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: Testame·Rto,�jn extremis" na Assembléia legislativa :
: RESOLUÇÃO N° 487/60. �'�. ,�-------------

. ._------------;

_
NOMEIA VICTOR ANTONIO PELUSO JU�OR, para -STOCCO· Julgamento prossegue_

exercer o
. .',argo de ASSESSOR TECNICO, com os vencimen- _ II.

.

,
tos de cr� 55.000,00. f

.

RESOLUÇAO N° 21/61.
.

- APOSENTA VJCT�R ANTONIO PELUSO JUNIO�, no :: cargo de ASSESSOR TECNICO, com os vencimentos de� _
_ 7L2��:�OLUÇÃO N0 13/61 -

: NOMEIA ANTONIO HENRIQUE BULCÃO VIANA, ni- }"
•

vel ](j AL, com _cr$ 26.000,00. " '\..,_
.

� RESOLUÇAO N° 475/60. � ""
� NOMEIA JOSÉ DE LERNER RÓDRIGUES, ASSISTEN- - -

� TE DA ASSESSORIA TÉCNICA, NIVEL 19 AL, COA' crS -
- 40.000,00. -
- RESOLUÇÃO NO 6/61. -

- I APOSENTA JOSÉ DE LERNER RODRIGUES, no cargo -
• de A•• iS'H.'N'l'E In\--ASs��§ORIA TÉCNICA, com os ven'j

,

- cimentos de cr$ 50.000,00. -

� RESOLUÇÃO NO 14/61 -___,

• NOMEIA ZURY MACHADO, nivel 14 AL, com cr$
_ 22.000,00.
_ RESOLUÇÃO N° 476/60.
, NOMEIA HAMILTON LUIZ ROSA, nível 5 AL, com

. _ erS 13.000,00.
_ RESOLUÇÃO NO 22/61

_ NOMEIA ALCIDES HERMÓGENES FERREIRA, nivel

_ 19 AL. com cr$ 40.000,00.
_ HESOLUÇÃO NO 5/61

_ APOSENTA ALTAIR TEIXEIRA DA ROSA, com os voo-

_ cimentos de cr$ 31.500,00.
, RESOLUÇÃO N.o 7/61

_ i\POSENTA SILENE CIDADE GEVAERD, com os ven-

II cimentos de cr$ 27.500,00. _
-------------------------.

l .'

San t a C a ta r i n a totaJlDetlte� reueiHla
o Estado coml. 143.000 Habitantesl-- Lajes, o mais, populoso dos Municí
pios - Capital: Cidade de Maior População

o VII Recenseamento Geral do Brasil se constí- so Estado. A coleta se en-

tuiu, em verdade, segundo opinião unânime, um dos contra encerrada. Em cito

acontecimentos do ano de 1960. A pesquisa de alta ����C�P�: a��n��O��S��to�
profundidade, lIO campo da estatística, a �argo do res, o Que clã u'e média a

II3GE, veio retratar o Brasil, nurr;a fotografia real e 3 setore; por mumciplo.
em corpo inteiro, sem O� retoques distorsivos da auâ- Etta revisão implica no

use publicitária e os exageros do "porque-me-ufanis- preparo dos boletins resu

mo" das agências de propaganda. Aquelas indagações ��lril�1v��o��er:��os ����I�
díulsieas que antecederam à operação cenaitâria -

Iacâo bruta. A trnnsposi
QUANTOS SOMOS? e QUANTO VALEMOS? - tive- cão dos dados cios cuestao
rnm, ORno passado, um sentido mais objetivo, tendo n:hlo" PRI'" os cartões de

em vista fi ctrcunstãncta. de todo ponderável, de viver marcação. destinados ao

o 1l0Sf'oO 1}�lÍs, no qu inquênio que ora se finda, o im- ���.�bl� ������l��, de�in1�i�
pflcto da política desenvolvimentista, trazfmdo assim.

va ou real dlstribuld;\ nm

por iJbvio, para o Brasil, um progresso sem prereden- seus vários aspectos,"
teso O Recenseamento de 1960 foi, assim, a grande OS DEMAIS CENSOS
vedete. Havia o interêsse. congênitamente brasileiro. A resposta revela um fa'

de nos conheeermos melhor, de sabermos do nosso tO auspicioso. E exige do

crescimento, de aferirmos o nosso progresso no call\Po repórter a rot"nlu,l,lção de

flócio-econômico e de medirmos o inevitável aumento ������!.asC����li::::,<; D��
ela nossa população. sejávamo.!l, pois, saber o

O CENSO EM SANTA fica. assim. -grandemente andamento, no Estado, dos
CATARINA facilitada. As respostas do demais Censos e qual seria.

Quando em principias de Inspetor do IBGE são cla- na verdade, '.:.. população
"etembro do ano passado ras objetivas e feitas num de Santa Catarina.
;;e iniciava o VII Recen- clima de frieza e absolut'a "Quanto atJs demais Cen
seamento Geral om Sànta naturalmente, e revelam o sos, pos;;o informar ser

Catarina, a reportagem, no técnico arrimado no" dados muito boa a situação. Até
afã de trem informar o seu estatistic9s que retira, sem ontem fi. coleta do Cen�o

grande publico, procurou atitudes estudadas. dos Agrícol·.l era, em numero�
entrevistar o dr. Jo�w- seus aperfeiçoados contra
ta0 Nogueira Inspetor Re- leso Indagamos se era pro-

gion'al do IBGE nestã.

uni-,
cedente a noticia de que o N0 de Úrdí'nt Municí)lio' POj"JUlllÇlio Cii!sulí' PUjlulnçi"w

dade da Federacão. Ê dê-, Recenseamento estava con- ---------------------

le obteve os Informes de luido em Santa Catarina.

que carecia, através de re-, A resposta do entr�vista- 1 Lajcs...... 121.097 Florianól)Oli� 7,1.323

vel'ações censitârlas que do é imediata' "Não esta�'.l 2 FIOl"ianópoli� 98.520 Blumenau '16.591

tanto interêsse desperta- Infellzmente. Mas isso nao 3 Jotnville 71.927 Joinvillc L13.H75

ram, na época. junto ii. po-� implicava em atraso, muito <1 Blumenau 67.092 Ttajaí :18.8R!)

pulação barriga-verde. A-, menos em fracasso. A ope- 5 Tubarilo 63.�68 Lajes" :11i.l12

�g�':íã;rê�� r::�!v:pó;;opt t ����le���s��ia::e� lrm��;� � fl�'\ij��t�I�. g�:��� f�·\�ji\:;��l ��:�;��
r��or��d��e d�a�I���s �� � ���� �����â���Okto ae� � ���\p��ÓSui" ��:��i I �i.��l�ll�\e·.. �J:i�1
censeamento, em Santa. mel'a conta�em da popula- 10 Cl\noinha� �9.403 Rio do Sul 13.5G5

Catarina, estava conclui�. ' ção. Há outras_ pesquisãs
TODA A POPULAÇAO nos setores agncola e eco-

RESENCEADA
•

nômlco êste. subdividido
A entrevista e rápida.

1

no� ceiu:os- Industrial, co

Não há I·odeios. Não exis-" merêlal e" dos servicos. To

tem mistérios nem forma· davl, a Se admitir o Re

!ismos. Perguntas feitas à censeamento como pesqul
llueima-roupa improvisn:- sa ou contagem da popula
das, &em preparos. O entre- ção. en� s.'_�nta Catarina

vlstado é também, velho e já foi totalmente recensea

experimentado jornalista. E da. Por outras palavras, o

na realidade se constitui mGE já se encontra em

um Senhor Dono dO' assun- condições de dizer Q.uantos
to. '""A missão do repórter habitantes existem em n9s-

percentuais, igual a 98%
E nos Censos Econômico[
de 81 %. Acrertito flue no
mais tardar, antes -do' fim
do mês de janeiro corrente
a coleta dêsses Cen�s 0-

�i��aV;�l: ��;��a��� l��it�
de poucos otas o IBGE. a-

�7j��;io d�é�:u E&����. 1���
clutrá. totalmente. o VII
Recenseamentn Geral cm

Santa Catarina."

ULTR.APASSADA A
ESTIMATIVA

"No Que diz respeito à
popuíaeào e-me ororu-dn
mente ,agTadável fornecer
ao prezado jornali�ta. em
'
... b.<;oluta primeira mão os

dados sôbre a pOPulàção
catarinentie. Neste Estado
foram recenseados - po
pulação existente em l.0
de setembro de 1960_
2.143,000 habitantes. O
IBGE estimava. se�undo Os
cálculos estabelecidos pe
los seus tênicos especializ'a
dos em dem..01Tafia. uma

população de 2.06.14 habi
tantes. \..�Ca-se. assim,
que a estimativa foi últra
pas.<;ada."
OS DEZ E AS DEZ MAIE

A entr�vi.�ta é novamen
te interrompida. Vai sei
servido novo (_r'.fé. Por sina)

�o'l1r:�:tC;SnO� cl�àr����ruf)�!:
blie'l>1 ...

A pausa momentânea cen
duz o reporteI' para um
instante bom ele devaneio
Defronte, nn ret�gujó
emoldurado do janefãn en
l'id".lÇôJ;do elo gabinete, ma
demo 1! ti-Ricamenk Iun
cio::a';- e.�tá· 9"'mar, sempre
verde e nem sempre man

s� onde velai-! brancas .e
�ol'dal.; de barcos essuíos e
l1gúiros enchem ele beleza a
ontsaacm admirável. Apn�
vúllamos n Intervalo para
o pl'cparo dn" últimas per
guntas: Quais o;; 'dez mu
nicíplo;1 rio Estado e Quais,
também. as dez ciCiades'
mais habitadas.

'

,'São, re3lmente. pel"gun
ta� de Interes!le publico e
suas regpostas oferec (m,
aqui çomo em toda a parte.
um motivo muito t>s!}ecial
para a" cllscussões e co

mentários bairristas. Os
dez malr e as dez mai!;.
selrundQ se expre,,1,1..>m os
cronlsta� sociah, de acôr
do com a população, st! a

pres{'nt'.l.ffi laflslticndocl, no

quadro sC'gulnte:"

AJUDARAM A FAZER
O CENSO

A iniciativa, agora é do
en trevlt:tado. Ele paSll� Il'

conduzir o encontro. E o

faz com a mesma naturali
dade, contando episódioF
pitoresos do Recenseamen·
to Geral de 1960 em Santa
Catarina, {!,>.tos êsses que

����:g���t�t�s�utr;oré:,
de encerrar as suas' decJa-

raçõce-, o dr. José Nogueir8.
pediu Que fôsse registrado
o seu público agradecimen
tO as repartições federais
aqui sediadas pela valiosa e
eficiente colaboração Que
prestaram ao Recensea

mento, se.,\do de justiça
re;;l.;altar :l ajuda provi
dencial do Diretor Regional
dos Correios e Telégt'.lfQs,
do Comando do 14.0 Bata
lh:\o de Caçadores, cio Co-

mando da Base Aérea de

i��ori��:t�f:�!i';O�IO��Kil; ��
DNER. E. no âmbito muni
cipal. II. cooperacão de al
gun�Js Prefeituras, dl,..ere
as {!uals destaca a de La
jes. na P('.�t.o do .<;eu Pre
feito Vidal Ramos �o.
Essas autorldade�, real
mente, atenderam :ao ape
lo do "�Ioul.ll" Ibegeano.
ajudando a fuzcr o Cel1;:1o.

Após ter sido adiada por
inúmeras vezes. Hnalmen-

te se instalou, ontem. às
, I horas. sub a pre;:id�n-

cia do .Jui,.; de Direito da
I'" varn Criminal, dr. Cio'

"is Ayras Camll. a sessão
fie julgnnw1\to do oüctal-

médico da P.M .• Hamilton
Pinto Stocco. autor da

morto cio mfdico Antônio
Dih i\I\I�:o;i, ncru-ridn fi 19

de IIHO'CO de 195\). no COII'

sult {ll"io' du vítimn, no Edi-

fício IrMm. Até o mo

mento t!1II que trnhnlhavn-

mos nesta cdtcâo. o Juri

-'���eguia nos seus t rnbu-

lhes, �i:i\di('andu flue
l:!omente hoj�: por vtlUa

das 13 horas é q")le se co

nhecerá o veredicto do
r.

Conselho de Sentença. Na
foto: populares tomam

tôdill'; as dependências do
recinto du Tribunal de

Justiça. Ao lado -(J major
Hamittun SIO(·co. no ban-

co de réus. Na próxima
ediçfw daremofl, maíorea

dctulhes.
,

PAtRUL", AE'REA - �UC!!!'ação
de �nJlarí

.

Prceedenje do RiQ de neucóoterc, apropriados
J'anflro,. chegou ont� a para o serviço de purvert
esta ceotier o dr. Armando eaeãc. aquela divisão de
David Ferreira Lirnu Di- senvotvs jrabenrc de enver
retor da Divisão de Defesa g,'.ldura, na defesa de nOR'
Snnttà na Vegetal do MI- sas lavouras, e. a Inaugu
nhtêl'io da Agricultura. rMãu de hoje, por tsso
que aqui veio a fim de mesmo, �e reveste {la
Inaugurer o Hangar da Pa- maior importância.
trulha aérea daoueh dívl- NOSso� Valas de boas
s,�. vtcdns

.

ao Ilustre catar i-
Contando com aviões e nense

Busçá�pés
. �

Confm'me vimos divulgando - com res/mo in!1erto
na presente edição - o govêrno do Estado, no segundo
semestre dt" I 960, POr conta de um excesso de arrecada
ção estimadu em 800 milhões de cruzeiros abriu crédi
tos suplementar2s no montante de UM BILHÃO, OITEN
'rA E TRtS MILHõES, TREZENTOS E DEZESSEIS
MIL E NOVECENTOS E OITEN'1'A E SEIS CRUZEI
ROS E YINTE CENTAVOS.

De cerca de 300 milhflcs, nessa estimativa, é o de
ficit financeiro de 1960.

Mas .isso não representa senão parte da herança
gra"osa que o sr. Heribertu Hulse deixa ao sr. Celso
Ramos. Há contratos assinados -

o maior com o sr.

\Valdemar Bornhausen, em muis de 150 milhões - que
somam total aproximado de UM BILHÃO.

As dotações orçamentárias para o corrente exer·

cício não incluem os aumentos de vencinlentos e

de funciolll.írios. Dai decorre um deficit fatal de cerca

de um terço do urçamento.
Se o futuro governador, assim, mandar entregar a

cada repartiçilO o duodécimo das respectivas dotações,
em cada n"ês. nem o funcionalismo poderá ser pago.

Os levantamentos (IUe seriío lll'ocedidos, dentro
em alguns dias, mostrarão o que foi o governo udenis'
ta. nestes úitimos meses.

x x x

Enquanto isso. \'erbas (Iue não bastam para o ano

inteiro, já estão sendo consumidMI na mais cínica das
llropagandas: a de que o Estado será entregue ao no

vo govêrno com suas finanças absolutamente equili
bradas_

Os números que citamos nãl' podem ser desmen'
tidos .Outros. aliás. não são oferecidos pelo atual go
\'êrno, que nem nlais se dá aO de\'er de defender·se.

Paga apenas elogios, em tese, a tanto por minuto ou

por centímet ro de coluna. E sabe de antemão que as

cifras que apresentar, se tentar prestação de contas,
estão aprioristicamente !'Iob quarentena, se não tive
rem li coragem de confesi'lnJ" II ruido!'ln fnwncia finan'
ceira de Santa Catarina,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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nense. No"u
, elementos deseacadçs

O aniversariante expro- na socidedade de .roeceb A Cegonha Visitará (I Cu- mo!'! da Silva. A Coluna so- tivos para ('urr:nt:ll' o,ressor da Polícia Militar, foi onde residem. ,'sal Laercio (Ana Maria) ela! deseja-Ihs rencnecçee. vestibular

daj'
curunae (te'�IlI�:�:O:O:I:�l�:�íd:OB�:r�� Nestu Capital a natalician- • Gomes �":._ x _ :; _. OJ:v--:mx :5al pau: Filo�on:l.

,
ga: Verde c ouu'... s associa- te, mercê de suas Qualidades' 1 _ Em !lolenitlade nlli lu (l'tliryam) Bauer reebeu -X'_X_ •ÇÕ;:I:s��:ti:�eS�adO sspírtto ::a��l:dt::t���r:Çãa°ri!�l�:Ç:� • Casa Santa Catarina, foi �:r:lI�n;o�I:;Ç��sOc�:�:;:� ta�'�e��N���a ��so��.Irl�(�'�_'caritativo e pelo seus eleva- motivo porque s.credíjamor .. �:I::::a:o!iV;;, �:r:;Ud��� dos, observou os predíeades de, ua lest rnvam 1'.0 alto do_
dos dote" espirituais, foi o no dia hoje, ser alvo dali .. cerda _ Fel brilhante ora- de d. l\-1iryam a anfitriã. da !ramp,bUm as srtax: Elza:,�:�:� !:�'s ;��t�er:':Ii:��::� :�:.�ço);:P::���:� prova ... de

, ��::t��:Il::::e:l�f:n����e�� :�. nt�lto: ��:��d��O�'h:��'c adminldores. Os (le O ESTADO. respeí- • to un-séa Ungarette. ietros George Peixote e'tc::i�� ls���erodOse:;l�e;:� ����;:;e;::n,,!·::o:�:n:��ealv:�' 2 _ �i;;a;�a�o Dlvlno :'.:��� .. �Ui!��e�,í;;m��avnd:'catartnenaa dr. Nereu Ra- enviando-lhe e aos seus ta , E�pirito sento realizou-se 1(> seu 10.0 nntversé io 110" próprio trampolim. •
m�� com Imenso prazer que

mJllares, os melhores e maís II 1.'1 manhã da ultima quar- Je DX-x� •
Jencuamos o prezado amigo,

sinceros voto sde felICIdades
, !��!e��íet: �a�!:��::. coc� 7 _ A

-x

ta xL�la sroei mil! �elã:I�I)�eor:l:;Os

l::'�'l
ôeeejando lhe mUitas fehci- FAZEM ANOS

HOJ']'
o �l Hélio Barros A nol�

�

�.Illalas pi cn- m:u,3 alllmado�, na resta'elades e mcttos anos de Vida
.. no seu P�'t5Q!í- :_ ........_. u e"ta d '-""c<>mporada carnavare ..ca que accute- ..- menino Renato Vieira" �-k�.egãnte e tas para nova to

ambém cera. sú.ba d .. pruxnuo nos" IlJI,.guostICO e tlat..mentor51a EDENILDE FERREIRA Prazeres 'ÃiuY-15Onita. traaía f anto em São P,;ulo e t�� s,llões rio Clube Doze 'h" DOENÇAS DA P(,;LF. _ SfFIL�S DEPILA.Com grande satisfação re - sr Walter MUIS�1 'Ia -1(0 vestido branco com- prata ele E.."ntos
Agosto •

(õF.S _ PLASTrCA ABRASI\ i-\
gtatramos na data de hoje - SI Adilson E Lap

'J"� premente, ca cor violet-a _ x - x -

.
'

... ___mais um1 data nateüoía da - sr Joao Schn��r�51lP A cauncnosa confecção rol II - A C_ollvlte du erorus � G R A ç A nD�t���DZONsenhora Edemlde Ferreira -_ ena 011 �,)tel , da srta Yara Pedrosa, a 11 Sebasttão nee, ",,�b.l(1G ... � �r-JUJr J\,nVV[!
esposa do SI Manoel Ferrel� ,

- SI ta y..-.'i�Wrezl"ha Slh 'quem merece os melbot es IIWXlmo estarei na cUladc. \'\, no;=---
ra. Dentre as muitas home-

õ ::du"�,, _�altina Paula Ci
.. elogios pelo seu bom gos- de Ita.J�1 para ,.arlleIPal. _ M � Jj I C O _

nngens que lhe sedo pr��n.. �o·{iade ,. to, Na residência de seus tia fel;tll .da �Olh:a da

,I.í!sistenle da Clínicatadas Juntamos.--3áuz� .,;.' - srta. Maria Ondina Silva _ pais .sr e "l'a Lauro Gon· Uainlla das pl'al.a", O a-,
lleJll1lrluJ").!I.';' (' Sifiliogl'ãfica li;! Rnculdnd(' dI' I\!l'lli-.,_.n'{e ri!;

-!i(iSsas,\_
srta. Maria .IrrLlculada • çalve� IlS noivos e tam�1ia- c'.'ntecimellto se�a. com n�:�. ciua do PnranaSRA. OSCils. Conceição Ferreira

II1II
recepcionaram os convida· ;';::e���ai:::!:I,e nOI<.

II1II CO:\SULTOHIO: Run Trajano,2!) _ I" ando'..:!��tR RODRIGUES - uta, Dalva de Oliveira ,. do.!! com um elegante almo- ,.
JA ESTA ATF.�DEXDO DUURANTE () Mt.S DEC�ué/3nA NOVA Abreu

1 • ço.
-,x-x- 9 _ A-r.:;aX� concel-' .fA\'EIR�. _

lérm ,m Imensa alegria noti-
1
� jovem Roberto S. Garc a

� 3 _ Vão circular cUFlto"a:- ção l"ecebeu 'a visita do ":'.0,'�·t· ; fantasIa, d, b.I;,n. nu eiety", pom um. """'-,
• ca.rnava�x_x_ mentada--=�i��a� ,
, 4 _ Festejou "nivel''' no 10 - Neula Call1lJOs, o,

diA 18 !l.p. o ilustre home.,11 1<iIllPá�ico br�t" da Cjdard�,, ml1blico, clr. Allerbal Ra' de Law:,<, esta t'1ll Jlrepa a.. Agradeço ao p, Reli:". uma

, , WS'r:lça alcançada, W.:\1.
--------------

TERRENOS

ANIVERSARIOS
Prof, IVO NORONHA
Transcorreu, ontem o ani

versário natalicio do nosso
distinto conterrâneo Prof.
Ivo Noronha, elemento de
destaque no espore catart-

clamas n·..l efemêride de ho
je, mais um natalício da ex
ma .... rn. Lêcia Rodrigues da

Nova, mui dí1na esposa do
nOS!'O eminente amigo e dls
tinlo conterrâneo Ar, Depu
tado Oscar Rodrigues da

Sociais

RETRATO DA ALMA - (Meditação para domin

go). -,Eu o vi passar, inflado de orgulho, risinho vene·

noso no canto do lábio, passeando pela rua sell ol'gulh_o �

e sua ignorância, porque estas duas coisas não se lar'
I

gam e andam juntos na retratação do "'Ego", O .mundo, Ipensam, lhe pertence, Os "outros" que tambem Vlvem no

mundo, são despresh'eill, inferiores.
, ,

E mesmo assim, esse que passa agol'tl por aquI, e

Illmbem IImbi,cioso, porque não se farta dos bens que
)Jo:'.,�ue para ainda invejar vidas alheil'ls.

..

Aspira subir mais que os outros que Ja cllegamm
:i� rulminância;;,

E, pela sua incaPacidade moral, pela sue. c�assa
j�norância não podem percebei', que para a obtençao dê

f
túdas essas eoisas, se humilham mais do quP qualquer
}!oble que pede esinola para (I pão de cada dia."

É no conceito Vigil, "o" qUf' busca elevaI' se e, :10

('ntnnto, Re degrada.
"

Pretenderá impor Sllà vontade, mns se submete fi

ludo, A febre se apodera de !Hla razão e 11 debilita, De
f'PUS olhos e os cega, De suas alegl'ias e as converte em

�ll�ústia.
E no dia em que !'\e dissipa 11 cegueira, c inf�!i�,

]Iorque ê!e é em verdade o feliz infeliz, para Iid(llllrlr
um pouco de paz. não consegue.

DignaR de lâstima,
POI illso é n�essãrio cada qual .compadecel�·;;(' d;:>8

que )'01 maldade ou igllorânchl. se extraviam Pelos ('a·

;njnhtJ.� da \'ida",
La vai n orgulhoso, impando de vaidade.
DeixHllIlo lH\ passagem, antipntias (' con3t�'flngi·

mento!'..
o c(.!rebro vasio, oco,

O cOI'ac.:f1O fOl"l'ado confl'u as seni;lsções e sentimen'

tos'bOll",
Ele 1)Il"Hl:l,

�l�millha com aI" desIU'ezi"f'1 pal'fI os homens f' as )
COiM1S .que o �n,"ol\'em, 1"1!!l'I1!!3I!1l!ll•••IEI!1�iIlliIlllll!l.III••••••Atê (lue um dia fi cOIl3-Ciência desperte e aquele La'

da sepultura para a vida,

GARAi'i'I'A li' lI1' unoFi F. ti

.. Escrilúrío d(' "endas de JnHh'eil-l

OTTO ,JUL!O ]\JAU};A
flUI1 �'elij)(! Schmifll. 14 - Solln\llo - VOlle 2347 -, Plol'innópolis

Funcionamenfp perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovada, ..

* Eis os três lolôres de garantia que O� Molores Arno representem poro o

consumidor,

* Os Molares Arno sôo rigor.osamente controlodos pelo Sistema C. 1. Q., Con·

trate Integra! de Qualidede, o único que' asseguro perfeição móximo no

produção em série,

MOTORES ELÉTRICOS
.. � RNO

@
ARNOS.A.

* Motore\ manofósico! olé I Vl H P

* Melares tlifásicos olé 300 H P

* Molares I)oro múquinof de co,luro

* "".:olores 8speclais INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPJ:.ESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS: '\

MEYER. & elA.
Ruo F�lipe S�t1mjdl, 33

N�SCIMENTO -- PARTICIPAÇÃO
Hil;BE'R ISILVA POETA pa rticlpn IIOS parentes e

pessoas amigas de seus pais HEBEll LEBARBENCHON
POETA e DILMA SILVA POETA, o nascimento de sua
irrnâzin ha ocorrtdc dia 19, na Maternidade dr, Carlos
Cor-rêa e que na Pia Ratismal receberá o nome de VI·
VIA':\"'E MAR1A SILVA POETA,

MAIS OUTRA FILA /
Em local 'onde jamais preeencí.u-amos a existência

de filas populares, chamou, anteontem, a nOS;;1I atenção
Já pelas,...7 horas da manhã eetendía-ss uma enorme

fila em tr ....fíte do prédio na :33 da rua Trajano, local on
de se acha instalada a "Liquidação de Verdade", cujo
inícic de vendas estava programado para as 8 horas,

Pela -umoatrn'' acreditnmos Que H "Liquidação de
Verdade" vai mesmo abafar. Também, com os preços
l"ebaixad08 para a metade e até para a terce parte do
valor. só niio compra quem não tiver possibilidade al
guma de conseguir dinheiro.,

VENDE-SE
JlIAG)ílCA. RESIDE�CIA À PRAÇA GETULIO

\'ARGAS NO 23, SITUAÇ.AO PREVILEGIAD"A, QUA.
TORZE Pr.;ÇAS, AMPLO TERRENO TODO PLANTA.
DO, rOM 12 METROS DE FRENTE POR 100 DE FUN·
DOS, PORAO HABTTAVEL, ESTUDAM·SE CONut·
CóES,

TRATAR PELO TELEFONE 3482.
----- -----------

(ANCER DA P ÉL E

DENTISTA
Conilllltório em BlumellllU, t�ientela fUl'mnon e

definida. l�el1dn Ef-lcelente, Vende'se pai' motivos 8\1.

pel'iores que serâ espliclldo ao int(:l"esSaclo.
ln{ol'mações nestn Redação urgente,

Mineração Sulbrasileira S. A.
A V I S O

Pelo pI'esent.e, cientifiu�ll1os os Sl'S, acionistas (lue
-"� acham ii sua diflposição, lla escritório desta Sociedade
em Salseil'o, ne�ta cidade. � documentos a (lue se re'

��I:�l�t���i 9�·o {�ô:i�la�le le�6��'�9�Oclied:lle;�el���\'o:çõ��
exercício de 1960,

Hajaí, 16 de janeiro ele 1961

Pelll diretoria
IDRO ANTONIO PR-.t\DO - dil'etol" técnico

------------------__

EDITAL

COMPRA DE MAQUINAS
O Serviço �acional de Apl'endizagem Industrial

(SENAl), Departamento Hegianal de Santa Catarina,
-,dto à 1'l1a Tenente Silveinl !l,o 25, em Florianópolis, pelo
presente edital, torna público que pretende fidqull'ir
mÍlquinas e inlltl"llTllenlal para equipar 11 Escola de
Apl'endizagem de Lajes e reequipar as outras unidfldes
e.'\('olllres de sua Região, õ

As firmas fabricante!! 011 representanlell (le m6.qui·
llàfi q.ue. se interei'IHlrem em parUcip3r da coneOl'I'i!ncin

qlle.o SENAI promovel'd, poderão dil'igir·se·ao endel't'iço
acima, solicitando relaçiío das mâq_l!Ínns c outras infor'
maçõe,; que julp:lIl'cm ,le interêsse.

A DIREÇÃO

Aten�ão Gol�e �o Retrato
Estamos autOrizados por interm�(lio de ARTES

I"INATS INJ\'ERSAL de Silo Paulo que, opera no ramo

te Heh-/l.Los a oleo Sepia Gl'3yon e fato!4 Porcelennfi,
We, firrr.as clandestinn-'l :i1Hlam lezando o Publico com

;cndas de retratofi II preços baixiciT"<'os mas, cada frc'
iues que compl'Ou devcl'á ver com muita atenção seus

?edidos, pois, no alo de receber tel'á que pagar preços
Illsurdos pelas molduras c \'idros "epill'ados, pOI·tanto
retratos vendidos por ARTES FINAS UNIVERSAL SÃO
PAULO lhe sel':í. entregue completo com moldura, vi,
Jros etc, sem qualquer aCl'esciDlo ·confol"me V. S, soli'
�itar. Este ê um esclarecimento da TRIANGULO RE,
PRESENTAÇõES GERMA'NO GODRY, Avenida Per'
nambuco, 2699 s/I - POI'to Alegre.

Firma Registrada na Jl\nta Comercial !lob nO 18487
- iUflcrição 24080.

Participação, de Noivado
Olivério José de Carw.lho AntQ_n10 Matheus Rrug«

Costa e

e Senhora
SenILora "p3.l'Ucipam aos' seus pn-

participa.m aos . seu! pá·rerit�s e, pessoas de suas

'entes e pessoas de SUIIS re-l'elações, 'o noivado de seu

ações, -o noivado de suafOho Jorge Alfredo eom. a

filha Vel'a �égina com o -se:j3rta, Vera Regipa.� qft�ar-
nhor Jorge Alftedo Kruger�go Costa." -,..

.,

.,

.

-VEIlA .. JORGE
,

' ..

confirmam
Curitiba 17/12/60 Florianópolis,' 17/12/60
Av. Sete' de Setembro, 5497 Rua José Boiteux, -27

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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------------------- --_._-
-- ---------------

Contere com o original.
C:ulog Saldanha
E<lerivã&

Dia 22 -'----------
Dinheiro Cairà

do Céu
Anunciando o início da famosa "'LIQUIDAÇÃO DE

VERDADE" serão lançados de um evtãc, no dia 22 Pl'Ó
xlmo, milhares de boletins de propaganda. Muitos dêsaes
holetins dão direito a prêmios em dinheiro e mercado'
rins.

Portanto, alerta !
Os boletins serão lançados aôbre Florianópolis e

SCUil arredores: Tijucas, BiguaçÍl, Alto-Biguaçú, Estrei
to, São José, Palhoça, Santo Amaro, Aririú e Paulo
Lopes,

ÓTIMO NEGOCIO \
lUIZO DE DIREITQ DA 1 a

V � d
\)ARA ClVEL DE.I'lÇoRIANO. E D I TA L

,ul"nt" - David auorim

Vende-se uma Iábrtcn de camisas com maquinâr-io eu e ores eOLIS 1. ;r�r!:.'o �rirt���::�te;
moderno para confecção de qualquer artefato de teci- FAZ SABER aos que o do Auto de Penhora e De-

Dorvallno M. Machado. TItn·

"0, tanto grOflllO como fino, c om as seguintes máquinas:
Edital de intinXlção com o lo de Transmissão: - com.Ofereço oportunidade a

I
prazo de trinta (30) dias presente edital de intima- pósttc abaixo transcritos

Oito (8) cabeças de máquinas singer - 1 máquina pessoas jovens que quet- çâo, com o prazo de trinta pra e venda Forma do titulo,

�a�a:l�·l�f�l:l.p���al��;:�rbo�õ�:, �:�%��ic�o�\a�i���� ram trabalhar como vco- O Doutor WALDEMIRO (30) dias, virem, ou dêle co- :\uto .de Penhora e nepâsl- :���r: 1�::��:t��:O�o_;sE;�
na para casear _ 1 máquina para cortar teci nos. com

dedores Ramo Lucrativo CASCAES, 1.0 Juiz Substitu- nheclmento tiverem, que -ie-
to Escrivão do Estreito Sr. o-

navalha verttcur _ 1 máquina para planche r colai-i-
honesto interessados a- to, da ).8 Circunscrição Ju- 10 presente fica INTIMADO dllon_ Bartolomeu vletre, li.

, nhos _ 1 máquina par-a marcar camisas e outros artefa- :::�:�a:-:�est��: ded:::� �,.i�,ioárlp·al,ndOo dEoS�I�{al�g,Onod"JxU",.,- o Sr. DAVI lvrARTINS ou "Aos vinte e três dias do vro n.o 63, na. 1'13 a 17,5, em

tos _ 1 bancada para 10 máquina e outra para 6 má- li ......... , DAVID GUARIM MARTINS mês de novembro do ano de 26-3-1951. - Valôr do con-

"ninas _ com todos os a.cesflórios e um motor trifásico.
dula ao Senhor Antônio de Direito da l.a Vara e sua mulher, se casado rõr mil novecentos e sessenta, trado (Cr$ 3.000.00), Condi-

Trntnr com A.G.L _ Agência Internacional de Imóveis, �:r!:.. ·2:�:���uzeiro. das Clvel de g'Inrtanópolis S. C da penhora feita em seus neslrJ. cidade de Florlanó- Çóestdo Contrato: (em bran-

na Anita Ilnr-lbaldi, esquina da rua dos Ilhéus. na forma da Lei, bens, 1I0r todo o conteúdo polis, Capital do Estado de co). Averbações: - (em
---------------------------------------- Santa Catarina, no aubdís- -branco). Do Que para cons-

.,....� _---_----------------------------------
trtto do EstreIto, onde fui tar lavramos o presente

. � '" '" * * * * '" * .. .". .". ." ." ." ." * * ." '" '" '" '"
eu, Oficial de Justiça com, auto que vai assinado por
panhelro da diligência, elda- mím Oficial de Justiça, e 0-

S·A.. 1:'a=e-'r ·4"
.

6 'c ��:õ!�iE�õ�:�:��.����� ��::;i!��::a :':��i;,:��:
.._

rim Martins, do conteúdo do e as duas testemunhas a-

marndado do EXmo, Sr, Dr. baixo, na forma da lei. Flo-

�

. ilf;t
_ '-,

_
!�Z e�:r����it� d�/.����:: ��n���is(�:,) d�o�o�i����

=iiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
miro cascaes, para pagar a ccurt e Edison Pereira da

• firma Comércio e Indústria SUva - Oficiais de Ju.sti-
Germano Stein S. A. a 93, - Idallno Soares de Oli

quantia de cinquenta e' seis velra - Depositário. _ 11e
mil seiscentos e dez eruaet- gível e Deloyde Rfets
ros (Cr$ 56.610,00), de Capj· Testemunhas". E, para QL1e

tal, juros de mora, custas chegue ao conhecimento do
e selos do processo, que víe- executado, mandou exp�j!r
rem 'acrescer. e tendo decoro o presente edital, extr:!ido
rido todo este tempo, si que dos autos n.o 267-60 de ação
o executado tenha .go, executiva que lhe move 00-

proce(temos a. penhora em oMERCIO E INDUSTRIA

bens do executado, conforme GERMANO STEIN S. A.. E'

o Livro 0.° 3-L, às ns. 254, ditai êese que será �iX'ldo
n.o ele ordem e de tranflmls· no lugar de costume e publl
flão Anterior - 12.671. Reg. cede na forma da lel. Dado
Ant. L° 3-K ns. 189 sob e passado nesta cidade de

n.o 11.719, e Que são os se- Florianópolis, Estado ue

guíntea: LO) - Um terreno, Santa Catarina, aos rrcator
com área de 206,50 m2, si se dias do mês de dezembro
tuado entre Coqueiros e ce- de mil novecentos e sessenta.

\. poeiras, no Subdistrito do Eu, l'.lss.) Carlos Saldanha

� "'--�.� Estreito,2.0 Subdistrito dos-
- Escrivão, D subscreva.

a Pioneír;1 J:raCi�ad:�tr�::n�: �:��, ��S�!z :ea�I����� cescaes

__ o •__ •__ •• _.

onde mede a m, à linha. de
fundos mede 15,50m, e con

fronte com terras dos ber

cetros de Campolino Jacinto
Alves, extrema de um la.lo,

•

� I numa extensão de 16m com

... ��, _.' � terras do vendedor e do ou'

-

L
- .

�
""" i � t rc lado, num. extensão de

'" _ � -;,� ". .. � "
-- -

1IIIiI!!III g��_. _

12 metros, com herdeiros de

� -'-WJt1,
.

�lnlllJljll1ill�I""l!"c�mp?"no J. AI"" Nome

___ �_'� "____
._--� ,

_ domlclilo e protlssão do urt-

-,. * C o m t a r i f a s r e d u z i das

, "�. --

,
',.CURITIM�SM rauiO-RIO

sarda às 9 horas .da.-manhê. ("'4,
salda às 18 horas I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JUAREZ E' INEGOCIIVEL!
o Grêmio Porto Alegrense não, está disposto a ceder o grande avante catarinense que, assim deverá permanecer no �enta·campeão
gaúcho. ':r���e:s�:::���a�lt!!�:t�;!e.·l t�O�ul;�;nS�n��I:�'i:���ea:e�. ��P�!�l c:::��;oha�a=e��Br��. I �:�:I,C�;� r�:n�d�ewZ�I�:nt?�� �eo e���:tr��,���o os���!: ����i;�et:t�: ;�r:�r;:r .:
Pôrjn Alegre, 20 IV, A,) - pus "cm ()ual�Uer tiúvid;J_ e I rena apresentada »eto l n- lida�e o clube oue tomou iní- [ de Rot'r1u, tanto assim que foram barrados, pois - !'.e-I te do Newell'" não RC reta
Um dos assunto, cue vem a possível transferência do dependfenje c mal,� tarde cieuve n-ats uostuva pura chegou a cnviar um emnse- gundo anrmou o diretor

Ileliam
em ctn-as. visto a neja-

monopolizando as atenções maca-te Juarez nara c ru�ê-! que o Hl1r;lclli'i,' também-ria ccntrenr o "Tanoue ao o- rio, que por sinal ainda aqui futebol pronsaronet dos trio uva form_al apresentac-.
i i-

lCOlo],e;:.,
dr, Leitão de Abreu clalment.e peJ'" rnandatàrio

---

�'
_(lp!ayt'1'Juarezéinego� 6,t!'íiÜ!!ta,OcontratorleJua.

.

6 � ���I.]JIoI�,�� I _1�:::��:s�;::�e��::c�I;�:",��e�=tote��;�::
em

.

,II I � i II �' \
' �"mpeonato Es"dual.

_

que aGONIA DA aSMA
� �.-cWILI\ \ U I r I "e Imda domingo, .1:omo ... ltoll"". d. u_ • bn..'lu1t. ar'-

,_C;O�-'-" <.__) u L:J I ainda para a g,,_nde tempo- ����::',.'"�::::;:=....�t',To.'---------

�,f:S � r-ada nue realizara o toam do

I rn.nl' •• eTIIM,.r.lIl1l1111.&ando.

Já aprovag!�'"'�a�la do Rio·São Paulo �;��;;;;:��e�:����o�E��:��;�;r;Sã� �:�l�:: v:�n ��r�:�o, R.:,�ejl1P���::e- no RIO e San 22 de março - aorarogc x 23 de março_ - V�:::co � x Portuguesa, r.o Rio c CO'
�A noite de amnnh:i !'Icr:í empol'osada a nova direto-

valia pela" Fedr"- rferelt,!>",&- p!ii)o x, Portuguesa em esc Flamengo no Rio e São, Amúnca. r.o R:o e paTtnel' rtnuans -.: Fluminense, em
!'ia dn Liga Bfurnenauense de Futebol, hem como da

cn e Paulísj. ..:tçõe� Carla' r _ulo Pnulo cc conmmne em Saro Ias" Santo .. em Sao r�ulo São Paulo.
Junta Disciplinar Desportiva,

('labor�m tn e está nssím 1 11 ,Ie março _ Flamengu Paulo I 25 de marr.o � Flamengo 26 de marco - ve-co x
�eflta oportunidade �CI'{1 r-sculhido o novo Preaí-

',1HeJ...t!l\i. \ x Santos no RIO e correu

\
clão Paulo, no Rio e Palmei-

dente cio orgiio disciplinar.
dr.a de Marco - Botafogo" a",}; Amenca em São Pau

O TtCNICA DE COM�RCIO
ras �: B"tnfoI1:O, cm São Pau- x x x

Portuguesa I o Rio e sao

lU' ESC LA [ ['.)' Continuam em franca ascensão UI> obras de eens-

I'_ulo p s'íumtnense em S:lO iz de marco-Lmumtnensc 29 ele março - Flamengo (nu'H.o da nuva e moderna séde social do Clube E�p(U':
Paulo x Pnlmeh-as no RIO e Por .x América, 110 Rio c Corin ti\-o' e Rect'l'a!i\'o Humaifá de Nova, 'I'rento, que esta

2 de n.arco - Am.érica x tuguéaa x Vasco, em J "SÃO MARCOS" ��I�l�. " Santos, em São sendo erguida em loenl de sua proprl{'dade,

�oa�ll�lrU��I��n��� �ã�al�:I�I�' I Pal�ode março _ Botafogo x

'

_ Fisl':lIi'I,ada Ilt'llJ Go\'êrllo Federal - 30 de mnrco - vt-sco x

-om '\",',�_�.tl'I;,'e'."'_'o",__ ,P:,I,,I,OW,i�:�_.'."I-;O'.,,�,ie"'I'o'JI'e:-;rlt>:n��'�d'�:lt;':����i:�4 de- marco - Botl\fo�'o" zmrica. no Rio e São Paulo

I
-

A l f d 1961 stumtner se, nr Rio I) PaI'
" ,''',_ .

- l.f v_, '-

cennuans. ru Rio c São xSn nto-. cm São Paulo. nstruçoes para O no e IVO e .netras :: Portuguesa, em n-ntu ndo na oport unidnde II€' novos rumos pnrn o �cr'
Paulo x. r'remengo, em Sào 16 de março - Flanemgo, aão Paulo. tal!l€ do J';�lad\" cllpe('ird1l1('utc d,! IIfW!HI coní.mtacões.

I FI I RI C EX/UI!I' de Adllli,,�illJ nu Curso Comorciul Húeico 1.0 de' abril - Amértca x \' Jt emas 'I info\'Il1'lrpa�l�� ll�JrCO _ FluminenSe �nt!��� n:n�:;r�u�ues:,e e�l (1\I'I'I"i"õc,,: dt> I.";l I:") de fev(,I'eirn, dns l!i,�O '3{11l Paulo, no Rio C Santos
I) ;l)" .. , ' .

x;.: x

x Santo" 110 Rio e Portu' São Paulo I ii" 1i,:10 hl)l'II� - luicio do� e:<IIII1(''': U; d' >: BOtafOR"O, cm Sa\) Paulo. ,\ delcgat;ão dll Ferro\·i{iriu, .l'tunpcãll :�m:Jdor <te

gucsa '" 'América, em Sfto 18 de março - Botafogo x fcvereiro, lis 10,00 horas 2 de abri! - Flamengo x Rl'u:;que. eslavu com IIArtidR pl'e\'l�l� para 11:<1 5,30 ho·

:>al!o. Va"co, no Rio e São Paulo x Exanws de 2.1\ Itpoca c 2.11 Chamada Va"co, no Rio e Corlntian�" I'M; dI' hoje. em iinibu�, eSllerial, \'Itl)ando. d,r�tamente8 de marçl) _ Vasco x Co' palxelra' em São Paulo I I:;poca pRI'U rcquerc\': (�C 1.0 a li) Ile fC\'Cl'cil"; Palmei:';s, em São Paul!), iHlra )'alhoça, ourie hoje II tarde en{relltam ao uaran)'.

rintiar.s, no Rio e P::tlmet· 1� rte n��rço _ Flumine�se. dll� 19)W [Jl< 21,:\0 horas - Início rlH" ]lro\'a�: 5 de abril _ São Paulo x Ronaldo, AnlOrim, Pnmplona, :"oler)', Somhra,
_

Telmo,

ras x Flam('ngo, em São � All1._érica r.o Rio e portu'j ](i de fevel'eiro, ii" 19,00 honl;; Botalogo, em Eão Paulo, no Zaeki e OUll'llSl etemel1t(l� do futehul ilhl'u, de\'emo ('"tnr

Paulo, �nê"a "Santos em São III - Matl'ícula" parll iôdo;; 0'1 Curs(f;" São Pnulo rã\) havendo joge [] ,",oslo;:;:, na equipe rio Guarany,--

,

I
lnsc]'it;âo: durl1llte túd(\ () m(t� ,\t> fc\'el,.,iro no Rio. x x x!) de m!\I'ço - BOtafogo x Paulo,

<1:1:) J!),�O ii" 21,:30 hOJ'a" 6 (lI' abdl _ Va�co xpal l,. diretoria do Fltlminell;.e, de Vidal RAmo;;, mal"

A Ei"\coln Técnica de ('omêl'cil) Silo MAr('ml, fundfl melra", no Rio, nào hav('ndc .ou �an\ o riia ii rle fe\'eJ'eil'o a innugul':lçiio, de !HUI nova

nal'!Í 1](1 Ano !.('Ih'o rle 19GI. com os ;:ct>guinle<>. iogo em São Paulo, s&de "ol'ia!. com grande� fe;;1ejo,�. Constfl1'3 elo lll'Ogra'

VENDE-SE,
_ I (·ur!'-O;;: 8 dc nbril - Corintlan� h m:I, um grande tlll'nej() Il� f:t:bol.FI<lmengo, em São }I_ulo

TelTcllo na He:.-l:-;ac!\dn.100m de fl'cnle por 125m

(\€'-\
('l'RlSO COMERCIAL BÁSICO - em I ;:.éric!', ef!ui\'!\ nàn havendo JOIl(O 110 Rio. Enl ab�oluto "furo" d� l'cport?gelll p,ode�os dizer

<)
,

t t· le flh'elHll'ia lente ao c'Ul'SO ginH�ial 9 de abril _ Fluminensl''' que em caso do (luarani triunfur sobre o Flg�lelrense ,na��:d��.<;�����i�.�l�!ili�I�:�;:�li�;l� E�éo;I��{'�:I�;�o :.<;g6to, c:lix� ('LIBSO '!'Él'NICO DF. rOKTABILlIJADE -em:� �érics,
Portuguel!fl.,!lu RJo I) Santo!:: lIH1nhã de hoje n� atletn,. camllt!.iies receberutl a faixa

t rqui\'ttlC'lJ!C ao 2.0 cil'lo du C\l!':-IC ro\�gial x América: em São Paulo, alusi\·a após II hatalhu, ,\ direlorin �to nu�rc eslmla �d'(lf{\I::f��'�a�i\����I� P:i�nl:�se��llI;�nRi!' (to Rra!\il s/A,l Tõdu I' Illwlt!uer inr,)rmaçl,(I podera :"ü-r PI'C"lild, JiE'fURNO po;;;:;ibilidllde de realizar uma cx('urSttO, como piu'te Ih,s

rln Flol'innúpnli$l, Bun ('oll!'-elheiro !llnfl'!1.. 27 -

I di!iriament,e, IH) hOI'ill'in da" 10,�O B.!\ 21.:\0 horn�,
O returr.o seni di.�ptítad( resteio;:;: (IH J!rnndc I'onquif<ta,

� �
• S('{'I'rtariil!lH E,4CI)lll, à l'lI,1 ?1ul'echHI G\lilhel'lnc - t:ru

enlre os 11'1)$ pdmell'os �o.· x x x

'l'(>le��.r�ep�st;l���·Hepl"etlel'lt!lnte Pana!t' 00 ijl'usi\ S/f, r ]lO i'�!<('ol!ll' 1.,11111'0 Multei'.
"

�
'('''I.\t\os dos (I:())+:, EsÇãçl.ctli � ('otejo n'aH:'.llí\O l\a noite dc qual'la �ei\'a entl'�

R xv 1 Flol'ilmÓI)olii1, &m ]!l.l\eU'O de 19G1
,-.êndú e:;tll a tabela, Anü- e �\IC'tl"opol. causou prejllizo à �liretorla do AWll

pal'a o� Es1iHl�).« P�"lt �,��:;ant; ?:r���rla.i��] HILTO� nos PRA,ERF.R 13 dr abrll- 3.0 do Rio" �lIm Jl](!utan!p rle CI',� 8,000,01), l'I.pl'úxlml.damente,�:'�?ío::!� 711'r'j ;...;.... Prll.:ná.., .'� -_' 'I Secret!Jl"io

�:: (��e s�!Op;:��I�, l�od:�iO� Ile,:porli::lta,: de Brus�u: �nicilll'llm movimento, "i·
�m Sã" Paulo. .andn II particil1ando noi' IIUs .Iógo� Abért_o!'l do Illten.o�',

16 ,Ie abl'il - 2,° do Rio x ;a�:" r�:r��:�I:�;e:�����al?df;t) !\:I�ét���i��:::�I:o:�I' reftUlsl'
2," de São Paulo, no Rio e

3,0 de São Paulo x 3.° do Rio

em São paulu.
19 fie abril - 1.° do Rio x

L" de São Paulo, no Rio e

\.0 de Sâo Paulo e 2.0 rio Rio,

�m Sã" Paulo,

22 de abril - 2,° de São

?aulo x 3,° rio Rio, em São

Paulo, não havendo iogo no

!'tIo,

�3 (Ie abril _ 2.° do Rio x

1." de São Paulo, no Rlo e

,.o (le São Flaulo x ].0 do Rio,
:n São Paulo,

Em BrusQue:
Carlos Renaux x Marcílio Dias

Em Itajaí:
Cimenporf x Paysandú

•

-j
PELA'

RÁDIO GUARUJÁ'
-----:n--:,:::���;;_:;-4-;�k::-;:: 1

'ondas curtas: 0,970 kc _ 10 kw �
�1

Com o maior e melhor equipe de locutores e comMltorl'tos jde $anlo Catarina: Nozoreno Coelho, Ferno.ndo Linhares,.RUI
lôbo, luiz Coelho, Gonzoga lomego, Moun BorgM,0smldo
Morlinelli, Rougel Carrii I �

, ! �'. �.' " '

RIDE CATARINENSE DOS ESPORTES
�ódio �ereu Ramos - Blumenau � Ródio Hervol .o'Oeste. e
Ródio Difusora - loguno _ Rádia Difusora _ Joinville _ Rádio
Clube de loie$ _ Rádio Cuituro - loinvil1e 1

-- -_.- __: --_..:...:._---- - - ------------------

UMA G�NTILe:ZA DOS REVENOEDORES

FIRESTONS

•

,

O DEPARTAMEl-NTO RIWIO:-;;AL \lO SENAI DE

�,���:r�bC�.t:� ·��:I�(�;'en�:�:u�li,:.: �:O�e:;;r:r�:��,:: �\�(:
Illinnele� lI�<ldH.�, m:I.r(':1 \\'OI .. ]{RWA(;!":S, ('(Im llS "e'

I:!llintcs C<ll':letcri!\tica'::';
Volksw:lR'en'T\llmbi . lllorlH' 2818102 - allO 1959 -

x x x

\',n;é 'lue gO,;[a dI.) e�porLe, deve PI',)CUl'lIr lêr o AL'

�-lf\:':AQUE DOS DESPORTOS, Ijll03 apl'csen.ta em suas

dezenll" de plÍp:ina::, l('ituJ':l agrada\'c\ e Intercssante

além de tllrio,�ll, Agora, Il A\m/lm�fl\lC, do� Desportos,

apre"ellt�!��r.i�,�:I�

AllI�a-sc �asa
COM 'J'R.€� AMPi.O:- OL'AH'l'OS I,; D]o;i\L\IS or�·

rE7\��6C�L\�'L:A 2.\ DE MAIO R:l9 r';S'l'HEI'fO,
TRATAR rO:\f GERBETI �A FAr.mCA CERBER

OI FRE�TE AO SA�Ii)"(' 0(1 FOXE G3Hl.

VENDE-SE
CAMIONETES VOLKSWAGEN

Certame da

Segunda Zona
ce�t��r�:á d�er��uln��n��j;eali� I
zandO'se dois jogo,�, fi .' aber

CarlL)� Renaux x. Mrucilio
Dias em BI'u�oue e Cimen'

Plirt' x Paysandú, em Ita}JI,
já. que os jOios Av;1[ x Pal

meiras e Flgueirenllc x OHm·

pico foram anteclpados para
o�tem B. noite,

.. (,r timw
"uU,swagen·l\llmbi motor 221!))8G - ano lfl5R

A DIREÇÃO

- \'(,1' í:l'�nH!.,

A-- p!'upostu� de\"tln"lO sei' tlprt:::!ellt�dll.s, ao Depal'ta'
1ll('l\lo Rej!illnal, ft.ito ii I"U:\ Tenente !S11"ell'u 11:° 25 -

2,0 :111<1:\1" - FhH'ianli\)oliíl, até ib 12 hora!'. do dl/l 10 rle

f('\-cl'eil'<l do :\]111 em {'urso,

As dcspea:l': com h'allsfNêneül,; ('ol'l'erão por conta

do proponente. \'ompradol',
O gENiAl se l'e!>el'\'u " dillhl'iro de recusai' todas

:IS llrõpostas, ca!'o nenhuma delall convcnha ao seu in'

terei'-se.

f:,,,,da]'ece, Qut'l'o.'ltdm, que Os respectivos. ve�culos
noder:'j" "el' examinados pelos intel'essados, o prImeiro na

Ofi.cil!� r. RA1.JOS 'i?/A, - Flol'ianópolis e, o segundo
Il� ESCOLA �E�Al de Blumenall,

Quaisquel' outra.'! informnções serão prestadas nos

locais acima deelül'ados.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LDITAL

AfELlNO ALVES, (SILO) comunica aos seus

amigos e fregueses que \·endetl II Hotel \\11110

r;ros�o e que adquiriu o

J Holel Londrina
I Run 15 de No, em lu (), <I!) _,CURITIBA

oncle eSllera conimil/li sendo di�hng\llclo com fi

�l ""r..·e"da de 'od" ", C•••dO'"'e<.

...,="='

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

Moi. econ&mlca - Mal. confortável - Mais durável

é uma ronoção INIGUALÁVEL - Típos BELíSSIMOS

• Colocação fócil .

serviço rópido
• Não deixa rugas

no forração
� Possibilito urna

\ infinidade de novOs

tipos e desenhos

Espessuras recomendadas para

forrações IIlisas" ou em Ilgomos":
laterais e tetos 3 o 5 mm

Base do topête e do capa - 7 o 10 mm

Assentos e encostos - 10, 15 e 20 mm

Preços, por metro, a partir de Cr$ 147,00,
344,00 e 489,00, de acôrdo com as espessuras
desejadas,

CASA DOS PLASTICOS DE FLORIANóPOLIS - RUA TENENTE SILVIIRA 24

TJ;lL. - 3495.

[�ital
Fluriullulloli.-.;. Domingo, 22 de ,Iuneiro de l!l�l -_._-_

gar de costume e publicado
na forma da tet. Daclo e pas
sodo nesta cidade de Flo
rianópolis, Capital do E�tado
de Santa Catarina, aos qua
tro dias do mês de Janeiro
do ano de mil novecentos e

sessenta e um. Eu, (-;s.'.)
Maria Juraci da Silva - EII-

alivio mais rápido conlra
I·'··�

.(y(....dr': .6 7/'1 e,;.'" ,.,�/�

MAO/GESTAO
So·nrisal é a único que contém 2
antiácidos. Um dêlcs dá o alívio
imediato que V. deseja. O outro

prolongn seu hem-estar pelo tempo
'llle V precisa!

JUíZO DE DIREITO DA vírlruçudo, lendo nu frente Formal de part.ilha expedi- EDITAL DE LEILÃO

11 VARA CIVEL DE FLO' uma janela e duas portas do pelo Juízo de Direito da .. 0 Doutor EugêniO
RJANóPOLIS do lado, com diversos com- 2" Vara desta Comarca, em Trompowsky TauJol.�

partimelltos internos. cdi- 20-10-1944, valôr do con- FUho, Juiz de Direito

"fMital de intimação com, o ficada em um terreno que "trato CrS 9.750,00. Condi- da 1." Vara Cível da
prnao de trinta (30) dtae mede de frente ,... .. cões do contrato (em bran- Coman.·a de rtorreno-

9 m x 24,50m ditos de fun· cü}, Averbações (em bran- polis, Capital do Esta-
O Doutor WALDE- 'os, extremando por um co) os bens acima, acham- do de Santa Catarim,

MrRO CASCAES, 1° ado e no!' fundos com pro se registrados no Cartório na forma da leI,
Jui'l. Substituto, da la rtedndc de Alfredo Richter do l° Ofício .desta Capital.
Cil'cunscrição Judiciá-

� pelu outro lado com a .Ser Do que para constar lavra- FAZ SABER
ria do Estado, no exer- idâ o Firmlnio Faff�, Lm_ó- mm; o presente auto que 808 que a presente edital de
cicio pleno do cargo de el êsse adquirido de Adao va

í

IISRinado por mim Ofi- lellão, virem ou dêle conht
Juiz de Direito da 1" .onifác io de Sena e ;;,/ m.; cia! de Justiça, e Oficial de cimento tiverem, que, r.o dia
Vara Cível de Floria- ma quSll"ta parte do t�r- JU:-;ti<;,1 companheiro, Depó- 24 de fevereiro, S 15 horas
nópolis S C na rorma eno degcrito sob nc 2, SLtO sitário Público Sr. Idnhno à porta do Edlficlo cio FÓ�
da lei;'

,.,
,

a rua Rafael Bandeira Som-es de Oliveira e a, rom dest'e. Comarca, eítc à
F.t\Z SABER aos que o pre- o 28, fazendo frente na dum; testernunhas. abaixo, Praça Pereira Oliveira n. 10
xen te edital de intimação, ,iia vereu Ramos, fundo na forma da lei. Elor-iané- a porteiro dos auditrlos des�
com o prazo de trinta (80) um a propriedade de Braz poli.s, 1·1 de novembro de te Juizo, levará a público Iel
dia s, virem ou dêle conhe- Fru-ac o, extremando por um 1960. r Ass.r José Bi tten- Ião, a quem enats der e o
dmento tiverem, que pelo IH do com quem de direito ccurt e Ed�<;OIl Pereira d: maior lanço oferecei', st.::,,·('
presente fica INTIMAI?O o

! rJe10 outro com H R. ha· Silva - Oficiais de Justiça. os bens abaixa deSCrito!';, peSr, Paulo Huascar Viana, vencia uêste terreno lima 1 Ass.j Idalino Soares de nhorados a Hl1..DA ANDRAm-aaileiro, funcioná).'io pá- oequena cnsa de alvenaria, O! i v e i r a, Depceitér-ío. DE, nos autog n. 31-60, dehlico estadual, bem como imóvel êsse adquirido de (Ass.) Uma assinatura ile- Ação ExeCuthl..i. que lhe mo
;;11[1 mulher, se casado fôr, losô EII7.ell da SI1\.I c neu+ gival e Delay de Régia - ve SILVA & niMAO, asa-Idn penhora feita em seus ilhos menor es ; lima qual testeiounhns." E, paru que ber Ibens, por todo o conteúdo tu parte da casa deacritn hegue.lo conhecimento do Uma balança marca 'Daydo Auto de Penhora e De-

... oh nc I, �Lt,1 a lU,1 Del
I
executado, mandou expedir ton", n 63045, cor vermepüsito abaixo transcritos: ruin da Sjlveira n? 8 - cons o presente edital extraído lha, em bom estado de con IAuto de Penhora. e Depósito tlld I de íijólos cabei tu de I dos autos nv 20 60 de ação servaçãc e funciona, errtn"Aos quatorze dias do mA,B 'l.!lh,l,< c 11111� dU,IS cusus executiva que move TERE �) _ Dois baleíros um CO'11,:e novembro do ano de

mLl1
,Ie mn'df'ira e urna garagem ZA CO�CETA BIANCHINI 10, e outro com � 'vidros. �_I:\O\"e�entos e sesse.ntaJ n�s- dr- li.i()],,�, coberta de telhas, CO:\TRA PAUL� BU_AS- valtados em crs 8.000,00.';.:'1 �Idade de Flarlanopohs: edificadas tôdas, em ter- CAR Vl.AN�, edital esse E para cue chegue ao CO., npitu l ,.da Estado de. Sa�_ rono que mede 20 mell"o� de que sere afixado �o lugar nheclmento de tOdos, man.'.,

11I Catal;na, à Rua Ru� Bar
frente por cem (lOOI dilas de costume .e publicado na doo expedir o presente e,�OO�fl. n 144, .on�e fUI, .eu de fundos Iuzendc fundos forma du let. Dado e pus- tal que será afixado no luorl.lal de Justiça abaixo
com terrns de propr-iedade ;4a(\0 nesta cidade de Flo

-sstnado. e Oficial de Jus- do UI·. Aroldo Paranhos rianópolis, Estado de Santa
!il;ll companheiro da dili- Pederneiras, extremando Cnhu-inn, aos dezesseis
gêllcia, cidadão Edison Pe-

11'11 lado com proprie- dias do mês de dezembro
ruir-a da Silva,

. dep?is, do da viúva Koerich, e do ano de mil novecentos e
executado ter Sido mtll�a- outro Indo com dita de sessen tn. Eu, (ass.j Carlos
do por edital, do conteúdo

e s/m.: nome, Saldanha - Escriv�,o, 'I
do mandfldo do Exmo. Sr. dr,midli(l c ]>rofis,,[\o do ado subscrevo. (Ass,) Waldemi·
Dl·. Juiz de Direito da 18

'lllircntc Paulo BUilscar 1"0 Cascnes - Juiz de Di
Vnnl, - Dr. Waldemiro \'iana, menOl'. nome, clomi- reito,
('ascaesr para pagar a Sra. ílio e ])l"ofi:-;slI0 do frang- Confere com o original.'l'ci·eza Conceta Bianchini, mitente. O espólio do fina- Carlos Saldanha
11 quantia de Cr� 30.000,00 do AI'mando Viana, Titule Escrivão(trinta mil cruzeiros) de

de Tran!:ómissão Jlennça.

�i��i!a�eljousr�so ��.o�eo::�, �u�: �rn======="-=",S:-",-"",=c",,,cc==ã_
vierem a acrescer e, tendo
(lecorrido todo êste tempo.
�em que o executado tenha
pago procedemos a penho
.:\ em seus bens - Livro
UD, às fifi. 76, nO de ordem
1.1 00. - Registro anterior
_ Livro 3/&, fls. 273 sob
110 2202 e Livro 3/C, fls.
12-R8 sob nOs, 28 e 2809.
OaJa' - 24 de outubro de

1!)41, e que são os seguin
�('s: - Uma quarta parte
,!o Rangalow descrito sob
)0 I, sito na rua Rui Bar
I)OS{l. nO 112, construído de
ijolos, coberto de telhas,
tonndo, assoalhado e en-

Efervescente, crista
lino e refrescante,
Sonrisal é a dose
certa para V. ficar
bom de modo mais

rápido e agradável. ·StmJJlal;
crevente Juramentada, o

subscreva. (Ass.) Eugênio
Trompowsky Taulois Filho
- Juiz de Direito.
Confere com o orlgira!.

IMaria Juraci da Sirva
Escrevente Juramentada �--------.----�

Um terreno medindo 94,800 m2, com umn (a�:l

material, tendo luz e águn encanada, flito no município
(Ie Riguaçú, no perimetro urbano.

Yer e tratar no local com o SI·. Pedro Vnn Dem

��o�')�a��I�: ;i;\�enC !;)�r:o���IO��:S 1dl'a�� �Ia�; �tn;�.'l�n� I"timo estado,

I1/ /;
II A RAINHA DAS BICICLETAS, acha_se :tpare- I
Ilhada para consertos, reformas e pintul'as de
II qualquer tipo de bicicletas e :ri<'iclo."" contando l'
II para isso com um Corpo de mecanico� e pilltore�

!,II altamente especil'dizados. I

Casa Residencial -- VENDE-SE I
- Uma de m.lterial (blUlgalow), com instala<;ill

completa e rancho paru de.<;pê.io, atrás, mais uma outrll
de madeiro ao� fundos, num terreno de 10 metJ-o;; d(

I·\"cn�e por 38, lo.!!liznda em excelente ponto I·esi(lencifll
do Bairro Agronômica.

I .F.�c�aT;':�:�;t��:a R����ro�:e����e:�I!�O� ;;i3�.\(ln]", na

O Ginásio Em 10 ,�êses Apenas!
Só PELO ARTIGO 91 E ESTUDANDO NO INSTI

TUTO D. PEDRO lI.
eXITO - GARANTIA - SATISFAÇÃO,
RUA DR, NEREU RAMOS, NO GRUPO 110DÊLO

DIAS VELHO,
ATE'�·D1� DAS 18,30 its 20,.10 hOt'IIS diúL·inmf>llt('.
� Si

V E N DE-SE

......................

"

..

"'."!.i!'X'='!X'====�;=="....-:�Para almoçar e jantar bem. depois de sua a
casa, QUERtNCIA rALACE HOTEL "GOSTA DE CAFÉ!

ENTÃO PECA CAFÉ ZITO

Cl!:NTRO
Praça I,auro Miiller
(Jardim da Praia ,II' Fura)
Casa na praia

Praia de Fóra
Sitio e/52000 mL

VENDE-SE

Balneário
Tel-reno!l

VIaduto
It�a Sã" Jurgt'
T,'rrcp.t}
,BARREIROS
i.oi;a�melllo
Terrenos

Ftorianôpoli!!l
RUI.. C"nsl'lheiro Mafra esq.
Rua Pedro Ivo. funclos Rua AJllai

TerrenoRua Almirante Ah-in
Terrenos

Rua POI·teUa
TerrenoRua Bri.J:". Silva ,'aes

Terreno
Rua F(Il\�i�'·I\dlii: .. i�C::.,
ClIsa (c/Prai:t pnrtinJ!ar)
Rua Jo�{> Elia,.::

Rua Visconde Ouro ,'relo
Casa e Terreno

Avenida Maurfl Ramu.!1
Terreno BOI\I.\lIIll(;O;

Casa

Rua Altamiro Guimarães,
Casa

Rua Alml(', Lamégo
'I'cl"I"eno

MORRO DO GERALI}()
Leteamento I'ortelb.
Terreno

CAPOJo:IRAS
(.c/Prain rarjje·ulil]")
Rlla Cons. Mafra
(asas

Tt·1TC:)lO.�
Hua ,ruea do Loide (' Des ..

Pc',lrfl 8il\'aUm, Bal' e Restaurante cito à rua Conse
lheiro Mafra, 139 por prêço de ocasião,
Tratar no mesmo local ou no 5.0 Distrito
Naval no expediente de 12 às 18 horas.

.J\GRONOMICA: Rua Des. Pedro Sitm
Chac:m'l c/2.60(l ,1.Rua Frei Caneca

Te:·remos com vista p. a
baioa sul COQUEIROS

Rua Frei Calleea
TelTenO!l

. Jardim lUbamal"' (Praia dn
!\leio)Casa ou Apartamento

ESTREITO Ill'eld IlU sou,J.UiJ.L
Rua COllaeabana

�ci�o�� .rne/d�I.�cr��{< �� I
�'iOc ���

Procura·se para família pequena (4 pessôas).
'l'rntl1l" à rua Deodoro, nO 5.
-----------_. -----

ALUGA-SE
Ampla ."ala ram negócios ou depósito sita fi rua

Padre Roma 50,
Tl'atal' no local.

nua .ItaYl1undu Cônelll
Ca.�a c/lOO m

Casa
pIo mar ENSEADA DE BRITO

Cia. Catarinense de ,Cimento Portland
A V I S O

CO�UEIROS
OFERECEMOS PARA PAGAMENTO E�T :10
MItSES. TERRENOS COM óTIMA LOCALlZA

- çÃO, RUAS .JUeA nu LOIDE E J)l.�s. PF.DflO
SILVA.Pelo prel'lente, cientificamos os srs. acion iRtas quü

se acham à Rua diilposiçâo, Jlo e�n-itório desta Cumpn
nhia em SalHeil'o, nesta cidade, os documento>; 11 que se

I'efere o artO 99 da atual lei das 5ociennc1e!l Jlor u<;õ('s
(decreto- lei nO' 2,627, de 26·9-194(») e relntivos ao

('xel'cício de 1.960.
ltajaí, 16 de janeil·o de l!"lGl

Pela dil'ot01'ío:
lOBO ANTONIO PRADO, diretor-gerente

��móveisf. ... " �.". ,. "',, ,.

INFORMAÇOF.S �m�!

COMPROM1SRO r� ln \

AO L(JCAI.
tt\l:l t-'l'lIpj)e S.'l1ml.!I,
37 - Sala 2-1\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lItu 1.••••UIl.tr••�tl'., .1.
1 �,.f(l1lt :i022 _ C\'l&, POB�&l 1Ii
luduiç" Telerriftc. -'ST.o\OO

UIK.TOH
tc .. l;e .. d. Arr\olb tc.61JlO'

I,. K a·N T.
IJO:tI,II�". F'frnaad•••1. Aquilo

KaUA'(OHaM
Oavaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - And"
Nilo TllólUco -- Pedro Paulo 'hebaOo - Zury Maeha
cio - Paulo cn coere RaDIO.!! - Carlos A, Silveira LeDSl

l'OI.AnORAOOR.S
Prof Harft'lr,,� Pilho - Dr, Oswaldo RoMI,ueR Cabr.l
- Dr. Akldf'� Abr eu - Prof. CariaI da Coda Pereira·
?rof. (Ithun ;n:r.:! - Major Jldefonlo Juvena] '::.... _Prof
Mllnoelito de OrtJella� - Dr. Milton Leite d.a. Coata -

Ih Ruben rOMIA - Prof A. Seixas Netto - WaJ\el
Lang-e - Ih Aryr l'illt(J da Lua - Acy Cab.ral !,elve -

Doralécio �(llIr .. , - Or Fontoura Re, - !lIDAr Ça_rva.Jbl
- Fernando sento Me.lor - Rui Lobo - Roze�"o--V. Lim.
- Maur,. Bflflc;e, _ Lêzaro

'

Barwlomeu
FOTOOR_<\FIA - Ai\fILTON VIEIR_<\

t'U81.ICIU.9.
,}:;ml\r A sctutncweun - Mdo "ernana� - Vlr�Uo Di-.
- Ivo r'rutuosc

KIPa.8 •• ".J'I.
n." ..,.lIIcN •. 8. Lu. lMIa
511(1·- Na. 8..... ' o... �•• n - I......, -

T.t 11014
'

,.; 1''''1. Hu Vlt6rl. fi7 - " •• , .. -

,..1. '1-81"
..... ,�,'('. l·"'.,rUlt. u UNITIIll .-11.88 ,l!,PI

�(OIN1'.f( • n)RR.SPO�D.NTP.:
•• T.d.....u.ldpl.. " '''ANTA. C'T1IUfU

.lNVPfC.Ja
l1li ... , •• ,\, r.ttlr.l. ,h ....r ...... , t."I. ',a: .-1 ••,

4,.�SIN 4,.TUH.4,. '\.'\IIiA!. - CR$ 600.00

A din�(;ã(l IIÃe. ';f> n·'s:l(':',�ahi1il� Pf'ln!'
......... ' ('II,., .. · pnlillr1nç r,f,. Itrt'"'''''' Ji''l'"n;too.

REPORTER FOTOGRAFlCO
AMILTO N

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

Bicicletas Betstar

LUSTRA-SE - LAQUEIA-SE _.: e

ENGRADA-SE MOVEIS
SCI'\·i ..'\) fllpido' e perfeito, tralal' rOnl Rodriglle� e

�'rcit:lll ii rlla Conselheiro Mafra, 164 fundos

L O T E S
Com grallde racHldnde de pagame.QW, vend!,-ae IOMl

a IOIl!;o prazo �Ct1l juros, sitos li rua Lauro Llnb�3, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador conkffu1r .u.

....;'casa, Imedlatamenle.

Vendas: EdUlrlo Montepio 3.0 .ndar - �� 386 _

Fone 2391 e 2867,

NÃO

P'OlITICA

L E I A!

E C O NO M·ICA
Antes de comprar ou reformar sua bil'ich�ta, \'isih

l\em compromisso a RAINHA DAS BICICLETAS, rUl1

Conselheiro Mafra, 164,

}.o _ Domingo
7 - Sábado (tarde)
8 - Domingo

14 - Sábado (tarde)
]5 - Domingo
21 _ Sábado (tarde)
22 - DomIngo
28 - Sábado (tnrde)

àiidicanôr-PrôiÍssIôiiàil
•__ M • �
DR 'UNH'QUI ""ISCO Olhos _ Ouvidos - Nariz e Garganta

DR. GUERREIRO. DA FONSECAlNU"" <I. li .....",

Cl,,,IC. d. 60:111l_

'· .... HA.1SU
uUO<l.tIPtCIj,hl."'<I,,<I!tU.pl_
II (I<l, S"VlClCI .. <10 ''Il0l40.
Sen'llIo Ou ,..rul. ".tI.�o dt .lu..

1It&40). Coa,ul".. : f'.I. o:u.&A.b& bO

8010ltllol d, C.rld&-dl, '/t. l&.rd."",

1I�,3.0 tlorl. Im �J.IHI 0.0 CI)�.Ul

tóriO.• RUI NIUI., .llllMlbldO, 11.
UQ.UIDI di T1Udoo._ - NtI.
HIJIl. R.,ldIDC1. _ 1I;1l1 .ar..
�b.l Gim, D"ÇI .• e 141. _ Til.

�t3:r�ém S • .

(0IIfI((lOU·...UU1'"
DI(Hift

• ... fINtlM.'........·!I

ORo WALAtOH ZOMan
GARCIA

<101\"0'00 pol. ,.c....o... 1'1_0..
'"I � ....atetll. 40 UDU.."ldttcl.

"" IIrNt)

l'HATAilIF':NTO das SINUSITES sem operacâo por
l.'I.TIL\SO.'\ c IO:-.TISA(Áp. EXAMlo:g dos olhos e

!{EO:lTA de óculos com' EQUIPO BHUSH-LOl\JB.
�.\.-\l\IE de UUVIlJOS, NA]{lS 'Õ (;ARt;ANTA pOI' l\'lO
DEHi\(I 1';QUIPO HHENOL (único lia Cupital ) OPE
fL\CÃO de .-\MIGJ)ALAS - DESVIOS de SEPTO e

Sl['.;"USrrES pelos rnais modernas pro(.·ess()�. Oueru em

todos os HOSPITAI!S de Pluriauépolie.
CO)1SULTóRIO - RUA JOÃO Pll'TO 3i) (em

It'eute a Radio Anila Ga ribuldi) .

RESIDI?:NCIA - RUA FELIPE SCHMII)T 90
FO:-':E - 3õ60,

- - - - - - - -

Bicicletas REKSTAR, a ultima palavra cm bl.

II ctcletas. encontram'sj..a venda na RAINHA

11 DAS BICICLETAS, em lodos Os tamanhos e pele
II menor preço da cidade. Rua Conselheiro Mafra

II 154.

ATENÇÃO
Por motive de mudança - vendo-se uma lnjn
em Ffor+enópol!s. na rUH Jerônimo Coelho n. I B

Tratar na mesma.

ATF.NnF.NDO tHARIAMF.NTE SA

·0 8STADQ" O MAIS ANTIGO UU.RIO IJ. SANTA CATARINa.

TELEFONES OE] F.l\lImr.F:NCIA

Aeroporto Hcrcilio Luz
Casa de :':aúdc S. S('ha�liâ()
rOAr

Corpo de Bombeiro,.
Estacão Rodoviâria
Hospital de Cru-idada
Hospf tul Xcrêu Ramo:'!
Hospitn l Naval
Hnspitu l Militar
llospita l Sagrada Fnmjliu

,Juizado de Menm-es
Policia
Polícia I Est retto t

SAMO(!
Servíc., Funerário
Servico Agua e F,!lj.!'ôtil
Servieo Telefônico
Serviço de Luz e FÔI'(;a

2619
�153
3540
3313
3507
2036
3831
2222
3157
1)325
3733
2594
6233
6282
302:::
2088

O!)
2404

r"-i·;�-;��;�·,�·;·;�·"·····i
: .

I
xtuunctu dOI> HeI., - adv\Jg,Hlu
Norberto Brand advcgnd-

Advocacia cm geral uu Est ado dt·

i Santa Catarina

: CorreSJOD4eDU'I.

I! ����'����ID08 ::S�AN�UW
: ARGENTINA alio PAULO

: Ed. SUL AM4RlbA 5°_ andar

; rODe8: 2198 e 2881
.........- ..............---�··········t

�x·lnltrll" Pt·. noQCIlI'tIO ol.....,_

.IOlt1�.I.eol. IS'UlfO 40 PrOl

,1�f,.lo ftO<D:lIU" LIm.}. 1,_
'nurDO 00 SI"tQII di Ctnull& 110

'�o'PH.l 1 A,P.I,T.C. do lto ••

"0 .. 1111 "'dito ao BllQlltlol ••

,�.rld.dl I d. .."r1I14". D'
C.rlu. Conal,

1I0ENCAS O. SaNBO".
PARTOS _, opauÇO.. -

PARTO S•• Doa ,.10 .....

MATERNIDADE fARMELA OUTRA

,.,S,�R,�,�Ç� ID,�,"�,����,�LI\ "'HA 'II!:WALDO J. R. SCHIIEFER

rura��.:�IP��s:':� t�I���:!�'JTI:: :;:�JCUla I\illar - nln, -

I

.

'1'_!""','�I��:,\�,���af� Il:JiOI�:J�hl�:::I��lr�:�t!lrlfl 1'�"'S__"'SS",.===========-=====
!.tSl'óE DE APARELHAOE:M MODIffiNA MAR<;A

:iU:ME:':S RECENTEMENTE ADQUIRIDO
t;NDERtcO: Rua Irmã aeawaree &/[\ ontnue 6 por

ta fAlmte. Lamêgol.

pllec..prolUaUOO
·"",ull.<)rlr,, Ru .. Solo P!1I'<1., li,
1L1 lG.OO li 11,01 .or ... ".....
10. hotLl =.r0C&4W T.lttllll.
'016 � IlIld'IICI.: ••• Quor.,
8111.110011.". lU

.. :"-1Ar'[IFlAS PARA

�Jco;..;s rRUCÂO
'p(MAO� 8HENCOURT
( ... ', � i." � 'ú 'O", 'Rel

�

.. ,.:,,�. 0""'''10 OA"',��N'

Dr, Helio Freilu
DOENÇAS DR SENHORA.';;
PARTOS - ClRUROU. -

CLINICA OIRAL r\A venda em SUllveh! prestações mensais na fiAI Consultório au," Cei Pt-
NHA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro Mafu, I!H dto Demoro I G27 _ &w.'

I to, das 18 a" 19 bora.. la, ta-,Peç.!.:; e acessórios., para qualquer upo de bicIcleta,' do da r·-miela do Cal1Ulpintura-s simples e jubileu. consertos e lefo�as, 80 na I
Re.!I t I S.ralva HORAINHA DAS BICICLETAS, Rua Conselbeuo

Mafra'l_ Es'ttel-;;Il� ronl''' 1.':I�1
164'Se sua lIicicleta está \'elba? não se preocupe, leve «!_., _

na I{Af:\'HA DAS BICICLETAS, que ela lbe retornará
110\ il1ha em folha. Rua: Conselheiro Mafra, 154. DR. LAUltO I)AUK ....

DEPARTAMENTO DE SAúDE PAÚDE
PLANTÕES DE F'ARMACIA

MÊS DE JAlf8lllft-DE 1961
Farmacla Noturna'-� Rua Trajano
Farmácia Vltórin PraçlJ. 15 de Novembro
Farmácia Vitória Praçu 15 de Novembro
Farmácia Moderna Rua João Pinto
Farmácia Moderna Rua João Pinto
Fa,-mácir.! 8to. Antônio Rua Felipe Schmidt
Farmacila sto. Antônio Rua Felipe Schmidt
Farmãcia Catarinensf' Rlla Trajano
Farmácia Catarinense Rua Trajano

,'otel.IIII'.1» G:l0'_"'1 .. ol.....
,bO,'" " .1 ... W'tu,rl... CII,. ro.

11c.' "u tnl'�Ç4" tC\&d... 01'_
11C ... l1o,"".rllllol.nlloO_UtlI:l.6rlo
_UI .mb .... o. "101 0001:1.'''' 40

'parflho 01,"'1'0. dO '�I:II.
<lar.olP 8pr'tio lO� .. II •

2'/Í .. 6 bor•• - COU.,UI/lIW
RUI n"dllle.. , II _. 1.0 'I>d.,
_ "ou••246 RIIIOtuQ'11 ....
�.rd. Coullnbo. II ICllltn,",.
"p.nh. _ ro......

Dr. Hélio Peixoto
ADVOGADO

Escrltórlo _ Rua rllllpe
Scbmtdl 00 �7 _ ',lo Andar _

Sala ..

ReatdfnC1a - AJaal'lh

Adolto Konder nO 11

Cma Postal '"
Telefon. - a4.ll

2!) - Domingo

O ",•• 'ão-.-o-'u-,n-o
-

..-:,ri-.':"f.""',,,""'.d:--o
-

••7'1'-8':-'flU-m'":'ác":"i'-.'O:'S,""o.-'A:--n,"'ôn'":'io-,7.No""'lu-,nC::'-:'-:';;;lIi"'''-;C-·••

() IJlall,tU ,I i(1I1I11 ('omprcendido entre 12 e 12,30 -bs. será efetuado pela farmácia Vitória.

ESTREITO
1." DominGO Farmacla do Canto' RU,l Pedro Demoro
n - Domingo Farmâcia Indla.na Rua 24 de MaIo

15 - Domlogo Farmácia Catarine.nse Rua Pcc\ro Demoro
22 - - DOIl1Ingn Farmacta do Canto Rua Pedro Demoro

:!!l __Domin(;lI, Farmâcla Indiana
_

_Rua 2� de Majo
(J plantão nolurno �erá efeluado pelas f&rmáda� do CAoto.'!n;ITal1;l �. Cllúi
A pre�C!ri\e l<lucla cão �odcrá sar ai�erad:i �em pr�yiQ ill,HQri:ar,üo rJe�\i Depal

DRA. EVA B. SCHWEIOSON BI(HLE�
CLlNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
E"pedalish em moléstilJ•• de 1-.0;:" t rectc

l'�"Ulmento de bemerrotdee. tl.\u! ..... te
Clrull.a &.na!

CONSULTORIO: - I?,ua CeL Pedro Demoro, I���

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
MI!:TODO PROPR10

V I X t � A O O A fi A ,N T I U A

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRUROIAU DENTISTA

I11PI.OMAnO PELA UNIVERSIDADE DO rARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS

TRATAMENTDS DE CANAL

IiORARIO - das 8 às 12 e das J8 tu 20 borlU

HORA� MARCADAS - das 14 áll 18 boru

RIJA TRAJANO. 29 _ 1.0 andar

CLlNICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais -

Angustia - Complexos - Ataques _ ManlEl.., ----'-
.

I'roblemàtlco Aretive. e sexual

Tratamento pelo Eletrochoque C(Hll af1l'stesla _ :
lnsullnaterapla - Cardlozolorapla - SOIlotl:'rapla e '

Psicoterapia :
n!rl'(,'fi�;o�::lci�I���o�E BORBA

:
DR. JOSS TAVARES IRA.CEMA
DR I'!.�f BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS' Jas 15 às 18 borA!

End�r{'co: AvenIda Ma\lro Ramos, �28f1
(Praça Etelvina Luz)

' 0 .......

Escritório dei Advocacia
RuI!. Felipe Scbmldt, 14 _. 2.0 andar - P'lorlanópolll
Dr Acácio Oaribaldl S, Thiago
O:, Eviláslo Ner1 Caon
Dr. José de Miranda Ramol

�llestões Trabàlblstaa - Caustu ch'els, comerclalA. cetml·
\Rls e fiscais - Administração de bens - LocaçAo e ven

I? de Imóvell! - Nature.l1zação - InventArlol! _ CObran-
('ontnb!i!dade: e�rr1tIL�, balançoa. an'Itael' " per1cl..

DR. SAMUEL FONSECA
ClHURGlÁO . IlEN1'ISTA

- Cl!llica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - ll1fl'a Vermelbo

l'lt'paro li!". c:ll'idades pela alta velocidade
BOImEN AIUOTOR S, S, WHITE

COII�ullório e Residência:
1:>:/1 IJ'rólIimo Coelho 16 - 1.0 anriar - I�olle 2225

E�dll!'li\'Dmenl'e com horas marcadas

A P R E N D A I'N G L E S
com o Prof. Mr. EdwiUd G:reen

à rua Tenente Silveira, 42

C. K VIE'GAS ORLE

Advogado
I!:U ZhJilA. a v ...NUAH

!'Itt.S I)]� .! ..\NEmo
DIA 21 - Grito ue ClII'nllvnl
DIA 28 - Disco Dance

PROGRAMA E REGULAMENTO PARA
O CARNAVAL DE 1.961

� PROGRAMA
Dia 11 - Sábado - Baile de Abertura, às 22 hor:<ls.
Dia 12 - Domingo - Bui!e Infanfo-.Juvenil, dali

lõ às 20 horas
Dia 13 - 2.a feira - Tradicional Baile fis 22 horas
Dia 14 3.a feira - Baile do encclTamento. n5 23 hs.

REGUL.-\MIi;N'ro
1 - Reser\"8 de Mesas
Ali senhas �e,.ão dilitrihuidlls din 2 dc fevereiro,

{Iuinta-feira, às 19 hora�. lia séc!..'! :;otinl c :1 l'NICI'va se_
I'Ú feita, em seguida, no melimo local.

É obrigatória a ,1prC!lelltadi.o nli Carteira Social e
(aliio do mês de fe\'crcil'u '(lr�entc. para o que o SI',
Cobl'ador est:lrá presem·e. II fim dt' ('(('1\11\1' n compelc'l1-
te C'ontrÔ!e.

lMPOHTANTE: ("Hla .�Cnlill .lar;i direito semente :1

�e�er\'a de I (UMA) MEl.<:;A.
2 - Prcços das .'lesa" )lara A""'lIdados
Para :1 noites ('1',';;; 1.000.00
Para o Baile Infanto __Ju\·ellil. ('l'� 100,00
Preços da;;. meSllfõ paf(j ('rm\·idlldo,.
Pessoas de outrlU, ('i�l;l(lcs
Para J noitcli .'. ("'� CI'$; 1.500,00
3 - COIl\'iles
Para-as pessoas em tr:tnsilO. IJoder:' ii. DIRETORIA

à seu critério, e !lob a l'espOI).�ll.bitidade rle um-!lócio, qlle
fic!\r:l slljeito 11>1 penalidllneil estfltutária" e que deverá -

"ir em companhi,l. do eOIl\'idado, expedir ronvite, medi·
l.lllte o pagamento da� �eguinte'l taxas dc fl'equência:

CASAL. CI'%, 2.500,00. para as 3 noites;
l'ASAL Cr. 1.500,00. P,WI uma (1) noite, c

I:"\DI\'IUt:AL CI'$ 2.000,00, para as 3 noites.
DETERMINAÇÃO ESPECIAIS

R rigúro!l3mente- Pl'oihida li cntrlHla de menOl'es nos
Blliles 1I0tUl'nOs.

Solicitamos :lOS Sn;. plli�, UilO "e J'lizerem acompH
Ilhal' {le filhos ou dependentes menOl'e!l dI:' 15 anos, sen°
do quC', a não obsen'àTleia dcsta determinação, illlplica_
rú na,:, penll!'; lll'evistas por lei.

0." filholl 011 dependente::; maiores de 15 e até 1P,
111l0�, si, lCl'iio ingresso Ilf.lS dependéndas do Clube,
quando acompanhados dOi< l'ellponsÁ\·ci!l.

::\0 Baile infanto-,Jllwllil. nno !?-('rã permitido o uso

de L,mça-perfume ..

A Carleira Social e t} ,talAo {lo mês de Fevereiro de
1961, ou a anuidade rcspedÍ\'ll. "erüo rigorOSAmente
exigidos à entrada
A Diretoria punirá rigorosamente o socio que fizer uso

de Lança-perfume. como entorpecen�.
Os convites só serão fornecidos (conforme o acima

deltmnillHdo), no dia de cada. festa, das 14 às 18 horas,
NOTA IMPORTANTE: Nuo serão atendidos, sob

qualquer hipotese, no decurso dos Bailes, -caBOS de es

q,uecimento de Ctll'teira Social, 011 tlllão de mensalidades
ou anuidade:; bem como pedidos ou aquisição de convi.
te-ingres.<!os.

'

_

Fíodànópolis, g ue Janeiro de 1961
A DIRE','ORJA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"o ETADO" o lUl8 ARTIGO D1AllIO O. e. OATaUIm..

,o���É::IA o:_ IEN�� e s I
" regras dOlO�,�.opo�n� ,!, �Vl�ada, com o uso do \SEDANTOL _ regulador e tônico de ação sedeuve e de

comprovada efIciência no tratamento das dlsmenorrélas,:

JUIZO DE DIREI�ODD1j !li�emL Canelinh�. e J
COMARCA DE TIJUCAS

.. �:�e�:��::sos ���e���:a7s d�: I
Edital de citação, com o trinta dias; todos para ia. Iprazo rifo trinta dias, de in· lnrem aos termos da preaen
tel'foslijados ausentes, incer te ação dentro do prazo do

tos e desconhecidos. dez dias, - devendo, afi

nal, ser reconhecido o do-
1

\) Doutor Manoel Carmo' mínio do suplicante sobre ()

na Callego, Juiz de Direito referido imóvel. Dá-se a'
da Comarca de Tijueas, Es' presente o valor de c-s ,

Itndo de Santa Catarina, na 6.000,00 para Os efeitos le

forma da lei, etc,.. ga is. Protesta-se provar o

! alegado com testemunhas e

FAZ SABER a todos vistoria, se necessário, O

qunntpa interessar possa o assistente que esta assina I
presente edital de citação,' tem sua residência nesta

�l�m i:t�::���a��stri;�:e��:::: ��:�d;;ju�;�e l�ecde:ejanc�:;�'1
Incertos e desconhecidos,l de 1961. (as) Claudio Cara,

virem DI! dele conhecimento murú de Campos - Assis

tiverem, que por parte dei lente Judiciário." Em díte

Laudefino Lindo!fo Lausl petição foi exarado o se'

lhe foi dirigida a petição I guinte despacho: - '"A.,
do teor seguinte: - "Exmo. como requer. Designo o dia

Sr. Dr. Juiz de Direito da 16 do corrente, ás dez horas,
Comarca. - LAUDELINO no Forum, para a justificn.
LE�\DOLFO LAUS, braai. cao, feitas as devidas in'

lairo, casado, lavrador, re- umacões. T'ijucas, 13'1-

stdente na Vila de Caneli· 1961. Ias) M. Carmona -

nha, desta Comarca, que I Juiz de Direito." Feita

aimover a presente ação de juettrtcecão foi proferida

R.usucapião em �ue expõe

61
seguinte sentença: "vtstos.

requer a V. Excia. o eegum- etc. Julgo por sentença, pa
te: - I - O suplicante e 1':1 que produza seus legais
posseiro, há mais de vinte e jurídicos efeitos a justi
anos, por si e seus ante" ücecãc de fls., procedida'
ce-seres, de um terreno ai nestes autos a requerimen
tuado no lugar "Cobre", do to de Laudelino Lindolfo
distrito de Canelinha, des- Lnus, Cite-se, por mandado,

I.ta Comarca, com 18 metros ') confrcntante conhecido
e 80 centímetros de frentes du imóvel; par editais, com

e 550 ditos de fundos - ou .) prazo de trinta dias, na

sejam 65.340 metros qua- fo:'ma prevista no * l°

dOIih'ados - fazendo frentel< art. 455, do C.P.C" os inte
em terras do requerente aOl ressados incertos;' pessoal'
,.;ul e fundos em ditas de' mf'nte, o Representante do
Artur Giacovisc'ki ao Norte, 11\1. Público. Dispenso a cio

���'e:l�t��O G�a���i:Cka�nd:, �ri�?o �� �e:;i�,o p�; :n���� I
Oeste em ditas do reque· dê-la desnecessária em fa

l'ente, II - A referida pos- ce da Jurisprudência não
Re o suplicante a comprou, só do Supremo Tribunal
há 16 Enos, de Manoel Reia Feder:d como tambem do

que, por sua vez, já o pos Tribunal de Justiça dêste'
�uia há mais de 17 anos, (\ Estado. Trata-se de terras
t.anto a Posse do suplicant(l intel'Íoranas e a cautela'
.como de seu antecessor recomendada diz respeito
sempre foram pacíficas. aos tefl'enos alodiais de
continuas, ininterruptas ti marinha, o que não é o caso

I

exercidas com "animus- \ da espécie. iSem custas.
domini", - III - Em vista P,R.1.. Tiju.cas, 17 de janei-!
cio exposto quer o suplicall' 1'0 de 1961. (as) M, Carmo
te regularizar a sua posse na Gallego - Juiz de Direi-j
,;obre o dito imóvel, de con' to." E oara que chegue ao

"!'ormidade .com a Lei Fede· conhecimento dos interes-Iral na 2.437, de 7 de março sad,?s e ninguem possa ale-,
de 1955, que modificou ° gar ignorância, mandou ex-

�rt�;;a�odi�� ��i�:q�:�i� ;:l�lJ'��i::��en�: ::��a�is�: i
clesignação do dia, lugar e J,uizo, 110 lugar do costume,! A ErlltoJ'a "O GLOBO",
hora para a justificação a e, ]lor cópia, publicado UMA

na pessda do seu Gerente

(tl;e,se refere o art. 455, do VEZ no Diário da Justiça I
S'i'. Thelmo Soar-es ofereceu

Codlgo de Pj'ocesso Civil TRes VEZES no jornal"O quinta�feira p.p, aos "Ra;,
n,\ Qua! deveriio ser ouvidas Estado", de Florianópolis. dar", Jornalista Teofllo
a!l testemunhas Bertoldo Dado e p,�ssado nesta cidade Pl'ado; Soiange Narci!lo

,Reis e �edro Reis, lavrado' de Tijucas, aos dezoito dias Gla'mour Glrl do Scl; Marli

l'e�, l'esldentes no Distl'ito do mé!] de janeiro do ano Maura Meira, Suplente da

ele Canelinha, os quais com- de mil novecentos e sessen-
Glamour e outros jornalis�

purecel'ão independente- til e um, Eu, (as) Gercyaos tas convidados da fest.a
mente de citação. Requel' Anjo:;, Escrivão, o datilo, que passou.

mais que, depois da justifi- grafei, conferi e subscrevi. A GlamoUl' Solalli"e N11r

.cação, sejam feitas as ci- Is('lnto de selos por se tratar ciso, foi contemplada com

ta<:ões do Sr, Delegado do de ASSISTtNCIA JUDI- uma riquissima coleção de

___/Patrimõnio Nacional, por caRlA. (as) M. Carmona Marc.el Proust (oito volu-

precatória, em Florianó- Gallego - Juiz de Direito. mes) e Marli Maura Mei

polis, - do SI'. Represen- Está conforme o original ra, com uma valiosa cole�

tf:nte do Ministério Público afixado na sede-dêste Juizo, ção, Grandes Vidas (dez
nesta Cidade, _ do con- no ,lugar do .costume, sõbre volumes). Os organlzadol'ejt
frontante do imóvel Al·tUI o .que !!le reporto e dou fé, fIa fest.a da Glamour, o Co-

Giacoviscki, em seu domi' Ger�a�o:Á�j�s,O Escrivão: :��ls��e-:n�,�O�!loc:�lad0cÍofl�-1
--------��--���----��

Lira T. C. Sábado·

TONICARDIUM poderoso cardlotônlco_diuretico r

TONICARDIUM O T,NICO DO CORAÇAO
lno ....ado no tratamento da Artérlo sererose. rnsturbros ôe

Pressão Artérlal, doenças dos RIns e Reumatismo,

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

L

No clichê - O Corpo de Balet Espanhol de Cuririba, que muito breve ti "na
dar" farú ° possível para traze-lo, afim de ol'gani>wr uma resta cm beneüctc.;

SOLANGE NARCISO A

I
interessantes volumes da Amaro, o "Radar" rol con-

GLAMOUR SUL.DE 1961 literatura brasileira, vidado._ e estará presente
SERA' APRESENTADA RO- Agradecemos a gentlleza para a cobertura.
JE AOS VERANISTAS DO da Editora "O GLOBO"
BALNEA'RIO DE CAl\tBO- deeta Capital, pela lJmabl: Rosa AmtHia. Althofr
RIU NO MARILUS BAR. Jidade e consideracân de- meia), aconteceu no EIIJa:

dtcada as jovens' �oças dn ce Matrimonial do Ano,
sociedade gaúcha e catan- dia 18 p.p.NO PRO'Xll\IO DIA VIN

TE E OITO NO J\o1ARILUS
BAR, NA PRAIA DE CAi\I
RORIU SERA' ELEITA A
RAINHA DO ATLANTICO
CATARINENSE. A OR
QUESTRA DO LIRA T. C.
ESTARA' PRESENTE.

Dia 18 p.p., aconteceu o
Enlace Matlmonal da Srta
Arlete Go�ç<Jlves com o sr,
HeUI Barro.!l na Capela do
Divino Espírito Santo. O

Colunlata. observou, Inúme
ros convIdados Que reram
recepcionados na resldên
cía da noiva.
O riquíssimo vestido da

noiva, hoje sra. Hélio Bar
ros, foi confeccionado pela
elegante :..'ara Pedrosa, P0f;
suldora de fino gOfltO,
O bonito ,bolo em forma

de urr.'.! "piscina", foi de
uma grande Idéia jã que
estamos atravessando um

verão muito quente; abriu
° <lpetite oara !,'..lboreã�lo
em vez de um bom "banho",
Marli Maura Mell'a, Aig

Deeck Barreto, LIgia Moel�
mann, Iara Pedrosa, Maria
de Lourdes 11ancl'edo Ma�
rllene e Marlene Ab�ahan
aconteceram elegantíssl:
mas,

'As 14,30 hs. num auto
móvel especial, o !lf. e sra.

Helio (Arlete) Barros, se
guiram para a pral'J. de
Ubatuba, onde estão pas�
sando a "LUA DE MEL".

Ii'lurianÓJlolis, Domingo, 22 de Juueil'u de lUGl

A Boite e Confeitaria
Pínea com a nova direção
do Sr. Nicolau 'reíxetru
continua multo movimen�
tada; com bons reuniões
soclals,
Vou crednnctar jornalls

tas, clubes, c etc. dOA Mil'

njciplos catarinen>;cs, para

��g:;��iP���:o��s'coan:!';:
so da Glamour do estado
no fim do ano. As festas
serão em benefícIos."

JANEIRO DE 1961
UfA 22 - "ENCONTRO DOS BROTINHOS" _ Ini

cio às 20 horas.
OlA 24 - CINEMA - "O MUNDO EM PERIGO" _

James whítmore - Joan Weldon.
DIA 28 - SABADO - "GRITO DE CARNAVAL" _

Início as 22 horas - mesas na secretar-ia .

EfA 31 - CINEMA - "CASABLANCA" - Hum.
phrey Bogart e Ing t-id Bergman

CLUBE DOZE DE AGOSTO
COMUNICACÁO
Programas dos Festejos

mnu �s��:l������ dl�e����:��e�o;�e e\?ig������ ����i�:, f!��
tojos cnrnavatescoe:
Sábado 11 - Baile ele abertura
Domingo 12 - Baile juvenil - na sêcle social

Baile de adultos - na séde balneár-in.
Segunda 13 - Baile infnntil - na sédc sccfa l

Baile de ndnltos - na eéde soctaj
'I'erçn ]4 � Baile de adultos - na eéde socinl
(J!l bailes começarão:

Para adultos das 22,00 horas
Para juvenil das 20,00 heras às 24,00 horas
Para infantil das 15,00 homs :is 19,00 horas

PREÇOS DAS MESAS:
Na fI�de baJ�eíu'ia - umn noite CR� 300,00
No. sede soctar - três noites - CR� 1. 000,00
Para o baile juvenil - rüser-v ..

- CR�
-

100,00
OI�: - Cada sôclo só poderá adquirir lima mesn

Rolha - 400,00 - por noite.
CONVITE:

Caca! Cr$ 2.500,00 - parn todas as noites.
Casal Cr$ 1.500,00 - por uma noite.
Iudivldua l Cl'$I; 2,000,00 - para todas as noites,
Individual Cr� !l00,00 - pnrn uma noite,
Estudantes devidamente credenciados Cr$ 1.800,00

pnrn todas as noites.'

Estudan�efl devidamente credenciados Cr$ 700,00
pru-a uma notte.

A posse da mesa não dará dir-eito à entrada sendo
necessári&� a clU'te1ra e o falãõ dl1 mês (oil anuidade de
1961) ou o convit-e, acompanhado de documento compro"
vadoj- da identidade.
RESERVA:

A srta, Ainilda Oliveira
noivou com (I Sr. Aurjn�
Lobo, Felicidades.,

NA PRO'XIMA QUÃRTA
FEIRA ACONTECERA' O
ENLACE MATRIMONIAL
DA SRTA. MARIA DE
LOURIJES TANCREDO
COM O SR. ARY GON.I
ÇALl"ES, NA CAPELA DO'
DIVINO ESPIRITO SAN- I

..TO,-'AS ONZE HORAS. INo próximo d.IJ, sete de

fevereh-o, haverá uma!
grande festa em Santo I

ESCOLA TÉCNICA DE. COMÉRCIO
SENNA PEREIRA
FLORIANÓPOLIS

EDITAL
EXAMES DE ADMlSSAO AO CURSO

COMERCIAI. BÁSICO
INSCRIÇÃO - de 16 de janeiro a 20 ele fevereiro
REALIZAÇAO DOS EXAMES 21, 22, 23 e 24 ele fevereir

EXAMES DE 2.'" ÉPOCA
o

INSCRIÇÃO - Os alunos elevem I'C(lllel'el' a in!lcriçilO até
adiR 31 de janeiro

REAL1ZAÇAO DOS EXAMES - A pal'lil' elo dia 20 (le
fevereiro

l\1A,'!'RtCULA PARA OS CURSOS COMERCIAL BASICO
- E TÉCNICO DE CON'l'A BlLIDADE
Prazo pal'a a matl'Ícula - de ]6 de janeiro, 28'de

fevereiro.
Comunicamos aos Srs. interessllrlos que, motivado

pela falta de sala!l disponíveis no prédio onde funciona
a Escola - Gl'UPO Escolar José Boiteux - as matricu
la" para o corrente aliO letivo sfto limitadas ao seguint.e
número de vagas:

CURSO COMERCIA L BASICO
V" série 100 vagas
2,a série - 80 vagas
3.R série - 45 vagas
4,a série - 30 vagas
CURSO TÉCNICO DE CONTABILIDADE
La !lérie - 60 vagas
2.R sét'ie - 40 vagas
8,R série - 30 vagas

Estreito, ]G de janeiro de 1961
Rubem, Viclor dn Silvn

DIRETOR
-

[m�rei-aua-uomést-ica
-

PRECIS-A--BE PARA TRltS PRSSÓAS, NAO LAVA
ROUPAS.

TRATAR URGENTE
CALÇADOS TRi!:S GARÕTOS.
RUA TNTE. SILVEIRA, ]5.

ESTREITO S. C.4.'l'ARINA

}.O) _ As senhas serão dlatt'Ibuidna üs 15,00 horas

,(3, �oras da tarde) do dia 4 de fevereiro e a venda será
iniciada às 17,00 horas (5 horas da tarde).

2,0) - O pagamento �erá feito no ato da aquisição,
3.°) - Os convites obedecerão às exigências esta

tutàrtas e sô ser-ão roruectdos das 1400 às 1700 h'oras
.;.1 dia da festa.

."

4,°) - No ato da requisição do convite o sócio soli-
dtante deverá:

A) - Apresentar a Carteira Sacia! e o talão do mês.
8) - Fazendo-se acompanhaI' do convidado.
5.0) - Os convidado" !lÓ jloderno "er fornecidos pe

la Secretaria.
6.°) - O convite não dará direito a mêsa que seril.

paga a parte.
7.0) - A compl'a da mesa terá que ser feita pelo

pI'óprio flócio ou !leu depcudenle, podendo 110 clltanto a

senha ser entregue n qualqucr pe��ôa, bma vez creden
ciado pelo associado.

DET�rillnN�Ç��áS·;ermitido quatro cadeiras por mêsa,

,

].0) _ E' rigorosamente vedada ti entrada de meno'
res nos bailes notUl'llofl. (de 14 n 18 anos - só acompa
nhado de seus pais).

2.°) - No baile juvenil - Idade - de 14 a 18 anos_

3_°) - No baile infantil nilO �eríl permitido o uso

do lanl;a pel'fume.
4.) - A carteira Mcial e o talão do mês (ou anui

dade de 1961) ou o convite serão rigorosamente exigidos
ii entrada, f

5.°) - Os portadores de convites tedio que apresen·
tal' do.cumentos da identidade.

6.0) - O baile do Depaltamento BalnelÍl'Ío (Prãia)
regerá pelas mesmas in"trtlçÕell.

7.°) - Os cartões de fl'cquência níio terão valor
para o Cal'navnl.
ONlBUS:

Para o Baile na. séde Ralnelil'in cfltá gal'antiela H vol
ta. em ônibus especiais.

Será rigorosamente Pl'oibido o I1�O de Inn(,'n perfu
me .como entorpecente (cherêta),

Aconselhada pela prática a DiretOl'ia cxclal'ece os

l'leguintes pontos relativos ao Carnaval.
1.0) - Não seriio atendido�, no decurso dos bailes

casol'l de esquecimento de carteira !!o.cil'll (ou da mensa'

liclade)_

.2.0)-_ Nã? .serão atendidos no deCurSO do� baile<::�
pedidos ou aqUISição de convites-ingressos.

,3,0) - Não �errlO a.tendidos pedido!\ de ingressos a
fotografoI\. •

F10l'ianópolis, 16 de janeiro de 1961
HIRAN DO LIVRAMENTO
SECRETÁRIO GERAL

V 1ST O
Dr. Eugênio Trompowsk)' TauloiB Filho

Presidente

CASA LAUDARES, LIMITADA
MOVEIS EM GERAL

Rua Deodoro, 15 - Caixa Postal 109
telefone 3820

21 - Grito de Carnavaldia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sociedade de Assistência aos

1 milhão de cruzeiros para a posse de Celso Ramos

- ---
....

Plortanõpolts, Domingo, 22 de Janeiro de 1961

Geração Perdida
Creio Que foi c ar. Othou da Gama d'Eça quem

afirmou certa vêa, em palestra ou em discurso, já não

me lembro bem, que n ditadura. que, sob várias deno
míuncôea masearndoras, se estendeu de 1930 a 1945.
havia" sacrificado uma geraçno, que não tivera a opor
tunidade, concedida li outrus, de exercer o mandato

democrático nem de se revelar nus tarefas dignifican
tes da administração pública.

Se nüo foi o SI'. Gamn D'Eça, se me equivoco na

afirmação e a outrém pertence a afirmativa, quero que
urnbos me perdoem o lapso {ln memória, que guardou
as pafuvras fiem reter o nome de quem as proferiu
com iutei ra e absoluta exatidão.

E os ratos que .se verificam em ganta Catarina.
como em alguns outros Estados, nestes dias que ante

cedem li mudanças de govêrno, bem demonstram II

exata compreensão do fenômeno político e a vísão per'
feita dos mulea que ii distância ainda provoca aquêle
hiato havido na vida democrática do país - bastan
tes para que os homens de bom senso tenham por pro
vado e confirmado o que os sociólogos atestam - ele

que todos os beneficios de um aovêrno de exceção não
curam as feridas que êle ubre no organismo de uma

nação.

A prova estú IH) que ve-n acontecendo. AlIUi em

Santa Catarina, um testamento político dos mais imo
rais nlin-se a uma falta de pudor da maioria do Poder

Leglsluttvc. que já mio respeita sequer as mais come

ainhns" tegraa do decêro e nem mesmo se respeita a si

própria, eompatnando .com atos e medidas realiza
dos às eecüncnme. sem prezar li opinião pública, a

quem deixa boquiaberta, indiferente aos IH:otesto.s, às
ironias e à repulsa gera], .ceda oe uma Impullldade
dii!c.utível, pers�stindo na jlfútica dos atos mais desa
trCditndol'es dn !lua capatidade e do seu espírito pú
blico.

'renho .'lilen(:iado. nc!'.ta minha modesta coluna. n

respeito de tão degl'adantes fatos, limitando-me :I l.el'
(I {[ue sôbre êles, de outras se enche o espaço - ]ll'lll

cipalmellte porque, a plll' de :ndi\'ícluOs cuja folha cor'

rid:i lIitu mo. causa qualquer I>Ul'Ill't'Za há muito tempo,
vejo, envolvidas !lUA meflmas illdecorosidades. esque
tidas da sua própria dignidade, l)eSsoas amigas, que

sempre tive por I'espeitáveis (! decentes e cujo momen·

to de fraqueza, neste instante, me deixn menos revol
tado do que triste e decepc:onado.

O povo, estalTecido e in\:rédulo a comêço. depoi,;
revoltado e enojado, quando ,se confirmaram os fatos,
atl'ibui estas imoralidades ao haver o Governo perdid(l
as chaves do controle da administração pública pal'a li

oposição, quando esperava. \'eacê-b �sl?etaculal'mente.
convencido do seu pre!ltiglO, do pI'estIglO de excelente

Governo (esquecido de que os pregões eram por êle
mesmo pagos a t:\nto por lin;la) d',) poder da !'lIH· fõrça
e da fôrça do seu dinheiro.

.

Hã qualquel' coisa de real e exato neste conceito.

t'!��nl��r�l����� �:; �i�e���:�n�Ór1ao ��!':l&Oo�g� 'ho����
mudança de sigla partidária entre' os que regem e os

que vlio regeI' o Estado?
Isto está 1\ demonstrar que o fenômeno tem I'llizes

mais profundas e mais remotas c eu não hesito em

lJtribuir II que a geração perdida, 11 que não pôde de

Seml)enhar em tempo o seu papel, ,I qlle não teve OpOr
tunidade. H geração que H ditadura inutilizou, só pode'
ria ler gerado esta outra, clue entrou pura o parla
mento .sem lastro, sem ideal, sem espírito público, e�

raimada c angustiada, enchendo o tempo com discur
SOR vaztos de conteudb, que revelam nâo II falta de
dotes oratórios, que em tôdas as épocas nãu foi fenô

meno desconhetido, mas a falta àe cultura, de capa
tidade, de amOr ils instituições fora d2.S quais nasceu

ou se fez, vaziu !:linda de patriotismo e preenchendo o

vátuo das personalidades com o lixo das ambições. di
vortiadn de qualquer idealismo.

O panorama é êste - e �Ó isto justifica o que es

blmos veuQo: - bacharéis que não se arriscam nos

pl'etórios para rastejarem em busca de aposentadoL'ias
apressadas, médicos que não conhecem enfermarias
]lem salas de openlção, para }e dobrarem a facilidades

suspeitas, que não salvam num se salvam, principal
mente do opróbio, funcionários que poderiam produ
zir - com reconhecida capacidade técnica e física -

mas que preferem a sombra da figueira do jardim, de
cujos galho!! pendem irre.mediavelmente a!l suas repu
tações, reduzidos ao único trabalho de ir ao Tesouro
sangraI' as fôrças do Est:ldo, em troca do mal que lhe
fazem.

Que diferença entre êste!l homen!l. moços e válidos
e aquêles que sI!- chamaram Lauro Müller, Felipe Sch
midt, Raulino Horn, Eliseu Guilherme, Abdon Batista,
Vidal Ramos .c outros, muitos outros - que emprega
ram a sua mocidade, sem Quebra dos !leus ideais par
tidário" em organizar o Estado, pm l'ecompô·lo e em

restaurá-lo, quando caiu a �IollarqlliH e SI:! instalou a

República!
Que dif.el'en!:a entre l!{IClêles idealistas, que sa

biam defender as suas convicçôes de armas na mão,
pondo em risco fi própria vida c a sua mocidade - e

estes de agora, que não se julgam capazes de arriscai'
as suas po�içõe!:;, 08 seus vencimentos - moços enve

lhecidos, pois se declaram adeptos de um realismo im
pudente, desconhecedores de um ideal alevantado! ...

É que aquela gerução 'ie preparou pal'a a tarefa
\lO exer('Ício democrático das suas atividades politiclIs,
e;;!)elhadas no exemplo edificante dos homens unstE'-
1'OS do liegundo reinado,

Quando foi tonvocada - realizou-a.
A de hoje não se preparou. Não buscou um hori

zonte, para ulongar a vista, mas um prato, para saciaI'
o:'; ]Jróprio,: apetites.,. Quando tie apelou para ela,
dá-nos o espetâculo degradante a que assistimos.

O mal mio está em ter vencido a oposição. Está
m (!Illl;--lIma genl,Ção apodreceu, antes de haver
{iul'('ci,[o.

Dr. Jânic Quadros
A matérte é extensa.

mas o título é mais con

sentêne., no seu modo in
ctstvo e breve de agir.
Além disso, como qu is
i rcnixa r amigo meu, carta
seria ombrear-me com So
l>l'al Pinto o que, sem dú
vida, reduudar+a em pr-e
sunçâo.
Quem lhe escreve é um

militar da reserva do
Exército, com um pijama
que nào lhe tirou o íncu
ráve! víctc de se interes
sa!' pele Brnsil ; é o pre
sidente da secção catar-i
nense do Par-tino Liberta
dor. também um título que
envaidece, e exdh-igente.
IIeste Estado, do Movi
ment» Popular de seu no

me outra atividade posi
Ih';\ de minha velhice.
Essa. a qualificação.
Pessoalmente. afeiçoa

do às coteae paulistas de
que me veio a formação,
observei, com especial
interesse, fi sua carreira
I,olíti('a e a sua atuação
udmtnístratlva. Liberta
dor, dei pleno lIpôio a um

dos primeiros apêlos que
lhe foram dh-tgídos pnrn
«ue assumisse a direção
de um movimenlo ren ovn

dor e se candidatasse it
presidência dn Repúblfca.
.l aniata, fui fundador,
IIeste Eatndo, em abril de
"j!)!'j!'l. ne. Movimento Po

pular de seu nome e si,
não agimos mais ativa
mente mercê do provinciu
ruamo mesquinho da po
!'tica situacionista.
Essa, li credencial.
V. Excla. poderá confe

ri-la com Eduardo Comes.
.lunrez Távora, Castilho
Cabral. Nelson de Melo e

outros que já se adentra
ram na história política
do País.

I<�SS!I,. a fiança.
Agorn, como represente

..-, pensamento de mnitn
aente, paHSO ao plural

Da observacão de s un

vida políttca
-

e do exer-

�'���� ��tel�toc\'eIZ���a� ���
Brasil e no mais poderoso
testado. Iicururn-nos como

crédito aberto, a HUH hc
uextidade de propôaitoe. a

�Ull austeridade de acão.
a sua determinaçito de
acertar, li sua faculdade
de e!5colher auxiliares, ,I

"eu despejamento nas
pressões ;lartidárias e 11

s un coragem de enfrentar
,,,.; jlr·cblemas.
Essa, H raaâo rlo nosso

«uõio.
Desejamos, segundo a

nosan capacidade, na me

{lida imensurúve l da nos

:-a sincer-ldarle e no lutei
: o desprendimento dft co

operação, ascln recer Y.
Exc!a. E é ?ó nesse plano,
r:oiK, c orno V. Exciu. o re-

Certos elementos que
domiunm os partidos e

movimentos apm-tidárics
vão querer cobrar de V.
lcxcta .. de modo direto 011

indireto, ostenstv« 011 su

ln-eptiriamente. o apôio
que lhe deram,

asae. o perigo
V. Exciu. é nrguto e

pr-evenido. mas há peixe
que es cupu às malhas dn
<un Prevenção.

É C) que diremos a V,
Exciu.
Atô mais.

Vieira !In Rosa

São Sebastião: Povo Reverenciou sua Memória

Seda-feira, dia 20, Flol'Íanúpolis Ilrl:!scndou, cumu pom'as vezeS7'i.tn\ �81)ejiÍ
cuia de fé sem Ilret.'cdcntes.O Gloriof;o São Sebastião, cujo dia se comemorrnr,

teve sua mcmôria rC\'erencilHla em lJrot'-Íssão que contou com a presença du'!
mais eminentes autoridades, além de 3"ultado mímero de I)OIJUlares, Nas fo
tos lldnta, nllrUI\8 flagl'lInte!< <w relôrno da Imagem P3.-a Sua Igreja, !la Praia
de Fora. apõ,.; ficar t!xposta a visitação pública na Caledrlll Metropolitana,

RESUMO DOS CRE'DITOS SUPLEMENTA RES� ABERTOS DU
RANTE O,SEGUNDO SEMESTRE DE 1960

Se;'l'eta'riu (Ia fazcnua
Secl'etal'ia da A�l'kllltUI'H
Senetal'ia da Saude e Assislencia Social
Secrebll'ia da Educaç/io (! Cultura
Secl'et:nill (lu Segurl\m:n Pública
SeCl'e�al'ia dOJ 'J'l'nbalhu . . . .

SecI'ctal'ia dn Il\terior e Justi<;a
Secretaria da \'ia,à<J e Ouras Publicas
Pl:mo>l de Obra", {' Eqllil.!Ilmentos
Comi!<sito de Enel'gia Eleiriea - CELESC
Tribunal til' COlltas do Estado .. .

Dep!ll'tame/\tu de Geogl'afia e Cartografia
A!isernbléia Legislati\"ll
:\fini!<tél'io Público
Poder Judidál'io
Depnrtamento de �statí8tica. .

Comi!!são de E!!illrlos e Serviçol4 Püulicos
CE1SPE
nivel'�ofl .,. , .. ..... ..

PodeI' Exerutivo - PHIIÍ.{'Íos do GO\-êl'llo
mica

('1'."- 27!J.l55.GOG,70
40,890.832,40
:14A63.(i43,80
126.968,429,70
68.95,j,877,70

801.710,!)0
11.266.942,70

2<11.102.775,60
110,500.000,00
11.236,045,30
8.076,102,00
512.645,20

42.893,'190,00
3.335.650,00
7.974.914,60
460,000,00

Estaduais -

2.327.261,80
83,106.558,00

e da Agrollô'
9,289,200,00

�l,OS3;ru6.986,20

Trabalhadores do Carvão

Caixa Postal, n. 122

CRICIUMA STA. CATARINA
EDITAL DE, CONCORRENCIA

1 - De acôrdo tom a resolucno do Conselho Con
sultivo da Sociedade de A,;f!i�iênc-ia aos 'I'rabalhndore
(lo Carvão, (SATCl. ccnatnute 011 ntu da 1211. reunião
extraordinár-ín, realizada no dia VI do corrente. acha-se
aberta concorrência púulicn para construção de uma

Escola Industrial, com li área aproximada de .... ,

6.000 nTS.�. IH) bair-ro de Ptnbetrtnho. na cidade de Oi-i
c iúma.

2 - A� plnntns, espec+ücacõe , e todos os esclare
cimentos e elementos referentes ii construção, bem como
as ínstrucões relativas fi concorrência, encontram-se a

disposição dos íuteressados, na séde da Sociedade, ii
Rua EngO Bôa Nova N° 22, na cidade citada.

3 - As propostas serão recebidas, acompanhadas
dos documentos exigidos, 1\0 enderêço acima, até às 14
horas do dia 10 de l\fal't;o prôximo quando, em presença
dos interessados, proceder-se-é :t abertura das mesmas,

4 - Â S.A,T .C., I'esel'\'/I-se u direito de recusar uma
011 todaR as propostas que nüo lhe intere!'.sarem, ou de
aceitll)' sômente fi cOllstnu;iio de pnl'te da obra, Rem que
t:liba aos concorrentes direito II oualquer I'eclamnçüo
011 indenização,

Crieiúma, 20 de Janf:'il'() de 1!)61.
Nel'Y Jesuino da Rosa

Dil'etor E'xecutivo da S,A.T,C.

Algumas deélal'í\('ões do SI" Celso Ramos, pu
b\i.f'ndas no "Estado de S. Palilo", foram dadas,
na AssembléiA, por matél'ia paga.

A erítiea impl'Oc('de,
Ao fuhtt'o govel'nndor n .�I'. Pt'udente de Mo

rais, neto, um dos n..'1>le!'.so'l'es políticos do sr. ,Tâ
nio Quadros e .conhecido comental'igta do jOl'llal
paulista e também rlo "Oiál'io de Noticias", nos

(}uais colabora clial'illlllelite �ob o pfleudônimo de
Pedro Dantas - ao futuI'o governadol' cntari
!lense, repito. êsse lider janista endel'eçou aten
ciosa carta, pedindo l'espoRta H extenso questio
nário, enviado igualmente a outras personalidades
de COma!l�O na política e llÜA meio!! produtol'es do
Bra.sil.

E na ,cal'ta ha\'ia o pedido de permisRão pal'a
tr3ngformar as respo�ia!l a determinadas ind:\gu
c:ões em entrevista. A maioria dns perguntas _ 30

��s!����SS��gdi;���i:ali em a, II, 5 ou mai!'. - teve as

Du\'idas não restnm, lodadn, que o sr. Jir.nio
Quadro:,;, pelo alto intermédio do dI'. Prudente de
)\'[omÍl'", neto, conhece já o pensamento do governa
dOI' Celso a reSPeito dos mais di\'er!!os e palpit!\ll
tes pl'oblema.'l da atunlidarJe urasileira e catad-

x x x

PeJ'(!uerido SÔbl'P li!:! O PSD e o PTB lideram o
eJeitol'ado bl'a.�i1eil'o, o !H, Celso Ramos respondeu
Que para os que tem olh08 de ver es!'.es partidos nito
comandaram, 110 pleito de outubro, nu Brasil, o

eleitol'ado.
Mas, em Santll Cutarina, l'eSÜIl'! dúvida de

qlle a lidel'f\l1ça foi absolut·lI?
'-

x x x

As critica>l ii", dedH.l'uçÕes do SI'. edso Ramoli.
fcitas na Assembléia, ,ignora\'am us fatos. É que
os assel\Sores do SI'. Jãnio Quadros não tem satis
fações a dar 1I0S derrotados lldeni>!llls catal'inen
ses. O Presidente eleito está pondo em claro que
realmente não assumiu nem mantem compro'llissos
com partidos.

Que culpa temo!! n6s se isSlo foi demais na
UDN catarinense?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


