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GERENTE

cesstctada urgente de cor
rigir p. vempre crescente
distâr.cla entre os plldrõe,:;
de vida. dal'l n'Jções indus
tri(llizadas e os das na

ções em desenvolvimento,
dizendo oue se as necessi
::�ãe:: do!'- paifles um desen
volvtmeatc chegaram a ser
tão grandes, Isso se deve
pr-inelp.rjmante 1'.05 dois
ratõres seguintes: .

1.0 _ O tratamento in
justo nos tempos passados.
Com efeito, nas suas rela
cões com as »ncões em de-

"Democracia e

Nação": adiado

lançamento
Por motivos que não nos

"erum dados conhecer foi
adiado o lançamento da
otn-a póstuma de Jorge
Lacerda DEMOCRACIA E
NAÇÁO, organlzada por
Nerêu Corrêa e prefacia
da pelo consagrado eecr-í
ter Adonias Filho, ato és
te que deveria se verifi
car no dia de ontem, às
20 hei-na, na Casa Santa
Cab1l'ina .na rua tenente
SlIveil'l\.

A rednçâo- de"O ES'
TA DO" foi diatdnguidn
na noite de ontem com a

vlr.ita do ilustre ar. prof.
vasco José 'I'aborda, pre
aidenta da Academia de
Letras José de Alencar da
cidade de Curitiba,

O nobre prof. veio a es

ta eapitnl em visita a ami
gos e e!\critbrt"s,

Nossos agrndecimentes
pela viaitn e vostos de fe
liz estada em o!' nossos

meles.
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senvolvimento, as nações
altamente industrj'dUjadas
guiaram-se por objetivos a
curto prazo ou se interes
saram únicamente nos ga
nhos Imedíatos, podendo
citar-se como claro exem

plo disso as numero�.':; e

pesadae restrições impos
tas nor muitos paise,; à
Importação de matérias
primas;
2.° - A constante dete

rioração dos têrmos de in
tercâmbio dos m-cdutores
de matérias-primas.

CONTRA O COMUNISMO
BOCA RATON, 'ló'lórMa,

- O sr. John F. h""\er·

�i��tLOP1��i����� ��. ��Sf€:
dl;;!\e note rnte oe córner
cientes oe café (1.01\ Esta
dos tinidos podem ajudar
a impedir Que as lf:tçÕel-l
produtoras caiam TO

�
co

munismo, partlcipanõo 'na
solucão dos problemas da
tndústrtn mundial do ca

ré.
Kiednan rêz es\I.,. eecte-

ração em um discurso Que
pronunciou, hoje, na As'
sembléla Oeral 1.'a Asso
crecãc.

Na sessão de hoje parti
ciparam também Sérgio
Armando Frazão. do Brasil
presidente do Convénio
Internaclnal do Café, e

William Randolph. Hearts
Juniors, dlretor-chef.e do
grupo de jornais Hearst.
Frazão declarou Que o

café "tem uma est1abUida
de intima com o progresso
econôrntco e com a e;;c.aili
nunõe politica mundial e

Hearst, que não se l'?re�iU
nos problemas do cale, dIS
se flue o comunlsmo inter
nacínal 1.ecirlio Cl·r, I' em

Cabo, Laos c o Congo, o

mesmo ti-po de crise que
criou na Coré!a e Berli�:
Klernan disse que a

torma oe vida dos El-ltado�
Unidos estaria em perigo
se se perrnltlsse que a su

perprodu�ão ele .café -=lrru�
nnssc a economrn do!,- pru
res nrcdujores.

SOLUÇÕES PARA ,A PESCA EM

SANTA CATARINA
Entre as diversas medidas sugeridas durante os

habalhos realizados em Florianópolis, no Seminár-io
Sócio-Econômico do Estado, foi aurovadu uma conside
'rada importantíssima para os pescadores e empreende
dores, e incluída entre as recomendnções do documento
báaico do certame, Diz o seguinte: "Ampliação dn poli
cia de- pesca, com o fito de obvta- Oi! inconvenientes dos
prucessos tnteneívos de pesca e.l tnvnsno das. ágn!l�
cO$teil'a�\ por �atcos .de g'l'an(!e capacidade".

Uma vez concrettanda
esta iniciativa, 0$ pesca'
dores do extenso litor-al
catar-inense, em número
de quase cinquenta mil,
poderão operar sem ne

nhum problema de ordem
proríestonat e técnica.
Também acreditam Os el'l

pecialistas que os profis
sionais dêste sete- preci
sam da reorganização de
soas colônias, que funcio
nam há muitos anos sem
nenhum elemento moder-
no ou voltados par-a :J tec'
nolog in da pesca.

RIO-

Além de recomendar a

melhoria das inl-ltalaçõe�
dos atuais eataleiros que
conatróe mos barcos pes
queiras e de um plano de
financiamento nactonnít
ando pata maior rendi
mento da cole�ividade, I)

Sem'nário ainda se refe
riu à necessidade de am

pliaçiio da frota pesqueira
que Í!lnciona em alto mar,
mediante a construção de
grande!> efltaleiros nos

po rton de Itnjní e Ftor-íu
uõpotts.

De acôrdo com um relatório apresentado pela €omissi\o Execufívn do
Plano de Cru-vão Nacional. a produção de cai-vão metalúrgico no Estudo de
Santa Catarina, no quinquênío agora inie;iado, I)odcrit ntingil·. em 1965, a no
v('centa". e�qllenta mil toneladas,

O (;re�t"Ímento do nOSl-lO parque siderúrgico a .coque posSíbilitf(l"á n

pl'odllÇào, em Suntll Catarina, das seguintes quantirlflde.� de carvf\o n1l'llliúr
gico, considerando-se um,l cota de cér.ca de sessentll mil.�toneladfls PJ1'11 H�
compnnhias de gÍls: 1961,550 mil toneladas; 1962,800 mil tOlleinda!\; 1963,
850 mil toneladas; H164, 950 mil toneladas e 1965, 950 mil toneJada�.

DIFERENTES SETORES maritlmos.
Ao carvão catarinense EQUACIONAMENTO

deve ser prestada a má>!i- A (iespeito da real vanta-
ma atenção, por ser copsu-' gem que apre�'1enra o car
mldo também fora da zona vão catarlnense- <::!e �el"
de produção. E príncipal- pdrtlcIpar. da produção de
mente pelo lato de atender coque mel'alúrgico. para 'a�

��r)a��o:, a�i�ee:?�1�c�ra� :��a�a!l;:�tr:r�t�cS:, dia�eaif
pore, em retraça0, e ao se- atelerada dlesUlzacão das
tor de eletricidade, em de, nOssa$;'" lerrovlJ.s _ tradJ
senvolvimeno, cional.� canais de consum(,

O fato de todo o carvão
não ser siderúltgico, e de
existirem duas tendéndas
opostas nm; .�etore:: slde
nil'gicos e transporte fer
roviário, criou um desequi
líbrio na produção -:lo car,
vão catarinense. Quanto
mais for <to sol�çltação de
carvão· metnlúrgico. �

o que
�e verificará com o cres

cimento c.e nosso ]ÍJ.rque
siderúrgico, mais será a.

quantidade de carvão-va
por dlsl)onível, cujo mer-

A capital cntarinense há ttado está em franco de
mais dê uma semana vem clinio.
l'I(.ntilldo os efeitos de um eJt��I�a�Oo .�� C��j�,O c��calar fora do cOmu!ll, e a

bllse no mercado de carvão
pOIHtlação está sentindo a de �Iapor para os meios de
falta CIO vento sul, sempre trAnsporte!! ferroviários e

ameno nellta época do ano.

As práias regorgitam de ....------_,
banh;,tas que procuram

.

GOMO É GOST080
�: ro?Cr:gi�;r:�:���il���: e c A F _É tI T o
de de ontem, 870 li aom- 1-_.....----
bra.

do carvão - exige para a
-

O G�' t � S [
. pelo menos até'que a Justiça � :::J

estabilidade da ÚHlústrla !I Ine D e XCIH n uncie gl'aVal"ilO (I cr�a�ento que o Sr.
carvoeira um eCj\l... cíona- li II Celso Ramal; de�ep. realiam-,

����� �a��n����tâtí E�o��
•

Não bastasse isso, acresce que a
vão �e�alúrgJCo e elo car- RENATO BARBOSA função, consti!qcional do Vice não é
vão de vapor.

Antes do ibstre .])r. Joiio Goulurt e �fci��t�voa; im��di�e:�t�U��d�ub��t�içe��du PTB, eu conhecia e admirava o jo- do Governador. Se concretizada. fór essa

M��gc:�eri��'�:ta Jeol��C3rad�, br2��iJ� �:��C::�ál��od��rr�ni�a;:opes�:fo ta��:muito existir, nos arquivos de seu Par- cofres públicos, pel'derá a SitU8_çãotido, comproyllnte de quem, sem liga- ser empossada p. autoridade hef!l!ssáriações politicas, J11e tivesse dado'maior para fulminar os abusos e malversacobel'tul'a ®� a minha, na sua eletri- ções, para os (luais postulará r pronunzante propaglnda para a vice-governan- ciamento decisivc do JudiciárIO, em tô-
ça do Estado. das as instlncias tnlllsitáveis. O Vice-

--- Governador, do ate da posse em diante,
poderr e deverá agir como líder parti-

�:::�it:��b\?���aonr�te�ê�eS��lal
um plano superior ils nem sempre bem
insR,p'adas soluçQes agremiativas.

o G��e���i��;�f� ?e�i:�a'!'st!ra���nh2dOI em que a administração se rea-

!�zees���ate��j�llV��d�,ste�:dée pe9�sí�,�icombater o Sr. Celso Ramo� os panatnál-l
dO.'\ antecessores, Quando, no seu Pro
prio Palácio, se prepara outro panamá, -

(I do PTB, de que se deu notteia

dr��D\jt���h. e brilhante confrade Pe-

Govêrno nã�o persa. A ·opi
nião pública J<:! Santa Catarina confia
no GOV'f!rnadol-, no !\eu passado, na sua
lisura, na sua energia e no seu bom sen
so, É he<:.essáric, por parte de todos nós
um pouco de renuncia, sem a Qual o si
tuacionismo a ser instalado não se
prestigiará, O último pleito mostrOIf
quanto ° eleitorado já se acha politiza'
do, E o -PTB, Que é uma organização á

���r,g:���������t��:� dd;�é�i�:�:em���
nos favorecidas, dAndo á politica cata-

ffi�����, Uhojed�leSil;:o���� ��������rn�
o Vice-Governador Doutel de Andrn
de--, não haverá de querer ser acuaado
em praca púbJica, ras eleições p:erais
de 1962, de repetir os t>1'1'0:l a que �r

propnspra a sanai',

J. K. Hoje
na Paraíba·

Agua Vai Fallar
Segundo fomos infOl'

mndos algumas zonas da

('f,pital ficarào sem águ,\
nas próximas 24 horas, em

virtude de defeitos regi!;
trados na rêde de distri
buição na altura de Pi
lões,
Turrr..as do Serviço de

Aguas estão se movimen
tando desde as primeiras
hornll de �\nU!ontem, a fim
de completnl'em Oi! repn-

BRASILIA, 17 (V. A.) _

O presidente Juscelino irá
hOJe a João Pessoa e a

Campina Orande, Est!ado
da Paraíba... a tim de inau
gurar dois trechos rodoviá
rios um deles da todavia
Bel�m-Brasília e silos e a�

JÍnazens em Campina Grari
(I e,

cO:fl"?l�iPr�oo�'fi.�ft�Od'e ;��:�rm;i;a �
,futuro "fi. vida ,pública, se encontra liga
do n �nta Catarina, pelos ter,?os de

d� �g��I�Ó�sl��a, mdrê}o�:r�::�eceS!�
Ramos poa,slJe, na politlca catarinense,
afl mais vivas .radições de austeridade,
de ,dig�idllde _pessoaI\ de energia' E:, de
soltdarledade nos anugos.

O Deputad:) Doutel de Andrade, en

tretanto, na .;!sféra es;adual, é um po'

��id� h;cVee�.���;n�� e:;����dd'e·�at:�f:��
cão eleitord, obtido para II represen
tação federal 28.000 votos em 27 dias

�:nt��mleali��ri�;:.[le, pOÍlt, con.diçõefl

JÂNIO DESEMBARCARÁ EM SANTOS
SEXTA-FEIRA

RIO, 17 (V. AJ _ Con- ras, mantendo-se em con

firma-�e Que o Durango" tato perma!1ente �om o

navio c81'eueiro da ,Mala' Rio. Diàriamente sao en-
Reai Inglê�..J em aue re- vlatlas ao.!(r. Janio Quadros
gressa o �r. Jãnio Quadro� numero�hs mensa-gens <.Ie
da Europa, chegará a aSno .. boas vindAs e despa.chos
to,:; no próximo dia 20. O de outras natured,!;.: Intor-
navio, Quç ame.nb�cerá no maçõe.s de bOl'd? cuze'lT! que
põrto oaulIsta, já est'á ria· .? preslden�e e!êlto fo'sta, em
v�gançlo em 'águas brasilei- otlmas con.djç?es de saude.
.'

Petróleo e PETROBRAS
Segu�do os dados ofi- oleo diesel, 2.150.803 de

ciais da Petrobrás, em (iuerosene, 14.561.597 de
]960 foram processados óleo combustível, 526.331
�5-.Z35,247 barris de petró- oe resíduos" aromáticos,
11.-0, flendo a partiCipação �92.027 de solventes, , ...

do pI'odtlto nacional orça- H7.761 de eteno e 18.120 de
(ia em 13.612,824 barris, A proteno, Rome ainda umll

::�:l7�*Yl,i�·9del��:�i�s dO; r;d��çg; a�fa�g;,8�0 6��;6.l
fi���;�i�0,1,1��6���02�e g�: de fertilizantes,

Calor.Continua
Forte .Qullndo) há do.iyi-...dias, o jovem jor

nalista po]ltico Sr. Pedro Djetrich, se
cl'etál'ió do Vice-Governador, veiu de
mim indaltal' quem sel'Ía o Chefe"na Ca
�a Civil do Sr, -Celso Ramos. por que

�õg�=S�tà;raga��z��C����c�á11��c�na��
�����:: ���:n��!��eúm�e��ic�aa ����
��I�I���/do�eo�I�Nl�sll�'1e�'t;�et;�J�q��a�i�
7.llr um gaoia).et.a do Vice ?om, pelo me
nM, 15 pessoas •..

--=--.
Nilo cometo a rnjúria de supôr Que

o Sr. Doutel
.. d� 'AndJ"ad� tenha conheci-

��I�õa�e�S��t��l��;j"ó d��I!'o �n��âs s��::

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSARIOS

�OVEM GENESIO PERh'lRA.
FILHO

compteea na data de ho'Je
mats um aniversário natalí
cio o nosso eficiente entre,

- sr, Aldo Linhares Sobri-
nho

- sr, Orlamdo oartom
_ sr, Sebastião Mal"th�., de

Araújo
_ gr . Antonio Carlos Outra
_ dr, Paulo Tarso (Ia i.,..zgador �e jornal, jovem n.e·

nêsto Pereira Filho, a quem Fontes

ueeejnmcs e à sua famil'la _ fOLIa, Juracy Sales
os melhores votos de rencí- _ jovem Early Franklin Ró-

dados. oseveft üa costa Llno

FAZEM ANOS HOJ't:
_ sr. Alcides Elpo
_ sra, Zelia <la ,LUZ s'ran-

''''''
_ s.r. Marco" José Filho
_ sra. Adelina Barros da

Costa

- sr. Leopoldo Olavo Erig
_ sr, Norberto G"assenférth
_ sr, Benjamim Vieira'
_ �r, José Elias

-

,_ sr, Milton Fet.t

Sala .- alu�a-se
Ampla sala para negócios ou depõsito

Padre Roma 50,
'I'rntnr no local.
-----------------

Missa �e sétimo �ia
CARLOTA BENITA VINÁLES UNHARES

o Comandante Mário Linhares, profundamentt

'Iconsternado agradece as manifestações de pezar rece'

bidll� por O�?SiãO do falecimento de sU,a ,querida e ines'

queclvel esposa CARLOTA BENITA VI';.lÁLES LINHA
nES oconido dia 13 último e convida os' parentes e

flmrg«n! para assi.,tirem a Missa de sétimo dia que. man°
d;1 celebrai', dia 20, sexta'feirll, no altnr Mór da. "gTej(\
SfLu Franciflo.;o, às 8 hor!!s,

N� oportunidade manifelita de lodo o coração, ;\0

ilustr�' dI". Mádo Wendhausen, abalisado médico desb

ClIpit.'11, seu!! agradecimento" pela dedicação e zelo com

que dispensou toda a assistí!ncia pal'a poupar a \'irl:1

de sun <Iueridu esposa"
,

..

Outrossim, agradece antecipadamente aos que com'

p:'ll'ecem ii e"se ato de fé ('ri;tã,

y comecsrcnos Sociais

TEREZI:--JHA DUTRA ex
JITIS-S SA!'IITA CATARINA
I';RTA ;.J"OIVA OFT('JAI
! - Realizn-se/ hoje 11n

(apela do Dtvín.. Espil'it'l
Rantu () casamento da
"na, Arlet-e Ooncatves
;'0111 o ... 1". Helio Barros, O�

t.un-ame 110 Qucl"Í'nc;1l
Palnr-c.

H) - Acabo de recebei' II

partiCipação do noivado
oficial, de 'I'er-ezin hn Du
trn com o 01". Sergio Pran.
cataccr - A coluna social
solicita lIOS noivos e di!{·
nas tamütas.

7 - Festeja -níver' hoje,
a senhora Helena Ln'
I'orta � A coluna soctet
cumur-imentn com votai'! de
felicitações,

10 - Pelo Convnlr ('1'11'
zeiro do Sul chegou on

tem do Rio, o casal De:;l,
'wotney � Neuznr ('OIIlÇll
Otívetra.

noivos f' Ianultas receu-
- "r, Jv'_;quim Ubiratan Ri, ienar..n os convraados nu

beiro resldência do S", (.'

--ftlu-na--se-cas-a
-

12'�",��:,:"':�:m",o< "mi" y ,'" ",,',,'ho;,'o, muis dis-
COi\1 TRl'tS AMPLO::; QUAHTO� fi: DF.MAIS Dr ,utielOS!lH cidade (:,1 Le-

PF.NOt':\C"IAS. _
- ge� está circulaur-.r cm

SITO A RUA 24 DE MAlO 839 It-:STREITO.

I
nossa cidade. O moeu em

TRATAR COM GERBER NA FABRICA GERBEr. foro está sendo upontndo
'CM FP.ENTE AO SAMDÚ - OI_; FOl\'"E 681(i. como um dos melhoi-ea

tmnre"alla dome'stl'-ca ",":ó::,::: E;:;:�O vat toL � y li U "l,r violão c cantar nurun

PREfIRA,SE PAR,.\ TIH':S PESSOAS, ::-\.<\.0 LAYA movimentada peixada IIn

I:OUPAS. l.nson dn Concetcêo.
�

TRATAR URGENTE ,� - l;:fltá marcado paru (]

CAL('.lo.DOS TRr.S GAROTOS, dia 10 próximo, o casa'

ItUA 'I'�TB. SILVErRA, 15, ment., da srtn. Oladys
Pritsch com o sr, Matlriliç
Bru-ges. Estamos informa
dos de que efltá sendo ca

prichOJl.amenie conreccío

;:illl fi 1'\lH nado c. vestido de noiva de
C,larlys.

'

&ta1l10ii ;,uflll'izadw' ")101' imermédin de ARTESFINAIS Il\'J\'ERSAL de ,�;11,) PHIl]O que, opera nu rnmude 1,�('t,:·;Ü{•.� fI «len Sepia út'uyon e [:110'" Porcetemo,
\�uCi. tlr�[\"s �1l!:Hlcstinlls »udam lezi!ndo \) puhlicn com

-'- -;
_

ri - Para Os festejos de tl,l�; H(�lI: tJ{,;'�)t;�u�S (i�\'�::�Ç�,:I.bll�:;�j��l��ita n:L&t:'n;":LI,:la ��l;�.���::;i��a Ci�:I.��fet:;I�teU��' OtJdlc!OS, !JOIS. no ato de receber terá que PUI(IlI' preços
coração. Participei dn reu-

l!"Ul'd(),� reli:" nloldul',I!'\ e vidros ;,epllrado>:. IHll"ÍIIOl!
ntno quando foram apre ��et"l:t"ú'"' vendIdo," per ARTES FINA�, U!\'TVERSAL SÃO
selltadtM os planos e feli ,A�LO Ih� ",el':! clltl'egue complet:. com nloldul'll, \1 I DR, ENtAS ATHANÁZIO
cito, a Prefeitura Munj, 'ru,", eU'" :;�m qu�l(juer :t ret>cjmll, lonf<)l"rne \'. S, sl)lj Um de�eni9 d�curreu.desde que o tive a ministrar·
"':pal, !leIo bom gôsto,' ,L�a�, �_�: é �Im ét<.CI�III't.>ç;mclltn ga T.RIANGl'1..0 Ih; me ::lua� Ifções. l\a�ucI8ill"se

�m que pontificava como

Ih.bSf1:o..:1ÁÇpES qERi\IA'KO qODJtY) A)'euidi\ PP/" lIe"'{tP�r im�4t "·�,ca� ,O�sde entilO lenho deparado
G _ O Dr.

Aroto
C,\)'''II nllml)��óp.�."/t -J(lI'I!I, AI1g�'{',

.

j r. ',\ \ "Com "alú�s stU$?- da j�if div��sas g�rações .�e {re
lho e exma, fa ílin, jnn' 1,)_,A1� � 1�\t'lfll;f. n',l Jltlltíl romel�ial .stJb nO I�,IX'.' qu� ad�'re", do :4H.U�j)RQ 'HIIII Jose de Porto·Unmo e. 11

tll\'am Inrtal'ug 110 l'eS'
-

- iltStr'ir-:' 1 �.JW80, esta altura, pOSto;o rfll'rOar que com todos; ocorre o me..smo
__ •• __ , _ __

'i �

que observei de ha lIIuito ot'orrer comigo. Em todos eles,
indistintamenle, I(Ul'I" nos ,'encedores, quer nOS que nãó
Liveralll sOl'le, I)crdura indelé\'el a lembrança do velho.
,lábio e, ante:; de tudo, justo professor, Nos mais ines·
perados recantos di>ste c de outros r!tStados lenho encon'

trado antigos aluno� seus. Ao entrarmos nas inevilá·
\leis recordações dos idos tempos do ''São José", notei
sempre uma t'erla rlamll a incendiar os olhares de to·

dos êles ii simple:,o nlençl10 de seu nome, 11 deixar trnnfl'

parecer inequÍ\'ocH e sincera gratidão,
Com efeito, li figura do Professor Estevão Juc:k re·

1)l"e8enla nll "ida de todos n(IS, que fomos seus alunos,
um marco elerno II inspirar respeito, /\ incenli\lar ares'
ponsabilidade, II '1IIori'1.3r o estudo e a erguer a figura
dp mestre no conceito de todos, colocando-a no lugar de
hom'a a que faz jú;:,

Durante IIRUt< ,.eguidos habituamo·nos H vê-lo entraI"
na sala, nu seu inpecável terno preto II contrastar com

a Hlvura de seus altos colul'inhos, c com a serenidade
estampada em .':leu rosto impossí,'el, habituado, certa'
mente, u esconder 06 stJntimentos e dissimular os pro'
blemas afhl h ()); de um modesto professor A sua en·

iI'ada cortava de inopino todo c qualquer lI'umor e a SlIa

t)l'e,'!ença era a melhor arma para exterminar as nossas

maiores algazarra,., Era, porém, um silêncio que deno'
tav/\ respeito profundo, mas senL temor, porquê os ca,,·

ligo"" suspenst,es ou expu!si,es m16 faziam parte dos
seus metodos. Com uma se[!urnnça que jamais enConl r·::>i
em outro mestre, embrellha"a-se no assunto de uni mo·

do ag;rad,lvel e interessante, capaz de desperlar amai.':

.'lonolento ou rebelde dos seus pupilos. Homem rle cullu·
tUnI extraordinária, jamais furtava'se a pergunlas e a

0:atid110 de suap; ,respostas deixa·nos, ninda hoje, per·
plexos, Não impedia que t) aluno desse cordas à SIUI

imugimu;no c llrOt'ura\'o sempre. em qualquel' assunto,
satisfazer à nos�1l juvenil curiosidade, Comedido no!'!

elogios, jamai!'; criticava abeL"tamente, Receber dele um

Illcônico "muito hem" significava para nó� li maior e

mais \"alioso dos elogiof'l e. (Iuando isso acontecia, embo,
l'U raramente, nos elevavu invulgarmente aos olhos dm;
colegas. A modéstia sempre foi Dulro dos trações do !:.eu

caráter, O "ntllgister dixi!" para êle não existia e, per'
mitindo <Iue o aluno discordasse, preferia COllvellc(o.,lfl
Ilelo argumelllo. Metódico, honesto e justo, a par de
suas outras qualidade.... sempre foi um meslre no sen

lido mais amplo que possa ler o vocábulo, ensinandtl
\ t'rrladeiramente e dominando com ,.erfeição os mê·

��c�'l°�e��el�sn::��r,,:�o;:qnh::�:::�s�sse:l�a�m::�v�:��;�
ou os dogmas que porvenl lira aceitasse, Receber dele
lima nota má não foi jamais motivo de revolla ou de e;;·

cusas murmurações, A justiça e o critério com que sem'

pre se porlou no mislér de que. fez profissão eram mo'
tivos de uma i1imilada confiança.

O magistério sempre foi para êle o mais enobrece·
dor dos trabalhos, ,A consciência, o amur, 11 dedicação
com que sempre se entregou II êle enobreceram·no jun·
tamente com a função,

,

Dele se pode di7..er: é um autêntico, um verdadeiro
t. sábio professor, E, como a Comp.1'ovar, nota-se em to'
dos os seus alunos uma gratidão profunda, como reco'

nhecimento pelo que é e pelo que sempre fez, fixando'o
eternamente na lembrança de todos como exemplo, como

CASA DOS PLÁSTICOS DE FLORIANóPOLIS - RUA 1'ENEN:"['E SILVEIRA 24 modêlo a imilat', mas que sómenfe aos predestinados é
TEL, - 3495, dado alcançar.

VENDE·SE

R ....:.. A bouita LIgia Moei'
Iruann, recepcíonou um

��I'UJl(> de cusais amigofl,
1111 noite de .sebado. para
urh g os tosu bate-papo - A
simpática reuniâo ucoute
ceu nu jardim da luxuosa
re sidêucía, onde notava-se
um verdadeiro desfile de
modas e elegância. A 1111'

fihiã I Ligia I num truge
e-norte nas core!'; violeta
� bn.n n foi como sempre
nM:L otta - Pal',ÜJelLt< :t

J�IOr;a mnis linda da ctde
dr,

I! � O jovem sr. George
Peixoto. recepctonnrá pn
ru um jantar na noite de
25 próximo. Estamos in
ft'rmados de que l'Iel'{L para

'

convidados especjais .

12 Em rodadas de .rixq ue
palestravam no bar Lux
Hotel os srs. Luerto Mu·
nhões, Fulvio Luiz Vieira,
Clandío Vnleute PPt'l'eirll,

lijãolÔlijC "'�ü' Hetiat�"�:

1'm terreno medindo !"!4,800 m2. I:om um,L {asa d! ,------.
material, tendo luz e água encunarla. sito no mtlniripio I S li B (1 H ii 8 O ?
de n���n�(ltr��a:�;�j��� ����n�; Sr, Pedro Van l)elll S O f:\ F II Z I T Ü
Crock, \'ende aindll um porco de 1 ano l"a�a Londral\ t: �

_

('m ltl'ado de 2 fI\"CC par,) Il"atorc;'j dE' 20 n 25 li, p, em

otimo f'fltüdo,

OSVALDO MELO
COISAS FEIAS A VISTA - Começamos aqui 1101'

perto de minha residência,
Um terreno baldio (g)'lmde) no começo da Av

"Mauro Ramos". Amurado, Transformado em depósito
de lixo, onde os vendedol'es de cnmllrão limpam os 01\'
láios e jogam camarões estJ'agados, Fedentina tremen,
da, Não há quem possa passar por ali. O fétido vai lon'
ge e a feira próxima ao terreno \'irou podridão,

Presume'se que exista ainda um Departamento fie
Higiene. _

-,Depois, na esquina, entre ,I rua Ul'us;;anga (Tra'
vessa) e General Bittencourt, um registro da agua e

esgoto da lul.ida, dia e noit-e da ngua, qlle ainda é pouca.

naquela zona, '

Presume'se exista tambem uma Diretoria. de Obra);
Públicas, .

Na Avenida Hel'.cilio Luz pl'ocede'se com � moro'

",ida(lo, de kágado, um concel'to no encanamento de es·

�6to. ytf.·gf um enorme bl!raco na tnlçada. Aberto, Ape'
nas duas taboas fraqltissimafl tapam o rombo, Perigo
constante e os que passam, olham horrorisado:'l e de

lenço ao nariz, As fezes estão á vista,
Higiene e Diretol'ia de Obras Públicas ne('essitnm

tel' olhos para \'er",

Quase enfrente aO Palácio do Governo e da Cat-e
dntl, um gra11de registro nfundQu e com ele os parnla'
jepipedos.

Os autOl11oveis e ônibus vão fazendo ,9 servi�o, ca'

vando ainda mais o mundeo.
E ninguem vê nem toma providêncin,
Lampadas da iluminação Pública apagadns em \'á,

rios lugares,
A Elffa agoniza e verdade, Isso sabemos, maR, en·

{[Ul\nto nfLo entrega os pont(1s, devNia fazer uma deflpe
ditla menus melancólica,

E que dizpr então, elas sinaleims que 11ão assinalam
t t;i:t1t alguma, com l:lmpndas npagada.s, faz muito tempo?

Decididllmente os "últimof! dilts" flão penoso.�,
Tudo 1I1l'gado,

, Tudo jogado /LO desprêso e desleixo, nesta terra
.lede da sexta Tmpel'ial Glamoul',

E FlorianôpQ!is, tocla Flol'ianópolis, continunm a

dizer: - ·j('idade limpa depende dE você",
:-.'110 adianta.
Os nmus exemplo� \'eem do alto"
AliAs em todos os sectores,
Agol"!l. sou em quem diz: - Porca miséria!

Confôrto e beleza de Cadillac para qualquer carro
Nova Forrasão/Estofamento

Mai. econ&mica - Mai. confortável - Mai. durável

-o II!ITAI)O" v M.AI� ANTIGU UIA.tUO UI SANTA CAl'AKIN.6

UÔIi UO�!;
PQGUt DEPOlg

� Professor jU�K

é umo

• Colocação fácil -

serviço rápida
• Nõa deixa rugas

na forração
• Possibilita uma

infinidade de novos

tipos e desenhos

fo".ção INIGUALÁVEL - Tipos BELíSSIMOS

Espessuras recomendadas parct
forrações ulisas" ou em "gomos":
laterois e tetol 3 a 5 mm

Base do lapête e do capa - 7 (I 10 mm

Assentos e encostos - 10, 15 e 20 mm

Preços, por melro, a partir de Cr$ 147,00,
344,00 e 489,00, de oc6rdo com as espessuras
desejados.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ETAnO" O UAI8 AlITlOO OlARJO O. 8 CAT.a.au. l"lodIIlHIIWli"" Quarla'fcil'o, 18 de Jancil'o ele 1901

um gesto de afeto, um gôsto em comum.

0 ••••••�ºUq��tº.Pd .

1.1.546_C CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ'

Noticiário da SAPEG
•

Reune-se a ditetoria da.
�APEG
Domingo último esteve

reunida peêa vez pri'melra a

Soci<'flade Amigos da Pedra

Grande, quando diverso. es

suntos foram traeados.
campanha dOs Sócios

Já no próximo sabado, a

�:��d :U��!r:=!a���s c�r� I

populoso bairro da A/gronõ·
mica, e de casa em casl.l. es

tarão formulando convites
para que seus habi_mtes
prtencham os rormulãrtos
ee novos sóc.íos.
crnccenta cruzeiros men

sais é tudo Quanto a. SAPEG

UM GRANDE DIA
DIA lO

.

Será um dia de significação especial o próximo dia 20.

No âmbito internacional teremos, nesse dia, a posse

do novo presidente dos Estados Unidos, alvo das mais
nleandoradaa esperanças, quer do povo dos Estados
llnidos, quer dos Sul Americanos e quer ainda, no plano
I\O.'! bons entendimentos e da paz, da população=Tntnbém vamos ter um dia de significação especial,
no âmbito comercial, aqui em Florianópolis.

No dia 20 teremos a 2.- LIQUIDAÇÃO 'DE VERDA"
DE", à rua Trajano, 33. O que a mesma significa para a

economia da população, todos os que recordam a "Liqui'
da�ão de Verdade" do ano passado, bem o sabem.

São mercadorias boas, são mercadorias de máxima
utilidade, que !'lerão liquidadas ,pela metade e até Pela
terc:a parte do seu vAlÔr. E' uma poderosa válvula de re·

novação do estoque, de certas mercad_orias. e é na ver

dade uma magnífica oportunidade do povo comprar por
pre�.OS sensacionalmente rebaixados.

A Liquidação começará no próximo dia 20 e termi'
nará, sem prorrogação de um dia sequer, no dia 10 de
fevereiro.

ACELINO AL-VF.lS, '(Sli.O) -comunica ao!! seus

amigos e fregnese.'l que vendeu ti Hotel ]\fato

Gro.'!Fl8 e que adquiriu o

Halel Lollllrilla
Rua 15 de Novembro, 49 - CURITIBA

0Dde apela CGIlttnuar sendo dist ingllido com a

preferêneia de todos 09 Catarillenses.

,f,'JPêgs) esepera dos mora-'; to embora estivesse pronto
Jores da Agronômica, para a colaborar em tudo Que es

.iue possa cumprir suas rnúl- ívessc ao seu alcance.
tfplas obrigações. Mesmo assim, por pro
Dr. Airton Oliveira fari Ie- posta do Presidente de Pro
vantamento da Zona paganda da SAPEG, foi a-

Convidado que foi I:!, em

pr-estar sua colaboração, o

dr. Airton Oliveira procederá
o Jevanta-nento da Zona, en
quadrando-a nos ditames da

hlgiêne e !l'aúde públfca.
LindaLvo Costa 1.° Sõciê-

provado moção no sentido
de que o Irmão Vital' tan

tas vezes quanto possa. co·.r·

pareça as reumõ-s na Qua
lidade de "persona grata" e

convidado especial.
Diretoria da SAPEG eontrt-

Honoráriu; bue pat-a o túmulo peepé-
P01' prostado do 'resouret- tuo ele seu Sócio Honorário

ro Ari João da Silva foi a- Por proposta do Hosoureí
ceita, por unânírnlrtade, O ro, aceita pelos Membros da

nome de Llndalvu Costa, pa- Diretoria foi dada contribui-
ra Ocupar a destgnacão de cão para a construção do Ie
Primeiro Só-to Honoràrto da algo peroétuo do LO Sócio )

enttecde. Honorârio da entdidade, o

Recentemente falecido, em sr. Líndalvc Costa.

vida Líndalvc teve como :I\-Ioção de aplauso por gesto

constantes : !'er um bom e extrardinário

,;er um amigo. Se não bas- Para não ferir a susceti
tassem eetss qualidades po· biUdade nâo citarcmos �'
diamos ainda citar ter sIdo- mes. ApeI'.as ..l. nota t.rá ;
3le bem um simbolo do lle- :;ôbre o fato.

!�:���a�d��i�� C::d���o a�: (!�U:n:��t;:��::ed::i:::;� I
amigo. dlfi�uldade com moradia"
Irmão Vitur, por fôrça � (está sob ação de despejo do I
circunstâncias não aceita proprietârio que deseja a

convite essa) teve seu problema so-

O bonísimo!> d�djcarlo Jucionado com o oferecimcn
Irmão Vitor, presente a reu- to de qm terreno inteil'a

�Ião, para tristeza de todos mente grátis para que cons·

\.iec:lnou de sua indk'ação a tru'a a Slh casa e não ,!laia
Diretoria I;!a SAPEO tendo ,da Pedra Grande.
em vista seus afazeres, o O presidcne Arlindo Gon
modelar Abrigo de Menores din, após enaltecer o acon

além do que não permitem t�cimento e o gesto ertraor

suas religiO!las atividades dlna.ria determinou a insel"
qüe participe de qualquer ção em aa de moção de a·

diretoria de entic1ades, muI- j)JaullOs.

NÃO
POl'IT'ICA

L E I A !
ECONOMICA

Bolsas de Estudo em

ISRAEL
A Campanha Nacional de I com exeção das Que torem

Aperreiçoamento do Pessoal concedidas pada o 'recnnton

rle Nível Superior (CAPES) I (Instituto de 'recnoicner.

lexa 1.10 conhecimento dos onde os cursos são de 10 me

Interessados Que o Ministé .ses.

rio ela Educação de Israel Os bolsistas receberão um

está oferecendo bolsas para total de 2.250 liblfa.� rsraereb

a realização de estudos pós- ses para as despesas de ma

graduados ex .instituições nutenção e ficarão isentos

universitárias daQude p'.(is. do pagamento de taxas eSCO°
Ef\sas bolsas tmcíar-ae-âo lares.

em novembro dêste ano é"otrc· As passagens de ida e voJll�
rno fi. eluração de 8 meses, enrte o Brasll e Israel nã"

I �1:�ãeOn�:C���d������:ln�bÕI;:I�
I tr.terossudo ou pela entidade
fi. que pertence,

O;; candin'!tos deverão pos
suir curso universitária com·

pleto. Os que pretendam se

guir cursos rerrcreres, devem
PO.�SUil·, também, bons 1'0-

nheclmentos de hebraico mo

derno. Para a realização rte

prag ramas de pesquisa po
dem ser 'aceitos candidatos
.Que conheçam apenas o in

glês e o francês. No caso de

estágfo no Instituto ele Ciên
elas weiemenn é ímprescín
dível o coheclmentu da lin

.,ua lngfêsa.
Os pedidos de tnesncêo- e

de Informações deverão 'ser
'dlirgidos à. Embaixada ele

Israel, Rlol=" satsaena, 13f,
Rio de .ranerro, GB. O prazo
'rara o recebimento da &1-
;ume.1tação dos candidatos
�nc('rra-sr no dia IS de feve

reiro próximo.

EDITAL

\

1. - De ordem do SI'. CeI. CmL Geral, faço saber II

quem interessar possa, que se acham abertas nesta Cal"

ncracêo, pelo prazo de dez dias a contar da data de su.a
1.& publicação, as inscrições ao concurso para preenchi
menta das vagas relacionadas:
1 vaga de Capitão Médico (Clínica Geral)
1 vaga de Capitão Médico (Clínica Pediátrica)
1 vaga de Capitão Médico (Clínica Traumatológica)
1 vaga de Capitão Médico (Clinica de Oirúrgia Gemi)

� �:!: �: �.�Pie�::!�O�;cl����� �: ��od�l;riOlaringOIOgia) OJ.lZ ��V� V��d OV1N�
lVllgade1.otene���;�g�tl�O _ i��V� �O V1S09

2 - A inscr-ição serâ requerida ao Sr. CeI. Cmt. Ge-
ral (entregar os requerimentos no C.R.S.T.), juntando'
se à petição os seguintes documentos:

2.1 - Prova de registro civil (certidão de idade).
2.2 - Pr-ova de estar no gozõ dos direitos poüticos

(titulo de eleitor, acompanhado de justtücacâo oficial
{'!ISO nüo tenha votado nas últimas eleições nactonetsi.

2.3 - Prova de identidade (cart-eira).
2.4 - Prova de bôa conduta civil (atestado de con

uta e folha corrida, respectivamente. passados pela auto
ridade policial e escrivão do crime em cuja comarca te
nha residido nos úiltimos seis meses;

2.5 - Prova de habilitação profissional para médico
e dentista (Diploma do Curso Méàico ou de Dentista,
passado por Faculdade de Medicina ou de Odontologia
oficial ou reconhecida pelo Govêrno Federal - Diplo
mas ou Certificados referentes a atividade profisJ;ional) ;
Para Mecânico de Rádio (Diploma, tertificado passado
pOI' estabeetctmento técnico oficial ou orlctattendc) :

� - DOS EBAMES
3.1 - Para médtcos:
A) - apresentação de títulos lia especia lidade ;
Oi - exame de paciente c om cescrição por escrito

do caso clínico sorteado.
2,:1 - Para dentistas:

aluga-se ou
Yen�e-Se

Uma rasa de madeira, rc

cem-construída, perto da E.';·

cola de Aprcndizes Mari

nheiros, em Barretros.
Tratar na rua Silva Jar

dlm, 89 ou pelo telefone 291�

GRAÇA

;1 I - Prova escrita.

) -

01 - Prova prática oral, de acôrdo com o programa
Que será distribuído aos tnteerssedos na Se
eretaria do CRST, dR' Polícia Militar.

t,.:1- Para Mecânico Rádio:
a 1 - Prova escrita.
b ) - Prova prática de acõrdo com o programa a ser

dlatr-ibu id-, aos interessados pela Secretaria

do CRST da Polícia Militar.
-

Quartel em Florianópolis, 7 de Janeiro d'; 1961 I Agradeço ao P. Reus uma

�����:l� �i�:�Oar ��a�p�. �.o�� i grnça alcançada, W.M.

MOTORES ELÉTRICOS

ARNO ,./
Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, quolidade
comprovado... J

* Eis os três falares de garantia que os Motores Arno representam poro o

consumidor.

* Os Molares Arno são rigorosamente controlados pelo Sislema C. I. Q .• Ccn
Ir�le Integrál de Qualidade, o �nico que asseguro perfeição máximo no

produção em série.

<....--O, •.� �
.

<. I:l. _

\�,,; � ::'"
'. �

,�
n·

'T.,1·
�'W
-�

, I

J
,'.

'.,/

* Motores monofásicos olé 1 1,12 H P

* Motores Irifásicos olé 300 H P

* Motores poro máquinas de codura

* Molares especiais

®
ARNOSA.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER & elA.
Ruo Felipe Schmidt, 33

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'MARTltULLI, VENCEDOR DAS ELlMINAJÓRIAS - Espetáculos dos ;mais sensacionais ofereceram as disputas eliminatórias de sábado"
:domingo e segunda- feira, promovidas, pela FederaçãO' Aquática de ,Santa Catarina, ,a fim de indicar a guarnição de oito remos que:.
:irá representar ,o nosso Estado na Prova Clássica "Fundação da Cidade de São Paulo", marcada para o dia 25 do ,correnle, na capital'_
,paulista. Aldo Luz eMartinelli, os,mais acérrimos rivais do remo barriga-verde, foram os protagonistas. Na sabatina, á tarde, venceu:
:0 rubro-negro com, um barco de vantagem sôbre a guarição aldista. Esta, no dia seguinte, pela manhã, levou a melhor na segun-:
'da prova, por diferença reduzida. E, segunda-feira, quasi ao anoitecer, teve lugar a prova decisiva que foi vencida pela turma marti·,
:nelina que atingiu à ponlo de chegad,a com dois barcos á frenle daguarnição aldista, de forma que irá, a São ,Paulo para mais uma:
:demonslração do pederio ,do esporte náulico de, Sanla Cilarina. Formou a guarnição martinelina com Jobel Furfado, limoneiro e os'
Ifemadores Manoel Silveira, Walfredo Sanlos, Odilhir Furlado, Addo Steiner, Teodoro Vahl, Ernesto Vahl Filho, Eric Passig, João Silveira:
-�--_ .. _-��_ __ .. ,.,. ..__ .. _I__�__�..�---_ ��-� __ ..__ .._---__ ..

·'rtt����rn�m�
HOJE, .

NESTa CAPITAL,
o METROPOl

Diretores do A tmtrante Barroso, deverão estar na

capital do Estado,' no dia de hoje, oportunidade em que
t rafarão definitivamente da contratação do treinador
Waldir Mafra.

Ultimas do Esporle Barriga Verde

x x x

o meiu médio Alcino, pertencente ao Carlos Reneux.
roi convidado ,pelo treinador Car-los de Campos Ramos,
Loléco, pn rn disputar- a fase semi-final do campeonato

I
ca tar-inenae de futebol pelo Palmeiras.

x x x

Com II afastamento do Carlos Renaux do cerremo

II.'Rtadual. o Paula Ramos. poderá agora contratar n con

cursn do veterano arqueiro êtossbnam, para a campa
l nha de 6I,

x x x

Aguardado com inlerêsse desusado o amistoso desta noite entre o clube re velação de 1960 e 1Il1l1"_(;:rl���;\���I�b��r�:�� ��:I'�r���:�dod;;e��a A;����:�;e�
o Avaí que vem de uma vitória sôbre· o 'Marcílio Dias - Grandes cartazes possui o clube cri- �'";.,"ó;.;::;"nt,d:,�:;�'�::;;�,;�'°d;:;l�nat':m��;n�·;:n;�'�

, tropel.

, ciumense que espera brindar o público com uma exibição de gala ,nesta sua ���'�:��,,���;:,;.,�: ;���I x x x

primeira apresentação na (apitai Calarinense te p���:n-t�)�e.i�1r��::�1 deve I �fart�I�!e'D:��r!:nel�lie�:ol�a �:n::�h:o�:Ii:��;�;i: q��
)' .

cretua-se. esta noite, cou'lro jogo Intermunicipal amis- tropol e Aval. cujas demar- Do" mais sen-ecto-ats t: re- perder o match entre <Io,mia- ,dr.vení e-eger o� destinos do clube no periodo 61,62,
inrc!o a" 21 horal"l, o primei- to,.;() do ano. JO!�arão Me· eh'e,:; para Q reaüeaçao dn nnidos. pai", deverá ser a nos � metropolitanos, mar

I.J match chegar-am a bom têr- porfia de hoje é luz dos re- cada pal\\ logo matn no ta- "

� mo para satisfnçao do pú- rtetoros do estádio ,'dr. Adol pete-verda da praça rutcbo.
�

"x x x
.

Santa Catarina e o "AI,manaque dos bnco Que verá pela primeira .to Konder" oue por certo!listica da rua Bocaíuva.

I
1/)1' ln \-I)\Os contra 11,11.0 dr. Humberto .tc Almeida,

vez a milionária ecutoc de apanhará un{a B>:sisténCla �)�ll. l:e���I:l����i:e��el"t1:s ��!�je��umenanense de Fute-

Desportos" �a:;i�:ã{�i(�:ir�i�ue �;:�ti�:
-:o�:t��I:ta:��'t u��s���:��� ��:, ��o,�:��o�����:�'l" r�e g�ll��,� �:n;��:�r d�la;:���c����1 par;'� Ainda Sôbre�, Questão dq Real Madrid o médio Ciro, antes �(;� �:él:n que sua equipe pCI"

valioso para a rllvulgaçào .tar. Campeonato Estadnal. , I � Ué,genis rroeH�all�1 I
parece que a vantagem .perl- de,u para o Cimemport ".em con"er�a�('om ,? repo�tage�l,

'10 esporte. Tl1ata'se do Além do artigo ir4(,uilido O tnterêssc '(lo público re'o IDef(..ndemos o conceito ne .II.' cara o futebol canarmho. aflrmou que aquele seria u seu últ lmo Jogo IIOIS nau

ALMANAQUE poS, DES- A BRILHA:NTE TRAJETÚ' embate desta noite é do" flue é dllvido!>a para o es- x x x aluaria mais uo futebol profissional, deix!llldo defini-

l'ORTOS EM '1;'000 O 'MUN- RIA DE UM CLUBE CATA· majores. tntenso também r, fjuadrào do Real' Madrid :l 1'\ rrs<pcito das esquivas de ttvamente daquelas atividades.

1)0, que e odrtedo no Rio de RINENSE. Que já relatamos entusjasmo. o crue sr: Ju.,;ti �()ndição de melhor .10 muno ,'.zer frente a clubes bras]-

Janeiro pelo competent(· A- -acíma traz ainda a revista ü-a plenamente, Jado O alt(1 �o. «'ul')damentãmo-lo ante lelroH, :embramoB ao leitor x x x

,_...;.;..J.OLPHO CHERMANN. doS Desportos, notas Hôbrt' cartaz do Metroool Que )Xl;;- tudo. no falo de ,que são os (ntre outras. tod.as as de O jO\'em atacante EUl'ídes, pertencente ao elenco
O ab-r.an!loue que é' edita- o... esportes náuticos. Sôbt'e (J Hui uma esquadra p(lderOSI�- bl'uf{ileh:oFi ''', detl'.ntores da t:':l: u'''�s �ar� ca. por Qca· jun'nil do Guarani, não pUl'ticijlOU da peleja que o Gua

'�O no me);mo estilo de Sele- estádio do FU�ueil'ense F, C
.. sima. constitutida por cr:l- t·Coupe .lule,; Rimet" e llor ,Iao dos termmos d" cam- nini tl'a\'ou na tal'de de domingo frente ao Pauln Ram(l",

çôes, divulga fatos c notas que está sendo construido n,) de moneada, como Bo- tanto. os campeões de fato t �eonatos Paulista e Carioca, li qual.venceu por J X" 2. Eurídes não reno\'ou contrate,

;mportante� do futebol bra- Estreito, mclu:!ive com um Tenente e Almel"in- de dil-ejtl) do fuleb-oJ mun- \nclu:üve 1-'. de dias atrãs. com o Eugl'e, eis o motivo,
�ileiro. clichê, vista aérea do_ já conheciclos rio _'lÚbli- ,tial. POli' cfllHWgoinle, (l� me- E neste ano, quando o

Agora. também, passa a A vitôria Jo Avaí no cerla- co: Mál'io Romandni, ex-de- Lhores futt<bolistus do glnbo Santos excursionou para a

, "ontal' com um representa-n� me l-egional, !.:onquistàndu femor CIO Bt,lgé: Chaga� DeJlob. no fato de que' a EtIl'opa, () Real Madrid .não

ne.�t;t Capital, nosso co- mais um titulo para sua� cô- vindo do Cruzeiro' Ch!e� I equipe espanhola não tem ;he concedeu l'evanChe, m('s

\('ga Maury Borge:!, que desta 1'el-\. A relação dos jogos e Pleto e Jllra exdefln�OI do du.�d() frente ao!'; clube- mo em gramados e�panhóis.

forma t'_'rá a missão de in' resultado'::; da campanha do Glemla _ Almore, leepectlva :brasdelros p.1l.l Igualda.de d( A.S agremiações ;.n!ais cate

formal' para Os leitores do Avai, comandado" por 0",::1 mente, e Nilzo, do BotaJogõ_lcondifoi.,ões, i,.1o é_ lIa ES!Ja, g:Jrlzaclas, d.:t Espanha têm

tirasil e dp�Mundo, o que Gonçalves. A rel'�çâo nomi- do Rio, n-h:� e Iln Brasil, a fim de' vmdo jogar na America do

l)e:o"'-de'�p(l\-tos de Santa Ca· nal dos atléta� Que Jogal"!\m Seu técnico outro não é stJ- que se llossa entender uma Sul. Contudo, sobrevoam ('

tarina. pelo AvaL A par dos arti-_ o famo�o Carnock. catari- "'esultante concludente d:-

I
Brasil indo tar ,na Argenti-

O Alman;\que dos Despor- gos sôbre o fut�bol catari- nenS(' Que teve a sua ép()e� comparação dos re,:;ulta(lM na, Ul"ug'uai, etc, Nâo r}dram

lo.�, er'itado em Dezembro, ncnse o prezado desporti'sta DO futebol parana,en;;e. C<l- que advie%em da.!': Iludia!. aqui. (Recentemente exihlu,

traz noticias dt: Santa Ca· encontrará 'di,nda farto no-I mo �(! verifica, cont·,; II Me- ltOn"('ntura �fetuadas nestas: se o Atlético de Madrid, n{,

'. dna. Em homenagem ao (ticiál'io sôbre os Jogo:; Olim- tropol com valores de vario,� circunstân-cias, Mill'<1canã. Perdeu para um

C;lrla� Renaux, II nosso co-
I picos de Roma, apre�entando Eskldo",_ todos decidido� a 'ombinado Va�co'Flamengo

le�a Maury Borges, organi- detalhes geraisr Retrosp�cto fazl'f bonito em cancha" da x x x feito à� pressas_ IDntl'ctanto,
ou um tllJbalho Que fi es- dos campeonatos sulamença- capital, �:tl como sucedeu Julgtlmo�' oportuno dize! não!O.e constitue em fôrça

I
x x :li; �

t d d" n de remo O táo 'ltualiza- nas lut·j� pelo.� certames 0"1 f.lgo �ôhl'(' as derradeiras pe- pOl1cleravcl no fue:Jol ibéri'. Com o prélio que"o Marcilio Dia;:; ('lllllpriní domin-

��;'I:��'��n�;a.��:r: si�t�Z:: d�_';disCtítido' espotte' da Ca- L.A.R.M. Primeira Zona, leIas jogadag pela esquadra cn). go, dianle do CariO!'! Renaux em Brusque, os djretores
'.;.�ado do Club� Atletlco ça Submarina. Além de inli· nos quai� se evidenciou co- madrilenha contra congéne- Desde Hl50 (lue 1,1 'Br:;. I'e- m8rcilistas 8vistnr-se·ão C9n1 I) atacante Teixeirinhn, c;:;

rio" Renaux, nestes seus mel'as outras �e('."',,,� _de in- mo uma das mais adt'xtra- res de cntego,ria no BnlsiJ. :::ebp negativas dos �'espa- tabelecendo bases para o seu ingresso no clube tll-lli8110,
anos, de lutas e sacriff- tel'êsse geral. Seja ãs,�Jflan- r das equipes já formadas em E' QUe não há superioridade llhóis, .�e bem que já em llara as cli!'J)lUtas do estadual. agora mnis �e.n"acionai

s em prôl do futebol cata· te do ALMANAQUE DO� nosso Estado_ dos comandado;;. de Di Esle" ! dU�s ocasiões a seleção dês- ainda,

'ense. \, DESPORTOS, que agora con- O Ava� tem credenciais .'3no, posto QU{! �f; !ll-élio� tes atu0l! em excursão pela

Lf'l-n:raiít�tiio ba,;tante ta com noticial'io d?s dcspor- :Jara jo�ar /le igual para todos foram jogados na Es· Amê1"ica Latina

interessante que todo torce- tos de Santa Catal'llla. igual com o conjunto da I'e- panha e outros locais !.la Eu- No ano passado por exem

glâo mineira. que, para ven. wpa, não sendo porém ne- pio, a Esplaonha atuou no

cê-la, terá qUe jogar o CjU(' nhum efetuado no Bra"il. Chile, Perú, Argentina, c

sabe. A vitófia sôbre o Mar- O Real Macüid venceu ao Uruguai, mas, negou-se a vir

cílio Dias. domingo j:,'�l'sado, Santo� por 5x3, quanrlo �a :1'0 Brasil.

no reduto do campeão ita- penúltima excursão cleste x x x

jaiense que assim teve que quadro ao Velho Cona�H'n' Em tudo e' pOI" tudo, têm

deixar o Palmeiras como te. E foi denotado peio Vas' evitaJo de atuarem nó"'Bra·

único Iider do Campeo!'laLo 'o. em 1957, em suas,. plaga�, sil, os qirigentes fio Rcal Recebemos e agl'adecel\lOs Rosa;
da Se"unda Zona anima soo por 4x3, ,1PÔS ter sido bÍttído Madrid. o oficio qUe segue: I LO Secretâl"io ...... Aidory
bremO:lo 0ll avai�'l1os que e,m, Paris pela mesma equipe Pen�amos dai Que não $e "Florianópolis, 14 de ja� ·dos Santos;
Irão á liça para empregar o (' contagem. podera depreend.er I,ünda. a neiro c.e 196L

.

12.0
Secretário - Devenel'

máximo de suas apti�;; Não nos I'ecordamos clt' sua alta. categol'la em fute- Ser:hor Dll'etor Esportivo Amaro Cal'doso;

téc.nica� f' físicas pelo triun-/
outT'J. <partida que tenha si- Mesmo entendendo-se a de "O Estarlo" 1.0 T,esoureiro - Francisco

fo do êeaJizada, nestes ano� relatividade do conceito Stl- NESTA de Assis Ramos;'
mai� re1!cntes, ao menos de�' I pracitado, 'Por encerrar im- CO!1lunl-:amos � V_ S, Que, 2_0 TesoureIro - Orival

dr que o Real Madl-lc1 tem plí�ito grande catla. de sub- em Assembléia Geral reali- Di'a!g Baptista,
31.' de'stacado no panorama \ jetivismo. Pois, os dados ta" zad,O dia. 29 de dezembro úl�

internacill'nai. A?l'im ,;:end'\ Iam o contrário. timo, foi eleita e empossada Comissão, Fiscal

a novla. Diretoria. e Comissão João Evangelista Martins,
Fiscal dêste Clube para o Osmar Slmas e Nair Bl'Unó,

biênio 1961-62, que ficou Aproveitamos a oportunl:
assim constitulda: dade para renovar a

•
V, 1$,

Presidente - José Antônio Os. noSSO's protestas
�

ae alta
Ferreira; estim'81 li!. distlnt� conlj.idera-
}.o Vice Presidente - Otã� ção_

Vi�.oT���ce�r�residente _ Ivo I José ���:��en:eerreira

x x x

O Palmeiras além de ser o lider isolado do Cam
peonato Estadual. segunda zona, também (: o atual d�
te.ntor da 'raça Série lllvictn Carlos Bonelti com um t(l
tal de 12 partidas invictas, seguido do Baelumdi ['om

lO partidag invictas.

x x x

O médio Emilio, pel't.elH'enle iU) futebol argentino,
foi oferecido ao Metropol de Cricil:.m3_ PIIl'a trataI' do
assunto de\'erá seguir ainda ésta semana, p,u'a fi Argell
tina o sr, Dite Freitas, Presidente do clube mlliolHÍl'iu
co futebol barriga-verde_

Valdir, Ilton e Luizinho qve se en.contram deseon
teníe� no Paisandu, de�'el'ão mudM" de dnbe pum fi Ill'Ó'
"im:! tampal'M!a, uma véz que est.ão treinando no C;ll"
io.� Henaux_

SOCiEDADE CA:RBONIFERA PRO-SPERA
SI A.

� EDITAL DE ,CONVOCAÇÃOr
EDI1'AL DE CONVOCAÇÃO

De ordem do Sr, Presidente e 1I0S têrmos dos arti,

go" I 04 e 108 � únito da lei das Sociedades
_ A�ônimas,

f)f'creto-Lei n026 9 940), ficam os Sr:!, AC!Ofllst_�s des

t 'I Sociedade convocados à comparecer à Assembleia ?e
:';11 F>':,l'nnrrlinária, a I'ealizar ... lle no dia 7 de ,tevel'el.l'a
df' l!i,jl, Ü" !) hOl"as da manhã, na sua séde s�clal, fi fim
1(' (leliberan.m sôbre a seguinte ordem do {lia:

_

ii I _ Lcit.uI"H_ eXHme, discussão e aJlro\'a�!to da

,rnro,da (la Diretoria e respectiv? parecer do Conselho

Fj�(.;d dI;' ;Iumento (Ie capital soclal de Cr$ " .

!()�,.,\(ltUJoo.no PItI"H Cr8 150.()OO_OOO,O�, aumento ('fite

""I' sulJ.�Ll"il" pelo" Senhores AciOnistas.

li' Hefo!"nHl do artigo 6.° dos Estatlltoll (hl Soo

!la(!(' ('111 t(lnsequencia. do aumento proposto.
(,) Ex,) me, discussão e votação de aliel'ação

,,(JI-\ .lrtigo". rl�ri����:,to30 de dezembro de 1960.

Eng.u Mario Balsini
Diretor T.....cn_ic_o..., ....._

Clube de Caçadores e .Aliradores de
Ilha ,de Santa Catarina

tíNsINo.,....
A V�IIDA MAS

B�NCAS DE IORNAIS

E P.EYIS!AS

DESPEDIDA
SE\\'TON CRUZ E FAMILIA. DE MUDANÇA
!'AltA o ruo, DESPEDEM-SE DE SEUS AMl·
DOS AGRADECENDO AS ATENÇõES RECEBI.
DAS DURAX'l'E SUA ESTADA NESTA CAPI-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"') .sT.-\no'· o MATfI A"TrOO DIARIO D. B. CATAIIDI� ]i'!ol'iIlUÓpolis, Quartn-ft'iru, 18 de JlIlll.!it·O de 1961 -.-

21 - Grito de Carnaval
.--------------------.--------

Lira T. C. Sábado· dia

Em Prõl Da Pedra--'==--"':===========:-
Grande

por: Norberto di' Souza vas iniclati\'H.;, novas. idéias, peranças para os moradores
O ano rfe 1961 trouxe no-' com prenúncio de boas "s- da PEDRA GRANDE. Haja

visto a fundação de uma s�-

Peeta de liberdade e alegrias,
Das escclu«. batucadas e enmbaa
Dos grandes ranchos que são Os bambas
Nos belos desfiles dos grandes dias!

o Curnavnl exulta as multidões,
\las prat:as,os blocos estão sambando
E o povo se diver-te acompanhando,
Ern toda parte reina os foliões!

No teu curto reinado de orgia,
Alegl'ins >liLo arte e poos!a,
Que ostentam os curvos campeões!

Ao findar teus dias de loucura,
Deixes nos cor-ncões uma doem-a,
Que se dlsaipa na vida em ilusões.

Rio E. A.

( A N ( E R DA P É L E

DR. JOSÉ SCHWE!DZON
-MÉnICO-
.sxsisten te da Clínica

n'·nJ:ll"t"I,',).!"j,·;[ !' Sifiliográfi' a da Fn culd ade de Mcdi-
ein a do Purana

rO.'\'sUL'J'ORlO: Itua T'r-ajano 2!) - }O o nu.

.IÁ gS'rA A'I'ENnF.NnO nUUHANTE O l\1r.:S DE

.rA-:-.rmno.

NÃO

POLITICA

L E I A !

ECONüMICA

.. t.do o mundo ... III ••p.rI'ncllll dos frotbtas mo�trlll _

Você não pode comprar pneus
que custem menos por quilômetro

do que Firestone

COMÉRCIO E, INDÚSTRUI GERMINO STEIN S. I.
RUA CONS. MAFRA, 47 - FLORIANÓPOLIS

o maior estoque de pneus ,írt$,ont da praça

EDITAL DE CONCORRtNCIA

V E N o E-SE

cícdade. fJ. qual tomou o no

me "SQCIEDADE AMIGO,s
DA PEDRA GRANDE

(S.A,P.G.l.A dita agremiação.
encontrou boa receptividade
entre os moradores daquele
populoso bairro. Soubemos de
pessoas ligadas a direção ad

ministrativa da sociedade
que enndnde se propõe a rei
vindicar methortas as vias
urbaniatic aa, com, especteu
dade ãs ruas travessais que
sentem a l'alta de ilumina
.ção pública, continuidade lia
rede de e,o;goto, e o que for
necessária a saúde e h;.:!e-
ne àquela comuna. Pnrn -::.(;
fim procurará ter entendi
mento com as autnrfdadns
competentes.
E' de grande Interesse dn

organização cooperar com

Os poderes públlco, esfor

çando-se para no mais breve
tempo passivei à Ins't':?".J.ção
de um ambulatórío, V... ra a

tendimento de seus asaocta
dos A A.S.A.P.G. ampliará o

(Oi:lgn,í�ti('o f' trntamentm seu objetivo eserstenctet,

I)(H::-':t,_:AS IM I'I:;LE _ SIF!J,!S !JEI'IL.-\_ Icem finalidades de
-

meihor

ÇüES - PLÁSTICA .ABRASI\-.<\ :!�Is��.���arc%�.����a� :�:;��_
eociedos ambiente social sa

dto. para oue haja no !>elo
da coletividade verdudetro
espirita de fraternidade ('

compreensão .

conhecemos o valai' mor-a I,
e austertade de caráter rio
sr. Preaidente Arf índo Gon
din e também dos demais I

��mf���:I,d: ��r��o:;����;:� i
do. cornfsxào de sindicância
c o culto radialista sr. E,-

Bo�assis presidente do setor

I de propaganda
Ao,.; ídealízadores Alfredo

Hishter e outros cujo os no

!TIl'S não me recordo, aceite

Antes de comprar oe reformar sua bicicleta, visite meus parabéns por tao nu

"1'r1\ compromisso n RAINHA DAS BICICLETAS. rua -nctosa idéIa.

Con ....el hetro Mafra, 154.

(asa ou Apartamento
PI·ocura-s./ parti família pequena (4 pessôns f .

'I'rntar à l'UH Deodoro, nv 5.

...

Ministério do Trabalho Indústria e
� �Comércio I L..--:--------E12 AGO -oJ-

Serviço de Alimentação da Provi- f!!!.;; DEZdência Social - S A P S u

pROGRAMA DO MÊS1/--A Delegacia Regional do SAPS comunica Il(JS in te
reesedos que fará realizar concorrência ndminiatrntivr

para venda de 5.000 (cinco mil) caixas de madeira v

xius cujo estado de conservacüo poderú sei' vcr+rt. ado
.'0 Ài'mnaém Dtstrfbuídor de-rta Autru-quin, a rua 2,1 de
muo si u, no Estreito.

Outrossim, comunica que as propoataa de preços,
'- .....'I'lue serão abertas às 9 horas do dia 24 do corrente na

u'eaença dos interessados, deve rito ser enviadas para a

Delegacia Regional do SAPS, rua Francisco Tolentino
1° lO, até às 18 horas do dia 2.'1 do corrente, em envelo
,e" fechndos contendo u obsecvncão "Concorrência Ad
ninistrn tivu", fie ando estipulado o prnze de 72 horas

)al�n !:ctiJ'ada da quantidade acima, mediante pagamen-
" a ;ll��':�nópoLs, 16 de janeiro de 1961

PEDRO JORGE DE BEM

COMO t GOSTOSO
O CHt ZITO

Presido da Comiasüc. de Concor-rêncfn
RINALOO ('ELSO FF.LDMA�N

Delegado Regionn l

[OIIAl CO�VOCfi�nO
Pelo presente edital, ficam convocados todos os se

»nores membros da Congl'eguçi:o da Escola Técnica de
Comércto Pio XII, para uma sessão extrnordtnúrtn" a se
rcaltwu- no dia 18 do corrente mês, às 10 horas, no 2.0
andar do Edifíeio Zahia, a Rua Felipe Sehmidt, nesta
Capital, fi fim de se deliberar sobre os seguintes assun-

to", "OI."
1. Apreciação da situação financeira da Escola;
2. organização do COl'pO docente para o corrente

ano letivo;
.

:1. Reestruturação da Congregação.
Plor-innôpolis, 1 (; de janeiro de 1961

ass.) Léo A. Ramos Cruz - Diretor

VAMOS MESMO TER UMA
"LlOUIDAÇÃO DE VERDADE"
Pelo que sabemos estú sendo muito comentada e

ilguardada, até com ansiedade, a nnunciadn "Liquida
\ do e Verdade" que terá lugar no dia 20 do COITente ii

t 11;;1 �::j:;�l':��ndo de um aconteciMento comercial que

I
�·e verifica apenas uma vez por uno e dado o �uce,.;so

extraordinário obtido no seu l° lançnmento, em 1960, t
n�r;is do que justifi _.ável a citada anRio!-lidade.

Estnmos seguramente informados Que haverá me,·

"fldorias cuja liquidação será feita numa l)n"e que ntin-

I pirá um tel'ç,o apenlls do seu valor. É liquid:lç»o me,.;ml

p:Ul1 liquidllr. Dfli, tal1lh�m, a !lU:l IH'el'Lutlu (!f'numinll'
llml "LIQUIDACAO DE VERDADE".

JANEIRO DE 1�61

DIA 17 - CINEMA - "LABAREDAS DO INFERNO"
- Richard Todd - Michael Redgr-ave e

Ursula Jeanes.
OlA 22 - "E�CONTRO DOS BROTINHOS" - Ini

cio às 20 horas.
1)IA 24 - CINEMA - "O MUNDO EM PERll:O" - .......----z:

James Whitmore - Joan Weldon.
]))A 28 - SARADO - "GRITO DE CARNAVAL" _

Início as 22 horas - mesas nn secretariu.
CIA :n - CINEMA - "CASABLANCA" - Hum,

I ohrey Bogart e ln�!'l'id Bergman .r

(ASA LAUDARES, LIMITADA
MOVEIS EM GERAL

Rua Deodoro, 15 - Caixa Postal 109
telefone

�82� N T 1ST A �
Consultório em Blumenau, <.!ientcf.'t Iormada c

'

definida. Renda Escelente. vende-se por motivos >:U*

períores que será esplicado ao ínteressndn.
Informações nesta Redação urgente.

1/ A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare /;
II lhada para consertos, reformas e pinturas de II
II qualquer tipo de hícíclatns e triciclos, contando 11 _
1/ para isso com um corpo de mecunicoa f' pin tnres /I
I I altamente especializados. , /.
:1 - - - - - - - - - - - - - - /.

u u
II A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apm-e

Ihada parn consertos. reformas c pinturas de
qualquer tipo de bicicletas e tl'ieiclos, contando
para isso com um corpo de mecllnico" (' pintores
altamente espeCializados.

Um, Bar e Restaurante cito à rua Conse�
Iheiro Mafra, 139 por prêço de ocasião,
Tratar no mesmo local ou no 5.0 Distrito t�

I Naval no expediente de 12 às 18 horas ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



TELEFONE..') DF. El\1ERGENCIA

- fi 1"lol'itWtlIJUIi", quul'la-ftlira, ltl de .lanalru de HI61
- . __ .- ----�._- --------------------_--------

0
...�� ãüÜicanôr-P-rüiíssIõüàil��f"lI .. i'ltl2. - C·u. lo�"".lS»

.. _ .... .. •• ..
,.,."'. 1"''''''''. lISTADO ·':':-���'l�. ,·.,se'O·Olhos _ Ouvidos _ Nariz e Garganta'
,,,' .. :' :,." !,�,�: '0"'0' .:�::�� .. '"AO. DR. GUERREIRO. DA FONSECA

I'HAT."'MENTO da� SINUSITES sem operação por
L.:LTltASQ.\, e JONISAÇÁO. EXAJ\LES dos olhos e

"'AIUISU RECEITA de óculos (:01}] EQUIPO BRV.,sH-LOMB.
: .. r.., a. ".p.Cl"'lV.Ç'O DO il""pL- EXAME de OUVfDOS, NAHIS e GARGANTA pOI' MO
.11 do. �.,.1(lor.. 110 IRado. DERl\O EQUIPD RHENOL rúntco nu Capital) OPE·
s�rv\çu <lU I'rot Mln.co G',p.. RAÇAU de AMIGDALAS - DESVroS de SEPTO e

4r.aI). COD.u.l*: ,1'111 IIlI. AO SlKUSITES pelos ma ia modernos processes. Opera em
do�pltal d� C.rld.all •. 'A ' 4. 4M todos os HOSPITA]S de Ftorínnópofis.
.:;7:. :o';:I·� ..��OI�.::a:� (j'(:tl�o:����ó���ta-Ga���I�i.Âo prNTO :JS (em

··4\"U' 11.1 TlnCl'O�"a\l::- =� RESlDr.NCIA _ RUA FELIPE SCI-IMIDT ��l
�b..l C;IU,. D' ... II g lU. _ T.a. FONE: - 3560.

I, I H .·N '1"

11":"11111.". F·"rOIlOde. '1. AQullC

". J)_., I'OK&!!t
(I�nll,l" .\1 .. 111> FI�\,jo Alberto de Amertm - Andrt
'\iI" ]a'I".,,, 1'""lro Paulo Machao,fI - Zuf'J Macba'
do - Pau)o ,III Cn.�ln Ramos - certes A. 8tIvelra Lenz1

• 1I1.,\l!,OUAllüHIS
Pnol I�;,rr",lr". �'ilh" - Dr. OSWAldo Rodrli'ue� Cabral
- Dr ..\ I";d e � Aurf'u - Prof. Carlod da Costa Pereira -

?rn( Ot hou ;n:\· .. - �ll1jor lldefonao Juvenil - Prof
Mllnnplitn dE' OrJa'llslI - Dr. Milton Leite da COAta -

IJr Ruhen rO.�l" - f'rl,r A. Seixas Netto - WaU••
Lanl{e - [Ir Ar-y r f'into da Luz - Aey Cabral Telve
Dorll\�,-j" S"lcr"� - Or Fnntourl Re:9 - limar Carvalb,
- Fernando scutc Maior _ Rui Lobo - aoaeeeo V. Um.
_ Maun' Rnrv:E'� - Lazaro Bartolomeu

FOTOr.RAFIA - AMILTON VIEIRA �t3:r"'4S,
fm $ HÚnuJ<tJ
{OHR{{IOQ·1I OIUlOll' TH

.,11."

'""fr_llu'''_L'1ft> 11 8 L I G I O .. .9 •
Osmlu ... Srhltndwelm _ Aldo r@rDlLIldt..:: - VIrgUlo Dl...
_ Ivo I"rutuo.�O

'f.I·H'�'N"4.".
1.,. .. r .... I.(6.. A. 8.. Lar. L".
IoIltl·_ Hu. Se ,· 0..,•• n - , _

Tal. 111'"
• 1-' ..,1 .. u •• Vltl�tl. 1157 - .... 1 JI -

TII!I. 1t�8".
.... ··Ir. 1'.1.,,"1('. (t. UNIT.U J'IUI8i( Il)-P,

... r..NTJ:S • CORR.SPO�D.NTE
._ TMt.......onlclpl•• " !oIANT.4. CATAIIUU

J."."C�J'
.. ",u •• t" r:•• Ir.' •. d•• ('aNlla c•• " '.�l. a. �I.r

DR. WALMQtt ZOM.H
GARCIA

Olploll:lla(/ p.LI ,.cw.aao. H_._
.tIIl a. l1I.alouu lU ()DI • ..,�dlQ.

I'··......•••••••••••..••••••••••••..·····�

I 'HUDIO JURIDICO !
r :

Bicicletas BEKSTAR,:-ultima�ala�l'a �m -;:-i. li Mauricio dos Rel.� - euvcgacc i
II cíctetas. encontram-s,;..,a venda na HAINHA ' Norberto BraDd - advogadr, :
II DAS BICICLETAS, em todos os tamanhos e pelo I Advocacia em geral 00 Esladt, de

I1: ���or preço da cidade. Rua Conselheiro Mafra li! Santa Catarina
- :..... - - - - - ! t:orrespobaenl.e.·

-----A-T-E-N--C--,Á-O,--- � ������ID08 ��ANEIRO i
Por mot.ivo de mudança ..' vende-se uma' loja ;:

ARGENTINA SAO PAULO

Iern Florianópolis. na rua .lerônímo Coelho n. I r. ee SUL AM:I:RlCA 5° 'andar

T'mtar na mesma. roneA: 2198 e 2&81
...._- tr ••••••• , ••••••_1ATENDENDO DIARIAMENTE NA

Aeroporto Hercilio Luz
Casa de Saúde S. Sebaxtião .

COAP
Corpo de BombeirOl;
Estação Rodoviár-ia
Hospital de Caridade
Hospital Nerêu Ramos
Hospital Naval
Hospital M·ilital'
Hospital Sagrada Família
Juizado de Menor-es
Políeia
Polícia (Estreito)

�:r��� Funel'ã;io
Serviço Água e Eggô!o
Serviço 'I'elefônico
Serviço de Luz e Fôrça

2619
3153
3540
3313
3507
2036
3831
2222
3157
6325
3733
2594
6233
6282
3023
2088

00
2404

, •.,.,,'.,�, �••_" ••*. MATERNIDADE CARMELA DUTRA
;�',:::;"';':,,�::"�",,:� P;': SERVI'O DE RAIOS X 'IDI.ruo II.D S.uIOO d. CIlur.. a u .,.
q .."", c. do O"" ,:",,,,,,,,:,,,,, DRS. A .• 1. NóBREGA OE OUVE'HA
'IDeltO IIt4100 ao a�ae.I .. EWALDO J. R. BCHAEFER

�:�:a��.:.. �IUrllJdacl' DI
Kn.mt!M do Elilõmago _ V@l<icula BIliar - Klnl -

L

OOENCAS D. I!IINBOüJ _ Tora. - OSIOll - Iuteettue, etc.
.

:!:�gaa.i D���O:..; ni!!t('rO;�':::i��!�ar� n:.iOI=;i�i1)�:71��atr�:�If'lrll.. I:L-""'="""""'============"'"p.lco-prowa". I'ISPOE DE APARELHAGEM t-.lODI!1RNA MARC ...
'o...uHMla: RUI JOIO PlJI.IcI •. u. SlBMENS RECENTEMENTE ADQUiRIDOduI8.00ll11,O.J:aDn,e......

(tiNIU SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doencas Nervosas e Mentais -

t!ur4lrlO: LU!It .. -li •

I
!I,I, •• � noru Conru.t'6r1O: Angust1a - Complexo ... - Atn.(jUf'.� .- M:wl!u

RU·F::.:all,�:�'" II -- I .• alUlou i prob���t���nt:r�!i:\�e������q1!1' com anestesLa _

!,Ioc.rClI Coutlll.b<l. Jt I I'; •• �..... , : lnsuHnaterapls _ Cardlozolorapla _ Sonoterapia e
I.paatl.

I Psicoterapia.

I n'reçã�:.O�::ci���:o-;E BORBA

Dr. Rélio Peixe"'. DR. JOS< TAVARES IRACEM!>

!' : DR. IV"l\,j' BASTOS DE ANDRADI!

) ADVOGADO : CONSULTAS�l)alI 15 à5 18 bor83 :
EscritórIo _ H.UI 'aUpe I �ndereço: Avenida Mauro Ramos. 2811 �

�('hmldt nO. n _ 20 AncS&r _ (Praça Etelv.tlla Luz) •

Sala t. ••••••• CI .......

IRea1dêncla - 4Jama4a
A(loIto Konder na )7

ASSINATURA ANUAL - CR$ 600.00
A direção nâo se responsabiliza pelos

t"nt,' "l!n�' Amitinn"i nnfj Arli"" .. ".�narlo.

REPORTER FOTOGRAFICO
AMILTO N

_ borM ......aM... Tlllfoa,
1016 ftH1Cltlle!1
8IU.IlOOIU'I. III

Reportagens: Reuniões Sociais - Casamentos -

.... 'AIiCUIAS PARA P.

j
- Políticas - Coquiteis - Esportivas I CONSTHLJcAo'
Atende a qualquer hora do dia e da noite, '��� -:..?'J(�lr(,�:����
serv\o rápido c perfeito. .....,,(.('. ·)"'�""10 O ...... ' ... NI

Jornal "O ESTADO" Conselhe,ro Mafra,
�60 - fone 30·22.

Hicicletas 8e�star
Dr. Relio Freüas

DOENÇAS DE 8&N'BOR/v
PARTOS - CIBUBOU.

\CLlNlCA O&&AL
A venda em suaveis prestações men!:;lI.is na R.o\l· Consultório: Su. Cel. pe.

NHA DAS BICICLETAS, Rua Conselheh'o 'Mafra. 154. 410 Demoro 1.&27 _ IbtrE'1

f to. das 1& à.3 19 boru la:) ,.
�t:;:'�?eças e acessórios, pa.ra qualquer tipo de bicic.!eta, I do da r'-macia do Ca.[Ho,

pinturas simples e jubileu, consertos e refor�as, so na.
Res.: _autos Baraiu, .70RAINHA DAS BfCICLET.A..S, Rua Conselhell'o Maha,

_ Estreltn _ Fonel'l 2.122 e
154.

tH'7.Se sua bicicleta está �'elha 1 lião se preocupe, leve
na RAINHA DAS BICICLETAS. que ela lhe retornal'a,
novinha em folha. Rua: Conselheiro Mafra, 154.

VENDE·SE

k::a1za Pos\a.J W'

1reletont - lU:a

DR. l.AUHO OAI1R...
CLINJC.a .....6.l

LUSTRA·SE - LAQUEIA·SE - e

ENGRADA·SE MOVEIS
UI)�C'''L'0I1 .", "'Ol ... � .. I ....
,aGr ''''Oit'''' CI,1,. .. �

'lo.:� Ul.lecqÕ.. tICIl4U I.a.
�IC". 110 .par"ilo ••.IlI\IIJ_WLII.tlo
II> .mb<'. 0lIl "'Ot Do.n,u 40

pII.r,tl.bo OIJl;HU,O' 40 .......

,,---'"
Serviço rapido e perfeito, tratar com Rodrigue ... e

Freitas ii rua Conselheiro Mafra. 164 fundos

L O T E S
Com grande tacUldade de pagamento, fende-.e la....

a longo prazo �em Juros, sitos â rua Lauro LlnhareA, pró
ximo a [>tmltenclárla Podendo o comprador construir .ua
casa, Imediatamente.

Venda�: Edll!t'lo Montepio 3.0 andar - Bala S� -

Fone 23!)1 E: 2867.

&NDBBaÇO: Rna Irmã Benwards aIO Onlbus" cor

ia (Alm'e. LamegO).

DRA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CllNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
E.peclalll'a em molMtia. d. anu. • reete
"l".t&men'o d. hemorroidal, tl.hl..... tA.

CInr.I. &Zl&I
OONSOt,TORIO; - P...tta Cei. Pedro Demoro, 161)3 -

Ilatrelto

DENTADURAS INFERIORES
MITODO PRóPRrO

FIXACAO GARANTIOJ.

DR. MOORRIS �CHWEIDSON

C. F. VIE'GAS ORLE

Advogado
IED. ZAHlA, 2.0 ANDAR t'ELEFONE. 2�48

CIRUROIAtJ DENTISTA
ulPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES _ P1VOS
TRATAMENTOS DE CANAL

HUR ....RIO - das 8 às 12 e das 18 IHI 20 bOlaM

HORAS MARCADAS - das H à� 18 hor8.11
RUA TRAJANO. 29 _ 1.0 andar

� DE JANEIRO
DIA 21 - Grito de Carn:n'nl
DIA 28 - Disco Danee

PROGRAMA E REGULAMENTO PARA
OCARNAVAL DE 1.961

PROGRAMA
Dia 11 - Sábado - Baile de Abertura, às 22 horas.
Dia 12 - Domingo - Baile Infanto-.Juvenil, .-Ia!!

15 às 20 horas
Dia 13 - z.a feil'a - Tradicionul Baile às 22 horfls
Dia 14 3.a feira - Baile do encerrament-o, às 23 hs.

REGULAMENTO
I - Reserva de Mesas
As senhas serão distl'ibl1ida� difl 2 .-Ie fe\'el'eim,

quinta-feira, à.� 19 horfls, na séde soci:1l e :l 1'('serVfl se_
rá feita, em seguida, no mesmo locuL

Ê obrigatória a. aprei<entaçiio da· Cal'teil'll Social e
tlllii.o do mes de fevereiro cOT1'entc, pal'a o que o SI',
Cobradol' e.�tnl'á pl'e"ente, 11 fim d(' efNullI' o competen
te eontrÔle.

IMPORTANTE: Cada ó;('nha durá rlil'eito semente a
se.�er\'a de 1 (UMA) M�A.

� - Preços daR Mesas para As.'lOciados
Para 3 noiteR Cr$ 1.000,00
Para o Baile Infanto - Juvenil. Cr.i! 100,00
Preços das mesas para convidlldos
Pessoas de outra,. cidades
Pal'a 3 noites .

.

3 - Convites
('I'. ('1'$ 1.500,00

VENDE-SE ótima casa sita a rua Conselheiro Mafra

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

--;,"âO relevo, soalho de tac08 com desenbos, lustres, glóbos,
lampadas e grande quintal. O referido Imovel está no

:.Illlhamento e desocupado para pronta entrega. Negocio
urgente. TratRr na mesma com o proprietário a qualquer

A venda é por motivo de viagem.

DEPARTAMENTO DE SAúDE PAÚDE
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MÊS DE JANEIRO DE 1961
1.0 - Domingo
7 - Sâbado (tarde)
8 _ Domingo

14 - Sábado (tarde)

Farmácia Noturna
Farmácia: Vitória
Farmácia. Vitória
Farmácia Moderna
Farmâcla Moderna
Farmácira 8to. Antônio
Farmácia Bto. Antônio
Farmácia Catarinense
Farmacia Catarinense

Rtla Trajano
PrR� 15 de Novembro
Praçra 15 de Novembro
Rua João Pinto
Rua João PInto
Rua Felipe Bchmid�
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Tr'ljano

oplnnlãl�(I;;-;-r-;;-�erzi e-feluado pelas farmácial'i SI
..

o. Antônio, Noturna � Vi!.ã�ia.
II pbn:IH <1'(11'1:" '<I11IPL'eendido entre 12 c 12.30 h!'. sera efetuado pela farmácia \ ,lona.

ESTREITO
0_ Donlln)!:o

-- D01l1In�j,
'i - D(J.tllin�o

Farmada do Ca.nto
Farmác:a lndia.na
}o'armácia Catarinen,<;p

Rua Pl'dro Demoro

R\ln 24 de Maio
RH� PedL'o Demoro

Rua Pedro Demoro

Escritório de Adyocacla
t-tu,. fl'rJlpe Sebmldt. 14 -- 2.0 andar _ lI'lorlanópolll
Dr AcácIo Garlbaldl S. Th1l1go
D�. Eviláslo Nery Ca.OD
Dr. José de. Miranda Ramo.

.,).l\t'stóes Trabalhista.! - Ca.Ulla.! cl,els, comercla1a, crlmJ�
I ab .. fiscais - Admtn1stração de beru _ Locação e nn

'a dr Imóveis - Naturalização - InventArJoa _ Cobran�
f;ontabll1dade: E'lIcrlt8o!. balanço., anlilllle, .. oerlc1u

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGlÁO . DENTISTA

- ellnics - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

I'reparo de eavidades pela alta velocidade
ROROEN AIROTOR S. S. WHITE

Consultório e Residência:
HUI!- .Jf'rôllimo Coelho, 16 - 1.0 andar - Fone 2225

Esrlusivsmente com hor88 mareada8

APRENDA INGLES
com o Prof. Mr. Edward_n

á rua Tenente Sil,veira, 42
. �. ,.',

Para as pessoas em trânsito, poderá a DIRETORIA
à seu critério, e �ob a rellponsabilidede de um sôcio, que
ficará sujeito as penalidades estatutárias e qlle deverá
vir em companhia do convidado, expedh' convite, me(li
ante o pagamento das seguintes taxa.� de frequência:

CASAL Cr$ 2.500,00, para as � noites;
CASAL CI'$ 1.500,00, para uma O) noite, ('

JNDTVIDUAL Cr$ 2.00G,OO, para as 3 noite".
DETERMINAÇÃO ESPECIAIS

]o'; L'igOl'osamente proibid� a enh'ada de menores nos

Bailes not·ul'nos .

Solicitamo!' aos Sl's. pai", não se fazerem acompn
nhar de filhos ou dependentes menores de 15 anos, sen
do que. a nilO observância desta determinação, implica_
rll nas penas previstas por lei,

Os filhos ou dependentes maiore:;; de 15 e até 12
.'I110�. "ó terâo ingl'esso nas dependência" do Clube,
quando acompanhados dos ]'esponsáveis.

�o Baile infanto-Juvenil. não sel'á pel'mitido o liSO

de Lança-perfume.
A Carteira Social e o talAo do mês de Fevereir"o de

1961, ou a anuidade l'especti"8. serão rigorosamente
('.xigid08 à entrada
A Diretoria punirá rigorosamente o s6cio que fizer uso
de Lança'perfume, como entorpecente.

Os convites só .serão fornecidos (eonforme o acima
determinado), no dia de cada te.<lta, das 14 às 18 horas.

NOTA IMPORTANTE: Não serão atendidos, sob
qualquer, hipotese, no decurso dos Bailes, -casos de es

quecimento de Carteira Social, ou talão de mensalidades
ou anuidades, bem como pedidos Oll aqui!lição de convi.

I-""te'in�ressos_ _. __ ., '. oU
Florianópolis, 9 de Janeiro ..

d
..

e 1961
A lJIRETOIU"-
.•.

,';;j��Ijl.lIil"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�

I.EI N° 474 pugnar as musicas inscr-itas

Institui Concurso de quando estas atentam ccn

?lIúsicas Populares e era a moral e o decôro pu- j

CUI"navalescas e dá blic-o e as normas musicais, Ioutras providências; gramaticais e literárias

se-IO Povo de Plor-innõ- râ constituída por um ele

polis por seus repre- mente indicado pelo Pre

sentnntes aprova c feito Municipal, um Yerea
ou sanciono fi seguin- dor indicado 'pelo Presiden

te lei: te da Câmara Municipal,
Art. ]0 _ Fica l nstitui- um elemento indic'ldo pel:

do o tOnClIl'RO de músicas diretoria da Orqueetracê ,

carnavalescas li ser pro- Sinfônica de Florianópolis
movido pela Prefeitura, to- um elemento indicado pelo
dos os anos. no segundo dia r inef'orum de Plcr-ianópclis
reservado nos festejai"! de um elemento da imprensa
carnnval em Plor-inuópol is falada, um elemento da im

AI'L 20 _ O concurso se- prensa escrita e uma dom'

1'1 dívtdido em duns pnrtea de casn de livre es-õlha o.

;;cyuintes; Prefeito.

[ _ ('on:'1l1'So de Mllr' § 3° - A Comissão de

ehas; apuração e classificação,
II _ Coneun�o de Sam' que terá por finalidade dar

hns : !l classificação das mõstca«

Art. :\0 _ Em cada grupo concorrentes, será coneu

tio concurso haverá ctasaíü- tuida por um elemento de

e:l.eiio até terceiros lugares ilignado pelo Prefeito. um

sendo os prêmios conferi Vereador designado pela
(101'1 segundo a seguinte 01" Câmara Municipal, um ele

rlem : menta designado pela Dan,

I _ 10". lugares, prêmios da da Polícia Milita\' do

!lO valor de Cr$ 10.000,00 Estado. um elemento desig
c dez mil crnaetroe) e me' nado pela Orquestra Sinfô

rlnlhns de ouro com inser-i- nica d� Florianópolis. um

��;�e��li�:i�flfl no eoneurso ��mue;t:le�e��:�ean��:��. ,'';'
'"

'" •

II _ 20R, Iugnrea, prêmios sa escrita designado lle,la-- :\{f....cl.kh"e�'Sc'Mln�lIl'ci5-u e Marf
í

Maura IH,;::ira, \-;:,lnI011I' o Suplente de

110 vatór de Cr8 5,000,00 dlretoría do -Cl-trbe "recreá 1961. aplaudidísslmas�'O Lira T.C., na ocasião do de-sfU:Z_--""",,"<Troo'---j

�(;�:1nl�fs' cl�l�e:'��;' �� t:1. aTs antigo da

capi'l ���:NG;O N:U��IS�U�:;� I nh����I�:sE��;��âU:�:h�� I �:�:�;':l:a ��s ��:a��a(�:
tnscrtções alusivas ao con- § 4° - A Comissão de GLAMOUR 00 SUL DO 1960, des filou na passarela res da festa,

eurso : censura será instalada ses- BRASIL DE 1961. A GLA- do clube da colina. Foi - x - x-

IH _ gos, lugares, prê- senta dias antes do prime i- MOUR FLORIANOPOLITA- muito aplaudida, > Domi'ngo, na Praia de

mies no valor de Crq�, ru dia de carnaval e a da NA MARLI MAURA l\-l'!!:I- -x-x- Sambaqui, a Díprocal pro,

1.000,00 (hum mil cruzei- apuração ·e ç_lassificação RA, OBTEVE A SEGUNDA A Comissão Jurradora foi moveu uma ;;,rande oetxa-

ros ) cada e medalhas de dois dias antes do coneur CLASSIFICAÇÃO, EXITO composta dos segui�,tes rta, �rerecida as GJa�ourf'
bronze com ínscrtcões alu- 50, TOTAL NOS SALõES DO membros: Prestdene Prof. Sul f' suas .IJmilias.

sivns ac concurso reepecti- § 5° - A Comissão de LIRA T, C, Mafba Tahan; Sra. Dr.

vo. apuração e .clasaificaçâo Walter Wanderley; Sra. HOJE ENLACE MATRl-

ci:��tte:� s�á Ac���::ilaar��� �:�:IOsepu:bl�:�·ecre:al�:d:sPde� I s;L::�!�g� A��;;:� ���.c����e:l ���;r�o�;���� ��O�I�OMD� �:�\n:�:C;
plomas 'de pnr-ticipantes no preferência no

.....
Teruo Álv!i.· CIMENTO SOCIAL IJES- �SIt_a. yo)!nqa �erreira da DF.; BARROS. Ul\1: GRANDE

concurso promovido pela ro de Carvalho", após a in- TES ULTIMOS ANOS NO Cunha da sociedade D3Ulis- A C O N TECIMENTO -SO-

municipaIidft4e,... terpretação de tôdas as mú- SUL DO PAIS, com, a FES- ta; Srta. TeIma Elita, Mi.'l� CIAL DA CIDADE QUE

rJn�;·t. :0e;c!:so in�c;��;:� :!é�:pi:��:���e��d��!;s!�: \ !� :i�a ���I�:"r'n,;e:jl:za�: �:���:l��.a. e Jornali�f:l �:�I��r" �1�?::!�A���n�
daI' entrada na Prefeitura tido pelas radias emi�sol'as' )l.p, Foi uma noite que dei- lcza do convite i e estará

através do serviço de tu- do municipio, 1 xou muital:! saudadi's nos Após o desfile a comi.-.;;;;iiu J)I'c>;entc, .

,'iRmo, subol'dinado aO Ga- § 6° - Cada Comissão corações t!e belas jovens Julg:ulol'-ll, solicitou a I)r('- - x - x-

bin�te do Prefeito até duas tem poderes para organizai
I

pa,'anaenses, eatarinense e sença das ca)l(lidata� para So� .. nge Nal'ciso, Gla-

semanas antes do primeiro seu regulamento. gauchas, uma pequena palestra. I1lQur do Sul, Irã. à. Cambo-
dia de carnaval. Art. 7° - O Prefeito Mu'

Parágrafo único _ Jun- nícipal de acôrdo com as

to ao pedido de inscrições normas em vigor regula'
o interessado devel'á anexar mentará a presente lei.

cópia da música e a letra Art. po - As despesas da

��mp��Om�1':��:en:�n��8i��: ���:��:: l�o�����I'ãclepe�:� !
jeitando'se as normas (I menta de turismo, e consig:!
didsões do coneurso. nadas nos orçamentos muni-

AI't. 60 - Para a reali- cipais,
1.a�:lo do concurso o Pre' Ar�, 9° - Esta lei entra'
feito organizará duas co' rá em vigor na data da sua

mi�ões distintas. sem ônus publicação, ficando revo'

para os cofres municipais, gadas as disposições em

§ l0 _ As duas comis- contrário.

sõ('s Re intitularão de Co- Prefeitura Municipal dc

mi;.são de Cen�lll'a e Co- F'lol'ianópolis, 3 de janeil'o
mi:-.síio de Apur:lção e Clas' de H161.

f'ificação.
Ass. Osvaldo MaChado
Prefeito Munici[HIl

Publicada a Pl'ef'elüe lei
no Departamento de Admi"

nistração aos três dias do!
mês de janeiro do ano de
mil novecentos e sessenta e

�;s. Natércia Lemos Muller

IDil'ejor do Departamento de
.....- _' Administração_

� 20 A Comissão de Ccm
�1l1'3 que tem por finnlid!l'

rlc, julgaI', apreciar e in'

GOSTA DE CUe?
ENTÃO PEC� C�FÉ ZITO

-x-x-

AS DEZ MAIS ELEGAN

TES SRTAS, DO S1.1L, fo'
l'�m

.apresentadas
nu

pas'ltareia elo Lira T. C. Pelo

cronista Teófilo r'raelo�

Cleusa Ramos, Irlene raim,

Vera Juriollo, Terezinha
Paim e Sola,:-:ge Narciso:

pl.lo "Rallar" - JURSa c.'.. -

bral, Sónia Araújo, Leticia
Di Bernard,l, Marli Maura

Mei ra eHelolsa Helena Zi.l'

n1010 de Canl,ilho.
'

-x-x-

Grito de C/.:lrr.aval, no

pl'óximo sábado no LI:a
Tênis Clube.

PARTICIPAÇÃO
SR GENTIL VmmA E SENHORA

SR. THOMAZ CAl\IILLI E SENHORA
Tem o prazer e participar o contrato de casamento

de seus filhos

r'U:l ,\Imir:lnle Alvln
'ren-enos

Balneário
Terrenos

Viaduto'
ttua São Jnrge
1'"rrero
BARREIROS

riú no próximo domingo (l

compa':-:hada dos cronistas
Tl'ofllt) Prao:io e "Radat".

O Pr{'sidente (la Comis·

são Julgadora, Profe""or
Malb,' Tahan, apl'f:,;..'ntou (;

resultado do concur�o ii. 50-
.. Aniversariou ° sr. Anto

Praça Lauro J\.fit.ller
eSQ, Rua Boealuva,
Casa cl rrente pi o [ar dím
Ru.t Bocníuva, e para o Mal' Leteumente Florlan6polls

Terrenos

ciedade presente no Lir·.l

Te.d:; Clube, quando re :e

beu ll",uitos aplausos, como

figura conhecidisslma da

literatura brasileira e pela
Imparcialidade do Juri. Que

elegeu ': Glamour Sul.

nio A]}ostolo, <id, Diretu\

do Instituto Brasile�o d,'

Café, 110 Estado, Os cum-

)lrimentos do "Radar" pelo
aconh·cimento.

Miss Florianópolis, Lucia

Maria Lange, dcsfilou

Rua C(.ns.·lheiro MaCra e.�q
Rua PNlro h'o. runrlns -Rua Apial

Terreno

Rua Pol'lella
'terreno

nua Fúlviu Adud
I'usu (('/Praill parth-nlnr)

HIll! .I n"i' Elia>l

BOI\I !\BIW:O:
crc,o

Obscrvamos no jipe o '''Radar'' c o cronista 'l'eofilo Prll
do; Mbs Flc,rianópolis de 1958 srla. :Sônia Artlújll e

Mi�s ('ul'iliba do mesmo ano, srla. Marily MOl'jen�em,
nhrindo o grande desfile patrocinndo pela OiJ>l'Onal, na

sexta-feira treze.

Rl.!� .;Ur.;.t.l'..... I.amêJnl
Ter-reno

OU,lJ,IJ.L
CII()lJO,1 nIUalUp.,llO·1

OIJ1VH:;(D 011 OMUOll

Ven�e�ores

(eiPl'aia particular)
Rua Dons. M:..fra
(asas

'rorrcmos
nua Juca do Loide I' O('S ..

Pedro Suva

NÃO

POl'IT'ICA

L E I A

ECONOMICA

AGRONOl\-lIC!\ :
Rua nes. Pedro Silva
Chocará c/2.600 m

Ofereçu oportunidade a

I,es,.oa.� jovens que quei
ram trabalhar como Vl"n

(hjdores Ramo Lucrativo
honesto interessad"s a-

Sua- biciçJcta esta velha? �iio se preocuPe, n RA presentar-se com docu-

mc:nto� � atestadQ d6 con

INHA DAS BICICLETAS tem um corpo de mecãnico� e
..
tluta ao Senhor Antônio
Carlos, Hotd Cruzeiro, tIas

pintorcs especializados. que lhe a retornara nova em J8 à� 20 horas.

Rua Frei Caneca
Te:-remos com vista pIa
baia sul COQUEIROS

Rua Frei Caneca
Terrenos

Jardim Ribamal" (Prata do

Meio)

ESTREITO
1311ud au SOU<lJJ<l.r.

Rua Copacabana
Chocara dc veráneio C/4 .

900 m. cf plscina de 50 111.

ENSEADA DE BRITO

Rua Ravnundo Côrrein
.
Casa ç/lOO m

Casa.

Praia de Fóra
SIt.lo e/52,OOO m1

COQUEIROS
OFI!RECEMOS PARA PAGAMENTO F,lIf '\0

M�8ES, TERRENOS COM ÓTIMA LOCALIZA

�tL�A�U,'\S ,JUCA Ou LOIDR E DER PEDRO

lNFORMAÇüRS S":M

COMPROMISSO F. !rlA

AO LOCAL.

Rua Felippe Scbmidt, :n - Sata 2-A

= -==-=

U Para almoçar e jantar bem, depois de sua
ti casa, QUERfiNCIA PALACE HOTEL

�-----------------�,
CLUBE RECREATIVO

6 DE ,J A N E I R O
ESTREITO

PROGRAMA no 1\1ti:S DE JANEIRO

DIA !2 - Bingo I)ançante
DIA 16 - Broto!ân(hn em Sociedfltie
DIA l!'l - Bingo Dançante
DIA 22 - .B"1ngo 'Dall�antc
DIA 28 - Gl'ito de Cnl'nfl"al
DIA 26 - Bingo DRnçnnte

ligorosnmcnte "crIl exigidfl n carteirn
f;ocinl e o tnlno do m�s.

I
I
L__

�
____________.::;:::::::.'-_;:;::::-:'-;_;:..::.;::::...;.......,""-�,.".��"_"'��"'.,: ....t��..y;'.���*;.$�W�.�"':,.',�;;;,

...'!!il!!�....""",...,
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NOTlCI1S, DO INSlfTlJTO BRUIUlRO

DO CAFE'
I

Instituto Brasileiro do ca
ré. Sr. Salles. o sr. Artl1ul'
S. Ootdesberg, coordenadod
do primeiro grupo, agrade
ceu a atencão de Que foi
alvo .no Brã�il. acentuando
a certo trecho Que "OS ru

r.'.;,ze" eostaram- imen..,
mente da visita as planta

���i g:le�:f�'a �!�o:ia�_nc��
mo pela hoSPitalil�ade pro
porcionada pelos proprie
tários dai; fazendas e seus

familiares aos vtaltantes.
São Os seguintes Os jor

naleiros americanos com

pnnentea do seguri(lo gru

po, que chegaram onl1ãill <lO

Rio em avião da Varig

i::s��is �:b�;rtde 'G�i����:
ooempetgn, rn.. Du�ne
Serrltslev, Solvang. Caüt.,
Bruce Bell, Ogden. Utah,
Ronakf Copeland. Texas;
George Brooks. Wilson,
NY; Mike Ri'_'n;;, sate:n.
Ohio. .-\ compauuanrtc os

jomaicrros como supervise
res vieram os Srs. La ..... -

re�'ce Gretder, de Ogden,
Utah, e Robert J. vea-rev,
Champaign, jtttnots.

Seguiu cara Os Estados
Unidos, neta Panamerícan,
o diretor do IBC, sr. osver
do Costa Rego, que vai de
presentar ? Autarquia na
VII Convenção Anual da
"National cortee asseta
tton", em Bocca Ratton,
Ftõrtda. Nas convenções da
NCA se reunem enuetmen
te O!; representantes do
comércio e Indústria elo
c a f e norte-amartceoos,
quando se faz a análise
nas atividades do ano; an
terror II se revelam as "dl
retrlzes básicas para o mo
vimento do ano ínícíaote.

Chegou o Segund.., Grupo
do� Jornaleiro", Americanos
Já edá no Rio o segundo

grupo dos íoroeíeíroa ame

ricanos premiados pela re

vista Family Weekly com
uma viagem ao BrasiL

qU�I�c�:�eu �o:e�p��im�l�
ros visttantes. percorreram
fazendas de café de São
Paulo.
Em carta oue endereçou

ao Chefe do Departamento
de R{'�a(iões Publicas do

Busca-.pés

,A!; 16 horas o Governa
dor eleito, trajando terno
escuro, tendo à sua esquer
da o vice-Governador e à
frente o Chefe na oese
Militar da administração

��d��t;�l�g�r-��c�l��;a;��
.'Jncl'iI'Os da Policia Mili
tar, ao Palácio da Assem
bléia Legislativa para pre1;
tal' o Compl'omisso Cons
utuctonat.

EM
qUALqum
VIAGEM
AÉREPJ

PARA
QUALQUER
LUGAR I

�
CRUZEIRO

�PRAZ�
L

RIO, 17 (V. A.) - "O;;
ferroviários servidores pu
blicas estão se articulando
para uma greve n-lci�nal,
caso não sejam ateecndas
suas )'eivindicaçõe!: quanto
às leis de classificação e

erimonial de posse do sr. CELSO RIMOS
no cargo de governador do Eslado {i,��:;;§ri:;:}�lS;!iÀ medida que fie aprnxima a data de posse do novo apôs fl..\ despedidas, sere sembíéta Legislativa e Pa- 5 - A seguir, o Governa-
guveruaute do Estado, sr, Cell<(J Ramos e do seu vice, sr. acompanhado até a sua tecto do Governo. dor Celso Ramos receberá

j)oute� de Andrada, aumenta a expectatÍ\'� entre a. po- ����êr��i:, :�oa�ige���vet: G�vêrn�n�:, �Oe:r!�ácl�c�� ��l �����ime<;tos do povo

Jlulaçao ca�aflnells,e,. mormente a dest_3 :apItal. nadar fio Estarto e pelo sião, (I Goverr".:Idor cetso 6 _ O Governador doO Gabinete Militar do Excelent lssime Senhor Co- Chefe da Casa Militar do Ramos assinara o prtmeí- Es.'�do comunicará, Ime-veraaríor do Estado, de acôrdo com as Normas do Ceri- Governador Celso Ramos, ro decreto, Que será o de dtetamente, sua posse ao
monial, ncubu de dietribuir o Programa de posse do 2 - O sr, Celso Ramos, nomeação de seu secreta- Presidente da República,
Exmo. Sr, Celso Ramol-! .nc cargo de Governador do Es- rvceberâ r,la ocasrão da -no-do Interior e Justiça, '.10 ao Vice-Presidente e Presi-
tado de Santa Catarina, que constará do seguinte: tra.!lsml�são do cargo, as' qual cabe referendar os dente do Senado, aos Pre-

PROGnAl\IA - 31 de Janeiro de 1961 �fr�f:�: ��;�:��oa (i�e't�� I�e�%��:� �eec���;�o�ã� ��� ;;�en�e���I'�!�ar�rl����io Governador, cujo man- tropa, díaponlvel d," guarru- tros auxiliares írnedíátos s'edemt � eoa Governado-dato se encerra, à porta cão estadual, postada em. do Governador, res dos Estados.

pr�c.!�.�1 ��ri�::��IO. H I
frente ao ediCiclo da AlI- 4 - Após '2 nomeação do

Ike aO Congresso:, Orçamento
Militar recorde, em tempo de paz

Achas ao Lume
GENTE DEMAIS

1
.'

Trinta .. nove detento
res do Prêmio Nobel e mais
umas cem personalidades
importantes. encabeçado
por Julian Huxlef pooiram
â ONU. cue determine me'

didas de eontrôle de nata

Iillo.de no mundo inteiro,
O mundo estâ cheio, Tem

gente demais, Pelo menos.

é (f que dizem, basea�o�
em seus estudos. aquele...

ilustres senhores,
O problema tende" agra

"ar-5e, Nasce cada VI'Z

mais gente. E, pelo jeito,
mOfl'e cada vez menos,

Vamos ficar inflaciona-

dOthd�s:i� :;��:d:��� t!';-

tabili7.�\r a produção, Uma,
é matar gente,. Outra, não

deixa.' que nasça, o q!.l�
vem dar na mesma, Nao
deixar nascer, é matar tU'

fe���I:.:;te�ell) primei�1)
processo: matar, E' maIs

IImp,i e se pode fazer uma

seleção mais justa,
Com.eçal'-5e·ia or ,mat�r

todos os doentes meura.

\'eisj Depoi..... o:s veLhflf;, be�l
velhos, Por fim. os ma"l

ou menos doentes I' O>;

mais ou menos veLhI).�,

I'amos e�quecendo, Os

primeiros mesmo, seriam

osA��,im::::s eey��:!i:!:��
tambem, (IS senhores dou·
tores deputados,

S, Ll'ma e Silva

pa rtdade", c1.ecl-arou hoje o

sr. Jusê Soares da Silva Fi
lho, presidente da União
dos Ferrovlârios do Bras!l,
acrescentando. "Os ferro
viárín, não receberam o no
vo saiérío-ramute e a gr-a
tiflcação (lcUclonal t:.� �uo
no de trinta por cento sn
corporado e e mprazo deg
de o dia 1.0 de ,julho do
ano paH::.'.>,do, Esta situa

ção, cum o� níveis de .�e�·
eísác ea RMe s'errovtane
Federal concedendo=iões a

bono de 44% rôbre os sala
rtos vigentes a 12 do. me�
mo mês de julho, pai J VI

gor na data cia Lei da Pa
ridade.
r.embrou v dirigente da

c!a;;"e que a :\sfoIemblél3

;fa: f��ro��;r��:emr���i�\�_
CUritiba, havb decidido
eEperar até o dia de untem
o pal'lamento do novo �al�
rio-família e dos adiclon'll";
sóbre o abono de trinta par
cento !neorpor<'ldo, co

mo o ('llouadramenLo ime
diato da lei de clafl8ifica
ção, com o"nivei� de ven

cimentol' ela parid'ade,
.

e

atribuil' ii. adminlstraça,)
nacional d;-t União doe Por
tuários do Brasil o encargo
da utticutação ôa greve
dnclonal, caso não fossem
cumpl'lcla:; a" elh cm refe
rência.
't"t'11ormou t:.IInbém o r.

.s'Tfva Filho que a fUreção
nacional da 'União dos Fer
roviários do Brasil js. arti
culou um esquema da pa
I 'dl1sação geral em todo o

terri�rlo brasileiro, uma

"ez Q� as a�semblélas re

gionais aprovaram lufe
gralmente a (Iecisao toma
da em Curitiba. AIrlanhã.
na assembléia geral éonvo-

��;ã;�! ���!�i��t�,����;
ferroviários '.ltê hoje não
forem 'I'ftendldos,

Consta que o Tdbunal de Conlas vai fllzer ses
sões especinis paJ'a julgar o cn80 do nl'ame fSlrpa'
do - L'l milhões, ("Ida baixa (oi agora lledidnl Vai·
taremos "ii cêrca"!

x x x.

As ordens para a donçiio (It:' fl':lngus, fl'ungos (l

pintos, foram I'fisgadas,
Será que é PUI':1 que ;"t corJa rebente no ponto

mais fraco?
Como ê melancólicll 11 "fnlllgnlidade" humana!

xxx

:\10l'udol'es da Rua Monsenhor Topp estão alar
mados com o jil>e dn Delegacia de Policia de Cri·
ciuma. É que o Delegado veio IlprelHlel' 1\ dil'igil'
aqui na Capital, no escuro,

Nem tudo, pois, que brilha é "Queluz'��
xxx

Na Assembléia ainda existem 3 cargos" ii
venda. Quem quiser adquiri·los que arranje nume

rário e faça a armada, .• "Cola�o""

."i
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