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no CarnavalCinema Europeu e Americano Julgamento
toceo

Romeiro Neto e laerte Munhoz, res pectivamente na

acusação e na defesa
Foi marcado para hoje u

julgamento do maío--méat
co ca Policia Militar do E,o;
Iodn. Major Hamilton Pin
to Stocco, eue assassdnou,
a tiros de revólver há oua

se (lois anos, o médico dr.
Antonio Dib Mueaí, no seu

consultoria no Edificio Ipa
se.

Duas vêzes foi marcado o

julgamento, e nostencr-

mente a+lado, por recursos

intrpnsts pela defesa.
A expectativa reinante

na capital é .rrende devido
à p r o .i e ç ã o tanto
da v t u r m u como
do agressor. Outro capitulo
à �.rJfte no julgamento de
hoje será o duelo er!tre a

defesa do major Stocco e a

acusação; a primeira será
integrada gelo eminente
advog",o professor Laer
te; Múnhoz, famoso cri
mtnnusta. voncoetor de tnú.

jmerns memorávet; onta-

lha� Judlcial.� e pe\o dr.
Newton Onerem A acusa
ção estará... a cargo do não
menos famosn Rom(:�ro :-�
to, conaíderado O- major
crimir,'Jlista do País e d05
mais ramosos causídicos
bresneírcs, Que auxiliará
o esrcrcade promotor pú

blico desta capital, dr.
Hélio Sacftottl de Oliveira.
Espel'l-�t Que o !)úblicQ

comoneeca 'em masca ao

Tribunal de Justtr-a, tal I"
o jll�;l'êssc (lllr eo;tá e'os
pr-rtnndu o jutnamoeto.

Darmy Kaye William Holden.-\nnette Strovberg Julietle Greco Jeanne MoreauGary Cooper

l\rlisÍfls famosos do cinema americano e europeu estarüc, liste ano, presentes ao carnaval carioca: Annete

Vudtm, j ultette Grecco, Jeanne Moreau (Les Amants}. Ludmtfln Techerina, Gary Cooper, William Holden e

nanll�\' Kaye. Estes artistas abrirão o carnaval elegan e cartncn. no súbadn gordo, no Copa e comparecerão nu

.•\lllnil'i)ul. (Pntua colhida"! de O GLOBO).

��e�ará a �w mi��ão �e tODela�as a �1}oUu�ão
m��a�;;�:i��ãOno d:�t:(�;V�� catarl'nense de carva-o f��.�:ti,�,IJ� !��;' aes��elCC�'�:�� ���ns���tee�re�,���l;�����Ocri�
Santa Catarina, no qutn- cueseneecão da" nossas ou um de"eoulHbrlo na

quente agora inici'ildo, po- ferrovias, t!"adicionai�· ca- produção do cnrvâc catarí-
derâ atingir em i9"65. a no- -nnls do consumo do ear- nense. Qtl'::mdo maior for n

vceentos e cinquenta mil Vão, ('xi�e para estabtnda- sollcitaç5.o dfi' carvão me-

::��li:d::d;l��n���� ��:� r:��s�.���za_�e:�;::e':��r�:�:� �:6�S5;������a:la��s�ás� ��1 d:Q���i�����e���vú����� �:Ir�l;���n,t� d�x����ao_�e�
ruí O�valdo Pinto da Veiga mente do nosso parque si- 1962,800 mil: 1963, 850 mil; perfeito do" canais de con- que se vcrtncnrã com o

ex-Diretor da Comissão E- derúrgico a cocue posnibi- 1964,950 mil; 1965,'950 mil sumo do carvão metalúr- crescimento ôe nnseo par-

xecuttva do Plano de OJr- tttaré à produção em Santa toneladas. A despeito da gtco e do carvão de vapor". que �idcrúrgico, maior se- Fazenda denuncia manobras
vão Nacíonnt. para debate ce.t.nne das .s:eguintes real vantagem cue apre- rã a nuantidade dlspom-
no reeem-rtneo Seminário quantidades de -s.:-vão me- -santa o carvão catartnense MAXIMA ATENÇAO vel de carvão de vapor. R I O -

Sócio-Econômico do g�Cã.·do \talúrgico considerando de poder narttetpar da-pro- cujo mercado está em rr-an- do�e�n�!r�er::do efi���u���,
presfdido

.

pelo industrial uma «uotu de cerca de duqán de cooue mebalúrgt- Mais tdíante. ,�'se o Co declínio. O Plano do
câmbio, respensavejs pela

corso Ramos em Florianó- sessenta mi! toneladas pa- co para as usinas slder(lr- General Osvaldo Pinta da Carvão foi estrutUrado em súcna desvalorização do
Veiga aos participantes do 1950, com base no mercado cruzeiro nos ultimas dias,
Seminárior Socio--Econõmi� de carvão de vapor para acabaCll di' ser' denuncia-
co de Santa Catarina: "Ao

Ofl meio� de transporte fer- dos em nota distribuída

carvão catal"inen,;;e deve ser rovlários e marítlmoÇ Da- :��o ::!�i:t;��t:,a i�:�:i�::preflt'J.da a maxinía atenção da e�til explicação, o" p>H- os propósitos de confusâo
por ser con,,:umido t"mbém ticipantes tIo Sf;!minário apoiados na P,róxim;a mu-

for::!. da-. Zpna de l)rodução, Sócio�Econômlco decidi- dança de governo.

p',,'in. f,lejjJií.,hnente P.t::lO�� r�m I}e'\�;'" ao indu;;triQ.) �dve.rte tambem a re-

a.te��r, até o}�menl :çel�Q..&amQ:; Q.Ue �Jl,,?unt9-- .. f�lda uola .(\u(,>, � ocr!!],,-
ao .,,;'1]01' �\tlel"ur-g!có em e. mereces�c a maior atenção tIrem as ati?!d_ de" de tah

_pan�ao, ao setor de tran;,;- de. �eu Oovêrno, � inlci_ar- ������'��enfoer��:.�!O;:;�porte, em retração, e IlO se- �e no pró"lmo d:a tr:nta sas que opel'am 'legitlma-
tor �e eletricidade, em de· e um. O conhecIdo Ilder mente naquele mercado o

senvolvimento. O fato de dos homens o:!e emprêsa do govêrno poderá chegar àté
todo o carvão não �er si- Estado sulino se acha em- li tuspensão total de SU,!:;

derúrgico e ClI existência penhado em_ um estuão Sô" �:n���lb�O� mercado livre

da,:; (luas tendências OPOS- brc a O\l('SblO deflde o ano A NOTA
tas, a (lU(' nos refNimu,;, p��i �do. ';Nêstes ultimo,; dias, CU'

mo resultante de mar:obra�
cambiais alta'mente nrcju
diciais ao paifl. vem OCor
rendo sensível alta na t1axn

Denys e Pedroso Horla os dois minis
Iros' já convidados po� Jânio
RIO, 18 (V. A.) -

o marechal Odilio De
n�n: e o sr. Oscar Pedroso

!���;.I('. S::ãO�li:i:��:�tiVd�
Gllerl'a e o milli�tro da Jus
ti�:\ do sr, Jftnlo qua·

ares, Silo ête, os úntcoc
nomes já assentndos e nb
sotutament-, certos para ti
eurnr n(l Mini�tério. Foi
(I (Itll' afirmou, ern Rl'{lirp, II

t!('llllt:utu fl'l1l'r:11 João ('11'0-
ras.

do dólar no mercado livre
de cámbto alimentadas no

propalado Iundamantc de
que o nceo !ovêrno não
abordadá, de imedi'Jto,
v<; problemas de ordem
c ••xblal e de comêrcio ex

terior.

E' tanto. mais evidente o
propó!";!to de �onrnndir o
mercado ouanClo mais cla
ro �e torna C:\.Ie nenhum
govêmo podcra' det;de o
IniCio de :-!uu ge�tão, rlei
J.,: .• " !"'t' considerar os re

flexos negativos na econo
mia -':!o pais oue t:lis manu
bras produze'.11, em detri
mento tambem, do i!'.terêfl
-se ime(fjato das emprê.!'M
que opel'am legitimamente
no comerci\) L'xterior do
Bra"J1.

A Cartch'a.t de Cãmbio (10
Banco do Bra!!il �tã h:lbi·
litacla. em e;;cala mOllera
da, ::. sUIIIJr a" demandas

���gi�iJ.�:� d:''::�{tv���ér��o�
vem adotando,

Como sempre faço aO despert�l.!·, I'eco- Luta duríssima, cheia ile altos ,e blli·
Ihi os jornais ':11 mllnhà, deixados sob a xos. Tempo.s hor,.ve (;m que eu !!entnl iJ.ue
po.rta do apa.!'tamento. Antes de leI" mi- o/ bravo lutadol' entreital'ia o!;l ponlos.
nha l'olúna, paI:!, po...;:,;íVf:'i� reclrnnaçi)cs à A�ex ,qall.;,htlvi\ 0, qLo.� -l!1l�1l1!1_: mil!! ga�U.l.vtt
f'e\·i"ii.o. - (1 {jue felizmente, não tem o que nao podo\. CEI·ta vez, me telcf�
Llcorrido nos últimos dias _. deparei com nou: - "Um "mnde· abraço paru voce,

o clichê e excelente noticia de primeira Passei no escritõl"Ío e não o encontrei.
página do anh'ersário do meu velho ami- Um abraço a Loli e beijos nas crianças".

��f��dd��b�lo �aS'r:dO.da Silva, antigo Go- �s�Pd:: fé�'�l�<; v:� VC;�bOl��?OIS:;J�x�
___ celente para as meninas. Um grande 1\-

Há muitos anos não passo a data de hraço em �eu pai", --:- ·'Não. �enato, yo.u
hoje em Florianópolis. Se a poderia ter para o.Onente Méd!O. Far:l uma sen.e
esquecido em outros tempos, nunca mais sensaclOn�1 de repol't_agens sobre os, efel
conijeguí fazê-lo, de�de que a fatalidade tos da o.c�dentahza�.ao da TurqUIa na

golpeou fundo meu coração, fazer;r.do-o atual polItica r.li\·onela. Laura, como :;lem
sangrar com" mesma intensidade com pre. acha uma loucura, mas acabou con

que sangrou com á perda de meus irmãos cordando e iI'ú (amigo". Nossos <:!estlnoll,
levando para junto de Deus essa alma de identificados !la e!'cola primaria, em

eleiçfr.o, que foi Alexandre Marcos Kon- Hajai, p�O�s�g,tiram irm�na_dofl. nos ban·

�����idoo Ael�}uerido e tão pouco com- ��Thi�a.glD����s� �:tJ;�I�����on�b.7E�la�i� ,

___ de São Paulo". i;nra onde me levou uma

18 de janeiro do ano precedente ã sua carta do Dr. ;.Jerêu Rt\mos ao seu pI'imo
mOI·te. Não suportando u canícula, diri· Nestol' Rangel Pestana, Maifl tarde, em

gia-me para casa, desejollo de um shOl't outros jomais ,do Rio e na F.mbaixu.tln
c de uma tarde na pI'aia, quando, li porta Alemã no BraSIl.
da Cíl.mal'a, E!ncontl'ei Alex, já visivel-

.

mente abatido, mas '��mpl'E! transbol'dan' Combatido, �,olertemente. pelos seus,
te da alegria de viver e e.�cravizando fi impedido tie pretender qualquer cou"n

gente com a palestrh. l20ntilhada de gra- nll politica esbdual, Alex teria si<1o 11:1'1ln'

\�a e de il1telLréncin. Di�se-Ihe que il'ia de e brilhante representantE! de Santn
tomar a lancha para Icaraí. Nâo suporta- Catarina na Câmara. Durante largo tem-

_ \'11 o calur. 'Deveria ter ido ao Ministério po foi, êsse, o �onho acalentado POI' nós

I da Educação 'nogtl'ar no Profe�sor Lodi am�os. E� tenho a
_ iml�ressf\o de que o

Iuml1 carta que recebêra do Diretor de tena reah�ado, fll' nao fora o golpe de 10
.

minha Faculdade. Mas nilo tive coragem de n�\'e�bro �� ]937. ('l. luta de Alex se

de fazê-lo. A tal'de flufncava, fez tao mtenlla e trepIdante qltte aquele
___ corpo vigoroso, l?elo e esportivo começou

Pl'lIia I'ois/\ nenhuma. Quero que você a ser minad.o tl eorroído pelo cãnc�r qu.e
,"{I tomigo. agOla, a uma igrejll. Foi uma o matou. Vmgo;]'se, aSSIm, na teatl'alJ
feHtidade tê-lo encontrado. Quero passar dade shakespelh'eana, tão ao seu agrado,
alp-llr.,; minuto;; rom você em uma jgreju das injustiças da jH'ópria familia ..

(fuieta. Estranhei. Alex niio era disso.
. .,' .

Embora culti·"l!sse, .rumo todo antigo alu' Na q_uadr� mais ,dlflcll da vld3, pr�s-
1\0 de jeimita, no hndo da personalidade, tes a baqueIa I'. fO! em Aderb!ll que ele
a suave fl'agrãncia da formação religio- encontrou bondade, compreensao e gran
fla, eu sabia que êle não praticava culto deza, No govêrno, .cl'nvidou-o, na!! com�
ll\!tum. Subímos fL Rua S5.o José, em de- moraçôes centenárias de Ruy, pam I'ea!!
manda da Igreja de Santo Antônio, Fi-lo. sal' uma conferência aqui, na Facl!ldade
tangido e espicaçado pela cul'Íosidade_ de Direito. Altlx exultou. Falava nlS:l0 ('

Nada lhe pergnntei. Sentei-me sem rezar, resto da vida como �e fôrfl uma criança.
muito distante de h'do, mas experimen- Alem do mais repetidas vêze$, através
h.ndo pl'ofunda sensação de tranquilida- \'erbas legiti.m.a"l o ('nca_rreg�u de II_S:H.lll·
de.Alex se recolheu paI' alguns instantes. tos de pubhc!e!<lde de mtel'es!':e pubhco

'�i��i� ��i��:jm�l� �ie ���Tide�l�ti�uc:ol: '��'l!��(J'd���je�d�e� �i�!��� �ab�il�et���
"Você, Renato, veio comigo trazer o pre' �ilem·iosos I':estos de solidariedade para
!;ente de aniVBl'!>ário ao Aderbal. :E:le faz com Alex, CO",10 você é grnnde e nobre,
anos hoje. Se Deus, Renato, premiar mes' Aderbal! Eu sei de tudo, Aderbal. Alex
mo os bons. e $oe essa coisa não é tajJia- e eu não tivémos seg;'edos II vida tôda,
eiío, Aderbal é um homem que, em vida,
.iã foi contemplado llelo céu -com II sorte Nlio fle[ se ')" amigos il'üO ho.ie à noite
grande da Loteria de Espanha", à ea!'a de Aderbal. Eu mio irei. Prefiro

lhe enviar um teleglámn. Fiz·lhe, hoje,
Alexandre Konder foi, indiscutível· cedo, o que o '11eu querido A!ex estimaria

lY1ente, a maj� rútila inteligência de mi- {lue eu o fize�se. Fui a Igreja de Sito
nha geração. Amigo, cultivava do belo Francisco, muito (Juieta, dizer a DOn!
sentimento da amizade conceito pitagó' RO!lco. meu solicito intermediário junto
.rico. Imaginativo, es.cl·evendo bem e com à côrte celeste,lqup' Aderhal Ramos da
muita graça e elegânCia, causeur mago Sih'a já hu\'ia, mesmo eM vida, sido con'

nifico, homem de sociedade, êle se reve- templado no cénl"com o I)l'êmio rroaior da
lou sempre mais Regis que Kt;m.der. Os Loteria de ES;Janha e que �e uli houve!;
seus, poderosos no Estado, durante Iar- sem tamhem marmeladas, como na As

gos anos, talvêz par ciúmadas domesti- sembléia e no govêrno do Heriberto, en

CRS, porfiaram em lhe recusar apoio, tão estaria tudo perdido, no duro. ,

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

Luz e fôrça parai
Santa Catarina Buscér�.pés

.

Alguns udenistas bem arr:tnjados na vida _

entre os quais o deputado Sebastijil) Neves - antes de
defenderem o govêrno das pipineiras e dos l>anamãs, ji
se mostram afoitos nas críticas ao futuro governador.

Acharam ruim, por exemplo, que o sr, Celso Rumo.'!
não tenha, nos seus pronunciamentos como gm'('rnatlOI
eleito feito restrições ao sr. Jânio QUlldl'o!ó>.

. . .

O sr. Jurnci Magnlhíl.es, eleito go\'ernndo)' da 1:a
hia, não traçou o mesmo rumo em relaçlio no sr. Jusce
lino Kubitsche'k? Não foi essa tamhém li conduta do
saudoso governador Jorge l.acerda?

. .

Entre os partidos que apoinram o sr. Celso Hamos.
dois deles. o PDC e o PL eram notóriamente janislns
de primeira hora - mesm'o antes da UDN.

Diante disso e do mais que é sabido, J>ode-�e afir,
'mar que nenhum impedimento há para que entre o Pre
sidente e o Governador corram barreiras. O Presidente
não é udenista e não tem compromissos com partido.�.

���i.ferenças do Governador são com urna pllrte da

Em 1951 eram profundas 119 dis.".encões da UDN
com o sr. Getúlio Vargas, insultado de che'fe d" mar' d('
lama e considerado o moti\'O meSm(, da vidn da Elern:1
Vigilâneia.

Eleito governador, O sr. {rineu Bornhausen correu
para uma estação de águas onde se encontrava () SI'.
Getúlio Vargàs e foi levar-lhe u sua solidarietlnde e o�
protestos de estreita colaboração.

Ao receber o governo, no din 31 de janeiro daquele
:100, dizia o sr. Bornhausen:

"Como houvera feito em relação ao povo e ao meu
Partido, levei,. hã pouco. ao Excelentíssimo Senhor Pre
sidente da República. que hoje a'isume o poder _ o

eminente Duutor Getúlio Vargas - os meus propósito..;
de colaboração leal e

..
sineera na sun obra volítico-ndmi

nistrativa".

Pal'a que o parqUe indus
trial catarinense pOsS;]
continuar o seu desenvol
vimento normal, como até
:1 gora ocorreu t.écnicos
em assunto:õ de enen�.ia di
zem "er necessária

.

<I dis
ponibilidade de 202 mil
qUilOWltcS novos até 1965
e de 365 mil até 1975. E.�
te� números eão re.�ultan
te,; de e",tudos apurados e

ab�olutamente seguros, 0-

I']undos de pesoul�as Que
vêm sendo efetuadas no

Interior catarinense há
mais de cinco anos.

O tema foi colocado na

'Jgenda do recem-findo Se
minârio Sócio-Econômico
de Santa Catarina, convo

cado pela Confederação
Nacional da Industria e a

Federação das Indústl'iafl
10t.ul tob a !i(lerança do
indu�trial Celso Ramos. O

plano acima indica-do de
verá ser colocado em exe·

cução' em diversas .".eta�as,
dado o vulto dos inVesti
mentos e a necetsidade de

:;;_e fOI:mar dae,ui Dor di11n

te, en'lprêsa;; que se ani
mem li fazer o Que é pre
ciso .

rios: Cubatão, Sant!.'. Cruz,
Chapecczlnho, Flõres, Gar
cia. Uruguai. Canoa, ItaJai
e �eus diverso!; afluentefl.
Elite último aliás, banha
uma da.� lr.',is prósperas re

glôe!! do E!:Itado, com gran
de parte do Daf(1ue fabrii
c,!tarinense. Além disto, us

participantes do Seminário
lembraram a conveniência
de se detacar O término
das obras da SOTELCA ..

outras menores, de modo
a oferecer as áreas onde
a demanda ê m!·.ior meio
de suprimento a curto pra
zo, A uflina da SOTELCA
poderá dar mais ee'm mí!

quilowate!'; em 1965 e mais
de trezer.tos mil em 1975.
Um dos alvos visados pelofl
membros' do Seminário loi
cons,]grll.do como t quarta
Jjecomendação da subco
missão de energia: "asse

guramento, e""- con!Le
quência, da presença {la

luz e fôrça em tôda!! as I;e

det mur:lcipals; e no:; dis
tritos e zor.lJ.s rurais distri
buir a f'letrlcldade atravês
de coope!'ati'vas (ie-eletr!!i
cação", O aumento do con

sumo tambem foi aconse�
lhado na sexta sugestão
colocada no setor de ener

gh, pri�.\,illllmen1ê �ri1<lído
expandir a exploraçao car

bonifera no Estado,

OITO GRANDES RIOS

Em face das metail vis[\
da;:; pelo plano já estuda
do e oue foi alvo de novas

peSQuisas dU!!:nte o�.de-
bates do Seminário Sõcio- ......-------.
Econu.nico. Os técnicos de
Engenharia e de EletrIcida
de acham interess:mte se

çQmÇ.,l'e �
a aproyeitar os

principais desJ?Ívels e que
das d'águas do!;; sefulntcs

CO�IO t GOSTOSO
(l CHÉ ZITO A falta de autoridade moral parn criticas é tanla

ohn entre os "!lUllnmenhos", (IUe ele!'; lIe\'(,1I1 rica r hel!i
"CIII:uJinhos antes de se defende)'em. néus n50 IH'lI!-;am.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



}'LOUlANÕPOLlS, Quint.ft Feira. 19 de Janeiro de 1961
-----"---....,-__._-

·0 atlTA'}Q" o MAI8 "NTIOO IJIARIO UI MANTA t:ATARIN.6
-----

Lira T. C. - Sábado · dia -, 21
m=:�N"'r'%:P;:S;���

tl
Para almoçar e jantar bem, depois de sua

t casa, (�UERÉNCIA PALACE HOTEL

Grito de Carnaval
EDITAL

JUIZO DE DIREITO DA 1.11. pra e venda Forma CO titulo, givel e Deloyde Rt\j:'l$ _

VARA CIVEL DE FLORIANO" data e serventuário: - Es- Testemunhas". E, para oue - FisêaJizada pelo Oovêrno Federal _

POLIS cntura lavI'dda nas Notas do chegue ao conhecimento (!o I t
-

A lef d 1961E""'vão do E.""ito S,. o- executado, manoeu experhr ns ruçoes para o no ehvo e
Edital �e i1�t�rt,aç::) �m o ��I�:.��r3�0�����3' �i�����, e�� � pre�ente edital, extcatdo I � Exame de Admissflo no Curso Comercial EÍlsito
prazo- (e trm a { as

26-3-1954. _ Valõr do con- 'e�!c:�l�: �':e2����odvee a6�� ��s�����e��I�a�" 1� a Jl:íc�� f:�::r:!���eds�S llci'��
O Doutor WALDEMIRO trado (Cr$ 3.000,001. Condi- ME!tCIO E INDU"S'l'RL-'\ fevereiro, às 19,00 horas

CASCAES, L° Juiz Substitu- cões 'do contrato; (em bran- GERMANQ-.STEIN S. A., e- 11 _ Exames de 2.a tpnca e 2.a Chamada
to, da 1.1\ Circunscrição Ju- 'co), Averbações: - (em ditai êsse que será .Ixado Época para requerer; de ].0 fi 15 de revereu-o.dícíárta do EstlJdo, no excr- branco). Do Que para cena- no lugar de costume e publí- das 19,80 às 21,30 horas _ Início das provns :
cicio pleno do cargo de Juiz tal' lavramos o presente cada na forma da .-If1: Dado ]6 de fevereiro, às 19,00 horas
de Direito da L'" Vara auto que vai assinado por e passado nesta cidade de TIl - Matrículas para tôdos os Cursos
Clvei de Florianópolis, S. C., mim Oficial de Justiça, e 0- Plcrianópolts, Estado de Iuscrtcêo: durante tôdo o mês de fevereiro,
na forma da Lei, ftcial de Justiça enmpanheí- Santa Catarina, aos (Juator- das 19,30 às 21,30 horas

FAZ SABER aos que (' ro, Depositárjo Público Sr. ae dias do mês de dezembro A Escola Técnica de Comércio São Mar-cos, fundo'
,presente edital de intima- Idalino Soares de Oliv('j,'a, de mil novecentos e sessenta. nará no Ano Letivo de 1961, com os seguintes
cêo, com o prazo de trinta e as duas testemunhas <I' Eu, ('l11S.) Carlos Saldanha cursos:
(30) dJas, virem, ou riêle co- baixo, na forma da lei. Fio- - ERcrivão,.!l subscrevo. CURi80 COMERCIAL BÁSICO _ em 4 séries, equiva-
nhecimento tiverem, que -ie- rlanópolis, 23 de novembro (Ass,) waldemíro cescees lente ao curso ginasial
lo presente rica INTIMADO de 1960. (As�.) .roaé

Bitten-j.
- Juiz de Direi",. CUR:q�"Tv�,I��n'tr.COaoD,E.o C.oO,.oNIOTdAoB�L"r,.?cA�oE"-.t,.:,m 3 sér-ies,

o Sr. DAVI �ARTINS ou COU)·t e Edis�n Pereira da Contere com o originai. ... " -vv _ '"... '-.,....
�

...

��:!Dm��::'Is� c�s��l�� :�l.V� �a���Cl���r!e d;U��!� �::!;:ã:aldanha •• diár;���:t:, q�:I���:�l':�fOl�::Ç��,;lOp��e�i,;�rh��:�:a��
da penhora feita em seus velra - DepositáriO. - Ile- • Secreta ria da Escola, à rua Ml\rechal Guilherme _ Gru-
bens, por torto o conteúdo PI!' Eaculaj- Lauro Muüer.
do Auto de Penhora e De-

�

Florianópolis, em janeiro de 1961

ClUBE DOZE DE AGOSTO IlfLTON OOS- PRAZERES
r Secret,ário

COMUNICAÇÃO
A Diretoria do Clube Doze de Agôato reunida, to

mou as seguintes resoluções, que vigorarão para os fes
lejos carneveteecoa:

"Aos vinte e três dias do

mês de novembro do ano de
mil novecentos e sessenta,
nesõ.. cidade de Florianó

pous, Capital do Estado dc
Santa Catarina, no subdIs
trtto do Estreito, once fui

eu, Oficiai de Justiça com'

penneíro da diligência, cida
dão Edison Pereira da. Silva,
ai -:l.epois de sido mttmaôo
por' Edital, o Sr, David- Oua

rim Martins, d<l conteúdo du
mandado do EX'mo, Sr. Dr.
Juiz <ie DireIto da 1.1'0 Vara,
em exercicio - Dr, weice

miro oascees, para pall,:r a

firma comércio e Indú.<;tri:·)
Germano Stein S. A., a

quantia ele cmouente e eera
mil seiscento<: e dez cruzei

ros tcrs 56.�10,00), de Capi
tal, juro" .de mora, nustas
e-seios rio processo, que víe-

-

)' :��: ��c��s;:;� �e�;�� s�e���-I
,

L E
..tl"

I
o executado tenha IWS:o,

( A N ( E R D A P E p,.cod,mos , p.nh?," ,m

bens co exeC\ltado, conforme

I Uiagnó:'ltico e trlltamellto\ j
o Livro n.o 3-L, às flli· 254,

1")E�ÇA8 DA Pt:.:LE _ SíFILIS [)F�P1L\. n.O rle ordem e de tran"mis-

tJ1FS - PLÁS.TlCA ABRASIVA �ã:;Ot.A�.�er�o�� f�:.·6��9 �t;b
n,o 11.719, e Que são os Se

guintes:- 1.0) _TUm terreno

com área de 206,50 m2, si
tuado entre Coqueiros e Ca

poeiras, no Subdistrito do

'Estreito, 2,° Subdistrito df1�-

])('n�;'rI(,I(lgi�:I c J�f!!i��l"á����ndaa Fllculdnde de Me;li ��raci-�ad:;tr�;=n�� �:�;,
COXSüLTORto: Rua Tmjano. 29�- 10 ando onde mede 14 m, à linha ".e

.TA ESTA,ATENDENDO DUURANTF. O l\!r.S DE .fundos meoe 15,50m, e <::O!l

,JANEIRO. !l'ronta com terras dos he:

deiros de Campolino Jacinto

.Alves, extrema de um la'.I!),

numa extensão de 16m, com
terra!! do vendedor e do ou·

tro lado numa extensão oe

12 -metr�:;:, com herdeiros dI'

Campolino ,J_ Alves, Nome,
domicílio e profi�são do ao

ljuirente; - Daviv. G"U'"drim
I Martins Nome, domiCi'io e

profissà'o do transmitente:
Dorvalino M. Machado. 'r!tll

lo de Transmissão: - ComAGUA DE CIMA, MUITA. CÁ POR BAIXO, POU
CA- Uma ilérie de addente.s ur&imamente verificada na

adutOl'a de Pilões, município de Palhoça vêm causando
verdadeiros tI'!1I1iltOl'llOS c abor!'ecimentos à população
nesta Capital.

'

De quando em vez o anuncio consolador de que o

trabalho.
está _pronto e, a agua �ontinl1ará a jOl"rRr. I eSMO E GOS10S0'1As torneiras, porem, contlDuam chorando.

Apenui,;, algumàs gotas como lá.grima-s, que não pu- O C4FE ZITO
déram ser bem. repl'e�adas. _

Depois, o no\'o anuncio: tudo pronto.
A situaçii.o continua, verdade é que Poucas zonas

sofl'em com os desarranjos na adutora.
Enfim, agora sim,
Tudo p1'Onto.
Então, "aconteceu". Acha-se e'm festa o lar do
Abriram-::;e àS comportas da adutorA do céu e- Silo nosso estimado conterrâneo

Pedro mandou água a dizer chega! Jqão Marcelino Filho e Oe

E um vento ciclonico com \'elocidnde de mais de sua exma Senhol'a Dn<).
ni'io fiei qUHllLoli quilometrofl ÇO]' hOl'fI em rajarlas, tre Erotildes CO!1ta Marcelino
meneias cumpletuu a obra. com o nascimento de um ro�

O \'ento era a colaboraçào CO!ll o slong de "Cidade busto garoto que na pia ba-
limpa depende de você", tismal receberá o nome de

De�xoll tudo li?1P�, JOSE' LUIZ MARCELINO. O
Ate a,; arvorei'. tiveram arrF!.ncad·os seus galhos grande evento aconteceu na

�<;êCOf; e uma árvore junto ao j:ll'dim da Praça Benjamin conceituada Maternidade
Constant. veiu ao chão, ,CarlolJ Corrêa. Dado as boas

Ontem, a Adutol'a "compol"tou-se". Irelaçõe..;
e amizades que des-

Ontem, 11 cidade amanheceu limpa. fruta o dlfitinto caRar lrm
Nem pó, poi·.� o grande "aspirador", o sul, sugarll. nossa capii!l.1 muitus serão

toda a poeira. I as felicitações (Lue recebe-

g�l���!�, ��:���Ujaneiro é mesmo de amargar, . :;nt�r tão feliz acontecl-

ANIVERSARIOS ! � sr. Prof. w'atmor Meira
- fir, Osmar Sebastião da

FAZEM ANOS HOJE Fonseca

"lf/III.: - sr. Paulo Roberto oar-
- sr. Hernani Flávio Pretael ctoso
_ sr. tenente Antõnio de - I'r. João Francisco Muller

Oliveira Mendes I - sr. Walmiro .�osta
_ sr, Norberto Brand _ sr. dr, êebastíão Neves
- ara. Vitória Mussi 1- srta. lima Oliveira
- sr. Ivo Noro·nha - sra. Fr-ancisca Júlia Oar-
- ar. Romeu Rui Rocherwitz doso
_ sr. Antônio Vieira Neto

1-
jovens Marco Antônio e

- sr. Pedro Fernandes Ciro Sebastião
_ sr. José Nepumoceno da - sre: AJaide Bittencoul't

Silva da Silva

DR. JOSÉ SCHWEIDZON
-MeDICQ-

.&.ssistente da Clínica

póstto abaixo transcritos

Auto de Penhora e Depôai
'o

Nascimento

Programas dos Festejos
Sábado 11 - Baile de abertura
Domingo 12 - Baile juvenil - na eéde social

Baile de adultos - lia séde balneária
Besun.I» 1:] - Baile infantil - na séde social

Baile de adultos - na séde social
Terça 14 - Baile de ndultos - na séde social
Os bailes começarão:

.

Para adultos das 22,00 hru-ag
Para juvenil das 20,00 horas às 24,00 heras
Para infantil das 15,00 horas às 19,00 horas

PHF.('OS DAS MESAS:
Na sêde balneária - urna noite CRi; 300,O\"
Nr. séde �ol'ial - três noites - CR$ 1,000,00
P:U'H o baile juveuil - reserve - ('RS 100,00

O�.�: - Cadd sócio só poderá adquirir uma mesa

IRolha - 400,00 - por noite,
CONVI'rR:

('ue.a} Cr$ 2.500,00 - pura todas as noites,
Casa! Cr$ 1.500,00 - por \1m3 noite.
ludivlduul Cl'� 2.000,00 - para todas as noitr�.
lndlvidual Cr$ 900,00 -- P:U':l, umu noite,

t
Estut\ante:,; deVid!ente.

credenciados C'l'.'jl 1.800,00
p� a todas as noites.

E�tudantes de\'id, mente ,cl'cdenciadof; ('r� 700,O!
para uma noite.

A posse da mesa nâo dará direito à entrada, sendo
necc5;.,úrios a carteira e o talão do mês '(ali anuidade dr:
1!l61) ou o l'-onvite acompanha{lo de. documento com.pro
,'ador da. ident.idade. \

� � ,

'RESERVe\: "

1.0) - As senhas sento distribuiilas às 15,00 horal
(j horas da tarde) do dia 4 de fevel'eij·o e a \'enda s�r!;
iniciada às 17,00 horas (5 horas d!! tnl'de),

:!,o) _ O pa�amento �erá feito no ato da aqui.siçiio,
:'1.0) - Os cOIH'ites obedecerão às exigências esta

tutâI-ias e só serão fOl'lwcidos das 14,00 its 17,00 hom'
(h1 dia til! ,festa.

. .L0) - No ato da requisição do convite o �ócio soll"
d1antc deverá:

/J, ) - Apresentar a Carteira Social e o talão do Ill(�f;.
B) - Fazendo·se acompanhar do con\l.Ídado.
5,0) - Os -convídados só poderão ser fOl"l1ecidos pc

la. Secl'etaria.
6,°) - O convite _não dará Qireito a mêsn que se1'lí

jColgU:-'l pal't(_.
7,°'1 - A compra da mesa terá que ser feita pe!<

!'l'oprio sócio ou lleu dependente, podendo no entanto a

senha ser entregue a qualquer pessôa, uma vez creden
dado pelo associado,

8,()) - Só será Ipel'mitido quatro cadei)'us por mês:!.
OETER�nN'AçOES ,

'1.0) - E' rigol'o!!amente vedada ii entrada de !llellO

res nos bailes noturno,;, (de 14 a 18 anos - sb a.compa- !
lllUldo de seus pais).

2,0) � No baile juvenil - (dade - de 14 li 18 anos.

S,ol - No bajie infantil não será permitido o u�c
do lall�'a pel'fume,

,,1,) � A carteira social e o talão do mês lOll anui
dllde de 1961) ou o convite sel'ào rigorosamente exif,ddo.'
11 entrli(h1. f

5.0) - Os portadores de l()l1\'it�s teriw (lHe aprel'en
tal' documentos da identidade.

G.o_) - O baile do Departamento Balneário Il'rãi,d
regerá pelas mesmas inst.ruções.

7.°) - Os cartões de frequência não tei'3.0 valai
plll"a o Carnaval.
ONIBUS:

.

Para o Baile na .séde Balneária está garantida a \'01
iu em ônibus especiais.

Serú l'igorosnmente proibido o tll>Q de lança perfu
me .como entorpecente (cherêi-a).

Aconselhada pela prática a Diretoria exrlarece o�

seguintes pontos l'elativos ao Clu·na\'al.
1.0) - Não �erão atendidos, no decurso dos bailes

caso� de esquecimento de carteira l>Q.Cial (ou da mensa.
lidade).

2,0) � Não senio atendidos no decul"flo dos baiJe.�
pedidos ou aquisição de convites-ingressos.

3.°, - Não !!el·ão atendidos pedidos de ingressos a

fotógt'afos,
Flol'ianópolis, 16 de janeiro de 1961

HIRAN DO L1VRAMENTO
SECRETÃRIO GERAL

D" Eugênr:T:om�o!ky°Taulot. FHho -..I'ltt-
Presidente

ESCOLA 'T'ElNICA DE COMÉRCIO
"SÃO MARCOS"

EDITAL
COMPRA DE MAQUINAS

O Serviço Nacional de AÍu'endizagem Industrial

.:��� ';'!l� i::�tt:a�li��:�r:����n5:lemd�1;����p�7i�:I���
presente edital, torna público que pretende adquirir
máquinas e iustrumental para equipar a Escola de
Arirendtaazem de Lajes e reequipar as outras unidades
escola ras de sua Região. õ

As firmas fabricantes ou representan rag de máqui
nas que se interessarem em pat-t lrlprn- da concorrência ,
tju.e o 8ENAI promoverá, poderão dirigil'-se ao enderêço
acrma, solicitando relação das m<ÍcjI,inas e outras infor
mat.:õe.� que julgarem de illterêsse.

A DIREÇÃO

VENDE-SE
CAMIONETES VOLKSWAGEN

o DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI DE
SANTA CA'rARINA, comunica aos interessados que
e8tão llbei'tns cOllcorrências para <1 ,"enda de ,las Cn"
mionetes usa.dafi, marca "TOLKSWAGEN, com as se

guint-es uarac.Leristicas:
Volkswagen-Kombi motor 2818102 � alio 1959 _

côr cinza
Volk1lwagen-}(ombi - moto)' 22]9186 - ano 1!)5�

- ('ôr creme.
'

As propostH� deverão ser apresentadas .ao Depadn
menta Regional, sito à rua Tenente lSilveil1a n,O 25 _

2.0 Rlldfl\' - Plorianópolis, até às 12 hora); do dia 10 'de
fe\'ereiro do :tno em curso,

As despesas .com transferências corr�l"ão por conta
do proponente compmdor,

O SEm"'Al se l"eSen'il o dinbell'o de I'ec,usar toda!'.
ai,; PI'opostas, Cl'I.;;;'O nenhuma delas con\'enha ao seu in
tel'es�e.

Esclarece, outrossim, que o" l"esJ1e�tivo,; veículo!;
poderão ser examinados pelos int.eressados, o primeiro na
Oficina C, RAMOS S/A. � Florianópolis e, o segundo
na ESCOLA SENAl de Blumenau,

Quaisquer outras informações serão prestadas nos
loulif; acima declarados,

A DIREÇ.ÃO

ESCOLA TÉCNICA DE, CO�RCIO
SENNA PEREIRA

ESTREITO FLORIANOPOLIS S. CATARINA

EDITAL
� EXAMF:S DE ADMISSÃO AO CURsd

COMERCIAL BAS1CO
I�SGRrç.ÃO - de 16 de janeiro a 20 de fevec'eiro

ln:A���;r;� g�;_�����121, 22, 23 e 24 de fevel'eiro

lNSCRJ9ÃO - Os alunof; devem l'equerel' a inscrição ati!
o dlil 31 de janeiro

REALIZAÇÃO DOS EXAMES - A pRrtir do dia 20 de
fevereiro

l\IATRíCUJ�A PARA OS CURSo.S COMERCIAL BÁSICO
E TÉCNICO DE CONTABIUDADE

Prazo para iii matrícula - de ]6 de janeiro .. 28 de
fevereiro.

Comunicamos aos 81'S, interesS:.tdos que, motivado
pela falta ele salas disponíveis no IJrédio onde funciona
a Escolil - GI'UPO Escolar José Boiteux - as matrícu
las para o corrente Ano leti\'o são limitadas ao seguinte

,
número de vagas':

CURSO COMERCIAL BASICO
1." sl!rie 100 vagas
2,a série - 80 vagas
3.8. série - 45 vagas
4,a série - 80 vagas
CURSO TtCNICO DE CONTABU,IDADR ..

La série - 60 vagas
2,& série - 40 vagas
3.'" série - 30 vagas

Estreito, 16 de janeiro de 1961
Rubem Pinto da Silva

DIRETOR

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Inicio da lamosa

"LIQUIDaçãO DE VEROIDE"
(ROUPAS FEITAS)

Traiano

.

Bngres de Noooai são atra�ão �os turistas ua I. 8e�ou�a
O APROVEITAMfNTO DESTE REUNTO DO SUL DO PA IS - fAUNA VARIADA b.��::n� c:n::::,";d:",:::

nel Lara Ribas - Que vai

E CRESCIMENTO DO TURISMO ��o�u::!�: ���:�� �e c:a:.��
grande extensão. Fontes

mi-I
PASSEIOS tente presença dos bugres

nerais brotam da terra em Enb'e as principais '
. .tt�a- dos toldos de Nonoal e Gua-

forma de neouenos "gel- cõee da Ilha Redonda - ln- rtta l'.a Ilha Redonda. ses
sers" servindo para Os tu- I dicou o coronel t.ara RitJas �'Jndo também um bom tem

ristas como etrecões Ines- - podemos indicar os belos
po à base de feitura de ces

.quecivel, ainda mais com- pomares para passeios, ha-
tinho.i�, peneiras, arcos e

plementadas por uma caça' vendo lanchas de pequeno

porte para passeia nas pro

ximidades. A fauna tem

grande variedade de espé
cree desde as aves conheci

das' em Quase todo o Brasil

até algu�'as somente vistas

Bugres de xonce; e uma

fauna variada estão reeen

:rlo da Ilha Redonda, em

POSSIBlLjDAOES
DE AMARAL
PEIXOTO

LOCAL IDEAL PARA

do Pais - Indicam dados

eolhídcs por especialistas
no assunto. Dado êete tnte

rêsse, parttctpantas do Se:

minárlo Sócio-Econômico do
ES�ldo decidiram incluir em

sua agenda um pequeno do-

cumento relativo ao tema,

I I
oferecendo uma série de es-

CO�'O E _GOSTOSO cíarecímentos ,õb" • rare-

O C A F E Z I T O tida ilha, que tem cerca de

'-_" .I��:�:��ea':�o�o :i!iO �:trr��
Uruguai, em frente a Vila

Balneária, com uma varie

dade de nõree pouco vistas

em outras áreas, ntates re

chad'.1s e uma praia ce

acnta Catari'na, um dos r�
cantos mais procurados pe
los turista.s da região sul

da ou uma pescaria. Estes
dados foram lembrados aos

estudiosos do turismo pelo
coronel nara Ribas. pesqui
sador de todas as regiões
aprazivels de Santa Catari

na, vísando sua transforma
ção em fonte de rique"',! pa
ra o Estado.

na área.

flexas e perendc aves para
vende. aos veientstes. Os

nativos vivem completamen
te à vontade entre os visi
tantes. Esta é urna atração
que precisa ser mais divul

gada, pois poder! levar à

IIma Redonda malar número

de turistas_ O Seminário Só
cio-Econômico de Santa Ca
tarina procurou Indlc� tõ
das as fontes de renda para
II. sua economsa aflgurando
se em lugar de destaque o

turismo, dadas as conêtcões
Ideais de certos locais no in
terior e .no litoral.

Dentre as aves mais en

contradas se alinham as
pombas cartjós roxas, as ju
Z"itis, o jacu, a racuunas, a

cedema, o Inhambú, o ma

cuco, o pavão, a perdiz, o

l/tucano, o sabiá, canários
I/amarelos e roxos papagaios

II A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare
As conversações em tôr- II lhada para consertos, reformas e pinturas de

no da eleição sucessÔrla. do II qualquer tipo de btctctatas e triciclos, contando II e periquitos, curutras, gru
Sr. Amalb.l Peixoto na pre- II para isso com um corpo de mecnn ieoa e ptntcres II lhas e melros.
sidência do P_ 8.,1:., estão já II altamente sspecializadoa. 1/
bastante adiantadas. En. II - - - - -

- - - - - - - - - I.

quanto o par"b>::- �e-se

:iac���;�l�:E::i: �����: fttenl'�O Golne riO Retr'lto TONICARDIUM poderoso ceruiotõrnco.crureucc p
a recondução do Ministro Jt Il\'U JI U U TONICARDIUM O T.')NICO DO CORACAO
Amaral Petxoto parece cer-

mo ....ado no tratamento da AI térlo êcterose dtsturbtos, d
ta Os proprlos "rebeldes",_ Estamos autorizados pai intermédio de ARTES Pressão Arterial doenças dós Rins e aeurnansmc
nue ,:_em procurando rena (FINAIS INIVERSAL de Süo Paulo que, opera no IRmo
var tOOas as frentes da a- de Retratos a oleo Sépia GI aycn e fMos POI celenes, I
gremíação, não encontram I que, fumas ctendeetínns andam lezal"\do o jrublico

comi MOl ÉSTIA DE SENHORAS�;lE��:e��:�o�n::e�!���� J ;�:�a:u:ec��t;:�;F.d�\��;:Ç�!1 ba�:�l:�:ltar:�:'n;::n t:
do RIO A aceitação do_!?me pedidos, pOIS, no ato de receber tela que pagar preces
d SrlAftmal"QI Pf!!X�eve- absurdos pelas moldurna e vidros separados. portanto C O L I C A S C O L I C A S
rá ser absoluta, já uue � retratos vendíéoa por ARTES FINAS UNIVERSAL SÃO
r�OI vêem: l'.êle o "me-. PAULO lhe' será entregue completo com moldura, vi
nos rui.." e, � êlee

ai
dros etc., sem qualquer ac resclmo conforme V. S .. soli

'maioria das eeseeee esta· cttar. Este é um esclarecimento da TRIANGULD RE-
duas da a�emiaçã.o, que PRESENTAÇõES GERMNNO GODRY., Avenida Per

As revrns ctotorosas podem ser- evitadas com o uso do

na última reunião

partldád8.1 nembuco, 2699 s/I _ Porto Alegre,
SEDANTOL - regulador e tônico de ação seonttva c de

manlfesVolram simpatia pe- Firma Registrada na Junta Comercial sob na 18.j87 comprovada enciõncte no tratamento das cismeno-retes.
lo seu nome.

_

- inscrição 24080,

DOENÇAS DO COR-AÇAO-

SEDANTOL
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No escritório

Para trabalhar com dicit'nci<l e hom humor
é preciso cuidar da saúde.

Regulador Gesteira normaliza as funções
dos órgãos fcmininos, evitando assim o desgaste
de nervos que certos di�t(lI'bios provocam.

Use Regulador Ocstetrn

ACEldNO ALVES, (SILO) comunica nes seus

amigos e fregueses que vendeu o Hotel Mato

Grosso e que adquiriu o

-"""ti

Hotel Londrina
Rua 15 de Novembro, 49 - CURITIBA

onde espera continuar sendo diRlinA'uido com a

preterêncfn de todos os Catartnenses.

===G
ALUGA-SE

Ampla. sala pa ra negórios
Padre Roma 50.

Tratar no local.

011 depôsito sitn fi I'U;!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-,- FLORIANóPOLIS, Quin1a Feire, 19 de Janeíeo de 196J
_____

..0 I18TADO" O _",J8 ANTIGO mARIO U. MANTA C;ATARINt

Na· 'resouruna
Em Bancos

P r e f e i t u r a de F I o r i a n ó P. o I i s
Deparlallento da Fazenda

de Novembro de 1960 , I R Ele E B I M E N TOS P A G A M E N ,T o S
RECEITA ORÇAMENTÁR1A DESPESA ORÇAMEXTARIA

���::�!:\:ode dinheiro I�:;i::��! ����n�,s!l';�:�. ;�::Inceira �!:���:��
Conta de depósito 2.519.758,70 Educação Pública 52.513,40
Movimento de Fundos 1.904.476,00 Saúde Pública 28.425.00 BRASILIA, _ Pela pr]-

Serviços Industriais 175.877,00 metra vez, em t:}.llestra com

Serviços de Util. Pública 1.465.738,60 a imprensa o Presjdente Jus'

Encargos Diversos 60.209,90 celino Kubitschek admitiu
Credo Supl. Dec. 108, 18-11,60 2.750,00 como fato consumado sua

Depositante de Dinheiro 40,00 candidatura ao Senado, por
Fundos Disponiveis 2.519. 758,�0 I Goiás, no plano político. A

Balanço 6.852.958,00 I ríata do pleito, segundo in
--- formou o Chefe da Nação

11.204:285,60 CR$ n.204.285,60' está na dependência do
----

I' Tribum::1 Superior Eleitora.l,
DlSCRIl\11NAÇÃO DOS SALDOS que deverá considerar on-

5.807.630,80 Na 'rerourarte

"1
6.852.958,00 cíatmente vaga a cadeira

1.099.525,50 Em Banco- .......•..•••••••.•••.. 1.714.808,20
I ���;:!�::n:n�e :�io�da pelo

CR$ 6.907.156,30 CR$ 8.567.766,20
' --.------

Movimento da 'I'eecurarta, em 29 de Novembro de 1960 --I VendedoreSSaldo do dia 28 (em caixa) «$ 6.852.958.00 U .U t
R EIC E B I ]\f E N TOS P A G A M E N IT O S nrereco oportunidade a

Arreca�!�!ITA ORÇAME�TÁ:i:570,60
I

Àdmm%�r�����e��IÇAMENTÁR��.700,OO! �:bf;a�:;::; e�-::o ��::
Depositante de dinheiro 22.483,70 Exação e Plae. Financeira 34.480,00 dadores Ramo Lucrativo

Educação Pública 40.300,00 honesto interessados a-

Saúde Pública 9.500,00! presentar-se cone rlocu-
1 Serviços Industriais 13.600,00 mellto� � atestud« de con-
i Servlcos de Utilidade Pública 147.247,10 úuta ao Senhor Antônio
Enrl'll'.ÚH>' Diversos 83.725,00 Carlos. Hote) Cruzeiro. das
Credo Ãbel'd Dee. 108, 18-11-60 11.500,00 181'.920 horas.
I{eceiia.'Orçamentária 581,00
Contade Deposito .

30.000,00
Balanr.o 7.174.579,20

Movimento da Tesouraria, em 18
Saldo de dia 17 (em caixa) cr$ 5.688.044,90

:E�k�:� BdR�A�1E���A�I� \ D�S�;S: ���A�n��T�4.:JA
Arrecadação 235.985,20! Administração Geral 46.100,00
Depositante de dinheiro 10.864,20 I Exação e Fisc. Financeira 24.101,60

Sego Pública e· Asstet. Social 2.500,00
Educação Pública 13.000,00
Serviços Industriais 4.600,00
Serviços de Utilidade Pública 17.300,00
Encargo$ Diversos 17 _811,90
Credo S�p1. Aberto p/Dec. n. 180 1.850,00
Balanço 5.807.630.80

5.958_758,80
1 .099.525,50

J. K.
CANDIDATURA

CR$ 5.934.894,30 CR� 5.934.894,30 CR$

mSCRli\HNAÇAO DOS SALDOS

\
Movimento da Tesouraria, em 21 de Novembro de 1960

Saldo do dia 18 (em caixa) cr$ 5.807.630.80

I
.

RECEBIMENTOS' PAGAMENITOS
RECEITA ORCAMENTÂRIA DESPESA OR(;AME:-;rT_4..RIA

Ai-reeadacâo
.

360.728,00 Admíntstração Geral' 24.400,00
Depositante de dinheiro 15.693,60 Exação e Fisc. Pinenceira 19.300,00

Sego Pública e Asaiet. Soeíal 3.000,00
Educação Pública 59.780,00
Saúde Pública 9.350,00
Servtçoa Industriais 1.800,00
Serviços de utilidade Pública 46.030,90
Encargos 'Diversos 56.178,00
Credo Supl. Dec. n. 108 1. 700,00

- .-'-.- . ....,.,.,... Restos a pagar 22.320,00
Balanço 5.940.173,50 GRAÇA

CRS 6. 184.032,40 CR$ 6.184.032,4.0

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS
Na. 'resourerta

I
5.940.173f50

Em Bancos 1.099.525,50

CR$ 7.039.699,00

CR$ 7.636.012,30

DISCRI1HNAÇÃO DOS SALDOS

CR$ 7.636.012,30

Na Teson,·ari'a 7.174.579,20
1.714.808,20

PAGAMENiTOS
DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Administração Geral 9.690,00
Exação e Fisc. Pinaneeira 12.600,00
Educação Pública 43.900,00
Saúde Pública 8.200,00
Serviços de Utilidade Pública 41.885,30
En-cargos Diversos

,

51.236,60
Depoeltente de dinheiro 1.235,26
Credo Supl. Dec. n. 108 7.651.90
Balanço 6.001.211,20

I
Movimento da Tesouraria, em 30

Saldo do dia 29 (em caixa) cr$ 7.174�57!),20
REICEBIMENTOS
RECEITA ORÇAMENTARIA

Arrecadacão 828.544,50
Depositante de dinheiro 15.204.'10

CR., 8.889.387,40

Em: Bancos

Movimento da Tesouraria, em 22
Saldo do dia 21 (em caixa) cr,j 5.940.173,50

REICEBIMENTOS
RECEITA ORÇAMENTARIA

Arrecadação 226.655,70
Dpposit,ante de dinheiro J n. 781.00

de Novembro de Hl60 de Novembro de 1960

) ,

P A G A M E N IT O S
DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Admlniatracào Geral 22.400,00

Exação e Fisc. Pinanceh-n "11.130,00
Educação Pública 68.177,70
Saúde Pública 4.650,00 Agladeçu uu P. Reua uma

Serviços Industriais 9.500,00 )(raç� altun�a{!<l, W.l\oJ.

Serviços de Util. Pública 67.990,40
Encargos Diversos 102.212.50

Credo gupl. Dec. !f18. �8-1l-60 3·100,00
Restos a pagar 1.800,00
Operações de Crédito 100.000,00
Conta de d-epósito 23.396,00
Depositante de dinheiro 20,00
Balanço 7.603.951,50

,Bolsas de Estudo na
República Federal
da AlemanhaCR� 6.177.610,20, CR$ 6.177.61f),20

Em DJnCOf§

DISCRI�nNAçÃO DOS SALDOS

I
Movimento da Tesouraria, em 2:1 de Nnvembrc de 1960

Saldo do dia 22 (em caixa) cr",6.001.211,20
REICEBIMENTOS
RECEITA ORÇAMENTÁRIA

175.643,30
9.:148,60

6.001.211,20
1.099.525,50

7.100.736,70

A Campanha Nacional de
Aperfeiçoa'mento de Pessoal
de Nível SuPerior (CAPlES)
comunica aos interessados
que o SerViço Alemão de In
tercâmbio Acadêmico está
oferecendo 20 bôlsas de es
tudo para o ano letivo de
1961_62.

Movimento da 'pesouraría, em 2 de Dezembr-o dé 1960 deES:2as r::;�::s i�f� d:�aç:.�
Saldo do dic 30 (em caixa) .cr� 7.603.951,50 de outubro de 1961 ou 1 (o

R EIC E B I l\'J E N 'r o S I
P A G A i\f E N !T o S

de alarço de 1962, de:fi;ln�-'
RECEITA ORÇAMENTARIA DESP�S.� ORÇAMENTÁRIA

Arrecadação . 34.800,70 Educação Publica 54. 826,20 ��Ol� :�Ud��u:�:�!:·e�a����
Depositante de dinheiro 14. 782.10 �:�:�::6�: ��d���ri���e Pública 1��: ��Ó:Ó� Compreendem mensalidader;;

Encargos Diversos 95.110,80 de DM 350,00, Isenção de ta

Credo Supl. Der. lOS. 1S-11-60 304.770,00 xas escolares, e um auxilio

Restos a pagai' 15.350,00 de DM 200,00 para as despe-

Balanço 7.058.157,30 sas de viagem dentro da A-

,lemanha. Bm casos especíats
o Serviço Alemão de Inter
câmbio Acadêmico poderá
custear a viagem de ida a

Na tesouraria
Ein Bancos ..

CR$ 8.0H1.328,10 CR� 8.018.328,10

DlSCRI1UNAÇÃO DOS SALDOS

I
7.603.951,50
1.714.808,20

CR$ 9.318.459,70

Na Tesouraria

r

PAGAMENITOS
DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Administração Geral 47.689,20

Exação e Fisc. Financeira 30.565,00
Educação Pública 41.400,00
Saúde pú-bliea 9.400,00
Serviços Industriais 1.800,00

Encargos Diversos 94_097,50
Credo Supl. Dec. 108 ele 18·11:-60 2.124,60
Receita Orçamentari'l 328,00
'Depositante de dinheiro 40,00

'Balanço 5.958. 7ã8,80

Arrecadação
Depositante de dinheiro

CR� 6.186.203,10 CR$ 6.186.203;10
CR$ CR$ 7.653,534,30

DISCRIMINAÇÃO DOS 'SALDOS
Na tesouraria ..

'jEm Banco, ..

Movimento da Tesouraria, em 2'4 de Novembro de 1960

Saldo do dia 23 (em caixa) cr$ 5.958.758,80

REICEBIMENTOS
RECEITA ORÇf.MENTARIA

Arrecadação 337. !lü7,40

Depositante de dinheiro 27.680,30.

DOS SALDOS
Na Tesouraria
Em Bancos

DlSCRllIIN

AÇÃj

..,.-.;�:rrr�1"I,..•�"..,...h!"l!j.".-'I";<'....-r

-�-"-,,�, .. �.-

7.058.157,30 Alemanha e a volta ao Bra-

1.714.808,20 su.
O_� candidatos deverão ter

8.772.965,50 entre 20 e 35 anos de Idade.
E' ímprescmdíver que pos
suam bons conhecimentos
da língua alemã e estejam

P A GA1\'l E N !T O S matriculados em curso supe-

DESPESA ORCAMENTARIA rtor ou o tenham concluído.

Administração Geral
�

45.505,00
. Para os bolsistas que neces-

Exacão e Fisc. Financeira 14.016,50 sitare'ny de estudos prévios

�:�;:Ç��b�i��lica 19:9�:�� ::r:I:::ofi:r�maC:�::I�:
Serviços Industriais 22.950,00 2 ou 4 mêses, de ecôrdo com

Serviços re .Utilidade Pública 40.550,00 o preparo do bolsista.

Encargos Diversos 63.538,50 Os pedido de inscrição de-

Dec. n.c 91 de 10/6/60 5.400,00 vem ser dirigidos ao Ser-

Credo Supl. Dee. 108, 18-11-60 5.580,00 viço Cultural o'a. Embaixarla

Restos a Pagar 360,00 da RepÚblica Federal da

Balanço 7.284.706,60 Alema,nha, Rua Preso Carlos
do Oampoa, 417 Rio de Ja�

7.491.«1.60 neíro, GB, ou aos Consula
dos daquele I-Id.is, em Pôrto

Alegre, CUritiba, São Paulo,
7.234.706,60 'Belo Horizonte e Recife. O

1.714.808,20
. �::om:�::ç::c:�:;��Bé�:

8.949'.514,80 .

no dia. l.o de março prõxt-

de Dezembro de 1960

CR� 8.058.284,30

PAGAMENI'fOS
DESPESA ORCAMENTÁRIA

Administração Geral' 74.110,UO
Exação e Fisc. Plnancetre 42.000,00
Educação Pública 97.684,40
Saúde Pública 4.600:,00
Serviços Industriais 23.330,00.
Serviços de Utilidade Pública' 62.000.,00
Encargos Diversos 81.456,80
Operações de Crédito 70.000,00
Conta de Depósito 78,00
Bàlanço 5.869.087,30

Movimento da Tesouraria, em 1

-,Saldo do dia l0 (emcalxa) cr$ 7.058.157,30
REICEBIMENTOS
RECEITA ORQAMENTÂRIA

405.254.90
28.029,40

Arrecadação
Depositante de dinheiro

CR� 6.324.346,50 6.324.346,50

Em Bancos DlSCRmINAç�ol
DOS SALDOS

CR'

Movimento da Tesouraria, em 28 de Novembro de 1960

Saldo do dia 24 (em caixa) cr$ 5.869.087,30

CR� 7.491. 441,60 CR'

xn tel'-olll'aria.
5.869.087,30
r. 099.525,50 DOS SALDOS

6.968.612,80

CR$

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



E D I T A L ',-""""�"""""'''W'''''' ,,''''''';;;' " .._ ........... ,..... _ ...._...... ........

1. _ De o\'dc� do Sr. CeI. CmL Geral, faço saber a" '" '" ,. ... '" ...... Ir � .. >< '" Ii<"''''' .. "" ... >II '" '" * '" '" .. * '" * 1ft" '" '" "" ...... ". * * ".. * ..... * ". '" '" .. 11 .. * ... "" ........ '" .............. '" .. * '" .. '" ... '" ... * • '" ... '"

quem interessar possa. que �e acham abertas nesta Cor

poração, pelo praz? de �e�z dias a contar da da,ta de SU�
La publicação, as inscnçoea ao concurso para preenchi
mento dali vagns relacionadas:
1 vngn de Capiti'io Médico (Clínica Geral)
1 vaga de Capitiio Médico (Cltntca Pedtàtrtca)
1 vaga de Capitão Médico (Clínica Traumatológica)
1 vaga de Capitão Médico (Clínica de Cirúrgia Geral)
1 vaga de Cap. Médico (Clínica de Otorrinolaringologia) =iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1 vaga de 1.0 tenente Mecânico de Rádio

•

1 vaga de ].0 tenente Dentista.
DA INSCRiÇÃO :....

1',,1 (2el�.������·i�·!���;·i���i�:I'�d�1 ���',T�)�\��;n��: {fL ,. .:
�-

'\' ��i"""" "':: 'I��
...

::,::,[r:�:�I�:���:���!?;:�;��\::�:��::��:�!�\���; �,;v '�.�,,»,."� • ,>.1
,If)

''i)f;"�,..•JCURlldIHiàAr_iaSmA-De nptAeUlaD: -RIOcaso não tenha votado nas últimas eleições nacionais). V2.3 - Prova de identidade (carteira),
2.4 - Prova de bôa conduta civil (atestado de cun-

'

ntn e folha corrida, respectivamente, passados pela auto'

���'�':s��:��a�o����::���i:l��:e:�cujacomarcate- �!. sarda às 9 horas da. manhã :(' 4,
2.5 - Prova de habilitação profissional para médico .

e dentista (Diploma do Curso Médico ou de Dentista,
pa!!sado por Faculdade de Medicina ou de Odontologia
oficial ou reconhecida pelo Govêrno Federal - Dtplo
mas ou Certificados referentes a atividade profissional);
Para Mecânico de Rãdio (Diploma, certificado passado
por estabeelcimento técnico oficial ou oficializado);

3 - DOS ERA l\1ES
3.1- Para médiCos:
Il) - apresentação de títulos na especialidade;
b) - exame de paciente c cm cle�crição p01" escrito

do caso clinico sorteado.
2.3 - Pera dentistas:
a) - Prova escrita.
b ) _ Prova prática oral, de acôrdc com o programa

que será distribuido aos ínteerssados na Se
cretaria do CRST, da Policia Militar.

:S.3 - Para Mecânico Rádio:
n) - Prova escr-ita.
h) - Prova prática de acôrdc com o programa a ser

��<;t����dod�'o;Oliíl��:r��I��:l�. pela Secretaria
.,-_.,----:-_=.,-:----:-_-:::�-;;;-"' __ -"�c=================""""

Q,,",tel emi::;���ó�:�:f:: 1�a�;ii���
1961 n nssocia�ão Rural �eJlorial1ó�olis Socorre .---------"

Por ,0Uo"'"ão d�seJu'!��e�U'�!�E�,Sde �i�" ��,i�� suinocultores de
6 COEEE S !:�HÉ' {R O I'

tório local da ACARESC, a 50::: municípios próximos de

'1
Goiás, noticia muito a-gradá- 1

�����ii:Ç��a�u�a: I�:e:���ja� ���l'i���0�!i��os� t���:�s c�. �:l �::earl�OadO�s��c�::��rll���
um pedido urgente dat au- -ausrucão de também aten- ral.

tondadea ela secretena dll
II

���!��l:�rv�a��o �i�ta�r��� 'II 1��a(�t���A c�:s�1"!��JC�e��:�S�s a�h����u���r�� I:
2.000 doses de vectne contra li qualquer tipo de btctctetns e tr-iciclos. contando W
peste «uina. mal oue vem se

a pnrn isso r-om um corno de m�çnnicng e Ililllnt1(!!(

���:��i�a�:n�;�.:Q��; c�;i�:� II' altamente espectaltaadoe.

graças a ateneão com nue os

dirigentes da A.'lSoçlação Ru

,'_I vem d,mdo à sua secção
de Revenda de produtog qui
micos, veterméncs, nntl

bióti .os, etc.
Tem sido tal a preocupá

caco da Diretoria da A. R .. F.

neste partleular, nue, pode
mos informar existir naque

'ü. cntidade de classe .uma

seccâo de produtos deatlna-

rF.N�*�C�A�UA 24 DE MAIO 839 ESTREITO. do� a lavoura, à t)ecuãr�a à

TRATAR C'O)t GERBER NA FABRICA GERBER I. vícultura etc, Que atinge

r.M FRENTE AO SAMDú _ OU FONE 6316. I a :.�sa de 500 a 600 de tod�s
______ os tIPOS. entre vacina!'., anti--

_ b\ótlcos, jnsl,ticida!l, fUn�g�-

��1'Z AG" o' ;::::..J �:�:,d:;,�:i�,:;"�:.':�� �e,���;
I'-LuaE "E SlD

.

êeses «ue tem sido re.uruen-
Apreciação da situação rtnancetra da Escola;.... ..: II IIU"� te procl\l!.ldo em larga esca- ,) organização do corpo docente para o corrente

t=::= í<=:si � ��sP.��o��:::a�����s.aeo�I��I���I' auo letivo; �"'='���"'=""'�"""'�=:7''='i����
- U a A R. F, tem a finalidade

J. Ree;������l:��:?is;al(iC��gj:::fr�o·de 1961 moADE CA'RBONIFERA PROSPERA

PROGRAMA DO MÊS' feG:t:�:' ::po;a��;:�'ol_�c�as-�'-:�-·é0-:c�-;�-��-s:-":-:n�-oDi-"t_o.'_ EDITAL DEjCOJ/tcAÇÃO
JANEIRO DE 1961 ENTÃO PEV� C�FÉ ZITO

_ Procura-se para família pequena (4 peesôas). EDITAL DE CONVOCAÇÃO
[lIA 22 - "E�CONTRO DOS BROTINHOS" - Ini- L- --'

Tratar à rua Deodoro, nv 5. De ordem do' Sr. Presidente e uoa têrmos dos ertt-
cio às 20 horas. _- gos 104 e 108 § único da lei das Sociedades Anônimas.

"'A 24 - CINEMA - "O MUNDO EM PERIGO" -

Noll'cl'!lS -M'I'n-I's-te'rl'o do Trabalho lndústria e (Decreto-c-Lei n"26 9 9.0), ficam o, S", Acíoníatas des
James Whitmore - Joan wetdcn.

U
ta Sociedade convocados à comparecer à Assembléia Ge-

DlA 28 - �:í�i!Da� 22 �:�:sl� �!a�A���:c��:rk
Da "'Colônia de Férias" do Comércio ��ll��i�aào:�i��r::� �ar:��z:::�ea :uoa�i:dZ S�:i;��:r���

I:IA :H --'- CINEMA - "CASABLANCA" - Hum
de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

nhrey Bogart e Ingrid Bergman g�!.��isOo �::a;!711end�e� a��n:� Servico de Alimentação da Provi- a) - Leitura, exame, discussão e aprovação da
-

• proposta da Diretoria e respectivo parecer do Conselho

CASA iAUDARES, "LIMITADA emT���ia�o��el;�:h��;:: To_ dência Social - S A P S i���;�o��o:��e;:�adeC::p�;6.�;�.i;cio�o�,c:��ento este

MOVEIS EM 'GERAL ���h�:i:I�aO�;S�i�:�, e��e ct��� EDITAL DE CONCORR�NCIA n 'ser sub�crito pelos Senhores Acionistas.
A DelegaCia RegIOnal do SAPS comU01ca .IJ,:I lnte b) _ Reforma do artigo 6.0 dos Estatuto>! da 80_

vivência f��!e1'ne�Íl�el�:;l,e:� lessados que fala leahzal concorlên.cHl admlOlstlatLvf ciednde em consequencia do aumento proposto,
���an�: �ndas épocas. _ pSlll venda de 5000 (cmco mil) Clllxas de madel1 n \ c) - Exame, discussão e votação de alteração
Iniciara! campeonato de zins, cujo esta�o �e �onservaçao poderá "seI �ellfl ado dc outros artigos do Estatuto.

futebol e voleibol. _ Come- 'o Armnzém Dlstrl�l1ldor desta Autal'quI,t, a lua 24 de Criciúma, 30 de dezembro de 1960.

O EN' 1ST A '[caram os "ac�mpamentos", maio si n, �o Estreito: Eng,O Mario Bnlsini
. �om assaltos noturnos aos OutrOSSim, .cOmunlca que as p.ropostas de preço;;, Diretor 1'écnico

Consultório em Blumenau, <-bentela for�ada e i acum adas. _ Já está fun' flue serão abertas às !l horas do
_

dia 24 do. corrente na

definida. Renda ,Escel,ente. Ve�de·s.e por motivos f\U�lcionn�do a luz elétrica e )l"egenç� dos i.nteressados, deverao ser en.vladas par� a

p('riOi'e!! que sera esphcado ao mtt:lessado. 1.
b DelegaCia RegiOnal do SAPS, rua FranCISco Tolentmo

Informações nesta Redação urgente. I m�l��dae��s em nome de '10 lO, até às 18 horas do dia 23 d� c��rente, e� �nvelo-
todos doÇ P. Felizardo C'al'� )e� fechados contendo a ?bservaçao ConcorrenCl!1 Ad,

Idoso. .ninilitrativa·'. firando :stIPulad? o pra.zo de 72 hora�
oara retirada da quantidade aCima, medu\nte pagamen

loà"ista,
Floriallópolis, 16 de janeiro d� 1961

PEDRO JORGE DE BEM

Presido da Comissão de Cotlcol'l'êncin
RINALDO CELSO FELDMANN

Delegado Regional

'U lI.I::\·lAlJU" U WAll'I Al'ITlOU ulA&lO o. 8. C.&TAJUJI ..

reduzidas
�" .� I...L..._

* com tarifas

salda às 16 horas i

� -�.�VAA IG a pioneira
1

NÃO

POrIT'ICA

L E I A!

ECONOMICA

[DUAl CONVO&AtAO
Pelo presente edital, ficam convocados todos os se

nhores membros da Congregação da Escola Técnica de

Comércio Pio XII, para uma sessão extraordínãrte a se

realizar no dia 18 do corrente mês, às 10 horas, no 2.°

nuda r do Edificio Zahia, a Rua Felipe Schmidt, nesta

Capital, a fim de se deliberar sobre os seguintes aasun

los:

Sua bicicleta esta valhn ? Não se preocupe, a RA

I:\'HA DA� nlcrCLF..TAS tem um I:Ol"pO demecêntcos e

ni"tOl"eA especil1.lizados, que lhe a retornará nova em

VENDE-SE
Um terreno rnedinrlo f14,800 m2, .d)m uma ('ns!� . �E'.

mntcl'ial, tendo luz e âgun encanada, sito no mumeipm

de Iliguacú. no perímetro urbân o.

ver e tratar no local com o Sr. Pedro Van Dem

firnck, vende ainda urn porco de 1 ano raça Londras e

r-m ruado de 2 avec para tratores de 20 a 25 H. P. em

onmo estado.

[m�re�a�a �oméstica
rRECISA-�E PARA TRÇ;S PESSOAS. :--lAO

!;'OUPAS.
TRATAR URGENTE
CALCADOS TRltS GARÓTOS.
RUA' TNTE. SILVEIRA, 15.nluna-se casa

COM TRtS AMPLOS QUARTOS E DEMAIS DE,

nua Deodoro, 15 _;_ CAixa Postal 109

If'lefone 3820
_.:. _

PARTICIPAÇÃO
SR, GENTIL VIEIRA E SENHORA

SR. THOMAZ CAMILLI E SENHORA
Tem o prazer e participar o contrato de casamento

de seus filhos

Criciuma 7"1-1961
Cenjz e Paulo

Florianópolis 7-1-1961

LAVA

PROGnAl\1A no J\1RS ÓI� JANEIRO

DIA 12 - Bingo J)nnçante
DIA 16 - Brotolândm em Sociedade I
DIA ]9 - Aingo Danqnnto �.
DIA 22 - Bingo Dançante IDIA 26 - Bingo Dnllçnnte
DIA 2� - Grito de ClIl"na"/1l

l:igorosamentc "crú c"i�idn n carteira
sor-inl e o tnhio .do mf..'1.

V E N DE-SE

Um, Bar e Restaurante cito à rua Conse- '

[ lheiro Mafra, 139 por prêço de ocasião,
! Tratar no mesmo local ou no 5.0 Distrito 1

, Naval no expediente de 12 às 18 horas,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"0 JI8,!ADO" O IIAla ANTIGO mARIO UI MANTA CATARIN.·

l'ELJo;FóNES DF. EMERGF!NCIA

Dr. Helio Freüas
DOENÇAS DR S&NHÓRAIi
PARTOS - cmuROU. --

\CLlNlCÂ OmAl.
A venda em sueveta prestações mensais na RAI- Consultório: Ru& CeI. pe.

NHA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro Mafra, 154. 4ro Demoro 1.&27 _ SIItrl!ll

---. I to, das J8 àa l� hor� Ia!) I.
Peças u acessór-íus para qualquer upo de bicicleta, I

d d Y ...... á I d cant i
pinturas simples e jubileu, consertos e reformas, só na! oRea, m�

a

8�tva :10
���NHA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro

àlafl'a'l_ E�'trel�an_sFonu !l:SZl �

Se sua bicicleta está velha? uao se preocupe, teve tse'1

na RAINHA DAS BICICLETAS, que ela lhe retornara �.------

novinha em folha, Rua: Conselheiro Mafra, �54. DR., LAURO OAUtt ....

U. R .·N Ta
II"CIJllij'U' F.-roand•• d. AiutaQ

K.JIATOR.S
o�\·)\:,tlt �"'I'" _ ,,'!Jí.vlo Alberto ce Amorim '_ Andr4
7'il .. '1'11011."'" - !'"o1rl) !'llulo M�d1aG(l - �ury Ma�ba-
do � Paulo de coseu RamOll _ certos A. suvetre Lenaí

f'OI, � ttOK.�IJUK.:;
.

Prof. H)\rrl'lr". !':ilho _. IIr, i)�w"ld() Rodrij'ue!l Cabral
- Dr, Akide� .-\lJr"lI - I'rof. Carlos da Costa Pereira -

:"ro1. r It h nn ,n:<;;-, :-'!:'Jor üoeroneo Ju vena] - Prof
M!lnoeJitn d� ()r",'liltjO, - Dr. Mi!ton Leite da Co.ta _

Dr Rllh"ll l',,�l:, Pr"r, A. SPi1th �etto - Waltel
Lsnee - nr Ar-v r )"111" 1\" Lu7. - A<:y Cabral Teíve -

DnrRlp";n S"arl', - Dr F'!fl!llIll'll ReJ - limar C3rvalbt
- Fernando Sout-o Ma.lor - Rol Lobo - aoeeneo V. Lima
_ Maury Bor�e, _ Là'l8rO Bartolomeu

FOTOr.-RAFIA - .4.MILTON VIEIRA

J'1JHtICIO.9.
Osmar A, gchüudwetm - Aldo 'ernano...: _ Vlri1i1o DI..
- 1"-0 srunroeo

1C."K.Ió!.NT.\JIIT.

It.pr..... I.çtM A. 8.. l.ara Lt4.
MIO:_ Rua 8eaa'.t 0.., -- , -

Tel. UI'1t
ti. I· ... J. K ...... lt611. 117 _ r ... ' II

1'.. 1. URS".
" .. n-l(. l'fll.cr.tk. d'" ON'T.lJ PQ88 1\)·'"

"fi IlNT-S • CORR:lSpn�DJNTP
oi. T-.d...... luddpjCMI" �ANT" r. ... ".UUIll.

.&.N."C�.I'

.A$SINATUR.'\ ."NUA!. - CR$ 6f10.0(l

A (Hreção nãn se rt'!'i::)(:tl$ahi,lú� pelo ..

,.,.",'·PI!(H' f,,.ntlit�n .. nf\"I Arfip''-'� M!õL�n�ri(\.

REPORTER FOTOGRAFICO
AMILTO N

Reportagens: Reuniôes Sociais � Casamentos
- Políticas - Coquiteis - Esportivas
Atende a qualquer hora do dia e da noite,
serviço rápido e perfeito.
Jornal "O ESTADO" Conselheiro Mafra,
160 - fone 30-22.

Dicicletas Detstar

LUSTRA-SE - LAQUEIA-SE - e

ENGRADA-SE MOVEIS

TI�AT . .1,�IE:-.1TO das SINUSITES sem operação por
liLTH._.1,SO.\ e IQNIS_.lo.CÁO. EXAMES dos olhos e

RECEITA de óculos \:�m EQUIPO BRU,sH-LOMB.
EX.�;YfE de OUVIDOS, NARIS e GA-RGANTA por MO_

DER!'\O (!;QU[PO RHENOL (único na Capital) OPE
HAÇÃO de AJI1IGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

SINUSITES pelos mais modernos processos. Opera elJl
lodos os HOSPlTAIh'3 de Plorianópclis.

CQ:\'SUL'fóRlQ - RUA JOÃO PINTO- :15 (em
(rrme ;\ Radio Anita Garibaldi):

I'·-sTU-DI O ,·.J··U··R··t·D···'·C··O·······
..•

ImSlDf':NC-IA - RUA F'ELIPE SCHMIDT 99
.

�'O � E - 3560.

- � - - - I ...taurtcru deli Rel.� - advoglidu

II �/:/:tl:!�S e�c���;���aa u\I;�n�� p�laavr�;��� !,
Norberto arneo _ advogau-

II DAS BICICLETAS em todos 03 tamanhos e pelo L i Advocacia em geral 110 Estado de

ti �5��or preço da cidade. Rua Conselheiro Mafta

III i Santa Catarina
- - - - - - -I.

CorreBDOn4e.nkl.. ,

A T E N ç Ã O
---

i i.:
-

����'����lDO� =�AtiEIRO /

ARGENTINA SAO PAULO

:�I'F�����\�Ó:':ti�l��n��: ,j-;rõ����e�S�el�:�l.l�.i;' : . I:d SUL AMi'.RICA 50 al!d&r
Tratar na mesma. : Fanes: 2198!i� 2881 •

:-������_��!_ 101< __;

MATERNIDADE (ARMELA DUTRA I
-

='==inm.",

! "!I''''''<i,��R[�,ISÇ� I�EóB�E��O�E �LIVEl[{A !llBWALDO J. R. SCHAEFER

'ror::u::""�fi:�� �'�:���;IU� �:�iCUla BIliar ..:_ Ria. -

��J). l.AHIA. 2V ANDAR

Hh,lt'rosalpiogograria - Radlo,r&fta Obltétrhl ';:s,,,,,,===============,(Gr:nidêit) - Radiologia PedJátrica.
•

l'UlSPOE DE APARELHAGEM MODl!.'RNA MARCA
._-

"MIE" RECENTEMENTE ADQ,!ÍRlDO '

!IiE =--=-=m<NDER'CO �:��:.: B�:::;:j' 'In pnlbU, • 00'- i [lRX'fENrS ClU!J�
ORA, EVA 8. SCHWEIDSON BICHLER

jCLlNICA DE SENHORAS E CRIANCAS
-

;;:��:��\� ,:mb=F�0�1:::'�:"::" "-

F.....Jv1ES..
"

T� IYd!L1oAof(....ONSULTORlO: - P.ua CeI. Pedro Demnro

Estretto

�AUAISU
Cuuo ,,_ ...,.Cl&lt.a01lo,.o IifilOt))1,.)
'ai do, Slntdot.. <lO ••lado.
IS,nICo 110 P'<lt.••tl"Oo ai AI>R
u...). COlUlultw, pIl. aull.Q.a 'lO

aO'pie.l (II C.rldl4... -Ir. I.rde (IM

l6.S0 b.orll. 'Dl 111.111' 11<1 <!<la.w.

�rlo, II RlI' NUlO .. Ifacbllldo, H,
••quln. d. Tlndl.'" -- Til...
nu. R�ld,D.cl. 1111 .ar.�
eb.l G.on 0'110' I a 1<11, _ Til.
U!II·
-_ =

�.,":r.\'4't�&.S"""<9
COHFlCQOM·JE OIIJIOUf' IH

."".

IIII;fttltClKtl.IeIiIIIf,.·1I

DR. WALMOU ZOMEH
ClAReIA

,,,,,100>'110 pele ,.C"loo.d� 10...,.',,_

iul di "'1«IClu. 'u 110' ......11,..".
(lo 9tutJ

t:l_IDuruo P{" '>OnllW... " ••••••. !

'H(lI.II,_.I-OOI, .Slt_'OO <t<I f"o'

Oce,_]o Rowl,u .. I..IUlI). ':1-
IDurllO 110 S.nLOo a. f�lnUlPI "o

HO.plU1 I,Al'.'.iC 'CIo 1110 'U

I.nllro. Jlér:Uco (lo f:t..-ollll ...

C&rld.d' • d. ..,••0.1<1.". 1'1,

C.rlol CO",.
,'OENGAS nl !'IINhO""!I
°AR'I'O� OP••A(lOI!l
f>.� RTO SIl. DOI &MIo ...,_'o

""".ulw,rlo: Ru. Jato puu 10.
d.. 111,(111 U HI.OO IlI3t.... • �

0011;1 bar.. <natO.Ii.. jll.fo�.
10U - lt..ld'lIel., I_" Ii'''.r.'
81't.:oeour' •. 111

--.---.----J
;\1/l r' r:1 ��. A,:"; !'!\ 11 A
(·C'·,�TIIUCAO

E·l'U1�.,('j., .j·;'I1F.:'-iC0IJJH
t "l' ",_, 'u..,f "g/
• �. "., �" ... ," N'

-----_.�

CL!NIC.f. •••.U

••PICJ,tllf"" fllI 1Q.011llI&l oi' SI
t:lDor ... 'I" o,IUllill.. , Cllr. ri ..

1.IOa!,oH IOl.oçÔH aj(UQu, "'.
IlIC",dO f,p.r,lho"D.lto_llrlD.f,rj,

L O T E S

Serl'it,:u rapido e perfeito, tratar COOl Rodrillues e .� 1.D100. o. IUo., 00.0.... 11•.

Freitas ii rua Conselheiro Mafra. J64 fundos".
.

'P'filho DI�..�I,o. <te .uouuu

t:I,nolf). Hor6rto: IO� &l 1••

2� l' 6 IlDru - COD.f\I.I\·l)n"
RUI TiraG,o'n. li __ 1,0 ..... ,
_ FOD� 111<1& R'..IQ'oOLe: •••
l.IClrd. COUIll:ltlo. lt (C....,...
"plllbl _ '0.......

Com gra.nde (acUidade de pagamento, 'en4e-le loWt
a Jongo prazo !!em Juros, $UOS á rua Lauro L�e8, pró-
:-tlmo a PenitencIar1a. Podendo o comprador construir lU'
�asa, lmedJatamente.

Venda.G: Ed1ticlo, Montl'plo 1I.o lUla.r - Sala-Sita .:...

Fone 23ü1 e 2867.

VENDE-SE
VENDE-SE oUma casa sita a rua Conselheiro Malra

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

a�to relevo, soalho de tacos com desenhos, lustres, glôbos,
Jampadas e grande quintal. O referldo lmovel está DO

alinhamento e desocupado para pronta entrega. Negocio
urgente. Tratar na mesma com o pcoprietarlo a qualquel
bora. A venda é por motivo de viagem.

Dr. Hélio �P.ixoID
ADVOGADO

Escritório _ Rua rr.:II11'
Schmldt nO 37 _ lO A.ndar _

8&1& ..
ReI1dencJ. - �"[[l,"'h

Adolfo Konder 0" 27

Caln Polltal til
Telefone - HJ:l

DEPARTAMENTO DE SAÚDE" PAÚDE
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MES DE JANEIRO DE 1961
Farmácia Noturn� Rud Trajano
Farmácia' Vitória Prada, 15 de Novembro

Farmácia Vitória Pra� 15 de Novembro
Farmácia Moderna Ru� João Pinto
Farmácia Moderna Rua' João Pinto
Farmácira. Bta. Antônio Rua' Felipe Schmidt
Farmácia Sto. Antônio Rua Felipe Schmidt
Farmàcia Catarlnense Ruá Trajano

1.0 _ DomLngo
'1 - Sàoo.do (tarde)
8 - Domingo

14 - Sábado (tarde)
15 - Domingo
21 - Sábado (tarde)
22 - Domingo
28 - Sàbado (tarde)

Farmácia Catarinense29 - Domingo

O pl,nt'n-no-'-u,-n-n-,-er-á-.-fe-"-'.-do-p-el-.'-f-ar-m-ã'"''"i.-.-=S'"'o-.""A-n"',õ-ni'"o,-::No""'-II,-n-.-.-c,:c.i"'ãr"'iC:-•.

O plauão rlilírno ('ompreendido entre 12 e 12,30 hs. será efetuado pela farmáCIa Vüõrla.

Rua Trllj,mo

ESTREITO
1.0 - Domingo
8 - Domingo

15 - Domingo
22 _ Domingo
29 - Domingo

FaronRcia do Ca:nto
Farmácia Indiama
Farmácia Catarinense
Farmâcla do Ca'flto
Farmâcla India.na Rua 24 ele Mala

I\ot;.urno será efetuado pelá!! farmácias do Ganlo
.
.dndiana _eo Ga-ta.t;:.,i

�pela )J!O �oderá 'ur alteraàa um préVia autrniz:ação dêife Dep:tr

Rua _Pedro Demoro
Rua 24 de Mato
Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro

ATENDENDO nIARrAMENTE SA

DENTADURAS 'NFERIORES
METODO FROPRIOI'

P'!l{AÇAO GARAN�TID'A

DR, MOORRI5 SCHWEIDSON
ClRURGIAu DENTISTA

11]1'\'(I.\-1AIlO PELA UNIVERSIDADE OQ rARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

HORARIO - das 8 as 12 e das 18 às 20 bora.1
HORAS MARCADAS ,_ das 14 ae 18 bcras
nu."" TRAJANO. 29 _ 1.0 andar

CLlNICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais -

P!'Ob�::S�!� -;'t��l�:I:X:��;;'1 AtaQue�
- Mftnla.� -"

!
Tratamento pelo Eletrochague com aoellte.sla ,_

•

ín�;ll:tlatenlp�a -- Cardlozolorapla' - Sonoterapia e iPSI�l���?oIa.dOS P9Iqu1á.traa_, :
DR. PERCY JOAO DE BOau.o\ iDR. JOSm TAVARES IRACEMt.

CONSg�T1���!A�5T�: l�Eh:r��RADK i
i Endereco; Avenida Mauro Ramo;;. 2Be !
f ••••, ••••••��r:::::::�...... .....J

Escritório de Advocacia
RuI!. Fel1pe Sebm1dt, 14 - 2.0 andar - J'lor1anópollt
Dr. ,"cAclo Oar1bald1 S. Thiago
D�_ Ev1lásl0 Nery Caon

Dr. iosé de Miranda Ramo.
Que8tõel! Trabalb!stas - Caus8Jt cheia, comerClala. crlmi.
naill e tlscala - AdmJD1stração de bens _ Locação e ven·

Cla de tmóve2a - Naturalização - Inventár10l - Cobran·
ON - CODtabUldade: escritas, balançOl, anil2ae, � Der1cl..

DR. SAMUEL FONSECA
CffiURGlAO . DENTISTA

..:. Cllnica - Prótese - Ci.rtlrgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

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

Consultório e Residência;
Rua .JerÔnimo Coelho, 16 - 1.0 andar - Fone 2225

Elclush'amente com horas marcadas

APRENDA INGLES
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42·

Aeroporto Hercilio LU2
Casa de Saúde S. Sebastião.
COAP

2619
3153
3540
3313
3507
2036
3831
2222
3157
6325
3733
2594
62�3
6282
3023

Corpo de Bombeírcs
Estação Rodoviária
Hospita l de Caridade
Hospital Nerêu Ramos
Hospita l Navn l
Hoapita l l\cLilital'

Hospital Sagrada Família
Juizado de Menores
Polícia
Polícia (Estreito)
SA:r-.mú
Serviço Fuueráric
Servico Agua e F.;>gô!o
Sel"vi�o Telefônico
Serviço de Luz e Fôrt;a .

2088
0'

.

2404

c E. VIE'OAS ORLE

Advogado
I'ELEFONE, 22411

Me8 DE JANEIRO
DJA 21 - Grito de Camava!
DI A 2R -- Disco ()anet'!

PROGRAMA E REGULAMENTO PARA
O CARNAVAL DE 1.961

PROGRAMA
Dia"11 - Sábado - Baile de Abertura, às �2 horas.
Dia 12 - Domingo - BlliJe IlIfanto-Jll\'enil, dns.

rõ ns 20 horas
Dia 13 - 2.& feira - 'l'rndicionn l Baile às 22 horas
Dia 14 3.a feira - Baile do encerramento, às 23 bs.

REGULAMENTO
l-Reserva de Mesas
As senhas "erilO distl'ibuidas dia:2 de fevercü'o,

í]uinta·fei!·a, à� 19 horas, /lU séde f:',otlal e a ]'eset'va se
rá feita. em seguida, no me"lmo 10cu1.

É obrigatória a apresentação da Carteira Social e
talão do mês de fevel'eiro ('onente, Plll'a o que o SI'.
Cobrador estará pl'eliente, H fim fie efetuai' n compet{,ll
te contrôle.

IMPORTANTE: Cada senha darú direito semente a

se.�erva de J (UMA) MSSA.
2 - PI'aços das Mesas para A<;;so('iados
Para 3 noites . _ . Cr$ 1.000,00
Para o Baile Infanto - .Juvenil. Cr.� 100,00
Preços das mesas para convidados
Pessoas de outras cidades
Para 3 noite" Cr$ Cl'� 1.500,00
3 - Convites
Para as pessoas em trànsito, poderá a DIRETORIA

ii. seu critério. e sob a I'esponsabilidade de um sôcio, que
ficará sujeito as penalidades estatutárias e que deverá
vir em companhia do convidado, expedir convite, medi·
ante o pagamento das seguintes taxas de frequência:

CASAL . Cr$ 2.500,00, para as 3 noites;
CASAL. Cr$ 1.5.00,00, para lima (1) noite, {'

INDIVIDUAL Cr$ 2.000,00, para as 3 noites.
DETERMINAÇAO ESPECIAIS

É l'igol'osamente ,pl'Oibida II entrada de menores nos

Rliles notumm�.
Solicitamos aos Srs. pais, não lie fazerem acompa'

nlllll' de filhos ou dependentes menores de 15 anos, sen

do que, a não obsel'vância desta determinação, implica_
r;í nas penas previstas por lei.

Os filhos ali dependentes maiores de 15 e at.é 1,11

11111):;, :;ó terão ingresso nas dependências do Clube,
quando acompanhados dos responsáveis.

Xo Baile infanto-Jnvenil, não será permitido o uso

de Lança-perfume.
A Carteira Social e o talão do mês de Fevereiro de

1961, ou & anuidade respectiva, .serão rigorosamente
exigidos à entrada
A Diretoria punirá rigorosamente o sócio que fizez uso

de Lança-perfume, como entorpecente.
Os convites só serão fornecidos (conforme o acima.

determinado), no dia de cada festa, das 14 às 18 horas.
NOTA IMPORTANT�: Não serão atendidos,- soh

·qualquer hipQtese, no decurso dos Bailes, 'Casos de es·

quecimento de Carteira Social, Oll talão de mensalidades
Oll anuidades bem como pedidos ou aquisição de .con"i�

te-ingressos,
'

F.lorianópoli!J,�. de_ aneiro de 19S1
A DIRE'I'üRfA)ii;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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F. 4. (.IINICI4 HOJE O TORNEIO DE GRATIDÃO - Homenageando figuras do nosso ,esporte que colaboraram na luta da F. A. (.
para a organização da seleção cestobolistica que partic iparia do certame nacional anteontem encerrado em Fortaleza, a enti
dade que em nosso Estado superintende o esporte da cesta vem de instituir o Torneio de Gratidão, cuja primeira rodada será ,efetua
da na noite de hoje, com duas,partidas, a saber: Doze de Agôsto X Avaí, e Caravana do Ar X Universitário. Na segunda rodada J

jogarão ,Caravana X Avaí e poze X Universitário, dia 23, e na terceira Universitário X Avaí e Doze X Caravan�, a 26 do corrente.

�spera·se que o torneio em apreço promovido pela entid ade presidida pelo �esportista Ody Varella alcance o desejado brilha
ntismo, proporcionando aos que comparecerem ao estádio "Santa Catarina" momenlos de vibração e entusia� mo incomuns.

MANOEL DOS SANTOS, O maior
da Améri(a do

etléte
Sul

(.OS ANGELES 17 (U.P.J.) _ ecoes esportistas sedo ins- I cano .te r!�(lo Ilvra: Améri- Corr-ídar ; Europa Lívlo Ber- Torneio Atlêtico Anual de

.\tIanoel dos Santos. o astro' critos no Troféu Mundial ca CO Norte, Wilma Rudolph, ruti, Italiano. campeão OHm- Lo", Angeles, u efetu'ar-se a

brasileiro da natecêo, foi I Helms ,
no netm, Hall desta' norte-americana ganhadora pico das 200 metros i'gualan- 21 do corrente. Os demais

proclamado hoje o máxtrno cidade, e cada um dos titu-I de três medalhas de ouro do o record mundial de 20,5, ewo.rth;tas receberão seus

ntléta do Continente Sul- lares recebera uma placa nas Olimpíadas de Roma, em I segundos,
nas Ollmpíadaa troféus em seus respectivos

Americano pela Fundação 1 de prata, o, nomes dos seis

I de Roma: Africa, Abebe m- países.

IAtlética Helms, que anun-I máximos atlétas de seis

co,
n- kila, da Etiópia, earnpeao da

dou também seus eleitos pu- tlnentes • USO são:
-

maratona nos últimos jogos
i'JJ a posição Tope em outros América do Sul, Manoel Olimpicos; Asia, Naeeer Ah- S A 8 O R O S O ?
cinco continentes. '\ dos Santos, �l!idadOr oi::i:IP.i- mad, paquistan�s. astro da :- S OOs nomes do.� !leis desta- co e recordista aui-ameq- quipe de Hocuet de seu pais C A F E Z I TO

e Oceania, Petener snen. da
Nova Zelândia, ganhador dos
800 metros com o recorde 0-

límpico de 1'46"3/10.
A senhorita Rudolph dece

bera sua placa no segundo

Conforme foi anunciado, foi realizudn IUI noite de
segunda feira, a reunião do Conselho Deliberativo do
Almirante Barroso, para a escolhn de seus novos diro
tores. Os eleitos não quiseram nso.umir o cargo, entre
gando nas mãos do Presidente do Conselho Dcuberattvo.
Asstm sendo. haverá nO\'3 eleição II:! prúxima semnnn.

. . .

O ponteiro esquerdo Godobel'to do Pnlsnndú: o zn

gueiro médio e o atacante Nenê do Olímpit'o c II cenn-o
avante Quatol'ze do Carlos Renaux, são nlguns dos ele
mentos visados pelo Marcilio Dias,

A equipe do Palmeiras coutínún liderando o Torneio
Ministro Luiz Cnllotfi, seguido do Amnznnnx, O Palmei
raa está com 2 pontos perdidos seguido dI! Amazonas
com 3,

·

Na tarde de segunda feira, Ioram iniciados os pre-
parativos do G, E. Olímpico. referente ao atletismo, cujos
atletas visando um melhor preparo técnico e físico, par-a

't! :r!;:��I�i\�:sae��:"I:eal���rd:m (�;��ii�':; �I��:'() (����:�'i!'!��
--------1 Orion 'rueotu. Amanhã e domingo, \'o]tnl':1O o._' nuérns a

Ipiranga 1 X 1 treinar.

Duque de Caxias O
·

Nada menos do que 10!) processes toram julgados
pela Liga Blumenauense de Futebol, no decorrer da tem
porada de 1960, através da Junta Djsciplinnr.

No campo do Oswaldo • • •

Cruz, no Estreito, teve lugar O treinador do Palmef ens, abordado pela reporia'
domingo o aguardado mat- gem afirmou que o clube deverá contratar pelo menos

ch amistoso entre O Duque I,rês jogadores para as disputas semi-finais do certame
de Caxias e o Ipiranf-'a, ven- catartnenee. Um extrema direita, um extrema esquerda
cendo este pelo escore míni- e um homem gol, centro avante, são os setores fracos dn
mo. Na partida preliminar clube que requerem reforços,
a vitória cO)lbe. ao Duque I

'.

de Cnxías p�lo
-

escore de--'e .: .

? �P+esidetfre�do PuImairus Esporte Clube, vem de
'.1 O.' ..' publiea- uma nota oficial, marcando para amanhã, uma

reumao extraordinária. com dirigentes, torcedores e sim

pa!is�ntes .a fim de tratarem de novas t'ontrtltações Pelo
grerruo alv i ver-de. A nota vêm aasinndn pelo pr-esidente
Abel Ávila dos Santos,

·

•

Domingo prõxlmo, a equipe do Internncionn l de
Porto Alegre, estará se exibindo na cidade de Crtclumn
oportunidade em que durá combate a ,'ep'resenlac[1O do
l\1clropol, o Real Ma.drid do. futebol cntnrinense.

'

Pelo que se pode observar havel'Í\ uma grande dis
p�ta entre os clubes interioranos pela conquista do pon

tell�o esquerdo Godoberto, pertencanta ao Paisandú. Pal
meu-as e :vIarcílio Dias mostram-Se dispoRtos a ('ontra
larem o atléta, nem que seja necessil.l·io ga:;tar uma alta
:;oma. POl'tanto, Godoberto, cel'tamente, irlÍ ii Leibl0.

\

NOTA 'OFICIAL 'DA HDERACAO , .

ATLETICA CATARINENSE O,AVAI e seu fedo de 60 estam·
1) Apwm a "ali,.,ão d, <lA tab.l. d. jog" ",.1 pado no ALMANAQUE dos DESPORTOS

um torneio entre Os clubes a se,?uinte:
'

A equipe tio Avai Futebol

filiados, denomir.'.Ido TOR- Dia 19-1-61 - as 19,30 horas Clube, urr,I_� das mais tradl-
NElO DE GRATlDAO Doze X Avai cionais co futebol Ilhéu, que
2) Este Torneio sera reaH- Caravana X Universitário conquittou mais um titulo

zado em um turno, sendo Dia 23-1 - Caravana X A- em sua existência ao ven�

JOGO N,o 3 _ PAYSAl\OÚ X OLíMPICO �os �3, por in�erm1!õ'i'V ãe
que na ocasião do inicio da vai ceI' o campeorhto regional

tomp�::!:L:�!�!:L�:�:l;: ;,:::'r0:n:��U�:��Pl:":': �;::�;o��;���:�:,E:,::: :L���:�:�:,�::�;f"��l� ��:. 2�\U�'��:;:::�t';�:iX �: ::��:��io�:�::��:b:��
-

aos 41 e Aduci aos 10 minutos, �:���: �:��IU�a�:fe�:i, c��� colaborou !Jara a organiza- te do Almanaoue dos De�-

Garo�Ou;a�l���� ���!�:���I:i�1'7:;:l�l:o�����a��'0,H��':�n� clulr, Ç!� ��s:������1 C�!�i�:��i� D��e I��t�t:I�,v�n;rotéu GRA �::t���t::O:���:ito c::�;��
�enê e Schippmann. PAYSANDÚ: Aurélio; Ivo, Monte- a �o����e;,o:��:�t�I���t:�� parla do Campe0nato Brafli- TIDAO, a ser oferecido ao be azurra destacandQ os

l.wler e Pécinha; Trança e Waluce; Nilo, Rolf, Julinho, encerl',mdo-se, a,�Rlm, o pl'i- cle�la'�'a" OfU se !'ealizando no Campeão do To�rneio em refc� res6ltadoR dos jél�os em que

Alderi (Rocha) e Godebel'lo, Rendlt: Cr$ 6,400,00. " • l'ôncla, ------------ _

se /�'���o�\l�::�;�����d��to �eOg�:�ll!��-�:g: ���:�;�:ue�� to3�s�:�:n:::�:�� Prefei- ricS� ���:t�a;r,�sD��b�:�m��
Jlllinho pai' l·eclamação. Major Aiberto Bins Neto Dias João Lúcio Baracuhy e

Dr. Cesai' Seara José Santos P'àffl dirigirem
Cte. da EE.AA.MM. Murllo as partidas acima,

Basto� MartiI:'s 7) E,�l caso de mau tempo,
1.0 Ten. Hel'aiti.o Ribeiro Sil- a tabela será recuada

va do Valle 8) Em C:lflO de emp'dte en-

LEIA
Panorama
A REVISTA DO PARAN4.

em tôdas as bancasVENDE-SE
Terr-eno na Ressacada. 200m de frente por 125m de

fundos (2500 m2), possuindo construção de alvenaria

com ínetaiacões : Hidraulica, Elétrica, de esaôtc, caixa

d'úg un i500 litros} e poço urtearano.

Informa çõea : - Agentes da Panair do Brasil S/A,
em Plm-ianópolis, Rua Conselheiro Mafra, 27 -

Telefone: ;� 5 53,
Propoatas : _ Representante Punair do Brasil S/A

para os Estados Pnrané e Santa Catarina - RUIl XV de

Novembro, 279 - 3.° s/303 - Telefone: 4-4484 - Caixa'

Postal, 570 - Curitiba - Paraná.

DAIILÓGRAFO
Prectsn-se de um bom datilografo
Exige-se referenctas
'I'rntnr Editôra Globo S _ A.
Rua Tnte, Silveira n,o 56,

I Fiscaliy,adl� .pelo (]{)Vêl'I�O· "I<'ed.eral)

AZES· do iGRAMADO· 3 X
INDEPENDENTE Z

Não foram,felizes Os

rapa-I
melro tempo com o empate

zes co C. A. Independente de dois gõls.
em sua primeira tarde lute- O ponto à'..! vitória surgiu
bolistica efetuada no corren- aos 28 minutos, Lauri Ioi seu
te ano, Quando foram venci- autor.

dos pelo "onze" do Azes do A� duas eoulpes rormassm
G!I.lmado F, C .. Foi esta a assim:
quarta partiüã"realizada en- AZElS DO GRAMADO: CAR·

tre os doi!: conjuntos e a LINHOS, Osvaldo, (depois
primeira ell'_ Que o Azeg ob- Culica) Azêda, All'ilton e

tem os louros da vitÔria. Mário; Ca; Nazareno, Ru·

Durante todo o desenrohr bens, Osni, Lom',lia e Laur!.
da contenda o eoullíbrlo de INDEPENDENTE: Ari, Acio

ações caracterizou atua- li, Valter e Haroldo; Acllio

e Vava: Louro, Osmar, Joel

(depois Gustavo), Odj!on c

Vilmar.
Orival!lo dos Sanios

Pela ordem de lrnportância dos cotejos, eis os deta

rhes principais dos prélius desenrolados na tarde de

domingo, pelo certame estadual, segunda zona:

JOGO N,o 1 - PALMElnAS X CARLOS RENAUX
Local: Estádio da Baixada em Blumenau
1.0 tempo Palmeiras 2xO, Final: O mesmo marcador.

Goleadores: Dinho aos 10 e Clodoaldo aos 42 mi-

nutos. Quadros: PALMEIRAS: Largura; Roberto, Lazaro
(' Fel'nando Cruz: De Lu. a� \Gordinho) e Zito; Deba,
Clodoaldo, Mima, Dinho e Albano, CARLOS RENAUX:

Mossimam; Sarurá, Afonsinho e Surdo; Zem e Alcino;
Petruski, Teixeil'inha, Badinho (Quatorze) Pereil'inha
e Agachado, Renda: Cr,o;; 54,070,00,

Árbitro: Oscar Pinheiro da Liga Brusquense; !Ioor
malidade� não houve,

Loca!: Estadia dr. Hel'cilill Luz em Itajaí - 1.0 tem

po: Avaí OxO. Final: lxO pura o AvaL - Goleado]':
:"-1il;:;on aos 6 minutos,

mental'. No entanto o sex-

Quadlos A\'al Jo.lÜzmho, Gel�lOo, EmzlO e MUI teto defensor de cada equi

tlho, Bonga e Abelaldo, BetJo, Nilson, Alun, Vadmh<,_ pe mtervmha com ,egurança

t! .Hinha, MARCILIO DIAS: José Carlos; Antoninho, O primeiro gol foi marca

Gilberto e Déco; Cleuson e Joel; Renê, Idésio, Aquiles, do pelos rubro-negros, !lendo
Fernando e Jorginho, seU autor Odilon, aõs 9 ml-

Renda: �:"1O foi fornecida, At'bitros: Iolando Rodl'i nutos c1.,. fase iniciaI. Velo
gues da F.C.F,; 1!.nol'malidades não houve, a igualdade no marcador

�ã9 dos 22 elemento:;, já
que a�aoues bem armado:;
foram (oe�eridos à� liu's.s
cidadelas, Para os alvo-ru
bros e;;te� ataqucS foram os

trlr.daden!':es dOH 12 aos 17,
tambem da eta�'� compie-

JOGO N,o 2 -l\1ARCILIO DIAS X AVAl

JOGO N,o 4 - FIGUEIRENSE X CIMENPORT
Local: Estádio Adolfo Konder ,;em Flol'ianôpolis, 1.0

tempo: Cimenport 2xO, Final: O

�esmo
placal'd, Golea-

110l'es: �ilton aos 12 e AClll'Y aos fi minutos,
Quadros: CIMENPORT: Naz rena; Nonho Moreli

e Marzinho; t�elsi e Zéquínha; Te�, Acary, Nilton, Didi
e Bruninho, FJGUEIREN)SE: Jo li; Gastão, Trilha e

Ciro; Marcia e Aníel; Wilson, Ma 1éca (Arnaldo) Adão,
Fernando e Pereréca. Renda: Cr$ -6,500,00,

Árbitro: Pedro Manoel de SOl'za da Liga Itajaien
se e como anormalidade, registramos as expulsões de
Marcia e Pereréca do Figueit'ense oe Nelsi do Cimenport,
tôdos por agressão.

tre dois clube�, realizar-se·a'
mais uma partida. Se hou
ver empate entre mais· de
dois clubes se realizará um

rornelo completo.
Florianópolis, 16 de janeiro
de 196L
ODY VARELLA
PRESIDENTE

Dr. João David Ferreira Li

ma

Representantes do Dep'.lrta
mento Espor[ivos da Radio
Diário da Manhfu, Rádio

Gu<\ruJá, Rádio Anita Gari

baldi, Jo�'nais "0 E,:;tndo,"
A Gazeta e Tribuna Catt.lrl

nense.

NÃO
POLITICA

L E I A!
ECON'ÜMICA

An\{',; de com IH'a I' ou refol'mal' sua bicicleta, visil('
sem com�romisso a RAINHA DAS BICICLETAS, I'ua
Consclheiro Mafra, 154,

o Campeão da cIdade tomou
parte, bem como, !'egistrou
o nome do treinador e dos
jogadores Que tomaram par
te ativa na campanha vito
riosa do Avai Futebol Clube.
Tudo Isso o pre:ê..'l.do des

portista encontrara nas pá
ginas da conhecida revista
ALMANAQUE DOS DES·
PORTOS, edIção de dezem
bro, sob a direção do sr. :,
<iolpho SChermann,

Projetado o Futebol Catarinense
Através do Almanaaue dos Desportos
o AlmaneQue dos Oetpor- tal, a destacar, foi o E.�tâ

tos em' Tõdo Mundo, e;litado I dia do Figueirense Futebol
llO Rio de Janeiro, com ti- i Clube, qUe está sendo com-

��:;:; dee :������odec�;;:� J �:��: �I�e:s:re�!������u��
pondentes em diversos E!· clube ilhéu OU meRmo ou'.!l
tados do Brasil e do Mundo, quer desportista ainda

-

não
estampa s<:>:ora fat!ls e notas conheça, poderá 'agora �e in
,10 futebol (.'.<tarinen:;e. teirar dos Iletalhes, lendo t)

Um dos fMog oue leva o OALMANAQUE OOS DES
correspondente �a magnifl- PORTOS, ediçãO' de de7.('m

revista, em nossa cspl�, bl'o.
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r�A ASSEMBUIA LEGISLATIVA

mesmo e ao diretor dn ór
dem .-l que o prelado perten
'ela, bem como, à ramntn de
seu companheiro, também
tragícnmente morto, em

Arnranguá.

Dep. E. Lunardi protesta: Cioverno prejudicará Chapecó
• Dib Cherem: A Capital nas Mãos de Gatunos - O Líder Governista Acha Romântica Esta Denúncia . .I.

Causou reperouseâo a de
núncia, no plenária da As
sembléia, feita pelo depu,
Lado Elgidio Lunardi, de
que o govêrno vai doar ter
reno destinado a Instalação
de um pósto de remonta,
em Chapecó, para entidade
que explora ensino em São
Carlos. Leu, o repreaentan
te pessedista daquele mum
cipio oesuno, telegrama que

��·�i·�{t�' e�1(lt:;C�!����O, �l�

ACHAS AO LUME

Va ca de Matéria
Plástica

A notícia, nos- raz lembrar
:1 história do matuto eue
ia trocar uma vaca põr um
allto�vel. O dono do au
tomóvel enumerou as van

ülgens; co veículo, inclusi
ve u (1"." nue não precisava
de capim. COntO o caso é
c(Jillhecido, Inão é precise
detalhar . .o cabüclol' por
fim, uesartou o p,'oprieti
rio 110 carro a tirar leite
da máquina.
Mas isso. aconteceu na

nucte tempo.
Despacho de Londres dá

nus conta ,.!fj que cientistll!'l
in�lê:"e;> estão produz(n'<!o
leite ütretamente de plano
tas artificiai".
Não �sclal'ecem se essas

1)I:1n13.S são planla� melõi'

mo, ou são planta!'l de ma·

te"ia plástica. poi" tudo Ia

111'10 ('strartp,"ciro, é feito na

base da lal matérIa plá�
Uca.
Dezessete I'ientistas tra'

balham para tornar o CÔP;'
to <!o leite artificial, .<;e::nl'

Ihantl' ao do de vaca,

Dizem que o leite é'lgual
zinho ao outro, extraído
(Ias tetas (nem penswm'08

('n� deput�do�) do ru�'
nantc, E' so por umas V1ta

nJinazinhas CI o valor nutri·
tivo é o mesmo do natural.
Dcstina-;;c ao que dizem,

IL :!.Iimenta(.ão da,. ('rian·

ças pobre>'.
.

Que l1es1(' neguclo de be7
bel' leite de máquina, so

I)"bre me"mo,
Rico, n5.o.

S. LIMA e SILVA

Plinio de Nez, manifestan
do O receto daquela tabortc
.-;3 população se tal medida
fOI' levada a erettc. Real
cou, o SI'. Elgidio Lunard!, o
(ato da entidade a quem vai
ser doado o terreno em

questão nem sequer estar
sediada em Chapecó, mas
em são Carlos, comentan
do, n-r oportunidade, que
tanto o f1;'·. Irtneu Bornhau
sen. quando governador,
como o atual governante,
destinaram ditas terras pa
ra o pôsto de remonta, tra
tando-se, pois, de prometi
mente de governadores,
Díase mais, o defens-or dos

interesses do oeste, que se
o govêmo quizesse benefi
ciar a Instítuícão em cauea.
c, fiZ2Sf->(! dando em dinheiro
nu em espécie, porque gran
de seria o peeíuteo de Cha
llf'Có,:;e a denúncia fôsse
eretwaoa. Finalmente, ape
lou aos seus paree que, se

mensagem na forma do ex

nssto vtesse a trarnttar pe
la Casa, que a mesma não
rC."f·e aprovada.
O líder do govêrno, sr.

sebasüão Neves, pretendeu
desviar o sentido da de
núncia e dos justos receios
da população de cnepecõ,
porém o sr. E�,t.ivalet Pires
confirmou a denúncia do
orador. cujo discurso, res
salvando os alevantados in
teresses da comuna. chape
coense. encontrou completa
recentívtdade na Assem
blêiâ Legislativa.
OIB CREREM: A CAPITAL
F.NTREGUE AOS AMIGOS

DO ALHEIO
O deputado Dib Cherem,

o('up:mdo !l tt'ibuna, teceu

considerações a. propÓSito
do cUma de absoluta Inse
guranç:l reinante nos lares
da capital do Estado. pelas
Incursõet', mesmo à luz do
dia, dos amigos do alheio.
Residências, casas comer·
cials eram assaltadas, e jm"
ramente agora que pra

Inaugurada, com aparato,
uma especla.!tzada de Rou
l'os e Furtos. Em aparte. re·
gistra o sr. Estivalet Pir�s
QUe até fi. cantina, da Poli
cia fôra at'�altada por la·
drões, ao que o sr. Jota
Gonçalves afirma que em

Jo!nville o clima era o me;;

mo. atinlllndo o roubo de bl
('icleta� de 8 :l. 18 por dta.

C�lIvas -torrenciais �roYocaram
�anos novamente

Um Morto e Dez Feridos
FlorianópoliS e adjllcên

('ia!! mai� uma vez foram

dtimil!' de h'emenda des'

carga de água acompanha
dn de forte!', ventos, Comç.
!-c Rabe estu capital, ha

pouco mais de 2 meses "0-

�,i'�t�l\ t!c r::�����eS'};g II ii�
OTIl

Muito el\1bol':t lJl'evl!lta
trovoada, em virt�de do
f,)I'te caiar (38 grans), a

tromba dágua aoanh_?u
liespr€\"enida a pop�llaçao,
-com o que cl\!lflfI ficaram
�eriamente dnnificada!l. O
t I'ilnsito, jâ em época;; nOl"

nlfti!l bastante atl'npalhado,
ficou paralizado par espa
,'(l ele mai� ou menos 1

11O{��lmor de Oliveira, tele:
$lrafista, na Praça 15, fOI
:Itl'onelado, ao tentaI" atra·
\'e!!!!RI' a rua, por uma ca

mioneta mas seu e!';tado
nflO inf\pira cuidado:;.

Varias' pessoas foram
lltendidas no HO�\lital de
('aridade. Adernar Simào
rereira, casado, residente
11:l rua Monsenhor Topp,
tom 37 anog de idade, ao

tbntal' restabeleceI' (l .con·

tato dn antena com o rádio

qlle estava escutaJldo� f?i
!!letl'oclltado, e, na 311SIll

ele escap!\r ao� choques,
foh;e emarnl1hando cada

,'ez maifl. Sua eSllôs8 d.

Domingas, ainda chamol�
o SAMDU, mas. nada f�,
possi\'cl fazer, nndo !! \ 1-

lima a falecer ao dar en

trada no Hospital.

Lançado ao mar o

,maior transatlân-
tico britânico

(]l:.vdebu,nIk, Escócia, IS

wPI) - O mais novo n�
\"i(' britânico de passagel
I'OS, o "Transvaal:' ?e ..

33.000 toneladas,. fOI lall

rado na terça-feira. Em

Janeiro do ano vindoul"o se

!'á integrado na (rota que
faz n I'ota sul-afncana, A·
pós estar completn�ente
equipado, o novo .na:'lo te
rá cllfltado 12 m.llhoes {�e
libras. É o malar navIo

lançado em Ol)'debank des
de o lan1;ament-o do ',Queen
Elizabeth", O "Transvaal
Ca!;tle" terá acomodaçôes

��;:e7�í�icr.assT��ro;a���
gem, médico .cof:lpleto �
vma lavanderla_ Levara
426 mal'inheiros e oficiais,

São Sebastião: hoie a 'transladação. da
imagem

IHna, às 20,30 horas, onde
permanecerá até amanhã:
iH' 15 horas, 'quando sel'a

no,-amente reconduzida ii
�ua Igreja., .

No dia 20, have:'á Santa
?l1iflsa, :\ qual estarão pre'
",f'Jlte�, alêm de alta.� fign
'"aa do dera, autoridades
civis e militares,

Continuando, disse o orador
reconhecer poüctaís cumpri.

�����o�� 'eS���tedi����oa�
encontrava o delegado de
polícia, entretanto, o órgão
estava desaparelhado, e na
mesma situação de há trino
ta anos, motivo por que não
runraguta entender a atual
"reorgantzaçàc" <Ia Secre
taria competente.
Com inúmeros apartes

qup complementavam suas

judíctcses observações, (I

cvador manifesta que a De
teeecrs, de Furtos, em sínte
s-e. rõra apenas inaugurada.
não sendo aparelhada para
cumprir suas funções, ha
vendo necessidade de sele
ção de pessoal e educação
policial, de-vez que, em seu
entender. deve o organismo.
ser preventtvc f' não repree
stvo.
O deputado Estivalet Pi

tes, ao ensejo, manifesta
que, por ocesrão do furto
que gatunos efetivaram em
sua residência, deu à poli
cia tôdas as pu-tas. e o de.
legado conseguiu da secre
tarte de Segurança eutort
aecão para uso de viaturas
para perseguição dos me
líantes sõmente 48 horas
npôa o rurto.
SEBASTIAO NErVES: A
DISCUSSAO t RO·

MANTICA ...

Provocou imediata repul-

en da bancada pessedtstc o

aparte do deputado Sebas
tião Neves, líder do govêr
no, de que o discurso do de
putado Dib Cherem ares·

peito dos numerosos furtos
em Florianópolis era... ro

mênuco, e que deixasse o

assunto para solução do
novo govêmo. O orador re,
uele Imediatamente as ex

pressões do representante
uoenteta, afirmando que, a

ser levado em conta o aparo
te maroto, o melhor que os

deputados deveriam fazer
era tomarem {!e suas pastas
r irem para suas casas. Con
tinuando, arírmou ser o

corte-vós de numerosas- ra
milia'l da capital, e usava do
direito de usar a tribuna
para tratar do problema,
dentro do melhor uso de
mocréuco. O sr. Orlando
Rertoll, em aparte. tachou
:1 observação do sr. Sebas
tião Neves de slmpleL'Tllente
estarrecedora. O orador a�n
da tece outras consideraçoes
sobre fi. mutérta que abor
dou com a propriedade que
o caracteriza, sendo vívo .

mente aplaudido ao fim de
sua oração.
CONGRATULAÇOES AO SR.
PEDRO ZIMMERMANN
O líder da opoeícêo. aseo

dando-se a requerimento
da bancada liderada pelo
sr. gvüasío ceon. soltcttan
do voto de congratulações

ao deputado Pedro Zlmmer- manifestações,
mann por sua formatura na VOTO DE PESAR
s'aculdade de Direito do Pa- O sr. Lecían Slowínekí re-
runá, tece considerações em quer voto de pesar pelo trá
tórno da personalidade do mco desaperecímentc do pa
representante pessedistn de dre 'redesco. ti. família do
Blumenau, confirmadas, em

.

seguida, pelo líder do PTB,
pelo sv. Nazareno Neves, e
Aldo Andrade. O sr. Pedro
Zimmermann, da tribuna,
agradece sensibilizado tais

"Esperançoso"
Telegrafa

Entre os muitos telegra
mas de protesto que tem

chegado em nossa Redação
acêroa da patitarla Que se
está vertncanuo na Assem
bléia Legislativa do Estado,

por parte da SUI,i malcria
eventual gover-nista, der
tacamos o seguinte:

DE BLUI\IENAU

}ORNAL O ESTADO

"CATARINENSES NAO
DESESPEREM, CELSO ES

TUDARA' LEGALIDADE
SENVERGONHlCE OFI
CIAL. As!!. ESPERANÇOSO.

Noticias de Pôrto União
pôrt.o União, 10 mo
correspondente Abílio
Helse).

DESPEDE-SE O JUIZ DE
DIREITO DA COMARCA.
DR. EDUARDO PEDRO

DA LUZ
Transferido a pedido pu

l'a a Comarca de BrusQue.
(leixou a Comarca de Pôrto
União o Juil:: de Direito Dr.
E'duardo Pedro da Luz. Ami
�os advogados e serventua
,.ios da Justiça ofereceràm
dia 7 um almoço ao Juiz
transferido. Na véspera do
almôço, porém, lamentave�-
1"ente teve de deIxar a Cl'

dade o Dr, Eduardo. Af!3im
mesmo grande numero de
pessoas compareceu ao al
môço.
Responde atualmente co

mo Juiz de Direito o Sr. A-:'
naldo de Oliveira Cabral.
Juiz de Paz da Comarca.
Tem·se certeza que .rnaldo
hã de desempenhar bem a

missão que lhe tol conflad_a.
)lois tra.ta-�e de um cidadao
de bom conc-eito social.

NAO REZA PELA CARTI
LHA POLíTICA DE U.D.N.?
Causou estranheza na ci

dade o fato de t.er sido no
meado Orientador de Ensi
u) IInspetor Escolar) de
Pôdo União o Sr. José Slne
vai Couto ao invês de José
Benedit.o Ribeiro, que há

longos anos vinha exer?e!l'
do o cargo, na clrcunscrLçao
escolar. Sabe,Se também
flue devera ser aposentado
do cargo de Delegado de
Ensinl} com sede nesta cida
de o Sr. Germano Wa�en
führ e em seu lugar se!ã
nomeado um udenlsta e nao

o Sr. José Benedlt.o Ribeiro,
:Jcusado por Interessados de

�-e�rs:s�l:t�i que as cre-

denciais para exercer um

cargo re�atlvo sãQ as de or

dem político-partidária. E o

curl030 é quI' não se saiba
que Josê B. Ribeiro tenha
qualquer ligação com o PSp
e a afirmação de qUe sep.
pesE!cdist.a é de terce.iras
Interesrados- em consegU11" a

colocação que, de direito,
caberia ao Sr. Professor
Josê Benedito RIbeiro

TRANSFERIDO O PROMO·
TOR púBLICO DA COMAR-
CA, DR. ARI SILVEIRA

DE SOUZA
Após ser promovido por

mereilimento, foi transferi
do de Põrto União para Ma
Ira o Dr. Ari Silveira de

�!Ouza, Promotor Público.
A!'!Sumiu o cargo o Dr. Ruy
dê Oliveira, que, porém, não
permaneceu na Comarca. AO

que se presume o Dr
.. A.ry

S, de Souza permanecera na

Comarca e Dr. Ruy de Oli
\'clra assumini em Joaçaba.

SALVA' A COLHEITA DE
ARROZ, SE O FRIO

VIER TARDE
Em outra oportunidade

:iZemos ver que a colheita
de arroz da safra de 1961
estava. ameaçada porque na

r-poca da plantação (setem
bro e outubro) as lavouras
f"stavam alagadar:. Assim
arroz foi semeado em fins
de outubro e novembro. .1

colheita, que nOl'malmente
�c raz nos meses de março
p abril, ficará neste ano pa
I (I. abril-mala. Se o inverno

I-urgir muito cêdo, exl.ste o

perigo de se prejudicar enor
memente a colheita, qUe em

razão do plantio tarde já
devera f.'er menor.

PROPOSIGAO
Os vereadores il Câmara

de Pôrto União qUe esta
l-ubscrevem vêm manifestar
seu repúdiO à atitude de
prodigalidade adotada pela
Assemblêia Legislativa do
Estado e do Sr. Govemador
ao cl'1a'.· novor: cargos e no·

menndo funcionários sem

neces>Jldaàe. A atitude da
maioria governamental e

de Chefe do Executivo Est.a
dual prejudica os legítimos
interê�es do Et-tado de San
ta Catarina. Requerem, pois,
os vereadores abllixo assi·
nados seja enviado um tele

�(ramê. de prot'teto ao Legls
lativo c Executivo Estaduais.

PÔl'to União, 15 de de
zembro de 1960

Roberto Cyro Corrêa
Dr. Vitor Buch Fo.
Sebastião Carneiro
WilIV C, F. Jung
Jolrc de Oliveira Cabral

A EXPOSIÇAO dn presidente JU1H:elino Kubit::\:hd-:
ao Conselho Nacional de Economia constitui uma res

po!!ta serena e objetiva às prineipais criticas -feitns à
",Ul'l politica de desenvolvimento e('.onômieo.

gssa resposta alll'esentn dois aspecto.'. rlif;tintos, O
jlI"imeiro dêles é li revelação, de �Icôl'do com dados dH
Fllnd,\(.;i'1o Getúlio Vargas, de {Iue o Brasil, sob seu go'
,êI"lHl, em 1957, G8 e 59, teve um cre�cimento na SUll CCU

Ilomia (la ordem de 7,;{ por cento. o (lHe representa um

índice ex�epcional, fiuficít:nte por !li me�mo l)ara atestn·
I) Il('(>rto das realizações go\'ernumelltais.

O segundo aspecto da resposta é o que nega tenhll
!t �1". Juscelino Kubit!lchek governlldo com a inflação.,
ljlUlIHlo foi êle do:>, (dUmas governos o que, proporcional·
mente, menos emitiu. O programa de metas representou
llnHt .:ml·cela modestn em matêria de in"estimentos, den
ero da rapacidade normal de pOllpall(a do·po\·o brasileiro.

O processo inflacionário lluulle\ e ::lua alta taxa, ma�

l\1-l t'UU!!!H:; disso llilO de\'enl ser bus('adas 11ft execuçilO do

pro:{l'ama de desen\'fllvimento econômico. Sucessiva" ele
\}\çõe:; de salários c vendmento�, votaçüo pelo COllgrc�
:;0 de projetos \"isaudo à real!zação de obra" de e.!!<":a!!sa

�ignificaçã"o econômica, votação. de créditos :ltê meflmo

::lelll cobertura de receitas e ti aise do café, cujO!! pre�m\

���0�::n��7:��:�� ��e�id��s�:�m ;:nC�:II�:�I�:o��OC��:�
efeitos da inflação.

I.embl'ou o pl"e,�idente que li inflação não é pecllli,n
ao Bl"llsll, huje, mas um fenômeno qu� lltinge 11 econo

mia de todos os paise:; !:iubdesenvo!vidos e Íl'isou que o

me,..;mo pmcesso inflacionârio, em I'itmo atê mais ele
"alll) ,se registrou !lob ouros go,"�rnos sem que fÔ!lse

acompnnhado de quulquer surto d� progresso. Sob seu

gO\ érno não só cresceu n rel1d3 nacional como melhorou.
\'mbnl'a em pequena escala, o pode,' de consumo d�l po

PlIll\çiío,
PronlO\'endo o deselLvolvinlento apes!!r da inflação,

° govêrno do sr, Juscelino Kubitschek foi o primeiro, na
!lequêl1cia do Brasil moderno, a enfrentar os problemn",
de ba.se para hlllç:u' a economia nacional em têrmos anti
inflacionários. A realização do programa de metas, que
cria condições pal'a o pais escapar ii área da miséria, é o

p,.imei 1'0 esfôrço ontellado, com efeitos positivos e com

pl'onld{)�, pal'a libertar nossa economin do estigma da
illflaçi'lo que marca tomo uma chaga a vida dos povo.;;
su1Jdesen\·o!\·idos.

A defe'la do presidente Kubitsche.k envolve algumas
l"I'itica!j ao Congresso, que este não pode repelir sem me

(Iitnl' nM ;;uas responsabilidades pl:lra com o futuro de
um!! nação que está fltl'avessando o seu momento deci
>li\'o. E' ncsia flora que o país exige das sitas elites dirí
gente� n máx.imo de esfôrço e consciência no desempenho
da sua missão. (do Diário Carioca)
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Faculdade de Filosofia
Reconduzido o Prol Henrique Fontes

o Clamor da Cidade

Rea�arel�amento Policial
O Govêrno que se Insta1"a- tos f' Falsificações, os "ami

!'Ú em Santa Catarina, no 1o(0S do) alheío"" Iniciaram
próximo dia 31, estará as verdadeira ·"operação" nas
voltat com um sédio proble residêncla1' .. nas casas de
ma na Capital: o reapa· comérCiO 3te�norizando ne
rclbamento do seu organis- v,odantes e deixando as fa·
mo policial. millas sobressaltadas. ja

que Os ast'3.1tos têm sido à
luz do dia, com verdadeiros
recmintes de ironia.
Por tais fatos e por tjln

tos outros argumentos que
110S ofHeCe o clamor cotl·
diano, ('()nclue-�e qUe a nos-
63. Policia está Inteiramente
desaparelhada, em qUe pese
a boa von tade de alguns po
]I('lals. As viaturas são es
"a,'JaS e o serviço técnico
<' precáriO e insuficiente.

Florianópolis é hoje uma

':idade com cem mi! habI
tantes, merecendo um tra
tamento mais adequado no
seu seLar de segurança pú
blica. O cometimento de tal
tarefa é urgente e Inadlavel.
Confiemos em qUe o futuro
Chefe de Policia do Gover-
110 Celso Ramo� encare o

problema de frente e com
ff'riedacie. a fim de que esta
cidade volte a ser um rincão
de tranquilidade públlca,
sob pl"na de se obrigar cada
ridndão a "armar·se até os
rlentes" para fazer .justlça
(,om a:' próprias mãos, se
r!sshn o obrigarem as cir
cunstâncias e a Imperlo.<;a
necessidade de proteção ii.
famllla ..

Os frequentes e audacio
!lOS roubos que se tem veri
ficado nos últlmo�' meses.
in('hlido o desconcertante
(.1ssalto na cantina da Poli·
da. Militar, fazem crel' aos
menos aviBados que exist ..
11m seneivel claro nesse im
portante setor da segurança
pública. E a perplexidade
ainda ê maior quando se
tem noticia de qUe o atual
Governo, em sucessivas
mensa�ens enviada�' fi. As
�embléia Legislativa.. pro
pós a reol"Fl'anização dos
serviços de todas as t'Uas
Secretarias. Acontece, t.oda·
via, qUe sob o rótulo de
"corga1lizaçáo existia, tão
e6mente. a criação de novos
(::u-gol\ para pl'Oteção de afi
lhadm· politicas, onerando
tremendamente o erário.
A policia. via de regra.

tem de ser Dreventiva Ou
tros entendem que deve ser
punitiva, fazendo as vezes
da Justiça. A nossa parecI'
não ser preventiva nem pu
nitIva, pois, acontece Que,
dt!ooe Que aqui se Instalou,
com banda de musica e

pomposa inauguração de
retratos a Delegacia de Fur-

Por tortos os votes dr!

congregação � menos um,

que cbvtame�te e o seu o·

-eminente Professor HC'nrl-_
que Fontes foi reconduxí

,lo à díreeão da Paculctndc

de FjJo�ofia. no trtômo

1961-ll3.

Pelu ato dr- juvttcn elos

!'f'nhore.;; proressores. as

ro",-'a" congratulnçÕCR ao

ilu;::trp. Dlrp.t.or

Xilo Pcçanha, aludindo i. Assembléia do seu

Estado, .comparou·a a ccrtofl ramalhetes comcl"

dai�: uma ,'OS:l e o re!!to mangerici"lO.
Os atos gO\',l�rl1amentais, nestes último>! tem'

pos, tem sino Iament:heis. Um, 1\0 entanto, merel'e
aplaudido: a escolha do novo (�it·etOl" da Ri!JlioteeH.
Repete o caso do ramalhete.

:-;ão e$ltou, por evidente, dizendo que o Tito
seja 1'05". Mesmo porque êle ê Carvalho. Intelec
tual do' melhor gabarito, jorn.alista de veniaf!\',
escritor de estilo � Tito leva para o .cargo tudo o

que o Cllrgo exige, do nome it cultura.
Antes, pois, de dar-lhe meu abraço de Ilmigo

- amigos, amigo:>, política il parte - já o estcndo
daqui, afetuosamente. com votos de pleno êxito na

tarefa,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


