratar à Rua Felipe Schmidt, lD.

ACELlNO ALVES, (SILO) comu'nibi aos "seus

amigos e fregueses que. vendeu o Hotel Mafo

GrOl':.'m e que adquiriu o

Hotel Londrina
Rua 15 de Novembro, 49 - CURITIBA

onde espera continuar sendo dtsttnautdc com fi

preferência de lodos os Cetarlnenses.

ótima CN3� d� A�V'�"i� :o� E,Od., na in",,,·1
eões sita a Rua Antonieta de Bar-i-os, n? 214, no Esti-ei,
to, u-atm- na Casa da Borracha,

'tS! II
II Il.1Jl1W O.IJ'HUasuo:J nnu -ap apra ep cõard .touaru II
ii lllod a SOt{UIlWUl BO SOPOl ura 'SV,Lg'I:JI:JHI sva II
II VHNlVH uu npuae, li as.um.nuooue 'Slll<lla!-1 II
II '!'1 tua lI.IAUIRd '"nwmn· e 'HV.LS)J:1IH Sel<lFl!:'l!9 II
------

lO de agosto
10 de agosto
lG de setembro

J!)n6
]9m�
2051
2084
210:1
2172
218::1
2207

-

í tle outubro
19 de outubro
18 de novembro
18 de novembJ'o
12 de dezembro

INTERIOR E JUSTIÇ."SEClm'rARIA DO
D e c r c t o n.o 1951

Hl52
1986
1988
1993
2019
2030
20il2
2055
2110
2121
2124
211m
216!'i
2169
2-185
2219

�--;;;i"
Y'

.-;;-
�c

13 (le julho
]3 de julho
3 de agosto
3 de ago�to
3 de ago;;;to
10 de ago�to
20 de agosto

13 de setembl'o
16 de setembro
19 de .setembro
24 de out ubl'o
26 de outubro
16 de novembl'o
16· de novembro
] 6 de novembro ..

26 de. nj)v�bl'O ."'"
12 de iI�zell1bl'0

-,
.

-:- .. -._� .. _�J
:;,�

Garantia100%
Centenas de �'Conc(?SsfOl1áriOJS Will.h. e!p toco 0- &asil, .. meruérn (31161·
rias moo-mas e gran?G est-qoe de .Peças eencrnee para "Jeep'
Universal. Rural "Jeep . Pirk.up -Jeep . Aero·Wlllys e Renault Dau
phine. Isto signilica tranq(ii l.tade pari!.os proprfetárfos de veiculas
Willys. porque. em qualquer parte do P.'I�. podem contar com asars
téncra técnica espectahzoda. pre .taoa por mecânicos competentes,
treinados na própria tabrtce. São homens que conhecem profunda.
mente os veiculas Willys. para os quais só ouuzern Peças Genuínas
Wlllys. PE-ças que passam por exames e testes minuciosos, execu
tacos por engenheiros e técnicos do Departamento de Contróle
de Qualidade Assim. quando é utilizada uma Peça Genuina WiHys
e quando a fepos�çao é le�ti'l 0<1 oti.cina ?e um Conceseíonárlc
Autonzadc. seu v"lcuh ccn'tnu I tOO�o et.c.oote. Procure sempre
um Corcesstonand Wdy, par-r PECAS GENUINAS· e SERVICOS

ünde h"", este p'''.', se "',,'O W"';, "�ãU:,�,::�A,::: m�""."d",'''Uu 'i�' m.us

',"9� para o seu

�
WILLYS-OVERLAND DO BRASIL S,A�
_ tabricant� �QS ,"iC"I, d_ . 1.1 'j� ,"' � J. WLI Y' e do A&n8�!1 D.�plll"

SÃO ElER��"'C!,", rJ1ALlO os SÃ(l PAUL.O

D Petrobrás �é Intocavel;:l�; ����
Carlos Adauto Vieira, tas sem pátrlu. \ E, parque �ó1io estatal tio petróleo, tro setores�arvão�-!:

mica Feder;'l Santa Oatart- Voltam os trusts interna- têm este fim, merecem a re- pelos frutos que vem produ- dadc atomos) igualmenteclonais Inter-essados, no pe- pulsa do� naclonl1listas bra- aindo, pelos resultados !'o'a- pelo sisten'a do monopólio
na de n. 4G11 1.:1 scrie. A tróleo brasileiro, a movímen- sUelros. tlsfatórlos que vem apresan- estatal, Que é capaz de for'tar os seus agentes e tóda A ca'll':'Panh'a, não há ne- tando é uma trtn-hetra 1- necer as tiases para melhores
nessca que a encontrou ro- umla grand imprensa - "a

gar, vem sendo bem feita. nespugnãvel da libertação condiçÕeS de enstêr cía peta
sadia", - pr-epaarndn a opt- Jornais de todos os quatro econômica e da Indepenrtên- eatabflízaqàn da moeda, pe

vor entreg�r na redação níão pública para não rea- cantos da Nação começam' era politica do Brasil. E' la baixa do custo da vida, ii.
gir ao golpe, Que pretendem a publicar arnsos, fazendo 'preciso destrui-lo,"-por Isso. medida que esta exploraçãodesfechar contra, a r-etro- estrtbühc consciente ou ín- Se a Petrobráe, afina, não vá aumentando a riqueza
bràs attngfndo ,o m?nopólio

I
consCient�, visando des.mora- viesse oferecendo v·",J.ntagem coletiva e liberte o Brasil

estatal do petrol.eo., .
liliar a grande realização do os trusts não se importa� totalmente do dominio de

Mias a Petrobras e Intoca· espirita clarividente e pa- dam com ela. Deixa-Ia-iam nefa!;tos grupos internacio
vel e os patriotas devem es- triótico de Getúlio Vargas, '

I t tInaistar alertas e prontos a com· levado ao suicídio por estes
morrer nor SI, en amen e.

I
.

bater stas manifestações mesmos trusts e agentes do Mas o seu exemplo!lã�' -,
dos grandes jornais, cUJO o imperialismo em no�sa terra forças, dá ânimo, renova eS- COMO É GOSTOSOobjetivo mais im�la� é o

Na' sua carta te::;tament-, peranças robustece a ca'ença
afroxamento dia, VIgilan"ia denunciou veemente e elaa/a.1 r.;� noss� c.apacidad� .econÕ-1 O C A F É Z I T O
�m tÔl'no do nosso ouro ne-

mente as tramas, nas intri- I ma�a, t�cmca e politica, -

\- �.,

grO. gas, as pressões de que vi-' brigando-nos II í'xplornr ou-

Digam o Que disserem tais nha sendo vitima, porque I
jOJ.'p.ais, e Jlreciso ter sem- almejava o desenvolvimento
pre presente que estas ma·

do Brasil, através a explorra.
---------1 nobras buscam, não o pro- ção das nossas rlQuézas é

801.710,90 gresso e a grandeza do Bra-
nergéticas, das nossas fon

'sil mas servir aos trust;;
tes rIe ener,gia petrolifera,

65.200,OQ in�erna{lionais, os capitolis- cnrbonífera elétrica e atõmi-
2.0:31. 050,00

�

cl.l em bene'ficlo dos seus le·
1.164.000,00

gitimos d()no�: o povo bra-
�3. 200,00 sUeiro.

2.040.000,00
:161.476,00
36.000,00

!:.. 1.493.496,10
] . :l60. 435,00

20.000,00
;" 64 . 000,00

50.000,00
n!'i5.000,OO
R.250,00

150.000,00
107. en.o,oo
:Ui'I.602,GO

Per�eu-s e

dcstl' jornal.

6:l.000,00
12!).59D,60
50.000,00
RO.OOO,OO
125.000,00
180.000,00
HiO.OOO,OO
1<1.111,30 'c

·

]i onvlte
O PRESIDENTE DO CLUBE RECREATlVO () DE
JANEIRO, TEM A GSATA SATiSFAÇÃO DE CON
VIDAR TODOS OS SEUS ASSOClADOS PARA AS·
SlSTIREM A POSSE DA NOVA lJIRETORIA ELEI·
TA PARA O PÊRIODO H!61 _ 1%2, NA DIA G DO
CORRENTE, AMANHÃ, ÀS 20 HORAS, SEGUIDA
DE UM COQUI1'EL OFERECIDO AOS PRESEN·
TES. A DIRETOlUA

PARTICIPAÇÃO
V,'n. Mál"ifl Cillulido ria

!:ilh'a

Tendo consegUido fazer a

provar a lei da Petl'f1brâ::: r.o

Parlaménto, e.'1tabelec.eu o

primeiro marco da . nossa

eml,mclpação -econõmica e, ,!'ertuliano Cardo�o
por isso, passou a ser o alvo e
de uma tenj'z campanha de Euler)1 S. Cllrd()�o
cel·ta Imprensa, cuja opi- � Tcm o pl'flzer de pnrliciplll' ao:, pnrentc� (! pl'SSO!lS
nião é sempre objeto de co- amigas, o C'ontrnto cle {'a�nlllento til' S('U'� filhos Vilmn e

mêrcio luir:ltivo. Desde há Risole_to.
muito, sabem "s ll'usls eI o.�

f'n1.I'('�lIlstns _ in(lr('nl(',; li
Jli!wleln e "ilm!1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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=DÔMINGO. NESTA CAPITAL:
"""''''' um" =. m " ,==

1

FIGUE IRENSE �X MaRCILIO··DIIS
,Reiniciando o Campeonato da 2.aZona ' t; .�'Ii.' "''1

. ...:l
""'X'S� , �--.

Avaí 5 x Cuarant 2
Aval 3 x Atlético 2
A va

í

5 x Guarani O
Aval :l x 'I'amundará 2
Avn i O x Figueirense 1
Avat I x Atlético 2
Ava l 4 x Bocaluva O
Avat J x Paula Ramos 1
Aval I x Figueirense 2
Ava t 2 x Paula Ramos 1
Avai 2 x Atlético 1
AVlIí 2 x Figueirense 2
Ava t 4 x Paula Ramos 2
Ava t 2 x Atlético
Ava

í

1 x B1I1TOSO 1
Avai 2' x Paula Ramos 2
Anti 2 x Figueirense O
Avn

í

1 x Carlos Rennux O
Ava

í

1 x OJimpico 3
Ava

í

1 x Figueirense 2
Avaí 4 x Paysaudú 3
Ava t :2 x Cirnenport 3
Ava

í

I x M:u'cílio Dtas 3
Ava i 2 x Palmeiras 11
Avui O x ('a!"lo� Rennux 2
Avui :2 x Olímpico 2
A va i Z x FIgueh-ense O
Avat 2 x Pnvsaudú 2 \

Em resumo ,0 Avn i disputou, em H160, 28 pm-ttdas.
vencendo 13, perdendo fJ e empatando 6, Tentos [I fa

mo) Chico Landi I au tnmo-
VOI'; 1)8 c -ontrn : ,�5, portamo com um saldo de 13 ten-

,

Maria Lenk (nata- t?S, �agrOll-"e campeão do torneio "Initlum" de prof'is-
sionurs e levantou o Campeonato citadino de futebol ele
1960, Nu certame por zonas não foi bem sucedido, es

tan,do já fóra rla «tsprua (lo Esrnduat. Mas, teve a mníor

��I�:�f:��ii�O a/�u�;:p�'I;��r���:Hl� v���� ')�m����: r�il:lnc/�!a(�l:
Paula Ramo,; que lIão o conseguiu derrotar em 110,

o 'Il-:,édio Nélinho 2.inda; é
o g,rande problema do Paula

Ramos pal'a <l te.mporada
CONVOCAÇAO _ Convoco que ainaa fie desenvolve,

,J� srs, associados deste &11u- pOis voltoU a .�entir aquela

be, para uma A�,;rmblêia Ge- contu�lào que o afastou (la�

ral Ordinaria, que será rea canchas por algum te�po,
lizada no proximo domingo, O eficiente jogador esta

dia 3 do corl'e�tf', u;:; 9 ho; A Segunda Zorn, apresen- gora em flua segunda fa�e, neceRsitando mesmo de uma

ra,;, em nm':;'J. sede so_cial. ta a "eguinte colo�ação: I Já. que os quatro clubes cla;;'1 interv�nção �irúrgica, .que
ASS.UNTO

_ Eleiçao da

11.0 i�gar.:
M�l'Cll!o DIas e ,�iIicado,; pela.s

citiJ;� chaves podera ser efetluda a qual-
nova Diretoria, que regerá os Palmel)'a;;: com 5 p,p. dwputarão entre si duas va. Quer momento.

destlOo,; desta sociedade no 2,a lugar: Carlos Renaux, gas para ilS semi-finais,

I
'" * '"

.-

período 1961-62, com 7 São o;; seguintes os jogos: A Quinta Zona a\)re�enta'

NOTA.
_ Só po(lerã

.

votar i
3.0 Iü.gal'- O�ímpico, '-om II Em Lajes: Int.ernacional x a seguinte colocação: Após a paralização sofrida

o

aSSOCiadO.
Quites

c.om
fi

te-I'
4.° lugar;

FIg.
ueiren�, com

Bota.
ro

.•o..
1.a

lugaf:. Baepen.
di, e.

Ipi face as festas de fim de ano.

soUl'al'la. 13 Em Mafra: Pery x Gll'J.- ranga, com 4 p.p., sahentan- o campeoll'ato catarinense

Fpolif, 3 de janell'o de 61. 5.0 lugar: Avai. com 14 l'flny

I
�Io-se que o Baepe-ndi amda de futebol será relnicfado

Adercio Domingues'" 6," !ng'dr; Paisandú. _�, o!> se mantém invicto domi'ngo referente a Hpenas

S""c""oo cm CXC>'C'Ci� 157.0 luga,' C,mcnpm.t. com ,,�:c�, �u;���., Z,�c�,:ti,,:;": 7 !:. lu,'" ,"mt"", oom t"�CI:o�:�'U"dC Zona tm-

GOST� DE C�FÉ�
18 p,pt ��:r�,�(lI"��a!�u��tesl'dllrJ:o, 103.0 lugar: Flunll�eme, com :�scel'�:���e ;u����ta �����;

, A Terceir: ;�na ta'.'l;b�m E)m JoinvUle A
" 4," Iw�ar; At.lético, com j 1 do returno, cujos jogos es-

ENTÃO PEÇ� C�FE ZITO Sf'r{l reinici<l(!o domingo, a- A ;l'Ji : menca x

5.° lugar: AcarnÍ, com 12,' tão 'J.ssi'n, distribuidos
Nesta capital: Figueirense

JOAÇABA' Grande esp�C. x M,lrcilio Dia;o_
tativa vem cer:ando a úxibi- Em Itajai, Cimenport x

cão do São Cristovão do Rlo Avai
de Janeiro nesta cídade no .Em Brusque: Paisandú x

próximo domingo, Palmeiras
A equipe iadete da- Gua- Em Blumenau: Olímpico x

n1abal'a énfreE�ará na opor·

I
Carios Renanx

tunidarle um combinado for-

mado por jogadores do Co- .... --,
mero'a' c do Atlético, cujo

I
CO�IO É GOSTOSO

combate está previsto plll'a 011
'

�;!:.iO Oscar Rodrigues da O C 1\ F E Z I 'f O

x x x

Falando a nossa reporta
gem o SI', Aluisio Soares, em
presàrio da vind'a do Palmei-

1'0.,4 à nossa capital, nos ,1·

lliantou Que as negociações
Convem aqui res"taltar que Pinto, 34. com o clube bandeimnte es

I
Apenas () horário do espe-

Por'tal, Telegráfico e Tama�. I A,;stlnto: Eleíçáo nova Di- tfto roa ver'dade acertadas, táculo é que ainda apresentla

darê, Jog'arão a cartada

h-I
rctoria. dependendo unit'amente da dúvidas, pois nào ficoU deli-

nal, no E'n';.errametlto do t>:urjco HosterllO assinatura ,lo contrato, I berado s.e o jô-go se!"á á tarde

cel.tame. Prealdent" Dis"e ainda o SI'. Aluisio ou á nOite,
-----_

G. E; "O tSTADO" X G. t. GUARU:JA
NA PRELIMINAR .DE: SANTA CAlARINA X PALMEIRAS - CHOQUE DE LIDERES DA IMPRENSA BARRIGA VER'DE _" �........._

,

1t)����rnmTI��
Fundacão do Clube

,

ESDortivos
..

dos Campeões
j
jHçào oficial a realizar-se Bueno (vela-I Heitor de A·

n? 'L"'.28 de'

nOVeJl:lb.ro
pr6- b�eu �oarcl:l 'Iesgrima),

El'iC.ximo. as 21 horas, no audí- Tinoco Marques ipentlato
torto da "Folha de S, Pali- moderno. Eduardo Leal Me

lo", na capital bandeu-ante. cetros pentlato modernol ,

Ao mesmo tempo agrade- Nilo Ferreira I oenuato mi-

i �::bid�1 c���:OJ1�:1 ,,���� ����':,' ��:��:�oN�l���T�W��:l�
de São Paulo", ,0 late Clube tebol de salão), José 'rcnes

do Rio de Ja.netro, a "Ponte da ccnceícêo (atletismo) A

Aérea veen-cruseiro-ve-ta'', bilio Couto (natncào de jon
! assim como a ajuda ao jor- ga distância), Uburacy co-ta
na lista Alexandre Djukítch "Bu-iba" ttenis de mesa)

na estruturação do Clube. Leticio Balderi Ibochasl,
Rio de Janeiro, 31 de ou- Bruno Bar-abarrí (haltel·ofi·

tubro de 1960.

drezl, Manoel ne 'rerre tau
tomobíüsmoj

,
Mlal·ta Mira

g'lia I vonbon Vem 'rreaot
tkn t voliboll Bytvio KelJi
oo, Santos r nataeãor. Anto
nio Alba (Ciclismo), Mu::;·
saycshi Kawakami (judõ),
Luiz Alberto Menrfnneü rjo
dój , Elny Menezes 4hipis-
mo), Luiz Latorre tmotoct.
cusmor Manoel do,: Santos
t na tc çâuj . Tizu Sato ("aJto�
omementetsi, Erie Schmidt

(veia), Reinaldo Conrad tve

Oarlbatdo Mucio (cí

São Paulo, 3 de novembro
de 1960

Hideraldu Bellini (fute
bol), Maria Helena Amorim

I
palo). Bruno Hermany rca

(tenisl, Jamil Ajuz (arro e ca-submarfnat
,

Wenceslau

I'lex,�), Adhemar Ferreira da Mal.ta r pentluto hlo,derno),
Silva latletismo), Rob(>rto, Jose Thiag-o Mangtut t xa-

,:EHALDO ST.-\RL/:-.JG, PRESIDENTE CNO ANTIGO
( ',\J\ftF:ÃO :t\lILlTAIt DE R,-\SQL:ETI':. c\Ll"HEDO CO·
l.O�,lB() DIRETOH DA D!\'fSÃO DE IWUCACÁO Fi
f irA DA ],fEC'. F.X-CAMPEÃO BRASILEJ'RO DF.

ATLETISMO

O:" campeões esportivos
LrasilcroOl abatxo clr..dos a

I,Ó!) tongo planejamento' 6

. nutro reuniões preliminares
'lt!izadas em fins de eutu
,1'0 utümo no Rio de .raneí
,') f' cm São Paulo decidi
un fundai' uma' associa-

'.,10 (;'.I-l'ater soclal-espol'ti
li, dr'nominilda CLUBE DOS
;J\MPEOES,

t.uto: aperreícoament-, cul
tural e social, cem a crtacâ.,
d" cursos diversos r nocõe
de cultura brnsüon-r. idio
mas estrangeíro-. etiqueta.
etc.i: recreaçã., et-c

3.0 .....: consegufr maturas
úlcilldade" para que o cam

peão eaportivo, quando aban
donar o cOlpor!.c, pÔS�','t for'
mar·se iecnico;

Es�.êl a��ociação congrega- 1.0 - preparar () campeão
,'( t(ldo.� 001 campeões espol'- retirado das competições, ]ln
t;vus po>,suidol'es de titulas n\ �e tornar dirigente ef<por·
LH\ximo$i, ertaduais, brasllel· Ovo;
: os, "ulamerlcanos, panamc· 5," _ proporcional' aper,
,;cnn-o�, olim;piros e mun- [f'iço<lmento t-éenico atrn'vê<
iais ( ,,;sim como de outros da re.l.lização da realização

(::,]'tame� de v:-rlol' equivalen- de ';.ollferer:cia� e curso�,

v), de todos os esportes e criacãu de biblioteca. fii:uo-
1(' �odos os tempos leca, etc;
O CLUBE DOS CAM�S 6,0 _ ajudar o,: dirigent';";;

';SPORTIVOS ,.:erá iniciai- dn espol'te bl'a.�ileil'o com .�u

:!lente dirigic!n por g'eDtõe,.: e esclarecimento ... sõ
a) o Comelho de Cam- bre Ol; problema., do atlét<l

peões, integmdo no máximo nacionai;
j -OI' trés representantes de 7,0. _ repre,;tmtar 1) espol'
,ada c�porte Jegalizado no tista bl'.lsileiro junto aos po
DI ...1Sil e pos;;uidores de titu- derú,.: público,: quando ne-

:JS conquistados após o ano

de 1950; b) O Conselho Con·

llltivo, fornl'�.do peJo� cam

peões com títulos obtidos atê
1950,

Os principaL; objetivos do

CLUBE DOS CAMPEõES ES

PORTIVOS ,:ão assim resu-

tratar do 'as;;unto, não ha
vendo dúvidas quanto a exi·

bição do clube paulista dia
31 negta capl�al.

Jh$e J{oherlll Ba�(lr:,� I.obo, <;}I Carneiru Mcndlln,;a, �'1Il1'ÍlI Lenk, CeI. Eloy
Mt'nC'l-el':, Ccl. (;uilhcl'lnc P;u'aense, Abilio Coulo � Luis Belini,

presidiu us trabalhoi'l de Fundll(:ão rlo C.c.E.

Fluminense
Futebol Clube

n:idos:

C(l��ario: -

8,° _ rec"pciOllfU' espor
ti�tas e�t.rangeiros em vi."ita
ao Bra,:il;
9,0 _ intere:;!>ar-se pelo5

dem,üs prOblema" que atin·

gem o esportista bl'Qsileiro e

e:;tudar as medill'as para. ;;0-

lu�ioná·lo>;;
Pela presente. ,os fundado·

res do CLUBE DOS CAM

PEOES ESPORTIVOS co',

vidam todos Os campeõe�
i'SPol'tivos do Bra�j] a compa
teceram à solenidad·e da fuu-

}." - Valorizar civicamen
te o campeão esportivo;
2,° - fundar a "Casa do

E,;portista", que pr�"'orr!o
naria' asgistência mêdiC'a e

social no esportista necessi-

A Classificação do Campeonato
Amadorista

Com o prêlio chav.e para o

campeonat(J amadorista de

futebol, 'marcado para a tar
de de hoje no estádio dr,

Adolfo Konder, ent.re São
Paulo e Postal Telegráfico,
Os clubes apreSe!Üilm-;;(' da

'rguinte forma, na tábu'a d�
"la"sificação por pontM pC\'

cliolos;
JY lugar - Po�tal Teleg"á

ri .0, com 4 p.p
2,° lugar - Tamandal'é,

4.1 lurrar - são

c'nin 5 p.p
3" T:'f7C (!0Mnlo,

Carav'ana. com 11 p,p
5.° lugar - Austria. COlp"

14 p,p.
Como se pode observar, o

certame será me,<;mo clecidi
do entre Postal Telegráfico e

Tamandal'é, pois os dem'ais
não contam com a mínima
chance,

,0 Empresário da Vinda do Palmeiras
C, R. Aldo Luz .

Fornece Detalhe' ISo"',, quc h'O • São ?aulo
Convido aos senhores as-

,

amda esta semana a [Jm de

sociado;; e remadores, para a

Assemblêia Gemi dês.te Clu

be, a se reJlizal' no dia 8 do
corrente as 10 horas, em sua

sede sorial, fl,it,1 a rua João

pp

"Performances" dos Clubes de
. \

Profissionais da Cidade em 1960

Em Jaraguá do Sul Br\&- O Torneio, Aberto de Fuil"
pendi x Fluminense boI de Salão, deverá ser rej-
Em São Francisco do Sul: nieiadqo na noite do pl'oxillltl

Hlético x Ipiranga .sábado, na (!.ll1chn ilumln:-t-

Conti!:ua "': �il'e'toria �Á' �:t�l�nE'!::eraçi'iO AUél,k:l

lAvai
empenhada em trazer x x x

�it��ll�,P�O�SI�:I����OI nd; �� l'e� qC:em�:�ln���d�e 1l�1�11��:
mento como o time fantas- pelo Postal Telecil'áfico, tel"!l
ona de Santa Catarina,

-

sequência na I!.Il·de""1ie/"�!'tb:l-
A" negociações continuam do com a realização de m:lis

sendo entaboladas, havendo duas partjflas.
po!,_�jbildades p'dra uma exi- x x

bição do "Real Madrid Ca- Tambem o campeonato (Ic

Juvenis, deverá tel" andamen
to na m!!nhã do próximo
domingo no estádio a.1 FCF
com a efetunção de duas pe
lejas,

x x x

Seguiu por via aér,,- �al":l
a Guanabara o tl'einacfor elo

�elecionado (}.1tal'inen_� di'

ba:;queteboJ, onde trata;á de

assuntos relacionados com a

viagem da delegação bal'rig:!I
verde para o Ceará.
H'amilton Platt, filiando :1

J:eportagem declarou qu{' p;;

pera ser bem sucedi�o,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITAL EDITAIS
JUIZO DE DIREITO DA 4.a' te-Iemunha l e depoimento contestarem o pedido, que- JUíZO DE DIREITO DA la bro do ano de mil novecon- em bom estado de conserva- i gautn C'fllnrinn, nos 23 diasVARA DA COMARCA DE pessoal dos confinantes I

rendo, no prazo da lei, Ou- VARA CíVEL DE FLORIA tos, e sessenta, Eu, (nss.) ção e funcionamento, avn- do mês de dezembro do nnoFLORIANÓPOLIS rnenctonadce e, dando á trcsstm, citem-se por edital NóPOLIS Carlos Saldanha _ Escrt- liados em Orr 20,000,00,' de mil novecentos e seasen-
presente o valor de Cr$ com O prazo de trinta dias, vila, o subscrevo, (Ass,) E, para que chegue ao ta, Eu, (ass.) Carlos Salda'
3,000,01, Pede Deferimento, os interessados ineertoa, ":dital de praça com o pra- Waldemiro Cascaee _ Juiz conhecimento de to d o s, nha, gscrlvão, o subscrevo,
Florianópolis, 5 de janeiro citação essa que deverá sei' zo de vinte (20) diae de Direito. mandou expedir o presente r Ase.) Waldemiro Cnscaesde 1960, (assinado) Moacir feita de conformidade com Confere com o original. edital eue será afixado no _ ,Juiz de Direito,Benvenutt. Em a dita oeü- ° artigo 455 § .10 do Código O Doutor WALDE. Certos Saldanha lugal' de costume e publica· Confere com o or-ig-inal.O Dou t o r TYCHO (:1\0 foi proferido O aeguin- de Processo Oívit. Custas, MIRO CASCAES }o Escrivão do na forma da lei, Dado e Cnrlos Saldanha

-

BRAHE FERNANDES NE. ,e despacho: A: Designe o afinal. P,R,1. Plorianópcl!a, Juiz Substituto, da 19.
..

passado nesta cidade de E!lCI'iv!IO'1'0, Juis Substituto da G,a senhor Escrivão dia e ho- l° de setembro de 19GO, Circunscrição Judiciá. JUIZO DE DIREITO DA P Florianópolis, Estado de
Circunscrição Judiciária, 1'f1. pai-a a iusttrtcacao. fei- (assinado) Tycho Brahe tia do Estado, no exer VARA CtVEL DE j.'LORIA-
em exercício do cargo de ,1\:; [I'; intimações necee- FCl'llllndes Neto _ Juiz cicin pleno do cargo de NóPOUS
Juiz de Direito da 4,9. Vara uu-ias. Em 7 de janeiro de Substituto da 6iL, Otrcuns- Juiz de Direito da 111.-

1960, (assinado) Manoel crtcâo em exercício na 411, Vara Cívil de Ftortenõ- Edital de .prnçn com o pra.
_ Feitos da Fazenda ,::arbosa de Lacerda, SEN· Vr,;'a, E, pn rn que chegue polis, S,C" na forma Zu de vinte (20) dias

Púotlcu da Comarca de rENçA, Vistos, etc, Julgo ao conhecimento de todos da lei,Plcrtanópofis, Capital do .lar sentença a justificação mande: expedir o presente O Doutor EUC'ÊNW
Estudo de Santa Catarina, .onstaute de folhas e fo- edital de citação que eerã FAZ SABER aos que o TROMPOWSKY TAU·

na/:�m:a�I:I' I�i�eet:, presen has. em que foi requereu-
fixado no lugar de costume ��esente edit�1 .d� pr-ncr ��,��t:I�H?� �:I�� gi� Honorários Advocatícios na Justiçate edital de citação com c

e RODOLFO NASCIMEN· e public ado na forma da
d'

m o prazo ed�Lll e (20)
vet do Comnrcn de Flo_

, b Ihj)r:u:o de trinta (30) dias 1'0 SOUZA, afim de que lei, Dado e passado nesta c:�s�n;�r���I:� el: �onhe. r-iauépolia, Santa Ca. do ra a ovir-em ou dêies conhecimen- ,Jroduza os seus devidos e cidade de Flol'ianópolis, aos, dia l0 de Fever:il'o :e '19:10 tnr-ina, na forma da CARLOS ADAUTO VmIRAto tiverem, que por parte .egaís efeitos, Expeça-se cinco dias do mês de setem- à 15 h "lei, _::;,..:......._
de RODOLFO NASCIMEN· nan�adc- de c,itação aos bro de mil no�e�e,ntos e ses- �u�itÓl'io�:'a�ês�ePo;!�!�o ��� ._, ADVOGADO EM JOINVILLE
'1'0 DE SOUZA, na ação de ol'fl!�alites do imóvel e� senta, Eu.' _VLllltIUS GO�?'�'1 1'[\ a público, pregão de FAZ SABER aos que � 'Já ê tempo que a Justiça do 'I'rabulho admita a con-
nsucnpíüc em que reque· quest�Q, bem como ao d,ou la� ,EscI'lvao, o eubscrevt.! venda e al'rematação a presente edital de praça danação da parte vencida, também, em bonorúrtos advo
reu perante êete Juizo, lhe ar 4 ,Pl'omotor ,Pu,bhco: (asslnadoj Tycho Brah� !quem mais der e o m'aior com o prazo de vinte (20) cetícícs.
foi rlh-igidn a petição do la qualidade de represen Fcrna,ndes Net� _, Jl\lZ Innço oferecer sôbrc fi avn- dias, virem, OU dêle cunhe- A objeção mais frequente provém da .posaihjlidade
teôr seguinte: Excelentis· .�n;e da �Faz,end� do Estado S�,bstltl.tto , �a �, CII'cuns�llia('i'io de o-s 12,000,00, dos .. Imento tiverem, que, ao de o r�clamante comparece- !lozinhq pnrn postuln r �Hstmo Senhor Doutor Juiz de :\C;IO d�,,: confll'a�t�s �o c�l�ão Jud�(,lnn�, em exer

objetos abaixo deaerltos, di:: ;j de Fevereiro próximo, I seus direitos, tornando-se, I)O�tnnto, supérflua a
�

aSS1S
utretto da 411., Vara desta " 11l. Orgúo do MI�lst�I,I� CICiO na 4, ,Vala,

" ,penhorados a HILDA AN, 11>1 15 horas, o porteiro dos tênc!a do advogado, Não d;seJamos Icval: :1 questão pn
Cnr.itat. HODOLFO NASCI� .tublico, e ao doutor DJlc

I
Confere com er-Iginal : DRADE t o auditórios dêate Juízo tr ta o terreno da desvantagem 111\ lemerirlnde do t-e-In-

.VlF,N'['O DE SOUZA bre- �I: d� 8cI'\'.i;:0 do �atl'imo' .0 �scl'ivão de A<:.ih� ��:;:l�i�: �u:5;�� l':'! n IllÍb\ic�, PI'egã� I;; mente comparecer sôzinho à 'JlIstiÇ�1 c sim fHlu7.ir· ra-
silp.il'o, cnsa'jo, motol'ista, lIG I!,I Um,lO, pAfa todos V:miclUs Gonzaga ln o \' ';l a COMPANHIA \'éndl\ e nl'l'emataçilo, a quem Iões para a comp�'eensi'io e u �oll\çno de ,I,lm, problema,:.�:,idl�:;��el'(J\�'�:l n�a��f:e�' NÃO 1 E I A ! :;�!;';T DO BRASIL S/A, fi ��:;:c'��':' ::;:bl�e �a�o��I���i� ��I�e�;�::�ec:I�n:lt����� c:� f;l�a V:lt�lI s�tl�l� 1l-l���I�I�\hi:t��
to, nC!'ltn Cnpital, por seu

10), de CI',Ç; ;lO 000 00 dos obje' Igual como na Ju.;;tiçfl do 'l'rflbalho, 1101-\ casos de
ba t'ln'(! procuJ'ílclol' adian' p 'O ll·1 T 'I C A E C O NO Mie A mal'Cfl Lll�t���e e;.('�adsell'� to::; nb;\ixo' de�crítos, penho Acidente, ,a ,víti,ma pode dil-lpenf'flr Il :ldvoglldo, v�lendo.I� "n�si;l�do (procul'�çflo 'in'

11411 o '

' n
J'l\(lo!'l Il ERNESTO DAME. se de asslstenC18 do Promotor, Contudo, se alem do

..:lu:-I;], I-lubstapelecimento) Sua bicicleta esta velha? Não se preocupe, a RA- b '. ,n
d dad caixa 419, e.m RAU, no!t autos nO 12.453 Curador de Acidente, ainda contrnta advogndo e vence

no� teimas dos artigos 454 IKHA DAS BICICLETAS tem um corpo de mecânicos e o� e�ta o e conservaçllo de a�ã,) executiva que lhe fi qllestão, fica a empregadora ou fi f'eRlll'adora obrigada
-

a <IM <ia C'údigo de Processo pintores especializados, que lhe a retol'nal'fI nova em � l!n�l!�namento; 2°) _

movc MA'�OEL' RODRI- fi pagar honor8.rios, InVlll'iàvelmenté o Suprcmo Tri'
('idl vem cxpor e afinal

.....

m l'a::!_l �a�cll Peone�l', GUl<�S DE ARAUJO asa. bunal trun decidido: "HONORÁRIOS ADVOCATíCIOS
I'Ct!UCI'C'- li Vo!tsa Excelen P A R T I ( I P A r A O ��m 2leso_ [lIXaS,

mOdel01ber:
'DEVEi\'[ COMPOR A INDEJN1ZAÇÃO POR ACIDENTE

da n !ll'g'uinle: 1 _ Prova·
..

,

'r
," e.��';dol)'d� ]:��;:��'ae�obo� 10) _ Um moinho para

DO TRABALHO, AINDA Ql?,E N�\O EXr,RE��.�ro.�,EN'di que IIOS termos da plan' Agnpa e Ettlda de Castro FarIa, p:l\bClpam aos
f

' ç
f b· ri f d'd'

TE PEDIDOS NA INICIAL, (Ie(;, estJnoldlllauo o
I'l incil'';''\ f'obe documento )al'entes e pessôas de suas I'elações o nascimento de

I
u,JlclOnamento; 30 Um bn'

. u. a, . � ,en'o f,1I1I I o, ele. 39,767),ll'pmcl'o" \,' está na posse sua netinha I
eira �tlI'�a Lualete nO 2�6, ��:�'o, p�rem lIao :em mo· O presente caso foi escolhido a propósito, Vê_se,

�;::n.::"I�n[�a:clC�a ���m�� Filha de Expedito �R��iIaN�ilaVC\'de, ocorrido

neS'j
���Eacl�i) (�eld���se���I;��,'felto 171'�, d������Od'O; a���la� U�� �:�I':�e���o��:io:����z:'aS)���:�otl� �:I�I;��c� ;�·;�l�����•

·d ri ri D b d 19"0 ,pala que cl'egue· no COI a ena e capIm, marca di' d
" , "te"I'en3 medindo (380m2) ta CI a e, a 27 e ezem 1'0 e v'

h
'

l"fI b'" d ça a el e os prmClplOS , •
tr.-zentoll e oitenta metros ' ���I, e(.��;���, deo tOcl�:s:��I� \;\t;I�,�,u:\!;d�,C��nu��s a�:� "Não pode�ia s,er ,de outra forma, Ral'nmcn,te os que
(juptll·ados, "itn no F.sl'eito, (O R R E T O R E S .d' I ,'p. 1 li I ' c,� : o litigam por tais direitos, assegul'a<!os pelas leiS de am·
Por,t:l elo Ll'al, hoje 1'\11l Na-

f It:J: !}lle sera 'aflx:J(!O Jl�I�n
em '�' �,OOO,OO, 3) plll'O ao trahalho, SilO pe!lsons ('OI!1 l"ê('11r!'w.�, O mais

vr,rranfus Ilcsfn' Cllpitlll, PRECISA,sE DE fi

EI�EME�.s....Y.�l!b!P�CA�11\U:1U
_Cta, �ORfume � flllblr- ,.Ulntl, ��I\(Iu�,�a de, escr�' das vêzes não nece!lsitadas e lhes ..:on.�titllc Ulll desfal'

(")'-11 r\S 'se 11illtes confl'on' C!TADOS, lJINAMICOS, I�NTng 2il A 30 ANOS D� cnda 11'1. fOlmn dn 11"1. D:\flolvUr, 1ll.l\:1I Un�e[wood, que enorme subtrairem ao qlluntum, quo lhes fui pago,t��I)e.�; Do�� (lO) metl'os de IDADE, C/ lN�T�UÇÃO SECUNDARIA, APRESENTA· �t��,IHi?O �estn cj�arle de,�,e,l�l:�, antJg�, �va�da e� uma parte para custear ,a Il::;,jistênci,a do advogado, �á.f: I Ru'\ Navcgantes CÃO Ii\IPl<X'AVF.L, PARA TRABALHAREM COMO
F.
ollilnopoll!'l, Capllal (101]'1, �,I)OO,OO, 4) Um C1 ximo quando o seu dil'elto (!r,l J.íqllldo c rerto (' aquilolo�,n t�.i�1l e 'oito (!l8) m�' Úr':LAI.'õES PUBLICAS F.M lMP�RTANTE t1EVIS1A �,stad� de Sal�ta C�tarin:l,. ,"I'jlJ·O íIe fCI'I',O, _ CO� �o�s devido era de ser pago sem demnndn,;ro� d.-' fUllclos; ,Iimitando- E ,)OTI\'AL nESTA CAPITAL, POSSIB1LIDADE::; O� �n�"I vmle (! OI�O dias do.lol,n!! de ,o,pelaçao TlndlVI� Robustecendo a nossa tCS(!, o crudito POll!l'" de Mi.,.,' ort� com o

senhO)'[
(;A:-\1I0 SUPERIOR·A CR_ç: 30,OnOOo, fNüTTL APRr<,

.

�s de dezemblo do ano !lI:' ,lu,li, IU,UCll, CANCIro, randa nos seus "Comentários ao Código d" Processo�� -

fiO

A
I

lA 'o Wolff ao sul SE:\I1'AH-SE NÃO POSSl 'I);1DO AS QUALIDADES EXI

..
t\1\ novecentos e sessenta, �om duas polias cle 7, !4 Civil" discorrendo sôbre o art. 6'1 t \'01. I ri ... , ,117 e se.,0aO Al� ?�II Silva c Edigin GJnMt TRA'I'AR \'A fll':\ JOÃO PINTO, 9, P.u, (ass,) "C_:wJos Sahl:t.:�:l,dl\ uma, avaliado em ",' guint�s) diz que o mesmo "apanha a!! cnu's:ls cirl .JlIstiç!lcom IPI, _� ._ lha _ Escllvao, o subscl'l:" ,1,'3 20,000,00, do Trabalho" pág, 420) e um aC(Írc!fto do Jo:�I·hio Tri'

Sot.tW'
c .W� fundos, c�m P A R , I ( I P A ç A- O \'0. (A,;s,) Waldemil'o

caS·11
E, ·llal·ll que chegue ao bunal Regional do Trabalho (1-1 1 fi Re.-.i;(I)

.Pl h\i('!t."OEstr\':I.� ,Bec�er", ah'lbuUl'
aCR _ Juiz de Direito, wlIhecimento, de todos, no Diál"io Oficial da GlIalInha;'I\.�m 12,�,G;1 ,_:ltendelld� fi. �I .

,\ IJlopuerlade, �m Oi'.car de S, Guimarãí's Arnaldo Vianna Confere com o original, m�ndoll expedIr o ,presente que "OS HONORÃRIOS DE ADVOGADO /'<:.\0 S.\.O��nfoJlmda�e com o art�g� e c
..
Carla:=; Saldanha e(lJtal, (tue será afixado no DEVIDOS NA JUSTICÇA DO TRABALlTO. �ALYO,).�O. e scgullltes do, CÓ?I�. Senho,ra Senhoru F.!'lcrivào !ugar de costum� e publi· QUNXDO MANIFESTO POR O DOLO COM qUE T'E.CI\II, 11. _ Ql�e, o dito Im

J)fll'tL'ipam o contl'llto dc casaml'nto <Ic geUS filhos . cnda na forma da lei. Dado NHA AGIDO O EMPREGADOU",\'d fOI adqUirido do se'
.JOÃO e DENIZE JUiZO DE DIREITO DA 1:1 � passndo nesta cidade de Diante destas considerai;ões e nlflllifcstações danhol' Rodolfo. Souza e sua

110ivos VARA CIVEL DE

FLORIA'I Florianópolis, aos dois dias doutrina e da jurisprudência é ineompl'eell5lível are.mulher Mana Tomas de
Fpolis"24/12/60, NóPOLIS do mê" de Janeiro do ano sistência dos tribunais trabalhi!ltas dc (llIalquer in!l'SOI!1.a, em 22 de, novem,bro de mil novecentos e sessen- tância à condenação dos vencidos �m honorÍlrios advo.dc 1940, p.or reCibo deVida' F.dital de praça com o pra. ta e um, Eu, (ass,) Maria (;atíci�s, com uma fOl'ma de evitar cndn vê?, mais os !lhu'n:úlIte 1':�I!ttl'adO no �ar�ó. V E N D E _ S E zo de vinte (20) dias Jul'flci da Silva _ Escre. 50::; e as infrações aos direitos l'onsolidll('ionados,�,\t:'i1 �f��;��JiosdO: �::I���:�

O Dooto,. WALDE. 'b',',',t""oJ. urR(Am".n.)tadaE'UgO"n',.Uo• Joinville, 15,12,60
Duas Casas em ótimo estado de conscr\'açilO, !lenoo Y "los do"Distrito de São Jo'

uma de material e outra de mndeil'[I, sito li I'ua ,Jerônimo MIRO CASCAES 10 'frompowsky Taulois Filho !
�,�l"".""._..�f., tonforme certidão ane'

Jo.�é Dias 11,052 (Saco do::; Limõe,�), Jui:t: Substituto, 'da 19. - Juiz de Direito, I/�
"

_xa ('uma documento num�' Tl'ata\' com Amilton Silveira, "Bnnco de CI'é(!ito Ci,'cunscl'ição Judiciá, Confere com o originai. 1/ 1l0pozqUl:ladsOl ;:l1ua!UulJl' /11"<12:. IH _ a"ue os atuaiS
Real de Minas Gerais", na do Estado, no exer Mllrl8. Juraci da Silva

1// S3101U1d;) SO,IUl'4;Jlu:Jp od((l) UlI\ lUa) O'lSI !":n'i:1 /1loufln:mtefl !lao Leste ,Rua CL10 pleno do cargo de Esclevente Jl1lamentada
II OPUtllUOJ '\;01:11:)111;) S'iqt'plllQOlP odq Jaubp'nb //�:�1��i�1�I'l�<;iiva;flllloeR�Ill\:' 9 JUIZ de DIreIto da ln
II ap R'R1nlUld a !':l'lUl0)al 'Snl1a!HlO,) UJ\1f1 l'Ptl41 1/

F.o,tevi'!{) Becker; Norte _ �----- I "I �':;�ilS�í��, doea Fr':��� �7�1�� g�:'�R��T�Lg:lrl/1 �tld:_ aS�4;)�'8�l:ir�:)J�H ':'\Ta_VH�JV� V_ /1
.Jo:(o Antônio Wolff. _ IV

I

I CLuBE REGRE A TlvO ela lei, PóPOUS-
- Pl'o':al'ú que tal pog"e

�t�;��;�::�:�����������·:':���
I

ii 16 DE, 5 /R� T� E I R O �i���:f;;�:�a� d���:�:I�hóJ ,:�;�:o���L'��;,LD� -�--U-B-E-�-1-Z--D-E-A--G-O-S-T�-D--fOl·ma do citndo dispositi· cir.'ento tiverem que nol JUIZ Sub�t.lt\ltO, da 11'. ".:L IIU" .�"O lia nos::;a lei RubilÍanti' 'I din" 28 de Janeir� de 1961. Cllcunscl'lçao JUdICll\ I�" � rva, _ PI'oval'á, "cinta \'l'.

I às 15 hOI'as, o porteiro dos na do E�tndo, no exel 11.._--_-il Iii_--nia", deve a presente ac;ilO

II
!wditól'ios dêste Juízo ti';>. tlclO pleno do cargo dc •

�el' julgaria procedente c rã n público, pregão de Ju'z de Dnelto da

111/
-

)1l'ov1\(ln I}lU'H efeito de .��l' venda c anemataçâo a Vai a Cl\'el de FIai Ja ".
i'1'l:'ronhc'.'ido 1)01' !'lentençll o 1,1 IU�� mais dei' e'o m'aio�' nopohs, SC, na fOlm:l PROGRAMA DO MESr;��:i�i�lit�O i�����an!�!t���1 ii

DIA H -c��:��eld/\of��'��id�ir:�:I'iaA��;,l :�:ç�o o!:r�:.; ���l��,�O,avd: da lei, �

JANEIRO DE ]961
requer\) <l V,S, o admite a ii cilldos e convidadoS, objeto abaixo descrito pe. FAZ SABER aos que o DIA 5 _ CINEMA - 'O AMOR � UNCA MORRE" _

����ti(i!�a: \��sed:�g����:: (

I
DIA 7 _�\�����:ál"�o��m�;:I�!;n �o c�:O (

���'a�E ao[�:�l:� eR�t: !e:����!���u ��il�ll�o��e���!I�: Jane W.vman e Van Ifilhn!lOn

com 11 citaçflO do l'ePrMell' números de balet e cs{'olha dn DO LEITE SEARA, nos t to tivel'tm que. no dia 24 nIA 7 _ SABADO _ SOIRf.:E l'om a "ORQUESTRAtante do M, Publico, Feita Rainha, au�os nO 235,60 de ação Ide Janeiro de 1961, 15 ho· SUSPIRO DE ElSPANJlA" _ MeRas serre.

/�;�:�if�C��ii:�u:ei��j'u;lI;!: 1 g�� �� = �:����Iâ���ça:�e S(lciedadc ����t��vÁU;Ri�es move ���1I� p:��!� dco!�:�;��oSi�� taria

se casndos fOI'em, pal'a lIa

i,1 j DIA 19 - Bingo Dançllnte Uma camionetn, mal'cn à Pra�,a Pereil'a OIiveil':\ DIA 8 _ DOMINGO _ ENCONTRO DOS BROTI-

!��m�Oll����ttll���cl� p:���fo�
I

I II���, �� � �:�f� fean�:I���val �:I��i�;;�T�� �:�mo;�\:�n� �:ri��' rlúês�zri�I\�:, dl:::��d:; NHOS _ Inicio às 20 horas

seguidol-l aR "'-demais tl'ami' I,', I Higorosam€nle ser;Í exigida a carteira de conservação, contendo I>úblico leilão, a quem mais DIA 10 _ CINEMA _ "TRAGICA FATALIDADE"
tes legais, sendo nfinal I'C'

II'
f'ocinl e o talão do mês, tôdas as peças, menos os deI' e o maior lanço Qfel'c., (Ilegal) _ Edward· G, Robin::;on" Nina Foch

��il��:C!�o°i> ;1I���:�lt: �Ol�\�; II' pn��ls�ara que chegue ao �:��, �����or;�os S��\1���:DfA 17 _

�N:i�h�l'd ;�:I�B�n�;?;��('IDOR��:'�:eNO"
�esit�Ov��I,emJlI,��:�!lt���I'i�i��: ]j ����h;��I��e;::dir d: pr������ 1�:t��E�:��7�F.��O, a�;� [lIA 22 _ y�'�ud�J;�l�!!'DOR BROTINHOS" _ flli.

1 edital úlIe-será afixado no executiva, que Ihc movc cio às 20 hora!!,

!11���1�9f�I�:t��ele�,P���i:a�I��,�CÓPIO AGUIAR, asa' I)IA 24 _

;!����hitm�?e �U��� :e��oJI��r.IGO" _

pa!! ado nesta
-

cidade dei Um mAcaco marca Jaca' mA 28 - SABADO _ "GRJTO DE GAR. AV-A.I:f'"
/ FI(,l'innõpolis, Estado de I'é, com (jll!liJ'OS

l.odaS'j"" '/,_ lnÍl'io:ls 22 horas _ l\leS:1S
.

Ilfl secl'etal�a:-�..

="""""""...._. Santa Ca,tarina, 30S vinte e!gl'ande e umA
. f\lra�eha DL<\ 31� CINEMA _ )'ÇAS,ABLAflCA" � H,um,

:.:.,,� Bei.�: dhs_ do mê�". c.i� dezem- � p.�étric�m.arql\ eRG, V2H,PlV- .:��,,� p1lJ:'f'"1"�og<.lrt ngrld 1lI:1'ttm;m
� .->;'. :'-,';"

EDITAL DE CITAÇÃO COM
O PRAZO DE TRINTA

(30) DIAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ftorteuépous, êcxtn-relra, 6 de Janeiro de 1961
--------------------�-----------

Reportagen�:.Reuniões So�ia.is - Casam�ntos 14 MADEIRAS PARA «
- Politicas - Coquiteis - Esportivas . CONSTRUCÃO

IAte�de a qualquer hor�do dia e da noite, !�.���.,ç,��'fE,�:7�'�e�
serviço rápido e perfeito, ..... 1Oro 01"6,,]r_ D ..... I ... "II

Jornal "O ESTADO" Conselheiro Mafra,
160 - fone 30-22.

DOENÇAS DE $BNBORAS
PARTOS - ClBUBOlL -

CLlNlCA OmAL
A venda em suaveia prestações mensais na RAl Consultório: Rua Cei. pec.

-"liA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro Mafra, 15'1. dro Demoro 1.827 _ &suei.

Pecas e acessôrtos plll"a qualquer tipo de otctclera.t
1.0, �3S n àa 19 boraa (,,� Ia

pinturas simples e IubiJeu, consertos e reformas, só na

I
do da l"��DlácJa do Cantol

RAINHA DAS BICICLETAS, Rua Conaelhetro Mafra, Reli.: .....anta! Saraha.470
i54.

.
- Estreito - Fonel 332:1 e

Se sua hicic!eta está velha? não se preocupe, teve «UI7.
na RAINHA DAS BICICLETAS, Que ela Ih, retornara

-------------

novinha em Colha. Rua: Conselheiro Mafra, 154.

-n-

(ii R &·N T.
UoO'1lniol Fernandea d. AQulu

n. O A ·�OR.8
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - AndH
Nilo 'I'ana ac o .-_ Pedro Paulo M�chaQ(I - Zur)' Mach.
do - Pauto da Costa aamos r certos A. Silveira Lenzt

COLARORAUOR&M
Pro!. Barrelr(J!! Püho - Dr. OSWAldo Rodrirueg Cabral
- Dr. Alddee Abreu -- Prot. Carlos da Costa Pereira _

:>ro!. Othon II'Eça - Mlljor Ildefonso Juvenej _ Prof
Manoe]ito fie Ornellaa - Dr. Mltton Leite da Ceete _

Dr. Ruben Costa - Prof .. A. Selxas Netto - Waltet
Lenge - Dr. Al'yr PInto da Lua - Aa Cabral 'l'etve -

Dor-e lêc!c Soar!'! - Dr. Fontoura Ref - Ilmar Carva1he
- Fernando aoutc Malar - Rui Lobo _ noaeesto V. Llrp..
- Maurv Rorll'p, - Lâaaro Bartolomeu

FOTOGRAFIA - A.\llLTON VIEIRA

PUBLICIO.!).
Osmar A. scunnuwetm - Aldo rtriUU1_d� - Vlra1lto Ds..
- Ivo s'rutuoso.

H.'·K.�.NT.l..T.
It.. "r..ut.çiM A. 8. Lu. LC4I.
"10:-· Nua s.u.'.r óá.tu •• - I."l�·; _

,..1. un...
s. Pul. Bu Vliirla 07 -, e.. t II _

Tel. 1'-8'.'
Il..,."tç. TeJerdllc. da UNITIID P.BA88 IU·P'

.<OaNnS • CORUSI'OliDQTH
•• TM..... "DletpJ.. ('- �ANTA. C.A'tAlltNlo

_

AII.IIClJ.
...."•• t" ce_tut_, Ile .t:.rlll. u•• la",l••• rt••r

.A.SSINATURl\ ANUAL - CR$ 600,00
A direção não se respousabílíza pelos

f'nl,,'pitM pmitidoq no!! lu1ilf!ll!i1 �..n.a.do�

REPORTER FOTOGRAFICO
AMILTO N

Hicicletas Hc�star

LUSTRA-SE -- LAOUfIA-SE -- e

ENGRADA-SE MOVEIS
Scrl"iço rapido e perfeito, trutar tom ROdl"iguef; e

i"r('itas ii 1·1111 Conselheiro Mafra, 164 fundos.

L O T f S
<':Olll grande racllldade de pagamento, vende-ae 10_

a longo prazo scm juros, .sILos á rua Lauro Llnhares, pró
xImo a Penitenciária. Podendo o conq,rador .const.rulr lua
casa, imediatamente.

Vendas: Edlríclo Montepio 3.0 andar - ·S&1a SOS _

Fone 2391 c 2867,

VENDE-SE
VENDE-SE ôtlma caSa sita a rua Conselheiro Mafra

170, com bõas dependências, claras e arejadas, rôrros em

ailo relevo, soalho de tacos co.Q) desenhos, lustres, glõbos,
lampadas e grande quintaL a referido Imovel está 110

allnhamento e desocupado para pronta entrega. Negocio
m·gente. Tratar na mesma com o proprietário a Qualquer
110ra. ,.. venda é por motivo de viagem.

Torai - OSSO! - tuteeune, etc,

lIi ... ll'tosalplngograrla - Radlogra!la Ob8U�lrlc.

lGmvldêz) - Radiologia Pedlálrlc ...

1llSPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA RUtl Felipe 5chmldt, a -'lo 2.0 anda.r _ .�lorlan6poll,
SlE!tIESS RECENTEMENTE ADQUIRIDO Dr. Acácio Oar1baldt s. Tbla.go

I!:NDERII:C(): Rua Irmã Benwarda a/n. Onlbua .. ser- Dr. Evlláslo Nery Caon
ta (Almte. La.mêgo). Dr. José de Miranda RaW04

- i Que.stões Trabalhistu - ceuses ctveie. ccrcercteu. crrmi-

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHlER ! ::1�: ��:�ls -=-A:::���:�!�;� ��:n�r��;a':â��b;::�

C�I.����.g�Y��1�2��.S�5�1,��ÇAS _III.
, .. - CO"""IIO.O, """''''. ""lo"",•. aDOU", ' o"lel..

r-...m.nto d••�=���"'U",," S O F R E D O F I G A D OI
CONSULTORIO: - F.ua Cei. Pedro Demoro. 1��3

-
..., .......BatreUo Rifl*;-LKCI· ...ol'lisnl�ull;Iati.smu, Prisão der ventre,

Impcteneln. Cansaço, Doenças do Apnrêlho D.i�
geativo, do Estômago, Doenças Epáticas e pua-a
outros males! Não Desanime! Peça-nos hoje mes

mo. se não encontrar !lAS ínmiéctes da sua cidade

CUtuu SANTA CATARINA
�bor... 'Ia. Ufl�,I1 .. Cuu r •.

�:�:�..�&: �:r�:::' .:���ur:II::'. Clinica Geral
:;;,:::�' ;,:'::".:'. D::n:.:.;: Doenças Nervosas e Mentais -

Kor,rlo: 101,6 .� 11 •

��. à;tr��:::. � _co;:uj:!�:. <

I
f'rOb�en!����� �r���l:I:X�eslt�1 ,..taque! - Manlll:t .- I

- Foo.. 8�'6 R..,IO."Cl. '.l Tratamento pejo Elelrochoque com II.n!!.!itf'SIA _

;:;:��a C�ll��::.•��.( c......u .'
InsulLnaterapla _ CardIozolorapla _ Sonolempla �

PsIcoterapia.
Direção do! Pslqulátraa -

DR. PERCY JOAO DE BORS ....

Itr. Hélio Peixolq! DR JOSO TAVARES IRACEM.'

i DR. IVAN BASTOS DE ANDRADB

ADVOGADO • CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

EscrItórIo _ Rua 'tUpe I Endereço: Avenida Mauro Ramos. 21111

Schmtdt nO 37 __ 10 Anilar _ !Praça Etelvina Luz)

Saia .. • CJ•••••�•• �_.�� •••�!���

OH. WALMOH 1.A)MSH
GARCIA

Olploma!lo p.l, '.MIJO'd' )'IIa'''I"_
�,l o, ••dlel"l d. UOIl".-aldMI

do IIrNU

jix·UlttUW Io)(J G(I�CII./"IIO ila .... ,

I "ldUI_.IIOol
•. (Slulto 411 1'«11

����:� do�=�::Nd.t.t;��.-:�
tie.pltal I A,P,•.'f.C. da ale II.

I.�elro. »1111100 do HOIPlIaJ ..
GlrldU•• d. ..MrlWladt Dl.
Garlot COrri •.

DOENÇAS nl UNHO'.U
PARTOS - OP.UQoas -

PARTO S•• DO. PIlo .. ,�o

Con'lllt6rI0: Rua JOIO I'luo. III
d.. 18.00 l. 18.00 bOT.......d.
lIfIC bOloU Glu0a4W TllaTo,,·
'Ol� - It ..ldlll�.' a .. o ...�,.

g,tthtl.oolln •. 1I1

Dr. H.elio FreUa!

DR. LAUlto L'AUII."
Cl,lNICã ...... ,

Resldencl. - AJameC.
Adolfo Konder 00 2'1

Caixa POltal tOe
Telefone - 2UJ

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PAÚDE
PLANTÕES DE FARMACIA

MtS DE JANEIRO DE 1961
1.0 _ Domingo
7 - Sátrado (tarde)
B - Domingo
14 - Sábado (tal'de)
15 - Da-n"Ü'ngo
21 - Sábado (tarde)
22 - Domingo
28 - Sábado (tal'de)

Farmácia Noturna
Farmácia: Vitória
Farmácia. VitoÔria
Farmácia Moderna
Farmácia Moderna
Farmáei<J Sto. Antõnio

Farmách sw . .Antônio
Farmácia Catarinense
Farmácia, Catarlnense29 -- Domingo

Rua TraJi1nO
Prat)d 15 cio Novembro
Prac;r.'I. 15 de NO\l('mbro
Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt
Rua Fellp� Schmidt
Rua Traj<lno

ESTREITO

Rua Trajano

(} Illan\;il)��:-��H eretuado pelas fa.rmácias Bto, .o\ntônio, )'\fJlurnn e VitãriK,
O planiio dil!rnu comPl·eendido entre 12 e 12,30 hs. será efetuario pela fal'máeia Vit6ria.

Farm.acia do Cooto
Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense

1.0 - Domingo
B - Domingo

15 - DCi"l1l-ngo
22 - Domingo

.,,}:.(

Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Mlllo
Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro

DENTADURAS INFERIORES
MITODO PROPRIO

"XAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRUROlAO LlENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO rARASA

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENTDS DE CANAL

aORARIO - das 8 às 12 e das 18 à:< 20 hMa�

HOR"'S 'MARCADAS . .:... das H. as 18 horn..
'

RUA T�AJANO, 29 _ ).0 andar

·,4.t�:I.';'1"<,5"_ ��

�"

',éL I N I C A D E N lÁ R I A
DH. l.UIZ C. SILVEIRA DE SOUZA

IIOlL\!lIO: 2as .

.....J. 4illl. e 611�. - das 8,;I() iI!I 11.:10
horas
3a�. e 5as, - llall IS A� 20,M horns

!lJ{. JORGf. SEARA P�)LIDOllO
II(1HARlü: 2ns. <Ias. e 6as, - dfls 19,00 Ali 21.00

hOl'as
3as, e 5as. - dilo!; 8,00 às 11,00 horas

("():'\SULTORTb: Felipe Srhmidt, l!l - la anrial·
- ,,;01:\ 2.

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO· DEN1'ISTA

Cllnic/l - Prótese - Cirul'gia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

I'reparo de <!avidades pela ilHa velocid&cle
1l0RDEN AlROTOR S. S. WHITE

Consultório e Residência:
1!1Ii1 .1('l"ônimo Coelho, 16 - 1.0 andar - Fone 2226

E1:eluslvamente com horas morcadall

APRENDA INGLES
com o Rrof. tIr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

"O UTAOO" o MAIS ANTIOO UlUlO o. SANTA CATARIN�

( A N C E R DA P ÉL E
(DiagoÓsli(:o e tratamento)

DOENÇAS DA PÉLE - SfF.ILlS OEPILA
ÇOES - PLÁSTICA ABRASIVA

DR. JOSÉ SCHWElDZON

Escritório de Advocaciá

Multi-Plantas - TATUA8A - ou

Especies, Page
Qu{' alguém disse. operam milagres curnuvos.

-Laboratõr+o Veg. I'agé
P.Ul\ Duque de" Caxias. n,o 208 - Pôrtc Alegre
Enviamos pelo- Reembõlsc Postal ou Aéreo,

TACOS DHUXO - Comunicação
Industria de Madeira TACOLINDNER, estabeleci·

da e/ll Joim'iIle informa II seus distintos Íl"egueses que
INCAS REPRESENTAÇÕES LT"DA., estabelecida llesta.
Praça Ed. Hotel Royal, deixou de seI' seu representante.

ParR qtllllqller pedido, ilustração ou consulta flohl'c
TACOS LAMBRIL, SOALHOS, etc, Queira dirigil'-fle
.iiretamente a Fabrica Mediante preços especiais.

Praça Hel'cílio Luz, 270 Fone 3112 - Joinvillc.

NÃO
PO�IIIC'A

L E I A!
EC'ONOMICA

..\ntes de comprar ou refol'maj' J',ua bicicleta. visite
sem compromisso a RldNHA DAS RTCICLETAS, 1·L1a

Conselheiro Mafra, 1M,

)IP.s DE JANEIRO
DIA 8 - InaugUl'ação da Boite Lira T.C.
DIA 14 - Soirée Chie da Gramam' do Sul
DIA 21 - Grito de Cnl'naval
DIA 28 - Disco Onnce

CASA �AUDARES, LIMITADA
MOVEIS EM 'GERAL

.

Rua Deodoro, 15 - Caixa Postal la!.!
tp.lefone 3320 ;-"'t

.•. ,;.j'��,.'

."._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'o reTt\DU" o MAla ANTIGO DIARlO O. e, OI.T4RIIIA

FLORIANO'POLlS VIBRA- ganlzada no mesmo dia,
RA COM A VI FESTA DA nos salões 110 Clube da Co
GLAl\TOUR SUL J)E 1961. una.

Glamour Sul, O ... cronistas
"Radar" e TeofHo Prado a

gradecem as gentilezas dos

colegas di' Curitiba, Serân
convídados . ,

-x-

Florianópolis, hospedará
mais de dez cronistas so

ciais dos três Estados: Pa

raná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. na Festa

d'a. Glamour Glrl do S'1!i,

sanante e seus pais os ve- Amanhã, I'lábaa" haver-á

Di:1 13, no Qucrêllcia Pa- tO:'l jde felicidade;;; do "Ra- Disco Dance do Lira T, C"

tace Hotel, terenuos urna tlnr", pelo acoutecírm-nto. das 19,30 às 23 noras. O

goírée Elegante com as - x - eoluntstu "I'UBLlC R4LA
candidatas ao título de Agradecemos a gentileza TION" Cio Clube, estará
Glamo\lr Girl do Sul. IH do Prefeito Osvaldo Macha- pr-esente para. pross"guir
mcans estão a venda do, com o d.esfile do prôxí- com -a festa da jovel1l\ guaro
}Iorlaria (1.0 mesmo. mo (lia 12, na LINDACAP, da f1orianopolilana, Vamos

-x-_

Dia 14, será eleita a Ccn-eto do Paraná". "Tri·
GLOMOUR DO SUL dê buna do Paraná" e "Ufti

HJG1, no Lira T .C, A CO' ma- Hora", estão fazendo a

hlillS:'tO julgadcrti "será nr abertura da G,a Festa da

acontecer., '

_x_

Quarta feira pJI). o Líons,
marcou um jantar no Que
rêncte Palace Hotel.

1I0jl�, Dia COllsagndo
dos ,Reis Mago", Amanhã,
este matutino não circula-
rá ..

_x_

Dia 13, no Horto Flores

tal, acontecerá lima ehur

rasc:�da oferecida 'leio ca

sai sI e st-a dr, cesur (ZiI

ma) S",h'a, às moças que

ll;lr.tieÍlla�(\O 110 Concurso

da' Gial\10ur Sul.
_x_

Amanhã o Clube 12 de"
Agosto, of�re,erâ aos a5s0-�
ciados \lma grande Soirée

com B fam9!>a Orquestra �

Suspiro (l.e Espanha, Será

1 Vimo�
t. ,sua estrela c vle-

m� ����':\�I;;I�i:1 se aterrou

o rei Herodes e tôdn fi Je

mnnlém com êle.
Convocou lodo.� os pi-ln

,'ípes dos sacerdotes e es

crtbas do povo e indagou
dêlos onde devia nascer o

Cristo.
_ Bill Belém da Judéia

- responderam êles - pOI'
que "está eacr+to pelo profe
ta:

- E eu Belém, na ter-ra
de Judá, não és de forma

alguma a menor entre as
c itladeg prtnctpeacaa de Ju

MI, porque de ti sairá o

Chefe que h de governar o

meu povo de Israel.

Então, Herodes chamou
-ecrctnmentc os magos e

mquh-iu dêles o tempo exa-

10 em que upnrecet-n fi es

trêln. Enviou-os n Belém
.Haondo-thes -:

- lde e informal-vos so

ucttnroente II I'eflpeito do

MeuiuJ, e, logo que o hOll
ver des encontrado, fazei
mo snbet , pnrn que vá tnm
bôru eu adorá-lo.
reles. rlepnls (h.' OIlVÍl' o

1'(11, pnrtirnm. E eis Que a

estrê!n que tinham visto no

ortcute. �egllill adiante dê-

1('.'1, até que ('hegflndo fI{,bl'c
o lugm- OH/II" ostnvn o Me
nino pnt-ou.

j�lorianópoli:;, Sexta-feira, 6 de Jancil'() de J961
--------------------------------------

Ao verem II e�ll'l·la foi
l aobremaneü-n grnnde II ale'
gria que sentiram,
Rutr-nrnm no casa c vi-

1'H1l! o Menino com Mflrin:.
sua Múe, prestaram-se em

tcrru e Il adoraram.
Abr-iram os fleUR tesouros

e fizerllm-Ihe afeitas: ouro,
incenso e mir-ra.
Em

.

sonho, porém, rece

beram l'Iviso para nêe vol-

_ Adoração dos Reis I "Tendo Jesus nascido em gos a Jerusalém e pentlll1'l tarem à presença de Hero

Magos, narrada por I Belém da Judéia, no tem' teram : ,des; pelo Que tegressm-atn

São Mateus, 30 capí-Ipo do rei Herodes, eis Que - Onde está o recêm-.« seu país por outro cnmt-

tujo. !\'iE'I'�m do oriente uns ma- nascido Rei do" Judeus? nho",

Admnistração Geral dos Cemitérios
Públicos -- Cemitério de lIacorubí

EDITAL N. 113

De ncôrdo com a Lei na 246, de 15 de Novembro de

1.955, em seu Art. 1793, � l°, convido a todos os al'!'en

(Iatál'ios de terrenofl abaixo relacionados, que fj(-a COlI

cedido o prazo de trinta (30) diaR, a conbll" desta data,
pUI'a os mesmos renovarem OR arrendamentos de ter

renos nesta Ne:-rópo!e, afOl'arem perpétuamente ou de

positarem em nil;hos os restos morrais con!'\tllntes IlOS'

����,��;.�d��r:S�:oÁdf����st�a���e)���c��':f; í�ll��I:��Ç��l'�
fai'á a�tl'ansferência dos mesmOR I'al'a o O:<sl1:hio Co

Osvaldo Machado
Prefeito Muni'!lpal GOSU DE CAFÉ?

ENTÃO PECA CAFÉ ZITO

_x_

Recebi I1l11a carta do Cro- No Oscar Pa lace Hotel,
ni .. ta Social Naym Libos, dia 15, aprl'sentacão das

da. Ultima Hora de São Senhorita" Mais Elegantes
Paolo, edição Regional do do Sul. Cinco serão apre

Paraná, afirmando que sentadas pelo cronlstar Teo
muitas pessens <la socil'- filo Prado, ele POI'lo .'\legrr
dnde curilibana, virá{i. a. eS- i'. as outras pelo "Rada.

la Capital pa ra. a G,a Festa -x-

da Glallluur ,lo Sul. A Rainha do Atlântico

No pró"i�o�ia 12, a �,:t��n;\���:m��!ia e���l�i� Anivershdou ontem, a

LINDACAP, viverá num dia Marllús Bar, em, Camboriú. !�,��:::t:rot�:��ro�o.l\In�:
, car::a\�.ll, com Os desfiles Promoção cio "Radar", As cumprimentos do "Radar"

H- das E!J ola» de Samba· Co- mesa." estão à venda pelQ nconlecimenl",

n pn Lord", "Protegidos ria mesmo. -x-

princesa" e "F!lhofl ti') O Lira T. C,; vai h�.Jgu
Continente". zstas aõrtrâo ,Anivel'saria hoje, o �a- rar nos sarões no próximo
(I desfile das Glamour Oirl Iant« menino Miguel Anto- domingO, a Boite Lira T. C

dos Municiplos, em auto- nio Apóstolo, filho do sr, e A Orquestra do clube estar?
móveis cedidos gentflmentc sru. Antônio Apóstolo, dd. presente.
pelo.� proprietários. Diretor do IBC, 'Ao 'arriver-

O Clubc "6 de Janeiro"

completou hoje, o seu 29.('

aniver�ârio ·.!e fundação; à

nuito a nova diretoria to

mará pos!." e seri ofereci
do UIn Coquilel aos cOllvi

dad(i". Amanhã, será �rea-

No clichê _ A deganle I.etida Diber- Iill:ada a Soil'ée Comemora.

nadi, que I)arlieipou do comentado Uva, oferecida. aos a.ssO('#,l-

desfile das' "ESlluções" no Clube da d"�. O colunista felicita,...'t.
Colina, fll>resenlaào pelo colunista, Le- (ljl'etoria I'eeleita, II e I o

tida, relu'escn!,m o mês de ago!'tn. aniversário do simp:í.tfl
('lcJi:'anle no Sweepstake dullt· �!(I continellte,

�����,c,�,�,�,�����,��,�·�,�����"'4���

RELAÇÃO DOS ARRENDATÁIHOS
Adindo Guimal'ães, Clnl'ice da SiI\'fI Manlles, F.IIIÍl

lio Jo:;,é Tomaz, Edite Goulal't, Francisco 'l'Onl:tZ Perc?,
Guilherme da Sih'a, Tnacio Jono Sitti, Izabel da Silva

Lins, João Maria de Oliveil'a, Luiz Eugcnio Beirão, Ma

ria Martinha Simão, M'arina da Silvn, Pedro Paulo MfI�

chado, \Silvio Cal'iini, e Zozina Maria Cal'lo�,

It:lC:,��í:n�'lt�;:ç�oez��ll���O d�; �;��,tério" Publil'os,

Marçal Cardoso Netto
Administnlllol' Gentl

[@lUNAt CATO LlCAI
A. SCIIl\.nJ'T

HOJE: 011 DE REIS

Postal (líder) e São Paulo (4.0
Colocado), amanhã á .tarde

Na tarde de hoje, prosse-' do-se mais sensacional alnrtn

�ulni o �I\l·peoflato .amil-! este final de c ampeoanto. No

�I:;�!�ãoc\�/U!����en�t��l: ; ��I;�;�, Pt:�.l�:o� 6������a d:
roc.da Que apreserrtarâ um Treze de Mala, O Caravana

duelo dos mais 'movimenta- vem desenvolvendo boa cam

dOi; e intere."'!!antes, Postal panha neste returno O mes�

TelEt6ráfico, líder e SàQ Pau- mo acontecendo eom o Tre

lo, Cluarto colocado, estarãó .te QUe se recuperou em par

:utando por tlbh preciosos t.e do fracasso do turno, Por

pontos. Caso o São Paulo �anto, dl1':f; boas pelejas pa

cor.siga a vitória, o Po�tal ra a sabatina, no e�tàdlo da

pas",.lrá a dividir a liderança Praia de Fóra,
!:om o Tamandaré, tOl'nan-

(PRAZO ns 30 mAR)

Prefeitura Municipal de . Florianópolis
I DECRETO N, 11(( o d!spotto no art. 5.°, da Lei

I
O Prefeito Municipal de n. 246 de 9 de set€l.T.bj·o de

Floria::õpolls, no Uto de suas 1959.
a tribuições de acórdo -Com o

dispositivo no art, 5. da Lei DECRETj\:

422cl.e9-12-1959,
DECRETA: Art, 1.0 - Fica" aberto o

Art. 1,0 _ Fica l<'.berto o c\'édito suplementar à dota

cI'êelito suplementar de cr$ Ç5.o abaixo dl!>criminada,

200,0000,00 (duzentos mil conendo a deRpesa por con-
--------------

cruzeiros), para pagamento t,l do provável exeesso de ar r--='-�,.--------,-------,.------'
de vencimentos dos funclo- reu11ação do COI rente exer

nirios gratificados, contrata- <:íclo'
dos e extranumerârlos men' 6.02.1.,

salh;tas, correndo a despesa Art, 2.° _ E!ite decrei;j en
por conta· do provâvel exce- tra.rã em vigor na 4latf> da

dendo l.�.l arre:adação do

I
sua publicação, revogaõns as

eorrente ano, • �isposições em contririo,
Art. 2.° - Este ecreto en- Prefeitura Municipal (\(

trará em vigor na data da Florlanõpoll:;; 30 de dezem
sua pub'icação renovadas a" bro'de 1960.

'

disPorições em eontrá)'io. I Osvaldo Machltdo
Prefeitura Municipai de Prefeito Muni �ipal

Florianópolis, 22 de janeiro
de 1960,

aJl8uas·térlaJI

paga"duUp8Uagelll
a.pós a viagem em .uave.

prestações mellsall

qualquer caso "CRUZEIRO A PRAZO"�

'IllL [n.zrirll tlnS'"
j;7 informações: Agência AC - CRUZEmO DO SUL

,I-'oo",a 21-11 �?-OO !l1-?4 Ru.a Felipe Sehmidt, 24: ;-.'

DECRETO N, 117 A

O Prefeito Municipal de .... ---'

Flor!:tnópolis, 'roo-uso de guas

iltrlbulções, e de acôtdo com

Continuam os ,Preços a Subir
-

... Menos na GRUTINHA
Que os preços das utilidaàes estão em alta eontí

nua, todos o sabem e todos O sentem, Para hoje adqui
rir'se algo, só mesmo com sacrifício,

Entretanto, tivemos ontem a oportunidade de vi

sitai' a Grutinha, de A Modelar, AIí eonatatamoR, para

.�A.tisfàção nOSS.l, que nos preços doi! i:oopel'açilo ali vi_

;('(lrosamentes no mês de natal, último, continuam ain

da, Não foram alterados,
É Lom Que o povo !Iniba di�so, É ,uma explendida

!l;'lOl·tunidade para Quem pl'eeisR adquirir os al'tigos dn
'tI,tllillh:1,

Si 1'01'f; jem :1 l'ecomenrl:Ho Hm;). bôa idoneidade e

�ima rf'al c"1.pac'idade qe acão, entifu

w.•.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sistema Escolar Revolucionário para
tódo o OesteCatarinense

Um sistemu escolar revolucicnárto, pansâo o ensino de nivel primário com

para dato conh-ctmentoa elementares à a adaptação de seus programa." àH pe
infância que vive n_� região denomina- cufíarídades da área, dirigindc-se se-

�� ��.e�t�'e��:J�r�'!���i�lift�is �1�c���7� ����1��ãgRld� -_�iiã� is:�npa1:1t����'rec�
cns modernné ue educação. Um debate de elementos produtivos no máximo pu
acurado ter-minou por lançar a reco- ra conseguir deixa r a esrera de sub-
mendacão de flue se deverá t._,_nt_a_,·_._"_' _

desenvolvimento cconõmt-
.

vendo-se para isto. iru- Santa Catarina. os técnt-
co em que se encontra, plunta r-se um sistema de tOS couctuh-em que fie de-
embora um do.'! solos unbauio distanciado de \'('I'ÜI prever- o quanto
mais férteis do pais, 'Pudo tudo aquilo que constitui
isto foi discutido com (tradicional.
muito cuidado por mula GnuPOS DE OITENTA
de cinquenta educadores e CIUANÇAS
técnícos do Estado, de Dada a premência de
v ârios mun iclpics e do tempo, a necessidade de
próprin Ministério da � {, aoroveitar êsse contin,
Educaciln e Cultura, O gente em atividades ren-

���:�b:�1�1�d,r�dr:��,� ri���:�g;;���:o�i:��:;nfl_limites e �ossi�ili�a�es �e florianó�olis como
ASSlStencla MUniCipal Tem Noyo Chefe

� U' 't'
,

-

dades e de caructertstícas.

Vem de se afastar do alto cargo de chefe' do de- entro nlversl arlo �� ��n���r�o f::���, dto���
partamehto de Asststêncín Munici!,al da Prefeitura de \ ia, êase fenômeno é ulti-

Flor��nó.polis o eminente conterrâneo sr, dr, Osvaldo JII ��;'d�;fLOe��l0c7!li:tl:�m c���
Rodr-igues Cnbr-al.

,

Paulo Fernando Lago \'ido crescimento de flu ,

Para preencher a vaga fOI nomeado o SI'. dr, Spyros Em untei-iur OIrL�o r firmávamos que n fator xes de rendas no municí-
Dimatos, competente facultativo residente nesta Capi- ;1'�'���la1gmdhi���:��!O� ,�;'a�â�il'e����dl�igl��� pio; que II cidad.e �e e.:c"
tal, a quem desejamo!'; votos de feliz gestão,

em busca de melhores condições econonucas de vi- :i�n�:bi\)i��ncõe�'�tcl�ll:�Çb\�
��'i u�������d�oi��lll j�,jal���sôm���, d��e"���g��;'m�� �\I�\��8'e�\;�eômYc��e���� �fi-
Florianópolis tomo ê>lse mel'cado, nossas posslbili- \'0 :-;e dilatu, nf\o S�1l\ente
dades seriam reduzidas. A ampliação do compo� [,li depClldôncju de ":pre�

�:��id:����I�oer:.';�����i�ll'ljl;leen.crl��i�t�Ô��1��pél i��: f���h�' J��_I í;!'��)�:i l/n:�Pí?:;: ;
em :'Ie consielerando qU<é\ Florianópolis não é um ),&.o do organismo urbano
centro urbano que lIpresenta grande dinfimica que W:l torna mllis exigen_
prodntivn, com suas ine�'itá\'elf< repercussões na te, Se, por exemplo, con-
estrutura social. Of< �e"'Il'e:'! f:e atividade, - co· ll'ontlll'mo:-; (! número de

��\�i ��i�el{t e���; �1���t�'��{:I�' aSi I a t����-Lood Oú l���trv o(���: �I� 11��: i (I �; :�'� cJ�lé t·�I��l'a ��l tl:�
mano nêles in:<!�rito:<! CO'110 �c:onôlllieamente lIti\'os. 4,.:' doi� último!> l'ecensea-
O :<!etor :<!ecllndal'io (ind'lstl'i�l) se en('ontl'u prà- IIlento:<, con:;tatul'mo.'l algo
tiCllmente ,pal'aEzado, pel'tlpecUV1l.S contrârias que e:-:prime. um "c_re.';cj.
não podem sequei' sel'el:J div:sada$ no momento, mento", Se ('\JI\fl'imlal'mo:-;
Em suma o ol'ganiJ;mo Ilrbalo de Florianópolis "llúmel'u de "hôspedes"

�n�:�r�g��i��il��i�t���e�,�Ri���:!it�������::�� �o��:� ��u:�I:����!�b�i�:�����nsl��
modar. como eeonomiL'amente ati\'o. cleterminado "cre,.c[mentn" Se {'on.
lIúmel'o de indivídnoll, o! diminuta, ofel'erendo-se, fontal'rllO:< o número de
poi�, como '\(I'.lCO centr,) (Ie :'tl'i\t:iio ao exet'cicios I'll"Hugeiros tltle 111)' úl
de Jl���,�Sl��;;'e, >'em ti:í\'ida, terá influentill,� sô. -\�ri�j:(]�\511��ii", (' ;:e���'l\;ife�
ul'e (I fato ela "pt'o"ura" {Ie clilLldalltes pela cidade rentes metOs de transpor'
de Flol'ianôpolis, jé. (lU" um dos fatÔre.s tlUe pl'e:-l- tes, também apUl'Hremos
SiOIHIJl1 essa "procura' I' ;siUe na po"sibilidlLde {Itle (lue tem hU\'illo maiol' c:il'-
sente o estudante de s(� intej:('nll' ?1'0t'i;;siolhdll1cn- cul[l�ü(l hunt:tIlH entre
tc no centro onde selel'lona !'rll'a estudar, Flol'lllllÓpoli!'l e uutro:,

Em outro.': termos: Os e, tudantes j)rüvindos \:elltI'US, Tudo i�so, enfim,
de cidades de nQ.';!lo intE'l'ior, ou de outros E"ta_ nt)s tlHHluz ii unta afil'nta_

�]�,�' e��,I�I��d;���11���lêl;tt:li:�il Pr���ih�������el�o�o�� �'·��'p:r�L d�]r��il:II:II�f,o�i;;Jf l'�
Uni\'eJ'sidndí'l, jíL que' �) Ol'ghllislllu. urbano d,> 1:I'I)U11(1 rIa pequeJlas nltc_-
Flol'ümópolili ê I;!S(:1Lf!,40 em acomodaçõe" prufi,;- raçõe,:, :q>rusClIta "('I'psc'i-
"ionais, menfu".

00:: p:l'.'liagem, fri�llre- ,(:1 gelHhicamente como

n,o,; rllHl, llenl mesmo o "emprcguismo", e aqui Elllh"rll 11:1<1 se (Ifere�a
11]'(;CeSso dc "ac'(lmodação denominada de "panama", t"mo ('t'lItl'o ClIllIIZ de

�iflfiet!�h�:ri:i:�:�I;:���� ;;;�:llel���:r�fe:��â�:��t��� ��{III�:�ri;:I;��;� ��:�l:�t:��'�r���l
�r�;I�'�r8e\\ �1��riÇt�Oda IJf��� ';t):;btc�i:H�: c��Yt�ll:ntd� fl:;II;'i;��i�!:t}r'c:�;��II��f�:i�\�
J!,iJidade, O que coloca- interior e de outl'Os Esta' Ipi e in\ oh'li, 8c .nada al)re
mos entre aspa� se rcfere dos, nào estamo,; PI'OPOIHlo «cntHlllos de ..

eXOl'bitlln-1�l'i�I��e;f<��a cal:,��:ai,�illla: ��:i�����éées1::�i�i��;!i:en{� l:����:II;�:;��::�l��:��t�!�tl�f�:�
l:'"can{laloso para pensar- nllma t.'olHlit;liIJ regressiva,
mos num pl'Os!!eguimellto, O I ccollheeimento deM.e
Hetornando no tema limile nos parece de SIl

tentral do artigo, con8ide- ma implll'tânda, e �UII
1'III'emos que, II despeito lomj)l'cen:-liio. infulivel-

��o;'j:l��bg{i:sib!�da�l�rll�:� ���I���IC_; �ll��l'i/�ll��,�,�� '��l\i
t:m centro de Irabalhv 'III" jlretendemos t::I'l11 li

2��/:lm��r:.mi��0 ��o ,p��l� ��::dit�t��a�I�: 1;:I�I�!;::�j�'id��,
nega: 11m certo "cl'ef«'i- de e�\'oll\l' de nnssa� fil-I
mento", t.'uld:H!(:o:-; �lIperi()l'e�, ou deI

Em pal'te, êsse cl'e:;cj' ;;��;�II��" \�liuliZ��I�u�;:�lel'���:�
i,�1�)��o�� (��;�oao� fc��Ôsl�i� ;�::i�'!;r��g:1�,;e�;in:l�adea v�:�
II ento natural (Ia nos�1I lõre� htllllnnos le,"tudan
jJopulaçiio, que significa tes) do interiol' ou de Oli
l'l'e.':clmento de consumo, t I'OS �stl1dos, pelo r'eal
(1e t'il'culaçiio monetlÍ- :,]Jl'Ímll'!\mento técnico e
I'lfI, e,�.. l,e{lagôgio::o de 1l0SSIIS fa_

POI' outro lado, a cupi- <'Lrldno(!s; outnl, IL dt!' fati

;�! �ftu���'ll'Íaã\óg,�II��'en�d� !,i;i{;'�),Odês���'1 n���:d��te:�
,,1'elLS dinãmiC3S do Esta- c'm n{l�sa capital.
(io, flofl'e influência dessa
s�ntida expansão, com :"\0 prúxi<110 :u'ligu tcn
smtomns e evidências de tal'elll(',� esclarecer melhor
{lesequiJimbrios, mas ain- (I que entendemos pOt' "'vi
(til expressando-se ,como lia estudantil" , Ai então
cxpan�ão", levant,ll'emo� problemas
É muito difícil medir- sobre o que convém parA

mos (\ "qIHUlto" Floria- 'J "melhoramento" dáS
IIÓPO!iS progride em nu. atuais de- '.'idn de IWSS,)

mel'OSOg .':etôl'es de ati"i, (,:-;h\dlll1te,

POLICIAS, s.. policiais
o DES'fRUlDOR DE l\lq8EUS

Simões foi embora num triste e melancólico ocaso,

Fitou na histôl'ia tomo um dos assassinos da culturA
miliciana pOI' ler destruido o ml1!ieu c reduzido a dura

cfw do curso de oficiais, Deixa umu herança triste !Jua
�e tanto quanto a de mário, o cot'onel, o pio\' de todos

os tempos, Simões engavetou inQ\ltritos e aplicou pri
sões injustas IJara. :'lei' agradável fi um Secretário fátuo,
vaidoso, mentiroso e rlli\'oso qt,e foi Laert.

Ao deixar o comando o fez 110 \1iesmo diapasão lan.

cando a Milicia no indecorosa, imo:al, absurdo panamá

que gl'a:-;sa por ui, jogando um balaio de galões par'H 0:'1

cOl'religionál'iofl. o!! que nilo resaram pela cartilha da

bajulação fOI'al11 pl'etel'ido,�, massacrado!! e jogados ii.

margem,
Com P:-I:-;I! pananui. ;timoseano, já existe lia Polícia

.Milital' Tenenle ('oronel com allenas 7 anos de oficiala

to, Quando n nmadul'ecimento normal para ta.l pôsto f.

de 15 a 20, Coronel com nlellOH de 15, sô mesmo nR ."limo'

niana po!i('iil da UD�,
Dando fi última patlldlL na éulh1l'l� miliciana' tentou,

ao sflil', fazer cHl'Íaz de bom moço, entrando na imofa

lí!\sima lIboJieão do interstício, Nenhuma outra insti·

tuição milit11.1: do mundo tem o dcsplnnte de um tal
atentado 1\0 direito e 1\ competência, Excessâo feita u:\

situllçõel\ especia]ÍsElima:'l ('umo os tflSOS de guerra, Clll

nenhum dos paiseEl lllab atrflzados e fiub-de!!etlVolvidos
ela América Oll mesmo <IH Ahica, '1e vê semelhante imo�

rnlidade, Desafiamol\ t)� lLIIl'O\'eitadol'es agaloados a

apontOlrem um CIlI\O, Só mesmo em Ranta Catarina Ile:;ta

negra de desbl'agada devassidão administrativa, pode

I'il� �contecel' u,n� tal deslise, fe_rindo tão fundo/ma res'

peltavel e tradicIOnal corpOl'Ucao,
Ao Simões o comandllntedo acaba museu, que se

:evelOll pura :\�tuela ini1tituit:ão de cultura mais noei\'o

.lo (lue os cupins e fi;; truças, I1f1 hora que parte, este

lembrete pela pl'ofiqua a�fLO que de:'lenvol\'en em pról
<In ignorância,

antes, uma escola primá
ria 1l0VII, para enaiuarnen
lo li grupos de oitenta nlu
nos que até agora não
conseguiram matrícula
nas escolas da re�iiío
oeste, que são lnsuflc ien ,

CRÉDITOS SUPLEMETARES NO "GOVERNO HULSE
Secretari" da Educação e Cultura

(de;,jjulhola 20·12·60)
julho
julho
julho
.iulho
julho
julho
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
setembro
setembro

23 de
20 de
20 de
22 de
2� de
27 dE:
3 de

10 dc
12 d{.
19 de
26 de
16 de
27 de
27 de
7 di:>

12 de
19 de
26 d('
29 de
4 dE:

DeCl'eto 11,0 1053
HlG7
19G8
1974
1976
1983
]985

" 2002
2012,..
2016
2029
2056
2065
2069
2077
2086
2107

" 2123
2132
2142

" 2H)l
2182
2197
2201)

" 2211
" 2216

2222
" 2250

novem'bro
novembro
novembro
dezembro
de7.embl'o
dezemb!'o
dezembro
dezembl'O

setembro
outubro
outubro
outubro
oulubro
outubro
novembro" (

26 de
IS de
2!) de
12 de
12 de
16 ele
12 dI!
21 dt>

lfU 10,000,00
1.<105,000,00
200,000,00

1,215,000,00
]6,000,00

1,800.000,00
260,117,50
667,000,00
G83,OOO,00
200,000,00
360,000,00

(j!),OS6,250,OO
1,280,000,00

21,1-14,525,00
60,000,00

L914,763,00
250,000,00
189,329,00
80,000,00
350,000,00

2.030,000,00
74,796,20
139,250,00
600,000,00
112.400,00
191.000,00
500.000,00
70,000,00

23,048.429,70

PODER EXECUTIVO - PALACIO

Decreto 11,0 19;)5 15 d, julho 800,000,00
" 2003 10 (I, agosto 1.850,00
.. 2018 I. d, agosto 1,520,000,00

2060 t. de .setembro 300,000,00
2070 27 d. setembro 1.852:000,00
2081 7 do outubl'o 100,000,00

" 2138 3 d, novembro 1,645,350,00
2168 I. d, novembro 500,000,00

" 2198 2. d, no\'embro 875.000,00

7.50ÚOO.OO

Ies paru atende]' ao volu
me da demanda atual. En
TI'e aa aolucôea aventadas
c iucluidna "como uma da"
recomendecões finais do
Seminário surgiu II da es

cota móvel, dada li rn re

fação {tas poputacõeg ruri,
.:-018s, T'ais escolas seriam
.im elemento atuante na

área (! não teriam a regi
dez de eatabelecimentos
educetonats estáticos, dan
do mar�em para um tra
J)!Ilho dinâmico e oxper-l-

rnenta l que ninguém aln
da realizou no pais, As e1'\

celas primárias (IUe já
existem no Oeste Catari
r.ense, deverão ser renova

das e reequipadas, de ma;

netra a assegurar matrt
vulas c maior número de
interessados - disseram
t": delegados do Seminário
s-ócto-Econômtco do Es
tado, A prôpria adrninia
traçiil1 estadual competirá
tomar as providências Qe.
los técnicos em questuo.

Florianlrpoli�, Se�ta-feir8, fi de Jnneiro de 1961

,Esclarecimentos
Sôbre AI
MIRAMAR

soncíte-noe o Gabinete
do sr, Prefeito a publicação
da seguinte nota:
A sete de J'<lneII'O de 1957,

entre a Prefeitura de Flo
rianópolis e o oovêrno do
zstado de Santa Catarina
foi dec;'aràdo acôrdo em
razão do Qual, meiM:tnte
cotencãc de extensa área
na. PIIJ.ca General osórto,
assumiu o Estado diversas

obrig-ações contratuais,
Entre êsses comprssnrssos

a • serem cumpridos .pelo

�;é��O, 4n��O;,r:�tá n�á�i;
Reconstrução do Traojr.ehe
Miramar, de acõrcto com o

projeto e plantas extsten
te:,! !'_'.', Prefeitura", o do
catcacnento de um trecho

da Av, Mauro Ramos e a

cessão, pelo perlodo ee 4

anoz , .de un, trator com es

teiras O' um compressor de

Malgrada os reitradcs a

pêlo" (lo Govêrno e Munici
pal, o Estado, por seu,s
repreeentcntes, se tem erm

tido (ias obrlgaç[.es assu

midas, resultando êsse ina
dimplemento ou sérios ore
Juízos a Capital.
Estes esctareamentos são

trazidos no público, a fim
de Que te não transfiram à
Prefeitura responsnbílídn
dos assumidas neto Govêr
no Estadual, em troea de

obrigação já cumprida }le
lo Munlclpio.

8anco Interamericano
�e Desenvolvimento

�ormas;e Condições Para Conceder.ou

�aran'ir Emprést,imos.

Ao conceder Utl gnrnutir emprêettmcs, o Bnuco to
mará em considel'açào, enlt'e outras, as seguintes nor

mas e condições:
li) O Solicitaute de\'erâ .';ubmet.el' uma propostu

pormenorizad;l, em que descl'eva 11 natureza do

projeto;'
b) os empréstimox que o BUllro conceda ou gal'ull-

1:1 serão destinados, pI'incipalmente, ao finnn
damento de ,]Jl'ojelos específicos, Contudo, o

Banco poderá conceder ou gUl'antit' empréstimos
gldbnis a' in!ltituições de dp!lell\'ol\'imento ou a

entidades semelhantes, com o fim de que as

mesmas, por sua vez, facilitem o financiamento
de projetos especificos de df'senvolvimento c,jja.':
necef<sidade;:l de financiamento não seiam, nn

opinião do Banco, :-;uficient"nlenle grandes para
justificar :HI� intel'vencão (UretlL;

c) o Banco dUl'lÍ prioridade 110� empréstimo!'! e ga
rantias Que contribuam mais efetivamente para
o crescimento et.'onômico dox paí$les membros;

dI o Banco tomará em considel'ar;:ão a capacidade
do mutuário para hblel' o empréstimo de fontes'

}Jr'ivadas de financiamento, em condições Que,
na o!linião do Banco, sejam razoáveis parn o

mutwÍl'ifl, COIl!lidel'lldos tOdOfl os fatôres perti
nentes:

e) O Banco terá em devida conta a circunstância
de �e acharem o mulllÍlrio' t:; lieu fiador, ;;e o bou

V�l', em conili7õtls_ de cum�r'if com as ob,'ign
çoes que Ihe:-; InlpOC o empl'e!!tlmo;

f) apen:l� em t.'a,�o,; elipeeiais, r:dndpalmente quan.
do o projeto provoque, indiretamente, um au

mento de procttt'a divisl1s 110 país onde se vai
realizllr, poderá o BlInciJ forneccr moeda estran'

geirll para L'obrh: gUlitoS lotais;
g) o Banco poderá ('anteder empréstimos em moe

da local pal'lI t<llll'il' gastos d.entro do país mem

bro, em reh'çii.o com um empréstimo em moeda
estrangeira, �ntl'etanto, co"'o regra gerfll, niio
;:el'â politica do Banco efetUlI1' empl'éstimos em

moeda local unirnmellte para ocorreI' a gastos
locais, a menos que seja impossível 1\0 mutuário
finan('iá-Ios e não hll,ja fontes de financiamento
'lpl'opl'iadJ.s nn IH,ís;

h 1 como regra geral, ,�ení politica do Banco finan.
cial' apena� os PI'U.ictos em que () solicitante t,,

nha feito Oll :-;e proponha ,1 fazer inve!'si'Lo �on'

sidel'ável. :\0 ca�o de mutuários particullLl'es,
nrlO faz parte doI'! 1)111110:-1 do Banco financiar
mais de 50 1)01' cento do cu�to do projeto, desde

que n:"lo haja t.'ircUllstiinda especial 11 justical' o

��:,�:!':�'!1�'i(��a�tills71 �':n�'��E:����i�l�:le�i� �):�:I';sOti
fazendo para I) esfôrço tntul Il(J s(!Iltido do de
s{mvolvimellto econômico;

i) :10 efetuar empl'éstimo;t /I emPresa!; pl'ivada$-,
niw necessitará o HlIllCO requel'er que o Plli�
onde se efetua a ill\'er:'lilo garanta o reembôlso;
no entanto. podel'a· f:tzê-Io Qlllllldo as cil'cUlls.
tâncü';t o justifiquem, O Banto niío toncedení
fio.anciamento ou garllntia Qlle nHo seja aceitú
\-el pelo pais em Ijlle dcver li SCI' l'eali7.'1do o

I'especti\'o projeto;
j J no" empl'éstimos OI( gurantias que conceda, ]10-

derá o Banco impor lllllli(juer Olltl'fI rondiçflo (Jlle
cou:-;idere t.'oll\'ellielllc, t.'oll!liderados os interê!l
se:-; {los paise>; membros diretamente relaciona
dos com a respectiva f<olicitaçào de emlll'éstimo
ou gal'antia. assim como O:< intel'éssoo dos mem.

bl'o!' no seu conjuntu.
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