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':3õ--m-fihÕ-ê-s--p-à-r-ã--à--r-et-fff(à-ç�-õ--fêriõvlâ-rlà-êfê;
: Blumenau a Subida f-jõõiã-admlnlsiiãiivà--dõ-r.-il:-ê�·"-'
� Aosr.CelsoRamos.governadoreleito.loiendereçado �Congressos de cooperativa� o seguinte e auspicioso telegrama: �

II "Brasília _ 23 _ Comunicamos prezado governador II d/I;s�rt�atoA��;�A�t�ti�� ��li���toS��;ôr�o e�!rp�� �� 6��r�ioOI���d� di�n�� ij�ad��U�i����iC�I��b�:���
,

S d b d II �:�ja q�eeSSã�eaJ!Z��aa p��: ::�nat�U�e �u�s :�n!:�t���,� â�� ;:�:����s�oe ����·:oa� seuOEStp���irden.te. Paula

II que ena o aca a e aprovar projeto de nossa auto-.. meira Reunião Ordinãria Adiante _informou acredí- V?tos de u!D-. fecundo go- S_?are5, que preaidiu � ses.

II ria, que revigora crédito de trinta milhões de cruzei- II :oe il�6�e�ec:�:�a a d��!�.� ���·s qL:;:s��in:o��t���b::: verêÜÔPErLtRle·COM �i;i'taa��a��!�r�:dO�eNe�
�

li ros para retificação trecho ferroviário Blumenau-Su-" ���f�·n�!e�t�i ��u�i�aOn�el� l:�i��:!O\;:quC:J!� �er��_ o Sr. ��!����ga agra- ��a:�l'eS�i�:I����v�����:
, b d A L V .. Sr. Sf.lvio de Almeida Pra- pidas. Finalizou afirman- deceu as palavra� do re- sarau! a melhor I�pressao

II i a. ienciosamente, enoir argas - Joaquim Ra- do, que comentou sua re- presentante .p�uhst� na que ficara por multo tem-

mos" II <:ente eleição para o Go- A POSSE DO �unta Aàmlm�tratJva e .po co_� f!lembr?s da_ Junta.
•

.

.

II ���d�tol�OdeE��f�O dOmÊ:.�I� 'IS:âic�O�o\Us�u�� ��O�a;:, íj:.-;��.�..,if!.·';;;l ... ll_".�.C ... \

.. -- -- _ ....... -- - TtA ...- -- -- -- -- -- -- -- -- ... --- - ta-,

��I�a a����rh�dOum;el�o�li:e� PREFEITO :l��a��d�ll� �ala���l"�if;f��� .; TE���� ÁI��IL�S .";-

Vi�oroso �rotesto �a classe mé�ica iunto ao fdl:?�:�y.{f:�]���;� fLEITO DE g�:?�;�i;��:�Z�f}J ���o�·��·l::����:R:�
Governador dO [stado ����i�rif:t::��i;i:�: �:�m":;>O��:�' p:;�o;, p;�: BIGUAÇO ���:� �,��':�/�;;��i��ll'��

U U L U Urso Polydoro ErnanJ Sao ���'���d��l�in��o�afdé� ��le noO �6�:��i(�ii:e3�i���ii� �'.f��/'íf4�
���'���an�i, t��g�� ��:��� ereta. ademais, a todo o

sua Ir-ente um novo Pre-
�t : ".

Banca, levando em consi- !'Oa�s·ê;�De�·e �:::�It;mf_I�� ��!��� �e;�· l:;ee��: �ü�:��
1:d�:��i�a��0�:s��!����� dois que dizem muito de tido aocícr I?emocrático
nos trabalhos do Concurso perto a êste órgão, pote

em pleito meencréver.

IHl. tinta fixada para tal. sua solução a êle estâ afe. dlra��i aerao�;:ag� ��r�n��
NAVIO "MINAS GERAIS" �i::�;::;'e�t�'" cumorrco

"Iegu::do nor informou ()

SÃO VICENTE, ILHA do cio Martim, recebeu as RU- Prefeito eleito, em visita
Cabo VI'rde, 24 (A.P.) _ O tondadas locais a bordo, e q�e nos tez, as 8 horas no

minadora mesmo concurso ���ta�:l����" brc�!���O ��� �����im���:;-�ac�c��ni·��� g�� 3�eh�I:��a!:H�suae e�v�=
����;r�l�itosnãod�é���ir" a êste cõrto. procedente de �eelm��!��;le�t�o:lh:'ot��·� ��o.s�ad��ic�ae��I��IOB::�Vnd.,
�!�Oql.?eU,e��:n��s��s�\�a�·: ·�:rt;e�j:�� d� Oea�el���;.e� rnírristradcr geral, Luís As 9,30 horas, pcese, pe�

ta se ria primeira viagem Renda!'. As autortdadee da rante o Câmara Municipal
�ietci!l �!�a P::17i�ichaer ��:th:_ d� belonave e esv- é .e_!\Cl ilr.'l. orernceram um ban- atual.mente presidida pel�
dfJ�ltOS Puerlcultcra. Es- primeira escara. A popu- queje à oficialidade do sr. PiO Romão Faria. I

j:��d1 provjdênciaa ur- tacão de Cabo

Verdej.
íbu-

. II/[ln8S Oarais,'.
'�' � \

�:fl,it:;�;�i�r,�1:;-ó�!:;�1: .'!�':<"'���.",�<: l� M[NS'a-cl"M' nos' o'RnSll'flhUS·reitos classe médica cata-
foi reallaáda urna fe a ti-

]·inenfle, apresentamos Vos pica, im honra rra tripu'a
Ha EXl'elên<:ia nossos cum- ção e da. oficiaadade. sendo
ol'imentos respeitosos. Ass. �ni!'-���i'lti��ca2a��V��.��:, e��er�t.r� ;:.!SilP���o� d��� ���l, iI���:m�entteor�oarco�����Z·dlm�l. ALins .NeveÓ �,.re Um helicópkero do mivlo. verno de um homem oue dO:J hcmen.� à conscien
��nes� eMe�1�i���ã�oaaq\�i� que ó o primeiro porta- realmente ;oabe o Que Quer. cia do� home'ns, que estã
Madeira Ne"es Presiden aviões Que faz escala .. em

E todos no>; sabemos Que, sendo conspurc:ida por um

te Conselho Re'gional Me- S. Vicente sobrevoou a ilha ralmente, o. Que ê�� ho- materl.alb.mo .<;órdido, por
dicina". e aterrou no centro do mem fluer. e 'J fehcldade esquecimento completo e

campo de foot-ball local. O doto seus irmãos, a grandeza .dstemático de Deus.
comandBnte �o naviO-aeró- e a honorabilidade da nos- Nada mais poderá fazer
drama, t.',pltão Hélio Leõn- sa Pátria. De tal 1nodo

_

o o sr. Jânlo Quadros: nacLa
demomtl·ou, por atoFl e nao mais poderá fazer qual
por meras palavras, em sua Quer homem de govêrno
o::teriot atuação nos car- em qualquer parte do mun�
gas públicos exercidos, que do, senão tratar dos inte
o povo bra&lleiro lhe .su- �êsses mlnima-mente ma

. tragou o nome â. Pre.<;idên- tcrials do.!; .!:eus governados
cla da República, em con- porque dos interesses fun�
-dlç�es ex.c�pc�0!lais de vo- d!1me�'�ais da espécie, que
t.aç�o maJOI'ltana. sao. Os Que dizem respei
Nao nos enganemos, po- to a purificação individual

r�m! Muit�s homens, em à �Obllllação pessoal, à mo
dIversos pals�o globo, rah:...·�ção de cada qual, só
antes de, Jánlb Qu'ddros, quem pode tratar é o pró
têm Cluerido? felicidade prlo homem, resolvido de
de seU� povos - e, acima uma vez por tõdas a se
tle todos, pelo bem, pela tOt·nar digno de si mesmo
salvação de tóda a huma- a se :.-Iassiflcar entre os'
nidade, pela regeneração que dizem respeito à di·gni
de todos os homens, sacri- recida - e não vivem só
ficou-se '.'.té ao martirio da mente à cata dos lnterês
cruz, Nosso Senhor Jesus ses t.errenos que a morte
Cristo. E '.I humanidade, destrói pará sempre, por
ignóbil e mesulnha, anaU- mais sólidos que sejam
zada até a mais tremecda mas se preocupam com as
degredação, continua sem- coisas divinas, Que são as

pre a clarr.'.. r, sem nunca qUe dizem respeito i ãignl
ser satisfeita. por "panem d-ade espiritual.
et circensis", forçando oe Contente-se cada um

govêrnos a, lhe aarem mag- o QUe Deus lhe concede
ríflcos carnavjl-is, suntuo- como truto do seu trabalho
sos espetáculos de fo?t·bal.I, honesto, não buscando locu
continuos � InterrIlinávels pletar·�e cem produtos de
aumento de !:al�rios. po�- roubo, de propinas Indecoro
terg·ldos 0.<; sublimes ensl- �as, de prQceSSOS desanes·
.::amentos do "MANSO t.os ele producão e comér-
CORDE;rRO DE DEUS que cio. Adquiram todos os ho-
tira o pecado do mundo", n:ens a virtude efetiva da

porque mesmo as próprias humanidade, dc_ delicadeza
instituições religiOsas, pa- de sentimentos, da mais
ta darem combate ao co- absoluta honestidade _ e

n:unlemo materialista e serão todos felizes.
materializante, voltaram- Esperar do senhor lânio
se tot.a!mente para os ne- Quadros uma telicidade,
:gócios econõmlc�s, deixa�- que só Deus nos pode dar,
do que os interesses espl- como recompensa de nos

ritUais da humanidade fi- sos .�".bÔres de purificação
cOassem reduzi�os a simples pessoal, é o maior dos a�
fórmulas obnoxia;:; áe cul- surdo�. BUSquemos em pn-
to eXterno··· melro lugar o Reino de
Para a felicidade dos ho- Deus e � sua Justiça, e tudo

mena, para a sU;:l. -regene- mais cos será dado por a-

ração, nada poderá fazer crésclmo � mlsericórdil!-.
o mundo, se os .mesmos ho- Em vez de pedir o impossl-
mens rão te dispuzerem, vel ao lIm. Jânlo Quadros,
decidida·.Tente, a travar procuremos <l.ar-lhe a nos-

a grande ba.talha .o:1.a. sua
sa coopel'�çâo, puriflcan-

reforma pessoal, medla�te do-nos' c então seremos

um sistema de educaçao, t.odos tellzes porque "CADA

nitidamente cristã, em Q.u.c POVO TEM O GOVERNO
Jesus diyc de ser entl·olll- QUE MERECE" ..

zado cos trillur.'_lis, nos (Arnaldo S. Thiago
templos. em (ua.lcuer lugar vt:lho)

flue eJ de -ordq mate-

Havendo chegado ao conhecimento dos Presidentes

da Aasocíaçâc Catarinense de Medicina e do Conselho

Regional de Medicina, que, no concurso para o provi
mento da cadeira de Higiene, Educação Sanitária e Pue
ricultura, do Instituto de Educação de Lajes, se insere
vera um cunidatn não-médico, e que da Banca Examina

dora par+ícipavn �ntigo e consagrado titular do magia
térío catartnense, .mas também não profissional da Me

dicina, enviaram, há dias, os dois referidos Presidentes
o seguinte telegrama ao Chefe do Executivo Estadual:

"Governador Heriberto
lIulse

NESTA
Pedimos vênia Vossa

Ex-elência lançar veemen
te protesto contra inser-i
cão candidato não-médico
concurso provimento ($I
rie�l;f' Higiene, Edu-cnc;fio'
Santtárta-e Puer-icultura.
Iustituto Educação de La
tes. Parece-nos indiS<'utí·
vel e tem sido trndição
jamais desobedecida enfli·
no essn disciplinu caber
pI·ivativamente a profis
�ionais da Medicina, os

{lni�05 que em seu curri
l"lllllm superiol· adquirem
conhecimentos suficientes
para fundamentado de
sempenho dessa tarefa.
Doutro lado, protestamos
ainda inclusão Banca E.xn·

Dos termos dêsse tele
[!"rama, foi dada ciência

4s clari�a�es voltarão
:srós o consagramps pal·u que realize seu

programa administrativo. Foram 20.000
votos de diferença. A divida do Cavei··
nadaI" eleito para conôsco é muito ex

pressiva. Lanl;oll platifÓl"ma em grande
estilo. Nós esperamOfl muito de tão in
teiriço docum:mto de absoluta vincula
ção, enti-e o governante e o povo.

RENATO BARBOSA

APÓfl "longo e tenebroso inverno", os

politicas apeiados do poder em Santa
Catarina se exaurem em preocupações
e pesadelos. Esgotam-se, fi. olhos vistos,
enervados nas indagações de .como pro·
cederá o Governador eleito.

Xa minimização flas possibilidades de
seu govêrno, os adversáriOfl lhe ante
põem tôda sOl·te de dificuldades. Maiô
não rolarão ;;abeças sôbre cabeças em

Santa Catarin.<t Asfixiam-no, é verdade,
O decênio udenista, pam aqueles que no crepusculizar de um govêrno sem

tivessem querido cumprir obrigações, re_ f1"l."flndezas, plurnbeas nuvens de escân
presentaria, hoje, ii cOllQuista do reco- dalos admilli.�rl"ativOfl, - tanto do Exe
nhecimento Popular. Resvalariam para .cutivo como do Legislativo, entregues,
fi. mâ sorte da meS!"f1a maneira mas 50b aliás, a pai e filho ..

o comovido respeito da opinião geral.
Os panamlis, - e não poderá ser de

Politicamente, a quéda fragorosa foi outra fórma -, serão revistos. A Justiça
assistida com alegria pelo povo. Esborra- �e pronunciarâ... Seria o Governador
chou-se o situacionismo, sob o comando Celso Ram05 um ingenuo de marca maior
inépto de um Senador da Repúbli-ca, a- não assumindo essa atitude, diante da

braçado em !)raça pó.blica à repulsiva maneil·a com que os vencidos lhe recusa-·

imprensa ma·,·ron. Agiu o primeiro aco- ram, imediaÍ!>"'l1ente após a vitória, a

vardado pelo medo irresistível de supe- oferta cordial do cachimbo da paz. no

l"3das picaretagens publicitárias, sôbre concernente à :ntangibilidade dOfl dinhei
possiveis podridões no reino da Dina- ros públicos.
marca.. E a outra, tarifada a tanto por
insulto, por calúnia, por miséria, não se A despeitá dis:<o tudo, entretano, não
poupando ancriormente sequer o lar fie inaugurara a<'tili período de mal-estar.
austero de seu financiador, nem o recês_ Urge compreendermos as inevitãveis res

;\0 intimo do ("::hefe do govêrno. trições do primeiro ano de govêl"ijo. Casa
desarrumada, ("om despenfla e gel:\deirll

Se foi nest�s termos fulminada a si- saqueadas.
t uação política estadual, o descalabro ----::---r--

��l���eiS�ia�:t�. aTé����r��, t��Sr�lt;�r�;:� PO��r,\el�:at1�� Ji�ig���i��o����ri�eae����
da. O Tesouro do Estado passa dias de duzirá o trem através de um tune!. Com
angústia, sob a açãe da raspadeira elé- a sincera cooperação de todos. a travefl·
tl'ica de nome3.ções, aposentadorias, con- sia poderá ser mal:! rápida. E teremos

tra�s,
etc. etc. Até n advoca�ia aflninis_ novas claridades.

ira iva vem comenl1o alto e fmo, no caso
do agamento da ql1óta do art. 20, cons- O Governador eleito nece!lsita apoio
titu ionalmente atribuída à receita mu- dos- habitantes do Estado, para lhe se;r

llicipal. nossivel Vf'ncel" em .campo aberto a bata·

Qual o papel reservado ao Governador ��!::�;at�1;,o����'�r���d�soes���}�:1���S
Celso Ramos? Perseguir o adversãrio, energias. Dos amigos, correhglOnános,
conforme maldosamente assoalham? Li- aliados e segúidores, tem legítimo direi
quidar-se em um govêrno hostil, de mãos to de esperar a jãmais recusada solida
f�chadas? Reeditar, em relaçã? aos ude- rit::dade. Dos ,<dversários, entr� oa qu�i8
Dlataa, as perseguições sofridas pelos eXIstem bela!; reservas moraiS, crédIto

P.:r�:1�!���'is��,f9:���,;-;!r. P:� u� .!�çC:�,a��a'i!� �e�:li�râe��� ������
bom moço par:\ o ridículo de sua Vida e de seus atos, Doa eJeltol·es sem �arhd?,
o desprestigio do cargo? apenas um sentimento: - esplnto pu

blico e a digna majessde em qu ..'- va

sadas as ren(mdas,

o MAIS AN'l'If.":O DlARIO UE

SANTA CATARINA

ANO XLVII - N.D 1 I O 9 I

EDlÇ_-\O OE HOJE - 8 PAGINAS

__ "JI.��� ... '",

TESTE DE VIBRAÇÃO - O Explorãdol" VIII, 29. saté
lite artificial colo:ado em órbita· pelos Estados Unido!"
desde o ini<:io da era espacial, é submetido a um teste
de vibração no Centro Aeroespa.cia! Marchall. em Hun
bwille, antes de ser disparado de Cabo Canavel·al. O

satélite foi lançado com equipamento destinado
li estudar a composição da ionosfera.

-IV- FESTIVAL DO M A T E
Realizar-se-á nos dias 28 e 29 do cor

rente. nas cidades de Mafra e Rio Negro, o

IV Festival do Mate que reunirá delega
ções de 46 municípios dêste e do Estado do
Paraná.

Buscá�pés
Já assinalamos, aqui, um pequeno exemplo de co

mo o governador que vai assumir o cargo dent·ro de
uma semana encontrará o orçamento. Citamos as ver

bas para a Assembléia, consignadas em 93 milhões,
quando 150 milhões não bastam.

O projeto de fixação da Policia Militar entrou no

Legislativo totalizando lima nespesa de Cr$ .... .

205.525 800,00 l' de lá saiu aumentada de mais de 22

milhões, no montante exato de Cr$ 237.876.200,00.
Tomemos, agora, ao acaso, uma, apenas uma re

partição estadual e com referência a uma, apenas uma

das suas dotações: a 'Colônia Santa Terêsa e a sua

verba para salário família. A dotação é de Cr$. . ...

180.000,00 e a despesa monta a mais de Cr$ 700.000,00_
Esse aspecto orçamentário é o mesmo em todas as

repartições, o que significa isto: empenhado o total da

consignação, ja em abril nada restará pura os're!'õpec
Uvos pagamentos.

xxx

Não obstante êsse estado de falência nas finanças
orçamentárias, o go ...·êrno do sr. Heriberto Hulse, e;:·

quecido dos funcionarias, eijtá raspando os cofres do
Tesouro para pagar contratos de estradas ... que

nunca se acabam. Nestes último.;; dillS, um irmão do
sr. lrineu Bornhausen recebeu várias dezenm: de mi
lhões de cruzeiros, por adianlamento ..

Não é mesmo vontade não sair de pe e cabeçn le
vantada do Plllácio?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(i\It::S D� FEVEREIRO I

"O .l8TADO'· O MAIM ANTIGU mARIU n. I':IANTA t:ATAHIN6

SÁBADO DIA 28 - NO BALNEÁRIO CAMBURIÚ 'ESCOLHA IDA RAINHA DO ATlÂNTICO CATARINENSE. PROMOÇÃO DO "RADAR" DE 'O
ESTADO

• �_� g�__m ��_��� ,

-MEDICO-

ASSEl\IBU::IA GEIlAi. EXTIUOlmlNARU

( A N C E R DA P ÉL E " /
I Comércio de Automóveis e Máquinas

S/A,

DR, JOSr SCHWEIDZON Sociais r o N \' o C A ( Ã o

rutegnóettco e tratamento)
DUENÇAS DA Pli:LE - SlFILIS UEPILA.
ÇõES - PLÂSTTCA ABRASIVA

.éeetatente da Clinica
Demartológíca e Sifiliogrãfica da Faculdade de Medi-

cina do Parana
CONSULTORlO: Rua Trajano. 29 - l° ando
JÁ ESTÁ ATENDENDO DUURANTF. O Mr.S DE
JANEIRO.

ISão convidados os S)".'�. nctontstas desta emprêsa n
"e reunirem em assembl êiu gerul cxtruordinái-ín, n reu

li1.1q·'se no dia 14 de fevereiro próximo, as 9 horas nos

escl'itórios da sociedade, à rua Altamiro Gllimanies' 508,
ocustão em que serú discutida e \'OIHdu 11 seguinte

ORDEM DO DIA
1.0 - Alteração dos eatututo« �Odàis, em seus àrti

go,; 5.0, 6.°, 7.°,10.° letra "b"l, 11.0 rletrn "'e"., 16.0
(mudança de data do encerramento do exercict., soclut
para 30 de junho) e 17.0;

2.° - Discussão e votuçúc da consolidação dos estu
tutos sociais. com indui'\ão das alterações do item jn-i
metro:

3.° - Ratificação de atos da usaembléía geral;
4.° - Assuntos de ínteresae social.
TUBARÃO (SC). em IG de Janeiro de 1961.

Ins�) José Ghisoni - Diretor Presidente
Leoctide Zandavnl1e - Diretor Gerente

•
A BELEZA CATARINENSE DE LIGIA

_ ..

Sr. e [Sra. Dr. Theodoro Lelíf! de OI i·;;"
MOEL}IANN VAI ,ClRCUL.4.R NAS velrn Leite. Segunde os comentários/JlI• PRAIAS OE SANTOS. o casal em [oco paasnru li roaidir

na"1- I Em Brusilia reallaou-se TIO dia 20, o

Betncap. •
fi II _ cusumento da Srta. Vera Mar-in Fc. � Na noite de t<ãbado 08 funcionâríos do_,II A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare' fi. drigo com o Sr. Luiz Borges. BlIlIl:O �. do Comércio. vüo se reuni'.1Ilhada para ccneertoe. reformas e pinturas de ! JII

1- d Q
. .

P I JII

11 qualquer tipo de bicicletas e triciclos, contando II" Festcu idade nova a Srta. Silvin :;��H ��� �����en�ad�I�I�el�t:l� e� :��-l
II a�;:�:��� ��;e��li�����. de mecenteos e pintores :/ _ �l���l� �s��nl?:I,UI;�li������R. cumpr-i- memoração no!; 50 aniversá rins da'

_ ��n��lç�.o em nossa cidAde. da filial_:
_ ::I O CanutvHI Curtocu vai acontecer ..
_ �:��o�el:11":�e;��1��:����r�::.�? �;)1��}1�11� !1 �::!I::::ol�e;��I\��II�(:�I���O L��l�:�e�i�!��fi!�.n_
.. Auuette Stroyburg .luliette Greco, •
.. �:�,��n.�(�a�7: ,Jeulln'e Moreuu e wu- 10 ����·I���\rl��.l.II����g�I�I; �;;�� .. ����;_'i
• turnos IlO� noivo-i c dill:l\as fam!lülR. 'rl_ ti O di'. João Albedo Nicolaxai e o ;;/": _
_ ����:ll�;;���':el:'o e��ll�'(:;��!(��I�Xd�I��i:lq� 11 �am dl�l��;i��r��\ l"I;Rt�[��c�:;;\:��lI��b���.l
.. Estamos inf'ormudos de que 0:-; juvens nossa cidHr!(' o jovem R.'. Wolney',
.. ;����;:�'R j:a ����'�de �lo�nC:�I�\�;�:;m' VieirA. ..!
_ 12 Sâbado vai acontecer Grito de rar._!
.. 5 Thelma Elita 11 cstrulinhu Catm-l. nnvnl nos sutões do Clube Doze de,!
,.

nenae, dsila a <.idade de Joiuville. Agôste - Huvorú prêmios para os !
" mnis animados. -1, fi �;ll:��e�:1 f�:���);�ain��I;n�����I;:\� :�� � 1:} Possivelmente teremos domingo Pl'O'-1• bloco "Ai Vem a :Marinha". ximo em nossa cidade o ramoso Mil1i-'!• Ilho com Devune!c Mulher de trtuta e.

_ 7 Voltou 11. circula r o stmuãttco casal outras mais. I

sr�Màiiõefaã-slivai:asêâíS!
\"t',iu a f'ulcct-r, un .lloil\! I'I·cf('i1.III"U ;\f.ul:icip�1 de ar. frrtnquesa de atitude. E.�ta-ld,' 1:-> d') fPI".I"I'111.1'.

11:1 1')!lude !('lIe.o; cril um cldudao corre· VII ag()rll ]lul"n "c aposentaI'

Ide ()rl!':u.::�. ()lule (·{'HidÍ<\." 10 C 11m f\lneionário de ]>I"i· e repentiJli\mcnt!! feli ('olhi·
n"H;<;O \f;tlmnd" ·1·!,ntl'!"I·[lIIC<Í ITWira urdem: lllteJlljl;"ent\!. 110 flf'llI m!ll·�. .

)<1'. l\Tllllp<,1 1111 �llnl ('a ...H·ae�. ,'apaz, hone�to, Tonesa foi Alm/! bOIl e cora\[úo genú· I

SALAS - Alugam-se T,�e���i::�loill�il��il:�::I�;)I1g(!S d'��:�li:�::t(:II�i�t�j):�;i��a�{��.:: �·i�;l(�·s;,·l'Ol�:��I�p�l�iex;�Il�:�\'�o: I

ALUGAM·SE SALAS PARA ESCRITóRIOS OU ano,;. \'inha cxen:endo a!:' pela. legendn do Partido Soo 52 :1110;; de idade. I
CONSULTóRIOS E BEM ASSIM A PARTE TERREA

I
fUn!,"oes <le "ec!'etÍll"io <hl ;.:i,\1 Democratico. não tendo A fllmíliu enlutada n"

(MORADIA) DE UMA CASA SITO A RUA VITOR �"gradl) llxito devido !;ua coudoiên"ias de O ESTADO. I':�;:�';;�,':,:�t::' "�;�:,�.;:"::.\'� tiNSINj!
" ":�������AII������;� r��u" ",,' -A-----'--n-A----A VEMDA MAS I',·,r,;[. Om'do "aohado, ,,,,,do d, ;"'e>""" d"tu bOK

BANCAS DE IORNAIS ��':;���o, M��:��ve�fa:��.�=: Ca!�tl:.I�gressal", (!ecla!"ou i<

E REVISTAS �:��:;Cl�I�� �\l� sdu:1 Jl�e;::::.�� I ���it�;l����Ci��:��n ;�d�n�):I��
, 1,IVif\lllndo·se com pet·sollali· dimentos mnnlidOR.

(UNICA DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

Segundo 11 evolucüo muder-nn OdOlltológ-Í{":I. \" s.
poderá dispor de UIllII C]íninl Dentár-ia cap"Z de lhe pr-o
porcional' um trutamento iul eirarnentc. indolo!" e efi
ciente.

Prepur., de cavidade, PCIH Al11 Velocidade. :'00.000
rotações por minuto.

DJ·. :'-';ildo W. Sgll- Ccusultúi'Iu modernamente ins
talado ií. Rua Vitor Melrelles 11.24 - térreo - FOIlC _

25·15. - Atende diariamente com hOl"Jl.R mnrcnda s.

-'---,---------

Escola Industrial de Florianópolis
'ANO lETIVO DE 1961

('ur;;;o P1U·t\ o Provimento (h� 100 Vngus da
).11 Série do Curso Industr-ia! Blí;:;ico:

Inscrição: De 1 a 16, das 9 ils 12 horas
H.eulizac;ií.o: Dfu 18. à:l fi horua - rnpntirlllde fílli('.1
Dia 20 às 9 ho/"as - Português

,.. ,DIa 21, à::; 9 hO/'H!> - .i\l�lt('�álJCll
Dia 22, às 9 homs - Gco}\l'nfin (' lIi!!l6l"Ía r:lo Bl-nsiJ
EXAMES DE 2." �POCA:
Início - Dia 17, il" 9 hOl"a�
MATRíCULA:
De 20 H 2�. das !) Ú,; 12 hOI"l"l;<;.

QUANDO ENTÃO- CELSO FALARA - O Governado!'
Celso Ramos, que tomaní posse diJi 31 dês te, concedei"Ú
à imprensa barriga verde uma entrevista que estâ sendo
anciosamenle esperada.

Para esse encontro já temos data marcada.
E não !lomente a data.
Muito mais e o principalmente llecessÍlrio para que

haja um sentido prático e ordem no transcorre/" da en·

trevista.
- Que irá dizer o SI'. Celso Ramos - perguntava

alguém ontem.
- O sr. Celso Romos, não vni dizer.
Vai I·esponder.
Dos jornalistas pai!!, depende o que ele irá res·

pondero
- E se as perguntas forem daquelas meio cabelu'

da.'!, como vai se!'?
- Bem. Isso depende em grande parte do CI'itél'io e

bom senso de quem perguntar. Presume-se porém que
os jornalistas -catarinenses tem sua responsabilidade de·
finida e o critério necessário para não Perguntarem
bobagens.

- Mas, insisto. E se vierem essas perguntas?
- Meu .caro, não há perguntas sem resposta e en'

tão, Celso respondel'á, porque sabemos que Celso não é
homem que emude<:.a diante de qualquer pergunta.

- E ainda. Porqt.te dia ].0 'de fe\'ereil'o? Porque nflo
mais cêdo?

- Exatamente para dar tempo aos que perguntam e

a ele Celso que "ai respondei' a fim de qll�iio seja uma
cnU'C\'i<lla .fI(I pé do microfÔne ..

.. fio �·��/'��\I�·i�:�; :O�o�.l;��aéd!�;n��:.�:: �n�ã:n!;;Zi�: I
pru\·o":.fIlldo?

� Bem eu t',;tOll perguntando.
- �jlll. nH\S 11 mim.
Se você fOI" credenciado por algum jornal da ainda

situação pel'iditlmle, pois \'ocê é do lado de lá, então.
agu/lnla o dia, a hMa e a vez e desentupa.

Yocê e�tlÍ. ('oro alguma pel'guntd na ponta da Jingua?
- E;:.tou. \'ou jlerguntar sôbl'e 08 ';panamás".
- Pois pel"gunte II ele, Celso e, por certo nno ficará

;<;ell1 resposta.
�j' T:Õll\ um. I"I'fsOi.te de.'>llpón tfnl('n!o e ü

'l-Je.z 'ponto fif!bJ.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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264, m21, com frente na

extensào de 13 meros à

rua Juca dó Loid, fundos
nn exensao de 13 metros,
extremando com pl'oprieda-'·
de de Oswaldo Luiz do RO

súrin, lado Leste, na ex

tensão de 20 metros, extre

mando eon} propriedade de

Antonio Santaela, lado Oes

te e mais uma casa edifi
.cada 110 mesmo terreno,
construída de tijolos, co- I
berta de telhas, forrada, as,
soalhada e envidraçada,

nópolis, S.C., na forma tom dh-ersos compartimen-
da lei, tos de um só pavimento em

bom estado de conservação.
FAZ SABER aos que o Dito imóvel, estâ registra

presente edital· de praça,
I
do, às fls. 200 do Livl'o 3-0, t

com o prazo de vinte (20) nu Cadório do 10 Ofido de

d.ias, vil'e�, ou dêle .conhe-: Registro de imóveis desta
cimento tiverem, que, no CaJ}#nl. E, para que che-

��a 1;3 h�;a;,a:e��Ort��ro19d60� 1 io��osaomI\C:�ohueci;:;:;il' d:
auditórios dêste Juizo tra- presente edital que será
râ a público pregão de ven-II fixado no lugar de costume
da e 2'rrematação, a quem e publicado lia forma da
mais der e o maior lanço lei Dado e passado nesta'
oferecer sôbre a avali�çã,o: cidade de Florianópolis Es
de Cr$ 550.000,00, do Imo-I t:ldo de Santa Catarina, aos
vel abaixo descrito, penha-I quinze dias do Mês de d�,
l'ado a BRAZ DE ABREU, zembro do ano de mil no-

���o a�t::Cu��/2.:�!, I�:! (:::;t�arl:s s�:sl�:�ha E�
'move A MODELAR: Um I Escrivão, o subscrevo. I

terreo,o altuado em

co�ue�-I
(Ass.) Wa.ld:miro Cascaes

ros, no squnclo aub-dlatl'l' Juiz de Direito, I
to do Estreito, desta Co- Confere com o oriainal. I"marca, com a área de duo Carlos Saldanha ,11 IiiIII•••I!.II•••••••••••rIIzen tos e sessenta e quatro Escrivão

OCIEDADE PRO' DESENVOLVIMENTO
.

DO ESTREITO
aquela rua não é capinada
e que a máquina da PMF
por alí passa periodicamen
te baixando o nível da rua

� consequentemente derru
bando o meio-fio; foi apro
vado um pedido de provi
dencia;

- foi convidado a compa

r e. er à proxima reunião, o

DI', Ler-is Corsini, enge

nheil'o da PMF, a fim de

fazer uma exposição sõbre

as obras do viaduto e de f;

hertu ra de vias deatina das

a facilitar o transito.

Povo do Estreito: - a

batalha pela construção da

rêde de esgôto está em ple
no vigêr. Colabora nesse

sentido com a SODE, para
teu próprio bem!,.
Fpolis. (Estreito), em

19/1/61.

Reunião do dia 17-1-61

0.0): - o sr. Presidente
ela para os socios no sen

o de prestarem sua cola

ração com o Boletim da

o���f:���a;��a a�t����d:��
do Diretor de Publici

de, a rua Antonio Matos

eias 364, neste Sub-Ois,

ito;
_ o sr, Presidente in for
ou que o sr. Delegado de
bucta do Estreito telefo
ou comunicando que havia
achado" os prostíbulos de

epoeíres, em face de soü ..

tacão desta entidade e pe
R o referido Delegado que

SOnE remetesse outro

reto solicitando também
fte,hamento da "Casa de

ar-la Barbosa"; proposto
«nvto desse oficio, ê apro

ado;
_ é aprovada solicitação
PHF no sentido de trens

os-mm- R "bôca de lobo" da
ua Fulvio Aducci, em freno

e ao Posto Servicentro Es·

o em boeiro com grade, em
i�,tude deste ultimo resol·II- .,
er o problema do escoa

ento das águas pluviais
naquele trecho;

- um sócio residente à 1.... __'

rua Jos' Candido da Silva
(rua Nestor), reclama que

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

Celino Camargo Pires
- Diretor do Dep. de

Pesquisa e Publicidade,

tOMO É GOSTOSO

O tHÉ ZITO

-====-=-=-=-=--======�'�
,

CLUBE RECREATIVO

DE .JANEIRO
J:.:5TREITO

PRonRAMA no Mf1:S OE JANEIRO

DIA 26 - RingO Dançante

DIA 2� - Grito de Cn rnnva l

'ligorosamenfe !'ení exigida ti ctll'leira
!'oeial e ft lalno do mt'�,

EDITAL
JUtzO DE DIREITO DA
], a. VARA CiVEL DE FLO

RIANóPOLIS
....-

Edilal de praça com o pra-
zo de vint edias

.....�

O Doutor WALDE'
MIRO CASCAES, 10
,Tuiz Substituto, da 1&

Circunscrição Judiciá
ria do Estado, no exer'

cício pleno do cargo de
Juiz de Direito da 1-
Vara Cível de Floria-

iinensc, "A Caaetu' e êste matutino:
agradecendo H completa cobertura da
Festa da Ctamour.

SILVIA Hoep.ke Rumos da Silva, Sueli
Nunes, Tünin Fiaiho, Martn Noronha,
Regina Helena Mlll'tins, Lucia Rupp,
Veda Machado, Mal'isa Rumos, Marlene
Jane, Maria de Lourde Vechetti, Iara
Ka!\ting Bittencom-t. as mais animadas
do "GI'Í]O de Carnaval" do Lira T. C.

HELOISA Helena Zaniolo de Fnrvn lho,
uma das Dez Mais Elegantes setas. do
Sul, anlveraar-iou ontem, O colunisla
felicita.

OS SRS, JORGE Seriaco, Oscar Oliveira,
Anteuío P. Pereira, major Gilberlo Sil
va. Arão Cunha. Capitão ViJibaldo e

Hermes Guedes, reuniram-se para um

bate-papo, no Heslauranle do Clube 12
de Agosto, segunda feira p.p.

s_"RAno próximo, será eleita a Rainha
do Atlânts o Catar-inenae. Nsrgel Mello,
cronista social de Blumenau, com êste
colunista, no comando da festa, do Bal
neár-io de Cambor-íú.

"

FUI CONVIDADO para organizar uma

testa em benefício. num dos municipios
do Estado. Aguardem, I

O SENADOR ROdrigo Lobo, está eh-cu
Iando na Líudaca p.

O SR. E SRA. Almirante Augusto Rode
ma'ker, recepcionaram segunda-feira p.p.
o casal Professor Malba Tahan.

A ORQUESTRA do Lira 1'. C., estará
presente no "15 de Janeiro", de Santo
Amaro; no próqirun dia 4 de fevereiro,
O Dr. Walter wnnder+ev. cedeu a mesma

gentilmente.SOLANGE Narciso e Marli Maura Mei
ra, Glamour e Suplente, acompanhadas
do colunista, visitarnm A 'I'ribuna Cata- AGRADEÇO n geutilezn do SI', José Pe:

ren-a.

FIR'ESTONE RENOVOU COM A GUARUJA'
da nossa capital, uma reee-

I
do contrato. esteve r-epre

nha diár-ia de notícias espor- serrada pela firma Ginjas,
tivas, 1\0 horário de 10 ho- Publicidade e Representa-
i-as e 30 mínutos. cões. da capital paulista,
A Ounrujá, na assinatura

A importante Agencia de
Publlctdnde J. Walter Thom
psou. de São Paulo, respon
sável pela distribuição das
vérba-, de propaganda da
Indústria de Pneumáticos

;'��:��I��O�{:';;to c:C;b: .s�(- Associação Beneficente dos Pintores
"tedade Rádio Ouaruié Ltdn. Florianópolis, 19 de janeiro de Oliveira
desta capital, para a t rans- de 1961. . 2,0 Secretario - Hei-mi.

missão doe principais acon- limo, SI'. Diretor de IJ nio Cabral
tecímentos esportivos a rea. "O ESTADO" 1.0 Tesoureire - Arnoldo
liaarem-se durante o ano de De ordem do Sr.

presi-I Fortkamp1961. dente, tenho a subida honra 2.0 Tesoureiro - Osvaldo
Como se sabe, o prozra- em comunicar a V, S. que Silva

ma "Ff reatone nos Espôr- em sessão de Assembléia

I
Orador Oficial - Rai-

, tes,", irrndlado por vár-ias geral ordinária, realizada ml,ndo Domingos Vieira

4. ��<1;:��::n�;dl�(I·�c�:mMdi; ��:s�d�aj��i;<> Dit:��� Sil��cILl�oi",:_-

�IHr\���
f, Guarujá desde o ano passa- _ria, que regerá Os destinos Conselho Fiscal: - Wal·
-do, constítuindo-se em gran- desta sociedade no período

I
domar Eleotério Paeheco :

de atração para os despcr- de 15/1/60 a 15/1/62, fican- Paulo Melo e Nelson Ma-

tintas de Florianópolis e de do assim conatitnida : chado.

todo o Estado. Presidente - Nicolau de Subscl'evo-me com alta

Além da "tarde Esporti· Oliveira

I
estima. e destinta conside-

va", os Revendedores Fire�- Vice· Presidente - Osval- ração
ton.e contrataram também !lu Tifo.go de Souza Orlando de Oliveira
com a emissôra mais antiga 1.0 Secretário - Orlando 1.0 Secretál'io.

MOTORES ELÉTRICOS

ARNO
Funcionamento perfeito, durabilfdade excepcional, qualidade
camprovada .. ,

* Eis os três folôres de garanlio que os Motores Arno representom para o

consumidor.

* 05 Molares Arno sôo rigorosamente controlo dos pelo Sislemo C. I, Q,. Con,

Irôle Integral de Qualidade, o único que assegura perfeiç60 máxIma no'

produç3o em série.

* Motores monofásicos olé 1 Vi H P

* Motores trifásicos até 300 H P

* Molores 'poro máquinas de costuro

* Motores especiois

@
ARNOS.A.
-INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER & elA.
Ruo Felipe Schmidt, 33

T .. ; �.

No clichê vemos os soldados de nossos Forças Armadas

carregando o andor do milagroso santo São Sebastião,
dos quais é padroeiro.

Estiveram presentes a este áto de fé cristã o povo
católico de Florianópolis e varias autoridades militares,
civis e ecles iast icas.

PADRE AGOSTINHO EM PORTO ALEGRE
En.contra-se na capltal gaúcha desde dia 15 p.p. o

estimado padre Agostinho, que foi àouete Estudo pÍ'Íl'a
fazei' um curso de Catequese e cauto.

Ao padre Agos,tinho esta coluna ceeeia muitas feli·

cidades neste curso.

PADRE AUGUSTO SCHWIRLlNG
E com grande pexar que, em nome do govêrno me

ti-opolitano, comunico aos fiéis o fulecimentu na madru

gada de 16 do corrente, em Azambuja, do revmc. padre
AUGUSTO SCHWIRLING, antigo Vigário de 'I'eresópo
lia, neste Estado. paróquia que abrangia, ao tempo, as

zonas de Captvert S. Bonifácio-e Anitapolis.
Padre g.·h\Viríi!1g. que.nbasc�u a 25 de fevereiro de

1872, em Lichtenau, Westfália, na Alemanha, e que
morre portanto aos 89 anos .quase completos, chegou ao

Brasil em 1908, consagrando-se, desde logo, feitas as de

vidas-habilitações, a serviço das almas, justamente nHS

zonas supra mencionadas,
Nao poucos serviços devem-lhe ainda as atuais pn

róqnias de Ituporanga e Vidal Ramos, para cujos terri
tórios encaminhou e pessoalmente e.companbcu não pou,
cos de seus antigos paroquianos, em busca de terras

mais férteis e promissoras, e de que se tornou, por isso
\lDI t�\j�u:I��;�o;�"O{uj}���grÁRligt;sro, sentind�'se en-'�.-

velhecer, passou a desempenhar o tal'go de Capelão das

RR. Irmãs, na Chácara do Seminário de Aza.mbuja. De
pois, pelo enfraquecimento. da memória, passou a resi

dir no Hospital e no Asilo existentes na refer-ida loca

lidade,
Morreu 'cercado de todo o confôrto espiritual e am

rado sempre pela gratidão da Mitra e dos fiéis, a que

serviu sempre com grande e nuncr. desmentidn dedi

cação,
Fazendo esta comunicação, e em nome do mellmo

govêrno metropolitano, recomendo a alma do piedollo
extinto às orações e sufrágios de todos 08 fiéis,

::\'a ausência do sr. Al'::ebispo Metropolitano, que se

achava em visita Pastoral a algumas localidades da

llha, compareceu pessoalmente ao enterro S. excia.
revma. o sr. D, ,.,felício da Cunha Vns:'oncelos, dd. AI'
cebispo Coadjutor,

Florianópolis, 17 de janeiro de 1961.
Mons. Frederico Hobold, Vigál'io Geral

Almôço Pró Construção do Hospital
e M'aternidade Sagrada Família

Com o comparecimento de te a todos agradaram. O

dezenas de ·exmas. famílias

II
clIl'dapio 'constou de macar_

I
da so::iedade local, reali· ronada à italiana. carne afl-

(
zou-se, no dia 18 de Dezem' snda, maionese, arroz e sa

bro p, pdo. na Casa Paro- lada,

quial do E;treito, um gran-- A Comissão Pro-Constru
de almoço em benefíeio da ção do HOSPITAL E MA-

construção do HOSPITAL TERNJDADE SAGRADA
E MATERNIDADE SA- FAMtLIA, com o seu dig-
GRADA FAMíLIA, nissimo Pl'esidente Pad,.re-_
Exmas. Senhoras da Co- Quinto Baldessar-, e o Pro

missão, Cooperadora, tendo vedor do Hospital Senhor
a fJ-ente a sua incançavel e Egidio Amorim, dispensa
entusiasta Presidente, Dona ram a todos os presentes, -

Iracema Cherer, prepara- 100 pessoas, o mais cativan

ram e serviram pratos deli- tes e fidalgo acolhimento,
ciosos que indiscutivelmen- Domingo passado, dia 22,

realizou-se o segundo al

moço, para o qual reinou

grande entusiasmo.

GRAÇA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANóPOLIS, Quarta·Feira, 25 de Janeiro de 1961
---------------------------

·O.'UOO" O � üTIOO DUlIIO D. SANTA. CATARI��
TELEFONES DE EMEIIGr,NCIA

àiitiiEadõr·prõiísSIÕüàil·
.-------------------�-----4OR HENlIlQlil '.K's�O,Olhos _ Ouvidos - Nariz e Gargan'a�
0_.... - .:�::�� .. ,.�O DR. GUERREIRO, DA FONSECA

_ OIIDIO. h 4C1'1L1_

Aeroporto Hercílio Luz
Casa de Saúde S. gebeeuão .

COAP
Corpo de Bombeiros
Estação Rodoviária
Hospital de Caridade
Hospital Nerêu Ramos
Hospital Naval .

Hospital Militar
Hospital Sagrada Família

THATAMENTO das SINUSITES sem operação por Juizado de Menores
ULT"RASO:\ e IONISAÇÃO. EXAMES dos olhos e Policia

t'AlC.AlSO RECEITA 'de óculos com EQUIPO BRUSH·LOMB Polícia (Estreito)
Cw.o d••.p.cI.Ulaçlo lia ij.OIpl_ EXAME de OUVIDOS, NARlS e CARGANTA por MO· SAMDÚ
1111 cio. S.nI4ar.. ao ..-..to DERNO EQUIPO RHENOL (único un Capital) OPE Seniço Funerário
(SeuJ90 110 prol.••r"1I.0 Clt. ..o.. HAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e Serviço Água e Esgõto1Ia4I). CoIUUlW: pllI .. 1II"1I.h' DO S.INUSITES pelos mais modernos processos. Opera em Serviço TelefônicoHO!!'lt&j d. C ..rldMl,. 'A �.UI. Ou

todos os HOSPITAIIS de Florianópolis. Serviço de Luz e Fôrça

���·::!Sl::�!;:�:E� (''"�:�r��V��;:'?:_n-�,���i�t��E :�:::�'D';' 90
r em

;.e __ ;;.õõ , ;;-;;;;; ", ;; ;; i!..
...1 G'.' O'... ''''', - To! FONE - 3560, SI U D I O J U R i D I ( O'�IG·

.
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Msnoelito .t� OMltllfLll - Dr. Mltlon Lellt di- COIta -

Dr. Ruhen Co!';1II - I�rot A Selxu Netto - WalteJ
Lanse - Dr, Arrr Pinto da Lu% - Àcf Cabul_Telve -

Doretécto So:trp,.- Dr Fcntoure R�,.- rlmaf Ca!"V,81b,c
_ J'emando,Sout4;l Nator - RuJ Lobo - Roze�o V. LhDI
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1I01II bor.. marca0 .. T.I.,OII.
'OU - Il-'O'Do1l; .". G-eatrlll

MATERNIDADE CARMELA OUTRA

"""''''",i,��Rr��Ç� 1���n���O�ê �Ll\ EII" 'IEWALDO J. R. BCHAEFER
";xamef!l do fuotõmago _ Ve"lcula Rlllnr - Rln.

Toras ,.- OSSO!! - Inteattne, etc.

lIi}<lpf(ji§�I:::i�:!:ar� K:-diOI::I�IO�:���r�:�tétrlf. =========m=======
I>ISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEJ\tENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDERSCO· Rua Irmã Benwarda a/n Onlbu8. por.

ta (Almte. Lamêgo).

ORo WALIIIOH 1.O""H

GAIICIA
InPlalD"l0 PII.",aaw.dtoCl. 1'11 _

.,,1 o••ecUoJat. Cla Oa"--'4*CI.
(\0 BrNU

IISSJMATURA ANUAL - CRI 600.00

A 'direçio não se respcusab.Uiu. pelo.
ooll('ei� f"mjtido� n(ll artj�o.. assinado.

RWORUR fOTOGRAflCO
AMILTO N

1IItwaoourt.'11

Reportagens: Reuniões Sociais - Casamentos
r-r- Políticas - Coquiteis - Espocüvas
Atende a qualquer hora do dia e da-noite,
serviço rápido e perfeito.
Jornal "0 ESTADO" Conselheiro Malra,
l®..�....Iol1e 3:lL-2.2,

-Õicicletas

í
� MAf)[IAAS PARA

rü:COf�STRUCAo
IrlMAOC:; BITENCOURT
( ... " e '" I) �"Ó 'o.." .�o,

_",011(.0 (,,�6\IIO ('J .......

��
... ,

fi. Hié nOÜ., '

DOENÇAS \ DE SENElORAfl
PARTOS - ClR1JROU. -,

CLlNICA O&B.AL IA venda em Buaveis prestações mensais na RAl Couaultótto: Rua. Cel. Pe.
NHA DAS BICICLETAS. Rua Conselheiro Mafra, J5-1 410 Demo(o U12'1 _ r..,trel

1 to, d8.8 !tI ta 19 boreu 1&::1 1.·

. Peças.e aceas6�ios para qualquer tipo de �ic:ic}eta'J do da P'�-m'cla do Canto I

Pmturas slmples e Jubheu. consertos e !'efo�a'$, so na.
Re3.: _AUtos Baraha, '7:1RAiNHA DAS BICICLETAS, Rua ConselheIro Mafra,!

_ Estreito _ P'one� 2.'22 ..164.

''''7na :1I��Ab���et;I���Li���: :�� :�a P{he:c���'r�=::� __

o

------

no"jnha em folha, Rua: Conselheiro Mafra, 154. DR. LAUHO l.'AUH"

Hetstar

LUSJR.A-SE - LAQUEIA-SE - e

ENGRADA-SE, MO-VEJS.
...ae"'.""•• , .. ",al�".... !'.

a,· .. 1 "U IIlft.C(ôp.....\JQ... Cf'
01..... rlO.""foLb,,_",'I.(>.U'<l.,n,

Serviço rajlido e _J)erfeito, tr:Har �'om Hodngl ..·� t'

Freitae à rua C<lnselheiro Mafra, 164 rundo!!· '!.IM'folha r.,,� ..u.o. ar .""'Ol'
,

RIHI,la IO� te " •

L 'O , E S ��. ··�tr�rI::: 11 �CUI�tU::::r
Com Irande facUldade de pasameDto, ,eDd�..e lO., �IIC!::·C!�!�D.llo.'\7��:�:...I::

i:l longo pralO sem juro.\, IIHos á rlla Lauro Llnbarea,'pró- l'O.Olh. ,a....u
x1mo a Penltenclárla. Podendo o comptador construir au.
cua, lmedJatamente.

Venda.: Editlr10 MontepIo 3° LDd�r �- Bala.SOD -

Fone 2891 e 2867.

29 - Domingo

DEPABTAMERTO DE SAUDE PAQlE.

PLANTÕES DE FARMÁCIA
MÊS�JptllO D.E 1961
Farmácia Noturna Rua Trajano
Farmácia; Vitória Prat;ia 15 de Novembro

Farmácl� Vitória Praga 15 de Novem}:)ro
Farmácia Moderna Rua João Pinto
Farmácia. Moderna Rua João Pinto
Farmâcita. Bto. Antôn10 Rua Felipe Schmidt
Farmácm Sto. Antônio. Rua Felipe Schmidt
Farmácia Catarlnense Rua Trajano
Farmácia Catarlnense Rua Tr'lJano

1.0 _ Domingo
7 _ Sál:tJ.do ttanleJ
8 _ Domingo
14 - Sábado (tard,)
15 - Dcml:ngo
21 - Sábado (tardeI
22 - Domingo
28 - Sábado Harde)

o plantão -;;;�á efetuado pela� farm·tiçias Sto, Antôn,io, Noturna � .v it��i�.
O planão diúrno compreendido entre 12 e 12,ao.bs, será efetuado ))ela farmácia VIlorla.

E S T B E-l T 8-
FaNllácla do CMlto
Farmácia Indla-na
Farmácia Catarlneme

Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Mala
Rua Pedro Demoro

1.0 _ DomIngo
8 - DOlTIlng',

15 - Dami:ngo
22 __ Domingo
29 - Domingo

Bicicletas BEKSTAR, a ultima palavra em bt. I
II cíctetas. encontram-se a venda na RAINHA I
li DAS BICICLE,TAS. em todos Os ramenhos e pelo I
I: menor preço da cidade. Rua Conselheiro Mafra II
!i 154, II

ATENÇÃO
Por motivo de mudança - vende-se uma loja
em Plorianôpolie, na rua Jerônimo Coelho n. I E
Trntar na mesma.

ATENDENDO IHARlAMENTE NA

DiA. EVA B. SCHWEIOSON BICHLER
ClINICÁ DE SENHORAS E CRIANÇAS

. [o;II(1l'!Clalist. em moléstia, de ani.:� I recte
r�H&men\O de hemcrroídas, fl.\u!u ,tA

Cl.ruIta Ioll&]
CONBULTORJO: .._ P.na CeI. Pedro Dt>flloro. 1113�

Estreito

-DENTADURAS INFERIORES
�

t-.1ETODO PROPRIO
YIXAÇAQ GARANTIDA

DR, MOORRIS S[HWEIOSON
CIRUROIAu UENTISTA

nlPloflMA1'O PELA UNIVERSIDADE: DO I'ARANA
RAlOS X - PONTES _ PIVOR
TRATAMEN"I'OS DE CANAL

HORARIO - das 8 às 12 e da.s III �.� 20 hur:L'
HORAS M..a.RCADAS - das H n.� UI tlOrI\.'
RUA TRAJANO. 29 _ 1.0 andar

Escritório de Advocacia
Hu� FeJlpe Scbmldt, 14 _. 2.0 andar _ P'lorlanópolb
Dr. Acácio Oarlbaldi B. Tblago
O!. EvUáBl0 Nery Caon
Dr. José de Miranda Ramos

Questões Trabalhista:! - Caus&a clvelll, cOmerclll,llI, crlmi·
nals e flsceJ.s - Adm1n1stração de beru - LocaçAo e ven.
aa de Imóveis - Naturalização - Inventé.rlOJl _ Cobran.
ç8Jl - Contabtlldade: e8crlta.s, balançoa, aniltae.. � gerlelu

DR. SAMUEL FOHSECA
CIRURGlAO . DENTISTA

- Cllnjcll. - Prótese - Ciruriia Buc.l
Raio X - Infra Vermelho

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

Consultório e Residência:
!:IHI Jerônimo Coelho, 16 - l.0 andar _ Fone 2225

E:rclush'amenle com horas marcadas

Farmàcia do CMlto Rua Pedro Demoro
FarmácIa Indla.na Rua 24 de Maio

I,roo 'f,rA efetuado pelas tarmáda/! do �anto, Indiana e Cafari
!l\bel� tiA" po,)l1ra st'r.a!tl!{a�1I !<en1 prE'l'I:I 1t1:·tllrlZil\·íio (t�"t� fl�p�1
... r:j",· .. -:

s <�,:, .

1ittI"�t::.!E:\,','.·

APRENDA INGLH
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42.

2619
3153
a540
3313
3507
2036
3831
2222
3157
6325
3733
2594
6233
6282
:1023
2088

09
2404

MauriciO ecs Rel� - ecvogacc
xoruertc Brand - aüvoguü-,

Advocacia em geral no Estado de
Santa Catarina

.! GorrespoDden\t.:

•: �����ID08 :��ANEIRO
ARGENTINA BAQ PA�

: ee. SUL AMmUCA 50 andar

, Fones: 2198 e 2881
• ••, .._•••••,.. :IllMl'f, .

C. E. VIE'GAS ORLE

Advogado
EU 'GAHIA. ....NDAR TI!:LEFONE, ;!248

.,.1
M�S DE ,JANEIRO

DIA 21 - Grito de Carnaval
DIA 28 - Disco Dance

PROGRAMA E REGULAMENTO PARA
O CARNAVAL DE 1.961

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

15 às 20 horas
Dia 13 - 2.110 feira - Tradicional Baile às 22 horas
Dia 143.110 feira - Baile do encerramento, às 23 hs.

REGULAMENTO
1 - Reserva de Mesas
As senhas serão'distri»uidas dia 2 de fevereiJ'o,

quinta"feira, As 19 hOJ'aH, na séde social e a resen'a se
rá feita, em seguida, no mesmo local.

É obrigahiria a aprel;\entaç�o (Ia Carteira Social e
talão do mês de fevereiro torrente, para o que o Sr,
Cobrador estaf'á presente, li rim de ffe�llal' o competen·
te contl'ôle.

IMPORTANTE: Cada senha dal!á direito scmente a
se�erva de 1 (UMA) MESA.

2 - Preços das ,Mesa!'! llüra AS�f)dados
Para 3 noites Cr$ 1.000,00
Para o Baile Infanto - Juvenil. Cr.':: 100,00
Preços das mesas parn convidado�
Pessoas de outras cidade,:::

.

Pnra 3 noites . Ct$ Cr$ 1.500,00
3 - Convites
Pam as pessoas em trânsito, poderá 'U DIRETORIA

à seu critério, e sob a responsabilidade de um sócio, que
ficará sujeito as penalidades estatutárias e que deverá
vil' em eompanhia do convidado, expedir·convite, medi·
ante o pagamento das seguintes �axas de frequência:

CASAL. Cr$ 2.500,00, pam as 3 noites;
CASAL Cr$ 1.500,00, pam uma (1) noite, e

INDIVIDUAL Cr$ 2.000,00, para as 3 noites,
DETERMINAÇÃO ESPECIAIS

É rigorosamente proibida fi entrada de menores nos
Ihliles noturllos.

Solicitamos aos SI'S, pais, não se fazerem acampa·
nhar de filhos ou dependentes menores de 15 anos, sen
do que, li não observância desta determlnnç.ão, implica_
r:í nas pellas previstas por lei.

Os filhos ou dependentes maiores de 15 e até 18
L1nos, !lÔ terão ingresso nas dependênCias do Clube,
quando acompanhados dos responsáveis,

lrVo Baile infanto-Juvenil, nlio será permitido o uso
de Lança-perfume.

A Carteira Social e o taliio do mêfl de Fevereiro de
1961, 00 a aDuidade respecth'a, serão rigorosamente
exigidos à entrada
A Diretoria punirá rigorosamente o sócio que fizer uso
de Lança-perfume, como eIltolpecente.

Os convites s6 serão fornecidos «(:onforme o acima
determinado), no dia de cada festa, das 14 às 18 heras...

NOTA IMPOR:I'ANTE: Não serão atendidos, sob
.. -

qualquer hipotese, no declH'so dos Bailes, casos de es'

quecimento de Cadeira Social, ou talão de mensalidades
ou anuidades, bem ('·omo pedidos ou aquisição de ·convi ..

t�-ingreS:!!09.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O lISTADO" O u.u.e �QO DUlIIO n. I. OAT.....
FLORIANóPOLIS, Quarta·Feira, 25 de Janeiro de�...

_, ._-_._- _

JUIZO DE DlREiT� �A I ;n�,,��.L in""" e des f, D I T,A L
COMARCA DE TT.JUCAS. CO?heCl�Os por editais de JUiZO DE DIREITO .

tr-inta dias; todos para fa. a R
DA a rua Rafael Bandeira

Edital de citação, com o tarem aos termos da presen-
1 VA :'A';:�:L DE FLO- o 28, fazendo frente na

prazo de trinta dias, de in- te ação dentro do prazo de
OLlS Vila Nereu Ramos, fundos,

,('r('i:��a(�mIde::��:id::.cet �:�, �!�S'l'e�n�:;7:odo,o �f�: Edital de i�timnção com. o ;�a�o;I���:��=��od;o���� r

minio do suplicante sobre o
prazo de t r-intn (30) dias lado COIl\. guem de direito

referido imóvel. Dá-se a e pelo outro com a R. ha-

presente o valor de Cr$ .

O Douto- WALDE- vendo nêste terreno uma

6.000,00 para Os efeitos le-
MIRO CASCAES, 1° pequena casa de alvenaria,

gais. Protesta-se provar o
Juiz Substituto, da 1& imóvel êsse adquirido de

alegado com testemunhas e Circunscrição Judiciá- José Elizeu da Silva e seus

vistoria, se necessário. O
ria do Estado, no exer- filhos menores; uma quar-

FAZ SABER a todos assistente que esta assmn cicio pleno do cargo de ta parte da casa descrita

quantos interessar possa o tem Sll:t restdêncte nesta
Juiz de Direito da 18 sob nc 4, sita à rua Del-

presente edital de citação, Cidade, onde recebe cita. Vara.Cível de Floria- minda Silveira nO 8 - cena-

com o prazo de trinta dias, çãc. Tijucas, 12 de janeiro nópol�s, S.C., na forma truída de tijólos, coberta de

de interessados ausentes, de 1961. (as) Claudio Cara. da lei, telhas, e mais duas casas

Incertos e desconhecidos murú de Campos' _ Assis. FAZ SABER nos que o pre- de madeira e uma garagem

virem ou dele conheeimentn tente Judiciário." Em dita sente edital de intimação, de tijolos, coberta de telhas,
tiverem, que por parte dei petição foi exarado o se. c?m o prazo de trinta (30) edificadas tôdas, em ter

Laudelino Lindolfo Laua guinte despacho' _ '"A díaa, vn-em ou dêle eonhe- reno que mede 20 metros de

lhe foi dirigida a petição I como requer. Deslgno o di� cimento t�verem, que pelo frente por cem (100) ditos

do teor seguinte: - "Exmo.' 16 do corrente, âs dez horas, presente flca INTIMA�O o de fundos fazendo fundos
Sr. Dr. Juiz de Direito da no Fm-um, para a justifica. Sr. �a�lo Hua�car :VIana, com terras de propriedade
COJ11arca. - LAUDELINO cão, feitas as devidas in- b�asilelro, funcIOná,rlo pÚ' do Dr. Aroldo Paranhos
LFNDOLFO LAUS, braai- timações. 'I'Ijucaa, 13-1- 'lbhcO

estadual, bem como Pederneiras, extremando

leu-o, casado, lavrador, re- 1961. (na) M. Carmona _

sua mulher, se .casado fôr, por um lado com propríe-j
sidente na Vila de Caneli· Juiz de Direito." Feita a

da penhora feita em seus dade da viúva Koerich, e

nhn, desta Comarca, quer justificação foi proferida a. bens, por todo o conteúdo pelo outro lado com dita de
mover a presente ação de seguinte sentença: "Vistos, d� �lltO de.Penhora e. De- Pederneira e sim.; nome,

usucapião em que expõe e etc. Julgo por sentença, pa- põettc abaixo transcrl�s: d0'_llicílio e profissão do ad

requer a v. Excia. o seguiu. rn que produza seus legais �uto de Penhora.. e Dep6&l� q�lI'ente Paulo Huaacar
te: - I - O suplicante é e Iurtdtcce efeitos a [uetí- Aos quatorze dias do mes Viana, menor, nome, domí

posseiro, hã mais de vinte fieação de fls., Procedida de novembro do ano de mil cílio e profissão do trnns
anos, por si e seus ante- nestes RUtOS a requerfmen- 110ve�entos. e sesse.nta,. n�s- rnitente. O espólio do fina
cessores. de um terreno ai to de Laudelino Lindolfo ta Cidade de Florianópolis, do Armando Viana, Titulo �

tuado no lugar "Cobre", do Laus. Cite-se, por mandado, :::;apital .do Estado de. San- de Transmissão Herança.
distrito de Canelinha, dee- o controntante conhecido ta Catarina, à Rua RUI Bar- Formal de partilha expedi
ta Comarca, com 18 metros du imóvel; par editais, com .oo�a. nO 144, on,de fui, .eu. do pelo Juízo de Direito da
e 80 centímetros de frentes J pruao de trinta dias, na Ofl�lal de JU�tJ_ÇIl abaixo 29. Vara desta Comarca, em

e 550 ditos de fundos _ ou forma prevista no § 10 do asetnado, e Oficial de Jus' 20-10-1944, valôr do con

sejam 65.340 metros qua- art. 455, do C.P.C., os ínte- tiça companheiro da dili- trato Cr$ 9.750,00. Condi
drados - fazendo frentes ressadoe incertos; pessoal, gê�ICia, cid�dão Ediso.n Pe- çõee do contrato (em bran
em terras do requerente ao mente, o Representante doll'elra da Silva,

. deP?ls. do co), Averbações (em bran
su l e fundos em ditas de M. "público. Dispenso a cio executado ter Sido intima- co) os bens acima, acham
Artur Otacovtsckt ao Norte, tação do Serviço do Patri_ll10 por edital, do conteúdo se registrados no Cartório
extremando a Leste ainda mônio da União, por enten-l·dO

mandado do Exmo. Sr. do 1° Oficio desta Capital.

�Oe:t:l�t�r ���:o�:c�e�ue� �:-�: d;:nr��;�:��:ci:m nfãa� ���:ui� deD�ir;��ld:�i;; ��sqU� �:�':e��:st:�t�a�l�a� CASA DOS PLASTICOS DE FLORIANóPOLIS _ RUA TENENTE SILVERA 24
rente. II - A referida poso só do Supremo Tribunal, Cascaee, para pagar a Sra. vai assinado por mim Ofí- TEL. _ 3495.
se o suplicante a comprou, Federal como tambem dolTereza .

Conceta Bianchini, dai de Justiça e Oficial del--------===-==------------
há 16 anos, de Manoel Rehl Tribunal de Justiça dêste a �uanha. de CrS.SO.OOO,OO Justiça compa�heiro, Depó- E D I TA Lque. por sua vez, já o poe Estado. Trata-se de terras] (trl.nta r�lll cruzeiros) de sitário Público Sr. Idettno

,

euia há mais de 17 anos, 6 interioranas e a cautela "eapitnl, Juros de mora, cus' Soares de Oliveira e ns

tanto a posse do eunlícente
'

recomendada diz: respeito tas e selos do processo, que duas testemunhas abaixo, JUIZO DE DIREITO D
' I

1 • A 1.a I com
area de 206,50 m2, si

I
ficlal de Justiça companheí-

como de seu cnteeeesoe
'

aos terrenos alodiais de! vierem a acrescer e, tendo lia forma da lei. Florianó- VARA CIVEL DE FLORIANO_ tuado entre Coqueiros e oe- 1'0, O,po,"O,,'" Públíco S"
sempre foram pacificas, mru-Inha, o que não é o caso I·

decorrido todo êate tempo, polis, 14 de novembro de
U

contínuas, ininterruptas e da espécie. Sem custas. sem que o executado tenha 1960. (Ass.) José Bitten-
POLIS poeiras, no Subdistrito do ülallno Soares de otíveíre

p.xercidas com "animus' P.R.! .. Tijucas, 17 de janei-!pago procedemos a penha" COUl't e Edison Pereira du
·Estreito,2.0 Subdistrito des· e as duas testemunhas .J.:

A •• ,. III

i
a b L' S'I O

Editai de in, tim&:lção cO,m o ta cidade, fazendo frent� baixo, na f,'ma <Ia I.,', Fio,
"omml .

- - Em vista 1'0 de 1961. (asl M_ Carmo·
. em seus ens - IVl'Q I va - ficiais de Justiça. d

do exposto. quer o suplican· na G�l1ego _ J"uiz de 'Direi- J/D, às fls. 76;,. J10 d.e ord�� (A'S�.)", I�a(ino -wSp.ares de
prazo �.. tr� (30� t�s ���� �ede:t�.:?�, �oli:::��; ��ai�:�is(A!�.;d;os�O=���

!:b�:g�lI�f;�ai�:v:l�adeP���� ��·I�h!Cr!�toqU�o:hef:t�r:s�·�O�;v� s���ls7;�. ��;e�IZ� r���,)e�;:, as���:���áriil:'" O Doutor WALDEMIRO ,fundos mede I5,SOm, e '.:on, ! Court e Edison Pereira da

formidade com a Lei Fede. sados'C ninguem possa ale' 11° 2202 e Livro 3/C, fia. givel e Delay de Régis _

CASOAES, 1.0 Juiz Bubstitu· fronta com terras. dos he� � Silva - Oficiais de .Tudtl·

I.:tl nO 2.437, de 7 de março gal' ignorância, mandou ex- 12-88, sob nOs. 28 e 2809. testeHlUnhas." E, para que
to, da 1.& Clrcunscriçâo Ju' deiros de Campolino Jacinto ç.a, - Idallno Soares de ali·

de 1955, que modifieou o pedir o presente edital que
Data - 24 de outubro de chegue ao conhecimento do d.lc�árla do EstJado, no exer- .Alves, extrema de um 1a:hl,

I
veira - Depositário. - Ile·

artigo 550 do Código Civif. será afixado na sede dêste 1944, e que são os seguin- executado, mandou expedil'
CICIO pleno do cargo de Juiz numa extensâo de 16m com

II
givel e Deloyde RécDIS_

U � t
de Direito da, 1.& Vara terras do vend.do, e d'" ou· Te"temunha"", E, pa,·, QueE para o dito fim requer a Juizo, 110 lugar do costume. (es: - ma quana ,par e o presente edital extraido " U " ..

designação do dia, lugar li e, por cópia, publicado UMA ao Ban�alo\Y descrito, 80b dos atltos nO 20-60 de ação
Clvel de F10rlanopolis, S. C., tI'O lado, numa extensão rie chegue ao conhecimento <lo

hora para a justificação � VEZ no Diário da Justica ( JO I, SItO na l'UU RUI Bar- executiva, que move TERE.
na forma da Lei, 12 metros, com herdeiros de executado, mandou e:iI.-pedir

que se refere o art. 455, do TRtS VEZES no jornal"'O 'Dosa nO 112, construído de ZA CONCETA BIANCHINI
FAZ SABER aos q�e o Campollno J. Alves, Nome, o presente editai, extl'aido

Côdigo de Processo Civil E�tado", de FlorianÓPolis'l,ijO!OS' coberto de telhas, CONTRA PAULO HUAS.
presente edital de Intlma· domicilio e profissâo do ali· dos autos n.o 267_60 de ação

na qual deverão ser ouvidas Dlldoe pass:ldo nestaeidade l�rrado, assoalhado e en" CAR VIANA, edital êsse
ção, com o pl'azo de trinta 4,ulrente: - David Gutarim executiva que lhe move CO·

as testemunhas Bertoldo de Tijllcas, aos dezoito dias II',dra�ado, tendo na frente que será afixado no lugar
(30) dias, virem, ou dê�e co- Martins, Nome, domicilio e MERCIO· E INDUSTRIA

Reis e PedI' Re's la d d Ad'
.

d uma Janela e duas portas de costume bl' d
nheclmento tiverem, que '1e· proflssao do transmitente: GERMANO STEIN S. A., e·

re�, rEtSiden�es �� D�;:ri;� d� :�i� noeve�:�:�;oe s:ss�n�!do lado, com diversos com- forma da-lei� :b�d;cae °p:s� 10 presente fica INTIMADO Dorvalino M. Machado. T1tll' ditaI êsse que serâ t'ix'ildo

de Canelinha, os quais com- ta e um. Eu, (as) Gercy dos, ll�rtimelltos internos, edi- sado nesta cidade de Flo-
o Sr. DAVI 1YrARTINS ou lo de Trar:smissão: - Com- no lugar de costume e publi

parecerão independente- Anjos, Escrivão, o datilo- ficada em um terreno que l'ianópolis, Estado de Santa
DAVID GUARIM MARTINS pra e venda Forma do título, cado na forma da lei. Dado

l<lente de citação. Requer grafei, conferi e subscrevi.'nede de frente Catarina, aos dezesseis
e sua mulher, se casado fôr data e serventuário: - Es-' e passado nesta cidade de'

mais que, depois da justifi· Is('nto de selos por se tratar 9 m x 24,50m ditos de fun- dias do mês de dezembro �:n:.e���r�o!�it� ��t::�� critura 1avI1dda nas Notas do Florlanópolls, Estado de

�:g::� ;:ja;;. �!�::a:: �� g�R���I�;�N�.ACa����� �o:� ee��se�����s :oo� p�� �;s:�nn�a�eE�:1 (��:�)ce�:��o: do Auto de Penhora e De- ����V!�rt��o!��·el�le�I�, �! �:�tl�sc:�a�,�:'d:o�e�:��:�
Pntrimônio Nacional, por Gn1lego - Juiz de Direito. lI'iedade de Alfredo RicMer Saldanha - Escrivão, o

póslto abaixo transcritos vro n.o 63, fls. 173 a 175, em
I
de mil novecentos e sessen�a.

����:l�i�o ��. :!���aa��-. �i�i�âad:onn;:��: d�st:r��i��� V�d�L�o;i�.�fn��d����,a i��� ��b�:rs::o�s (�S]Ui':'�:e�:� Auto de Penhora e Depósi. �:��-�9��r$-3.�����).d�0�od�� i�, �:��::Vã�a�os s�������:
t:mte do Ministério Público no lugar do costume, sôbrf' .'el êsse adquirido de Adão reito. to ções do contrato_: (em bran· I (Ass.� Wald�miro cascae�
nesta Cidade, _ do con- o que me reporto e dou fé.•onifácio de Sena e si m.; Confel'e com·o original. co). Averbaçoes: -

(eml_
JUIZ de Direito

fl'ontante do imóvel Artur Data supra. O Escrivão: 1ma quarta parte do ter- Carlos Saldanha "Aos vinte e três dias do branco). Do Que para cons-

.

Giacoviscki, em 'seu domi- Gerc'Y dos Anjos. 'eno descrito sob nO 2, sito Escrivão mês de novembro do ano de
-

tal' lavramos o presente, Confere com o original.
cílio em Canelinha, e dos mil novecentos e sessent�, auto que vai assinado por Carlos Saldanha

nestla. cidade de Florlano- mim Oficial de Justiça e 0-. Escrivã8
.

polis, Capital do Estado de
'

_

AGRADECIMENTO Santa Cata<ina, n'

,ubdi'-IOs familiares de IRACEMA SEARA POLIDOROI !�I,toOf��ia�s;:el��'st�ç:dec!� LOJA NO, CENTRO - VENDE-SE
agradecem profundamen�� sensibilizados, a todos que p�nhelro da dill�ência, �Ida. Vende-se uma Loja no centro: sendo ótimo ponto
os confortaram por ocasmo. do doloroso. transe que p�s-- d�o Edison PereIra �Iol Silva, I comercial. Tratar na A G I (Agência Internaci_cmaT âé
sa:am quando do seu faleCimento oc,orrldo em 12 de Ja- ai depois de sido mtlmado! Imóveis, Rua Anita Garibaldi, esquina Saldanha 'Mari-
nelro p. passado. por Edital, o Sr. David

Gua-I
nho.

.

Outrossim, agrade�e�, penhoradamente, �o humani- rim Martins, do conteüdo do ----_

tál'lo e eompetente médICO Dr. Ylmar de Almeida Corrêa, ma"ndado do EX'mo, Sr. Dr.
pela maneira tôda especial como se dedicou à querida e Juiz de Direito da 1.& Vara,
sempre lembrada filha, irmã, sogra e avó Iracema. em exercicio _ Dr. Walde"

:este agradecimento é extensivo aos Çlue enviaram miro Cascaes, para pagar a

cartõefl, telegramas e a todos que compareceram ,tlrma Comércio e Industria
seus fllnerais.

Florianópolis, 22 de janeiro de 1961.

V Doutor Manoel Carmo
na Callego, Juiz de Direito
da Comarca de Tijucas, Es
tado de Santa Catarina, na

forma da lei, etc ..

ACADfMIA DE COMERCIO DE

SANTA CATARINA

VENDf-SE

ESCOLA TJí:CNICA DE COMERCIO
Reconhecida pelo Governo Federal

INSTRUÇúES PARA 1961
ADMISSÃO AO CURSO COMERCIAL BÁSICO

Inscrição: até o dia 15 dg fevereiro
Início dos exames: dia 16 de fevereiro
EXAMES DE SEGUNDA EPOCA

Inscrição: até 30 de janeiro
Início dos exames: dia 10 de fevereiro

I I\1ATRlCULA
Cursos Comercinl Básico e Técni<:o de Contabilidade

aberta até o dia 28 de fevereiro

Expediente da Secretaria: diàriamente, das 17,00 às

19,00 horas, exceto aos sábados - das 15,00 às 17 horas.
-

Início das aulas: 10 de março_

BICICLETA e selos do processo, qUe vie'

Vende'se uma marCfl Pe�geot francesa com 3 mar- ��� ':���s�:�� etet!��: :/e�o:�
('hus, tl'atar nesta Redação. o executado tenha pago,

Contôrta e beleza de Cadillac para qualquer-carro
Nova Forril�ão/htofam.nto

Mois Iln'lí&mitO - Mais tonfortável. Mais durável

é uma

• Colocação fócil •

serviço rópido
• Não deixo rugas

no forração
• Possibilito uma

infinidade de novos

tipos e desenhos

fo"oção INIGUALÁVEL • Tipos BELíSSIMOS

Germano Btein S. A., a

quantia de cinquenta e seis
mil seiscentos e dez cruzei-

ros (Cr$ 56.610,00), de Capi
tal, juros de mora, custas

Espessuras recomendadas para
forraçõ�, "lisaI" ou em "gomos";
Laterais e tetas 3 o 5 mm

Base do tapêle e do capô - 7 o 10 mm

Assentos e encostos - 10, 15 e 20 mm

Preços, por melro,'O partir de Cr$ 147,00 •

344,00 e 489,00, de acardo com os espessuras
desejadas.

.

PRECISA-SE CASA
Contrato de 2 anos. Fnmilia de 3 Pessoas.
Tratar na Gerência do Cabo Submarino.

RESIDENCIA
Precisa-se alllgar Casa ou Aparlamento preferencia

ponto central, com seis peças no mínimo.
Entendimentos pelo fone 2624.

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

DENTISTA
H H
II A RAINHA DAS BICICLETAS, acba.se apare' II
Ilhada para consados, refonnas e pinturas de I
I� qualquer tipo de bicicletas e tri.ciclos, contando II
II para isso com um corpo de mecanicos e pintores li
II altamente especializados. II

procedemo!, a penhora em

bens do executado, conforme Consultório em Blumenau, clientela formada e

o Livro n.o 3-.1., às fls. 254, definida. Renda Escelente. Vende'se por motivo,S su_

n.O de ordem e de transmls- periol'es que será esplicado ao interessado.

�ã:t. A�.!er��� f:::6��'9 Rs:t a:s:="I",nf",""m",a",çõij'�',;:n�esOita::.;;Ro;.d<i.�çã;:;o<!u:;;,g;;e;:;n"t.;.,==as",
n.o 11.719, e que são os Se' V E N D E-S E
gulntes: 1.°) - Um terreno

CASA - Pr_ra.s..
PROCURA,SE CASA COM JARDIM DE PREFE,

R�NCIA COM GARAGEM.
PAGA�SE-· ,BE,r..f., R�.TA�,.

RAND'-SG40..
, .,

_�.",,-'__'-"""",&

! Um, Bar e Restaurante cito à rua Canse
I lheiro Mafra, 139 por prêço de ocasião,
T�atar_.no_mesma IQCfil ano 5.0 Distrito

'- • 1 IkPfavai no ·�xpeaiente de 1 Ks 18 noras. 1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t_� �_� �_� � � _

:CLUBE. DOZE. DE AGOSTO - Dia 28 sàbado Grilo de:
:Carnaval � ioicio 23 horas • mesas na secretaria - CR$ 150,00 :
----------------------- -----_ ...._------------ ---_ ..- .._ ...__ ..._----- -�

l___,.. --B"-E-=----1Z�AGos-f-l· 'Novamente Reunida a junta I.i=sl�""""'ara,"""""a��o=J:Ê=�j�I=nlar=;�=À��=p°r===g;�""""u.�
& DE Z administrativa do IDC ------

W '
A Junta Administrativa 1'11 posanem atríbuição para hre os componentes di'

-- .

do IRC iniciou a sua 1 Reu- elegê- los facilmente, dnt o "Ernpj-êsn Nnctonn l de Pro-

PROGRAMA DO MÊSl ����, s�b"{t�a�����!��:ia �1: �.:�:iS�e�i��gf:111��ã��ede �:. ;:�:l��I;:(r:·íC(7!U�;:���ub����
I)JA 2.1 _ CI�EM�A�I�g ��Nt�� EM PERIGO" _

�l:·;·aPft{�I�\�s:�roefl·o�:" �J�e;o :i�ipaaçi�l'��!r c�:����ti�'��� ;;�li;��:i:\�lzea�:�eb��op�;� !��
James whftmcre _ Joan Weldon, Ribeiro Júnior, da lavoura O presidente do colegía- CHi! de café,

DL\ 28 _ SABADO _ "GRITO DE CARNAVAL" �
do Paraná, que integrou II do, Sr. Paula Soares, infor HOMENAGEM

jnlc io as 22 horas - mesas na sec-etarta. �����:t1�,: ��;al::ta l'!:�. �e(�leti��e àf>. �;s���sao��� t)'�;l��' !ÜI;��t:jn�\� �:��:��d�i�I;:�
LIA 31 - CINEMA - "CASABLANCA" - Hum

Inhrev Bogart e Ingrid Bergman ;��I:��\��Osh�nc:;::, i�f:e� ��\��c;���:nd�o de�a��e�!::�� ���ti��iel�r. �eal��m��:;':�
CLUBE DOZE DE AGOSTO relatório dêste encontro, que se írá travar em tômc especla l ele todos os pre-

que resultou na redução de da legislação que as rere- sentes, sendo portavoz o

( O M U N I ( A ç Ã O 10% na!' quotas de exporta'; ridas eleições de represen- Sr. Plinio Cavalcanti de

çp.o de todos os pa4"Ses sigo tnntes classistas. Albuquerque, (la luvoura

Programas dos FesteJ'os natârtos do convênio. Em I Ainda na sessão de on- pa ulisda, que reiterou ore
sua exposição o Sr, J'OAo tem o Sr. Paulo Carneiro conheetmento unânime da

A Diretoria do Clube Doze de Agôsto reunida, to- Ribeiro revelou que teve

I
Ribeiro, da lavoura do Pa- Casa aos relevantes servi

meu as seguintes resotucõea. Que vigorarão para os fes- oportunidade de demons- r-anã, apresentou requeri- cos crestados pelo presd-

teles carnnvalesccs : trn r aos demais membros mente de informações iL Di- dente à cafeicultura. O Sr.

Sábndc 11 _ Baile de abertura I
do Acôrdo H amplitude do retorie-Executlvu, sollei- Pauln Soares agradeceu dt-

Dcmtnzo 12 _ Baile juvenil _ na séde social sa"rifício suportado pelo tundo uma relação das fir- aonde que se sentia cotn-

li'Hile de adultos - nu séde balneár-ia Brasil para que todos pu' mas que armazenam caré do " pensar!u pelos serviços que

Segunda l:� � Baile infantil _ na séde social dessem gozar da>! vantagens
I
JBC 110 seu Estado, bem pudera prestur ti caf'eicul-

Baile de adultos _ na séde social de um mercado equilibrado. I
r-orno indicação das respec-: tUl"JI e que nêle sempre en-

Ten:11 14 -- Baile de adultos - na séde soctal 'lendo Justo. portanto, que tivas diretorias e a quen-] contrar-iam um homem in-

O!'! bailes comecarêo: fi partir de agora os países; tidade de café armazenado.
I Ieressudo nOI< problemas do

Para adultos das 22,00 h-iras produtores participem em Em outro requerimento o café.

Para juvenil da.'! 20,00 horas ãe 24,00 horas conjunto destas

restriçõe!l'1
mesmo representante l>Oli·1

Para infantil das 1;).00 horas às 19,00 noras Como' exemplo dos !lacrifí· cita informação sôbre o te- J ..

PREÇOS DAS MESAS: cios suportados pelo Bra- tal do café das quotas de
Na séde balneária - uma noite CR� 300,0(1 sil o ren....esentante para- expurgo. Consumo Interno
Ne séde social - três noites - CR$ 1.000,00 nnense citou a :elil'ada d.oj e Met-endo :m. poder do
Para n baile juvenil - reserv., - CR.$ 100,00 mel' ado de mata de 20 mt-

t
IBC com a indicação das

I�S: - Cada sócio sô poderá adquirir uma mesa l hões de sacas per parte ] respectivas safras, t
Rol hn - 400,00 - por noite. do Brasil. desde o início do O Sr. Lincoln Barbosa de

IONVITE: Acôrdo Latino·Ameri.cano I Castro, da lavoura do Es-
Cnea l Cr51 2.500,00 � para todas as noites. até hoje, nlêm de arcar tado do Rio, reiterou UI"

Casn l Cr$ 1.500,00 - por uma noite. com o ônus de armazena·' gência par-a um pedido deiludívldun! CI'� 2.000,00 - para todas as noites. gem de perto de 23 milhões Informação à- diretoria sô-
lndividua l CI'� flOO.OO - para uma noite. de saca!'! do consumo inter'
Estudantes devidamente eredenciades c-s 1.800,00 no e expurgo, de duas

,;a'l1'11 Iodas as noites, , f r-as, repreaeutand-, tudo is-
Estudantes ...<l4'!vidamente credenciados Cr$ 700,00 !\O o montante de 1 bilhão e

para uma noite. 144. milhões de (dólarel' -

nece��.��!ead���:�� l�ã� td��� ��.%têos à(Oe:����da�:n�� �.�t�a�:t�.o�:():��l��:OÇ;ra��: I

1%1) ou o cOllvit-e acompanhado de documento compro' tnternectonats. ! I

vado- da identidade. � O Sr. João Ribeiro afiro

nES��)V� As senhns serão distribuidllS às 15��. horas �'1��p�ui�lte�:lfl�lci��II���("�lia��
8 horas da tal'de) do dia <I de fevereiro e a vell,qa será ii. política de sustentação
iniciada ii!> 17.00 hora.� 15 horas d.'l tarde). intemll., l'e bcm que onerosa

2.°) - O pagflmento :<el'll feito no ato da aqui-sição._ para o país, tem sido -o úni'l. :'1:0) - ,o.s. c�nvites o�edecerão às e�igên...cias esta' ta meio de evitar a OCOI'rên.
(utanas e !iO sel'110 (Ol'necldo!'\ das 14,00 ali 11.00 hOõ'as cia de "um nbvo 1.929" e em

,io dia da fesla. consequênci:t prejuizos ir.\.

.I.0J � X? ,lio d;1 l'eQui"ic:;iIO II') convite o sócio flO;1 l'ecuperáveis para o Brasil.
'Itante dC\'era:

.. _. � Pediu, então, à Junta Ad·
A) - Apl'es�ntar li C'Ul'telnl SOCIal e o �alao <lo meS. ministrativa, qu.e aprovasse Praça Lauro Müller
B) - Fuzendo'�e a('om�nnhar �o ('onvldado.. o envio de ofícios

congratu.\
esq. Rua Bocaiuva

5.°) -. Os ('onndAdo:< :<0 ]loderllo �e!' forneCIdos

!W. latório,:; ao atual presii)ente Casa cl frente pi o'jaldlm'"
la Secretana.

. _ ... A ,
do LBC e todos os ex.'presi-

Rua Bocaiuva, e para o Mar ����:���Iltó Florlanõpoll8
6.°) - o COIl\'lte nao dara dIreIto a mesa que "cri' dente<; desde o tempo do Ku ... Conselheiro '\-Jafra t'lRq,

JUlga a parte. Sr. Raul Uienderichen e Rua Pedro 1\-0, fund"ns

'm)p;:;:> SÓci�� o��:l:l:·ad�;e�de:l�te,t�r:d::deO s�� ��i::n�oet; :ai:ri��s�,l� ;=��ad�o����ei� Rua Almirante ,\Ivill

senha fiel' enLI'egue fi Qunlqllel' pef;sôa, Ulll� vez creden da e fiO preRidente da Re.
Terrenos

ciad�.bt��:��i:úd�'ermitido Quatro ('adeil'/l!,\ por mCsH.
pLÍbli'(,Il, pela justeza dll �:rare��ig. Silva I·ae�·

DETERMINAÇÕES: . �OlítiC:, (pie \'�m

executan., Rua Fulvio Aduci
1.0) - E' rigorosamente vedada a 'entrada de �no {�LEI('ÃO E COOPERA �:s� :����e�o Uuru I'relo Cllsa (c/PI'ain pUliculnr)

:;�:��sd�H���: npo:il�;�OS. (de 14 a 18 aríos'--:--:�ó �compa O Sr. D��i:Ade O\;:'eil"�' A\'cnidll l\T.1urf' HnmMI
RUlI .Iosê "�lia:;

;:�� = �ob�;�li�(/���;�lt�nl::��;:: �:r�it�d�8 �'l1:��� �e���:;�:'.s��'l :.a::�:�I'P��U\i���:j Terreno g�!l ABUIGO;
do lança perfun18. cação de sua autoria para I Rua Alt.amiro Guimarãl's, 1\-IORRO DO GE

(1l\de4;,Je W6� ).('�:;t�i�������a!e�.ã: ����oro�'!::eê:te(:�i;�;�� c:ue fõsse ouvida a Asses·
Casa Loteamento Porfet,';OO

sOI'ia Jurídica dn Junta I nua Alrnl(>. Lamego
Tel"rt'no

à (!ll�l.'::� Os portadores de convites tf'rão que HPr�sen' quanto à modificação quc Tel'reno

t:1'!" (���;I::nl,o�a��e i��ll�i:::I�tamento Balneário (Prâia) ��!:;�t::�t:!eiJI;e�Il(:i�:I��� I ��;rêi:ns�a;J�t��a rl�

:::::;:��:�::�;�'�C:":t;l�;:�'l;''''i' "r" i"'o "loe ��:;��:fl::�:��;;':�::�: :�::NOMICA'
ONIRUS;

tivas de prodlltol'es de café nua .Frei Caneca

Para o Baile na séde Balneúria e.�tá garantida a \'01 ���u�: Pl�e��:se�\�\nit:�i�:: I �:�e"%:S� com' vist.a p·a

ta e�e��i�:�o�;�:I�i;I��� proibido o liSO rle lança pcrfu' gitimos da cafeicll1tll1'1l, en.l Rua Frei Caneca

me como entOl'pecente (chel'êta), quanto '![H� entidades di.!:.l Terrenos
Aconsellladll pela pníti,u a DiretOl'üI exclarcce os

sociad�\s da lavourH eafeei.) ESTREITO
�eguinte;; pontoR relativos ao Carnaval.

,1.0) _ NilO serão I1tendidol\, no decurw dos bailes Rua ll.a:ynundo CÔrI'cia

�i�i��fe�.eefolq\1eCimelltodecarteil'aI<OCial(Ol1dl1menSa- CAFEZINHO. NÃOl. �::ac/loom,
2.O} - Nilo serão atendidos no decul'5o do.'! baileR. C A F E Z I TO! pIo mar

:)rdidos 011 aquil\içiío de convites'ingressos.
:',.0\ _ �!io H!riío atendidos peclidos de ingl'essos a

fotÍlj{l"afl\s.
Flori:lllóro1is. 16 de janeiro de 1961

"IRAN DO LIVRAMENTO
SECRET.4RfO GERAL

y [ S T O
111-. EIl.QÍ'llio Trompows1.y T8uloil\ Filho

I'l·e..,.idente

LEIA
Panorama
A REVISTA DO PARA NA

em t6das as bancas

CENTRO
Praça Lauro 1\-JiiUer
(Jardim da Praia de Fora)
Casa na praia VIaduto:

Rua São Jnrge
Terreno
BARREIROS

Ualncfiriv
I'errenus

Rua Alli!1l
Tcrreno

Rua POI·tell:1
Terreno

CAPOEIRAS

Terremos
Rua Juca do Luide ,. Oe!!: ..
I'cdr" Silva

ItUR Des. I'edro Silv:t
Chacilril c/2.600 ,1.

COQUEIROS

Jardim I"tibamat" (Praia do
Meio)

"II1't1·1d UU sou,)JJõJl.

Rua COllacabn.na.
Chocara de veráneio cj4.
DOO m. cl piscina de 50 m.

ENSEADA DE BRITO

INFORMAÇÕES SEM

COMPROMiSSO E IDA

Praia de Fóra
Sitio e/52.000 m2

Ven�e�ores COQUEIROS
OFERECEMOS PARA PAGAMENTO E'T 30
M�SES, Tr;RRENOS COM ÓTIMA LOCALIZA
ÇAO, RU-,�R .JUCA nu LOIDE F. DES. PRDRO
SILVA.

Ofereço oportunid!l.de a

pessoas jovens que quei
ram trabalhar como VI'n-
dod()re� Ramo Lucrativo

j/1 honesto inLerel"lsados a·

1/ presentar'se eOlllj doctl
I/J mtmto� '?" :tteslado de C011'

dula au Seuhór '\Hlõni" AO LOCAL.
Rua FeUppe SchmJdt,
3'1 - Sala Z-A

I' A nAIXllA liAS BICICLETAS, acba-se apare

/I lhl1 :1 . 'l!1:,el"tos, reformafl e pinturas de

1)11' (e IJi('iclatas e tricLclo!'!, co.ntandn
C{)'11. 11m corpo de 1l\('f'nnl<;05 e pmtol'f!�

(\�.
V:'P'o."""""I«O(;QI)'N""""IIO(;dD

flUA 'Wot ��""'O!' "-��tWl 1,1,11

-,Temo� cotopiem
emoque de pneu�

,irt$'Ont
Seja qual fôr sua dificuldade

em pneus, a nossa org8nização
está pronta para solucioná-la I

Temos completo estoque de pneus

para carros de passeio, caminhões,
máquinas, tratores etc. Visite-nos I

Com. Ind.
Germano Stein S.A.

Rua Conselheiro Mafra, 47 - Tel, 3451

FLORIANÓPOLIS - Sta, Catarina

DECLARAÇÃO À PRAÇA
Para conhecimento de todo:; 11 (juem interessar pos

sa, declaramos, de comum a.côrdo, que, nesta data, o

Sr. José dos Rei:;; Mattos se I'clim da direção e propl"ie'
da de da Rcyista du Ind(lslril.l e Comé,rcio de Santa CIl'
tlldna, por espolltâllea vonlade, saindo plenamente pago
e .�atjsfeito e renllnciando, a Pál'tit' desta datn, a quaL�·
que)' ingerências 110S negÓt·jo:-; da referida Re\'istn, cuja
dil·eçã.o e propriedade fica inteiramente H Cargo do Sl-'
Narbal ViIlela, que assume as responsabilidades por to'
do o ativo e passivo du emIH·êsll. E I>or a�sim haverem
al'ordado mutuamente, manifestando'!"!e expressamente
satisfeito o Sr. José dos Reig Mattos, firmam fi presen'
te declaraçào, que seni pllblicadn Ilf. imprensa da Capi
tal do Estado.

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

Nftt'bal VUlela

CASA LAUDARES, LIMITADA
MOVEIS EM GERAL

Rua Deodoro, 15 - CHixa Postal lO:!
telefone 3820

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NÃO SE DECIDIU O TITULO
AMADORISTA DE 60

Empataram por um tento os dois líde
res - O Postal foi superior durante a

maior parte do cotejo - O Taman
daré, depois de obter o tento do em

pate, cresceu em campo - Osní e
Nelsinho II, os marcadores - Arbitra
,gem ótima de Agobar Santos - Ou
tras notas

1_"..:O_:IS:__TAD_O_"_O_>lAlB__Al<TI
__O_O_D_IAJ!._IO_D_"_"_"_CA_T_UlJI__A F�?RIANÓPOLIS, Quarta-Feiro, 25 de Janeiro de �19:::61:_ _

VAi E PAULA RAMOS FARÃO CONFRONTO AMISTOSO NA NOITE DE HOJE - A equipe avaiana 'que, com as derrotas" que impôs a

ês líderes que foram Marcílio Dias, Metropol e Palmeiras, tornou-se a grande sensação dêste início de 1960, vai enfrentar, na

oi tle d e h o j e n o e s t á d io d a P r a i a d e F ó r a, o
"

o n z e "c ampeão catarinense do Paula Ramos a quem, no ano pas

do, suplantou por duas vêzes, obtendo ainda dois empates. 'Ü match foi assentado anteostem e estásendo aguardado com enor

e interêsse pelos torcedores dos dois clubes campeões, esperando-se seja presenciado por um público numeroso, lal como suce-

e sempre que se defrontam - alvi- celestes e Iricolores. Ninguém deve perder a batalha desta noite entre o 'leão" e o "vinga
or" êste reiniciando seus preparativos para participar da disputa do cetro máximo de 1960, c omo um dos candidatos mais pode-
sos. Haverá preliminar.

"

�,

mi

rense Futebol Clube, em

partida vâlida pelo certame

de juvenle Em vista da der
rote do Paula Ramos na ciado com o Guarany mas

eotte anterior quando caiu trando-xe melhor ent.rosado,
para o onze avalano por 1 embora sofresse lo�o nos

x O. o Guarany tentaria ven- minutcr iniciais um tento

cer o Figueirense o oue bag- relâmJ.!.lgo. Todavia, aos pau-

Clu�e Atlético Guarani, Lelítimo �am�eão-Juvenil �e 60
quadro tricolor após um período em que foi superior ao antagonista, ca íu dep r o d u ç ã o,
as conseguiu manter a diferença - Vitória parcial na primeira etapa por 3 a 1 - 4 a 2 -

o resultado Ilinal - o Figueirense valo rizou a vitória Ido "Bugre" - Boa arbi tragem de Gilberto Sá�:d��rf�� r:������1daa pa�� ��;o���:���, ��el�i�t�:br��
fo��ea;�:'���e d;ele��m!��;� Nahas - outras nolas Fi!�l:te;::/a�yu�ra;yF�g�e�� :��;é ct;ci;�s�a�n�:le:r��:�: ;:�� ::��S�sh�ê�I:s, ��ecag��:
��lért���·e��:;:�;s :0 F���:I� tarja rr ra sagrar-se cam- COs foi se encontrando para A seguir a reportagem es- renso 2 em disputa do título máxl- cu, por elevação, �em chance

peão -:0 certame mirim da terminar a primeira etapa teve nos vestiários. Tentos/de Helinho 2 , Rol- mo da categoria. Ambos os pera o goleiro Molhado.
temporada. Dentro de real praticando um futebol mais O do Figueirense cerno ..., dão e Osmar para o Cam- quadros encontravam em seu Ai, transformou-se total
espectativa o prétío foi i:]j- pratico e objetivo, anvotven- natural, havia desolação e peão e Newton 2 para o FI- passivo, um montante de mente o panorama de íõao.

do consequentemente o seu poucos falavam. Nossa is- guelrense. Quadros: i5'iiaN..- quatro pentes perdidos o O Postal que dominava a

ac tagnníata. 3 x 1, foi o .re- eãc ati rôra cumprida sem ny: Valei; Mlroski; zéca e Que ,"�le dizer sàme::lf� a mela cancha, perdeu total
su'tadc desta í'aee. Acredita- 'cnctar qualquer fato digno Damasco; Pepino e Osmar ftórta interessaria aos con- mente essa primazia. Níval

vá-se qUe na etapa derra- de nota. Nos vestíáríns, do (Beta); Vilmar, Helinho, tendores. Assim, dentro de do contundiu-se e Blbl e Kna
daíra o Guarany, exercesse Guarany o clima de alegria Roldão, Euridea e Osmar bôa espectajlva, o Postal "em não mais conrinnern as

dominíc quase compíéjo, era Intenso, onde to-:lOl1 se (Bet.o). Figueirense: Joãe-� partiu para o al!_'.oue em investld-as dos rapazes do
uma vêz que realmente poso abraçavam e eram felicita- Vadinho, Orclnel e Jurandlr; busca da primeira vantagem, Tamandaré oue criam alma
suía uma .esquadll.: melhor dos. Destadrmos nesta opor- Marco (Pedrinho) e Arnal- Nctava-ea maior ruspoercãc nova. O entustsmo tomou
armada pontificandO va- tunidade a presença do sr. do; Serafim, Nery, 'Mut-ile, dos POstalistMs que aos pau, conta dos Plriquitor, que pas-
lôres de qualidades técnicas José Dias, alto pr-ócer do Fi- Newton e Vieira. cos foi se armando, para saram a lutar com malar
apreciáveis. Porém. isso não �uejrense que foi aos veané- presentar então uma maior caj'..'_cldade técnica, envotven-
aconteceu. O Figueirense rios do Bcgre parai felicitar Arbitrat3em de Gilberto superioridade, reflexo üatu- do a defensiva contraria,
voltou disposto a vender os campeões da temp6rada. Nah'.ls que pode ser conaíde- ral do melhor trabalho de dando a oprtunidade a que
_'_1"0 P. derrota pois embui- \;7'<lto.' ..z:eahnente digno de radà SQmo bôa. EQuivocou- Dl€.!/ cancha. do clube de o arqueiro r-;JQlhfldo pratJCIl.!1-

,::.., ...,;.;--- dos-de malar do;\'e dI! ensu- 1i"6"'ta'c�àãüi'simi:;les�en- .....

sc';m íiigumas fa.ltas sem Bráulín Silveira Que com se um bom número de dele

____________
si asma passarum a 'âomínar te; DESPORTIVIDADE. maiores importâncias. Bibi, Nivaldo (f' Knabem, ses de vulto, ímposstbllf tan-

"ba:�iadeca;:lihl�n��d�o�e�oa� Eu�t�:heOpep�:�c�o c:�I��� gi�t��osan:me�����;:� �� 2����:,�i� ������� ::�; ��e�::!: �Ó���;I:'u� �u�:é
a pontificar. Com Isso o comentavam lances da parti- \·'.:l.dlnho e Osmar, Fellcita- área adversária. O T\ ncn- almente seria uma grande
Gual/_ny se retraiu, propl- da enquanto zéca, lamenta- mos s-esta oportunidade, aos eré, procurava se armar In'justlça para os POlltalistas.
tlando ão-"Figueirense, acen- \'.!. a sua má sorte na con- diretores, associados, jogado- Borges, Filomeno e werner, O Postal dominou dois ter

V E N D E S E
luar o seu trabalho, levando quist� do. tento inicial do I res e torcedores do clube A- r:unca chegaram a se com- ços dos 90 minutos enquan

_ ;or:stantement.e o pânico à Ftgueirense. E coa o ambr-: tlético Guarany pela gran- pletar, embOl'..... tõsse notório to que o Tarrhndaré ficou

MAGNIFICA RESIDeNCIA À PRAÇA GETULIO m�aco�:j����'ãO ganhou no-

ente bastante festivo

deixa-I
de conouísia, arreba1'anrlo

"u.
o jreinador Rozendo LI- apenas com um terce. raeão

-VARGAS N.o 23, SITUAÇÃO PREVILEGIADA, QUA'_ va tislonomia com o alvl .:�:v�s ave:i�a::�: eO�d�a��� �n:e�t%�\I�U�e!�!I��al:e���� �:ioP�:cu�::�, ��i=r�:�d� ���o th:e ��:!I:g�:��b��::c!:
�g��6�����ÉT�t6�LgETFERRE�T;Op6���0�LEA���: negro tentando a diminuição ração. sor e merecedor. o trio Que teria tal missão de uma nova partida e con-

DOS, paRA0 HABlTAYEL, ESTUDAM-SE CONDI- ;�I aC���:�:�� :=::o:::n:;_ Eis os dem'.ils detalhes: M.� �s CeU�7!�:� ��:a�ap:�e�al:� ���:�::mn::tel;C;;;�n��asn���ÇÕES. - TRATAR PELO 'TELEFONE 3482.
meta não caisse pela. se-

-

H Para almoçar e jantar bem, depois de sua a 1 L�.!ré. o Postal dominava nais, é que Os dois conjun-

ESCOLA TÉC'NICA DE C'OM"ÉRCIO ��r.:e�r:i��� ��:r::a: J:s��� U
.

casa, QUERF;NCIA PALACE HOTEL g ��ma: �:!:d::�Ch�o�"!:e���� ;�:od��:n:�lr':;�: aU�g��::
�adas, procurava o miolo embrulhar R retaguarãa do assistência. O Postal deten-

"SÃO MARCOS" �a::up;�:!�a�rro�e6=::d:l�� �, �����é�r��u��te:;�� oq��:� �:�����:s �:�i:::s:;n!����:
FISCALIZADA PELO GOVeRNO FEDERAL �i::.llpI��t:�:t�Oen���u��ro:� CLUBE RECREATIVO �b�O��;O �be�i��'Qaosu Cl���:� : �:�:� �:�:c�\e:o�u��

INSTRUÇõES PARA O ANO LETIVO DE 1961 d G DE N ti
1 - Exame de Admissã() ao Curso Comercial Básico �a, n�� a�����;:�ra� p�:::� 6 ,j A 'N E I R O al����;�,s�:�a��mfi:l����r: !Oe t;�!�nl�q�aVltÓ:!��ec;ra�

������ã�e��l'�: :: l:�í��o d�o!e�:����,: ���d�9f3e� pelo bloqueio, perdendo·�e
E S T R E T O

domínio àtimamente exer: em destaque MOlh'ado, Za-

vereiro, à!l 19,00 heras
irremediávelmente. Mas, I cido pelo cen"tro e um ouin- mir, Arilton. Nivaldo, Kna-

[i - Exames de 2.1\ tpoca e 2.1< Chamada ��:Utr��\;�:s�u:s�l� s���:� !�ia !:i�rta:�el��: :a:�;�ve� :::' n�s�;i:'el�:i�t:pa�lbi,
�[�:c;9,��r:/;r��.r��:ra�e _:°l�i;i� �:gf���:�;� para Osmar Que cruzando, nação de seus integrante. No Tamandaré: Nelsinho.

III �::::�m:;;:,�:��:'iI;:O��:�:a;;:'fev",ioo d., ���c�Et��f':��:Ea:a::� sr:::n���:�:;�:�:���!� Eb:I,���!�:�;o, o�::,���:;�
�9��c��a2�é3c�i��r::.Comércio São Marcos, fun_ �����;:a�:e t�:��� fá��e:�� �;�i;e�:u �e��u��t�� �ri�e;� ��l��:I;ÇãO�e��:���'no �ni�e!�
danará no Ano Letivo de 1961, com os seguin- Alves, Que poderiam respl- condições para Eqio Que por I san; Venicio (Nelslnho II),

tes .cursos;
rar agora mais folgadamen- seu turno deu excepcional- Borges, Robert.o, Magalhães

;���Sr�o ������:�I Bállico - em 4 sél'ie!;, equivalente �:��i:d�V�g::i::r!::�tr���s PROGRAMA no M€S DE JANEIRO :�t::e�::ã�s�r�u� lJ.rt!��é� I ;o::rn::�lhado; Nelson, Za-

CURSO Técnico de Contabilidade _ em 3 séries, equi- de uma jogada brilhante de DIA 26 - Bingo Dançante }(O do melhor trabaiho do mir e Ariltan; Nivaldo e Bi-

\'alente ao 2.0 ci-�lo do .curso colegial Newton. Agora. o marcador grêmiO dos Corrêios, que em- ti; Os:t;nam, Knabem, Osni,
Tôda e qualquer informaçcão poderá ser prestada aponta\!.! 4 �: 2. Mlnutoll a- DIA 2:< - Grito de Cnl'nn":d bóra sem jogar bém, era sem Edio e Gonzaga.

diúriamente, no hOI'ário das 19,30 à� 21,30 horas, na Se- pós o árbltl"o expul.!:ava Va- dúvioa, mperior ao seu an- Arbitragem de Agobar
notaria dn E!lcola, ii. rua Marechal Guilherme _ Gru· ,Unho e Osmar por troca de .'l.igorosamente sel'á exigida ti carteira tagonillt.a. Stintos com um ótimo tra-

po Escolar Laur() Muller. ponta-pés. Df\i, o Ouarany social e o tnlão do mis. 'Palha. Equivocou,'se apenas

FIOl'inllópoli.q, em janeit·o de 1961 ."ublu de producão e várias Como onze postalista lõco- em um lance (lUando mar-

HILTON PRAZERES _ Secretál"io vêzes esteve para marc.::r, movendO-Se melhor, Iterml- cou a falta fórâ dá: área de
\Ião fôsse o desempenho ma· nau a etapa inicial. Na fase Nelslnho em Erlio, quando o

gnílico do arouelro prêto e derradeira ainda a superio- mesmo fôra dentro da area
branco João, em mi'lnhá. bas- )'Idade pertend'. ao

I
Postal o Que seriu penalidade mn-

�a·:. te Inspirada. que forçava a cono.ui� do xima indlscutivel No mais
E com o Guarany atuando aegundo tento. Edlo, leve a andou certisslmo. Calmo,

levemente melhor, '.:. peleja opõrtunidade qt.'.·ndo lan- preciso não deu ouvidor aos

atingiu ao seu final. Gua- ço.do de::tro da área, pus- reclamos dos jogadores espe-

rany, era o novo campeão sou pelo seu marcador e a- clalmente do médio Filome-
:nirim da temporada_ tirou para carimbar o poste no. Uma bõa atuação.
Os torcedores do BUgre, in- , lateral direito co. meta de Benedito de Oliveira e Vir-

vadiram o gramada e foram Marco. Era a grande e!l;'llce .1:iIIo Jorge, foram os auxiUa·
felicil'lr os novos campeões. que se perdia: 'fes que corresponderam. A-

Diretores, jogadores, simpa- Ainda jogava mal o Ta- normalidades não houve' e

tlsantes e torcedores, conrun- mandaré. Vária� trocas fo- renda foi de aproximada-
diram-se no gramado, num CASA lAUDARES, LIMITADA ram feitas pelos integrant.�s mente de Cr$ 1.000,00. Novo
�Uma. de intensa alegrIa. A da vunguar(."a da jaqueta jõgo ceci t.ravado entre os

g:;u�:r�� Jo:a!,�s ��í��� MOVEIS EM GERAL l,:;de .sem apresentar me- :�::o c��t�7!���\iaar;r�I!�
_ ;�Joa�(i;�I��ndo �J; ����h���(J�l�S e��l'ad� in���:�\ �a�'r;:JÓ:;�oA��r2" x�

PRECISA-SE

CASA

Precisa-se elementos de bôa apresentação, Que de

sejem viajar e de elemento); para trabalhar em Floria
nópolis.

ótimo ordenado e Comiaaões.
'I'ratar à Rua Fer-nnndn 1\1n<,·I1(1.oo, (j - 1.0 anrlar

no horário Comercial.

ALUGA-SE UMA À RUA SOUZA FRANÇA, 20
TELEFO�E - S 1) 3 O

I

EXTERN ATO FUNDADO EM 1922

--\Curso Antonieta de Barros
Alfabetiza e prepara para os exames de admissão

ao ginásio
Comunico aos interessados que, de 1.0 a 15 de feve

reiro ellt'ará aberta a matri:::ula às quatro séries dêste
CUI·IIO.

Florianópolill, 23 de janeiro de 1961
leonor de Barros, Diretora

EXAMES DE 2.a CHAMADA E 2.a ÉPOCA
Comunico aos interessados que, de 25 a 30 do cor

rente, das 14 às 18 horas se achará aberta a inscrição
ara os exameS"" d 2-:8- ehamada e 2.8 época.

J.< .Florianópõlis 23 de Janeiro de 1961
�ii1.: �1 ",0,;..

.f �')1 ';\A,r.e:�or de Barros, Diretora

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Substituto do sr. Celso Ramos na FIESC:

lssume boje a �ire�ão �a eôli�a�e o �r. Guilherme Renau!,
Dilú Melo e Ivens Patrianova

Em Florianópolis
Dilú Melo, querida aCOI"

deonista, compositora, vio
linista, pianista, produto
ra e cantora de TV, eaco
Iheu sua "Cidade Magia"
para passar uns dias de
rértas, trazendo em sua

companhia, procedente de
São Paulo, o jovem cantor
catar-ínense Ivena Patria
nova. que foi seu aluno
na Capital da Guanabara,
onde ainda mantém sua

Escola de Mú!\ica e Canto.

nossa Capital c já bastan
te conhecida do público
I<'lorianopolitano, na inter
pretação da própria com

positora.
Depois de descansar uns

dias na praia do Bom Abr-i
go, Dilú segui rã para Pôr
to Alegre, a fim de rever

seus inúmeros fans e ami
gos e continuar a gozar
merecidas férias com que
lhe premiou a Tv-Tupi. do
Rio.
Na Boate Plazza, à. noite

de domingo, é que fornos
encontrar os dois artistas,
divertindo-se.

Cerimônia na Séde da Federação das Indústrias
Por força do mandato gnvernamen- colaboradores dos citados órgãos.

tal que lhe foi outorgado pelo povo cu- Da projeção, do trabalho e da per
rtnense, nas eleições de 3 de outubro úl- sonalidade do sr. Celso Ramos, todos es

timo, desliga-se da preaidência da Fede- tão a par de seu dinâmico desempenho à
recêc das Indúetrías de Santa Catarina testa da Federação das Indústrias.
e, conseouentementc dos Conselhos Re- O dr. Guilherme Renaux, por sua

glonui s do SESI e SENAI o sr. Celso vez, é um capitão de indústrias de gran
Ramos. de projeção 110 pais, oriundo de tradi-

.Seu 8ulHlt.ituto, como vice-presidente danai tronco bruaouense, dando à sua

da entidade máxima da indústria catari- Cidade o melhor de sua inteligência, de
ncnse é o conhecido industrial dr. Oní- seu inffltigávcl labor para o progresso

���à�ioRhe:::l�\�ll��dSee�� ����l�!��� Raos 3'oa������, C�i�����ld�� g:i�� m�:i�cíg��a:
lndúetrius à rua Lacerda Coutinho n. 8, zes do sr, Celso Ramos, como compa
ato em que compnr-ecerá o SI'. Celso Ra- nheiro de diretor-ia cm vértas gestões na

mos, demais -ttretores da entidade, dire- diretoria da Federação das Indúetriae,
tal" rio SENAJ, prof. Alcides Abreu. suo seu nome está intimamente ligado a tô
per-intendente do SEST, dr. Renato Ra- dos Os empreendimentos levados a cabo
mos da Silva. industriais, autortdadee e pela presidência do jlrgão.

NOVO DIRIGENTE DA lho do cônsul Carlos Re-
FIESC naux e ri. Nel1ra Wagner

O dr. Guilherme Renaux, Renaux. E' casado com da.
engenheíro-ogrônomo. nas- Alma Melcop, tendo if fi-
ceu em Brusque Ii. 2 de no- lhos.
vembro de 1896. tendo fi- Féz o curso primario rr

Escola Evangélica de Brus
que, doi; 6 aos 9 anos, ti
rando parte do curso se
cundário no Ginásio Cata
rtnanse. Em 1912 matricu
loq,:.se no {Colégio "Paula
Freitas, do Rio de .ranetro.
ingressando a sesuír na
Escola Polítécnlea, especta
usando-se em matemática
superior ãstce, química
biologia e mineralogia. En;
1917 prosseguiu e�tudos na
Escola Superior de Agrlcul
tura e Medicin'<i Veteriná
ria, aprovado com distin
ção em 1920, quando o go
vêrno brasileiro, como prê
mio, concedeu-lhe viagem
de aperfeiçoamento na sul
ça o Estados Unidos.
Na Suíça, foi aluno do

prof. G; m'artlnet, no Eta
blíssement Federal d'ESflaÍ!<
de Semenees, em sau.�annc,
onde Se familiarizou com

o, processos modernos de
genética. Em 1921 empre
erdeu longas viagens atra
vés da América do Nort.e.
frequentando c Agricultu
ral /COnege de St'.ilkeville,
procedendo estudoc no Del
til station, de stcnevme,
onde conheceu bases teó
rica;; e pI:_áticas da seleção
d� semen tes de algodão

Em 1922 retornou a Brus
que on<:le efetuou experI
ências ;;õbre a possibllida-

de ôc cultivo do algodão
em terras catarinenses,
chefi',mdo a conclus�o de
sua impossibilidade devido
à densidade pluvibmética
à énoca da colheita, Em
1�25 foi contratado pelo so
vemo paulista para !larti
etpar na (}Jr;Pllnha do ro-

���nt�ag�êl�u��t�adOd�, a���
seu ex-colega de estudos,
dr, Raymunct.o Cruz Mar
ttna, cultivou vál'ias espé
cies de algodão muito aoro
pi-ladas p,u'J. o clama e' so
lo de S. Paulo. Os traba
lhos tiveram lugar na ci
dade de Campinas e os
citados estudiosos, com o

Cruto de suas oescutsas
criaram a condição essen �
cíaf para que S. Paulo pu
desse incluir com vanta
gem a cultura do algodão,
capaz de concorrer com os

produtos de out:.ras proce
dências.
Em 1927 retornou a

Brusquà, onde, a pedido de
seu pai, velo dedicar-se

à cultura da mandioca em
terra.'! da(_:ue1e munícípeo,
e dlrlllir as fecularios da
cmprih'J, Em 1928 foi elei
to membro da dlretcrfa da
fábrica.
Em 1937 assumiu a pre

sidência da Emprêsa For
ça e Luz de Santa Catari
na SIA., senão, 'atualmen
te, diret.or- presidente de
'lmbas. Introduziu ro muni
ciplo varias culturas novas.
como o capim Elefante, o

Teosinto, o "orgo. o capim
GuinC'J a Soja e de ellpécie�
mais apropr!:das de arroz

e milho.

"Cidade Magia" é o uo

me de uma canção de auto
i-ia de Dilú. dedicada à

,
'lO

�
FLORIANóPOLIS, Quarta- Feira. 25 de Janeiro de 1961

o Presidente do T. de J. Convidado:
Posse de Jânio

Alvorada vg em Brasília
vg às 22 horas do dia 31
(lo corrente pt Traje blpts
Uniforme ou casaca con

decorações pt Agradeceria
o obséquio de uma respos-
ta vg no prazo máxil?� �e ':'
cinco dias vg para divisão :::.;,
do ccremonia.l vg Ministro -:::.
das Relações Exteriores vg
Rio de Janeiro pt Atencio_
samente Horácio Lafer
Ministro de Estado das
Relações Exteriores".

o desembargador Alves
Pedrosa, Presidente do

�'�'�b��ak1:iSi��tit�0::á�i�
Lafer o seguinte t_elegra
ma:
"Em nome do Presiden

te eleito do Brasil e senho.
i-a Jâuío quadros tenho a

honra de convidar V,
Exeia. e Exma. Sra, para
a recepção que vg por oca
!;iii.o da posse de Sua Excill.
vg oferecem no Pal�('Ío da

Estão convidados Os se
nhores proreseõres primá
rios!! secundários, estudan
tes universitários e edu
candários em geral,", pa.;·a
assistir ao Curso f.'Ue i'arâ
ministrado Dela nurrre
Professor Malba 'raneo e

«ue versará sõbre o aeguin
L'e tema: A ARTE RE CON
TAR HISTORIA.
As inscriçÕes estão aber

tas atê a próxima 2,a feira,
te tema: A ARTE d.e CON
ferido curso. o Qual consta
rá de oito aulas, as quais
começarão cliàrlamente as

20 horas' O curso funciona
l'á no Colégio "Dias Velho".
Será conferido aos partici
pantes certificado de apro
veitamento.

Os interessados poderão
fazer suas inscrições no

Museu de Arte Moderna na

COsa Santa Cat.arlna, com

a Profe:;sõ.'.. Neide, na Fa-

culdade de Filosofia cem os

Pl'Ofessôres do "cnl'r,lnho". ,- -,
Ou 1'.0 Colêglo "D1as Velho"
com o .Sr. Febronio Tancre-
do ele Oliveira, secretário
do curso da Cades,

GOSTA DE CAFÉl
ENT�O PEC4 CUÉ ZITO

Futuro Governo Catarinense
mos fê-lo Secretário da
Seguranca públi.ca, que
exerceu éom crit'rio e dig_
nidade.
Ao tempo da Illtervento

ria do General Ptolomeu
cle As�is Brasil ocorreu n:l

zona do ex-Contestado UT!l

ievante revolucionário.
O General PtolOmetl COIl

fiou a Lara Ribas a mif',
!'.ão de restabelecer a or

dem naquela zona. À fren°
te uma Companhia da PIl
licia Militar CatarinenilE',
hem eQuipada, seguiu, en

lilo. o Capitão Lars Ribu�
para Pôrto União.
Dent.ro de pouco tempo,

o disciplinado Comandan
te e "" sua tropa puzerarn
fim a luta, aprisionando o
Comandante e oficiais re
\'olucionários, trazendO'Of>
pam Florianôpolis.

O General Ptolomeu.
uem avaliando os sel'viço;;
do valoroso militai', pro
movell-C por ato de distin
�ào e Cravura.
Reformado, mais tarde,

das sua;; funções, o coro'
nel Lara Ribas. que é gran'
de estudioso das questõe:o.
pconomicas, tl'ansferiu re_
"idên('Ía para o Rio de Ja
neiro.

O� seus estudos e a sua
prática habitudinaria ga-
1'antiram-Ihe as funções
oe Diretor Adminístrativfl
do SESI. prestando inesti
maveis serviços a tão me-
ritoria instituição. .

Estudioso da nossa pro
du�.i'io. o Coronel Lara Ri·
bus já percorreu todo Ó
Ilordeste do país. tendo ex,
celentes trabalhos publi·
(:ados, devendo presente·
:nent� edital' um livro de
interessantes observaçõe".
É um entusiásta do tu

l"Ísmo, tendo em' Brasí!in
lu'ocurrdo junto aos pode'
res federais, providenciafl
pal'a o desenvolvimento rio
,Ui'i�mo no nO!lso país.

Coronel
Antônio Lara Ilibas

O sr. Celso Ramos, Go'
"ernador eleito de Santa
Catarina, num gesto de

justiça e atendendo os

desejos dos camaradas d:l
respectiva oficialidade
confiará ao Coronel Antõ
l!io Lara Rioas, a in\'esti
dura oe Comandante Geral
da p,.,]ícia Militar.

O Coronel Lal'a Riba.;,
Que é paranaense, ingres'
!"ou na milicia Catarinen
,<e, ao tempo do govel'no do
engenheiro Hercílio Pedro
ria Luz,
Portanto apenas do CUl'

so de Humanidades. en
trou pal'a as fileiras da
:nilicia barriga-verde.
Moco e idealista, inteli

gêncílÍ. brilhante, eSDirit0
disciplinado, conquistou,
dia a dia, a admiração, II

confianca dos "eus supe·
,·iores. Galgou, de logo as

primelras promoções, Fre.
quentava com os seus co·

legas as aulas de instru
cào militar e ch'ica, sendo
úm dos primeiros pela or'

dem de merecimento.
Promovido a oficial, te

\ e a honra de ser distin
guido com outros colegas
para fazer na Forca Poli,
<:ial do Rio de JaneirO, du'
"'lnte um ano. o Curso de
Adestramento e Instrução
ria tropa. em todos os fie·

lares,

Terminando com bri·
Ihantismo fi sua missão,
Lara Ribas retornou às fi.
leiras da sua Il'0pa, ('lll

Santa Catarina,
Oficial coneto, disci·

jJlinado e culto. foi :;e im
pondo pela sua condubl
elevada e pela sua fOi'ma·
di.o moral.
-

Nomeado Delegado dfo'
Policia re\'elou nas sua;;

funcões os seus sentimen
tos de justiça e bondade.

O governador Nerêu Ra-

DADOE:. BIOGRAFICOS DO

A posse de CELSO
Para a posse do no,"o �o\'ernador Celso Ramos, foi

clabol'ado () R('guinte programa:
DIA 31 DE JANEIRO

;�� 10 horas - Missa lSolene na Catedral Metropolitana,
As J6 horas - Solenidade ue Posc:.e na Assembléia Le

gislati\·a.
A" 17 horas - 1'l'an;;missão de Cargo no Palácio do

GO\'êrno.
'

DIA 1.0 DE FEVEREnm-
À::I !) horas - Posse do Secretariado.
As 11,30 llOrBS - Entrevü;ta Coletiva com II Imprensa,
À::I 15 hnrll's - A,udiêncÍ'11 110 Pa-Iáeio do Govêl'no ns

Delegações Políti('[l.J:I presente� àJ:l comemorações,

EM
qUALQUER
VIAGEM
AÉREA!

PARA
QUALqUER
LUGAR!

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
DIRETORIO REGIONAL

De acõrdo com deliberação dOi Mêsa, na qualidade
de seu pl"('sidente, e na f(lrma estAtutária, convoco o

Diretôrio Regionnl para reunir-se. nesta Capital, lIa
sede partidária, às 9 horas do próximo dia 29, domingo.
com a seguinte ordem do dia: aRSlllltos de interêsse
partidário,

Florianópolis, 21 de janeiro de 1961.
CELSO RAMOS

Presidente,

Quando um grupo de comerciários florianopo_
lltanos, alguns dia!; -:lIltes do pleito de 3 de outu

bro, anunriou que resolvêra, em nome da classe,
ofer_ccer uma caneta de ou]",) p:ll"a o sr. Celso Ra
mos assinar o têrmo de posse no govêrno do Estado
- a imprensa situacionista, falada e escrita, pro
curou ridicularizar a iniciativa.

A oferta - foi dito e escrito - se servisse
para alguma posse, t'el'ia a do -candidato oposicio
nista lia presidência do "Brinca Q,uem pode" -

tradicionHI -sociedade C1l.rllaVllle!lra desta Capital,
integrada por elemento>! de cor,

Ao lei' ou ouvir (I "gozada" pal:.I'(.'iana, os,'.
Celso Ramos não perdeu seu humor:

- Ê mais fácil eu ser deito governadOr do
que presidente do "Brincn". A crítica está mal
feita. Para o curgo de governador, satisfaço as

exigências cOllstitucionais. Para a direção do po'

pular clube carnavalesco, faltam-me condições es·

tatutárias. Mas.. não posso, de fOI'ma alguma,
deixar de receber eSfla homenagem dos prezados
comerciários catarillenses. Seria lima desfeita,
('omerciários catarinenses, Seria uma desfeita,
uma descortezia, Logo, tenho mesmo de optar pelo
gO\'êrno do Estado, NilO há uutra saida. Sou obri
gado a ceder. O gesto demonstrn uma confiança
tão i"rande em mim que, queira ou não queira,
deve .'ler corre8Pondido.

Folclore e 'Poder PúblicoPENALTY NO PTB---I
mens chaves" para os des- possuiu. Os descontentes, :
tinos do futuro govêtmo. eshmos certos, se enganja
Apelam os primeiros, para rão mais tarde, à boa sO
urrJ.. �olução mais alta, lução, de acõrdo com Os
que venha refletir com prD- bons principias oue devem
prledade, os desejos de nortear Os seus espíritos
colocar bons homens para de homens públ1cos.
os cargos, e não, bons car- A mã SOlução - está sim
gos para os homens. I:m.pri- - fatalmetnte redundará
mem n orientação de va- no des9restígio partfdárlo,

qU� oO�frl���rI:e le�����1 �:e�����: �!gl;��i:;;�e: �: ��I�t��:Cã�a� ��n���{ea��
do P'I'B confiou ao seu da bancada dos deputados tação de certa política pes'

Presidente, Vice Governa- :E:st:.e, acreditamos, é o soai C\ visionaria, contrá
dor Dontel de Andrade, a paralelo sensivel e perigoso ria aos interê!ses da maio
fim de que �eja soluciona- em Que foi colocado o Pre- ria.

da � "crise" dos candlda' sidente da agremiação tra-
tos às -secrebrias, foi me- balhista. Adotando a solu- Coloca-se () deputado
dida sensível. e porque não ção alta, provo(..fJrâ o retral- Doutel se Andrade, como o

dizer, perlgo,;u. muita cOrtezia, e_stão IM- jogador (!Ue \':i cobrar a

Está o deputado Doutel PONDO as suas condições venalldade. mã�ma - o

de Andrade, com enormes Mas, em contrapartida, co. penaltY pol'tlco, - que in

resf.onsabllldades :-a! mâos locará prestígiO fértil r.as depende do tator s?r�e,
_ CC.r. a faca (' o queijo, :luaS raizes de lIderanç.',is. mas depende da pencla,
romo se ciz. _ re�ponsabl, Dada uma solução. ho- pois exl::;t� no mage�toso
!idades esta� ('ue lndlcli- vera. o� descontentes de estádio P?htleo, uma gran-
Il.1.velmente repercutirão qualquer maneira. Mas, na de aselstenrla Clue vive a

na ;;ua posição futura posi· hora o que importa, é a expectath,'J.. do seu chute
çlo diante dos !eus com- BOA SOLUÇA0, dígna da decisivo!

panheiros :'.� I' rtido. missão que o PTB deverá
Nâo se oode �,egar, a e- exercer, '.:. !lartir do oróx!-

x'stência de um grupo de mo dia 31, quando lhe ca

b:sldente." flue � e volta berão R!! responsabilidades
::IS pr�t.cn.�ões do- de ajudar o governador a

1;��1e d:e, �j��� ,,����. ��e���il������t�� �a���·����Yã. '

Atos popu1ares autêllti
tOS e que refletem a alma
Fopular, "Boi de Mamão",
"Cacumbí" e "'Pau de Fi
la" vem se integrando ca,
(ta vez mais nos festejo!l
carnavlI.les.cos, Em Floria
Hôpolis, agora que além de
';arnaval se inicia esta ar'
rancHda em proll da divuf
:.ração das nossàs beleza,�
naturais, num plano de tu
rismo mais de que neces

sárió, seria imperdoável
que os poderes Públicos
de>!curassem êste aspecto
<lo apôio às tradições fol
cloricas.
É por isto, que num pla_

no de incentivo e divulga
cão, o Departamento de
Educação e Cultura da
Prefeitura, através do se
tor de Cultura e Turismo,
(,stá organizando uma

•I

grande concentração, pal'a
as vêspel'us de -carnaval.
\juando num concurso se

riio escolhidos e premi:\
(los 08 melhores conjunto,:.
Oportunamente seni pu'

blicado edital de inseri·
('ão, mas o !letal' de Cultu
1"Il e Turismo da Prefeihl
ra :lolicitn a todos os inte·
l"es.'!ndos eom IIUdOI'es ca
clal'ecimentos que compa
!'ecernm o quanto antes à
Prefeitura, onde tôdas IH\

informações lhes sel'ão
fOl'necidlls, bem como acei
tas a� sugestões para um
melhor planejamenlo d(l
que se deverá transformar
numa tradição pré .cama'
valesca flodanopolitana
ajudando mais ainda:l
transformar aGUo carna,
vai num dos melhores do
Rrflsi1.

SÃO JOÃO BÕSCO : Festejos
ProSSeguem com bl'llhan·

1.irnlO os feste'Jo.g em honra
ele São João Bosco na Igre·
ja de N. S. do Parto na

�I�ó�im�o�se���ã��;!:e
Jornal.

xxx

CoDi êsse "sense oh humor" o sr. Celso Ramos
prestou também sua homenagem ao ruidoso ran

cho carnavalesco, provando Que BRINCA QUEM
PODE ..

mos in1ormados, terão
pros,segulmento até o .pró-
ximo dia 31.
A barraquinha consta de

Ciuehna lle fogos, tõcra.- sorte
dI' dlversõ . Não deIxe de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


