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, RUBENS DE ARRUDA RAMOS ,

• o manifesto que u grupelho dominante na UDN�
, _ o mesmo que levou o partido à fragoro!õ8 de.!rotn III'

de outubro - iml)i.ngitl à opinião p��lic� do Est�do,
;��:���:e:�::a�';:��:�� oPOS'C�l)It1st*; fof ovo,

Dele não nasceU nada. Restou apehas o fedor.'
�e :!;::�; : :��:��:í�:�o���vr::::'d:e�n;ro:i:�::.
tra a soberania do voto popular que os escorraçou'
do P���. mesmo diapasão têm-afinadO! os co�enlá��
rio� �:�m::�:�: !a:��:ad��t����n:)t�Z�:I��liin_'
guagem dos representantes oposicionistas na AB-,
semb��,a'sentido comum duminn essa triangUlação:'
o seu desnível.

• _• Uma crítica honesta, elevada e constr.uhva ao,
" :�� !:I\'êra�: s��i:�nal:�z:�aã::' P:;!U�e:�t:::���:,I• em curso, com selort"SI ainda sob a direção de ele_,• men,los da administração passada, com grupos de

• trabalho ultimando relutórios que mostrem ao go-'
fernador a verdadeira situação do Estado.

, •
sner�'i��Il�I�::.et� :��;�:;�n�;to-�::O!�O�ra�i��'��.
govi!rno, decidiu alTn�á�la hllllhé�1 .n� plan�de, _ •
male��ê�t"��:s.I):��������I::�oi:r��:f���;:P:;io�t:��.
11100'ações cínica,s. intriga>:; pulguentas, injúrias, tl'l':"'
������I,ú:i��g(��d��:Il�ln���n�eSgUarda, no respeIto n,

Em vez da missâo fiscalizadora (IUe, nas demo-'.
eraeias, compete iH! Ol)osiçf,,�>; - "que também são,.
g'ovêrno" _ a triparlidn eqUille udenista entendeu,de a�e�a:u�:r:t�i��;:r;���;e� a obrigação e os de-'
I'eres decorrentes da consulta às utnas, NãO' se ins-.
�:,v�n�en�lrpo�!�a :ep����lÍ:i;: �it:�i:!!i�a :ocr��r;�.
fiscal aos vencidos, ,
as v:::u��:it:: ::n�:;'I� ::: ;:��)�i�::t:,s op�ições.

Mas, se essas oposições, ao reyés de assumirem'
;e�:�!a_�02 PaÚ�!:�C:�I:, asd:l�e��ei:�� 0:t�;�:��7�'
popular, contrafazem o "processus" democrático ell
não aceitam o sistema contraditório disposto pelo.
�:!::; - estarão os gov&rnos obrigad�s a conside�.,

A resposta não comporta dúvidas, •
ntHo��saeso:a��;���c����::n::t:: s�:;:�a�rze::�: ::.
Brasil e, dentro do Estado, na I,ma Capital, cabe ao'
gOvê:::o�:!��v��m�su�g:o:�i��a��::o� si:�e::;�:�:.
COm a herança de calamidade publica recebida, perca'
�:�o!e::eo n�:mq:e::�e�:�:�ta��!ti::�r:::�!:e�8�:,
outubro, ,
,

Se a oposição em I'ez de oposição pensa em ser,
�h:':::�::I����:al�eq��o::;�!�..es�sd�e::��:���'
Udades dessa atitude. •
ltIeh� :v::�ã�� hoje tem 8 serenidade.de um chama-

JII
"'-�o.:�n�n�:u� ,JII

•
, ,

'E�u���ã�, 11 ��:&�t;fer.��
erguidas. No entanto, da
parte que com,petla ao gu ...

vêrno udentsta o que foi
feito? Nada ou Qua!le na ..

dia. Ai estão as ruas ,pOr
calçar, ai está o Miramar,
aí estão as demais coisas
IPrevIstas ,pelo têrmc de
acôrdo. E nunca aVante,

Muito emcc-a o mesmo
acôrdo atnda Previsse que
os serviços referidos nas
letras A B, e C "deverão
ser executadoS! até .1958".

Sucessão municipal
paulista: 8 candidatos
S. PAULO, 25 (V.A.)

- Encerrou_se ontem, às
18 horas. na Justiça Elei_
tal/li o Prazo para registrO
de candidatos a. Prefeito e

vice-..prefelto, no Próximo
pleito de 26 de marco. De..
poi,s dêsse Prazo, neanuma
nova candidatura poderá
ser l'eglstracil�, e, para a

retirada {las que 'Já estive_
rem lançadas, será, indls_
peneável 1'. manifestação
de v(fltade do próprio cen.,

dic'liO interessado, em pe
tição Co ser encaminhada
[10 TRE.

Joel Nelli lançado paru
vice do Sr. Prestes Maia,
UDN. Na tarde de ontem,
segundg se ir:J.forma, o
candidato teria enviado
carta iao partido, reertr...
mando sua recusa. Info�
ma-se, paralelamentÍ'!, Que
Os elementos udenjstes res;
pC''1.sáveis pelo seu lança_
mente então rr:.zendo Pres
são para demovê...lo deste
intento. O caso deverá ser
resolvido hoje,

Emílio Carlos (PTN e PR);
Cartidlo Sampaio (PSP);
Fuj-abulín! ,Túnior (PL);
Rui Nnvais {PSBJ; José Ci
1'110 (PRP); Juvem.al Rodri ..
gues de MOralt (PSD) e

Hugo Borghl (PRT).

Para ('. vtcecp-eretrure
foram lanr.aelos os aeguln;
tes nomes: Freitas Nobre
(PSBl e Ar,ão aoctousea):
Carlos Joel,Nell (UDN);
Luíz GlIcérlo de Freitas
(PR); Wilson Moreira da
Co!!ta (PRP); PedrO Fan_

!!'ói'1iello (PSP); Emílio
Meneghini (PDCl e cap.
Joaquim Leite de Almeida
[PRT).

os CANDIDATOS

São os eeguíntes os can;

didatos a prefeito: Prestes
Maia {UDN, PTB e PDC1:

Catarinense de
Letras

Concursos ,li1erári os de 1960 e 1961. - Recepção de
acadêmicos eleitos. - Candidatos ce ncs e prováveis a
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e�:;=�iz�;ei�ãt: ��
nome, InsCreve�e, no róJ.
do!! rOue nilo podem .ser
slncerQ.\l', desde r-ue foi fal_
so, foi juo:!a.s. rol traidor,
do" PróPrios co-mpanb,ei..
ras, (1,09 m'9i1t humilàet
córretiglonários, conforme
documentos a qUe se deu
amola oubllcldarle! E são
assim, um Por um, 05

����!:t�OSem ��ant�P��i:�
rlna. Mas o grave, o aber�
l'ante, n indecente mesmo.
está nn SeU todo. no seu
conjunto: o as"rJlto '8OS
cófres públicos. pela Porta
dos fundos de um testa�
menta. Por êle mataram
as ah'.lçõeS republicanas
deses terra; POr êle, assas�
slnaram a história de"
honra 'e de nobreza
Que vultos eminentes e.!'�
crevei'am para a pr)�i.eri_
da de. a ,austerídad:?, da
terra de Saf'ta Catalina
na eXPressão de Nr.rêu RI,} ...
mos·

E dizer_se, que ainda
qUerem tocar o Zé Perei_
ra, , ,. Que toquem, que
desafiem, que rufem OS
tambôres, ..

Ma .. mudem I� musica:
DePOI!! do flue fizeram;
depois do que desgraçaram;
dePois ('rue rerbam, sejam
coerentes ao menos uma
vez, E troouem. o funeral
pela luto e _pela dor que
nos legal'3m.,

im agia o govêrno udenisfa. ��\'� �VISnAS OfiCIAIS
� �ue �e e I'a t � t' t���

- � o Oovern adcr C.lso Ramos eeteve em visita oficial

r!lS V r m ser evecu 9 9S 9 e nan :�,��n7a;a��s�,�nv:��s�'il���:�:�m::;;:�;?d;:d°:'���,:'U &. U U U Grunewald e oficialida de do seu estado maIOr.

�ram uem iDicia�as
para os de boa ré, que ainda acreditam nas convarst

nhas udenizantes, aqui temos um exemplo da maneira

:::e:e�eC�:�i:: �nf:::s:l�� ��:;I��I��:P!I��:;:se:l�:
dos dele estão certamente lombrados. E por êle se poderá
tirar uma prova, saber se o governo do Sr. Celso Ramos

esu mesmo -exegerando'',
Trata-se nada mais nada menos do que o Termo de

Acôrdo celebrado entre o Governo do Estado e a Prafai,

ture. em Novembro de 1956, na Sala de Despachos do Pa

üda, I! atendendo a Intarêssa recíproco do Estado e

Munic!pio.
por êie a Prefeitura cedia (como cedeu), devidamente

autorizada pela Lei n. 261, de 8_3_956, por permuta de
oons rmôvets e serviços, o terreno do seu património ocu

pado pela Prnqa General Osório, pai'a. nele Ser construido

o novo Edifício do Instituto de Bducaçao.
O govêrno Por rua vês, menta da Major costa.

comprometia... te, e':1 tre vá., B - Alinhamento do
rias outras Coisas qUe não Jardim Ollvell!.l Bello, na
citaremos de momento. ao direção da Tenente snvet;
gulnte: ra, compreendendo obras
A - UrbaniZação, com�, de "terl'apllanagem. remn.,

preendendo a pavimenta. cão de terras. calçamento.
ção inlC?ral. c�i'alização canal):..!_ção de águas nuvr;
de âgtfl fluvial, noVOS ar-' aja e nivelan�E'7to do que ee

rlk1mentos e .arborlzaçao fizer necessário.
�

O único candidato sobre
da área limitada pelas C - Reconttruçao do cujo regi!liro palram dú-,

ruas Anita Oarlbalni. JÍl� T_rapiche Miramar, �e 11_ vidas é o o do Sr. Carlos
110 MOUra aêcc 'ruot. R. Cardo com o uroíeto e

Gal. BluencOurt, Av. rrer., planjJ1s aprovadas pela

a d
.

cílio Luz R. Bulc5.o Viana Prefeitu�. ca emlae Av. Màuro Ramos sendo Parect'_noS que a Pj-efeí ...
que o calçan:t'lto desta se tuj-a cumpriu com a parle
prolongar�a até o- cruae- que lhe competia. pois que

�r-_�_� _

Nossos flagrantes fixam aspectos da visita, vendo-se: na
���m:i�afi:���·d:d!.o:e�:a�:;u:cIa, �n;;��:!�al��t�:a�nJ:
se despedia, cumprimentado pelo Almirante Aogusto
R. Grunewald.

n �a,,�a �O zr P(RflRA
Temos ouvido, utrués
c",.;.,emissõra onerosa da
UDN e com Os comente.

cadeiras a�'
,
a va -(IaS :;-. Centenário de Iruz e-Scuse, �j�i:·'.J:''''.;�;:;'�I�i��t

,.
�

'-'I-
. if caos de. diSCUrsos ali PrC ..

S
-

iíora .
J ' se, os. Jornalistas Martmto l !"ltlUciados pelos deputad s

- ecçao. I ora. .� ... �
� .��;���e R!!JWlil df>j ����ês='o� �g��

Inscreveram-se. aos prê -

- -?m abrIl e m.alo Serao E. passivei tambem a mado grupo mustC!.l1 do Ze
mias de CONTO,(POESIA e recebidos, respetlvamentc, candld�tl_-lr,a de No�berto Pereira. Quem conheceu
ENSAIO - seis candidatos. os senhores Wa_Lter Piazza (' Ungal'ettl a cadeira numero 'as atividades parlamenta_
Não houve inscr�ão aos �rnaldo Brandao. Este, pos 26, anteriormente ocupada res �ê3seS rep:-esentantes

prêmlol> de HISTORIA, RO- si.velmente� por Maura. de por Adolfo Kond�r e para nas Prisc.as éras do des_
MANCE e TEATRO.

. Sena Pereira e aquele por a qual pretendia mscreVer- mando PolitiCO, há .. :le tel
O mesmo acontecendo re- Oswaldo C�bral. . se. Jorge LaCerda. Essa ca notado _a mudança, a trans

lativamente ao Instituido Walter Plazza ocupara a delra tem por patrono Lau� formaçao ,_ reviravolta
pelo Govêrno do Estado e a cadeire numere>- 31 que tem 1'0 Severiano Muller. ,á.imbolos' do engodo, dà
Aeaclemia às comemorações por ,atrono Souza França Dois .. ,-.nteclmentos assi- insince:-id.3.ue e da hipe_
do Centenário de Hercíllo e foi ocupada por Henrique nalarão a vida da Acade- crisia ccm ('1_ue escondem,
Luz. Boiteux e Arnaldo Brandão mia. ainda este ano: as so- a03 berrOS, na oooslção,
Os premias serão entre- a de iHlmero 1, fu�dada P?r lenidades comemorativaS'ao a silenciQ!:idade _dos des_

gues, Se houver candidato Clementl�o de Bl'ltto e cUJo 1.0 Centenário de Cruz e m.,"dos de governo. Ne.
venct'dor, em sessão solene patrono e Alvaro de Car- Souza, as recepções de no- nhum. ato do governad!r
da Academia, em março do valho.. vos_ f'.eademicos e a Insta- �elso' Ramos,. UOr ma�s
<lno C'orrente. Podemos afirmar que se laça0 do Secção Editora que slmple�' oue sela, Dor mQl'
Dentro de quinZe dias de :n:"creverão às cadeiras: - publicará obras inéditas ou bUroCrátiCO" e necessã;'I?vf'l'ã.') ser abertos confor- numero 14, vaga desde a esgotadas de escritores fa- que. �e recOnhe�;l delx,·

me vem fazendo a'alta ins f�.ndação da Actl.demia e lecldos, e trabalhos de au- de ter, da BANDA DE;
tituição cultural catarinen- numero 22, que foi ocupada tores vivos Sem recursos eco- T�ÔRES, tr.atamento
li'e, desde 1957, os concursos por Nereu Ramos e tem por I,omlcos para os editar. II?-Jl1r�os�. �fenslvo, agl'es-
literários correspondentes patronos, rGSPectivamente, Estr.s são os motivos que SIVO a dJgmdade do Po�el'
1:'.0 ano de 1961, Carlos de La�er9a, fu":da- tornam desconhecidos no � do .1)0:0, flUe ,o sustr. 1,a·
Ha'lerá' um prêmiO novo: dor da Asso,claçao Brasllel- Brasll a literatura de San- A� veze... e P. voz do d�pu.

�gIC:�;!hOr trabalho sobre �li�:il;mk�en���, e I�oé���od: I�t;sa�::�n�eiaO�uh���:n"sel�e ����eat;�J�a��dlc:!�ie���
llOmen! de letras catarinen :cabalham. nefl;d!J!'as .�o Comando da

PolICia MIlitar, referenda...

das pela lei e pela descên,
cia. e 'Jssim ·:.ão f�e,.
ill":.f!smo assim - repetimo�
- :.'11taria aUto:·idarles'-:o
reclaminte Que sendo tam_
bem mWI<'ar. negou o ju�
ramento à di!;Ciplina, a ..

plaudindo e defenrle"do a

famigerada masórca de
Aragarças· OUhl.-s vêzes', é
a .. falta (t�·oante

de
Sebastião s, . conha-
riando Co � ênCias pú ..

blicas que tó agóra, neste

�st���'r:â��a�:!l!��r;��i��
\\J., esquecido ele PróPriO,
de que sôb .a batuta dn
aua lide=ança, veículos do
Estado, .foram ,passear o
d'l.pudor do eX\. governo,
nas estâncias Partlcula;:es
e l'las gara'?:en� de falsos
donos, Em outras oportu ..

nidades. Quem fala é La�.

Notícias do
�ofary

NO (lia 23 dêste !!Ornemo_
roU_se '_ data da fundação
do Rotal''y Intarnaclon;ll.
foi Sel! fundador o advo
gado nOl'te .. :t.T• .f!ricano
Paul Harl'is.
Instituldo em 1905, lI1a

��;�de I�ie�:���gàl o ��
completando o seu 560. ano
de vida toela!.
Em reunião. reallzad'a na

5a. feira última, o RotarY
Clube de FlorianÓpolis CC_

, :e�g�:h�r�ve���tt�����
Cunha proferido a pai elO ..

tr,a alusiva à data. '

Nesta mesma reunião
reallz,Jram_.se as eleições
para I) futUro Conf:ei"ilo
Diretor que dl,rlgiIiL os

destl<:'lOs dessa unidade ro
taria no periodo 61-62, a.

inicial'�'l1e em julho Próxl.
mo vindourO,

O novo Conselho DirE!
tor ettá .t.. sslm, Constituidú
Preslde:lte: Tom Wildi
Vlce-pres.: Jorie Daux

lo. �ecretárlo: DomingoS
Trindade
20. secl'etá1'io: Almiro Cal.
delra de Andrade
lo Tesoureiro: Paulo S.
Guimarãe!;
20. Tesoureiro: Roberto'
Bessa
Direi ..

· do Protocolo: Os
waldo Ferreira. de Mello
Diretor Sem Pasta; R'ln
dulpho Cunha,

Simpósio sôbre o impáclo do homem

na Vegetação Tropical
Mais de 30 cientistas

compreendendo botânicos;
sUviculto�es, geográfiGOS
e .ant:-opologos, Proceden_
tes de onze paises e ter_
ritÓriOs, participaram re_
centemente da Primeh·a
,reunião cientifica jnter�
nacional, realiZada nl

�ova Gui'ne Australiana,
com o intúito de dlscuttr
o Impácto dó homem nas

flOrestas trOpic·_'.is"

urgente necessidade de
Promover pelloulsas sôbre
os efeitos negativos ela
atividade huma'::a nS! flo_
restas tropicais.
A reunião foi p,tecedida

par um Simaós10 realiza_
do e:r,- Bogor, Indonesia,
em 1958. t:ôbre'a vegetação
dos trópicos... úmidos, na-

gl��i�il�g ct��nct��é:i�h�
pelo C(,I�trQ de Cooperação

Científlcn da UNESCO na�
ra o Sudeste da Asi.t. Foi
rpr.omendada Igualmente [I

r�1lização de um terceira
sImpósio, dentro dos !lré- r"------->..,
ximos dois anos. a fim de
serem' examinados Os rf'�

sultadoe de recentes pes
quisas ecolóf!il'8S sôbre Of:

h;.áPicos úmldo�. '- _

CRICIUMA LOCAL DE
[UMA GRANDE FESTA
COM A ESCOLHA DA RA!
NHA DO MINERIO"
Não será surPresa para

a sociedade c:atarinense
qua'ndo divulgamos neste
matutino '.;s arrojadas
promoções do nosso Cra-.
nlsta �'oelal RADAR" que
com a sua. coluna, vem
movimentando SUrPreep._
dentemqj'te o movitlJMlto
social nes,'_ Capil;al e aga-.

d� �ste:J��de pelo interiOr

Camborlú foi o Municí_
pio privllegir>do no come_
Ço do .ano, quando mo seu
majestoso balneário. foi
realizada uma grande feg...
ta com a eleição fk Rai_
nha do AVântlco Catari,..
,!)ense.
Com uma nova ideia do

me�l'Ilo CrOnista. Criciúma
foi 'ponta(ih como loCai
para uma I!:'ande reunião
de congr9.çame"lto social,
que �'centlvará a sociedade
de daquela -cidade, conhecL
da como :'l "C9.pital do
Carvã('''. .. Programação
se-:á 'e� .. borada e ó'entro
de poucos dias divulgare-.
mos nel'te matutino e_r

"primeirn. mão", oS deta�
lhes ...

O' referido simpósio foi
pat�'oclnado pelo Governo
austl'allano em colabo1>8,
çãÜ' com o Centro de Co-.
operaçãQ CirníQca da
UNESCO para o )Sude�te
da Mia. NêI.e cientistas da

��::�:�àn��:�t�ia�����"
nesi�, �ilipina�, Malaia,
TerritÓrio de Papua (! Nova

�:::éT:iiA�;:�k'ro�i�r��
Ideias du:-ante seis dias.

Entre os tóoicos discu ...

tidos pelos técnicos dUl�n..,
tt( o simp{do destaca'!!: ....
,'ie Os- efeitos><4tas CUlturas,
dos incendlos, '!".as· mat�.s._
da ,pas�em de animais
doméstitos e d'3_ rotàção de
safraS" sôbre as florestas
trooic'ais. Os cientisl'}S rr�

come!,dara� à UNESCO �

DR NILSON PAULO A DISPOSiÇÃO DO

COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS
O Governadc.r do Estado,

sr. Celso Rnmos, em recen�
t,e de!ipacho, colocou a dis
posiçãn do Colégio Sagrado
Coração Cie Jesus, o Prof.
Nllsor. Paulo. ordenando

CJile as despesas efetuadas

���sa��I�o bO[�:�ed�o��
tudo" Serem conferidos
velo I!stabelecimelnto a a
:unOJ pobreS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FlorlanÓ'polis, Domingo, 26 de Fevereiro de 1961
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A::����O�AMILLI ILara Meyer cujo deseparev

LEMOS ��::�\: ���er:���s ����::: 1
Com satisfação registra- industriais e comerciais do

Imos em data de hcie mais Paraná e Santa Catarina
um aniversário natalício da em cujos Estados mantinha
exma. sra. Maria Camilli por tradícêo de família as

Lemos. suas atividades oroãssío-!
A aniversariante que .;nais.

-

Icompleta 81 anos as felici..

tecões de O ESTADO. I O sr. Paulo de Lara

IMeyer, filho de famílias
FAZE MANOS HOJE: tra�icionais paranaenses e

- sr. Ari Silva catarínenses, nasceu no
- sr. Hernani dos Prazeres município de Palmas, Pa-
- sr. Alexandre Berteé- raná e era filho do saudoso

nolli fazendeiro Cap. Francisco
- sra. Raquel Ramos da Mey8l', natural de Jaraguá

Silva i do Sul, neste Estado, e da
- sra. Nedola Nabuco de ' Ibona. Sra. D. Francisca

Freitas Lima de Lera MeYer. Palmense
- sra. Hilda Luz I de nascimento.
-

;�!:�aMarília BOiteux! O ;r. Paulo I\I.fuyer, além
_ sr. Coronel Trujillo Mel- de grande fazendeiro e in-,

lo ! dustrlal na sua terna na-

- sre, Heloisa da Silva tal, foi prefeito municipal ��.... .,. I
...... .-_,,- �.

Hoeschl .do município em que

na,-, ,_ co'''''''ar/m'-ardrvc: Sori'nl'S'- srte. Norma da Silva' ceu e os seus serviços à sua "., i1liv/j vlllv.J vI '-",. Eis (IUC o obedecer é melhor do que o sacrifício, c
Ramos .terra são incontáveis, ten- o atender melhor do que li gordura _de... carneiros. (I Sm

- srta. Maria Terea Praun 'do inclusive, defendendo a

�
15.22.) Ler Rm 6.]5-23.

- srta. Jacira Maria de legalidade, comandado uma

� (J{ _ __.' .:
..........

Paula força em 1932, na chama- _� Segundo a declaracão de Samuel, o rei Suul, de
da revolução constitucional. Isr-ael, não obedeceu plenamente à vontade de Deus na

Falecimento ; �aulo de Lara Mey�r era -uerra contra os amatequitas. Foi condenado por flua
PAULO DE LARA prll:no do nosso .partlcular PITU

.lesobediên c ia à vontade de Deus. Aqui está encarecido
'MEYER arrugo CeI Antonio de La- ,� CA CIRCULOU PELA NOSSA CIDADE. PELO CONVAIR CRU .. ' ') fato de que () primeiro dever no servil' a Deus é obe-
Faleceu ontem em Curi.. ra Ribas, radicado neste &.. ,ZEIRO DO SUL, O APLAUDIDO ARTISTA DO t;INEMA NACIONAL VOLT}' .Iecer-Ihe.

tiba o senhor Paulo de tedo há mais de 30 anos. HOJE AO RIO
, O própr-Io Jesus é exemplo de obediência. Obede .ceu

III tacitamente à vontade de seu Pai em tõcas as COUMS.

,
1 � O movimentado Chá em home , , Portanto, seu sacrifício foi efl c az na. -edençã-, do ho-

nage� a cxma. .sra. Beatriz Pe- 7 - O jovem sr. Clovis Balsini err.' nem de todo mal. Qualquer sacrifício que Jesus tivesse
, d.em':l�·as ��os, fOI um gesto muito su.a recente estada em nossa Capital,. 'e ito. sem obediência à vontade do Pai teria sido enefi-

III simpático a ilustre dama, onde compa« foi homenageado com um jantar. ,�'az na salvação da alma humana.
'

• ::c:�ef:::le� ��:��e:e��or�u:aHno�J m:is�l���e���a c�:�neeir�e ��u��:' lillgt�: e���v�fi�!�i�o r:��t:ri��t�.u���: :iH�our���1 ddeêl��e�
, artisticamente decorados com ortêncías volta acircular em companhia do diS." Duque lhe disse: "Mandei chamá-In para ouvir minhas

11 azuis, deu um colorido todo especial a cutido advogado Rudi Affonso Bauer. , .vdens e não para eu recebei' ai> suas".

• �::1t��t�n��a. �:�e�7ci:enfeasto= 9 _ O Governador do Estado sr' CíPioN; ::;,v��:e��a�:.us II submissão é o primeiro pi-ln-

• convidadas de honra cara o movimen , Celso Ramos visitou, o comando do 5."

"
tadc e elegante Chá, as ermas. senhoras Distrito Naval, sendo recebido pek'

, Edith .Gama Ramos, Ruth Hoeocke da Cont.ra Almirante Augusto Jkadernar....
f Silva e Lic!l..ster Machado. cker. e a oficialidade

daQUelt!"oman_1II, C<. / do. _

_. •
-: 2 -+ Diva Marta Carvettvi e Carqlerrj y".�...�� -

II.. Rosa) Caldas estão dando 'show' na 10 - Heloisa Helena Til-" 'arvalhc

, quadra de Tenis do Lira. A assist�ncia rnircou (;.seu casamento para li mês df'
• para os brotos em focn tem sido. bas- maio próximo.

, _
•

tente favOl"áve1."
•

.• 3 - Da direção gera! do Ri,Ç', dos 11 - O Vice-Governador �outel dt'
• fe�!�;� �:r:��/�a:SSi���:c�bo:r ri:� t�:r�:�e�lmoça�� no -reSUiurante do,
I files realizados nos Estat('s: Paraná, �

� •
_ ,'. Santa Catarina e Rio Grande do Sul. on!!m�I::��are�i�����, ah��=�'::;i�.'

_ '4 _ Participei de uma elegante. e ,na Maris Rosa paulista que circula elT' Não procura li minha Ilrópria vontade, e, sim, li

r, m9vimcntada reunião onde certos con.. nossa cidade. •
daquele que me enviou. (Jn 5.30.) Ler Lo 22.39.46.

!. ��:a���v�1; :�ttE�::l1�o���\�!S�r?st�ts: 13 -Já estâ de volt.a de sua tempc-' Qualquer equipe de atletas deve agir em conjunto
I. •

J. fim de obter êxito. O� sócios de uma emprêsa devem
O Â'.':. salgadinhos em ('u�tosas salvas de pra., r�da carioca �nde .enfr�ntou .;;erio ves�1II olltordar na maneira de agir, do I:ontrâl'io a emprêsa

• ta circularam mUlto francamente. A tlbular, o mUlto discutido Arthur pe., não perdurará. A vida do lar deVI! ser harmoniosa a

I! fest,a estava bem internacional. reira Oliveira Filho. fim de ser feliz.
OSVALDO MELO .• .

1
.
, Há uma fábula a respeito de um homem e sua es-

FLORIANÓPOLIS EM FóCO - O apressamento de' 5 --:- O 'c;olunis�a Social Sebash�o 14 - O .dr. �lexandre We.ssner, adIe., :'Ô:;;il que IHlxavam as estremidades duma cOI'da caida
medidas para atender as indispensR\'eis necessidades dEi • Reis, lá está selecIOnando garotas bom·. do. de In:llgraçao da Embalxa�a dos. �ôiJl'e a casa. Nenhum conseguia P,IXa.}· a COI'da de ci
fazer andar a Capital do Estado está sendo objéto prin- • tas e elegantes, para a parada de ·ele- Palses BaiXOS, esteve nesta CapItal en. ma. O('orreu a um dêles dar a volta e ir ao outro lado e

dpal do sr. Prefeito Osvaldo Machado no que tange a , gância Bangú. na cidade de Itaj.aí. vi�il-a ao govemador Celso Ramos, d�.,' puxar junto. Quando feito isto. a torda foi tirada de
vários sectores do andamento de obras iniciadas limas e , pOIS de percorrer os nucleal'> de colom..... ;imn .com faclidade.
planejadas outras para pronta execução. 6 - E por falarmos em Bangú. já zaçã holandeza no Estado. III Ni't.o temos qualquer pO::)!'libilidade de vitória final

Sabe-.se que não é da noite para o dia que isso se , estão com datas marcadas �ru'a 8I'eali-·
. • �e !)uxamo,; contra Deus ou em oposiçào ã flua vontade a

(o.nsegue, pois ao homem não ,é �adc .

o poder_de fazer • zação de n,:vos desfiles as cI,�-ades:" L�... 15 - Os cas�ls: dr. Cesar. Gomes. f' nosso I·e�p�ito. Nosso mundo só opel'"rá como Deus quer,
milagres. mesmo porque os proprIOS milagres sao a exe- .jes promoçao do Clube da Lady dia Carlos Gomes, J�ntav�m no lestauran..... Nossas Vidas somente podem ser felizes e f!'lltuosas
('ução e prática de leis naturais. f 11 de abril, Joinville, promoção Socie� te acompanhados do .SI·. Luiz Teles.

AlIIlllua.ndo
J'izermos H vontade de Deus. NOSflu vontade,

A.sit?açãO
financeira, da. Prefeitura era pessima � t dade Amparo aos Tuberculosos dia 25 sra. dr. Cesar (Marm Helena) Gome�1II po�·tallto, deve .�er submetida à sua, de

mO.do que não
(.gora, qu: medidas saneadoras se f�ze� sentir, t:ma � de abril e Rio. do Sul, dia 20 ele maio, durante o jantar foi bastante (:omen"1I haJa mBis duas vontades, .mas flPem,s- uma. Como Jesus,
t ecuperaçao se proceSRa dentro dos limites do possl�'el � em prol da criança pobre. tada a sua beleza. devemos estar aptos a dizer: "NilO se faça a minha
(, trabalho e honestidade recomendados. ..._ .....

-AU-L-AS-D-E-�I-N-G-L-E--S
---- ..

-O-1IZ--]3V-� -os-!\ontade,
e, �tm, a

tllO�'R(D,"'ç"SÃ20242)Lutando cont.ra as intempéries que castigam cone- "

tmteme�te a cidade, principalmente nestes últimos me-
f1;)S os serviços municipais de obras públicas continuam
de�dendo esse setor da vida· da Capital. Sente-se é bem Inslituto Brasil-Estados Unidos i OSOl109VS

\
ó Deus,'_nosso .Pai. Il�d3 pOdem.os escond�r de I.i.

verdade, a eompleta fa)ta de -colaboração, por exemplo, Tu sabes quao obstmada e a nossa vontade. Ajuda-nos
de muitos PrOPrietários que teimam em deixar os pas- A dIreção do IBEU COmtllllCa que se acham abel- a submelê'la a ti. Habilita-nos a nâo ter outro desejo
seios de suas residênc-ias em l".stimável estado de .con- tas as matrículas para o CtU ,,"o de JpgLês.r A ... aula� terno1____ que não o fazer a tua vontade, pois tu queres tôdas as

;:ervação. É uma vergonha mesmo, o que se vê neste' início dia 8 de março próximo. ",;

I
O::OW;3S boas. Mediante Jesus Cristo nosso Senhor, meg-

particular.·Por outro lado, a T,ecessidade de

PTovidên-1
Aulas diurnas e noturna3.

V E N D 'E _ S· E Ire da oraçâo perfeita: "Pld no�so que eghís no.': ('éu.<:.
cias urgentes que venham coibir esse ·desmazelo. Tudo Cursos especiais para crianças. Amém."
chega a um limite, fora do qual não é passivei transigir. Informaçoes· diariamente na f'ecretal'ia do IBEU.

VENDE_SE 2 LOTES à i ....�,..,..

Fala.-se que o célebre monstrengo, o Miramar, vai Rua Felipe IS.chmidt, 25
rua Servidão Barreto pr&. PENSAMEN'fO PARA O DIA

-

em muito- breve .com a preciosa e indispensavel

COlabO-1
Edificio ZAHIA 6° Anrlar. , ximo ao 14° B. C.

,ração do dinâmiC?o governo do sr. Celso Ramos, passar' Fone 23fJO.
Tratar à rua São José "Nossas vontades Rão nossas, não sabemos como;

;��d�o��:��s '��r6:�a�'e��:t�::çt;� d�r�v;!ê��i:s dees6:� BANCO DO BRASIL $-. A., .215 - Estreito_1 �ossas vontades são n�=��:� ��I;�ac�:;ê�I�:lst!�i�:�'
'i:�;i:�:;l:f�l;�:i��'�i�;i;t";!� ':;::;t?lha�o'A"su:s�;���; CARTEIRA DE COMÉRCIO�EXTERIOR
serão objeto das preocupações do governador do Muni- \ A V I S O ........

������ �;ri��� :e�fl�:���r:sen��e:ç�:sssf::/dr��'ol�:;ur:� A CARTEIRA DEl CO-l\rnRCIO EXTERIOR torna �,;s&b \

firande parte o tão discutido problema tul'istico.
. I Público que acolherá ate o dia 4 de março plOXlmo, pala I /(EN�l�TO Vende-se uma loja. no Canto ótimo ponto e com

Cont.iuuam tambem os trabalhos para a construção licenCIamento em cruzelros, nos têlmos do Convêmo de �ll" bom movimento, explica-se ao interessado .0. motivo da
do viadutO" do' Estreito que vão par sina.l, adiantados. ComêrclO Frontemço firmado 10m o Paraguai, pedidos � venda. Tratar tel. 6365.

.

A,

..comissôesl10meadas.peIR
Prefeitura para o est?- cobrmdo Importações de ext:ato de quebracho,

quebra-I VEM"A MAS ----------------
ao, p�re·eres e sugestões, a seu turno, trabalham de boa cho em bruto (madella), essenoCla de petJt-gram e gado .. V

\ontade IHI ajuda. de programa de fazer avançar (} pro' bo\ Ino em pé ANCAS or IORNlll V E N D E S E
:-":re�RO lia ilha e do continente próximo. I RlO de Janeuo, 17 de fe'fClellO de 1961 B"""I , u

-

Pelo que Re pode observar, um i�Plllso vig�roso el"l I (a) Waldemar.Caldador Rodli�gues - p/DIretor
. E REVISUSJ tf,;(;

Três casas, sendo uma de matf\rial e duas de ma_

�á recebendo a cidade, para execuçao de servIços que \ (a) Alhel't() Vlct.or de l\lagnlhaes Fonseca - ' dei1'8 à Rua Major Costa (Servidão Celio Veiga n. 50).
f::;rAo Florillnópolis andar. l pelo Gerente. Tratar a Rua Majol' Costa 68 com Acaeio Lemos.

�I) ....TAI}(j"" I) .AI� ..tNTmo lHAH.IO U. MANTA CATARIN.
------------------

EMÁ
DIGESTÃO

NlotWANTl It.." ........ _ •. ..__

; No Cenáculo
, :

; "Com â Hínlia na mão" :
tE�����N!b-D'f"�ARESMA. 26 DE FE�
VImEIRO

ORAÇÃO

o Deus, fonte de tôda sabedoria, que revelaste a

tua vontade em teu Filho, dá-nos fi disposição de obe
decer-te e assim conhecer a alegria do serviço censn

g-radu e sacrificial. Que possamos glorificar-h' em lu
<lo. Em nome de Jesus. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

.
Tentarei, em tôdas as sttuações que enfrentar ho

je, fazer minha a vontade de Deus.
Alfredo Baokus (Nova Jersei)

--0--
SEGUNDA-FEIRA. 27 DE FEVEREIRO

VENDE-SE

,a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O.Tj.DO" O MAlB UTIOO OlA&IO O. e. OA.T&llDA ptortanõnolts, Domingo, 26 de Fevereiro de ]961
�------------------------------------------

NÃO E,' PARA
z

VOCE...

[' �ara:!o confôrto_úe _

sua famili� �e seu lar'

Suavíssimas
con�i�ões
'�e

�a�amento

lava II enxágua com agitador
seca por cenlrifugeçRo

Assista. no concllnionârio Braslemp.

l demonslraçil.o dc perteitc funcionamento

de sua lavadoR automática:

prática
buta apertar o botlo

técnica

pcsuulflltrc par••• lmpcrezaa de águ.

econômica

•

Hospital e Maternidade
Sagrada Famllia

Estreito

AULAS DE INGLÊS
Instituto Brasil-Estados Unidos

Garantia
e

assistência Iécnica rermanente

.
conlO É GOSTOSO'

,

O CHÉ ZITO
A direção do IREU comunica que se acham aber-

tas as matrículas puva o CUl'l'O de Inglês. As aulas terüc
inicio dia 8 de rnarçc próximo.

Aulas diurnas e noturnas.
CUl'SÓ8 espeeinis para crianças.
Informações dim-Íamerrte na sr-cretnrin do IBEU.
Rua Felipe Schmidt, 25
Edificio ZAI-TIA 60 Andar.
Fone 2390.

ADMISSAO AO GIRÁSIO
(CURSO BOSCO)

Matrícula - 27 e 28 de fevereiro
das 14 às 17 horas.

Local: Rua Saldanha Marinho, 11 A

Informações - Telefone: 2944

F·4. MAQUINA DE IMPRI.
Mm (NOVA) MARCA "CA-
TU" RAMA 22 x 33 e U'A ao
MAQUINA DE CORTAR PA-
PEL. ALFERES TIRADEHTES

.

BANCO DO fAASiL S�-,.. � C;�T�:M�:STA REDAÇAO No horár-io das 19 às �1.�0 horas

CARTEIRA DE ��r�ClO EXTERIOR i;:,��:: :;:';:an�,d:,,"o ao G,nã"o

A
.

V

�
O -

I
Rua Ttredente 49 - Ftortenôpotís.

.\ CART�IRA DE CO'� TO EXTERIOR torna --:ff!.r/.Iá.Jb.
púulicc que acolherá até o e marco P oxuno par-a J(F:ENSINO V E N DE· S E
licenciamento em crueeíros.r rmos do Con cên io d

jComércio FlontelllçO ürmadc' o Paraguai pedido ."
Três casns, .sendo uma de m�tp.hal e duas de ma,

cohllndo Importações de ext,i{i- e quebra no, queuru- deirn à Rua Major Costa (Servidão Celio Veiga n 50).
cho em bruto t madetrut e�'<e,J(� rte pet.it-grnln e gado A VEMDA NAS [ratar a-Rua Major Costa 68 com Acacio Lemos.

bovino em pê. j

"I E "·IIMAIS I -M 0- V E I S- V E H D" E -SER;o de Janeiro. 17 de [.'''-';'·0 de 106,' I BAMCAS O OI. •

�:� ��:r�:�i�:�rir�I:��i�;I;\��I��e�'t�s�:'::���-�)l. E llEVISTAS �:�dee7r-:te�/�I'r�aot���zri�e�����m�.od�vo�r:�: :��:is.
pelo Gerente. �! 2'1 do corrente.

A Comissão promotora dos almoços pró-construção
do Hospital e Maternidade Sagrada Família, que se rea

lizam mensalmente na Casa Paroquial do Estreito, soli

cita tornemos público que o almoço que deveria se rea

lizar no dia, 26 dêste mês, per motivos espec íats foi

u'ansfertdc para o primeiro domingo de março p.v.

Informa ainda a men.cionada Comissão que os almo

ses, de futuro, se realtearêo sempre no primeiro domin

go de cada mês.
Os cartões para o almoço do primeiro domingo de

Março acham-se à venda nos seguintes estabele�imentu!

comerciais, pOI' gentileza dos seus propr-ietários :

Casa André Maykot - Rua 24 de Maio e

Casa Nair _ (Sapataria � também à RUR 24 de

Maio, ambas no Estreito.

P--'A R TI ( I 'p A ç Ã O
Leon Gra�s e Wanda Grams participam a seus pa

tentes, bem corno a pessoas de suas relações, o nasci-
1llento de seu filho ocorrido a 21 do Corrente, na cidade
de Canoinhas, e que na pia batismal receberá o nome

Joio Alberto. '"

VENDE-SE
N O T U R H'O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ftortenõnotía. Domíngu, 26 de Fevereiro de 1!J61

,ORGANIZADO O CALENDARIO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE tENIS PARA 1961 - A Federação (atarinense de Tênis, u ma � as

mais jovens entidad es do Estado e que tem como presiden te o esforçado desportista Antônio Pe reira e .Oliveira Neto, vem de organi.
zar o seu calendário esportivo para o corrente ano. A temporada oficial se rá iniciada nos dias 21, 22 e 23 de abr ii com a realização
do Campeonato Esta dual Infantil Juvenil e Juventude de Simples, para ambos os sexos, tendo por local a quadra da Sociedade Es.
portiva Bandeirante, em Brusque, e terminará em 'Novembro com a realiz ação do Campeonato Estadual de Veteranos, c a tegorias
de simples e duplas. Pelo referido calendário preve-se a participação da F.C.T. no Campeonato Brasileiro Infanto Juvenil e Juven.
tude, em Curitiba e no Campeonato A belto de Tenis, em Fortaleza.

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

f6����rn[ffij�
Campeão do Estado Frente
ao Campeão da Região Mineira

(rescente entusiasmo na cidade pelo choque de hoje à tarde entre Paula Ramos e Metropol,
danllo início à fase semi- final do Estadual de 1960 - Du as estrelas no tricolor: Eurídes e o ar.

queiro Wilson - Aptas as duas. es- quadras para brindar a assistência com um jogo verda-
deiramente excepcional- Quadros - Preliminar - Arbi tragem - Preços. I Postal Telegráfico x Tiradentes

arqueira da 'Seleção de Ou; Pamplona, de forma. que Bombju . O Quadro paulaá-rn Bolognini; Chico Preto, Cha., Bom pélio de futebol rea;
ro" te msido ocupado PO'" está capacitado a brlIt-ar para logo mais deverá sei"' êas, Nilso Pedrinho e etme, lizarão hoje ea cidade "de

P3!r. plona. Este, embora te: Contra os c-Icíumepses. Ha., êsre: Wilson; aMrréco, Ne...
!
rindo.

'

,Itajaí Os Conjuntos do Postal
nha correspo',:dido nos jogos milton, ex_defensor do A� rY e

Ham.ilton;
Zilton e. xe, I

A arbitragem

.estllrá
a

car�.
Telegráfico, bíccampeâo a,

em que tomou parte, tem tlético. 11Há seu Primeiro linho; Hélio, valéria, Oscar, go do blumenauense onc .n,adorista da capital e-l.l

em Wilson, ex..defensor do Sombra p mu-tdea. Pedra. conjunto do Tiradentes· ti'] r3.S da. manhã defronte ao

Po�tal Telegl'áfico, um rival ego oficial pelo tricolor. Preliminar 'if'tre juvenis cidade Pj-afana. coreto, com almoço na cída..

de respeito que, ao que pa-, Quanto ao extrema_esquerda Quanto ao "onas'' visit�n� do Aval e Paula Ramos. Espera o técnico Braulio de de Camborlú.

rece, dev.erá gllardar a meta IrevelaçãG Eurides;--tém..se te, é bem provável que alíc
'

Preços: Arqujbancad.as _ poder c(f.1tar com todos Os

hoje, POiS, seglhido opinião como certo o seu lançamen.. nhe assim: Mário; T�:J�nte, crS 50,00 e 30,00; Geral _ titolares, ,parIJ. este sensa-

ge,....�l! Venceu o duelo com to, constituindo ala com Flázio e Walter; Saõiá e �rS 30,00 e 20,00 cional cotejo. O "Estado Esportivo" es ...

Trofe'u "Dga'PI-tO Velo'-ze" e seas
Po���;�f:nh0.,:p:i_:�;Cgci�: �:::, a;::,:'::�f��n�:oi::'�;
berto Nahas, que numa ati_ decla!"'ações do ,pitador Ger_
jude simpática do clube pcs-, ::on neme-ta, co mreferên ...

Itl t
L.. l uma boa sombra. Se conu, central. Como médio "e", .,_ talista, foi convici.I.'.do pai-a cza DO Depatfllmento 'I'ecpico

e as mallm'OS 11l"". r.- assim, atu�,.<ido com te aponjamoz outro PPStalis.· referir o llrélio, numa atltu.,.1a FCF.

:.. '

.

.- vonjade, demon8trando alas, ta:

A Selecão do Certame de Amadores ;iC�����a�:�.co,,�: ���::�ã� ,,��:,dOOC:���:�i ��g��: FACULDADE DE SERViÇO SOCIAL DE
• brfb . r em nosso futebol equipe. FOl a vis'.;. mestra do

de 60 - Os melhores allélas em suas cO�:;'�;�HO _ seu 'cc," �i;;a��;� ���'��;���'d: ��; SANTA CATARINA
. -

O I b f···
defeito é ser violento. O Jc_ atuação o êxito da equipe EDITAL DE INSCRIÇÃO AO SEGUNDO CONCURSO

Hélio, que foi reserva de poslçoes - seu es pro iSSlonal� vem e vísoroso lateral, 0,_ Isso, demonstrou na partida
•

DE HAÊULITAÇÃO DO ANO LETIVO DE 1961

gale�,o .

na

d "SelebçãjO de deviam dar maior afencão ás disputas
I
��:'�:u '��':0�;��d�0 d�::�" ��:i,�': ����:OCo�;ó\,;,:a:�� do ��i:::'�i�O ;:n;,:";,o;:�,�, �:j:�; ;'c janeiro de 1957.

rloU��i�o�o�l�a ?':str;lauasrotl�� • demonstando muita vitalid,l tagon�ta rcou lVre pal't'(!do De ordem da senhora Diretora, Otma Aquino Cns

tária" que tem presença
- Turno fraquíssimo e returno ótimo de � um �reparo fidco exce: e l:v.and� �e.ll clu�e para "

ses. e de conformidade com o Regimento da Faculdade,
raranttda no rnatch de hoje

lente. FOl um dos 'grandes" Vitoria. Bibj. alias, esteve acham-se nberbas na Secretar-ia, no período de 27 de

_ O Craque da Tem'porada - NOTAS I
da camJ:hn�a. des'pvo!virla �as cogitações do Flgue.iren... fevereiro a 5 de março de 1961, das 15 às 18 horas, as

Pugna das mais empol;
. pelo onze Plr1qulto. E' O·de·. se. Merece uma Portumdade inscr-ições ao 2° Concurso de Habilitação ii matrícula

rrantes, marcando o inicio da O campeonato de amado, a seu crédito/a grande viro, ,no da posição. em nosso futebol protlssl� inicial do Curso de lServiço Social da Faculdade de Ser-

fase eemt.nnat do Campeo- res de 1960, ficou no meio ri'a. diante do São Paulo até!
. E�O - oFi a figUra mre., ?al, po�s tem co!ldições para viço Social de Santa Catarina, sita à rua Vitor Kon

nato Estadual de Futebol de tê-mo. Durante o primeira �'tão eo .. lidar. PaI" último. dlmmante de todo o cam.. ISSO e Predicados para !ie 1 der nO 53.

1960, deverão travar na taro. tUl·nO assistimos à partid·.lS sUrge o Caravana do Ar que pe?na�o. Magro e '"lto, o es� firmar.
. O requerimento de ins:.crição será aceito quando

c:e .de hoje, no '.stadium" ãa faquissimas e decepcionar._ nada c!e bom realizou nesta 1 gUiO dagueiro central "co_. VARNEL - Ora Jo�ando acompanhado dos seguintes documentos:

:'raia de Fôra, os Corjuntos tes o (lue. r.âO
aconteceu na tempora�a, cOns!ituindo.. 3e

Ilore�."
também do Taman... pe!o "miolo', ora

.atua"i'i.d�
a) Prova de �onclusão de curso secundãrio

do Metropol, de Cric1uma, e returno QUe culminou com em pe:·felt'.' negaçao que las ... da,e, aareceu em m/clor evl .. ,
pe.l,s er'tremas Varnel, fOI pleto (2 vias);

!'aula Ramos, dest1a Capital as disputas extras entre timamo�� dÊ,l�cia sobre os drmais. O'tl_ ::Jemp�e �m io'la-dor ativo, b) C�rteira de I.denti�a.dej
_, Para quem está em dia Postal e 'I1:.mandaré, para De acordo com OS jogos e mo nas bolas alta�� com do_ contribUindo em mUito para c) Atestado de Idoneidade moral;

co mo futeboi catarinense, decidir o titulo, já que am... consequente (ie.�en'lpe�ho do� mí�lO .

perfeito do Couro, as conquistas de .�ua esqua. ti) Ates,ta_do de snni�lade físi.ca e mental;
"

conhecendo as manh'as e ar.. bos terminaram com _ pon ... atlétas, resolvemos .formar ( I
Ema Dlfija

�o.mo
uÍdos mi]rS dra. el Cer�l�ao �e .nItSclmento passad� pOr of_lc�al de_

timanhas dos conjuntos, tas perdidos. selecionado do ano, refe� fututrosos Jo�adores. Sabe o Corre bem como o couro, regls.ro ('lV!] que comprove a idade m!lllma de

suas maneiras de atuar
Na verdade, potal Tele_ rente:>.o campeonato d'J.. Se. qu� fazer com o couro . .jJl� Possui bo velocidade chut.a 18 RnO&:

. . _

l,uasi todos 'a.presentand�' gráfiCO e Tamandaré, fOr'Jm gunda Zo�a qUe dever�a ser I teclpa ·se bem nas jogada_s e cem os dois .pés e 'solta a f I P�ova de. p�gamento da. taxa de l�s;rJçao) •

'train' Que os recomenda aos! as duas equipes mais regu_ mais apalado pelos
. d.lretc� desarma com certh elegan_ pelota cam perfeição. Esse gJ �tCh.a mod,elo..18 e.,l? .tIue romplO\e a \Ida es

[,plausos do público o públi ... lares Co campeonato, mere... res doS clubes Proflssl�-ais cia. Tem grande futUrO o lrO deverá aprecer no tu., colai antedo� (2_ vias), "

..

1'0, o prélio desta t�rde des.,_ Cij'do com todo mérito, os POi� é dl:í ("'_ue surg·em

oSIC�'tralEniO.
tebol p�'ofissional, cf;lm 11) p�·o�� .de qtllta�llo"c�m o S��'VIÇO Mlil�.ar,

tina..se a 'alcançar gráu dez .itUl03 da tempOrada. atletas P::ra suas equipes. FILOMENO - Completa o chances Portanto de se fir_ A eXlg.enqa d� letla a podei a s�: SUP1,ldn: pela

em movimento, sensação e O São Paulo, apareceu Entretanto, apenas Newton late ·al do Daré, o quarteto mar no· pÍ"ofissiol1a.Usmo. apres.e�ta��o de dlpl?ma do ��r�o snpellor, leglstrado

::��;h��m��!o �g:o� ��T��:::�:���;�:���� ;�:�;;d� �;�rr:'j��::�: i ��: i�:;o:�:ir�����:noA:E:� �:�����::d�� q;;!��il� ::,��:���;�:,�lrT�{o�:;i;:��:�:o'�Ft���;�'d� o�:,;,��
chegar ás firlai.s do certame tUrnD, para se firmar defini- parce:t de colaboração e in-l pelo GUllrany. Filomeno COI'R Pertence '30 Tam�'"ldre;' �HI�ces ou Ingles, selá leal!zado na 1. qUlllzena do mes

da P Zona em igualqade de ���,:���:�:as g�it:a��; co� �:�!�V�a:OS de�t�;'o�e c�� ���:a�o::l��er�:t��s�e����- deZ���:::/�o-;:a:: a���\:
e

� ;�J�� ?s documentos acinta relacio�ados, com ex-

�:�t��l;�: :aH::���a L�: �luslve o at�al Oampeuo p�r critério hone�to onde anall� 1'e be� corri o couro e sabe de �eio de) campo .com Bibl, ,�(t�� :�s ���I:l�i:� (�:";�r�=t���I�� as fu·mas reconhe·

hoje, já demonstrou, quan.. contagem extrav_agante. Me-I sarnos os pras e �s contras se sair de .qualquer apuro, seleclonamrs Zéqumha d'3
Outros esclar:cimento8 �oderãO ser prestados pela

d le..qui €pf ent u o Avaí receu a colocaçao errrl"lora da campanha dos Jogadores dentro da area. Um bom la ... representa .ao do Treze de,
t· ! F ld d t d ri· 't' a 15'

CJ�e é dos t1�esOrnais po-ee� tives�e p�ssibilidades de ,dis .... fOl'ffiamos o .selecionado qu� te:.. ' I. Portanto, ai estão Maio. O�úhico jogador OUf �:C��I�:�1H
c a actl a e. o os os las. u eIS, as as

raSOs flue já ,se a.presenta .. puC'.r C) titulo não fos.�e o conta com�cl�co elementos quatro jogadores todos _P�... -real,;entrteve méritos P�ra'
.,

Vanira Varassin _ Secretária
ram na velha Praga fute.. descuido de �eus diretores do T�

.

.ó r:, tres do Pos� fencente.s ao Tamand,are. ser

nlc1U
�o n�ste escl'ete< Visto: _ Olma Aquino Cas8es _ Diretora

bO.!ístlca
da F.C,F., poden.

I Perdeu inclUsive para o Aus. tal, dõ1"!i""1't6 Sao Paulo e um

Z.AMIR
-,.,.oQmo médio, De esta .Ira ml.del'an� ma: Vif;tO: _ Abelardo da Silva Gomes _ inspetor Federal

do-se mesmo dizer, sem I tria '!:asuela oPOrtunidade o do Treze de MI.lio. Austr'!a e Çjuar�o zaguelr(f..esco!hemos de P'.' ImentoS rápIdOS e

r0metre exageros, que possui lanterna. A quarta vaga Caravana do. Ar nã,o .con�e_ Zamlr do P' ·��legrãfiC? p� r de ,fmtas deS?On_\_

p uc s jogad es que I coube <10 TreZe de Maio. O guiram inclUIr um U'lCo Jo... MUIto emboh tivesse brl_

�c
eIS, Zequlnha fOI o

��� si °só·�alem �ri�greSSo conjunto tr�zista foi justa.. gador no sel.ecionado., lha do. mais na PosIção-·_de / ar jogador de sua eqUl.... Associação dos Servidores Públicos
P!\go. mente c?ntrario ao São Pav.. Vamos entao a uma smte. zaguel�'o c:entrol onde cuiil_ ( e merecedor Portanto

de!Ma1J não será fácil passar lo, relatIVo à sua (.'.lmpanha, se !) .. s atuacões de cada cum�rlU lmpressi()nant�s a...).J Urar ''.la 'Selecionado. Pro-
d r � t C t

.

pelo Paula F.'Jmos, aqui OU Iniciou mal e apresE'itOu le... "scl'atchmann": tU<'lç�e�. coloca.�.os _zamlr n.a, mle�e. , .

,

e .lGO a a arlna
..

r:n Cl'iciuma. Pois ainda \'es melhoras no final do MARCO - Inegavelmjl-.te PrImltl\tl .poslçao ja_que nao. ED�O -.sem dUVIda., t('JI ASSEMBL"tIA GERAL
r:msideramos o tricolor tUrno. Iniciou o returno

I
coube ao jovem Marco do que!a o .C1Ve campeao Enll�' \) maIS ,perigoso avante do Comunicamos aos nossos associados que, por mo�

Praia'-o como o time maIs c u fi P r indo desempenh�s Tamanda�é, ocupar. o arCO �rilh�u mtensamente. zam�r Post�l. Manh?so, �abe tirar, tivo de fôrça maior, a Assembléia Geral Extraordinária

Pos.' nte do Estado, muito surPre1,dentes para decaIr, do seleclorJ.'do, pOl� .

para e

na. �erda>de.
um bom quarte partIdO das sltuaç�es �ra I será realizada segunda-feira, dia 27, às 8 horas da noite,

embOra tenha perdido uma e se al'Jgar no final. Fez jÚs· isso reuniu credenCIaiS su_ z:gu�lro. Bom ci.lbe�eado1":f v�zar a ::neta. RaclOclna !ã-I na UNIAO OPERARIA, à rua Pedro Soares, e não no"

das suas figUras de maIor ao posto Que conseguiu. E:n ficienteg pois sempre apare ... "TIaO brlmfl f P. cser�lJO, Fal_· �do e nao tem medo de ca..., ;ocaJ anteriormente anunciado.

realce: o guarda� valas Gaj.. quintO lugll.:- classifico\1oo1e 01 ceu com vulto e� def.esa das
I t��lhe ent:.;..,Jl�o ríf!ÍIO velo... r �e.�.. Agora, comPleta..

, Florianópolis, 24 de fevereiro de 1961

nétr. atualmente no futebol Austria que 101 decepcionan�
,
cores do clube PlrtqUlto. Te_

.

Cidade ra.zau Porque se a... me te recuperado �a forte
I

Ivo Gandolfi - Presidente

gaúcho. O pôstO do grande te de um modo geral. Teve! ve ."'m Molhado do Postal, ) daptou amda melhor como (cont. na 10. pãg)

Associação dos Cronistas lsportivos
de Sanla Calarina
NOTA OFICIAL N° 1/61

A Associação dos Cronistas Esportivos de Santa
Catarina, comunica aos seus associados que em sessão
extraordinária realizada. em sua sêde provisória sita
nos altos da Confeitaria Chiquinho, com a presença do
sr. Presidente da F.C.F. ficou resolvido o seguinte:

a) - A entrada da Crônica Esportiva. no Estadia
Dr. Adolfo Konder, se dará pelo portão lateral. (Junto a

residência do zelador do Estádio}.
b) - Somente terão acesso as rlependencias do Ea

tadio, os cronistas que apresentarem .credencíats da
ACESC ou permanentes expedidas pela FCF,

_

c) - Terão acesso ao gramado, os cronistas que
estiverem no exercício de suas funções,

d} - Ficou estabelecido o seguinte horarfo Para a

entrada. dos cronistas no Estadío Dr. Adolfo Konder. Do
inicio da partida preliminar ao inicio da partida
principal.

Florianópolis, 24 de Fevereiro de 1961
A DIRETORIA

de de inteira c�fiança no

apitador, 'tue tan{las vezes

ere-tu com acerto Jogos do
campeonato amadorista,
A saídl2_ foi hoje às 6 ho--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informação Literária I
Salim Miguel

UMA REEDIÇÃO IMPOR
TANTE

Se outros motivos não

existissem, bastaria a só

possibilidade de maior di

vulgação de seus livros,
tornando-os conhecidos das
novns gerações, para que a

liberaçüo das obras de Ma

.ch�do de Assis, por ocasião

do cincoentenário de sua

morte. se transformasse

num acontecimento de aín

gulnr importância dentro
do nosso panorama cultu
ral.
Imediatamente após a li

beração, várias editoras

laDraram volumes da bi
bliógrafia machadiana - c

pOUf'O importa, no caso, se

alguma!! foram bem cuida
das e outras menos.
Entre as bons é de se

dcrtarar a série que vem

editando a Cultrix e onde
os principais volumes do
nosso maior escrttor tem
tido uma. edição bastante
louvável.

Ainda agora acaba de
aparecer o que considera
mOfl - e sabemos das polê
micas produzidas entre os;

machaclianos por causa dês
se "consideramos" - o seu

melhor e mais bem reali
zado livro. Queremos nos

referir a "Dom Casmurro",
onde tôdas as qualidades
do mestre estão presentes:
fi capacidade de captação
de vida, a recriação do

mundo, ..s figuras bem tra

balhadas, a ironia sempre
presente, o meio tora com

que as coisas são ditas.
exigindo do leitor inteligên
cia e participação. E ali
estão também algumas de
suas maiores criações: "Ca
pitCl, a de olhos de ressaca",
"0 agregado", "Bentinhle",
todos ca outros persona
gens, dizendo-nos alguma
coisa deles mesmos e do
autor. Com o máximo de
depuramento, atingindo
qualidades de valor cerno

poucos outros, o "Dom Cas
murro' é o V volume das
Obras Escolhidas de Ma
chado de Assis, nesta edi
ção de Cultrix. E como os

anteriores vem valorizado
por um ótimo trabalho de
org�nização, com Introdu
ção, revisão de texto e no

tas de Mnssaud Moisés.
ótima também a capa de
Albel'ti) Teixeira.

»'
ÚLTUfAS
Valdemar Cavalcanti é o

picneiro do colunismn lite
lârio na imprensa brasilei

ra, mantendo, há mníbos
anos, ininterruptamente, sua
coluna diaria em "O Jornal",
sem nunca procurar a pere
nidade maior do livro, muito
embora o valor e a impor
tância de muitos de seus

frr.balhos, os quais mos
iram UM escritor e critico
de real interêase. Agora,
reunidas em livro, a ína
tân=ias de amigos, seleção
de seus trabalhos acaba de
np:\I'ecf'r em ediçii.o da José
Olymllio Editora.

-- 1

ISONla DI ISMA \
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.
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VENDE-SE
V'A MAQUINA DE IMPRI.
MIR (NOVA) MARC,'\. "CA
T(I" RAMA 22 x 33 e U'A
MAQUINA DF. CORTAR PA
PEI,.

.

TRTAR NESTA REDAÇãO
COM: OSMAR.

2 - Mais um livro de repetições que comporte, I Bmaileira, dirigidu por
viagens entre os muitos continua tendo o seu pú-[ Braulío Pedroso, apresen
que tem surgido nestes úl- blico. I!:ste de agora se tará, dentro em breve, mais
ttmos tempos. Parece que o refere a um assunto até 1 dois volumes: "O 'I'ombaéí
gênero, muito embora aa hÍ! pouco considerado tabú, Ilho", de Renard Q, Peres,

m.. s de repente descoberto I
com prefácio de Anibal

corno lima mina para os Machado e ilustrações de
viajantes que escrevem. ! Vera Tormenta e "Use a

't'ratn-se da URSS. O livro
•

Passagem Subterrânea", de
de agora é "Visões da Ledo Ivo, com prefácio de
Ruasin e do Mundo Comu- I

Antonio Candido e ilustra

ni�ta", de autoria
. �e sn- I

çõcs de Hilde Weber. Tem
f

;elr� B��no,. edlça�d'tda 1 stdc l'ecebida com simpatia
.ara�_3� p�v�elros

e

10-1 pelo público e crítica esta

de oaII há mais
les;, fi � coleção da Difusão Euro-

I(arUItIa � • MUo! 3 _ A coleção Novela pein do Livro.
i

L�VANTADAS
NOTURNAS
" ..... combater ri.pldamenteaol'e

..... _w,doretl"'um'tleas.levan·
tad.. DOturn.. , nervoslamo, pés ln_

=o.,toateU", dol'flS deeabeça,

Fábrica de Rendas e Bordados
H o ep c k e S. A.

Assembléia Geral Ordinária

(Para remessa de
publicações e infor-

mações:

VENDE-SE

BRASIUA 24 (V.A.)

I- O presidente da Repú
blica determinou ao rni-.
ntstro das Rel-cões Exte
riores "providências no

sentido de constituírem I
um sruoo de trabalho
com o objetivo de prepo-

f

amortecedrnes C;m máu estado

os pneus

f���,�
': /:;.'1

:':i
Bons amortecedores mantêm
os pneus ajustados ao solo,
evitando assim o desgaste
provocado pela trepidação.

um produto da

CONTRIBUICÀO DOS AMORTECEDORES

':fIZZ'/IZ:b11/.
COFap - COMPlltlllHl ií!BRiCIIDORIl DE PEçaS

l!f!
.

• •

\�!tmOVeIS
vompro - vendo-!ocOÇÕO-0d,7/1n1SI'oçao

�'"
RUA FELIPE SCHMIOT, 37�saJa 2A-Ed S,�O LLV

P A R TI ( I P A rÃ o

Int fedo o mtu,do ... III .,!p.r"ndo dos 'rorJ.ra. mostra -

Você não pode comprar pneus
que custem menos por quilômetro

do que �irestone
COMÉRCIO E INIi'QSTRII GERMINO STEIN S.I.

RUA CONS. MAPRA, 47 - PLORIANÓPOLlS
I

D maior - estoque de uneus Ti,e$'0"e da praça

.-.>l;_

��:ç�R�uro Müller 1 ���:���o
�lardim da Praia de Fora)
casa na praia

Praça Lauro Müller
esq, Rua Bocaiuva
Casa c/ frente pi o' jardim
Rua Bocaiuva, e para o Mar
ttu .. Conselheiro "Iafra esq.Rua Pedro Ivo, fundos
Rua Almirante Ah1u
Terrenos

Rua Brig. Silva Paes
Terreno

uua Visconde Ouro Preto
Casa e Terreno

!\ venida Mauro Ramos
Tcneno

Rua Altamiro Guimarães,
ü1"3.

.

Itua Almte, Lamêgo
Terreno

rc/Praia particular)
Rua Cone. Mafra
(asas

AGRONOM1CA:

I{ua Frei Caneca
Te;'remos com vista pIa
bal'!! sul

Rua Frei Caneca
Terrenos

Viaduto'
Rua São Jorge
Terreno
DARREIROS

Loteamento
Terrenos

FI.rlaD.polle

ed:to-;;aror:fee�en�:tr�:p:c�� I
�����s�sdeEii�e��f��o�':� [
uma idéia do que fizeram, )
Ilançando quase duas; cen

I tenns de obras dos mais

( O N V O ( A ( Ã O J =!���SO�isf;i����:sl:it�i��:::
Pelo presente edital são convid;dos os senhores, tur a Infantil, 4.0; �uvenil,

���o�i.��� a �'>: .:!!����� deem �seSne��léeiaB;��:?�Srdi�:I:i�� ) ���a��r:/;a�l�;D�:l�:;�it���
oue será reallzada no dia 30 de março, às 14 horas, na e Peenária, 10; Hlatér-la,
fI'ede social, ii 'rua Felipe Schn-idt, nesta Capital, para C): e Altas, 2.

rtcubcmrcm sobre �����t�o DIA J Em E)6l, conforme seu

l0) _ Exame, discussão e aprovação do balanço el' P�MO Editorial, ns Erli

dHS contas relativas ao exercício de H160, Ç?13S M�lhoramentos lança
pare. er do conselho [iscai e r-elatór-io da rao nuns de duzentos t.ltu

diretoria. los. entre novidades e

20) _ Eleição dos membros efetivos do conselho reedições.
fiscal e respectivos suplentes para o exer

cício de 1961.
:1(>\ - Outros assuntos de tnterêssc da sociedade.

Flol'ianõpolis, 21 de fevereiro de 1961 i
Rudolfo geheideruantel - Diretor-presidente I

A V T S O I �8�" _ C��o�'ia�::�fil� I
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na

I
Santa Catarina).

��l��e��o�lI;, �tu�'\:e �::��:.�c:�.id;9, n��t'�e���;��!�i0�0d�� . _

2.627, de 26 :leO:i�t::;��fs,d�119:�. fevereirn de 1961 I
Rudolfo Scheldemantel - Diretor-presidente

R--- -,'- -

B '1' N
-_

--I 4 lotes de terreno 12x25, em frente ao Stand de Tire

epl'esen ilcao rasl eira nos ovos. do Polida "ilila,· (T,·indnd,).
.

Estados Africanos
' I __

TI'ntar a Rua Silva Jardim, 89, ou pelo telefone 2918.

rar a reoresentecêo diolo
mática brasileira nos no

vris estados africanos e

í'�ir�or��Q�el�!í��c�ti�!�t��,1 ALF1lEDO L1BERATO MEYER e SENHORA par-

q�� d�;3oçero;'e::���s���_ t�%���� adoes :ea:e��:: �:�::sa;od;I���;e�aIi��.o o���=
��nÔn�rc�u�o c�7t�rO�i�lco'l'idO a la de fevereiro na cidade de Joacaba.

ESTREITO

Itua Raynundo Côrrela
Ca"a c/100 m.

'Jasa
pio mar

nua Apiai
Terreno

Rua Portella
Terreno

Rua Fúh'io Aduct
Casa tc/Prata PArticular)
Hua José Elias

BOM ABRIGO:
Casa

l\IORRO DO GERALDO
Loteamento Portella
Terreno

CAPOEffiAS

'recremcs
Uua Juca do Loide c Úes ..

I'edro Silva

nua Des. Pedro Silva
c.:hacarâ c/2.60Q ·n.

COQUEIROS

.. Jardim Ribamar' (Praia tio
Meio)

1l!1ud 1m SOU'Ul<lJ.

Itua Copacabana
choc::!ra de veránclo C/4.
lIOO m. Cl piscina dc 50 m .

E�SEAD:\ DF, BRITO

Praia de Fóra
S,lio e;52.000 m2

conUEIROS
OFERECEl\IOS PARA P.\CAMENTO· F" ::r\
i\1f::SES. TEIIIH:�OS COM l')TIMA LOCALIZA·
çÃO, RUA..<::; JUCA nU LOlDE E DES. PEDRO
SILVA.

!\'r()R:lIAçOE� SEM

CO:.iPRO�llSS0 F. [DA

.-\0 LOCAL.
nu::! Felippe Scbmldt,
3� - S:lI:! 2-A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_

,_- F_lorl.nápolis. Domingo, 26 de Fev('reiro de 1961

@
'WILLYS_:OVERLAND DO

INDUSTRIA E COMERCIO

Pr'todO\: Acicroirl4S'

1\ Dire-oue d" WILLYS·QVERLa.,NC' 00 BRASIL S. A .. cumprindo'
v;spo<ições legai� e e�tatl.Jt;;r;é1s. tem a sal;�façõo de submeter d aprecia<
çio de V. Ses. c 8alMço Semesfral em 31 de dezembro de 1960. juntemeote
com e Demonstrll�io de Lucros e Perdes. documentos que "comp�nhilm o

pr.s.nte Rele-ôno.
No semestre firldo põde ii. Compan�i<l pela primeira vez çolhér OI

b.nelício\ do seu va�10 proqrarne índu\lrial e dOl vultOS<Xi investimentos
d. capital, efetuados no período ce 1956;60. Durente o semestre, com a

fabricaçio do Jeep Universal, Ro,.ral
.

Jeep". Aero-W;Uys e Renllult

Dauphine e o lançementc do novo Pick.l.lp 'deep". d produç(io e as vende�

.IcMçarem n(lIeis até enr(io jamai� etinqidos. el quais redunderom em

..
umo rentebilidede m<!lis ventejcse pere os m. ecionis+es do que em perto-
do! eotericres. Os qu�drol ebebc contêm -ewltedcs sucintos de. opera.
çõ.s reelizedes no último seme�'re

RESULTADO DAS OPERAÇOES
Semeshe findo em li de de�embro de 1960

RENDA BRUTA

Vendes de Produtos _

Rendas Diller�es •..

(em mj)hõ..
d. c.�.. j.o.l

12.$23,2

Rende 8rute Total

CUSTOS E DESPESAS
Meteriais pare Produto•...
Salários. order.!!Idos e bE''1eFícios trebelhisles .

DeSpe$dS Gerái! e Suprimen'os Industrieis
Depredações e amortizações •. _0 ••

Juros sóbre empréstimos.
tmpostos sõ!,re lIe,des e imposlos e t(l�05 diller<as .

Cuslo total.

6.532.3
1.143.7
1.117.8
579.1
238,6

1.552.2

-1'i':'i"bP
1.399.4
393.)

---r:õ'õb.i
Menos PrOlli,ão pera r-u'ldo de Resgate e PMticipação

nos Lucros de'Perles Benelici6rios •.

lucro liquido. tintes do Impõslo de Rend" .'

PrOllisões pare Impósto de Rend" .

Lucro Ifquido .•. ,." .

b.cro liquido para os aeionistll' .

C.:P;�1I1 em ações IV. N Cr$ 100.00) .

Luero liq ido por açio .

59.924.276

Cr$ 16.16

POSIÇÁO FINANCEIRA COMPARAHVA

Em 31 de 0' ••. Em 10 d. i_.
c/.1960 nhod.I960
IEm ",ô!loõ .. c/. Cf�'.;'O.)Oisponí�el e Realil&lIel ,C ...rto PrlllO

C.l;�" a Bar:,o�'
Co��"s ii Rl!'ceb.r ..

1.358.0 879.9
1.486.0 1.185.4
3.5723 ).651.4

24�.5 179,6

�-�

Mer:Õldor;e.s em e<toquoe e em trÍlnsito ,.

De'pe:;a� aniecip"das •••••. \ ••••••••• ,.

E.�!l11I11 � Curlo ProllO

Oc.riç'l;çÕe\ e firoloç,amedos " pagar .'

Fcrnecedore; e co�r,,:; contes" p"gllr .. ,

Re:;t'vas Di'lerl"s •...••

1.325.5 1.652.9
2.]98.2 2.172.4
583.1 449,7
� -i.275.0

----n55.õ '""'iT2r'3Cllpite.1 Líquido de Giro .•...

Realizável a I,,"qo p<l!O to ;'''estimentos di.
591.8

""'l,�o imcb:r;�lIcic<
ilmor�::�cõCl

De:.pe'<l·. ci:h.:'idas

depre{itlções e

6.652.2 6.790.8
368.8 454.5

� 7.729.3 -

� �

2.856.0 2.876."1
--mi;'ã �

5.992.-i 5.610,0
139.5 89,2
105,7 106.8

E.igí.el a Iorgo p'"'zo e Fe·::'enle
Património Liquido dos Acionidas .

F.tr'mônio líquido dos Ar;ionistas

C�p:�al
Reserva legill
Re�.er"J p�rll Di, :de�do:; Preferen,iois
lucrc, '1';0 d:$'ribufd�1 874.2

hpcmol. a ,eç';:'. uma I:n.!!lise interpretoltillol dils operolções do se.
me�lre e SU<l si'J.�:fi:lI)';o �ar.to para os IIcioni5�05 qu"nto pM" " .cono·

or.:a do país
PRODU�ÁO

Os resultadcs a!tolmen�e E'xp,essillos. que o blll"n�o semestrol demons·
tra. e-ncontram �1J0I r(lzêo pr>neiri! no aumento de proóução. No segundo
seme�tre de t'160. prt>du::;mc, 2!.8tó unid"des. ,ontra 15.188 1"0 leme,.

tre "der'or. Em tê'r>loS comparilli�?s. esfamo; lançando no merccdo

1/3 di! produção totdl d!l ,ndulhia automobiliSlicJ b[a5ilei[�

Em de�embro de [960. completar,do �. nosses li�hes de veícules. poso
leme:; a produ�ir t"mbÉ'm o PiÔ-up "Jeep' �Il çetegcr:� de c"minhi ..
lelle , I,,�'iodo cc'" 98'10 de co"'poner.tes n�cionai...m pêlO.

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BRASIL S. A.

VENDAS

A� ve�de;. de i"II.. " o) dcrembro de 1960 t�.11j1 zcee-n C,$

12.52.3.155.91"'.20. comp.eeod.de-, <1,23.434 uniO-.loe;. o::'.;m Co; (PC"" e.;«

�órios e outros produto�. [OI confronlo com o -equndc '.erne··re 0<;, ... r u oe

1959. quando Iorern "endidll�. 11.883 uoidedes. o penedo de iolbc ., d�el1"
bro.dtiO 1.9110 assinalou um crescimento "as vendes d" ordem c'e 970/,.

O seqcinte quadr.o e�p'e;sa o!! expanséc de vendes:

1959 1960 r.�rÚs{,mo

i2' emeslrl') (21 semestre) cm 1760

Nt de veículos 11.883 23."134 11.551

Velor C,I 4.581.805.571.50 11.523.155.914.20 7.14!.350.34270

39.9

..... réde de ccocessicoéocs. no pets in 'eira. e/'l"l 31/12.'60. eioe.'.w .... .ce

e 263 e. em i9u,,1 d�t� do 0'10 anterior. e-e de 220.

f P"r" mais ampla. e r6pida essistêocle à nO,$� rêd() de ccocessiooêrios.

criemos 8 Inspelori"s Regionais. distribuide s par :crol� e sediede-, em: Pôrto
f
Alegre. Curitib". C"mpin"s. Ribeirão Prêto. Bauru. Rio. Recife e Fenctere.

� T"mbém com o objetillo de melhor ate-ice- gO� u;,�,,,,i::l5 de rc�;os

produlos, instiiuímos os 'Serviços Autorizodos. que "êm sendo dese-vel

vldcs pOl' oficifl.5 mecânicas p"rticulares com IItribuiç�o de vende de

peçes genuírl<ls • 4s,istêncio profh5io�(l1 a. carqc de elementos edes+redos

em nesse f"bric••

EMPR[;SA A SERViÇO DO BRASil

r�() j'- _, d� d,'c,mo er-o de fundos;'o de W,lt,\.Overf"nd d;'B�;�t,'
r.e:(1 r" l"i'o r�corddr que oi emprése se criou em ebrlf-de 1952 pefa
decivão rle um grupo de brasileiros. imbuídos do propósito de realizar. em

!'tapa, "u(e%i ...��. � nolcionaliz"ç';o progressilla dos velculcs de que ar"m

concessionários ou diatribvidorcs. �
I".io desec-heciem Fies" meqnitude do empreendimento, como taiTl'

bem não iç�cL -am dS crescontes difi'uld"de. cambieis do Bresil, em ,on'

tre s+e cem um mercado em expensêo, com necessid"des prementes d.
meios de Iro!lr�r-otles rodoviários. Em fell.efeiro de 1954, instllloldll o pri.
me;ra linh" de r·onl"gem. teve início nesse produção de "Jeep" Unillerse',
Foram MO', de sé,ias lIicissitude; e. quando se instituiu o GEIA, II

\N;II)·,.Qverland do Brolsil prosseguiu no seu progroma de nacionoliz",�io.
ajustando.o 01.5 exlqêncies e prazos do!!quele ó;gão gOllerMl'flant,,!,

.

EFEITOS ECONOMfCOS E SOCIAIS

N" :u" ellolusão. " WiJlys-Overland .do Bra;iJ aS5;no!!l" �f.jtos d. alto
in!",rêsse econô.nlco e scciel p"rll o país, porque:
I - Supre o mercado necionel com 5 tipos diferentes de veículos, p"r�

2 - Sue prod.Jçio representa consideravel pcupençe de dilli,,,s.
3 - Sv o! contr:b�;ção físcel ê uma ponderével percele de rende pere '"

olre� puLlico. d" União. Esllldo e Municípics. propic;"ndo.fhes ern

pios recu'IOS para o desenvol�imenlo de progr"m", em favor ees

POpulilÇÕCS.
4 - Seu esfôrço de nddona\izilç';o no setor a",tomobilístico significou a

",ação do3 lIastí�simo cllmpo de etillidildes polr" oper6rios. t&cni

co�. engf!,heir05 e empreended"res. bem como o eprOlleit"mento e

;nd�,lr;lIkação de mlltéria.·prim"l brilsileiras �m eSclllo sempre
crescente .

AGRICULTURA E INDúSTRIA

A inserção de uma empresil do porle da Willy.·Ovarlllnd do 8resil no
economia brosileir". ii qual el" lIeio incorporar equipolmantos b6sico •. sem

o ônus de pos"dol dispêndiol c"mbiais pera o país. proces$o�.se tendo

em lIi,t/> " confi6nço dos empreendedores nas pOl>ibilidllde; c desenllol

,imento e lortdle�imer:to da ross� "gric�ltura. como cri"dorll de tolnS

para o consumo inlerno e parll e�porla�(io e. Forlanto. como "tillidadll

bií�ica '" �upodo! de um rrerc"do iA cep"z de "bso"er e produç�o local

de "1.ItOlleículol. Nossa p..ooução. em lIolume, lem sido predomina.nte�
men�e carllderistica perol o meio rur"l. constituídd. na �u" maior propor.

ç;;o. da linh" "Jeep" de ...eiculos utili!hrios. e sua distrib�ição 5e processa

pelo Sr,)sil iMeiro. pois que o número de veículos entregues no inretior do

bt"do de São Paulo é d" ordem de apenas 20"l� do toroll que outras

Unidades Federeliv"s recebem.

'l1édi"

VAlOf<IZAÇAO DO PATRIMONIO DOS ACIONISTAS

A suo!! Cemp"nhia estii plllnejando um progr"ma de nOllOs investi.

mentos Clt ord€m de Cr$ 1.200.000.000.00 polI" o ano c"lendário de 19b.1.

(,::"-:;:i,j n6 incorporação de novos equipllmenlos. m6quinas. ben·

e edificações. com o que pretendemol a5legurer o manutenção
e ,np<ln��o de nosso parque manuf"tureiro. t: n05S11 intenção que êste

progri!mil po;s� ser levado a cabo sem necess;d"de do recurso" fina:,ci,,·

menics i> longo pr"zo ou nOllOI ,,�menlos de capit,,1. pJro!! nio dilu:r a

p;:rlkipoção d()� "cionista� Oil Compllnhia.
Acha·�e e�' tr';mite �o Congresso Na�ioMI projeto de le: com men

'sagem do Po��er Executivo. reconhecendo comp,omi�;o as�umido pelo
Govêrnc-. que osiende o pra1.O de i�enção de direitos p"ra importélçiio
de máqu:n�:. e- equipamentos pel"s indú5'lrias automobi!r,ticol� concedido

�el;;' lei 2·nl �ue lIigerou alé 6 de junho de 1959. Por i5se. desde essa

data. a Willy. Overland do 6r"sil S.""'. e oiS dem",i$ companhi"s outomo.

b;lí�tica� o,êm I .Iin"r:do tê:rmos de tespons"bilidade. par" retirada de mô

qJind<; e equip :nentos import"dos. sem o pagamento de direitos alf3nde-

Codilllte nd aprov"ção dessa legisl"ç;'o. a DireToria achou

r�!er qUCllquer provisão" respeito
Duranl;, o �eme�tre. a Direlori" outorizou pag"mentos trimestrais de

dillidendos em dinheiro de Cr$ 3.00 por oIção em 16 de IIgôsfo, e de

Cr$ 3.8889 pc: "Sio em 2t de nOllembro. A bo"ificllçio de 10% em

ações. aulori,aciol peid A:;.;emblé'a Ger,,1 htraordin,;,ria reah"da em 8 de

outubro de t9�O. foi também distribuíd" em 21 de nOllembro.

A Diretori.1 propõe aOI ,enhore! !l.cioni\tas. na forma dO$ iltelu1os,

que leja dada" seguinte aplic"ç�o "O, lucros do semestr�;
-

a) 5'Yo pdrO o Fundo de Re;ervCl legol;
bJ 3�/o p"ra o Fundo de Resgete de Patles 8enefici6ri"s:

c) pro�i$ão p"'e o pagllmen'o as ,,�ões preferer:c;oIis do dillidendo pre.

... isto 1'0 ""','igo 14. letra tC,.. dos Estll!utos:

dJ a qUil�ti(l ne�ess6rid ao pllg"mento da plIrtiç;p3ção des pa!tes bene�

ficiiirias. no. termos do disposto nos ",liça; 29 Cl "14, lolr" olf,.. do�

Estoltulol .;�'

e) o saldo. para a ,anta Lucros n60 Dillribllídol·'.

IMPOSTOS

30.2

NQ5se empr�sa é hcje. no pais, um" des maiores contribuinte' de

impostos e texes ii União. Estado e Munidpios.•J'ler<:ã de lU" elevada pro

dução e tembêrn em decorrência de tributos sob critério ad'lIalorem"

No decurso de 1960 nesse ernprêse recolheu "O, çofreo; púb"cQS
Cr$ 3.635.101.471,30 em impostos e t,3�as, "ssim di$crimi.,ado.;
A União .� •.•� -,,,,,," ... "";o.., •.. Cr$ 2.i.>37.66t 337.flJ
Ao Estado de São Paulo .•• "',,"' �. �'.'� ,.' C.$ 967A3é :"10.60
..... MuniCípios Cr$ 29.9?7.ô42.90

Os itens mais e.pres�illos referem-.e ",o impõsto d� consumo.

tot,,1 de Cr$ 1.312.024.425.10. e "O imp6sto de lIendil� e co��ig�açõe;. no

1I"lor de Cr$ 967.389.676.60. ""!(

'l4 POUPANÇA DE DIVISAS

Poupar dilli�"s par" o P�;s. permitindo que outros !e'ore. di! (IlOIO·

mill brosileirll possam ser melhor atendidos pelo orç"mef'lo carrbiill. é

tolrefe que fiOSS" emprés" lIem reolJ;zilfido ,om eletillo rigor.
No período de julho de 1956.a delembro de t960. par" nos limi�o!lr.

mos "pen"s o fase dos progrllmol$ aprollados pelo GEIA. os 87.834 lIe,cu!Os

vendidos pela Willys proporcion�r"m ilO país uma poupanç,) bruta de di

lIil"S de 132.875.832.36 dólMes. Devemos net"r que (I economia �ambidl

Ilqui assin�loId" abr"nge periodos dentro do processo de nocionaliz"ção
progressill". que hoje se "proxima dos 100%. Só no seme�tre i'ndo.logrou
" Willys propor�ionilf ao Brolsa uma 'eco�omi", brut", de 42.293.598.63 dó

I"res. represenfati,·os d", IIcndol de 23.4)4 lIeículos que irrpori",dOt "O

preço (IF·S"ntos. leriilm �uslado 4b.rn.626.55 dólo!!re'" � ce:'O Sill;,!,lÇÕO
que informamo, que. p",rõ o eno de 1961. os dispêndios ,,"mbiei� com oiS

partes tomplementàres iii lerem imporl ild..i. terão o IIDlo, médio d� t 7

dólere. e 87 cenls. por veículo.
.' �

COMPRAS NO MERCADO I�ACIONAl

Rio de Jo!Ineiro. 20 de iMeiro de 196'
,

-
.

William M",. Pearee
D;retor·Gere�'e Gera!

Euelydes Aranha Netto· Diretor

Paulo de l. Quartim Barbos"
Direlor·Te,ou:eiro

WaldeINr Geoffroy
Diretor de Vend"s

o alto nível de n��ion"lizes;;o dos nossOI .. eku:'--s e�contra "'ed;�;d

bem e.preSS'II<l nas compr"l. no país. de malérias.primd' e parles comple·
ment"res. que sào utilizadelS nos dill�rsas fases de f"bricb�;�:;O e 1I1';),..:"ge::,\
�sses 1I"lores têm ascendido f�id"mente de "no ploro aw) .�. no ·.lti".,;')

,emestre. atingir"m Cr$ 6.B52.149.421.40. o 'lue db piHJ Co

médi" men,dl de 1 bilhõo e 142 milhões de cruleiro�. E:ta

484.0

mens�l. s6 el". represe�l" m�ilo m",;s do q�e o mo�tM'C' dils COl.'r'{H

reill;llldilS nos 12 meses de !957. que foi o pr:meiro a�o cemF-Ieto � ..

ati"id"des dentro dos pl"nos "pro�ados pelo GEIA e no -:: ...."'1 ak:<rnç�ran,
el�s Cr� 717.075.507,50

Sobrelella notar que a atuação da Wil!y�. como fonle co�;um;dora a

estimuladora d"s indústri"s e�rralivas e de tr(lmlorm""iio do Sro·.:I. im

plicou num� �celerilção "preciflvel em inúmeros Cdmpos dQ +r"ba1ho e de

produç(io. O elell"do consumo de matéria,·primas pel� \\';II;'s é

:��:�a:BII �:nç:r:d���$oq�: a7�"t:�:����: :��::�,b:: fu�o:�::liz:n;:II�f:
"Ic"nç�r. em pr"w não remotO. �mil produç,;o mí�ima da 1.500 tonel'

ladas por més.

Tllmbém eloqiiente é o nlto consumo de J'1P�\ e de cuiros rroduto;
de aço d� siderurgia n�cion�l. bem como d� b(,)rr�ch". pi );Iic'.ls. viOrç:;.

David Bealy.!lI Diretor

toMrio d" CimMa . Diretor

Gerald R. Hough. Direlor.Fjn;��eiro
Robert J. Jesperiltn

-.

D;retor de Previsõe16"do
Contróle da Cont"ba;dolde

Pi,rTt S'mér'n... Diretor

covros. etc.
MÃO·DE-OBRA NACIONAL

670.2 Os e�prelsillo� result"dos "ré "qui ob·jdo'. quer em \ :llume de pro·

dução. quer em qll"l:d"de. repo�sem. em gra,.de p"rte. na � ta c"pacidad�
de ass;mil"ç�o reveiild" p",lo, 'r... balhadores brelsileiro, de ',ário! nillei,.

de5de os engenheiro,> <oté 05 operhrio,. IniciodO$ na complexa Industria

automobilfstice sem qualquer c'perié1cia anlerior. em curlo prllzo se lide;·

Irar�m no, processaI e méfodos de tr�bjjlho\ e operações tol'amenie ",ulo·

m"tillldas. De lill sorte se lIem processando álle �p,endilacio. que hoje :e

equiporom os nossos lrelb"lhlldore, "05 de p�í,e> com 'rad:�ào luper:or "

cinoiienla "nos "'0 ramo "uiomobilfs·ico. Ao> engenheiros (' técnicos pro

pici�u a empré,,, ii oporlunidolde. inc!us:�e. de e;16gio: no exterior. junto
aos m",s modernas usinas. pelr" compleme�to de seu prepll'o. Da mesma

form�. enge�heiro, II técnico,> do eder;or con.,'yerom com nOlsos traba,

Ihadores per" transmitir·lhes conhecimenlos de tá�ni�es II de proces>os

industriais. pr;ncip5Ime�'e 11" f"se inicial e. hoje. pouços ,�o êsses olel'

lTI"nlos. de lIez que a5 equ'P'5 bro-'-4' j�!iP pt�tiçamente form�W·

e�d de $.de�a.�:::���:i:':"'�:'�:V�:;'.';pondeu ao que d�la se es·

o, pera"u. IJo.cl1.lmenre faz'se-

HERPES OU VESICULAS inflamnõa e que a(:ompa"�pouco maior, ..cujo numeru 'A causa dó herpes foi um �e:.ratltmento comfós iner"

DA PELE nham mais ou menos o I vnl'ia. de dUAa ou três até dOlt ag"untos mais discuti' Pode-se tentai' é:vital' a
I trajeto de um nervo. As diversas dezenas delas. dos mas hoje se admite ser erupção com alcool a no-

Dr. Pires I vesiculas, que se encontram O herpes observa-se em n mole'ltia provocada por \'enta por cento, al®ol com
! .cheias de um líquido trans� mdividuos de ambos os se- um virul" infiltra.vel, embo- l'esorcina ou .canforado. A

O herpes é uma molestia
I
parente no principio e de- xos e em qualquer époea da r11. esse agente bacteriano auto-hemotera.pia e a des

nluito conhecida por todos,' pois opaco, ao ..fjcarem se-; vida, gendo ma.is comum, sej.H ainda uma i,ncogn!tn sensibiliz8çKo p,pdem 8er

!-iendó vulgarmente ,chama- cas formam uma crosta que entretanto, na Juventude ('. POIS n,'\o se sabe ate os dIas praticadas.
Coa "bo:-bulha de febre" pe- cai finalmente a.pós uns na idade madura. Nos jo� de hoje, onde, como e qll&n'

.
'.

I,., nspedo (lUe apresénta. oito a dez dias sem deixar vens não ha muita contra- do o individuo o contrai. • NOTA: - O� 1l0SSO� .lel
l::'!caliza'se em diversas cicatrizes. fieando o local riedade com o aparecimen-! QlIanto ao tra�amento, tores p o d e r 8,0 soliCItar

f,artes co corpo, com predi- ljgeirame_nte avermelhado. t� �a rflolestia �RS os �n-! fo.ram tentados varias ea· q�lalquer cOllselho sobre �
l�(':'_o b�m a::entuada para As \'ellleulas são arredon· dlVlduos de mais de cm- mlllho.-l. tlatamento

..

da pele.e .ca
(') rosb, dai ,constituir um dadas, do mesmo tamanho. coenta anos podem apresen-! Os anti?iotic08 lião p�'o� belos �o m�(11:0 espec.lahsta
��!'unto que mhrece ser podendo algumas vezes tal' dores fOl'tes quando fduzel� delta �al'a �sse tl�O Dr. �ll'efl, " lU� MexIco, 31

tratado mIma <coluna de confluir pela proximidade e. atacados pelo herpes, mes- de virose. A radlOterap1a - �IO de JaneIro, basta�do
beleza. jquanto ao volume corres- mo muito tempo depois de:sobre as �'ai�-e� dos nervos enviar. o presente artIgo

��:�f.!it�õ��"''í!vesi� onde ao de uma. cabeça d. terem desaparecido as le- próximos a expmha tnmbem deste Jornal e o endereçai
II: liaseal{inete ou sóes. J já foi, f-:otJ)erimentada, .sem c.ol})pleto para, a ....@!!,I!9,a�_

•

VERDE·SE

\RDIM DE laFÂaCIA "CHA.nZIlfHO
VERMELHO"

C O M UNI C A D,O
A diI:.eção do JARDIM DE INFANCIA "'CHAP.tU.

ZINHO VERMELHO" comunica aos s�nhores pais que
as matl'iculas referentes ao ano de 1961 acham-se aber
tas, à .Avenida Rio Branco n.o 160, das 14 às 18 horas:
diál'iamente.

Serão admitidas somente f.l'innr,ns de 3 ANOS com.

pJeIIe. 7 ANOS incompletoll, pedindo-se a apresentaçlc
da respeetfta eertfdfto de nascimento no ato if..a matri.
cuia. Outras informações pelo telefone 3'100. �

Maria Helena Frag080 GalloUi
o.

Rosita Dittrich

MÓVEIS
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WILLYS - OVERLAND DO BRASlL 3. /J...
INDUSTRIA E ÇOMÉRCIO

A T I V O

BALANÇO SEMESTRAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1960

c" c"C"

115?g'1.bll'O

II:EALlZÃVH A CURTO P"AZO

1_62;.061_071.10
�

18� �� I ,g�5,�O
1_S72.11gll?CO

� s� U6175�lOS,7�

O.vedo,", ° '."�,

Me,:odg,:., em E·.,�c. •

Imo�,·o,. St9"':'. J • O.,·,�, Oe,p.·,'. "Ye,·".d"

REALIzAva A LONGO ""Ala

50.299108.10
13.1>B7.�S2,OO

nO_187_ÇJS.�a

�

INVESTIMENTOS DIVERSOS

2'2ôl.701,70

��
�

IMOIILIZADO

e fnol.ito,;." 301.S71.�29.30
760.710.17530

!. ipomJn' I",I�I.,� .•.. InJ :'r)' r�rr"m"M"
1.:;"."" UI.�,;I··; C Veio,h 6�CO,bqS,OSb,bO

�
," por> C'opa, ",�.; e A",",· ",5., I �6'5M.77e·60

CONlAS DE COMPENSAÇÃO
!.",,, � Cvl. C,,,b,,n�,
C6"<;'� d. Vob.,
A�ô.-. re:eb:d .. , .'" C .,';0
8.,.co, V.,lo,., Im C',';d:"
Loclçõe, Co"t ..�od", ".

Ad:c:or.1 Im/'Õ·.to d. For,do R.col�:do - Le: 1;0'4
A�'-, P"·t)d,,, " T.rc�:ro.
h... Hi,. '

••• d?·, I .. Fr.'Õ" d. C�,tol ..

108 �241b2.4O
I ROOO.oo
110.000.00

6b,719.191.60
10.161.000.00
39.408.775.80
21.878.1>91.80

��
'4589.5I.S,576,10

P A S S I V O

EXIGIVfL A CURTO PR,..ZO

I ;,] H' 766]0
112,!�I.CCO.CO

2 )GS.I�' 8:;S.00
76,1]101);0

�4106.774,nl,00

EXIGlvEL A LONGO '�Aro

Obr:g4'õC�: a Pago, . '.

�;;��C,:�:.;�:�,do " 'rJ��.:'Q O PJ�" ., C

RO'.e·" por. 0'·,."", hcorgQ,

t6ss.aó9.óH50
341.550,00.00
5Ç.)2�_IHO

� 1;13n4m�0

PENDENTE

P'cv".3c i>�'" O.�ld•. ,&, Duv:d,·c.
Ru�r�4 p.'" L�'. Sec-.:,
R ..�·.,< D;"." ..

.OOCO/.�OO
1'2_038.('6iO

�

NÃO EXIGivH

C.<>:r.I.", .�é"·. O" "JI�r 00""': d. C,� t,'CJ nd.·
Açõo·. Ord:n�r: ••
A�õ., Pr.'.,.rc:.

4 6;1.3�1 �OOGiJ

�S.�2<:!'o)OOO
119.41l.c-7,QO
105,686,UO,OO

�7.llliIU1UOJ

R••• rv. Legol .. ' ...

Roo.,v. p.r. O:,:d.rd�. Pr.r.'"oe;.:,
L"cro,r-;:;oD:·t,:b,·'e"

TOTAL P ...SS'VO

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
T'.le, .m Ccb.".
V�lor.; �m C.,;\,õo
C""ÇOO c� Oi,.fm·,

t:��r;�'e�epc•.•�� ,"' �

,0,0:0:0,,1 Impô"o d, �� .. �. ,'. ',-, •.••
T ' '�, .;� Ter".'N r·.::·",,�
8.r, e'" G".c·'. IA r,.;� o. C I

108<2<162,-'0
'HOO.OO

, 10_�OO.OO
6'.?1� ,01,60
'C'6JÚOO.OO
J;4C;.'SSO
: J,S-S.��l 81

�-�
'�.5BS 565,5;6,10

RESULTADO DO SEMESTRE DISTRI:"UIÇ,i,O DO LUCRO liQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PERDAS DO SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1960

RENDA .RUT .... C,S C"

17523.155.914.20

�1?56J107.3S2 .•0 DIS1R.leUlçÃO OURANlc O SWESTRE FINDO EM li DE O.fZEM8R.O OE 1960
Veodl' .

F.""'I,O,-e"o, •. "

custes E DES�ESA�

8.9�I.UU2'.10
4J01l7H69.70
2lB.bHI44,QO

�
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Im�o,to. .. .

lUCRO LIQUIDO ..

c" c" ..:,S
670n'M30.91)

D'v'dend�. O: t,ibur,b, er.' D,""�i" ..

M.noo: D'vid.�do. Di.I,:;,�r��; R�I:,��o; d� P�,.",. p,,,
D; .. :dendol Pr$!.ro"c:�;.

8cr,r;��ç�0 O"tr:bu:d" em "'<<:$,
"."mento 60 fendo d. I<.,,,,to <lo Porte, e$'_·-ç;"':'-' O.c�'

,.d�, d� Bon;!:<o�;o
S�I:lo de L"cr�, r�J to·,1,:bu'do'. do. E •• ,cfc:o.

,o,,,I.r'c'O'

132,895.570.00

271.891 EO.OO

I.OObo'n:0.10

D:�TRI8UIÇÃO SEGUNDO OS ESTATUTC$

R •••rvoL.gol _ ...

Fundo d. Re:,oT. d� Port •• B.n.!:�i�,;.,
R ••• rvo O". Div;dendo: P,�i.'lnci":,
Rti.rva FOro P�rl;ci?,�� d� ?o,t •• a.r..r:.:i�,:".

LUCPCS I:l::l C::ST�'aU�D()S

SO.JOJ.611.ao
30.182.166.60
53.891.100.00

� 871.680.0U.20

�
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14doi .. •rOdfIOól
nANCISCO fINAMO�E

oecrc ......LS10N FON'iEC,,"

Mais nm : ImamSeif UI ver: descarregado. É o interveio e lhe disse que
Ialam Ahrned regente de firr: de um homem inocente, depois de tantos anos a

Jemen, um valente velho d(l

I
mas que se julga culpado

I
gente muda. Peter, então,

A.li Bisa Abdullah ai Tha- mais de 70 anos, casou-se perante a humanidade. nada mais disse levou-a
I � 72 anos, um velhà ltora pela 48& vez � com �- contrariado. O retrato de

flnc,pe árabe da região de uma das auas fsúdltns, uma Peter e Helena Paaale- Helena, que êle ainda con-

uatar, uma península no lin-da moça de apenas 19 wska - casaram-se em 1930 eervava em sua mente, era

'Ifo da Peraía, tem um 1 anos O governo de Moscou na Polônia. Durante a guer-
I
de uma moça de 20 anos! A

dlmento dlárlO de 400 mandon-lhe.] como presente uma Idé�a, erm Idéia de bom do soldado conhecido"

le
o seu dramãetco ftm Co- Ia Peter esteve preso num

I

gente muda, ,

\1 A M Apesar de estar, de núpcias, uma enccmen- p(j� tt1�ues Naturalizou-se �- mo se sabe êsee ofICial es-' campo de concentração __

nhando esta imensa for- da contendo um sôro de r r q_d_110 alemão A segullrl 'Caim onde está: o teu tá internado num manlc6�;Quando o conflito acabou,' ----- _

na, esta a.preensivo pelo leJUveneSClmento chamado
saru a lua e meteu um tiro limão Abel?" O eAclltor'mlo na CIdade de WIlCO, no nêo encontrou mais a mu.\ul_uro Oatcnta-se que den- "Bcecmotéte, ser�m de re-
no OUVido No seu bõlso alemão Hnns Herlm acaba I Texas O seu rumor desejo lher Helena tinha deaapa- _

tro de 25 anos as fontes de moçar" _ P«l'1t�Mr 'I para
aC!HlI am um documento le publicar um livro com o é sofreI lima "punição" II ecido Emigrou depois pa-

lroleo de sua proprieda'"' M tiois-' co":, lest�s �Izêzes

"M,�ISllbtlllO
a-rma �o mesmo é porque entende que só as- ,Ia a Austrália, procurando

.
estarão esgotadas, e êle �_

um II crnao que morre abcrdado e narrado um sim conseguirá reconclilar'lsempre a espôsa, escre-

eabe-eemo snstent&Yá Durante a ultima guer-ra, �- comovente relatório da VI' se com a sua consciência I' vendo cartas pala a sua

'-,f,mllHá :tle tem ape- utn porh,guês estava em Dwright D EIsenhower, da do Malol da US Au-IQuandfl o soltam, cometeitella Afmal ela respondeu
_. ..�)', filma B'erlim e querta. a todo cus- 70 anos, general sem servi- Porce, Claude R Estherly, atos de agressão e loucura .e fOI procura-lo na Auebrâ

I!:adt"'fatenr; vlve�dO' a to, 'utal'f ao la.do dos ah�- ço militai, quando p:esl- ex. comandante do b0n;'bs:- t
pai a ser no�amente preso, I

lín MaiS de 20 anos tinham

cllsta! _ (RemédiO é dos;

IUfi�
e monePt 'N� dente dos Estados U:n1d�Sr I deiro que lanç.o� a �rlmel- Certa vez fOI quase morto. se passado. Ao vê-l�, e�cla'

�los-tl'll.bllthar� I sabia co o fazer, pois nao deu um.. nova denommaçao ra bomba atômica sobre a per 2 guardas, para os mou : "Esta não e minha
�_ podia sni da ctdsde, Teve á Casa Branca: '"Túmulo cidade jeponêse Hiroshima quals apontou um revol-I mulher." O capelão polonês

,

..

LEIA
Panorama
A IHvl ,rfl DO i>Af?ANA

em todas as banc as

•
�_ :' c.. ,,"c�i�""""""'�""',"''1iiIi'1IIi#l....""".,..,ilW:!
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MOTORES ELÉTRICOS

ARNO
Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
ccmprcvcdc ...

* Eis os três fatares de garantia que os Matares Arno representam paro o

consumidor.
• * Os Motores Arno sõo r1gorosomente controlados pelo Sistema C. I. Q,. Con

trêle Integral de Qualidade, o único que asseguro perfeição máximo no

...,--'2.0>._�., produção em série.

---�f�:--'
-

�tl(�>!�,;: '��,
,

.

�<tif -ee- .,

\'J��""'!
\;�C. r

i' r.i-itJ� d � I
-,.. �. �,: t� .il

� "" } t I

...... Ir

* MotoflU monofásicos até 1 Vi H P -s-

* Molares trifásicos olé 300 H P

* Motores paro máquinas de costuro

®
ARNOSA.

* Molares especiais INDÚSTRIA E COMÉRCIO

I
•

"
REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER & CIA�

IRaide HípiCO Cei. I. de Lara Ribas
, 1 - Dado o decidido apôio I será levada pelos compc- como prováveis parficipan- -----_

I d.o.Cei �_omandante d� �Po-, ,mentes da prova, u'a men-. tes os Tens. yenício Dutra, r - Para !f!.í�io de abril 11.Iicia MIlitar que facilitou sagem do Exmo. Sr. Go- Peressoni e civil Pedro realízacão desta magnT
I sobremodo a realização do ver�ador Celso Ramos ao Paulo. I jornada.

I lca

RAIDE Elorianópolis-Tu- Prefeito da "Cidade Azul".
barão, resolveu a comissão - Iniciam-se já os treí-
organizadora, dar a prova o nos.

nome do..i!ustre Coman- - Cavaleiros diáriamen-
dante . te exercitam suas monta-

- O raide será apenas das orientando-se por re ..

I de resistência sem o cara- guIamentos no afã de con

ter de disputa, em virtude quistar melhor Índice de
, de não possuírem ainda os aproveimentamento nas an
I cavaleiros conhecimentos daduras. Aperfeiçoam as.,

( técnicos exigidos nas ár- sim seus conhecimentos pa ..

I duas disputas de grande- ra futuras e empolgantes
I fundo (mais de 50 kms.) competições.

.

que se sucedem por vários - Participarão por en ..

dias. quanto os seguintes
-

cava-,

! - Inúmeros são os perí- leriso.
gos de um percurso que Sr. Francisco Grillo -

,
dura dias. exigindo de ca-, montando CALONGA.
valeiro e cavalo, reststên- Cap. Carlos Hugo de
cia e experiência excepcio- Souza - montando DU..

\ na� Muitos foram já os a�

I
Q��.. Pettere - monten..

nimais de grande valia se. do TIJUCANO.
criticados em semelhantes Ten. Taltfbio - montan ..

competições onde çsempre do MORENA.

I a velocidade de marcha ul- Ten. Belfort - rnontan-

trapassa os 14 kms. horá . do MOLE'QUE.
.

rios. Daí resolveu a comis- - Dependendo ainda de
são estipular para o raide montadas, estão apontados
em questão a velocidade
-nédia de 10 kms. horários,
visando apenas "Carater
-csistência".

- Para o futuro esperam
>5 ementes do hipismo FIo

eiauopolitano r-ivalisarern
.se com outros Estados onde
lú tem grande aceitação es

la modalidade de esporte.
_ Podemos adiantar que

Vende�se Carro IRenault de Passeio
oumo preço ii vista, ou

pagamento a longo prazo.
Tratar à R. Felipe Schmidt
34.

'

Ruo Felipe Schmidt, 33

II������������!!�,"INFORMAÇÕES SEGURASSOBRÊ' I vendê.1e Proprie-
MODA FEMININA i dade no Centro

Novidades e mais novidades para as nossas inúme , \'elldu terreno de 10 x 30,
ras leitoras de todo o Estado, a respeito dos próximos' com asa modesta, ii Rua

lançamentos de inverno é o que temos feito desfilar nes- Monsenhor Tupp 52-A, pré
rn secção. rfltimamente foi nossa preocupação desm-eveu ximc ao Suuer-Mereedo e.

�a�U�C�l�e����sed�!I;�aí�oeme�:�é�t��Pda�'aS����s. �s l;;�n:�= I-;r���� ���cigi7ci�:ga�e����
ria justo deixássemos de dizer o

.(1I1e
de novo

n.
0' vai

I
:1.1DS, com

C.
a�'los ,Teixeira.

apresentar li Pi-elude, uma importante confecção pau-
._--.

lista e que anualmente vem lançando no mercado na-

��Ol�:l n���ia���,:h�a�I:��;�:e��V:l���n�oâel��e e�P�:�.�I�1 ��
nacional (o nycron) já plen:l.!t1ente aprovado. Cores:

Ilis:ls ,de preferência claras, em pliilsados variados. Jus
tamente para acompanhamento das �aias em tel'gal, de

êxito garantido, a Prelude lança iguillmente parfl o in-j
\'e:no os ,casa.cos "blazers", com botões dourados, em lã,
az:d marinho, sobretudo. I

Perguntamos a" nossas distinta,,; leitoras: valerá a'

!)êlla ou não verificar aqui mesmo em Florianópolis tãu'

�'�l"���t����\�a�I��(�::�:S p;�ó;�;:a j:s�a�!�ieS�e:sl�:sP��= i __ o.
_

fOi'mações: - Estabelecimentos A Modelar, as ordens "�-miiU�
de sua enorme clielltela, com 11 exclusividades dos ar-

I

tif.OS da Prelude.
,

-

: ·*·*·*·*·.·*·,·w�·�*q.r.T.����*����******.**********.************************** •••

'-rfofé� Aga�ito VeIOIO".
(conto da 4." pàg.I virtude de chutar fOrte e

zuntusáo que soh,eu quando com visão de gol. Em 61

rtueva pelo Paula Ramos, Scoerto deverá ganhar mai�
E'dio voltou I ... nJo.'!trar 4Uf( cancha e dar ao conjunto
to vale e :quem lucrou foi ;}Jmpaulino, muitas alegrias.
.r esmo o Postal. Foi o me; Eis aí, Prezados amigoS, a

ihor cent:·o avante da tem- seleção de, valores que a ,

parada r-adão porque coto.. ?optamos como os melhores
camos em nossa seleção. :la te:r,Porada. Enio, �3,�Q.:
ROGE'RIO - '.J.Tnto corno l'O .eo Tamaqdaré, é o "Cj-a.,

Xonta o'e--iança como arma... -jue "do Ce,'\;ame". Machado
dor, Rogério do São Paulo, io,:São l'-,úlo foi a gr:!.:J.G'
)oJ�ui méritos. Embora ain,.., ''Revelação''. Ai estão os úl.,
la -"€1'1€ e pril"cipiante co; timos retoques do que pode..,
'no jo�/; dOr.de Fede�·ação, ria i\€ falar sobre o campee.,

aoeee'o, foi o escolhido pa., nato de 60. Agora' é' mar
ra re-mar na meia esquej-; charmos de encontro a iem�
:�, Nos jogos que participou POlI_da de 61, na egpeança
mostrai! \'J_';Ie tem f!ualidade� -:!c (lue tenhamo.� um certa_
de m�l!'or ainel_:. mais· Um-'l me superior e ter f'lesta o

risonha promessa.. portunid<lde dado o nosso
ROBERTO - Para a pon., incentivo, uma vez mais, ã..,

ta canhota, optamos ,por Ro.., queles que realmente ,pot'_

bel'to t':_mbém do São Paulo. suem categoria e con-dições ,

De pequena estatura, o j:.fara voltar a brilhar, NOSSos
"Babá" do certame amadc.., paabeI)s aos jogadores elei ....

rista., _pela dedicação, pelo· tas.
esforço conquistou"VJ.ra '5! a \

,_P_o,_iÇ_ãO�.'rT_,_m_u_m_a g,_�_.d_' M. BORGES,

c) - Dentre Os documentos de idoneidade, deverão os

concorrentes apresentar:
1 - Carteira de Identidade do' proponente respon

sável.
<I) - As propostas deverão ser datilografadas, e sem

are, em duas vias, sendo entregues no lugar, dia
e hora adiante indicados, ao Presidente da Co
missão Receptora e Classificadora da Concor
rência, ocasião que serão abertas e lidas, nos

têrmos do capitulo III, seguinte;
e) - as propostas não deverão conter rasuras. emen

das ali entrelinhas e não poderão conteL� senão
uma cláLls'ula expressa de 3ubmissão à tôdas as:

estipulações do presente edital.
III - DA CONCORR1l:NCIA

f) - A Concorrência será realizada. no dia 10 do Mês
de Março do ano de H161, às 10 horas na Sala de

Rp,uniões da Secretaria de Saúde e Assistência
Social, à rua Tenente Silveira, Edifício das Se
certariai\ 40 andar, ocasião em que serão rece

bidas. abertas e lidas as pNpostas, com a pre
sença dos proponentes interessados;

g) - a Comissão verificará, em llrimeiro lugar. � jul
gará, antes da abertura das propostas, os docu
mento.!! comprobatórios de idoneidade moral rio
cada conéorrente;

h) - julgada idoneidade, serão Slbertas e lidas /IS

propostas dos concorrentes considerados idô
neos, as quais. serão rubricadas, fôlha por fôlha
pelos' demais Proponentes que estiverem presen
tes ao ato conservadas

.
fechadas as propostas

doS' !-,on.correntes que não satisfizeram fi. prova
de id'oneidade;

,

i) � ria decisão da Oomissflo caberá recurso, que de�
\'erá sen encaminhado dentro de 48 horas ao Se�
certArio qa Saúde e Assistência Social.
iV - DISPOSiÇõES GERAiS

j) _ O resultado da Concorrência dependerá da ho

mologação I;'elo Senhor Secretário da Saúde e

Assistência Sodal, e êste se reserva o direito de

anular, no tq'ao ou em parte, a Concorrência, mo
tivadamente \ com justa causa;

k) - (I proponente ,vencedor ficR obrigado entregar
ao Hospital Colônia Santana, dentr:o de fi dias,
contados da data da homologação da Concor�
mcla pelo Senhor Secretário da Saúde e Assis
tencia Social o material objeto da presente con

eorrência;
1) - O presente edita�. para conhecimento de quantos

possa interessar vai publicado no "Diállio Ofi�
ciaI" e será, timbém, afixado em local b",stante
visivel e fácil iK:esso na Secretaria de ·iaúde e

Assistência Solfial.
Florian6po is, 22 de fevereiro de 1961

WALMOR DE OLIVEIRA.

_....'�,_....""'....'""' '"'......,_,.",.�==�=,--,...,._�...,."=__,=_._".="""""=-.,:..,,;;,,,,,,;,.,_.................:s::.:;eere ário da Saúde e Assistênci� social

--=:��--1J:'-' * com tarifas reduz'idas

��_�' �

1"� �'CURITIÔÁ�siônrAUlO-RIU
ea

saída à,s 9 hora-s da� manhã l' _.\
PORTO 8:LEGRE salda àS 18 horas l

�ecl·etallia àa �au�e
e ilssislencia �ocial
Edital de Concorrên cie Pública para aquisição de

ruatería l destinado à Secção de Ccetura do Hospital Co.
Iônla Santana
EDITAL NO 1/61

A Secretaria da Saúde e Assistência Social, fará
realizar no próximo dia 10 de Março de 1961, Concor
rência Pública, nas condíçôea abaixo especificadas:

J - OBJETO DA CQNCORR&NCIA
a) - A Concorrência de que trata o presente edital

destina-se a aquisiçào de material destinado à
Secção de Costura do Hospital Colônia Santana
constante do seguinte:

'

Mescla azul "Armada" 1500 metros
Mescla Beije enfestada 500 metros
Algodão cl'u. largura 1,50 metros. - 500 metros
Algodão cru, largura 1,30 metros. 300 metros
Marim '''Ave Maria" 200 metros
Xadrez preto e branco 300 metros
Linha Diagonal branca no 50 30 tubos
Botões brancos de osso n? 5 com

2 furos 2 caixas
Botões de côres sortidas:

22x39
1 I>

6 caixas
Camisetas para homens "Ordem
109 Tam. 8-10 500 camis.

300 metros
200 metros
200 metros
200 metros

Pazenda melhoj- par-a vestidos
Pixolina branca para camisas
"Avaré" xadres colorido
Brim liso

•
Cobertores de pelúcia para
casal

Dedais
'� 11 - ESTIPULAçõES
O( b ; _ Os interessados deveeã., apresentar em envelopes,

(1 - ��I�al�'\�oOpSo�al,a���a����da em tôdaa as pãginas e

assinado sôbre as estampilhas federais e esta
duals, contendo uma cláusula expressa de inte

gral submisaào às disposições contidas no pre
sente edital, o prêço POr unidade (em algarismo
e por extenso), envelope contendo. em sua parte
externa. em lugar bastante visível os seguintes
dizeres: � Concorrência Pública para aquisi
ção de material destiuado à Secção de Costura
do Hospital Colônia Santana. ,

- Documentos comprobatórios de idoneidade, tam
bém devidamente selados e autenticados, em um

segundo envelope, o qual contera. em sua ,parte
externa, e em lugar bastante visivel, os seguin
tes dizeres: _:_ Concorrência '''Publica para
aquisição de 'material destinado à Secção de
Costura do Hospital Colônia SantanR,
DOCUMENTOS DE IDONEIDADE

100 coberto
3 dúzias

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INSTITUTO DE CULTURA GERMÂNICA �

- Comunicação -
o instituto reln i, iar! os seus cursos de Língua Alemã,
r-o dia 15 de março próximo vindouro, à Rua vttcr
lleirellc;: 38 - 20 - aptO 3, edifício São João, nos se

guintes horâi-ios :

4a<; e 6as das 8,30 às 10 ho-

CU1'SOS para principiantes: r:s�:s d;aSs 1: 6aa�... 1:��01��;;�!I
21 horas.

LABORATóRIO DE PESQUISAS
CLINICAS

Praça 15 de Novembro N. 10,
Sobrado)

JEEP - CHACARA - DOIS LOTES IVende-se
Um .leep Land-Rovar _ 1951 - capota de aluminio'lcm uom estudo:
Uma chacarn em Itacorobí, com casa e agua

abun-Idante, terra fert.il, com pomar, piscina iniciada•.....
e.860m2.

Dois lotes, !)xIG, fi rua Antonio Carlos Ferreira
t Pech-n Grande).

Os tmovets poderão ser vendidos em suaves presta
ções. a longo prazo, sem entrada. Tratar à rua Antônio
Matos Areia!'. - 864 - Estreito. Primeira rua à direita
i'po>! 1\ Soberana.

-0-
Direção Técnica

DR. PAULO DI BERNARDES PIRES
Farmacêutico
-0-

t�a]l1;I�O::.'" sa�{���ti�;!�a, J:'�:��a;n�:��cr:odtnci���,��:�
���flÇIIO de Gnlli-Ml\i�����r�::J��;Ogrflma (Fertilidade),

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

VENDE-SE
às âas e õas rias 8,30 às 10

Cursos para adiantados: heras e na>! <las dns 19,30 às

22,30 ha.
As matriculas poderão ser feitas com,

Dr. F. Franzke, escritório ôe advogada,
Rua Deodoro 11 '

Dr. E. Moennich,
consuttõrío, Rua Dr. Antônio Mussi, 5

---"'------
EDITAL

JUJZO DE DIREITO DA p.,
VARA CíVEL DE FLORIA

NóPOLIS

POI' motivo de mudança para outro Estado, vende-se
uma bôa casa com 2 pavimentos, garagem independente,
situada em bairro residencial central - Chácara do Es
panha. - vêr e tratar 11 rua Melo Alvim, 11 ou pelo
telefone 2743.-Avisol

o professor MI'. Green. co�unica Que está aberta a
1

A L U G A - S Eatrítula para aulas de ingtêa em pequenas turmas.j alm be d ::Jd�2ndO poucas a� vagas, con�em a.os intel'essa�os .inscre- ,.

Aluga-se em �difício recem-�on�truido, um

escri-II
Para oçare jantar m, epois esua

.......

rem-se o mais cedo posatvel a rua Tte. Silveira, 42.' tOI'lO cf 2 salas e ínatalações eanitérias. �, QUER�CIA PALACE HOTEL�e
! Tratar à Pl'aça,_G,::e::tu�l�;o�V�U�,-g!:,::'.,,�2�0�o�u�F�o�n.:e':2::21�6_:_�����������������!_

concorra v. também ao --��

C4RANDE .

-CONCURSO
..1--

DESDE tRS 3.100,00 MENSAIS

-�
OE LUXE - 8 PE$
Em 2 modêlos de côres internos:
-cse e Ol u l. Móximo ccrovette .

mento do espcçc
"

em mcdêlc de
gronde beleza.

RETILINEA MAGNiTICA GE, 11,7 piS
Novo porto com fechamento Mognético
em dois modêlos de côres internos'
R050 e Az ... l.

ganhe inteiramente grátis
um maravilhoso conjunto
estereofônico e m a i s 4

prêmios de real valôr!
Uma ulilinima
enceradeira GE

Rádio Iransilor

Um rádio d.
cabeceira GE

CARAVAN GE
d. ) fai.as -

uma perleiçcio 50 nora.

.��_1I<, �1 .

el',".'.
lerro aulomãtico GE

,

E' fácil participar do GRANDE CONCURSO GOlDEN UNE GE 1961:
.

No ato do compro V. recebe um cupão. com o qual concorrere
ao sorteio dcs maravilhosos prêmios. E lembre-se; Prêmios GE, prêmics inteiramente distribuidos nesta cidade!

,,'
----

'--"'/<----,:::--..::.1MACHADO & CIA. SIA -

R: �_a�danha o��inhO, 2 Edifício Osvaldo Machado

��, me

'Vde lta
rto ectente nO 220. do Rédio Sociedade Gaúcho S. A _ Nientoçõa do promoçõo: Norton Publicidade S. A.

��"....mm��mm�:��-....EE......�

Edital de praça com o prazo
de vinte (20) dias

O Doutor Dalmo
Bastos Silva. 20 Juiz
Substituto, da la.

Circunscrição Judi
ciária do Estado, no

exercício pleno do

cargo de Juiz de Di
reito da la. Vara Ct
vel da Comarca de

Florianópolis, Capi
tal do Estado de
Santa Catarina. na

forma da lei.

FAZ SABER aos Que o

presente edital de praça
com o prazo de vinte (20)
dlns, virem, ou dêle conhe
cimento tiverem, que, no

dia 21 de março próximo,
às 15 horas, o porteiro dos
auditórios dêste Juízo. tra
rá a públ ico; pregão de
venda e arrematação a

quem mais der e o maior
lanço oferecer sôbrc a nva

uecno de Cr$ 150.000,00, do
imóvel abaixo descrito, pe
nhorado a CARLOS ZAIA,
nos autos na 480-60 de Ação
Executiva, que DORAL1:
CIO SOARES move contra
CARLOS ZAJA e CARLI-

ITO ZAIA:
Um terreno situado nesta

cidade, no prolongamento
da rua Rio Grande do Sul,
com a área de 2,042 metros

quadrados, medindo 22 me

tros de frente ao dito pro
longamento, por 105 metros
de fundos pelo lado que
extrema com as vencedoras.
pelo outro lado mede 112
metros e extrema com ter
renos da Sociedade doe

Atiradores, nos fundos me

de 19 metros e extrema
também com os vendedo-
res. Dilo imóvel acha-se •

registrado às fls. 188, do
livro 3/E. do Cartório do
1° Ofício de Registro de
Imóveis desta Comarca. No
referido terreno existe, 4
casas de madeira, sendo
duas do Sr, Carlos Zaia,
uma do Sr. Oerlttc Zaia e

outra pertencente à filha
do executado,
E, para que chegue ao

conhecimento de todos.
mandou expedir o presente
edital, que será afixado no

lugar de costume e publi
cado na forma da lei. Dado
e passado nesta cidade de
Florianópolis, Capital do
Estado de Santa Catarina,
aos dezoito dias do mês de
fevereiro, do ano de mil
novecento se sessenta e um

Eu, (ess.) Maria Jurae
í

da
Silva - Escrevente Jura
mentada, o Subscrevo.
(Ass.) Dalmo Bastos Silva
- Juiz de Direito,
Confere com o original.
Maria Juraei da Silva
Escrevente Juramentada

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TELEFONES D}<� EMEIWF\NCIA

liiidicauür'prõiíssiôiiàií
-------------------------�'01( lIE" Hill" I'IIISCO-Olhos _ Ouvidos - Nariz e Garganta·L,�.- .:::::� .. , .... - DR. GUERREIRO, DA FONSECA

I
C11nlc. " ...."I1l_ TRATAMENTO das SINUSI'l',ES sem operação por

'. I ti I: " I I
ULTRASOX e JONISAÇÃO, EXAMES dos olhos e

lJo,., II�, .• �"rn"n.I"� ,:� r\(J"I.o
I'AIIAIRO ���i:iAded�U�;I��S, ��R1:�Ud��G.:N�:���0!l���

1( a H A r o K II:'! . ��·:o.·h ::::I�::�:·gl:o
ao .�=:� DER�O EQUIPO RHENOL (único na Capital) OPE-

��I:'� 1··rt�(I:l_�I.,n -I"�::�'�' I\"'l� :::��; '�"'��I\;� ,��,r�;:r; M��!��J �::;�D���.::�: MI":II:n;.��lA:: �1�ÇJS�T�� �!�!����sA;10�r�o�S�/0�esso{!� S5:e:'� e�
do - P'IIlI .. ')1, '·".IH Ra!l)o� _ Carlos A auvetra Lenzl BOIPHIl) de C.rld.<ll. 'A t.rd. d.. lodos os HOSP}'l'ADS de Florianópolis.
",cor 111""'''''. F:lh" .- ;1r \)� ........ Iolu 11("lrl�PJo;� Cabr.... )6.30 hora. em c!laote no conaul_ CONSULTóR10 _ RUA JOÃO PINTO 35 (em
_ Lrr A" 1,11'� ..\1." .. " _ .I'r\l( Chrlo� ,JII CMta P<,reira t6rlo. � Rue NunH lI.obl,do, 17.

rrcrue a Radio Anita Gar-ibaldi}. •.

I II; \1!(l1lt\11t)1IX.� :�:�ln·Re��<lê:�:<l'�t·R:: :.!.�� BESID€KCIA - RUA FELIPE SCHl\!IDT 99

-?r<l( IlIh,," ,r-!':\'jI - \I;'.I'H !ldl'(.n�" .i u vena] - Prott. �b.1 Cam. D'.e- .00 UI. _ 1'�. FONE - 3560.
[\1anol'll1.,\ ,I .. IJI"I.t'it:.� IIr .'r-li:!(lfl Leite da Coete v-

Dr - Ruh .. /\ l',,�11I - I'r,,( ..\. ::\1".(11- ...... ettc - Wal1e.a

I.an�(' _ [1, ..".�. I'llItó' r�;r i.III - J,,-y L'uhru l Teive

Dorlll,.."" :-:"'lOr�, - Dr V""l""rM I{�\' I\mar CarvalM_
_ Rui Lobo - Roaendo Y Lima - ;"'[aurr Borges -

Lázaro Bartolomeu.
FOTOr.IUFIA - ,\MII.TO:"\ \'IEIIU

Cou.ull.órlo: Ru. Joio 1'1IIao II la.
dA' 16.011 h li.OO bor... "Mlld'
..m "or ... 1II.'Ud .... T_lltoa.

RMld'Dele' I". Gener,1

1'8lttf1aooun II II)

1-------

lr-.-C'::-'"O"A=-Ol""-'-"-AS:-P-"-R
'-0REPORTER FOTOGRAFICO tKM���S������URT

< ",I B" [J �. ú 'ONf .BOI

A M I L TOM :"'000 "."""0 ""'�."'
Reportagens: Reuniões Sociais - Casamento- '

- Políticas - Côquíteis - Esportivas
Atend� a qualquer hora do dia e da noitr
serviço rápido e perfeito.
Jornal "O EE'TADO" Conselheiro Mab
J 60 - fone 30·22.

- 10-

ti•• C.........lr. ..rra, 1"
1'.I.fooa 8022 - C�u. Poa\t.! 18i

ID4.-rIo(e Tel ...riflca Ii:STAO(J

UIUITutt
.h.r ..... ti, Arrt.rb tt.rr .. ,

/
l'UHt.jCIO .. �I.

')"',-11' A. Schttndweirn - Virgilio Dias
N • I' W • � • N ,. , 1\ T It

t ..... ,..•••• I.Ç A. R. Lar. 1.\4.
"[j,�_ K SC!"•• �)I 0•• ( ..... - l .. 4 ••• r

,..... UI,."
li .... 1. N .. Vtt6ria "1 - f,ul JI __ o

,' .... It-II'·"

".,olç. 10!!t ...�.rjl. da UN1Tll' �K.ij8 Il:-f')

�tlINTIE� • (()UH"SI·OI�l).NT.'"
,_ ".d_ ....unldplo. o(A"''!'A, l"A" Aitif'lo.4

A !ItII V ,.. C ./'"

A::;:::iINA'l'U.H.A Ar.;UAL - CR$ LUOU.UU

A direção nêc se respcusabiliza pelo-
C(llJI'elto� ennudos r 1rt1�('1S assinados.

PINTURAS? Simples, jubileu e Esmaltada.
só na RAINHA DAS BICICLETAS,
Rua: Conselheiro Mafra. 154.

A RAlNHA DAS BIC1CLETAS possui peças e

acessór-ios para as principais marcas de bici-

���*I;. �:a :t���!�b:r::u�a�::.o��:,o AR

LUSTRA·SE - LlQUEIA·SE - e

ENGRADA·SE MOVEIS
5enlço rapido e perfeito. tratar com Rodrigues ,

Freitas ii Conselheiro Mafra, 164 fundos.

L O T E S
COm Brande racllldade de pagamento, vende-se lO"

a. longo prazo liem Juros, sitos á rua Lauro L1nbare.s. PN- :
xirno a Penltenclálla. Podelldo o comprador comtrulr sa '

casa. 1med1atamente.
'

Vendu: EdJ1iclo Mrmtt'pto 3.0 uC!ar - Bala soa -

Fone 2391 e 2_8_67_, = _
-

Assci;ção Rural de Florianópolis

ATENÇÃO SRS. AVICULTORES
PINTINHOS DE UM DIA ...
A A�sociação Rural de Florianópolis' avisa a todos

os criadores e a todas as pessoas interessadas que acaba

de receber um grande lote de .cerca de 2.000 pintinhos de

um dia procedentes da GFanja Branca do Rio, Granja
Sadia de Concordia, Granja Pel digão de Videira c Gran-

ja de Lajes.
.

Os pintinhos já estão sendo vendidos, deVIdamen
te vacinados contra New Castle.

:\n �éde da Associação Rural os interessados pode_
l'ão colhar informações e orientação sobre o manejo da

criação dos referidos pintinhos, .como vacina-los contra

bouba, el:· .... - Procurem a Secção de Avicultma da -

A.R.F. III) Cai!'. Frederico Rola S/No

VENDE-SE
i Um, Bar e Restaurante cito à rua Canse,...

I lheiro Mafra. 139 por prêço d� ocasião,
I Tratar no mesmo local ou no 5. DIstrito

I Naval no expediente de 12 às 18 horas. '

ATENDENDO OJARIAME!,"fE NA

MATERNID!DE f.ARMELA OUTRA
SERVICO DE RAIOS X

1:1lr1I .. Jl)l:"i�ta,,: 1JRS� A .. J. KóBREGA DE OLIVEll{'�
EWALDO J. R. SCBAEFER

�_I"teIIlO PU eeneueec "'••aM.t� Eaamee do Estômago _ vestcuta 8i1111r - Rln. -

I "d.�ft_t.cole ISUVIOQ do Prol. Tora-" _ Ossos _ Intestino. etc.
Octivlo RNallrU" Um.). h- 1I1.I�r"sa[pingografia _ Ra.diografla Obstélrlu

�7�:��:Uld0I.��;����.�� ��I� :: \Gnvidez) _ Itadiologia Pedlátrlca.

"DeIIO. Mê<ll<;a ee Ho.pllal de "l;jI'OE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
Çarl"lde o". lIol.,ald..:l. Dr. SIEMENS RECENTEMENTE ADQUmIDO
Carla. Cou... ENDERECO: Rua Irmã aenwerae ./n. Onlbus l por-
DOENÇAS O' a.NBa .....U· - ta (Almte. Lamêgo).
PARTOS - OPIRAÇOIS _

PARTO SEM. DOR peJo Ibl\Odo

Dr. Helio Freitas

\DOE�ÇAS DE SENBOR.rI.�
PARTOS - CIRUROU. _.

CLlNICA GERAL
oonsuítõrrc: Rua cer f'e11!

� Angustia - Complexos � Ataque! - Manias -

ârc Demoro 1.627 - ��lr'" : f·r"b��:��I��;nt:t�!�:a E�e����t%que com eaesteeie _

to, das 18 ée 19 hor as IIIJ I. : tusutmaterupte _ cercíoacrcrente _ Sonoterapia e

dOR:': F'�:��a s�Orll�v:n�,;:. i Pstcote r apta.
- Estreito - Fon ..., 2:1:.1:' : D\rE"çã�:.0�:�6�1���-;E BORBA838'1. ! DR. JOSl!: TAVARES IRACEMA

DR. LAUJ(U VAUH.A i l."o�s��.n.!���!A�5T�: l�Eb=RADII
CLINICA {nUI .. Endereço: 'AvenJda Mauro Ramos, 2811 I

! (Praça Etelv.l.na Luz) iE.poelall,to .", 11101661'''' A. "...
.0•••....0 ......

�nor 1,. IIrlo,rl .. Cu:. ra_

11c.1 � Int.cç?i" .lrUd .. _ CTl_

�,� ..�,::('I·P:;�!!:O:.u��;:�'�: _.=============-..::::::....
,plrilho:> [lIKuttvO. ee oIP.ml

Aor,rIO' 10% .'11'
!I_.I, ii 6 bor.. _ COu.u!I6t10;
�\I. T�r.(!eaul. II _ 10 UldN
- PODe '2((1 RNIQ'D�la: ....
(,.cordo COUtln.bo. 11 (Cll.lelll'e ..
lapull. _ "0•• '1".

tN:frMdKlr.....'!t
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II Bicicletas BEKSTAR. a ullima palavra em bi- II
ii ctcletas. encontram-se a venda na RAINHA I
Il DAS BICICLETAS, em lodos Os tamanhos e pelo I
" menor preço da cidade. Rua Conselheiro :f.l:tfra \!
li 154. II

DENiADURAS INfERIORES
.\1 �TODO PRÓPRIO

P'IXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGlAO DENTISTA

iJlf'I.(,:vtAl"'O PELA UNIVERSIDADE DO rARAMA

RAIOS X - PONTES - PIVOS

TRATAMENTOS DE CANAL

f!OR.oI,RIO - das 8 às 12 e 'das 18 às 20 bar &.li

HORAS MARCADAS' ._ das 14 ês 18 borus
fWA TRAJANO. 29 _ 1.0 andar

-r-z-

mNTCA SANTA CATARINA
Clinjca Gera.1

Doencas Nervosas e Mentais -

OR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO· DEN'l'ISTA

t_"!tllira - Prótese - Cirurgia BU.:J.l
Raio X - Infra Vermelho

f'rqlaro de cavidades pela alta ,velocidatle,
uorWEN AtROTOR S. S. WHITE

Con::.ttltório e Residéncia:
Jerônimo Coelho. 16 - 1.0 andar - Fone 2226
Exclush'amenle com horas mnrcada8

1;'11'

INGLE,SAPRENDA
com o Prol. Mr. Edwald Green

à rua Tenente Silveira, 42

IMPRESSORA

IDlgh��_EtbA·1
CARIMBOS, ENC.�DERNAÇÕES E
SERViÇO DE CLlCHERIA

COl1 PERFEiÇÃO E RÀPIDEZ,
a--'-._

F�(��"iJ?'(��SSELHE'RO M���t(\T�,��-i t

•

Aeroporto Hercilio- Luz
Casa de Saúde S. Seba"W:io
COAP
Corpo de Bombeiros
Estação Rodoviária

Hospital de Caridade
Hospital Ner êu Ramos
Hospital Naval
Hospital ,Milita!'
Hospital Sam-ada Família

Juizado de Menores
Polícia
Polícia (Estreito)
SAMDO
Serviç:o Funerárjo
Serviço Água e Esgôto
Serviço Telefônico
Serviço dei Luz c Fôrça

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

O.
2404

.'•••••e.•••_� eef ...

i STUDIO JURIOICO
Mauricio dos Rets _ advogado
Norberto Brund _ advogad',

Advocacia em geral no Estado de
Santa Catarina

ccrresronueatee:
INOLATERRA BRASlLIA
ESTADOS UNIDOS

ARGENTINA
RIO DE JANEIRO

SAO PAULO
Ed. SUL AMERICA 50 andar. _

Fones: 2198 e 2681
-

•••••••••• a ••_ ! ..

I
c. E. VIE'GAS ORLE

Advogado
EU. Z;A.EilA, z.v ANUAR fELEFONE. 2248

(UNICA DENTARIA, COM ALTA
VELOCIDADE

Segundo a evolução moderna Odontológica, V. s.
poderá dispor de uma Clínica Dentária 'Capaz de lhe pro
porcionar um tratamento inteiramente indolor e efi·
ciente.

Preparo de cavidades pela Alta Velocidade, 300.000
rotações por minuto.

Dr. Xildo W. Sell - Consultório eiodemamente ins
talado à Rua Vital' Meirelles n. 24 - térreo - Fone _

2545. -- Atende diariamente com horas marcadas.

Curso Particular São José
Professora: MAlHA MADALENA DE MOURA FERRO

Curso correspondente aos. Gl'UpOS Escolares, com

<1:< seguintes ctasses :

Pré-primário, 1.0, 2.0 3.0 e 4.° anos e CUI'SO Médio.
Prepara alunos para o exame de admissão no Gi

násio.
A matricula acha-se aberta à rua Saldanha Mari_

nho, 34. de 9 às 12 noras dlàriamente.

l\lOTOCICLISTAS
A RAINHA DAS BICICLETAS. avisa que
está apta a executar o serviço de pintura em

Motocicletas e Lambretas. Rua: Conselheiro
• lIfafra, 154.

V E N DE-SE
VENDE-SE uma máquina ucvn d(' imJ,rimir "CATú'''
Ruma 22x33, - e uma m:uluina de corJAr Popel.

TRNfAH nesta Uedação com OSMAR.

VENDE-SE
Um ótimo lote, situado nas proximidades do

Canto, no Estreito. - Detalhe:;' pelo telefone 2832.
Negócio urgente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Impermeabilizantes

PARTICIPAÇÃO
teon Ornma e Wanda Grama participam a seus pa
les, bem como n pessoas de suas relações, o nasci
Dto de seu filho ocon+do a 21 do corrente. na cidade
Canflinha:'l, c que na pia bntiernal re: eberá o nome

, ,4.1berto,

COLUNA
CATÓLICA

'TA CATARINA RECE
,

MAIS UMA IGREJA
H NOME DA PA
DROEIRA DO BRASIL
Hoje no bairro chamado
llo Grande na cidade de

es, será inaugurada
das mais belas igrejas

BQSSO Estado, tendo seu

'lo em forma de um na-

Horário de Missa d<ijEs,treito ,;fi
,

G,OO horas: Capela Bom
o Catarinense _

" .J esús ,
- 5 - 5,45 _ 6,30 - 7,30 horas:

Ig�ja
N,II. Sra,lI.

"":' 8,30 - 18 horas, de Fátima
o - às 19 horas, 8,30 hor�s; Igr ja N.s ��.a,a

, tião - 6,30 horas de Fátima ii
!..-I \- 6 - 8 - 10 ho. 19,00' horas: } Igreja N,a

\

� �fl 5ra,a de Fátima

de °fl,i;d�:iJ�d:o�s6 16,0,0 horas C/pela de Co

horas i�,��o��rasJ'l.o e 30, do-

de Orfãos � 6,:'!! �!r;!r: d:�t:�ria
- 'I 10,00 horas:) 20, e 40, do-

Senhora do Parto - mingo do m�s
Capela de

CiàimLiLmões -

7,30119:00
horas: 1 ' e 20, dc-

mmgos do mes-

n::s�85�ra� 8 f9�rol���:/ta ç: 40, do..

mingo do mes, :

Flol'illnópoJfs, Domingo, 26 de Fev(!l'eh'o de ] 961 -11-

ESCOLHA DA RAINHA DO MINERI O SERA UMA NOVA PROMOÇÃO
DO "RADAR"

EMPRÊSA FLORIANÓPOLIS SIA •

TRANSPORTES COLETIVOS
Assembléia ,Geral Ordinária

ConvQcacão
Pelo presente edital são c�nvidados IS senhor-es

ecionistns desta emprêsa, a se reunirem em assembléia
geral ordinária, a realizar-se no dia 20 de março de
1961, às 20 horas, em sua séde social, ii Praça 15 de no

-embro nv 11, nesta Capital, com a seguinte
ORDEM DO DIA

1° - Tomar conhecimento e deliberar a respeito do
relatório da diretoria, balanço geral e demonstração da
conta Lucros & Perdas, com parecer favorável do Con
selho F'is r al, relativo ao exerctcto encerrado em 31-12-
1960,

2° - eleição da diretoría e fixação de sem'! borro
rértoe:

30 - eleição dos membros efetivos e suplentes do
Conselho fiscal e fixação dos respectivos honorários;

4° - assuntos diversos de interesse social j
A V I S O

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na

séde saciai, à Praça 15 de Novembro nv 11, nesta Ca
pital, os documentos a que se refere o artigo 99, do
derreto-lei n. 2,627, de 26-9_1940,

Florianópolis, 20 de fevereiro de 1961
Aldo Rocha - Presidente

.
� I

, I

Sociedade de Amparo à Velhice
EDITAL

De ordem da Senhora Presidente e na fôrma esta
tutárin convõco ns cons6cias para a ASSEMBLÉIA

.. ., �a�'�:e�lOO��I�A(����) e�e s������a ��n:o�����:' aanol:ea��
15,30 horas, na residência da Senhora ONDINA MA

,-CUCO, a Rua Af tamlro Guim!lrães 16, NESTA CAPT-I
TAL, com a ,se_guinte �I'dem, do dia:

_ • No, clichê - �a esquerda para ,direita Exmas. SC]lhC1'3S: Licaste Machado;;'a - Eleição da Diretoria para o novo per-iodo ad- ':.BeatrIZ Pederneiras Ramos; Edlt� Ga ma Ramos (1,'" Dama do Estado) e"minlatrattvo. I'Ruth Hoepeck Ramos da Silva. Ocasião em que foram homenageadas com um'b - Assuntos de interesse ge�'al. '. alegantissimo Chá no Lux Hotel, com a participação de cento e trinta e umalllllDalila Clohlde B.u�tarnanle llllllsenhoras e senhoritas da nossa alta sc ciedade. - JIII
la, Secretár-ia I. Helena, Bôa viagem, •-----

--'-�� I' Este Colunista organizará uma nova --xXx-- •Para almoçar e jantar bem, depois de sua I �. pro,mcção socia�, no sul do, �tado q.,:.: Se�_ta-feira ,p,!", �st::lVa I:Hu'cada uma,QUER�NCIA PALACE �HOTEL II1II terá lugar, na Cidade de Criciuma o�d€' r-eumao da Diretoria do Lira T, C, O:�cua,

I.
acont::cera �ma, grande íesta. Agu:C'i:, membros compareceram e a mesma fOI'�;l���a \:I'��i�al�:�n�eu:a!i:� • dem instruções a respeito"... suspensa para sine-die,.,

•J. imagem de Nossa Senhe- AGRADECIMENTO • Encontra-se nax2i:da�ap, o C:apitãe, Aniversaria hoje�:�Heloisa d •:::m���a ��n:�,i:tãó�:io ��lo:�; José Grumiché de Souza e filhos, vêm, por este tor-I' de Fragata - Nelson Rlet Corrêa, re-, Silva Hoeschl. Ontem, a aniversariant().'ar públtco o seu sincero agt-adecimentu ao médico Dr,,' centemente nome�do Com,and�nte da ofereceu um grande jantar aos convi.

;:�:i��;��i�r:5��i;:t: :,:;: ;;��: ,:;;:i�o�b::t��:,'�,dOpe��n;:,;;��::a���i':;âoC.:aet�e • �:���a g:ta��:�n:��esa:::i%��:':�5 fu�� �a,':�n�o�oluna lhe felicita pelo ooon.,:Dêste fato histórico sur- l��t:m:��t�OC ���I�a��!r��I'U::i��ns!���:adon�mm:I�:dr�:� • ções dentro de p:u��� O simpático :a�t�sl'a, Hélio'��ll �al!�l�:a e�ef�:�:tI'U�� .os a e mãe, naquele ncsocõmtc com o mais brilhante' Sandra Riba$, elegante jovem curiti ,

(Arlete) Ber-res, viajarão para a Bela '.
Ilnvio ·pal'u os moradore, do sucesso, devo,lvendo �� la}' a pessoa _bon�ssima e estima- • bana, ver�neou na pr�ia de Coqueiros cap onde residirão, amanhã por vi",'

, MO,n'o �I:un.d�", O_ Idealiza� ;��i�e I�:�u�i�c�o���t�i.ch:g�:d�:���' d���: �:���a:oc��� • �at:T��ha si�;l��::al�ore�a s��s ::t�:: ���:� .Felíctdades são os votos doColll."
nova ca�el.a �e N06S,� 101 desta ,Idel.t .. e o �e:vm sideram dívida de gratidão o tl',abalho efetuado pelo' verdes, uma boa viagem; os votos de-

--xXx-- •
ora Aparecida, estã, SI P�, HU,mbel to Bragaglla, S'" -�balizado méoí.,o dr, Priacn Paraizo. 'I'ambém querem III 'Radar". A bonita notvà Terezinha Gonzagano pitoresco ball:I'O III m,lIl�O tempo ,se; dadlea tornar extensivos os agradecimentos à ,dedicação e des- ]l1li

__ xXx__ está em atividades com Q seu enxovat:'�ges, A.cham�do MOiro le" CO.I pOd"� a���I, ,8 c��e- prendírnento humanitário da Irmã TeófIla, daquele Ho:;-' A si-ta. Marli Cardoso Filomeno, ele- para o seu casamento oue será neste'
e, cape a, tem a l,tI Iz�<:a� es, e ,_

ali J o, 1 a� I pital, que foi incansável nas suas a,tenções à,enferma, II1II ante mo a do nosso "society", & uma
ano

_

a de um navio OU de ,:,1)< ,I r-ooper acac de gene I eualmente estendem seus agradecImentos as enfer- ]l1li g
.'

ç
f d Grupo Es..

' ,barco, recordando o 'oso:; henfeitores foi nos- i ''''ei as da Casa de Saude São Sebastião por tudo quanto' das ef?:lentes pro �sso!,)as o
__ x,X x -,

-

•'io do encontro dal,�i'.'CI cnn:<truir é«te ol'igi- �Ize�am em beneficio da I'ecuperação da queridíssima •
colar Padre Anchi�ta _._ A nota"tran:cr�,ta _

e !)ara
,

desfazei'
� de Nossa Senhora oal �alltll1Írio de ��ssa S�_ enferma,

, '.r: r intermédio�a �oluna "Radar" a algo, que alguem nao acreditou"" •Ida,

Illh'J1a
da Concelçao Apa Tornando público este reconhecimento fazemos no rJ Po

" t �
xXx II1IIdia, foi no ano 1717, retida,. Inl� e!<paço (le ape- sentido de tornar mais ampla a nos!'a gr�tidão às pe�-

_ srta, �arina Llgockl, .apr:::nd: ;�:; O Colunista iniciou a obsel'v�ção P�'�pes{!ador-es estavam nas tl'CS meses,
a mencionadas sem o concurso das quais tah'ez _ despedidas a todas as pess

t f ra a escolha d"s Treze SenhOlas Mals�do em suas canoas, F.st:i.:\, I)oi!;, de pal'8ben� s� s

t' esse sido 'possivel retornar ao lal' sem' demor� , relações, por tnotiv� �de ,sua �,�s �- Elegantes do ano de 1961. Dois nomes'margens ,da rio Paraiba, ),� 'llOradol'es d�, bairro ��o r�:uperada, sua cara esposa e estimada mãe, 'II1II rência?: nova resldencla na 1 a e
estão cotadíssimos, '.tonsegUir durante lon- lI"ITO GI'ande, Sera Illaugu- Florianópolis 18 de fevereiro de Hl61 ,]l1li de CuritIba, --xXx--.boras pegar pe�xe a1- 'aea, H 110va Capela, e a; ,

José Grurniché de Souza ." , ": X x -_, Hoje, inic�arei com f'I, tnmha promo�"Lançando maIS uma �al't,lr de:-;sa. data, N�ssa, Erico Grumiché de Souza • VIajara amanha, co� destino a Potio ção das vitrines, para a escolha da A,a

r��eita;�a���r: pe�� �::�;��!'l�s��I�:I�:e�odnotan��:s� ;::��:li��u!�:�iC::bó� Souza
• ��:�r:c�I�;���:�aE��hsu�inf��:sM:r� Vitrine da Sema:aXx__ •: Jllão Alves retirou �ell trono de graça!' e bên-'

__ ___ .._ .. .,.. I&. _ (franscrito do jornal "A Nação" de.�uas o corpo de tlma çãos, I Blumenau do dia 23 p,p,) �a�, r.1as sem a ,cabeça,
VIAJOU '''MISS AERONAUTICA".II$&n�o de novo n rede T��bi h\mbénl de parabens' \;..J>.,,ili» "I' , SRTA, TELMA ELITA CARDOSO'abaIXo colheu também;J RevnlO Pe, Humberto I _.' '),.,.._ ........�utJL..*i ....

• Em companhia de sua genitor.a, d'lIIIIQbeca, Envolveu-a num BI'I\gllglill. que se dedicou
Cl' srs, Frederico Carlos Aliende (l]lllli! continuou 11 pescar: com tll�to amor e carinho_ à Ma�:ic�o Xavier, Diretor de "A Na....aquele nlome�to fOI 2x('cuçao dei'sa construt;ao
cão" e Diretor-Geral dos "associados".rande a pescaria que �avlll, �nde No�sa �enhol'H Na próxima �m Santa Catar:na, viajou com destino.ucos lan('es de rede Apare. Ida, P/ld!'oelra do

lagem 'd d d Joinville a senhorita Tel-,]IIIItam as canoas e tive- Bra,t.il. dbtl'ibuiná, à mão r V

�.
a :IE�it: C:rdoso de 'Souza, "Miss Ae-,'qUe SUSpender o trab�- ch�la, suas graças a todus

leve também
m
,-,,, '''Miss Guanabara".o:ara não nau�ragal'em, \JS moradol'es da Princesa r�:a���:e p�rv��;uns dias em Blume '.Pescadores limpavam, da Sena,

O seu garoto q
"

"tal' familiares na'cuidado a misteriosa F'rei Enlsmo CleveR O.F.M, nau e agora ;;� V�SI " .-llórário de Missas_aos Domingos "C;!�: ��5ta ::�:':; ,.u nome cota_:Monte Serrai - 19 horas do para representa:, nosso E�tado�? IIIPrainha - 19 horas __
/

-

próximo concurso MAss Brasil, 1961 ,]l1li
disse da satisfação da boa acolhlda que,
:���:�snl�:�if�i;t:���sond:e f;i��:�ad:.
aprêço, •
di�er;��e:�á c:��oJ����i��v�O�ea�r���'

, oga ;colhida do "society" local, mercê'
• seus dotes de graça, ,beleza e s�im�atia,.
, ,,:a�:�:s�:rt,�sc��a:�����rmanencIa na.
• __ xXx_._ •
•

o ��áPrr�:�:dot�;t:%el�: ��:e�::�:,
� patrocinada pela Editora ,"O Globo" e"

promovido por êste ColUnista, ,• Amanh�o;n�l��filo Prado'II nublicará �::! Tribuna Catarinense wuz.., pro!lloção que s:r� ��
sucesso", ,

•Li
Gina Mac Pherson Miss Brasil 1960,'� ('stá presente na co�en,tada Festa da,

� i��c��:�n����d: t��d;,a){las do Sul, que.
.. Vl.I._'W.';'& ......

poderâ agora gozar

ai �ua8 férll'

pagaDdo u pa..aglDa

IpÓ' I viagem em ,u..,ea

preelaçõe'meDlall

:.dl, qaalipler caso "CRUZEIRO A PRAZO"

Tac_ Ir,urjrn•Sul
[:7AO... • jnformaçÔ8': Agencia TAC . CRUZEIRO DO SUL

�.. � Fone. 2UJ 37-00 31-14 Rua Felipe Schmidt. 24

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Inauguradas as novas instalações
da Sucursal· da Sul Dmérica terres-
tres, maritimos e acidentes,
Companh·.a de Seguros

símbúltca, considerando
. inauguradas as nossas nó-

vas Instalações, desejamos
expressar a todos os funcio

Contando com a presença de autoridades civis, müt- presentando a Diretoria da nártos e colaboradores desta
tares e eclesiásticas e de representantes do comércio e da SATMA, é, para mim, não Sucursal, na pessõa do seu
indústria e de outros convidados, além de inspetores, cor- só honrosa mas, tambem, operoso Gerente e meu amí
retores e funcionários, foram inauguradas, na quinta feira pelos laços de amizade, que go, dr. Paulo Sampaio Guí.,
ultima, dia 23 do mês corrente, às 17 horas, as novas íns- nos unem, confortadora, de marães. o nosso reconnecr
taracõas da Sucursal de Santa Catarina da Sul América Lucia Cardoso de Souza, menta pelo esfôrço e pelo
Terrestres, Marítimos e Acidentes, Companhia de Seguros, Superintendente da Produ, espírito de colaboração, qvc
à rua Arcipreste Paiva n.v 15, nos 1.0 e 2,0 andares, do çêo, e, finalmente, de Raul sempre demonstraram-
Edlficlo Cidade Florianópolis, nesta Capital. Telles Rcdge, Superinten- fator02s êsses que possíbüt-

Inicialmente, o dr. Paulo Guimarães, Gerente da Su, dente Técnico". taram a Sucursal atingir a
cursai, agradecendo a presença de lodos, pronunciou uma -wcs funcionários, em se- sua atual posição' ..
saudação, da qual destacamos os seguintes tópicos: ral, não poderia deixar de ",Ao encerrar as minhas

agradecer a cooperação, que palavras, desejo manifestar,
"A Iocaüzação em séce menagem, a figura do nos emprestam dia a dia pois em nome da Diretoria da

própria, Que era, para mim so Dirl;tor Superintendente Que, numa organização co, SATMA, o nosso aprêço e os
um sonho acalentado desde senhor Antonio Sanchez mo a nossa, é essencial o nossos melhores agradeci_

trabalho de equipe".
"Estou certo de que eles

sentem - pois que Inte
gram a familla SATMA, do
que tanto todos nós nos or.,

gulhamos - as mesmas

emoções e compartilham
das mesmas alegrias".
"Aos corretores e aos a

gentes, que const.ltuem,
nesta e em todas as outras
localidades do Interior das

"I. te Estado, uma continua
cão desta Sucursal, demons
trando nsstm, a presença
da Sul América Terrestres,
Marítimos e Acidentes a

serviço da coletividade atra
vés da Instituição do seguro,
rendo, também. as minhas

Fagrante-felto quando o dr. Ronaldo Moreira da Rocha homen'tgens'·.
Superintendente da Administração, falava em Em prosseguimento, ta

nome da Diretoria da SATMA 10u, em nome da DIretoria
da Sul América Terrestres,

quando, num momento 1e de Larragoiti Junior". Marítimos e Acidentes,
liz das minhas atividadeS "Ainda, devo ressaltar, Companhia de Seguros, o

profissionais _ há 7 anos e Pela atuação marcante, dr. Ronaldo da Rocha, Su
perintendente da Adminis_
tração. dizendo, inicial

Flagrante feito quando o dr. Paulo Guimarães, Gerente da

Sucursal, agradeCia a presença das autoridades e

convidados em g\lral

meio _ vipl para esta cida

de de Florianópolis. torna

se realidade".

nessa iniciativa, as figuras
de Edgard Souza Carvalho,
Superintendente Geral. de

Flagrante feito durante a inauguração das novas insta

lações da Sucursal de Santa Catarina da SATMA.

"Justo é, pois, que, neste

momento, lembre, para

prestar o meu preito de ho

Ronaldo Moreira da Rocha,
Superintendente da Admi

nistração, cuja preSença, 1"9-

"FOi com grande satisfa

ção quI:' recebemns, da Di�
retoria da nóssa Compa
nhia, a honrosa missão de

voltar, mais uma vez, a es_

ta formosa FlorIanópolis,
para. aqui Inaugurar as nó

vas instalações da sua Su

cursai".
"NãJ é,. apenas, o prazer

de entrar, novamente, em

contato com a laboriosa e

admirável gente catarlnen
se mas a satisfação clvica

de lembrílr, neste recanto
da Pátria. os feitos memo_

nivels, que tiveram lugar n(l
sólo abençoado de Santa

Catarina e que constituem
páginas empolgantes da

nossa História",
'IA aquiSição dêste imóvel,

cuja Inauguração óra pro,

cedemos, não traduz tão so

m.ente um simples desejo
de melhorarmos o apare

lhamento da nóssa Organi�
zação, o que estamos pro
curnndo fazer, em todos o�

pontos do território nacio

nal, onde operamos há mais

de 40 anos, mas constitui,
llcima de tudo, um reconhe
cimento da SATMA à con·

fiança e ao prestígiO que

tem merecido dos catarl

nenses, desde que aqui ini
ciamos as nôssas atlvida
des",

"Assim ê Que, operando,
inicialmente, com cinco

simples agências emissÔ·
ras, situadas nas cidades dc
Itajai, Jolnville, Blumenau,
São Bento e Caçador, tive
mos os nossos negócios de
senvolvidos de tal fôrma

que resolvemos, em 1.0 df"
agôsto de 1930, fundar uma
Sucursal neste Estado. nfl

cidade de ItaJai, onde per_
manecemos sediados aUS
1\)46, ano em que transferi
nlOS a sêde da nossa orga"
nizaçij,o catarinense parr.
�sta acolhedora Capital",
E, após ressaltat· o desen

volvlmento da Sul América
Terrestres, Marítimos e Aci
dentes. Companhia de Se_

guro.'1, e, em particular da 1

Sucursal de Santa Catarina

que, no ano de 1960, ocupou \

:x;;:,����: r����,:: d,m.!, ,( OtJMRCIO TAC CRU2EIRO 00 �UL
"Antes d� pedir ao Se

nhor Representante de Sua

Excelência o Senhor Go_
vúrnador Celso Ramos, cujo I

comparecimento a esta so

lenidade nos honrou gran�
dementf', flUI! rleS'ntp n flt.a

menta:

mentes às dígnjssjmas aula
rtdads-s, clientes, colabora
dores e amigos, que nos

honraram com as suas pre-
Senças, e formulamos ar

dentes votos Pela prosparf
dade sempre crescente dês
te valoroso Estado de San
ta Catarina, do qual a Na;
cão ainda muito espera,
para a sua definitIva recu

peraçâo econômica e maior
rulícídade de todos os nos;
sos irmãos brasileiros".
Apôs o Senhor Represou

tante de Sua Excelência o

Senhor Governador do Es
tado desatar a fita simbó
lica, Sua Reverendísstma o

Senhor Bispo Auxiliar, dom
Feliclo da Cunha Vascon"
cellos, coadjuvado por Mon
senhor Frederico :!-Iobold,
P:'ocedeu a benção das nó
vas instalações".
A todos os presentes, em

seguida, foi Servido um co

Quetel.
Terminada a solenidade,

o dr. Ronaldo Moreira da
RL1cha, SUPerintendente da

Administração, que viajava,
no dia seguinte, para o Rio
de Janeiro, e o dr. Paulo
GuimarãeS, Gerent.e da Su
cursai, estiveram no Pala
cio do Govêrno, sendo rece_

bidos, pessoalmente, por
Sua .Excelencia o Senhor
GOvernador do Estado, a

quem foram agradecer ter
feito representar-se na_

ir:augu'ação das nóvas ins_
talações da Sucursal de
Santa Catarina, da Sul
Amêri=::u Terrestres, Mariti
o',os e Acidentes, Compa
r,hia de Seguros..

Despachou, ontem, com o sr
ncvcrnndor do Estado, '0
Diretor da Usina de Bene_
ucramonto do Leite, Dr
João Dumarfn CavalJaz2i'
tendo sua excetêncía auto�
rtando à Secretaria da Fa
s.âendn, o pagamento do 1 o

trbur-stro de 1961, aos for�
necedores de leite aquela
entidade,

Plorianópulls, Domingo, 26 de Fevereiro de 1961

Incongruências
Numa sim- dor". Sr. JQ: :lS exnnerncões as disíl�n-

•
ples .e bem s::s � as destzueções na pasta da Atroo
tntenâona- nauuca consfiruam um verdadeiro car
da pesquisa, n�val. A& demissões na Previdência So
comparando- cial, sobem ai; cifras, em quantidade
se os alas do muit.o exprr-wdvu. Uma notinha do "O Es
govêrno ca- tado de Siiu Paulo", de 23 do corrente
t a r i n e nse, diz o soguínte . "O Presidente JQ deved
com os de- anular t ôrlas as nOlllcaçõe!'l feitas pelo

.

do��!"itf:�; 5�\:��i��lnJ�rk�illl��;���lr�raS �d��:�:��'�
p. p., verefí- As comissões de sindicância, mandadas
car-se-é, sem inslalU'a,r pelo Presiente, já estão dando

o menor assanhamento, que os métodos pareceres Inveráveis para mais demis -

moralizadores, estão sendo adotados. sões no IBGE. rAPM, COFAP e IAPFESP
Imnlacévetmenre, em Iuvor da adminís- Assim srudn. com todos êstes POUCOS

ti�Je�I���!��ai!�!� c��1��::Ç!�, !���= �!�:'�!'t��in:, :1�d�ll�i��l, �e����!;'iz��
des sem cerimônias 'postas em prática demente. a encher .\ paciência de euvin
pelo Presidente Jàn'io Quadro,;;:. res e leitores. com ment irns e sandices. se

O Decreto preaideneial, peremptõrto. esquecendo - multo naturalmenf�......,...
demitindo os servidores admitidos desde que sômentc no período de julho a joRnei
setembro dr 60. no seu art. 4,°, ressalva ro, o despropósito h"l!ribht.illóo'fl!.'1. S.G47
- pnru g-:í.udio dos ndcnistas ; _ "Com- nemeacões, fora as apl'senlm'lodas c os

'provada a necessidade do serviço, os ser- ·co.ntratos (/;,o em janeiro, perto de duas
vldorcs aumrtdos por êste decreto. pode- �Ii ncmeaçêes) , 0.<; dados oficiais forne
râo. desde lo�;), ser novamente aprovei- ctdos pelo Oovêmc do Estado. ro-em
tedos, limitadas, norém, essas nomeações bondosos em anunci/l,· 992 {unções cria
e lUllllis�iies 11 20 por cento do número das. em vêz das reais; 1.001; dos 877
glohal do . ., exonerados ou dispensados, e rurzus. cm vt-z do" RS7, Os compromissos
medinute fi nutor-izuqâu do Presidente da eont rnt uais, (I!! c.rdem de .100 milhões,
República". Qner dizer. o citado artigo, deixados p('ln ('x-glJ\'êrno, érmtndinhos,
está nln-indn escessâo, dando viahilidade dão na realidade. ii imporfâncln ele .Ij:'i!)
J18ra rendimissfin de correligionários. en milhêes.
ganjádos 110 simbolismo eleitoral da O comportamento dos oposicionistas

-

"vnesourn". - part-ia! c Iaeeieso _ em dtseonâncía

Icom 0" mais cuml!.'Jinhos pi-incipios da
O mesmo fez o Governador Pedro Gon- étlca c da mora! terna-se 1101' si sÍJ. uma

dim, dn I'nrráb:t baixando decreto exe- incongruência. Acatam os atos janístas
rulh,,:t, que anula todos o" atos publica- aceitam as (h:mis�ajcfO c as Ilomeacõe�
dos sõbrc o funcionalismo civil e mllttm- dos apadrinhados. Insurgem-se cOfltrÍl as
daquele Estado, ·a partir do dia 19 de determinaçõl'<; saluf<!res para a miíquina
mal"çO de 60. até II l:lOsse do novo govêr- estadual. t racluzidns nus contencões de
110. A medida do Governador paraibano. gastos, despN'lIs e 1l0meil ões _- a não
c sem clu\'ida, nntHe9lamentária. ser para os illlprencindh'els cargos em

O senhor Aluisio Alves. Governador do comissão -, no desmancharn('nto do ce"
H. Grande do Norte. também conseguiu lebrérrimo TESoTAMENTO do Sr, Heri
qk� a Assembléia LegiSlativa - taxati- berto Hulge. Agora. c!ue a casa de marim
\'umt"n!e, com muito nlais moraJ do que a bondoso criada pelo rotundo Sr. HuJse,
nossa -, aprovasse Mensagem governa- t"stá sendo cotucada. os bem alimentados
mental, trnnsíormando em lei o seu de- insetos - �ngue-sug[lS dos cofres pú
ereto, (IUe suspendeu todos Os atos do blicos _, em alvorossf'. investem contra
ex GovernadOr Dinarle Mariz. assinados tudo e conj I'a todos.
entre lO de novembro e 31 de janeiro. A O que é válido p:lra o Govêrno Fede
derrubada do "testamento" do sr. l\1(.',riz, rai e dos demais Estados. não o é para
corno diz a noticia, Coi festejada pela po- o nosso. Gente ju"ta. gente honesta!
pulação riugrandina-do-norte, com uma O Governador de Santa Cetarina é
grande concentração púbiica em frente (IUe é o l}el·sC�lIidol·. o bilioso, o carl'âs-Iao Palá,io governamental da Esperança, ('O, os outro" .- e .JQ _ não!
Em Minns Gemis, o Sr. j\'lagalhães Pin- 1\:]I:'S quel"{'m nte,'lmo é confusão,

tn. h'lmem de [�rullde envergadura. moral, porque na

tamhém di8pensou, eXOllf:rou, demHiu. confusão, lia

grande número d(! fUllcionários admiti- b a I b ti rriia, ••�_••,•••d,,��nI���aen���OiS/'N��r��I:g:�e���alia_ d�:, ,�i:;l�.i�_�mp_zendo "uma limpa" nos \'�rgollhosos atos veram 110il"_ __
dft Sr. Lupion, dez longos
Na e!;fera do "amostra grátis de Dita- anos!

Audiência Especial ao Cônsulda'
Polônia

I ' TE���\� 1��;�s � I
I'RMAOS BITENCOURI
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o Govcrnador Celso Ramos recebeu, 110 dia 24, em iu_

diencla-p.special, o Consul Geral da Polonla para o Paraná,
Santa cát�:lna e Rio Orande d(J Sui, Sr. PiQtr Glowascki.
Da!ante a và\ta, que tran�corrcu lIU, maior cordial��ade,
foram ventila�t diversos assuntos, tendo, na ocaSlao, o

Sr, Consul renovado o convlt<l do Se'l govêrno para uma

visita àquele país do Governador Celso Ramos.

No flagrante, um asiecto da Visita.

PALÁCIO' DO GOVÊRNO
I

DESPACH.oS�
Despach!\ram com o governa-

doI', na manhã de tem', o Dr. Milton Leite da Cos"
ta, procurador gerL do elilado, CeI. Lal'a Ribas, Co
mandante da Polici Militar, S ... Waltcr RoussenQ,
Secretário do Tl'abaltl(l, Prof. Alcides Abreu, Secre
tário Oeral do POE\

AUDItNCIAS -li:m atldiên�ill com ° governa"
r

dor do estado estiveram o Dr. Joüo Dema:'ia Cavnl
Jazzi, da Usina de Be"eficiamento de Leite, Nereu
do Vale Pereira, dito01' do Dep. Est.ndual de Es"
tntística.

VISITAS - V� ftaram o governador na manhã
de ontem, o "ice g�'ernadol' Doutel de Andrade que
se fez

acompanhal'ldO
Sr. Secretário da Saúde e dos

Srs. Antonio Fóe(" DI'. Afon"o Liberato, ambos de

ltajaí. 'Manteve j 'lbém >cordial palestra com o go-
vernador o Dr. qr Pereira e OJiveil'a.

11).
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