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PTB ENTREGII DOUTEL ESCOLHI,
DE . SECRETIRIOS

do por intermédio das se
cretarias aue caibam ao

PTB ca tarlnenae.
DIRETO'RIO VOLTARA

dlscusão do item referente
a escolha dos Secretarias
par-a o dia seguinte, sece

��ieg��:t��� �:s����c��:
da o Diretório Que voltara
a se reunir dentro de rne

ses cara rtxacão da outLls
posições do PTB, inclusive
quanto a situação dos ena
medos "dissidentes" da

campanha govornamenjat

�a��iS�:S ���e:SS��i:ãotr:�
Secretarias do Trabalho;
Interior e Justit;,!a, Saúde e

Assistência Social. As difi
culdades até "gora encon

tradas pelo presidente do
PTB cajnrinenae, residem
precisamente no choque
das reivindicações das zo

nas partidár,'Js que ,dese,
jam participar da campo
sição do Govêrno do Esta'

A REUNIR�SE
O Diretório Regional do

PTB concluiu eu','. reunião
na madrugada de domingo,
após o plenário ter rejeita
do por grande maioria 'um

pedido do deputado Evilá
sio Caon para transrertr ti

Em S\1n reunião de sábado último, o Diretório Regional do PTB ca

tartnense convocado extraordinàriamente para apreciar pontos de parti,
cf pação do Partido no governo do sr. Celso Ramos, resolveu por esmagadora
mnloria de membros confer-ir ao Vice Covernndor do Estado, o deputada
Doutel de Andrade, plenos e amplos poderes para escolher em nome da que
le organismo o" nomes que ocuparão as Secretnrias do Interior e Justiça,
'l'rnbnlhc c Saúde.

A Comissão Executiva do PTB em sucessivas reuniões nos dias an

teriores não havia chegado a uma 'conclusão exata Quanto ao critério de
preenchimento daqueles cargos públicos, razão pela qun! se valeu a mníor!a
])1)1'8 ti-anaferir ao presidente do u-abalhíamo os poderes de decisão.

fero e dr. Francisco Balig
na .Não houve votação de
nenhum dos ,nomes, face a
transferência do assunto
par-a órbita do Vice Gover
nador.

OUTRAS NOTAS
O deputado Doutel de

Andll.1de meoteve contac
tos politicas por todo o

dia de domingo, procuran
do encontrar ,\ melhor SO°

luçào das lideranças parti
dãi'ias em [ôrno da escolha

MOÇÃO DE CONFIANÇA poderes conrer-ídos ao de- disputantes do Secretariado trabauus-
A moção aprovada é um putado Doutel de Andrade CANDIDATOS INDICADOS t'.i. O Vice Oovercador

vojc tle confiança tio Dire- a um esuuema de escolha Antes da votacâo da mo- manteve contactos igual-
tório ao seu presidente, o por zonas partidárias. ção de coonenca QUe ou- mente com o Governador
Vice Governador do Estado DECISAO POLI'TICA torgava pode.reg 1":0 depu- Celso Ramos, e tratou da
Dutel de Andrade. O dr. Acácio &lntiago tado Doutel de Andrade, organização de seu Gabi-
A confiança é mais irres- discursando a respeito opi- chegaram !:I Mesa dos n-a- nete de trabalho Que deve- "AS exportações braailei-

trita ainda, dando também nau pela decisão mais DO' balhos para apreciação vá, ré ser instalado ,nõ edifício ras de café no ano de 1960,
-r ao presidente (lo PTB po'�A lítica oue o PTB poderia rias moções indicando no- das Diretorias, recentemen- renderam para o :O'1Ís 713

der-es basbanre pal''': esco-'l tomar, entregando 9.'J seu mes à 'preferênch. do Di- te Inaugurndo milhõ,es de dólares (em
lher os demais ocupantes

�
preside'nte amP.los poderes. retóno. Quanto à Secreta- O Deputado Doutel de números redondos), total

cos cargos de Diretores das Não houve pronuncia- ria do Interior e Justiça Andrade retornou ao Rio em divisas eõmenje supe-
repartições subordilLs.das,' menta ccntràrío à moção, somente houve uma [ndí- de Janeiro ontem, segunda rado nove vezes desde o

àquelas, Secretarias r'.ll Es- ocorrendo a voiecão apôs cação, a do dr. Acácio San- feira, para breves contac- início do século. Por sua

tado aproxímac'amente em I varias ractres terem :,POi'l- tiago Que foi unànímemen- tOS com o presidente xecío- vez, com o encerramento
número de 20.

'

',I do o vc., de confiança ne- te recebida. Na Secretaria nal, dr, João Goulart, de- das exportacõe., dur-ante o

ap�e��çt��:ee�nf1�?e�á:f�1 la Õr��.oiJ��tel de A.ndl'ade ��p����:�l�aff�es:����:n� �����in�e��na��ã, a q����� {:!�iUeê�i�i;i6s�s60�r�p1l����
com mais o:!e 45 az atna tu- ao agradecer o encargo act- e ,f'.r. Vânia s'eraco. cuee- feira nado pelo café ascendeu IJ

rns e aprovada pejo Dire- vertiu igualmente ao Dlre- to P. Secretaria de Saúde INDICAÇÃO ATE' O DIÀ 28 mais de Quatro bilhões de

tóri'o, de pé. em prolonga- torto que a decisão eue 00- três candidatos foram in- O Vice Governador de- dólares, o QUe representa
eh salva -de palmas. Regts- mar será aquela Que me- dicados deput-ado Walmor verá indicar até o dia 28 do a média anual de 800 mi-

;l\:���aS�te:·p:n�sog�o�o;�: ����id:I;��s�i�r Q�le c��d� de Oliveira, dr. Peluiz Pl- corrente ao sr. Celso ao- ��õe;r��o�ó�:e���� p������
pretendiam eondtctcnat us ria não agradar alguns dos

:R-e-s�"on-s-a�-I'I�I�a-�--es-""" -s��a:n: ::-g:t��:l�'
mental' -, as agremiações solidariza',

; .. s:áa�uSl:�lC�I�oel�t����:tJ:��:�P�dod: _
,,1eflnldaS.. - ���������!.e�e'l�o.s ���S:;jl��adO�n��/�nJ.�.U U na dlstqbulça{)de tavore'i: .

de plOpl' ,,

�,.,
:� RENAtO BAnBOS� t el�s'(iu�e -.crl����·e ie�:���:H;l?\ '�i��� ,•

"

. CUllq�\:;>ta, palm,o a rit,!-mt), d(r iO' .e �el1 -pls:,:;ado ��l 1 :f:};:.,s:.O'�11?��tj"'Q� de
• \el 10 do·�'�rlo ... na. qua(Fl\!:l.m.ente!"e I ,fOl'ft1.,WdiO,'filOt ..1:;.

-a� �rm rc.pe.hau,·'� em enh�ou,\I.}J;�1'ltdo Gov.ernador elelt,o pronto,- pl'efer'udo mGi=der..o -pó JIfi 'd�!l ��i�d��t��a��l/f����s�éf.l�s. ;.:g��' rle' !���o�a ��;'��ft�r.;�ri��;ee. ��� :��:
• xao �q_ueles 9ue traçaram. e re�hz�ram $0 erba demúnstl'açi\p de.flobl'!tncel·in

fi � 'd�n�ll��:I\;��O�Os�� ���i�il�\�a ��óll;:,�C(�: ��:.í�l�:' a�r���l�� 'llr�� d�e;�e�e���l���s�e�
fi �i��'lt.e, na Vida pQiltlca de Santa ('ata' deslu",trada.

,

�I�orta�ão Brasileira �e calé-
l���

��,,�n':l�,::::. aa�O"�:á:,;�n�::
vet de

estabi.lidade
em tôr

no da media de 42 dólares
a saca (FOB) o oue repre
senta uma perspectiva ex-

celente de l'.onnalidade pa
ra o mercado.

-

Em número de sacas, a

exportação de 1960 atingiu
16.819.000, total sómenje
superado em 1959, durante

o oulncuênín e apenas qua
tro vezes nêste século,
Os números acima reve

lados auanto ao volume da

exportação e :>'0 mone.nee
de dôxires ainda estão SUo

jeitos a lie;eira retificação,
dependendo da comprova
ção dos dados até agora
colhidos em relação ao mês
de dezembro próximo pas
sado.

Buscér�pés
.

Andaram publicando que o líder do gevêrno, na

Assembléia, fôra tomado de grande ts-isteza por ver I)

psn de Sanla Cátarina "atribuir ao sr. JJ{ as causas

maiores da grave situação nacional."

Que se alegre o melancólico lider udenista: o PSD
cntm-inense, por quem, o represente. jamais em tem

po algum fez a Inceepaçâo aludida. Os pessedtstos cu'

t a r-inensês também nunca cultivaram o abissinísmo.
Como êsse que ja anda aí na" fileirafl Ildenisfas

I:onll'a (I flr. Heriberto Hulsé, apesar de êle havf>r dndo

,tfTON nle o sacrlflcll) Ii,i SU.1 Vida pOI1IIC,i

) �,x x

Ainda do mesmo de'puladu divulgaram outra as·

sertiva: "(IUe o pessedismo calarinense marub.a li

pnssos largos ao encontro do sr, Jãnio Quadros".
Ainda nessa, não tem razão o líder, porq\lt' não se

fundamenta em qualquer pronunciamento partidário.
Dirá, IJ(lssivelmente, que· o pensamentó do 8,r. Cei,

SI) namos, exteriorb:ado em algunHlS entrevistas, leva
n essa conclusão, Mas êsse pensnmento era I) do KO'
"ernadOl' eleilo eXllresso I'm relação de causa e efeito

ao presidente eleito.

Os pequenos Partidos, ao certo. jú'
mais es([uecel'ào qUl! nilO se aliaram a

um avelltul'eiro qualquer, ou 8 vulgar
cacador de votos, ó. base de esgasopa'
me'ntos demagúgicoil. O líder pessedista,
antes de se apresentar ao eleitorado,
para ás ásperas competições da luta,
organizou resistente e lapidar pl8,tafól"
ma administrativa, "asia de 'condená

veis"'ill'efel'ênéiag de acanhado. �abo.r
rep:iOllal, ma:; ('om olho_<; e .comçllo fI'
xadO!� na �l'alHlezll clesj)reza(\a da tE:I'I'll

Como se comportaram, lias mesmAs sil uações, os

governadores eleitos pela UDN em Santa Catarina? O
sr. Irin€lt Bornhausen, logo Que eleito, atirou-se para

Poços de Caldas afim de oferecer ao preSidente eleito
- seu adversário - a colaboração político ndminis,
lrnliva do seu govê,rno. No seu discurso de posse rei
terou lia sr, Getúlio Vargas essa atillldé de colaboru
ção POLíTICA e administrativa. (DISCURSOS -

]lag. 5)
E l'OhlU agiu o :,:;audos" gO\'('l'nador .Jo'l'ge Lacerda'!

Out:llIuos,lhe o depoimento:faleceu O� Sena�o[:ntilio
Vivac�ua
RIO -

Aos 66 anos faleceu sá'

��d�ile�e511ã3�m, s��a�t���
onde �e encontrava !:1ter
nado há dois meses, o

Senador Atílio Vivacqua.
Deixa viuva _ a Sr'l, crenl
Silva Vivac(1ua -, tres fi

lhos - JU'<;.'Iara Mirand<t
Carvalho e Atilio Geraldo
Vivacqua, adv05'.ldos, e An

tônio Carlos VivacQ,ul', fcn
cionárlo do Estado da Gua�
n;1bara �. e vario!> netO!
Era o ilu�tre homem pú
blico filho de Antônio Vi
vacqua e de -O. Evelina
Vier'.'! Vivacoua, tendI} nas

cido em 11 de outubro de
1894, na cidad,e. de Muniz

Freire no EspirIta Santo.
VIDA 'PUBLICA
Diplomado em 1916, na

mesma turma do Sr. ,Os
valdo Aranha, pela Fac:ul�

dade oe Direito do Rio à'ê
Janeiro já aos 21 anos A�

tilio Vi'v�acoua se elegia ve

reador em- Cachoeira ,da
Itapemirim, no. Esplnto
Santo, vindo. mal� tarde,.a
ser prefeito· da culade e,

por LI anÇlS" consecutivos,
deputadO· estadual. Eim 1934
chefiou o Partido da La

voutiaJ um dos movimentos
polítiCOs de maior 'resso
nância em seu Estado.
Em 19.47, disputandO a

x x x

Ao lideI' do govêrno, pois, nfio assiste razão aIgu'
Invocando fatos normais nas relações dos que re

cebe,ram mandatos populares de ndministração, no Es
ludo e no País, o que ê-le que.' é fugir à o )rigação de
derender li .'leu go\'êrno da revolta) ar conlrn "pu'
uamús" e '�teslarncntos".,

I.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-.- Florianópolis, Terçll'f�ira, 24 de Janeiro de 1961
--------------------------�------------

·0 .8TA.DO" O llAl8 ANTIGO UlARIO UI SANTA CATARIN,l

fF1oriHllópoJiS). pejo menos

101 �
Aos donos du;; poltl'onas.

só faltou empUlTar () õn j
bus.
No entanto, valeu 11 pena.

OSVA]�DO MELO Depois dê um dia e meio

1)a�lI�GO DIFERENTE � Temperaturu sofrendo �;;������:, h�::l'te:��lí��
����Il�l!:I:l:�lI�:��!d��'m�/eCnh\�\,;�I�aSO:��l;:t�nl�i;oe:aa��I':!�S co pitol'egco, tornamos a

rever fi Capital dos irmãos

;';�:I�ll:l�!J_l·��)al)lll;'�n��I:juPll�.��seql��n pr!�C�a�ar���!o �� .calarÍnenses, aos quais po\'

pn,.;". ����:.I'OS laços estamos li:-

mOI'o�(�;'�c:;��\���e�� P����'ia df�C;� ��l':.�a�i��� �l'��: fO:t����OU o ciclo da boa

,..egll��l�e�;!a���a�:!!net';��t��O��nt�quela espectativa Fizemos uma visita que
cl'es:-ente até o têrmillo da mais pI'clongada e sensacio- nos enc�n,tou, ,

ao g:ande ,e
nal sessão cio jUl'i a que temos assistidos, culto crltl'co hteráriO,_ Alt�,

Em fóco p:ua julgamento, o llssassinio do médico no FFlol:es, fi quem ha mUI,

dj', Mussi e na cndeil'a dos réus, outro mérlico, o

dr,1
to deseJá\'amos conhecer

Stocco, pcssoalment�. Com?veu:no,s
Revivia o (h'ama passado ha dois unos atraz, quan- saber ter SIdo amIgo tnh·

II ? Y d Pdo e,�tn chamadH "pacatn" Florianópolis eru Rurpreen- mo, e comp,ad,re, de um dos
li A RAiNHA DAS BiCICLETAS, ntha-se apnl'e-

' chus, :I?at�-;;en�s�: ����c��o,eogeot fl'nneesa com 3 mar-
diefa por úm .crime que abalãra toda a população não só melhores pmtores do Para·

! Ihada para cOll8el'tos, I'efol'mtlíl e pinturas de __!leIo inesperado acontecimento como pelas pessoas en- ná, da escola do nosso AI-
II qualqueJ' tipo de bicicletas c trLcidos, contandovolvida,� 110 <:rime que JenlU á sepultura um homem es- fredo Andersen, o nOS80
ii para isso com um corpo de mecanicos e pintoreslimado e fiel cumpridor de seus deveres como médico e saudo:3o Mestre Tl'apl�, F,o· li aJta!)lente especializados,cidhdâo de virtudes que cercavam seu espírito réto e l'3om momentos agradavels,

------- _

gozando de um conceito digno de seus atos na classe, no trato simpát.ico de AIU-
mi família e na sociej']adc, no Flores,

Por isso toda a CapiUtl, domingo, quando se espera. COllversei também, lon-
\'ti. o I'esltltado do llronunciamento do juri, estava junto gamente, ;éom o Prof. Os
ao l'ádio, acompanhando com intel'esse o desenrolar-se waldo ROdrigues Cabral, es
(108 acontecimentos que lenÍl'a fiO Tribunal \'al'ias cen' 8a sôlida capacidane cien·
lenas de pessoas, tífica, que tflnto honra o ,Assistente da Clínica

COrr;! a condenação do réu, já depois das 20,30 ho- nosso país, e .,.�.á_�.!1-c .' --81!RHtr��W Sifili��rá��Cl�nd;l Faculdade de Medi "LIQUIDArA-O DE VERDADE"ras, os I'adjo-ouvintes saíram ii I'ua para o pate-papo çã�S' i}tt1'ãnaenses. CI ."
exal,�:I�'�,café:3, lHlre,;, restau,ranteg e ooat0;r,--na��1'1I ' � sl�I�'��e�::�l'Vl�eU;���s no� ,J�0l<�;UAL�����ENla 'l1���oÁ��E�O l�'J;'�dJ)F. Um Sucesso Sensacional a(.mbora m�]l10 o vento e Il chuva, on'Õ�ntários ás ve- Professor Henrique Fontes, ,JANEIRO,

Sexta-feira 'últimll foram iniciadas as vendas dnzes Os mais insensatos e ,�em ,(!ónhecimento de ('ausll, ú veuel'ando historiador
2u. "'Liquidação de Verdade" ii I'ua Tfajano 33, Foi umrtlchavam discussões, trazendo ã tona uma série de co- destas p[agas"e o conhecido

CASA P'�
l:j'uceSSo nunCa vh;to, _ Já pela manhà, muito antes dasnwnr:\l'ios desencontrados, Todo o mundo entendia_ de jurista e betetrista, Pl'ofes- -_ cura-se pnrt<l" fl'anqueadas ao pÚbJic9. estendia-se uma fila�/�;::i��/, Ci��I: �li�;dã(f�v��a�a.ct��I':lse:;��: d�.. :f.����� ��:t��;�ll e�����sã:�etl�� ".PROCURA-SE CASA COI\'! J RDIM DE PREFE- imensa de tompradol'es e mal fora'11 abertas houve lima

do,...; advog'1Hlo::;, n'flm ao promotor pam cnternlt' mais o A.cadeM.l Catalmense de RE::\C;IA COM G�RAGE�f. tA RF.'MIN TOIN vel'(l���!�a c�i:���.l'i�:I�lat'e1�;����:;;-=cl�:�;;'eços das mer-
1'�lI e ;)01' ai, 0;\ que achavam que tudo estava ',certo, Letlas, qlle llOS catIvou de T AGA�SE BE11 1 JlATAR � "G

cadOl'ias são .realmente de causar emoção, Vefrtidos _._," Ilcn<l den!l'ia ser maior ou menor, ImedIato

l
RAND 3640
--------------'---'-----",------- taillelH's, cujo preço é Illfel'ior ao valor do feitio. Assim'1;(' púsõu o resto da noite c pela-manhã, on- Os Irmãos Apostolos, JO

4
ti' htem, o caso linha o �abor fresco de flssunto ainda novo. 'ells escltlOtes, entusla-itas � � _ � _ � _ _ e�: >em 'com capas, te1'!lM. slaks, E ol'tes, bolsaa" etc.,

R hoje por eel·to tambem, �empl(> gellh�, puseram no� II A RAINHA DAS BICICLETAS a hll�se apare II É uma d1\!i mais propicias oportunidades para se
Alé (!lle fi te�llpo, essa �spol\ja sempre !t(lm,ida, ao paI do mO\lmento fite I/Ilhada para tonsertos, reforma; e pinturas de II cumpram barato, E quem não está interessado em com-l�paglle 1]\) quadl") negro da VIda a lembrança ,do Crime, talIO baluga velde

I II qualquel tiPO de blciclatas e tllcle os, contando II bl'l-t]' bril'ato. em poupai' dinheiro?d(;'ixllnr1o-o li�lPIl yuro ,

que receba no\'as jmpressõe,�, Na 'BIblIOteca Pul�hca Es /1 pala ISSO com \Im corpo de mccaDieó't._ e pmtores II Pena a "Liquidação de Verdade" não repetir-seIlIll'que (>�ta vld;( e aSSlm mesmo, Somos nos mesmos os tadl1:l1 fomos acolhldog cn· II altnmflnte l'specializados. J II com frequência, Seria uma co:ntribnição valiosa,,,tom e ato"'. '·,lehi"",.mente pelo sr. II - - - - - _ _

._

�_ :'>.-:= -.JLnomia pOPu";. ".",

II
Para almoçar e jaJitar bem, dePois de sua
�, QUERtNCM PALACE HOTEL

ANIVERSARIOS _ sra. Eudoquia André A+
SR, DELAMAR SANTOS thertnc
Com seüsrecão regiatra- _ jovem Rose-Marie

mos na efeméride de hoje, o - 61', El'onilde Ribeiro
transcurso rle mais entver- _ dr, Francisco Simas Pe�
sãrio natalício do nORSo pre- retra
zado amigo e Qlsttnt'o con-

rerrênao ar. Delama.r Santos, NASCIMENTO
competente runcionãrto dês-
te jornal e pessoa muito re- Vem de se enriqueido o lar
Jacionada nesta Capital. do nosso estimado conterrâ-
'As muitas homenagens de neo. "r. S!d-rey êrats e sua

que for alvo, juntamos as de ex.na. esposa professora Ie
° ESTADO, com votos de pe- da Motta Prats com o nas-

renex felicidades, cimento de seu pnmcgení
to, ocorrido sábado na Casa

FAZ,EM ANOS HOJE: de Saúde e Maternidade São
- sr, George Alberto r'eírorc Sebastião, O robusto garoji-
- sr, Salvio Guilhon eon- nho recebere, na pia batis�

<:3.ga mal, o nome de êtdnêy. Nos-
- H, LLuiLzLL Fiuza Lima "os cumprimentos aó'ventu-
- sr, Helio Moreira da 811: tose casal.

vetra
- sr, Tadeu Sponganicz
- sra, Dinâ Mendonça Ge�

vaerd
_ srta Neusa Maria da SH�

- sn',', senta Maria Côrte

\; )

lo- comearremos Sociais
'-�,

C''-i�$�;�

( , c7\, U{�l.-OI--
-

�:/�1�����1O :,�:I��I\o,�a��o;= -�'�n��:��.�issímo grito de ��;e::�:��ou p::;�,;:I'" CO�O.
um jnntar. -0- 11m juntar que contou com.
l) MO\'ime�tam-se O� ��r P:�I1�:���\I::� �o:e���: :/�e:�,:�a g�:e�C:l��:���'
"Acanhados" e as "Tfmi- sista>; da noite de sãbedo, 'I'rumpowaky, $1', e sl'a,'
�a:�'I'!l��:�a��ng���ee g:�: �\��:!�;:nsLi�:sT;';I�:�� ��l;��S ��fl:�e,.z:�;'�:,
de Agôsto. O bloco vn i gido» da Princesa", rique Pranke, ;\I'fI, Lia'
sair mesmo, -0- 'l'rompowskv. •
21 O Lira °Tenis Clube g'::I��b���e l\�: ��b::o J� 10 FIOrial\óp��'eeebe a'
aconteceu na noite de sã- lua vai hr-ilhur-, com o visita do lindo broto C3"

�:dd: Cc��n�v��i;aei�'i�:;;: �:'i��ai�ea�����::l? Qual �/�i,n�lll��: 1'�:I'il�esi�:ml��.
Entre serpentinas confe- -0-, de Paula. Desejamos a'
��:t�lâ;��i;la g:����les at: z. ���)i�:�ial�o;�� 'P:��� �I!:nte�l�t�a�:��ciclade� na,
as c+ncc horas da manhã. parecernm cinquenta con- - O - •
-0- vídados. Os anfitriões em 1]) Com a senhorinha,

�osC�n�'ni���;;I�a )':���t��: ���llli:�i�fta l�el�����a�t'am. ��:�ne�t�elcl:ne�'r, m�l����.
za Amim .que aconteceu -0- FI'MICO - A coluna SOcial,
no dia lD p, passado, De- ��ss��!tda�!rcoUI,i��.:� �� ��:P�'��o:llt:le ;ZJ�c�(f�;;�::.::�:�:�s a d. Elsa. felici-

,�al ar. e srn. Dr, Mar-io _ ° _ •
- O - �'[áyet" Desejamos aos vl- 12) Tânia Regina Camizão•-1) Fomos informados de sf tantes uma feliz estada, lllll. br,otil\ho bonito que

que aconteceu sábado em -0- e�ta ch-culando em 110115a'
•�<l��,I�._r=d:�': ':,':�b;\:�;:::-'::�� .!

Boa lortnoa eslá �resente
Há boa c há má fortuna, Tito C��]'valho, que também pl'ogl'essü;tn, Pente ai< ta

é e�c)'itor. Plflneja publicaI' J'lIctel'Ísticas llóbriall de ci
brevc o romance VIDA SA- r

dade antiga, As instal,lções
LORA, a. eêrca dos costu das unidades govemamen
me::; slllinos, tnis aiio excelente>;, É uma

Não foi tudo Boa fOI-tu' l'e!',peitávcl Capital, que .i�
na aín(!a ptese;üe. se \'ai impondo 11"0 conceito
ComPfll:tilhamos da !to- dOfl bl·n;;i1eit'o".

menagem que se prestou, Vai se extendendo, grim
na Casa de Santa Catarina, pando morros. tOl'nt-llHto'se
ao nosso

Jorg1:Ja,cel'd3'
Se gp.ITida,

�a morte, dE! Nel'el liamo:! foi O ;<I;!\) mundo intelect aI
um fêe}Jo �Je 111'0 � numa, a\tamellte pr(\du/irO" I'e\ la
vida glorinsa e útil, a de ti fibra de se.\I�' hanltan ·s,

Jorge Lüc-erd, foi um des-! A F:\clll<lade de Filo:;( in
cuido dos tucanos, Éle esta. um manancial de pe"qui"n�'
Y1\ no comêço ((a picada, e (' de. bons pesqui�adol'es,
como luzia o seu espirito Gostamos imenso de I'Iwé.

maço em lodoi> os tl'llba- IH, M!sim féminina: come

lhos que fêz. �a ii fie!)l' vaido$lI. segUI'a
De\'{':]'ia \lirel' maiR, O de si, dE: seus encantos, que

Brasil beneficiar-se-ia com re;:"o\l�antes, emocionam-nos
tal filho, pela ;\lla bela paisagío;ti.cl\,
Tinha "pnnache" de gran O::; �cus mora(Joret', é

de t'ealizadol', e lalellto ine' tradicional, cordial e hos
gável de escritor moderJlo pitaleiro:;,

Mas, estamos sempre pOI POI' CRia \'eJ; chega.
um fio, É nessa base que se Bon f()rlt�a ef:.tá JlI'eílen'
vi ,"e, te!·
A oferta do livro organi Vaf:.('O José Tahordll,

zado por Nereu Corrêa, com da ALTA
prefácio <le 'Adonias Filho, Florianópolis, lD.l,(il
devidamente autografado
pOI' Dona Kirt'lna Lacerda, t-------------,
foi "m ,·é.io p,·esente. COMO É- GOSTOSO
Agora, vejamos a cidade,
Estã !;e transformando: I O C A r t z ( T o

lindos edifícios, modernof:.,
funcionais, diio-Ihe aspecto

llil "id.« da gente,
A trl\,vessia, que me trou'

xe a esta agradável e sim'
páti.ca Florianópolis, está
Il() segundo caso, Vifljei
num "expresso de Xangai",
de uma empl'êsa, que trás
num letreiro Jl o m P o s o

"PULLMAN",
Qlle "puJlmaJl"! parece

��I��lg�� �:::����s �I:,�l:
e pára (t elida instante com

préstito de bôi-de�mamão,
Lotação 2!l I)assageicos.

Tl'nnSl'ortoll ele Joinville u

êste ;'Sol'l'iso no Atlântic6"

DR. JOSÉ SCHWEIDZON
-MI1:DICO-

..

DECLARA'ÇÃO À PRAÇA
Para conhecimento de todos 11 quem interessa!' pos

sa, declaramos, de comum acôrdn. I!Ue, nesta data, o
Sr, José dos Reis Mattos se retira da direção e propr-ie
dade da Revista da lndúsf ria e Comércio de Santa Ca
tarina, ,pOI' espontânea vontade, saindo plenamente pago
e satisfeito e renunciando, II partij- desta data, a quais
quer inget'ências nos negócios da referida Revista, cuja
dtrecãc e propriedade f'ica inteiramente a cargo do Sr,
Narba l Villela, que assume as responsabilidades por to
do o ativo e passivo da empresa. E por assim haverem
acordado mutuarnente, manifestandn-sa expressamente
satisfeito o Sr, José dos Reis Mattos, firmam a presen
té declaração, que será publicada '1f, imprensa da Capi
tal do Estado.

Florianópolis, 21 de janeiro de 1961.
.Iesé dos Reis Mattos

Narbnl Villela

EDITAL
JUiZO DE DIREITO

DAI 264, mS), com frente na
1.a VARA CIVEL DE I<�LO- extensão de 13 meros à

RLo\NóPOf.IS rua Juca do Loid, fundos
,

Ina evensão de 13 metros,
Edital de praça com o pr-a- extremando cOIYl proprieda-

zo de "in! edias de de Oswaldo Luiz do Ro-

l "á rio, lado Leste, na ex-

MI�ODO�1��;��,LD1�-! ;I�;��� ���OJl::�t;i��a�:t:��
Juiz Substituto, da J'" Antonio Sautaela, lado Oes
Ctrcunecncüo Judiciá- te e ma i" uma casa edifl
rja do Estado. 110 exer- cada no mesmo terreno,
ctcto pleno do cargo de construída de tijolos, co
JllÍZ ele Dir-eito da 1" berta de telhas, forrada, as
Vara Ctvet de Floria- soalhada e envidraçada,
núpolis, S,C" na forma com diversos compni-timen-
(h! lei, I t��d:s���os�::���:�J�ç��F'AZ SABER lU)!:! que o Díto imóvel, está registra

presente edital �e praça, (lo às fts. 200 do Livro 3-0,
com o prazo de vtnte (20) 110 Cartório do 10 Ofício dedias. virem. ou dêle conha- Regíetro de Imóveis desta
cimento tiverem, que, 110' Capital. E, para que chedia 23 de Janeiro de 1961. que ao .conhecimento deàs 15 horas, o porteiro dos todos mandou expedir o
auditórios dêste Juizo tra-' presente edital que será
rú 11 público pregA0 de ven- fixado no lugar de costumeda e orremntnção, a quem' e pubiicado na forma da-I mni� der' �e o maior :all�o lei Dado e passado nestaoferecer sobre ,I Hva!taçao ('idade de Flol'ianópoJis Es
de CrS 550,000,00, do imó-

I
lado de Santa Catarina aos

\'el abaixu descrito, penho' I
(!uinu! día� do mês d� del'ado a BRAZ DE ABREU, I
zembro do ano de mil no

np;\ alltos ll,O J2,282, de vecentos e sessenta. Eu
A�:'iu r�xecuti\'(I, (jue lhe' (ass.) Cal']os Saldanha �
mo\'e A MODELAR: Um ESCriVlio, O subscrevo,
tCI'I'en<> ,;ituado em Coql!ei� (Ass.) "Taldemil'o Casciles

II I segundo :;uu-di�tl'i-I Juiz. de Direito, _

to Estl'eitu, rJ(;!sta CIl'
I Confel'e com o ol'iginal.

mlirca, com a íll'ea de du-, Carlos Saldanha
zen los E: i<esscnta e quaho Escrivão

_ii�--
Prefeitura Municipal de FlorianópoliS

Comulli(;o aOI$ �ntel'essados' que estarão abertas llté
o dia 28 do corl'ente! 110 nepAI'tamento Municipal de
�dll<:�t,�ãu e ClIlf'�Il'a (Serviço de Turismo e Cultura) as
IIlSCl'lçoes pam o conclll'So de músicas cal'anavalesca!!,in!ltituido peln Lei nO 474 de 3 de janeiro de 1961.

As!ó<. Osvaldo Ferreira de Mello
Diretol'

---------- -----
---_

A "Liquidação de Verdade"
Bateu Um Record

Sâbado último foi o segundo dia de vendas, Olt me

lhor, de "queima" de mOl'cadol'ias, lln "Liquidação de
Verdade".

Já PaI' or:aílião da abel'blt'a das portas, enorme erll
a multidão (IUe aguardava, Foi uma verdadeira inva,q;io.

No ('orl'er da m-1nhã foram atendidos milhares de
peMoas e segundo cálculos de pe�50a observadora cons
titue um vel'dadeit'o l'ecol'd numérico, Jamais um esta
belecimento comercial, aqui nR Pt'aça, atendeu, num só
período, tamanha (jnantidnde de freguczes,
----- -------- ------

BICICLETA

SALAS -- Alugam-se
ALUGAM-SE SALAS P_t\RA ESCRITóRIOS OU

CONSULTÓRIOS F. BEl\'[ ASSIM A PARTE TERREA
(i\WRADIAl DE UMA ,CASA SITO A nUA VITOR
MEIRELLES, 18, TRATAH A RUJ\ MARTINHO CAL
LADO, 23, NO PERIODO DAS 10 � AS 12 E DAS 18
ÀS 20 HORAS, /

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..o ETADO" o lU18 .&JI"noo cUAlO aa I, C.&T&IIIIIA F(tll'ianÚI1olii:l, Terça-leit'a, 24 til.' Jl1ueil'o dt! HI61

VESTIDOS, - TAILLEURS - CAPAS

SAIAS ., TERNO$, etc••fe.

pela ,TERÇA Parte do Que Valem

na "LIQUIDAÇÃO DE VERDADE"

r- "

- Trajano 33 -

FAU"CO.
LEMBRA

CIRCO

::: � �:.;

Sindicato dos Gráficos de .Florianópolis! E D I T A LEDITAL DE CONVOCAÇÃO I

De conformidade com os Batatutoe, convoco todos I JUIZO DE DIREITO DA l.a

os nssoctedos, para, no dia 23, t�r�a-feh'a ,comparece- VARA CIVEL DE FLORIANO·

rem em SU:l sêde, na rua. Vitor Meireles, 18, �s 20 hora�, POLIS

fi fim de tratar de assu�tos refere,nte� ao p�a �:s Gra-
Edib.l de in,�ção com oricos .a transcorrer no d�i.� ��i::,erelro VID ou.

praee de trinta (30) dias
Presidente

Empresas Comeirciais de Minérios

Combustíveis Minerais de

ACADEMIA DE COMERCIO ,DE
SANTA CATARINA

bens co executado, conforme branco). Do Que para 'C01B
o Livro n.? 3-L, às fls. 254, tar lavramos o presente
0.0 de ordem e de transmis' auto que vai assinado por
são Anterior - 12.671. Reg. mim Oficial de JustIça e 0-
Ant. 1.0 3-K fls. 189 sob ficlal de JUstiça comp�nhei
n.o 11.719, e Que são os se' 1'0, Depositário Público Sr.
guintes: 1.°) - Um terreno rdauno Soares de onvet-a,

O Doutor WALDEMIRO com área de 206,50 m2, si e as duas testemunhas .1.-

CASCAES, }.O Juíz Substltu- tuado entre Coqueiros e oe- baixo, na forma da lei. Fio
to, da l.a Circunscrição Ju- poeiras, no Subdistrito.do rlanôpolls, 23 de novembro Idíetârta do EsttadO, no exer- Estreito, 2.° Subdistrito ues- ele 1960. (As�.) José Bttten-!
cicio pleno do cargo de Jui:t ta cidade, rasando rrente

I
court e Edison Pereira da

de Direito da l.a Vara 'l1,na a estrada do Abrão, Silva _ Oficiais de JU3tl
Clvei de stcnanópous, S. C.,

I
onde mede 14 m, à linha f.e ça. - Idalino Soares de Oli

na torma da Lei, rundoa mede is.snm, e con velra _ Depositário. _ I1e
FAZ SABER aos Que o fronta com terras dos her givel e De!oyde RáIIS

presente edital de íntima- deiros de Campolino Jacinto Testemunhas". E, para Que
cão, com o pi-azo de trinta Alves, extrema de um la.lo, chegue ao conhecimento dO!

Si t Catarina (30) dias, virem, ou dê�e co- numa extensão de 16m, com executado, mandou expedir

I( EDlTAI�! CONVOCAÇÃO �oh�C:::�:� �::�rel�T��� ���r�:d�o �:�:d::teen:;o o�� �o:�:���t�.o e:�;�60 e::r:���
Pelo presente Edital, ficam con"ocado�. os senhores o Sr. DAVI "!i?IARTINS ou 12 metrcs "com herdeiros de executiva que lhe move CO

associados p:u-a participarem da Assem�l�la G?rul Ex- DAVID QUARIM MARTINS Campolin� J. Alves. _Nome, MEltCIO E INDUSTRIA

traordinár!a, ·Q.ue será realizada no pl'OXImO dia 28 do e sua mulher, Se casado fôr domicílio e profissão do ad- GERMANO STEIN S. A.,

e'lcorrente mês, com a seguinte da penhora feita em seus quirente i _ David Gll'8.rim

I ditaI êsse que seré WC'ado
ORDEM DO DIA

_

bens, por todo o conteúdo Martins, Nome, comící'to e no lugar de costume e publt-
10 _ Estudo e conveniência da Instauração de u�' do Auto de Penhora e De- prcnseeo do transmitente: cada na torma da lei. Dado

�:o�e::: dc:I�!:�etoPre� ����i� (nd:v:a��l: pôsíto abaixo transcritos
fo°�:a��::�::;::a�. ��� �l!�:�::�li�est�s����de �� I

set�nta) de lã (quinze) de Ma�ço de 1.946 Auto de Penhora e DepôSi'l pra e venda For�a. do titulo, Santa catarina, aos lIuator-1
(mil novecentos e quarenta e seis). to data e serventuano: _ Es- ze dias do mês de dezembro

20 - Bases do pedido e do acêrdo.
• .

. orttura Iavr'ada nas Notas do de mil novecentos .e sessenta.
A referida Assembléia Geral Extracrdinár ia aera "Aos vinte e três dias do Escrivão do Estreito Sr. o- Eu, (lass.) Carlos SaWanha

l�vada a efeito na séde social da Federação dos Tr�ba' mês de novembro do ano de dilon Bartolomeu vtetre, li- _ Escrivão, Q subscrevo.
Ihadorea nas llldustria� n? Estado de Santa Ca�al'lna, mil novecentos e sess�nta, vro n.v 63. fls. 17� a 17'5, em

I
(Ass,) weraemtro oescees

altu à Rua Tenente Silveira na 15, 20 andar, sala 201, nesl1J. cidade de Ftortanó- 26.3-1954. _. Valor do ccn- _ Juiz de Direito.
altos da Relojoaria Mont Blanc, às 20,00 (vinte. horas) polis, Capital do Estado de tradc (Cr$ 3.000,00). Condi- Confere com o originai.
em primeira convocação, ou às 20,30_ heras (vinte e Santa Catarina, no subdls- ções do contrato: (em bran- Carlos Saldanha
trinta heras) em segunda convoeaçeo, com qualquer trlto do Estreito, onde fui co). Averbações: _ (em EscrlvãlJ
número de assoctedos -preeentcs, conforme diapostção eu, Oficial de Justiça com, [ _

estatutária. panhelro da diligência, cída-
Florianópolis, 19 de Janeiro de 1.961 dão Edison Pereira dia Silva,

Ernesto Theo Blanck ai depois de sido Intimado
Presidente

por Edital, o Sr. David Oua-

rim Martins, dO conteúdo do

mandado do Bxmo, Sr. Dr.
Jui:t de Direito da 1." Vara,
em exercício - Dr, Walde

miro Cascaes, para pagar a

firma Comércio e Indústria
Germano Steln S. A., a

quantia de ctncuenta e seis
mil seiscentos e dez cruzei-

ros (Cr$ 56.6l0,0(», de capj- _

tal. juros de mora, custas
e selos do processo, Que vie

rem ecreecer. e tendo decor-
rido todo este t4mP0, sI que Precisa-se alugar Casa ali Apartamento preferencia
O executado tenha .go, ponto central, ·com sels peças no mlnimo.

procedem�!S ,.a penhora �m I Ente��:entos pelo fone 2624.
ff'

Sindicato dos Trabalhadores; em

ESCOLA T�CNrCA DE COMERCIO
Reeonhecida pelo Governo Pêdern!

INSTRUÇÕES PARA 1961
ADMISSÃO AO CURSO COMERCIAL BÁSICO

Inscrição: até o dia 15 de fever-eiro
Início dos exames: dia 16 de fevereiro
EXAMES DE SEGUNDA tPOCA

In:;;crição: até 30 de janeiro
Inicio dos exames: dia 10 de fevereiro

MATRICULA
Cursos Comercial Básico e 'I'êcntco de Contabilidade

aberta até o dia 28 de fevereiro
Expediente da Secretaria: dlài'Iamente, das 17,00 às
19,00 boi-as, exceto aos sábados - das 15,00 às 17 horas.

Início das aulas: 10 de março.

LOJA NO· CENTRO - VENDE-SE
Vende-se uma Loja no centro, sendo ótimo ponto

comercial. Tratar na A G I (Agência Internacional de

Imóveis, Rua Anita Garibaldi, esquina Saldanha Mari'
nho.AGRADECIMENTO

Os famil;ares de IRACEMA SEARA POLIDORO

ngl'àdecem profundamente sensibilizados, a todos que

os confortaram por ocasião do doloroso, transe que p�s
saram quando do seu falecimento ocorrido em 12 de ja-

neiroO�tr��:���O�gradecem, penhoradamente, �o huma!li
tirlo • .competente médico Dr. Ylmar de Almeida Corrêa,

pela maneira tMa especial como se dedicou à querida e

Remp;:t�e:gbrr:dd:Ci����'o i�m:�t:�!r:o ea::6 �::e:�aram
cartões telegramas e a todos' que compareceram MS

eu'.'! fu'ncrnts,
j'lorijnópolis, 22 df janeiro de 1961.

�;� ,;o,
+

oi, • .'�: :��i;. �.
.

... ' �12:,,--.t:;;;:l:4--·�ii�'.�;;:,��--��������

No Brasil, como no mundo inteiro, OSRAM quer dizer
lâmpada ... e semprà a melhor lâmpada, Por isso, quando
Você precisa de lâmpadas, lembra Jogo a marca OSRAMf

õsARAM
PRECISA-SE CASA

Contrato de 2 anos. Família de 3 pe81100as.
'I'ratar na Gerência do Cabo Submarino.

-----

RESIDENCIA
PARA O BEM DOS SEUS OLHOS I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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UIDA'fOR.S
OAValdo Mello _ Flávio Alberto de Amorim - Andf'(
Nilo Tlld"s('() -- Pedro Paulo MllcbaOo - ZurJ Ma.cb.
do - Paulo da Costa Ramos _ canos A. StJvelra Lenzl.

1·0I,AIIORAI.)OR&8
Prof H!Hr�lr,,� Filho - Dr. Oewatuc Rodriiue! Cabral
- Il r , Ak\'de� Ahrl'lI - Pruf. Certos da Costa Pereira
?rof. Othon ,1'I::ça - Major lldefonso Juvensl - Prol
Ma noe+tro de Oruella3 - Dr. M.Hton Leite da Costa _

Dr. Ruben CO!l11l - Pruf A. Setxas Netto - Waltel
Lange - Dr A.'yr Pinto dll Luz - AeJ Cabral !J'eive _

Do t alee!o SOItTl'B - Dr Fontoura Re, - tlmai Carv,_lb.
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo _ aoeenrto V. Llml
- Maur, Borll;e. - Lharo Bartolomeu

FOTOGRAFIA - i\MILTON VIF,IRA

"U81.IeID.!l.
osmer A. ecnnnõwetm - Aido J'ernan4� - Vlrl1llo Dl..
- Ivo Frutuo!o.
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(Ler .ru:u

EZ_lnllnlQ pu cono""," I ...... _
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<fOlpltlt I.A.f,I.T.C. ee &10 di

!Inelro. IU4100 (Lo Ba.pIW ti

Clrldade ,a. .".,Gidt4e Or
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OOENÇAS OI 9UBO ..... -

PARTOS - OPIIAQOIS -

'ARTO SI. DOI PIlO -.6'"
Pllco..proftlato1oo

COtllult4rlo: RUI 1010 PlD'" .. U.
d&a 111.00 U 11.00 belr», A.....
_ bor.. 111"'014». Tllllo.e
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.'\�SINATunA ANUAL - CR$ 600,00

A direção não se respcusahílízs pelos
N)"rpiln!'l emitidos no'! Rrtiv'")!iI a..�in.::td�

REPORTER FOTOGRAFICO
AMILTO N

Reportagens: Reuniões Sociais -.casam�ntõs 1<... MADEIRAS PARA
- Políticas - Coquiteis - Esportivas CONSTRUCAO

[��Atende a qualquer hora do dia

e.
da noite, 'RMA 0'

B'TENCOUR.T. serviço rápido e perfeito, ::'I;G�"�'/·o·6ól" o' �:f"II:��
Jornal "O ESTADO" Conselheiro Mafra. -. ,', •

160 - fone 30-22. - ,

D H l' F'
í

-- r. e lO reüu

Bicicletas Bc�star ��:;g�8_D�lB�':��
CLlNlCA OBllAL \A venda em suaveis prestações mensais na RAI-, COll8ultót1o: Rua Ce\.- Pe-

NHA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro Mafra, 154. ciro Demoro 1.827 _ Its"rel

to, das 18 lL!I 19 hot8J!L fll:t 1.
Peças t: 3CCSSÓ1'i9S, para qualquer tipo de bicicletp, ia' da f'-�lJláclll do Canto'

�������� Si��;S Beldl���*��ns:-ut�sC::8�fl�re�r�S' 1I;�f�:'
_ R:';relt!u�s p'::;:1;"�:1�

Se .':lua bicicleta está velha? Ilão se preocupe, leve f3e7.

nn I{AINHA DAS BICICLETAS, que ela Iht retorntll'li.
-------

llO'vinhn em folha, Rua: Conselheiro Mafra, 154.

NÃO L E I A!

Dr. Hélio Peixolg

DR. LAUIW l'AUH"
CLlNlrl. 1"."1

LUSTRA·SE - LAOUEIA·SE - e

ENGRADA·SE MOVEIS
�."eCl.!l '""01""" ., B"
ono, tu IHI0,rl ... Cura to_

Serviço rapidO e perfeito, tratar tom Hodri.lolues e

Freilas ii rua Conselheit·o Mafra, 164 fundos
0111 &lIlb... 00 ...oe Donl� ... 0"

,p.rêlbo Ol"nll,o. dO e'-"m.
lIervo�. 1J0r,rIQ: 10"," " t ••
l!'Ii •• li bor.. COD"'Uóno
RUI Tln4I1Dlt•. 11 _ 1.0 Ul4w
- Fon••ue a ..ld,oOla: a.o
L-.ctrdl COUml..bO. II (C.'ut•••
ElpaD.b1 - '0....41

L O T E S
Com grande facUldade de pagamento, vende-ae 10_

a longo prazo sem juros, sito! A rua Lauro Llnbarea. pl'Ó
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador c01l&trulr au.

caSIl, imediatamente.
Vendas: Edlliclo Montepio S.u andar - Slia SOS _

Fone 23!1l e 2g67.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PAÚDE
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MÊS DE JANEIRO DE 1961
Farmácia Noturna
Farmácia Vitória
Farmácia. Viooria
Farmácia Moderna
FarmAcia Moderna
Farmacloa. Bto. AntônIo

Farmáci'l Sto. Antõnlo

Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense

1.° - Domingo
7 - Sáoodo (tarde)
8 - Domingo

14 - Sábado (tarde)
15 - Domingo
21 - Sábado (tarde)
22 _ Domingo
28 - Sábado (tarde)
29 - Domingo

() I' I .. "li.. ..0·-',,-,,-"-,.---',":-.�f.-'o-.d:-o-p.-:-I.-,-:-f""-m-:.�c;..--:::S-'._-A:-nc-::tõ-:n;o-.7.N-:ot-o,-n.-.-:':-H-:-.,·-:--;".
(-) IJliln:lo ,liúl'IHl compreendido entre 12 e 12,30 hs. sera efetuado pela farmácia VitÓn3.

Rua Trajano
Pra� 15 de Novembro

Pra� 15 de NovQmbro
Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua Fel!pe Schmidt
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trtljano

ESTREITO
FarmácIa do Ca.nto
Farmácia Indiana

1." _ Domingo
8 - Domingo

Rua Pedro Demoro
RU:l 24 de Maio

Farmácia Catarlnense Rua Pedro Demoro

Fannácl �a�to _Rua Pedro Demoro
2'1 - nfl)nin�11 F'f1rmncla lndlllna Ilnfl :�� dr. Maio

O plantA0 IlulllTllO será efetuado p,cl1s fal"tIJácia� do Cflnto, Indiana e Catal"i
.A presel,te lllbcla alio poderA ser a.Jtera.dajllm ,prévia autorbaç"o dht6 Depu

\.t'i-;:,)"3:'ii'.6t:i.;5'&'ísrM:ii�·",j�··2���,:,�.:".",: ;:· .... I;:-k.

ATENDENDO IHAR1M1ENTE NA

MATERNIDADE CARMELA DUTRA

I("""".",,��R��Ç� J�EÚB�8��O!E�LlIi'.IHA 11BWALDO J. R. SCHA.EFER '

Y.zame!O do t:�tôma,o - \'e"icula DlUar _ Hill" -I
Toraz _ Ossos - Intestino, etc. .

Ili.�ll'ro;�I:::i���ar� R�IOI=:I�lo�:���atr�:�lélrlr.L-;;:================
lJISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MAReio

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
!:NDERSCO: Rua Irmã Beuwarde 8/n Onlblla l DOr·

te (Almte. Lamêgo).

TRATAMENTO das SJNUS1TES sem operação por
ULTRASO;'; e IONISAÇÁO, EXAMES dos olhos e

RECEITA de óculos com F,QUlPO BRlJSH·LOMB
EXAME de OUVIDOS, NAHIS e GARGANTA por MO
DERNO "-::QUIPO RHENOL (único na Capital) OPE
RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

SINUSITES pelos mais modernos proceeeos. Opera em

todos os HOSPITA�S de Ftortenôpoüs.
CONSULTóRIO - RUA JOÃO PINTO 35 (em

frunte a Radio Anita Garlbaldí).
RESID�NCIA :__ RUA FELIPE SCHMlDl' 99

FONE - 3560.

II Bicicletas BEKSTAR, a ultima palavra em bt. II
II cicletas, ellcontram-sJ,.a venda na RAINHA I
II DAS BICICLETAS, em todos 03 tamanhos e pelo I
li menor preço da cidade. Rua Conselheiro Mafra II
II 154. II

- - -

ATENÇÃO
Por motivo de mudauca - Vende-se uma loja
em Florianópolis, 1111 rua .l crõntmo ('oelho n. I B
Tratar IHI mesma.

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CLINICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Ellp�Ia.IiI�. em moléstia, de &n\!!l • reete

T·,t...ml!n�o de nemcrrotdes. !l.�u!"', .te.

Cnr,la &.D.&.l

CON�OLTÓRlO: - P,ua CeI. seero DeU.IOTo. 16:)3

. Estreito

DENTADURAS INFERIORES
METODO PRóPRIO

il"IXAÇAO GARANTID ...

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRDROIAU lJENTlSTIo

DIPLOMADO PELIo UNIVERSIDADE DO rt\RANt\
RAroS X _ PONTES _ PIVOS
TRATAMENTOS DE C ....NAL

HQRARIO - das 8 às 12 e das 18 a! 20 born�
HORIoS M.'\RCADAS ._ das l<I à.q \11 hura..·

HUII TRAJANO. 29 _ 1.° andar

Escritório de Advocacia
RUll Felipe Sch.mldt, 14. -- 2.0 andar _ rlorlanópollJ
Dr Aeáclo Oarlbaldl S. Tblago
D�. EvUáslo Ner, Caon
Dr. José de Miranda Ramol

Questões Trabalh1Bta.a - CaulIu clvela, comercIa!.!, crlml
nals I! tl.'lcals - Adm1ntstração de bens - Locação e ven·

(Ia de lmõveu - Naturalização - InventArlos - CObran·
�a.." _ Contabilidade: escrltu. balanço., a.oiluv ... Qerlc1..

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIAO _ DENTISTA

- ClInica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelbo

I'reparo de cavidades pela alta velocidade
nORDEN AIROTOR S_ S. WHITE

Consultório e Residência:
1:1111 .Il'!"ôllimo Coelho, 16 - 1.0 andar - Fone 2225

�.1cJusi\"lllltente com horas marcadas

APRENDA INGLES
com o Prof. Mr.-Edward Green

à rua Te'nente Silveira, 42

Aeroporto Herc ilio Luz
Casa de Saúde S, Sebastião
COAP

Corpo de Bombeiros
Estaç:1o Rodcviáría
Hospital de Caridade
Hospital xerêu Ramos
Hospital _:"Taval
Hospital M·ilitar
Hospital Sagrada Fnmllla
Juizado de Menores
Policia
Polícia (Estreito)
SAMDú
Serviço Funerário
Serviço Água e E!!gôto
Serviço Telefônico

-Servico de Luz e Fôrçu

2619
3158
3540
3313
3507
2036
3831
2222
3157
6325
3733
2594
6233
6282
�023
2088

00
2104

1
.......•..•.........•.............••••••••..

STUDIO JURIDICO
Maurlclo do! Rets - advogado
Norberto Brand _ advogadrj

Advocacia em geral no Estado de
Santa Catarina

i ocrrespcneentee:
INOLATERRA BRAB1LLA

: ESTADOS UNIDOO RIO DE JANEIRO
• IoRGENTINA SAO PAULO

! IEd. SUL AAURICA 50 andar.

t rones: 2198 e 2881
...............................� •••••••••a

C. F:. VIE'GAS ORLE

Advogado
ED. z ....aIA, 2 u IoNDAR TELEFONE, 2248

MIlS DE .IANEIHO
DIA 21 - Grito de Cnrna\'al
DIA 28 - Disco. Dance

PROGRAMA E REGULAMENTO PARA
O CARNAVAL DE 1.961'

. PROGRAMA
Dia 11 - Sábado - Baile de Abertura, às 22 homs_

. Dia 12 - Domingo - BRile Infanto-Juvenil, das
15 às 20 horas

Dia 13 - 2.a feira - Tradicional Caile às 22 horas
Dia 14 3.11. feira - Baile do ent�lTamento, ils 23 hs,

H E G U L _\ !\I E N T O
I - Reserva de l\fesns
A::; senhas serão disnibuida.'i dia 2 de fevereiro,

quinta'feira, às 19 hOl"llS, 1111 !(éde suci:l.1 (' ii re!'le}"va .'\c.
rú feita, em seguida, no mesmo local.
t obrigatória a apresent"açüo da Cal-teit'a Social e

tlllào do mês..Jle fevel"e-il"o torrenLc, pal'a o que o Sr,
Cobrador estará presente, ;1 fim de ['fctullr o competen
te tontrÕJe.

IMPORTANTE: Cada >lenha dal'fl direito s.cmente a

sesen'a de 1 (UMA) l\fFlSA,
2 - Pre«;os das �Iesns pnrn A ..!!ociados
Para ;{ noites Cr� 1.000,00
Para o Baile Infantn - Juvenil. CI'.� 100,00
Preços das mesas "para con,'idado.'!
Pessoas de outras cidllde.�
Para 3 noites .

;; � Convites
Para as pessoas em tninsito, I)oderá a DIRETORIA

à seu cri�rio, e sob a respol\:;abilidade de um sócio, que
ficat'ã sujeito as penalida(les e!!tatutál'ias e que deverá
vir em companhia do convidado, expedir {'ollVite, medi
anie o pagamento Jns seguintes taxas de fl'equência:

CASAL Cr$ 2.500,00, para as 3 noites;
CASAL CI'S 1,500,00, pllrn uma (1) noite, e

IN"DIVIDUAL Cr$ 2.000,00, pal'a as 3 noites,
DETERMINAÇÃO ESPECIAIS

J� rigo,'osllmente Jwoibida II entL"ada de menm'es nos

Blliles noturnos,
Solicitamos aos Srll, pai:o. não se fllzerem ncompa

nllllr de filhos ou dependente� menores de 15 anos, !'len
do que, 1"1 não observância desta determinação, in1Jllica_
!";í nas penas previstas por lei.

O" filhos ou dependentes maiores de 15 e até IR
fll1O;:', só terão ingresso nas dependências do Clube,
quando acompanhados do!! responS!lveis,

•

Xo Baile infanto-,Ju\·enil. nilO será permitido o uso
de Lança-perfume.

A Carteira Social e o talão do mês de Fevereiro de
1961, ou a anuidade respectivl1, seriio rigorosamente
exigidos à entrada
A Diretoria punirá rigorosameDte o s6cio que fize.r uso
de Lança·perfume, como entotlpecente,

Os convites só serão fornecidos (conforme o acima
determinado). no dia de cada festa, das 14 às 18 horas.

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

quecimento de CarteÍl'u Soe in I, ou tnlão de mensalidades
Ql1 a_nui.dades, bem como pedidos 011 aquilllção de .convi_
te-ingressos,

frS CI'S, 1.500,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O .aTADO" O M.AJB ARTIGO DIARlO Da 8. OAT.&aIRA Floriallú!lOli�, Terça·feira, 21 ti\: Jalll:il"u de lUta -,-

:'Cl:UBÊ.--t50zLDEA-aOSTO-:-Õíà'28slliàdõ-Ciítõ-aê1
:Camaval - inicio' 23 boras · mesas na secretaria - CR$ 150,00 :
----------�------------------�------------------------------�.J�zo OE DIREITO

DAIFA.ZSA�ERaos�u�op�'e.. L D I TA L IVO'
às fls. 76: nO de ordem fica da em um tenen., quet VAHA CtVEL DE FLQ· .. sente edital de inumação, I 4.100. - Registro anterior mede de frente .

VOn"OdorOs RfANóPOLlS Ic?m o _prazo de t�inta (30)! - Livro 3/�, fls. 273 sob 9 m x 24,50m ditos de fun-
lt UltU b Edital de i�timação com. ol�:��n;�ret�ve��m�e�eu:o���� (lo\'e�entos e sesse.nta, n�s' Dr ..

Juiz de �ireito da .:11 �;'828�O�0� L���� 283/�. 2:��: �o�� ee��se�����s :0% p���
!)HIZO de trmta (30) dias presente fica INTIMADO o ta �Idade de Ftcrfanôpclis.jvnrn, - Dr. waldemirc Data - 24 de outubro de -iriedade de Alfredo Richterore-eco oportunidade a

ISr. Paulo Huascar Viana, :apltal .do �stado de. San' Cascaes, para paga� a S.r�. 11944, e que são os seguin- e pelo outro lado com a Ser.I,eg"oa:-: jovens que queí- O Doutor WALDE·]brasileiro, funcionár!o pú- ta Catar;na, a Rua Ru� Bar'tTereza .

Conceta BUI.llChm\�es: _ Uma quarta parte vidão Firmínio Faffs, imô-rum trabalhar como ven- MI.RO CA�CAES, 10 bllco estadual•. bem como oo��. n 144, on.de fUI, .eu tU �uantla. de _Cr$.�O.OOO,oo ao Bangalow descrito sob cel êeee adquirido de Adãodedcres Ramo Lucrativo JI.llZ Sub.stItuto, da P'·,5ua mulher, se casado fôr, Ofl�ll\l de Ju�tI.ça abalxol(tll.nta �lIl crueeíroe) dei lO 1, sito na rua Rui Bar· .cntrécto de Sena e sI m.;honesto Interessados u- C.lI·cunScl'lção Judiciá' da penhora feita em seus ,I.sf:.lllado. e Of.lcJal de J?�. .capitnl, .1UI·OS de. mora, cus'
L
Dosa na 112, construido de una quarta parte do ter'nresentur-se com doeu- l'Ja. do Estado, no exer- bens, por todo o conteúdo tl�a .com�anh:lro .da dlil'I!�s e selos do processo, que .íjotos, coberto de telhas, -eno descrito sob na 2, sito

mento.� e atastadc de eon- cle.lo pleno do cargo de do Auto de Penhora e De- ge�lcla, cld�dao Edlso.n Pe·II'JeI·em. a Hcresc:1" e, tendo ,forrado, assoalhado e en- a rua Rafael Bandeiraauta ao Senhor Antônio JUIZ de. Direito da l"'pósito abaixo tranecritce : ren-a da Silva,
. deP?ls. do decorr-ido todo este tempo, vidraçado, tendo na frente ° 28, fazendo frente nacarros. Hot!'1 Cruzeiro, da" V?I'H .Clvel de Floria· lAuto de Penhora e Depósito �xecut�do. ter SIdo Illli�la· sem qll� o executa.do tenha uma jan.ela e duas portas Vila Nereu Ramos, fundos18 àc; 20 horas. nópolia, S.C., na forma "Aos quatorze dias do mês (O pOI �dltal, do conteúdo pago procedemos n pel�ho' do lado. com diversos com- om a propriedade de Braz

da lei, _de novembro do ano de mil do manaado do Exmo. Sr. I·n em seus hens - Ll\'ro partimentos internos. edi- Faraeo, extremando por um
----------------- --- ----- lado com quem de direito

'fl"l ....�__ •.•__ _ e pelo outro com a R. ha-
1"t.Y' vendo nêste terreno uma

W/lLYS que identifica os melhores veículos utilitários do Brasil f;��:��,�:" .���:���"�';
José Etteeu da Silva e seus

filhos menores; uma quar
ta parte da casa descrf tu
sob uc 4, sita à rua Del
minda Silveira n? 8 - cons

tru ida de tijólos, coberta de

telhas, e mais duas casas

de madeira e uma garagem
de tijolos. coberta de telhas,
cdíficadns tôdns, em ter'
reno que mede 20 meu-os ele
frente por cem (00) ditos
de fundos fneendo fundos
com terras de propriedade
do Dr. AI·oldo Paranhos
Pederneiras. extremando
por- um lado .com pr-opi-le
da de da viúva Koer-ích, c

pelo outro lado com dita de
Pederneira e sim.; nome,
domicílio e profissiío do nd
quirente Paulo Huascnr
Viana, menor, nome, domi
cílio e profissão do traus
mitente. O espólio do finn
do Armando Viana, Titulo
de T,'ansmissitQ Herança.
Formal de pn rtflhn expedi,
do pelo Juizo de Direito da
ti. Vara desta Ocmarcn, em

20· '1944, valôr do ccn

n-ato II!; 9.750,00. Condi
ções do coi't{'·ai.o (em brnn
c o ) , Avel'baço. (em bra»-
co) os bens atim, /L,

se registrados no Cartório
do l° Ofício desta Capital.
Do que para constar lnvrn
mos o presente auto que
vai assinado por mim Ofi·
cial de Justiça e Oficial de
.Jllsti�a ccmpnnhetro, Depô·
s.itár!o Público SI'. Tdalino
Soares de Oliveira e ns

(Iu\ns testemunhne abaixo.
n:t Iormn da lei. Plcs-innô
polis. 14 de novembro de
1%0. (A.'Ifl.) José Bitten
court e Edison Pcreh-n (la
Silva - Oficiais de Justiça.
(Ass.) Idalino Soares de
O I i ve i r a, Depositário.
(ARS.) Uma assinatura ile
gi\'el e Dejny de Régis _

I ��:��;:u��a��:l:�Cr���Itoq��
I :�\���:�l(:�� mc�n���t e��;�=1d�

I
dos autos na 20·60 de ação
executiva, que move TERE·
ZA CONCETA BIANCHINI

'CO�TRA PAULO HUAS·
C.4.R VIANA, edital êsae
que será afixado no lugar
de costume e publicado na

forma da lei. Dado e pas
sado nesta cidade de Fto
rianópchs, Estado de Santa
Catarina, aos dezesseis
dias do mês de dezembro
do ano de mil novecentos e

sessenta. Eu, (ese.) Carlos
Saldanha - Escr-ivão, o

subscrevo. (Ass.) Waldemi·
1"0 Caseaes - Juiz de Di-

com a marca

o VEÍCULO IDEAL PARA O BRASIL: PRO
JETADO NO BRASIL, CONSTRUÍDO NO
BRASIL, PARA AS CONDIÇOES DO BRASIL!
Tração nas 4 rodas: vence barro e areião no duro trabalho do cam

po • Tração dianteira desligável - Agi! no tráfego difícil da cidade -
Grande capacidade de carga _ Chassi com 5 travessas, super-refor
çado _ Motor de 6 cilindros e 90 H. P" o famoso motor Willys,
muito econômico _ Freios precisos e seguros !!I Cabina com espa
ço folgado para 3 pessoas - Incomparável na cidade e no campo
PICK-UP 'JEEP"- ágil como um carro, valente como um "Jeep"!
Conheça-o no seu CONCESSIONÁRIO WILLYS
O alto índice de nacionalização do Pick-up 'Jeep':
e a"melhor garantia de completa assistência técnica,

�

um erolillll1 da WILLY5-0VrLRLAND DO SnASIL S.A.
Fabrieante tio, velel>'''� dl i I" .'J

.

\". ·Y� e � R. 'l_ ,h·,\e

SAO �Rl)W..RDO De. '- '''._) - L� .':"'_....J DL ;:;. ......0 f ,_ILO

•

reito.
Confere com o or-iginal.

Carlos Saldanha
ERcrivfio

G R A ç A

AgTadeço ao P. Reua um
graça alcançada, W,M,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-- 6 - Plorfunúpolts, Terça-feira, 24 de- Janeiro de
-

1961
-------------------------------------

"O .aTAlJO" O MAIS ANTIGO UlAlUO U. MANTA c.;ATARIN.+'

�Jlttético!_l!a�ani,J�gilimo campeão juvenil de futebol de 1960
PALMEIRAS SAGRA-SE CAMPEÃO DA l.a lONA: MARCILlO DIAS DERROTADO PELO CARLOS RENAUX -- Com cha ve de ouro é encer

rado o Campeonato da 2.a lona. Ouatro pelejas, sendo duas na sabatina e duas na domingueira, fizeram as delícias dos afici�nados
das quatro cidades que concorrem com seus campeões e vices ao vitorioso certame.,O Palmeiras não consegu iu passar pelo Avaí,
mas, com a derrotado Marcílio d i a n t e do (. Renaux, veio a conquistar o título que é o mais belo já alcançado pelo clube de blu
menau. O resultado de ambos os jogos foi de 1x0. Pelo mesmo escore o Cimenport venceu ao Paysandú que, desta forma, ficou
em, definitivo com a "lanterna". O Figueirense foi vencid o pelo Olímpico por 2x1, ficando com a penúltima colocação. Agora é a

guardar a etapa,final do 'Estadual que terá início logo ,após os festejos carnavalescos.
--------------------------------

Seguiu a Delegação Martinelina
A delegação do Clube

Náuuro MarLinelli. qirê
pretendia seguir. por via
terrestre na manhã de sé
bado, em coorortãvei ônl
bus PlImann, acabou mu

dando de idéÍ'il. e anteon
tem mesmo -tcmou dois
autcrnóveís rumo a São

realizando seu "apronto"
.

para fi Clásslr).'. Prova "Fun

dação da Cidade de São

Paulo", que manhã se efe
tua. com a partãcípecêo de

guarnições de varias Esta

cros. Accmpunhanam-na Os

nossos votos de boa viagem
e felicidade sna terra dos

Pauto. devendo a estas no- bandeirantes.

ras estar no ·Jurubatuba. 'npu5u.IP!Mla a BpUqlljlWRDespedi,da Auspiciosa do AVAl
Palmeiras, outro líder que não resiste ao poderió do Campeão da Cidade, Y indo a lombar pelo Com", encontro ""ai' x Palmeiras 0, nesta Co.

escore mínimo, gol de Belinho - Outra grande exibição de classe e técnica do "onze" de Ni- t����l�)l��I�SxRl;���;:n�úXo�'f:�;tW�ja�i:So�í:;c�!�!:q�ei:
leia - Paula Ramos triunfa na p�eliminar �l����d��()que Se tornou ma.ís ;;a��RGURA _ Fez boas de' �t:�.i����'::111� ;:I;!i�ncel"!"ad(J o Campeonato da}R z.ona.

Campeão - Pnlmeiras. c":ll.'-7 pontos perdidos.

ra� ;�:e:�p:C�:íp�ra �a�:�I� :r:�iC: �o:.�ém ';;=f�':���:� r,��n���a:u�:����:iop�r �i��� br��:�.N��l"c� m����o bel�u: ���,�.;;·N��gl;�: ��d:n;�\i.x��'!"� ��e���;J�l:_�������Ox.D;�s, 9

de sábado, convenceu pte- d:1 retaguarda local que não renca. isso por duas vezes,
disle-íbuí com ncêrjo buida culpa do gol único da

��()gal" _ Olímpico, 12

t:·a:�ent:st:�i�ú'��:.co ��e�lef�- :;�dnP��� ��:�a���:� a: ��d�r�Ove:s�t!n:om:��·�:����� m��:���� q� ��:at.d�st�.�� ;u<l;!;dn DO!OU,��_!__; 5° lugar - Avai, 16

h I
r 6° lugar - Cimenport, IS

:���ede;��n�::'oPoO(�:�sualt�II:��'. ���l��al��asab��r �a���ol"e.ViS� I ���.lgr�r�t,.e��ut:ufr��:��, '])�� ��r�' S��I�Y�I�:�:Z �Odl�1!�� ����� médio E��el.��:= 7° lugar - Figueirense. 19

"I
�o lugar - Pavsundú, 21

mesmo que foi a peleja mais Impressão que se tem, po- porcíonando ao arqueiro a- fraco do quadro yc.J..c-e, r. I·ção ca�,;,rinens.e Que nos pa-
, _

bonita Que presenciamos em rem. é a de flue o Palmeira e garrar facilmente '.l pelota. ABE� Dentro das
I r�ce� ter obtido pl"ogre.�sos

disputa do Campeonato da aerá o vencedor <la porfia.

10
comannante

t

avaínnn ..
� s ceractertsuces de Jogo ,teclllcos íoseedo pelo cam- D E N TIS T ASegunda Zona pois teve de SURGE O GOL UNICO 26 mímnos deixo cancha récníco e comu.uvo. Muito

I
peão do centenário.

tudo: técnica,'ardor, combn- Aos 22 minutos justamente eonjsundído-; mas regressou re.nsreote o médio volante LA'�ARO - Combativo. Consultór!c em BJ\1111en:lu, clientela formada c

ti.Vidude e, t!rando-se
\
o j'n- qu�ndo melho� atuava o Pal- lll��uS �e�oi". E, assim. a qu.� COI.Teu o�. 90, n2inu1os a- n:;i::; vlole�to. Convenceu �e.u definida. Henda Escelent e. vende-se por mutivcs SII-

cktente Rene-Fernan.,!o Cruz

m.".ras.
o avai v�_i.. ao� peleja atingiu seu final, com cotando e aS;;".d,a .. do com trabalho sendo um dOE mais l)Pri()l"e.� que será esplicado ao interessado.

boa disciplinarmente que ManObl'a,�, Va- a justa e merecida vitória maestria. empenhados do onze esme- lnformlll;õei; nesta Redação m-gente.

AV��a ; j���e�e �:I�b��lda �� �mh�n�:::� i�z��� ��a:��s:� �;��li:.ict;e!:e�:c�.I� D�·�N�m����u:��l}JI��tad�,� :'a;���ANDO CRUZ _ No

campeão do Centenário 4E' o arco de Largura, tendo de lxO. quadro
-

vísltarqe. mesmo plano de- Lázaro

Blumen-ru que llderav�o- Betinhü, numa escapada pe- MELHOR DOS 22. BINHA NII...SON - O cérebro do DE LUCAS - Bom no pr-í-

lado ° certame, gl"at::\\� ao lo centro, impulsionado a Analisemos, agora, a COI1- "nnze". Jogou uma grande melro tempo regular no se

trionfo.�o 'm.e�mçvAvaí 1<obréj pelota churade por Renê duta dos vinte e doi" coteja- vartida, mesmo atuando con- gundo. Apóia bem.

o Marcilío Dlit.� em ItajHv. Jo pari! u fundo das redes. Era dores: ..ualhada e envldruçeda ,_
z'rr'o - Teve�m primeiro

-geu e venceu d(> maneira o g,al de abertura que viria a JOãOZINHO _ Não pr(�: til' dieta todo ° scgundrr tem- tempo bom, cíaudícarulc nn.

au-pícíosn o nosso campeão ser o do triunfo avatanc cisou se emprega r-multo, já »o. \ i e!.:.J.I)J· flnal. E' jcgudou tecnl-

�ui�Ot�al�o��;:::�:ini��ert'�::��: ;:J�n;�ra�de�x�r�:�·��::!ar .io� ��ep��:o�i.d���!:eP�i��l�eP�:�.� 'h�·L�Rli�1� ��s��e���'. l��� i eO�lIMA - Quando o quadro tia. Calarinense de ICimenlo Porlland
vê-Se 10"�0, obteve, com �I vi- gandu o fino do seu futebol. poucas vezel:i Que foi chama- taclor ao extremo, teve, po!".. at.uou bem, fOI um dos roga-

tória !':óbre os esmeraldino� ntraves de manobras i:1teli- do a defender. �e:e':'.;e����10o.u P\�:;:1�(oen�1�iit:�; �\�I-��ll�,�l e��d�����a. P:����� A V I S O
,pontos. iente.:' dos ;;eu� avant.es que, BINHA - Magistral de-" "',

I
Est� reportagem está Se'll-' n'J entanto se sentem ino- seJ.:penho do jovem mecHo VADINHO -� Jogou mult.o

I
cria�do �érl�" emb.araços Pelo v.resente .. ci(!n.ti�·it«mos os �r·� .. acionistas que

do feita momentos após o perantes frente á retaguarda QUI.' tomou conta da cancha, �:�:- ;,:���: s���e��:��t(�: :1O�L��6��ro..: FOI mais ��li::c:�mS:I�:��o,dl�:�t�:Ç�\f(lHdr:�' o��'i\;'�����oel�t�:tna �:�p:�
m�tch Avaí x Palmeiras que

I
contrária Que não Os deix.a c�m um. t�-at.'JJhó de �l.lar.ca- .

d I
deu a vitôria ,\0 onze oriell' -chegar milito perto da me- çuv admJravel e de apolO Im- O cra{,ue-revelação encaro- jogador de defe1<a do que de refere o a1'(O 99, dll atual ll'i das :<ocle :H es por ações

tado por Nizeta pelo escore .�.l. ele Joãozinho. AO.,: 32 mI- pecável. Gráu 10 para o play- tra se na plenitude de 'sua at.{lque. Revelou, no entanto, (decreto· lei na 2.627, de 26-9-1940) e relativos !la

Jl,ínimo. 'A tarde do dia se- r,utos, Renê, Perde a c;abeça er
.

fon:;l tecnit'... t' física. I Q�aUdades para ser um bom ('xercído de l.96/)
..

gusnte, domingo, bater-se-ão I
c ;lesfere um pont.a-pe em ENISIO

_

� Convmcente ")a������r -; gOIR;:P������aU, i. ;�ê;!�Ci:o�a:t.:ilo!�m grande I1ajní. ;;lndedi;�I��!,��: de 1961

M;lrcilio Dias e Renaux c, 'Fernando Cruz que cal ao sua atuaçao. O colored za-
R DO I' t

I
I

'.

ti t· t d �1C.�mose:11jogartudooQue; (Cont.rna7a.p,ãgina) lDRO ANTONIO P A ,(lretol'-gerenc

�:ie�!�,ri�SoF�F c�����:o d���� ���O�e,A I�:�t� ��b��.�e��:r.a� suel.::,o:.:,::::,n:::.:,"::..:":a:.:a:::,:::,,,.::a::n:::o�===:..:.:.:::_.:__.;_.;_ , ----------------------�-----

dir sôbre o modo como seráto adverte ao I.nvés de apon- L ;ffiFl'tUê'í��'::'r'!:I��7�...z_�;;.t.:A':::::;;a�...:i1?$li:;ag;*"lf;ç,......... ....{����J§�"'"""�. '4

�:�:I��à� �o���.��os�ntre alvi-I ��:.���eA�s c��u���Onto�� vCa��� ... ,_ '" * * * * * • * * * • * * � * t· 1.' ......... /Ir " ... ,t '" )\" /Ir "' 1\- * "* \Ic 1r * '* * " "" * '* '* * • * .,. '* " ... * /Ir /Ir /Ir /Ir "/Ir "/Ir /Ir "/Ir /Ir ........ "/Ir .... Ir 11" to .. � ... '" � � II: '" nA"

INICIO DO MATeH, COM O nho e violenta'mente arre- ''''''-' -.

46AVAl' DOMINANDO I messado ao :;010 ·por Lli.zaro

A',21 hon" ']3minutos, qu, de,d,o ',ioio do jogo

S"1:p'�r.!."""..

" , ....
_ '_ .. ,

C�° árbitro da L.B.F., sr. Wi�- i uó'ou e abusou do jogo 01'US-
I ..... .�

!-;O:l Silva, fez t.rilar o aPl-I co. e �e!.:leaJ.. Falha outra vez

to, dando começo ao jogo. I
o arbitro deixando. de �xpul-

De�de logo nota-se melhor !'lar o zagueiro alvl-verde

um título que pode guardar REAÇÃO AVAIANA

com orgulho: O de derruba-I O P'llmeilJ.:s continua ma

dor de líderes e campeões, '}lobrando bem li. procura de

poi;; alcançou em menos de: uma brceha )..I.:.ra alcança!

um ano, triunfos espectacu- o empate. A defesa 10al, po-

lare�sóbre o Paula Ramos' r�m, está �um. grande dia e

� '"
r2 vezes), Marcílio Dias, Me-Inao lhe da tregua. Aos 38 ' -�.i
tropol e -agora diante do pal-I}lÜnutol:i, Renê chuta e a pe-

t � f -, !....�
meiras Que t;_ve qUe xeco- lota pallsa qu'.'se raspando! • -.l !
nhecer a maior êaf,egoria I. o arco palmelrense. A' "ua:

�
�,_.técnica. e combatividade do I sua t.êlnica.

aprimorada, o
! 'ti"

"L�ãOvi��r��ha�'� mesmO um ,:a::�a���: t��oa:si:,lI re:���� I

�'
�

;;Imples empate, daria, com
i
J"a o do�ímo. das. açôes que �'::.�;

a�tec.i}Jação de menos de

�4Ipe:'durat"la
ate o fmal da re

horas o titulo de campeao frega.
da 2.� Zona ao onze de Lá- NILSON MACHUCADO

zam que teria que esperar, No último lance do perio-
no dia seguinte, a queda ao do incial, o cerebral Nilson

Marcilio Dias frente ao Cur- recebeu forte entr·.3.da de (.,'0-

los Ren1aux pGr um ati dois doaldo, caindo ao solo. Soa

entrosamento na equipe lo- do o apito do iuiz, dando por

lO 1 r'ue vai ao ataque virias terminado o tempo inicial, o

v('zes,

'.
em resultado,

v.
Isto II player avaiano teve que per-'firmeza da retaguarda pai- manecer em campo par;! os

me;rr.·-�e oue rechaça as cm'Jtivos. A contuj:;ão foi

sua;; investidas, tendo em . forte, mas a assbltência que

Lázaro "eu grande ball1al.te·1 teve por parte do medico e

'���(��!I,n t����si�:�es i���S�� 1;���sa:�lt: (t�o .D�IUb: f:����;
das

fUln.'.inante
desfeita!':

pe-I
correr como. c.o.rreu.

os

.res.'lrt dcreS\a avaiaona. \tantes 45 minutos. com I.o.SO

nlULlIA O PALMEIRAS respirando aliViada a "torcl

AOS 15 minutOs., encon- da" do ·'n�?.is vezes caJ11�
trando seu melhor jOgo, o �eão'. E i.ogallc1o selllpr� a

Pnlmdru1< l'enUza jmpl"essiO� L'",se de. tcenlca. hei�oma e

D.lllte eY"lblção de cla�se e.combatlvldade, u Aval logrou

A Colocação Final do Certame 2.a Zona

�Dialln6sti.co c tratamento)
DUli:NÇA..<;; nA PltLl'; - SIPILIS
ÇõES ...,.... PLãSTICA.._!.BM..§.IVA

DEI'ILA_

( A N C E R DA P É L E

* com tarifas reduzidas

diàriamenfe a:

CURITIHA-SAO PAUlO-RIO
saída às 9 horas da. manhã

e a PORTO aLEGRE salda às 18 horas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O _'fADO" O AUl8 AIITlOO DU&10 DI e. O.T.....& )"Iorlanópolb, Terça·rei!'". 2,1 de Janeiro de 19(i1

EDITAL
,JUIZO DE DmETTO

DAI
interessados incertos c des

COMARCA DE TIJUCAS, conhecidos por editais de
trinta dias j todos para fe.

Edital de citação, com o lnrem aos termos da presen
prazo li" trinta dias, de in' te ação dentro do pI'IIZ0 de
tere.. sados ausentes, incer

I
dez dias, - devendo afio

los e desconhecidos. nal, ser reconhecido 'o do-
mínio do suplicante sobre o

I\) Doutor Manoel Carmo- referido imóvel. Dá-se 1\
na Callego, Juiz de Direito presente o valor de Cl'$ .

Pelo presente, cientificamos os sr!', acionista_s que da Comarca de Ttíucas,

ES'IG'OOO'OO
para os efeitos te.

se acham à sua disposição, no escritório desta SOCiedade tado de Santa Catarina, na gais. Protesta-se provar o

em sarseiro. nesta cidade, os documentos a que se !e' forme da lei, etc", alegado com testemunhas e

��l��'l�����i 9�0 d:6;�,ua�e le�6�;';9�00c)ied:de:el��t'vO:ço:� FAZ SABER a todos ������!�'te seq�;e::::r!��in� I

('x(,l'cicio de 19GO. quantos interessar possa o tem sua residência neatn

Hajaí, 16 de janeiro de 1961 presente edital de citação, I Cidade, onde recebe citn-
Pela diretoria com o prazo de trinta diaf'.,1 cão. Tijucas, 12 de janeiro
JDRO ANTONIO PRADO - diretor técnico de interessados ausentes, I de 1961. (as) Claudio Carn.

,,====s:s::I,_..::�C!""�'i"'�F'===="'1
incertos e desconhecidOS.! murú de Campos - Asais
virem cu dele conhecimento

I' ten�e _ Judic�ál'io." Em dita

V E N O E-S E �������o qU�i��:I�:rt�a�:, ;��:;t�O d���ae��:�d�O .:
___ - - _- lhe foi dirigida a petição I

como requer, Designo o dia
-- - -

'C I do teor seguinte: - "Exmo. 16 do corrente, ás dez horas, I
j Um Bar e Restaurante cito a rua onse- I

Ilhei'ro Mafra, 139 por prêço de ocasião, i ��m���:ll� �A���i.��� 1 �l;o,F���t�� pa�': �e�,���i:i��: I
Tratar no mesmo local ou no 5,° Distrito i UNDOLFO LAUS, brasi·1 ttmeções. Tíjucas, 13-1'

I leiro, casado, lavrador, re- lDGl. (as) M, Carmona -

! Nav�l no expediente de 12 às 18 horas.
,

���,n�:s��'t 6��a��a�a���i� I fl��;if��fI�l�'e:��.'�ro�:�'��a ::
_ - - - - - - - - - -

mover a presente ação de seguinte sentenca : "VistO!-l,

CLUBE DOZE DE AGÔSTO �::�I�:;.i:;',e�xc��� oe::gõ:in� I ��\:I�l��.��:�:e�:��çt�g��l�
( O M UNI ( A ç Ã O ���s-;jr�,háO ��r�i��n��nt: ;ij����i�f: ;t��:tosill'�c!����
Programas dos FesteJ·os :�:��r�;,1' d��ill� s::r�enaon��:! ��s�:s :��t��e;�n�eq���i�:���

tuado no lugar "Cobre", do Laus. Cite-se, por mnndndo,
A Dtretorte do Clube Doze de Agõsto reunida, to- distrito de Canelinha, des- o conf'rontnnte conhecido

mou ns eeguintes resoluções. que vigOI'ari'lO pnrn os tes- til Comarca, com 18 metros' dl) Imóvel: par editais, com

t('jo.� carnavalescos: e 80 centímetros de frentes ,) ru-nx» ele trinta dias, na
gáhndo 11 - Baile de abertura e 550 ditos de fundos - ou ro-mu prevista no * l0 do
Domingo 12 - Baile juvenil - na séde social

_, aejnm 65.340 metros qua- nrt. 455, do C,P.C., os inte-
Baile de adultos - na séde hatneáeia (Irados _ fazendo rrentee ressndos tncertos , peasonl-

Segunda 13 - Baile infantil - na séde social
em terras do requerente ao mente. o Representante do

Baile de adultos - na aêde social .;111 e fundos em ditas de )'1. Público, Dispenso a

ci-I'I'ercn 14 - Baile de adultos - na séde social Artur Gincoviscki ao Norte, bu;i1o cio Serviço do Pau-i-
Os bailes começarão: extremando a Leste ainda mõnio da União, pOI' entcn-

Pnrn adultos das 22,00 horas

I
com AI tu i Otacovtsck e a dê-la desnecessária em f H

Parn juvenil das 20,00 horas às 24,00 horas Oeste cm ditas do leque ce da Jur+sprudência fili�1
PREÇOSP���i;:���k�as 15,00 horas às 19,00 horas

�:Il�e �lll�;�a�tele!e���p���, �ôed��d ���t�e��am���l1ll(��1
Na fléde balneária - uma noite CR$ 300,00 ha 16 rnos, de Manoel Rel� Tribunal de Justiça dêfltejNr: séde social - três noites - CR$ 1 000,00 l;ue,:>Oi' sua vez, já o pos Estado. Trata-se de tena:;
Para o baile juvenil - reserv., - CR$ 100,00 suia há mais de 17 anos, o interioranas e a cautela

or.s: - Cada sócio sô poderá adquirir uma mesa tanto !I posse do suplicanh recomendada diz respeito
Rolha - 400,00 - por noite, como de seu antecessOl aos t�rrenos alodiais deiCONVITE: sempl'e foram pacíficas, m:ll'inha, o que não é o casCt

Cacal CI'� 2,500,00 - para todas as noites, contínUflS, ininterruptas o da espécie, Sem custas,
CaRa I Cr$ 1.500,00 - por uma noite, exercidas com "animus- P.R.1.. Tiju.cas, 17 de janei-,
Individual Cr� 2.000,00 - para todas as noites. domini". _ 111 _ Em vista 1'0 de 1961. (as) M. Carmo·
Individual CrlS flOO,OO - par:). uma noite. do exposto quer o suplican na GaHego - ,Juiz de Di1'ci- iEstudantes devidamente credenciados CI'S 1.800,00 te reguladzal' a sua posse to." E oara que .chegue 110

J.lnll'l todas as nottes !<.obre o dito 1mO\�, de con conhecimento dos irltCl'es-
E�tlld:lntes dev1damente cledencindo!l CI�

700,OOI,,0lmld.lde
com a Lel Fede sados e mnguem possa ale'

pua uma nOite "lal nO 2437, de 7 de malço gal Igllolãncia, mandou ex·
A posse da mesa não dara direito a entrada, sendo de 1955, que modifICOU o pedll o plesente edital que

necesfláuos a carteira e o talão do mês (ou anUidade de alllgo 55� Côdigo CIVil sela aflxado na serle -,

1!l61) ou o convlt.e acompanhado de documento compro .E pnl'.' o dit��.A'Uh&;'� o cOfltllm('
"a<lor da identidade, designacilo do dia, lugar f!. e, 1)01' côpia, publicado UMA
RF.�ERVA: __:-.- hora para a justificação a, VEZ no Diário da Justiça,

1.0) -'- Assenhas serflo distribuidas às 15,00 horas
que se refere o art. 455, do TR11:S VEZES no jornal ""0 .... �

(� hOl':!!! da tarde) do dia 4 de fevel'eiro e a venda será Código de Processo Civil j Estado", de Florianópolis,

iJ1iri���� � b7��g��l:���to(!e�r;:it�!ln�a��:)da aquisiçilo. ��l q�:�t�����'��s sel��������aos I J�'��j�I�::���� �:�t��t�d;i�:
:'\.0) - Ofl convites obedecerão às exigências esta- Reis e Pedro Reis, lavt·ado·

I
do mê� de janeiro do ano .... __'tutál'ias c só serão fOl'necidos das 14,00 às 17,00 horas

l'e�, l',�"identes no Distrito de mi! novecento:; e sessen·
Jo (I��oja�e��'ato da requisição do convite o sócio soli- d;a?:;:l���ha'i:�e����e��:- i �Jl;O��' :Sl�'ri(���, G�]'��S�o�

Odtante deverá: hlente de citaçào. Requel' grafei, conferi e subscrevi, eS�edl'd!lA) - Apresentar a Carteira Social e o talão do mc� mais que, depois da justifi- IS€'nto de selos por se tratar U UUB) - Fazendo-se acompanhar do convidado. cação. �ejam feitas as cio de ASSISTtNCIA JUDI·
5,0) - Os convidados só poderiio ser fornecidos 11C- Ü'rõefl do Sr. Delegado do CIÁRlA. (as) M. Carmona fi

..

l:l S<,cl'etal'Ía. Pll'tl'imõnio Nacional, paI' Galle�o - Juiz de Direito. US"ICIOS!lG,O) - O convite não dará direito a mesa que seri! precutóriH, em Floriano- Está conforme
_

o original J.I UI"
P:!A';�t:teA compra da m�sa� terá que ser feita pelo ��I:��' � ��)in��êri�e;�����l� ��i��l��I��:e:oes:uê�te� ���1�� (Cont. da 6a. página) IIIF==�==========='�pl'óprio sôcio ou seu dependente, podendo no entanto H

nesta Cidade, _ do con- o que me reporto e dou fé. at�c���e��:t����s�s,���� • I
�ellha ser entregue a qualquer pessõa, uma vez creden-

frontunte do imô"el Artur Data supm: O Escl'Ívilo: to bem, com jogadas quase CLUBE RECREATIVOrindo pelo aRsociado. Giacoviscki, em seu domi- Gercy dos Anjos. idênticas, Foram os que R O8,0) - Só será ,permitido quatro cadeiras por mêsa, cHio em Canelinha, e dos mais trabalho deram á de- 6 DE ,J A N E InET��l\�N':,çr�:a��samente vedada a entrada de meno· mrznu
lesa local.

res nos bailes noturnos, (de 14 a 18 anos - só acampa' �2i!lII'ii'"

I
ALBANO - Começou bem

nhad;,o�e�e�: �::��'juvenil- Idade _ de 14 a 18 anos,
VENDE-SE �h:�:b��I�;,m���O�<;eemba��:�

3.°) - No baile infantil nno !!erÍl pel'mitido o liSO Telleno na Ressacada, 200m de fle�te pai 125m �e
tarifa

ARBITRAGEMdo 1�I�ia�e,�f�;,��ira social e o talão do mês (ou anui- ��:d��s�;�aOçOõe��)i{i��.�s�;���� E��7.�:�:I��o e��õ��:e��il��: WJlson Silva, o mais com-

dildc de lfl61) ou o convite serão rigorosamente exigidos d'{I�ua (500 litros) e poço arteZlano, ���t�l:i:fe��a b��:�:����e�ii entrada, f Informações: - Agentes da Panair do Brflsil S/A,
apitar áQul. Sua ronduta pa_

tal' :�::I�l��t�:t������d��:.onvites terão que apresen-

;:I:r����nó:�I�s3�ua Conselheiro Mafra, 27 -

(le fiel' tacha(.l.l de bôa, ape'

rege�{�)p�sOmbe��ea:�n��l�lla:::;ento Balneário (Práia)

puraP��o����:�s pa�ae:�'�'1�nat�;atec:t:��f�� � :��s�,��: ::�U{ll�:o �:r�e�;r:oL�2a�:.o
7,0) - Os cartões de frequência nilQ terão valor

Novembro, 279 _ 3.0 s/303 - Telefone: 4-4484 - CaixfI
AVAl' �U�:���hO" B'-IU\I'a o Cal'naval. Postal. 570 _ Curitiba - Paraná.

ONmUS,
Para o Baile na séde Balneária eRtá garantida a vol·

ta em ônibus especiais,
Será rigorosamente proibido o uso de lança pel'fu

me como entorpecente (cherêta),
Aconselhada pela prática a Dil'etoria exclarece os

seguintes pontos relativos ao Carnaval,
1.0) _ Não serão atendidos, no decurRo dos baile!;

rasofl de esquecimento de carteira social (ou da menfla·

liclade),
2.0) _ Não serão atendidos no decllr�o dos ,-baile�,

peclidos 011 aquiRição de convites-ingressos,
3,0) _ Niío �el'ão atendidos pedidos de ingressos a

fotógl'af(ll'l.
Flol'ianópolis, 16 de janeiro de 1961

HIRAN DO LIVRAMENTO
SECRETARIO GERAL

V 1ST O
Dr, Eugênio Trompowsky Taulois Filho

Presidente

CASA LAUDARES, LIMITADA
MOVEIS EM GERAL

Ruu Deodoro, 15 - Caixa Postal 109

telefone 3820

Mineração Sulbrasileira S. A.
A V I S O

NO PRO'XIMO SA'BADO
S E R A' ESCOLHIDA A
!tAINHA DO ATLANTrco
CATARINENSE NO BAL
NEARIO DE CAl\-IBORIU.

--x-_

Sábado p.p., o Lira T. C.
deu o "Grito" de oamevet
de 1961. A jovem guarda
florianopolitana, esteve pre
sente movimentando os sa
lões do Clube da Colina, Os.
passistas 'ias Escolas de
Samba," Copa Lord" e
"Proteg-hlOS da Prlncesa-'
deram um snow pa;a u�
Concurso.

--x-_

Solange Narciso, a Gla
mour do Sul, foi enreeenraria no domingo P,P. ao!':
verantsàas de Camboriú em
traje de tonret, no Ma:fhls,
Foi muito aplaudida.

--x __
Lia::e Kusolltz, Carla

MuHel'. Brigida Rebelo Di
va Cal'valho, Regina P�rel.
ra Oliveil'a, EIi:!J.beth Sll
vetra de Souza, Mirlain
Luz, Iara Pedrosa, Katln
Pereira Oliveira, Lnn e 1,1'
Jete Mendes, Ada Vieira
acont�Cet1::m na "Soil'ée':
do MuriJús Hnr, domingo
p. bessarto.

--x-_
O sr. e sra. jornalista Jai

me Mendes, hospedaram a
sra E:,edina e Solang('
Narcbo no 1:J.'.Ineál'lo de
Camborlú,

O "Rndar" anotou a p1'e
sença do elegante casal sr
e sra_ Arno (Adelaide)
Buerger, da SOCiedade Blu
menaue:'!se, na fest'), da a

presentação do GlamoUl'
Sul no Marllús,

nha, Enbo e Miri-nho; Oer
cino e Abelardo; Renê, Nil
,san, Alair, Vadinho e Betl-

tnho,

PALMEIRAS - Largura;
,Roberto, Ferr.ando Cruz e

�zaroj De Lucas e Zito;

Mi'lma, Clod,,-,ldo, Oeba, Dillho
e Albano. '

PRELIMINAR E RENhA
Na preliminar foram ad�

versarios Paula Ramos e
�

JANEIRO DE 1961 Avai, enrerrando as atlvi- I

I)} A 24 _ CINEMA _ "O MUNDO EM PERIGO" - çlades �os d�is clubes no ce::�
,

James WhitmOl'e _ Joan Weldon, t'lme Juvenis. Venceu o

prl-'DIA 28 _ SABADO _ "GRITO DE CARNAVAL" ,- mel.ro, �or 2xO, conRe.rV3.I'dOInkio as 22 horas _ mesas na secl'etana, a vlre�hderança.
DIA 81 _ CINEMA _ "CASABLANCA" - Hllm� A renda loi fraca, cr$ ...

phrey BOIart c lngrid Beriman 24.400,00.

�
,_,

u

PROGRAMA DO MÊS'

Em companhia de seus
'
...ntigos alunos os jovens

advogados Evaldo vuen e

João Martins, esteve pré
sente à festa do Marllús,
em Oambortú o professor
Renato Barbosa,

ANIVERSARIA HOJE, O
EFICIENTE PAGINADOR
DESTE MATUTINO, SR.
DELAJ\-fAR SANTOS, OS
CUMPRIMENTOS DO "RA·
DAR" PELA. DATA,

'--x-_

O dr. Mario Marques, Sr.
Aldo Peluso. dr. 'Paulo Ca

bral, homenagearam a ota
mour Sul, no Balneário de
Oambcrtú.

A graciosa menina s'ran
cy F1auscz, filha do sr, e

sra. Serafim Faucz, anr
versartou sexta-feira .p.
Seus pais lhe prporcíona
ram uma grande restãnba.

--x--

O dr. J. J. Barreto passou
o domingo na Pl��la de

O cronista Narge! Mello,
está acontecendo, na Prata
de Camboriú bem ucom

panharlo. Novldada fi vista.
I

Faço vo�s� � _ _ I
Oi�� C:)l;l�:o 19i�eV���gti)e I
dará o Grito de CIll'nnval: I

Cambcnú.
--x-_

A Orquestra dirigida prn
Nabcr, estará presente no

próximo sábado, no Mnrt

lús Bar,
--x--

Leda Regínn neucber, a

sambista n. I, para 9' pró
ximo carnaval.

--x--

Carmem Beatriz Bcpp,
noiva de Teo!llo Pr-ade

.
e

filha do M.:\gnata da in- r _

dústria pau-lista, dr. Fer
nando Bopp, esteve l!eMfl
Capital de passngum pat-a
Pôrto Alegre.

s�nollt!so I

SO CAH ZITO

Sociedade de Assistência aos

Trabalhadores do Carvão

Caixa Postal, n. 122
CRICIUMA STA. CATARINA
EDITAL DE, CONCORRENCIA

1 - De acôrdo com a resoluçãe do Conflelho Con
sultivo da Sociedade de Assistên.cia aos Tl'abalhadores
do Carvão, (SATC), constante da ata da 12B. rellUifio
extraordinária, realizada 110 rlia 14 do cOl'rente, acha-se
aberta concorrência l>ública pfll',a conr:.tl'llçiio de ti a

Escola rndustrial, com a Íll'ea apl'oxim (! ., •• ""

.I.f���lrln ,na cidade de Cri
ciÚma.

2 - As plantas, especificaçõe:; e todos o.!I esclare·
cimentos e elementos referentes à constl·uei'lO� bem como

flS instruções relativafl à concorrência e;lConb'am-se a

disposição dos interessados, na stide 'da Sociednrle, ii
Rua EngO Bôa Noya N° 22, na cidade citada,

3 - As proPostas serâo recebidas, acompanhadas
dos documentos exigidos, no enderêço acima, até às 14
horas do dia 10 de Março próximo ll.uando, ·em prescnçn
(Iof'. interessados, pt'oceder·se-ú a abertura dafl me!!mas,

4 - À S,A,T.C" reserva-se o dil'eito de recusar uma
ou todas as pl'opo:ltas que não lhe interessarem, ou de
aceitar somente a constt'uçflO de parte da obra, sem que
('aiba aos concorrentes direito a qualquer reclamação
OI] indenização,

Criciúma, 20 de ,Janeiro de 1961.
Nery Jesuino da Rosa

Diretor Executivo da S,A,T,C,

I
iI

ESTREITO

PROGRAMA DO l\fr.S DE JANEIRO

mA 2(1 - Bingo Dançante

DIA 2� - Gl'ito de Ctlrnlll'111

.9:igorosamente fler!', exigida a carteira
social e o talão do mê�.

-.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dep. Atílio Fontana:

Celso (umprirá seu programa para
Oeste e para o Estado

DE 31 EM DIANTE o NOVO GOVERNO INAUGURARÁ NOVA ERA PARA TODOS

CANETA DE OURO
Homenag'em dos Comerciários ao

Governador Celso Ramos
Um grupo de ccmercté

rios desta Capital. quinze
dias antes do pleito de x
de outubro de 1960, adqui
riu uma caneta de ouru
mectco que servir-ia para o
-candidatc CELSO RAMOS
assinar o Termo de posse.
110 alto cargo de Governa
dor do Estado.
Reaüearam-se, felizmen

te l1S previsões de des ta-

cadcs e prestígíosos mem
bros da laboriosa Classe.
�o dia :H do corrente, ãs
!l,SO o ilustre hcmenagen.
do receberá, em sua rest
dência, os promotores
dessa expressiva homena
gemo No ato da entrega
(ta referida caneta falará
(l ,H', Francisco Medeiros,
u mail'; antigo 'comerciário
desta praça.

o
Chegou ôntcm a esta eapital, procedente de Brasí

lia e !In Ouanabaru o deputado federal Atilio Fontana,
11m dos mais lirlimos representantes cutarinensea à Câ
mura Pedernl. onde vem se impondo pela objetividade
com que trata nossas problemas. especialmente 110 que
respeita ii uumentncào, agricultura, pecuéria e econo

mia, mercê do qUI:! fi znua que representa - o oeste oca
í ru-inense - tôda ver. que o PSD apresenta seu honrado
nome ao sufrágio do eleitorado, repete sempre 11 escô-
lha alta e digna, ,

"Volto, npós ponderável ausência u tornar con

tado com \Santa Catuelnu. e especialmente com Elo
i-ianópnlis, e ver e rever correligíouários e amigos, À be.
la capital de /lOSSo Estado é sempre um encanto para
nossos olhos. Aqui, muito embora venha desincumbir
me dos compromissos de ôrdem política, ao mesmo tem

Po desfruto desta natureza- magnífica - são as pr-imei
ras palnvras do deputado Atilio Fontana.
CELSO CUMPRIRA SEU daqui hã .9 dias. O eminen-

GOVERNO - te governador eleito, em
"O oeste serâ contem- sul.u: andanças por Santa

:����n�o�u�cr��iJf;��a�� �������e�smp���çdõae� m�I�
vícas de nue se tem memó-

ria ma história política de
Santa- Catarirra. com seu

companheiro de chapa,
.

o

íluatre e cHnãmlco vice-go
vernador Doutel de Andra
de - disse (' repetiu, na
zona que reureseruo, de
seu programa. de emanei
pação do oeste, dando es

pecial destaque ao proble
ma da enet'gla, rodovia, a

gr-iculturn " educação. Sua
maneira de rorer, franca.

:'������: 1:1��li��ICf' :qu:r.�
região. E ela está certa'" ôl!
que o futuro governado!'
dirigir'á o Estado com os

olhos para o interior. Com

isto, dentro ue pouco esta
Unidade verá o oeste cres

cer com extraordlnârlo vi

gÔI', evidenciando o quanto
foi preterido nté então."
NOVA FASE, NOVOS

RUMOS
"Creio _ conjímuou o de-

putado Atilio Fontana -

que a recuperação de San
ta Catarina será uma ta ,

reta das mais dífâcíes. Ma!:;
tsto ê, exatamente, uma

tarefa unra Celso Ramos.
Ele Já declarou Que não
gosta das coisas ràceis.
Vencerá mais êste oeseno.
como venceu atê aqui, por
sua coragem, per sua de

tecmtnacão, por sua auste
ridade e por sua extraordí
nérte capacidade de tra
tsmc, de conhecimento de
nossos problemas, e pelo
desejo maior de varrer de
Santa Catarina esta coite
escura e inglória cue nos
cerca a todos. O futuro

governante tem um pi-o
grama de 'açâo dos mais
perfeitos. Isto quer dizer
que assume a otrecão do
Estado com um levanta
mento profunda e comple
to de toda a sua probte-

�átlca, e já com as soíu
(toes que o povo cerertnan
se lhe deu através do Se
minário Sócio sconõmtco
CQ.1J e[.l.t", certeza, é Que

piso same Cat,ac.ina, satis
feito por ter partilhado, co
rno tanLos mtlhares de ca

tartncnses, especialmente
Os nossos veiorosos compa
nhetrog do PSD, e dos nos
ses dignos auacos do PTB,
do PDC, do PRP, do PL e

da própria dísstdêncía ude�
nlsta _ dessa vitória e.�
plêndida ce Celso Ramos e

Doutel de Andrade. E nin
guém Se iluda: Santa ca
tarlnn votraré ao lugar de
grandeza, ele progresso e.
de dignidade, custertdace e

trabalho Que lhe deram Ne
rau e Aderbal. Novos dia$
virão para todos nós, para
feHcl,l'lde que há dois lus
tros Santa Catarina desej:l
ver concreusada.

Florianópolis, 'I'erc:;n-feirll, 24 de Janeiro de 1961

BATE-PAPO
De sandãlia praiana ca

mtea esporte, saboreando
sua mineral sem gás, o go
vernador Celso Ramos, m

ampla área da sua residên
cia, gozava entre amlgOJl
as delicias ventnaoora, do
nordeste,
Os catas politicas rorcm

surgindo. Quando alguem
aludiu ao fim da UDN ca

������se, o governador

- "A UDN como partido
político é tão necessária
quanto o PSD, Claro que a
U'DN não é, no Estado, ês
se grupo dominante que a

levou ao abismo. Ainda 11110
falei com um udenist'.! do
comércio ou da indústrlll.
u mesmo do povo, sem In
teresses noz favores ou nos

excessos do govêrno, que
não me confirmasse a sua

reprcvecêo aos "testamen
tos" ou "panamás". E são
esses, pelo número e pelo
que representam, Os oue
dão rubsttncta ao ParLldo.
O PSD, por acaso, somos
nós? Não. Os 200 e t'antos
mil eleitores é que sáo o

PSD. NadH temos, diver
gê:J.cia alguma, com a mas

sa de eleitores, seja de que
partido fÔr. Cada eleitor
deve ter ",e1l partiria, Que-

remos oue o nosso tenha a

preferência, Como conse=
gulr Isso? Pela boa admi
nistração - o;e o partidTl
estivei: no poder; pela boa
oposlçao, se fora ��
UDN cl'tal'inense acabou
propriedade de um grupo,
O seu eleitorado _ o ude
nlst-a anónimo - é culpa
do disso? Não. EsSe elef[o
rarto Queria que isso 'acon
tecesse? Não. Esse eleito
rado aprova o QUe está a
contecendo ç,epols de ioMre
outubro? Não, Se isso a

cçntecesse antes, a opasí
cac venceria por diferença
Incalculável. Logo não po
demos condenar a DDN _

UDN (!e�i�orado, UDN par
tido pclíttco - pelos erros
de um grupo o_ue se fez
dcmlrrante O ma! nunca
está nos partidos, j,}o.rql:t
se estiveSSe estaria na de
mocmcta . o mal está nos
homens, Não devemos, as
sim, «uerer o rtm da UDN.
O oue" nela tinha oue 'it::�.
bar - o t;ll grupo dot!li
J�ante - é oUe devé aca
bar e oue já começou a
acabar."
A '_'ula acabou paI' ai, A

conversa variou, saindo do
monólogo para o dlãlgo.

Rt:PORTF.R TV

R'j,���!:o��t� reunião po- A decisão unânime dos jurados - a atuação das partes - os J'urados e o
RIO de Juneiru, disse um

do�pgse:t,���io Quadros, julgamento. ��h��r��r:::tijdu:a��S'e���a� �[�:r�����I� ��'e:�;:;d:br�-�
�;larR;=úbli�l�1 ,t�n'!ii�f:�' ,l"<I mais dem(�I'Hda (3? h?l'ao: de dur,açãol e mais ;�:;:; l�� :r�� ���k���� �t(���ã�Cl�e d��������;m .;
Êle enfrentnrú séria" crt- movimentada sessao UI prlmerra Que o Tl'lbunnl do Ju- qualificado, com as agra- jurados", como disse o dr.
ses no início do seu go I'i realiza em 1961), o major médico dR PoUcia Militnl', vantes do motivo flitil e da Promotor, .

vêrnl', (IUP iriio se agigan· Hamilton Pinto Stocco denunciado como matador do surpresa. Completando fi acusação,
Il!ndo p'a�a sérias agita· médico Dr. Antonio Dib Mussi, n<l. tardc fntídicll de 19 Funci�na!t�F�:A defesa �n�;� ���I:S��zC�O�jg���lt��t��Ssti��i���, nCc�hUI�\a��:� de m;lI'l�O de 1�59, foi condenado paI' tI."uuimidade: n l(i

do acusado, os dr!<. Laerte vítimH, suas qualltlades de
"idente poderã governnr, aRoS de reclusRo, sendo um, como medIda de :leglllflnça. Munhoz (criminalista re- chefe de famill pr01�'
Os têrmo� dn nossa Carta Ilue devel'â ser cumpridO em Colonia AgríCOla Penal. nO!lll'l.uo <:lo Paraná e P!'o- nal competente, Cfll'ldoso ('

:\Iagnll, nuo se ndnptam 0:1 trabalhos dirigido!:; !)elo titulai' da 11l. vara cri- fessor ela Faculdade de Di- funcionát'lo exemplar. Eg-

��ai�:���g�;��n:�m���svidj� ;�:l�I�ILa�� 7i:,��) �li:;:�s�<I:;� ��;ll��n�al'i!���i�tên:� �:l�'�i� �!:�:r����r�7ri!�\�e��f:::�� ��;�:��c��:����:�c��:�oe: 1;�
-"llperado8, nos indicam de domlllgo, quando fOI dado u \'cndICLQ. as 21.!lO hol'l\,'" do ,êrro de fato ou de dl- apêlos jurídicos.
(IUe eSÍlmlOlõ vivendo 11m Louve-se, inicialmente, a :1L11!H,'ão desla'cfulll elo reito, a Jegítbla defesa pu-
J1<>l'Íodo pl'é-revolucioná- Dr. Clovis Aire,; Gama, que já lHi sua esb'êia nesta ('a- tativa, (' pediram ao!:; ju-
ri_o, Não IIcredil0 - di8�(' llittd, demonstrou ser um magistrado comJletell1e e se r'ado,� Clue condenassem ()

i:�ll��id:e�I�I' 1��2Io:'lIemos J,(UI'O, dlllldo aos tl'àbalhos, lima Mocm. e�ogH\veJ. réu a uma limples Mcçilda

r�i' {h
c dé�h�l'u 'ÜO' A ACUSAÇAO velra. asslstlClo pelo:; <Irs. de Segurança.

Governador' I elrrrol. H�i�l): Por volta ii'ilS 9 horas �a Evilâ.'l�o Nel'y O.1on e Tel- VOlta�doRF.:L��i�Un'J o
la,

'--- '--"'_mJwlbã-rlir�o..m.j�ttPO:'l-"-Il'l·ó--Rf�..o-�vogados de
Promotor Público, dr. Hélio

noJ�����n�il�'ci:!OVd���(:�� ����n���o r��:;i�oà\a�s t�:= ����Ç:l��.'i;i�IC;���nd°it-ft��, Sacilotti de Oliveira, em

do;; federais, � algull" ritos, e lidos ,depOlme!l�;;. condenaç.ao do reu, Ba� :::��!l� v1:r��a:,d;ro����
c�mponenle!4 da Exe�lIti\'1I tl ir.l�ont\����rP�:hf� d�a��- �:d�� �'��s J���i�S S���lo��e �iou uma bela pet;rf' orato-
�:�h�rIY�ilstll�a í\focrdadl:! �r.' Hélio Sacilotti' oe OU: EvIiáslo Oaon, mostravam ria. firmando-se, .na. p!_?vas
�EOIllA .iU�CELlNtS't'A Inauguração do Hangar da Patrulha Aérea da DIVisa0
Conversa, am 118 dois .,

V I���ig;:rt�do"ba�'olíi���:'n�_ de Defesa Sanltara egeta
suas .. ituaçõc!",
Diss(' um. argumentnn

do sô])re a Ilosiçiio da
agremiação petebisla;

. ii um pRrtido for
mado em bllse", !lopulnre""
um partido no�'o, em fal'ie
(Ie crescimento, {IUe nn-

1 uralmente sofre l'rise de
"alares, oriunda do seu

IJ r' Ó IJ I' i o desenv,(llvimen-
10 ... !
No que o olllro atalhou

lu'ont/lmenle:
... Ué, cnlilO 1101' que

i-les não emitem??'!
-0-

1NTRWAS &
MORmUNOOS

Os' "originnlistas", rn;:
fofoqueiros I)rofissíonais
da nossa ilha, andam siil
tos, dizendo besteiras, es

crevendo hesteiras, na

lenlati"à (le criar um

c1inla de intranquilidade
enl!'e os quadros do PSD
e do PTB. no que se re
laciona à manutenção da Confere"ncl'a,.;[0';0," aHança n,m8du
entre os dois partidos,
Sito os políticos desgasta
dos, são as comadres vc'

lhas que 'se empoleiranl

� r f M I�chic i�ãdi:f:��sd�SsOj�� �� Corte da fita simbólica c fac�ada ,do hangar
c.m. ação com. O ro, � �

veis' qu: não têm autOJ'i. Foi inaugurado no do- esforços do (Ir. Ferreira LI- �sta��� flCarao contan U U
dad; llara lal'Jar declal'a- mingo, dia �2, o Ha'Ilga� �a ma �ar<-l a InS,tnlaç:o �,�� do côm,êste u.po.de sel'��ço
���s aW:aI, �: baj�'lad�Sr�e� �:t���enS��:;i�iaD����� ��{elldas �fltru l,las

o B

��o c����o:;�;:p��s �,:�fl�S I � n C [de lá e de di, que levam e tal do MmlsterlO da Agl'l- A �eguh o dI. Armando
Fica assim concretIzada � �n n�i razem, na tentativa de cultura. �el'relfa Lima ,declarou uma antiga aspiI'ação do U U U...

d;!:j��r:m,..����!��itne�,� a �r��!���d��� c2�et�� c�� ��t�����o�� ����a�o r�;!� ilustre r.atarln�nse, que A AS$ociaçiio Catari-
Os dirigentes das agre. repartições daquele Mims- balho de o.rganlzaçao da� tanto vem &e des�a�ando llense de Ellgenheil'os pro-

;�p'�,!n�çtCa",{j50mllmbn�J.;"ra,,"1!;.í::ed·os�e· ;t�� �n; :r�n:m:naJ�ri�=: r11t��1:c:�1!1��tf�,M.p:�.�.i �:f��::��ii���:D�:���ii�! ��;�I�td��I!��;�:��!� u��
en.tendem perfeitamente, ��d ����,rae L��aJe;��rest�� ,Ies�a(.'ad.o junto às naçoes 1'.3., Que era a de d?t�-Io de Confel'ência do Professol'
110 traçamento dos planos Fll'th Rangel, chefe da mais adlanladas no setor metas modernos, rapldOs e Melo e Souza, mals eo-

lJara o profícuo govêrno Secção de A�:<istência Fito- da defeso. vegetal,
,

eflcientes de proteger grar:· l1heciao. POI- M A LBA
que pretendem inaugurar sanitária � presente unidade e a �:�le�re;:ri��rct�':. C!��la:l� �1��l��'�ASObsr�i�ft�TÔ�no :�'ó�i�:t�.i�lo\ntriga!l O agrõnomo Felix Schle- ���mt���al�Ç�� ;o�t��e�� os violento" ataques dos fURIOSOS DO BRASIL,
dos moribundos, do 'nlnal fer, responsável pel!'! 1ns- der a �eglao sul do �rasll. Insetos contra. a,s lavouras Dadas as 'Conhecidas
gO\'êrno agonizanle1 petorla Regional de Defesa Ainda �ste ano dcverao en- de maior expressão econo- qualidades do ílustl'e visi-

Sanitária Vegetal em San- tnr em funcionamento a� mica em todo o Brasil. tantc, e a palpitante atua_

ta Catarina, Ui�ando da pa- Patrulhas Aéreas sediadas O Hangar fica ao lado do lidnde do aS!lunto que se-

lavra expós o significado nos Estados da Bahia e Aeroporto Hercillo Luz, e já abordado, é esperada a

do!' trabalhos das Patrulhall GlIanaL-Jra, Que aglrRo nas n'uma justa homenagem, Pl'esença de númcrO avul-

;::e�en�t���I!at:s á�a���= h��ie��SM;:;I��f:nte�Sou���: ���!�I��dO�, onod�.e A��na��� ��dge �l�s���,s�'�e�'Osmi���I��
r!';s, bem-=eomo l'e,.,satOu os duas unIdade.. -"tftmbém DIlv1d�"'!{rteir.w-�1ra,.... ttlai�,

'"
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ACHAS AO LUME

Histórias Verídicas
Sob o titulo acima, o llJ)]'ecilldQ cronisla carioca

que usa o pseudônimo de Pimpinêla Escarlate, publi
l'OU a bistÍll'Ía abat.. o que, (laia vênia, lransc'l'evemos:

O HINO NACION�\L
Há um delegado no inlerior dr. PaTaibA muilo

cio�o dos seus deveres_
Chega na feira, pega de l'cpente um grupo dl' ma

tutos e pergunta:
- Quem é que snhe cantllr n hino nacional por

�qt,i:J ,

Aos que não !'iabem manda raspar 11 cabeça, IleIo
cabo da guarda (IUe l.anlbem é blll-IJeiro,

A noticia logo se espalhou pl'lo viIul'ejo, de sorte

que atualmenle poucas pessoml não sabem cantar, o

hino paI rio, de fio a pl\vio,
Noutro dia, porem, fazendo um teste ele lopou

l'om um caboclo niNi!" Ilelulllllte•. \0 fnz<>r a ciassicA

pergunta a um grupo de feirante.. ouviu 11m deles se

adiantar e dizer_
- Sei cantar todinho. seu Delegado!
- Tem cert<>zll! Não erra nem unja palavra?
- Certeza absoluta!
O delegado virou-se para o caho dll guarda e or

d('I\o\l:
- Raspa o côco desse ai lambem que é integra

lista!

A 'fltE'PI..ICA
Jõ'l não Inshtindo naS

jeSl'H abordada�, volta-Se '.1

defesa para fi. ilescJa�;üfi�
cação do homIcídio come

tido :nela major Hamilton
Stocco, Fixam-se Of! drs.
Nilton Cherem e Lnerte
Munhoz, na ellmlnélção chls
agmvantes, ten�ndo fi.. re

dUção -L!.n. pena: Coroado {)�
seu belo e "e,plnhoso" t.ra
balho. I) Pl'ofel'sor Munhoz
vendo II estafa geral dos

pre:;enteH, finn.liZ'l, num

;Ipélo tlramático. pedmdo
uma Justa resolução dO.!:
jurados,

os .1URADOS li: A PENi\
.. Reconhecendo !Ior unanj:.
midade a alltoria � uma

qualiCicatlv'.l a {outra foi
reconhecida por 4x31, o.�

seLe romponentes (lo Con
,�elho de Sl)ntcnr.'a fEwaldo
Mosimann, Antonio Helzen,
Néllo LI�OCki, D�(lmir-o
Duarte SilvR, Osma!' Soa
res dc Oliveim, JOilé Fer
r:andes NeVei; Juntor ü

Paulo Morit,z) permltl.'m
(jlle o dr. Clovis Gama. a

pó!, a grandc expectativa
d'.HI Inúmeras pessoas que
"'e postavam em frente do

;:�����! (��!l�dU��'nftl?I��'a l�
a:10H de rec1llsão e mais i
ano Colonia Agrícola Pe-

���'n��,I°cl:!rá�d;� e��cu���
.sidadc tio réu,

S, Límn e Silva

FreaQando
O tl'llnsito na Capil111 e:;tâ entrAnelo nn ordcm

(lo di:l dos cOilleut{ll'io>l da imprensa falada e es

crita.
J:i oud de um \'isilnllte (111e e mais dific'il di

rigir em Flol'ian6poli:; do (IU� no!'. "engalTllfnmen
tos" do Rio.

Outro sllsientou que a "müo" e :1 "contrfl-nüo"
das nossas runs siio orog]'{lfi{':lInente cont raditú
!'ias: descem a!" ({lIe de\'inm sllbir e sobem as qllC
dc\'iam (le�rel',

Contam, mnis, {IUe IIIll chC!fe da Inspetoria n!lQ
sIlube responder qual :I "preferencial" para 11m

cal'l'O (Iue QueirA fluhir a Pl'llça XV, saindo do

Mirum:1I' e topa .com null'o que queda ganhar fi

Conselheiro Mafrll, no lado do La Porta,
A l'e�postil, depois ele muito cnfuné na cabe

Cll do ]nspetol', saiu lHlsim: "Pal':l nno estarcm
t:rallsieiollllndo () tl'nllSe, pll!<sa Jlremel'o o que
puder,"

Hã, ainda, o caso das lJ\lzina�. Flol'ianópolis
é II mais buzinada das 'cidades,

Alguns .coletivos pai' aqui agem como des

pel'tadol'es; plantam-se de madrugada, à porl:l
dos dorminhocos e dá:lhe buzina.

E Que buzinas! Gritam, tl'ovejam, estrondam,

estraçalham o aparelho auditivo da gente.
Mas.,. ainda o piai' nno veio: caminhões C!

onibus, de escapamento aberto ,a qualquel' hora,
não l'espeitam nem o Pal{lcio do Govêrno.

Será para avisarem o govel'nado!' de que sua

Inspetoria não funcioM?

S���_W?
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