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Um dos pontos aLtos dos festejos comemorativos. redlizados }:lor�do
centen<írio <ia, paróquia- de Gaspar, foi. a. JJagração episcOtpal �e Doil1 Qttirino
Schmidt, lerceiro Bispo filho do município. Especiabnente �onvidbdo, o G....
vel"nador Celso Ramos compareceu., acompanhado por sua Exma. Esposa e

altas olltoridades. Nossos flagtlall1.tes lifi.-ram aspectos da. cerimônia de SagTlo·
rã() do novo Bipo de Go.\.-par, pelo Nuncio IApostdtico pom �rmando .L011.
hardi. l>e�HI() c....,:Iagrantes os Bispos Dom pregório Wm'meZing c Dom Co·,
los Schmidt, ao qu.al estiveram presentes to GOVerJ1i<td.or Celso Ramos €I S1Ul

.z;:.t:nta. r·:.�90sa. No flagrante seguinte, ,momento em que falava o Chefe ao
Executi1,o Catarinense� tendo ao seu lado .Q.01Ul Editih e a.inda. Dom .Arma?
do. Lomullrdi e o novo ,Bispo Dom. .Qlt,irino Schmil:lt. Nêste último fULgrt:mte,
o) Govemador Celso Ramos e Sua Exma. Esposa Dono: Edith, palestram com

o NmlCio Apostolico IDo1l! Armando Lombardi e
.

o Prefeito de Gaspar, sr.

Ped,'o 1(1·a1ts.

SANTA CATARINA
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do Brasil de Concórdia,
(·0111 lnstrlH,ões parn fazer
financiamento aos su tno
<:uILQrf!S para a compra
de reprodutores. A nu dlda
[oi acto ada após estudos
realizados sôbre a pos
�ill,lidade de rendimento
de tal uüctnuvn (! poste'

Santa Catarina
Receberá VisHa
do. Embaixador
da Suiça

Santa Catarina deverá
I eceber a honrosa visita do
ExcelenUssimo senhor An
dré Domlnice, embaixador
ca Suiça, a qual se dará
entre os dias 29 de maio
e 4 de ju��o próximos.

riormente aplaudida pela
população.
Embora a ação da Agên

cia do Banco do Brasil se
1 estrinja aos Munícípíos
de concórdia, Itã, aeára e

Plratuba, os suinocultores
de outros Municípios tam
bém poderão .obter finan
ciamento para as suas

transações bastando, para
ta1, que estejam munidos.
na ocasião, de autorização
do Banco do Brasil (Agen
era do Município onde re

sidirem) tudo conforme
lnst.ruções da carta circu
lar 4741, de 17/�/59. -ca
Direção Geral do Esb.be
tecímento Oficial de Cré
dito.
A medida adotada é uma

forma de fomentar a ati
vldnde Agropecuária no

setor da agricultura e Des
te sentido estão sendo ex

pedídas instruções as Re
partições de Fomento da
Secretaria da Agricultura
do Estado, a fim de que
os suinocultores rtcuem
bem orientados.

Como é sabido, o Município de con- quela ZOna, a cada ano aumenta, au

córdla, mais os de seára, Há e P!raLu- mentando, consequentemente o nível de ,ba, no oeste catarinense, garantem para vída da população e carreando grandes

I
'

o nosso Estado, no concerto nacional, somas para o Estado, agora mais do que

lugar destacado no setor da sutnocunu- nunca Integrado no movimento expun- .

ra. De fato, a produção dc suinos, nn- sionista que domina roda a nação.

Nota da ta Ameaça à Saúde, Pública
Inspetoria \ �e �:�;���a�U��51�10ES��d:aO��� ��� rrm�e��;;, :�;:��e��;.

recc tantas atrações na- exêmplo, a falta de htgle-

Fiscalização ����:lj�iv���fJ:d�al��eS�limC�I� �ees, e�nãohO��Sn� ��srtv���a3�
vI�bm��do :l;���I�A�?Õ. if�6,lal�?I���C ��je�n��O reé ���!��ea; ���i�â�'�s�uas tns-

DA FAZENDA da existên- ����ad�S���aã�iV�rl\\lO cõ- M\�ft��;�d�aa������;açg;�
ore de comércio clandesti- Quem se aventura a per- casas que servem o públl-

�'gn���í3cier:t��si: ��daf:: correr as cidades catart- co são deixadas, vm de

���;r�e!!!�� :ar P��f�ls�� �jt�ti�,e\Sb��T��la�{I�� !:�� :�K�ciiCi:,n��gl U�l�;a��nh��
presente Nota, ADVERTIR rl�e�13���s u��� s:i�'�mdeto�� �;�c����i��.ente poderá rre-

aos infratores da neces-
prazer da viagem. .

U Lcparrnmento dc Saú
síoade dc sua legalização E:is vezes são falhas oe Pública, a quem compete
para pagamento do Impôs- fazer cumprir os regula
te sôbre Vendas e Conslg-

H 'In
mencos de higienização do

�l�rse�e��cfo;.raas dea;.��·:�� I ete ���;d��r����i; aOi���ão c;��
endas na conformidade rn e.sses problemas.
rio disposto no artigo 236. Nã� lhe será ctncn, com
� l°, e serem ainda AU- Caro Celso r nergta e boa-vontade, fazer
TUADOS E NOTIFICADOS DeiX�lIIOS de lado a Ex- com que os noteis e res-
de ar-orríc com o arti'to celêllcia do tratamento taurnntes tenham suas

��3, s�fa D�CI'��ra��l;rl�oé ��7,:O��,��dO auio�rálade ;g��� i����;�çõe�e����h\I'�;:s c��i_'
QUATRO VEZES o Impôs- maior e mais sincera, (1 de aénc.es Iegnts e permn-
to. reZhos culligos de s�1Itpre, nentemento limpas.

•

19���rinnôpolis, abril \ de �::���ngm�:����1ga.1�1C:;����<� suZfi��pet:l1�i�n�a:cl�Si��
DÉCIO COUTO ([il'�/"SOS. aetar pela saúde ptilJl,lca .c

In-petor de

FjSpall?,;,
r· Tenho .dQiS. 007lS motlVf)8 _ a, rnno êe higtcillffilc.;ãh dos

.
� • - \ ,. �:.(� j����r�;�, bg7��e g��!�: �o�� v�l"d��e?r':: I:[:���g�Embaixador 1,0. aentro da(me1a teçen- contra as leis e regula-

Dr, Ma'r,'o
,

'" 1 �:i�la�� h�n�;���:Se�bUfd�l:t . ,��:�i�j� que dlselpltnnrn a

que illlptlZemos ao meu

1Jartido; tu e os meus en-

di Stefano ca���s p�?:itig�:' sempre ri
agradavel ver um amigo
?I�O nos desiludir.
Encargos politicos, pois

que {til executor da vonta
de d:'l secção catari1lensc
ao partido Libe,·tador que
ze escolheu como cand�da·
to.
A(tTlela época, apropria

dIreção nacional, pésSima e

solertemente informada,
classificou de· incoerente'
nossa decisão de colocar no
Alvorada, Jâ1110 e na Agro·
a6mica, tu.
Fundamentando nossa

escolha. com um panorama
le(tl da vida administrativa
e politica do Estado, aS'
severamos qlte, qo invés,
estavamos sendo coerentes,
pois quando um partido
não concorre com candi·
dato, proprto, escolhe - o

melh.or. Tal qual fazia a

direção nacional com Já·
Ido! Coerência de objeti'
vos, ?Ião de siglas.

O lamelltavel e singular
(para S. Catarina) ocaso
do governo passado foi
teste favoravel à nossa re·

soluçeio partidária.. O pa
liam': tomava afirmativa
a negaçã9 q)w atribuiamos
(10 oponente de então.
Faltava testar a afir

mativa sobre tt e tu nô-la
lens dado fazendo o mes

nio, COIU honestidade, com
rndo,-idade e com respOII'
. ,ubilidade, no (tuadro esta
dual aquilo que Jánio vem

fazendo no quadro nacio·
/lal; restauração da aU3-

Urldade.
.

Difícil, caricato mesmo Q
qJ/.ercrem aplaudir êstc e
condenar a ti.

É possível, Celso, flue
)tos do Partido Libertadol
c,'Ile sempre alentos à ação
de Jânto e tua. sem qunis·
quer compromissos maio
I es de aprovar ou critica.
com lealdade, não concor·
demos com tlldo o que am

b.osfizerem.
De ltma coisa, no entre

tanto, vamos tendo certe
za, ambos vão honesla·
mimte seguindo os proPó
silos d.e restauração da
!lida admillislratit·a e. C07!

sequen!emente, politica d:::J
1Jdís.
Disse alguem que Jânio

erm 110 va/'ejo mas acerta
110 atacado.
Como III
E Iml gove/'110 nllIlCct lo,

1"ftl'eq/sl(l.
A/I/(/II(//)-l('

VIEIRA DA ROSA

l[VI ANOno[ Perdida a serenida.de, o ex·governador
'" '" desceu à linguagem ·dos injuriadores contu-

O sr, Heriberto Hulse, ex-governador
mazes. Fácil lhe era, como lhe é, conhecer da

do Estado, antes de viajar para o Rio, falando verdade, se quiser .. Entre ?s. órgãos. q�e di

à emissora udenista desta Capital, a propósito vu�garam as ,referIdas notícI8s" dOIS sao �
de

.. , , .

r ti d' I d treltamente VInculados ao udemsmo: o DIA-
�otIcl.arIos _sensaclOna �s cos IV� ga ?S RIO DE"NOTICIAS e o ESTADO DE SÃO

por JornaIs carIOCas e pauhstas I) relatIvos as
PAULO O

. ,

di'
- rd d

concessões de terras feitas no seu govêrno _

.

. p�JmeIr� e es, or�ao .. � �r a

cometeu a leviandade de afirmar que tais Imprensa udemsta, dlv�lgou o, ?oticI8r�o na

publicações tiveram origem no Palácio do coluna r�servada ao� c���ntarlos pohfic.os
Govêrno, e constituiam matéria paga com

da red.�ç�ot o q�e slg�fica, fora ,d� qualS

centenas de milhares de cruzeiros do Tesou- quer dUVidas, 11ao se t·ratar de materm paga,

FioRIANÓPOLIS, 28 DE ABRIL DE 1961 -

�---.------��.---���

�overlla�or lia sa�ra�ão �e IIOVO 8is�u[ 8.:8. Finandará Suinocultores:
1- Feira anual de Suinos

Como vimos noticiando,
nos dias 19, 20 e 21 de
maio próximo reauzai -se
á na cidade de Concórdia,
nO Parque Municipal de

Exposições, a tv Peu-n
Anual de Suinos. Na opor
tnnídade serão apresenta
das as mais diversas racns

Pelo Mini�tê1'io das Re
lações Exteriores do ara
si' foi declarado "persone
aratn" S. Excia. Dr./Dario
Di Stefano ,para exercer o

clugo de Embaixador da
República da !talla no
Brasil.
O novo Embaixador,

IJ:l.sceu em Palermo (Slel
lia) a 6 de março de 1900,
ingressando na carreira di
plomática a 8 de julhO de
J9j!3.
Prestou seus serviços em

!\tentts de 1926 a 1928; em

Bucarest de 1929 a 1932;
(.111 Moscou de 1922 a 1936;
em Varsóvia de 1936 a

1940; na Yugoslavia de
1942 fi. 1943 e em Washlng
("on de 1945 a 1948.
No posto de embaixador,

lil!rviu em ottawa de 1948
:1. 1952 e em MosCOU de
1952 a 1958.
Sua últhna comissão,

exercida de 1958 a 1960,
foi a de Administrador da
;:>om:ilia

Sem precisar de detetives' novelesJ!os, o

ex-Governador, se interessado estivesse, po
deria conhecer a procedência da matéria.

Por outro lado, tendo deixado'o Estado
em frangalhos, não lhe solira autoridade pa
ra dar conselhos administrativos ao seu su-

roo

Essa versão, destituida de qualquer fun
damento, teve imediata contestação do servi

ço de imprensa do Palácio e do líder do Go
vêrno na Assembléia,

Antes de sustentá-Ia, o sr. Heriberto

Huls,< linha o dever de averiguar-lhe a exa- cessor ou' a quem, quer que seja.
tid.ão, sem dar ouvidos aos "raivinhas" que o Por ouvir conselheiros desarvorados, áo
eercam, irresponsáveis que até hoje não se episódio lhe resta um saldo melancólico: a

penetraram de que ao direito de resp.éito leviandade de uma acusação falsa e o ridí-

corresponde o dever de �esp.cito. culo de opiniões excusadas.

de sulnos, através das
Quais pocteeâo ser vistos os

1)1·0'c\"!·e,;.....os adquiridos neste
importante setor da eco-

1l00uÜ cnturtnense.
Segundo apurou a nossa

reportagem, no reoíntc da
Feira, haverá um escrito
rio ?a Agênda do �:tnco

Secretário Viaja

Para o oeste-..catnt:inen·
ee, em avião de carreíra,
seguirá amanhã o eminen
te homem público A�tillo
Fontana, Secretário de

����gl�lt��. Negócios da""
O SI'. Attillo Fontana, n:!.

cidade de Concórdia, jun
tamente com outras altas
autoridades, tratará de
assuntos ligados à próxi
ma Feira Anual de Suinos,
(JO, 21 e 22 de .maio), de
transcendental significado
para aquela região oestina
e para a economia caLa- ,

rlnense.
Sel:uem com ele nOSSOS

votos de boa Viagem.

Busca-pés
Em pleno �e�ado �a República, onde sua �alavra

era sempre. nohcla nacIOnal e internacional, Ruy pl'lC.

cl��ou, certa vez, que se ufanava de ser um homem
pub ICO .que corrigia todos seus atos sempre qUe se

co�vencla de haver erros neles. Deixar de errar nin..
guem pode. ...

As contingências humanas não permitem erra imunida.
d� contra o erro. Quem ainda não ouviu repetido por
a.l o �elho di.tado: Errar é h(Jmano. Que alund de 1:>..
tIm �ao analisou esse mesmo ditado, mais velho queos secu.los: . �R�ARE HUMANO EST. Os erros, as,sim,sendo mevJtavelS, devem ser considerados radonal...
ment�. Quem erra não pode ser condenado sem defe ..

sa. So os erros de vontade podem ser censurados. Os
qUe erram por entendimento e corrigem seus at06,
an,u.landc..J.hes as consequências, não são passíveis de
critica.

É � caso de deputados que não quiseram assumir
um.a .atItude errada, ratificando leis que estudos por.
tenores aos seus votos favoráveis evi.denciaram serem
leis inconstitucionais. Errados andariam se persistir..
s�m no erro, mantendo essas leis que 0S "juristas" di...
zlam que estavam certas.

N�o colhe, �is, a crítica que lh.es foi feita -

por
Uma folha da Capital. Sanar erros é ato louvável E
sam�_los quando neles ·tivemos interferência é virt�de
� revela a coragem de qu� o grande Ruy tanto se
Jactava.

Na crítica a que nos referimos acorre ainda um
erro evidente do crítico apressado: o deputado Altir
Webber de Melo não votou as leis viciadas de IDcon"
titucionalidade, afastado que se achava da A9sembléia�
numa S�retarja de Esta,do. O próprio jornal, ct'iti_
candc_:>, mcorreu em erro. Será correto persistir nelc
ou será cOJ;,reto corrigí�lo? O caso, MUTATIS MU..

TAND�S, e o mesmo: <:'brigação de corrigir um erro.
como flzcram os deputados. Atitune elogiável se fór
tomada e condenável se não o fôr.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CURSOlARA-MÉBICOS I DENTISTA I:
Chama-se .1 nteueâo dos mteJessa� para o EDITAL'

/'�.�s�I��:d�l�Oe�����ec�f:���t:n:� pr:rt:�o r�:LI;�r.:: �:r��l; • 7 Elza Hnoucne Modas, possivelmente

(Ul",O em epigrafo cujas tnscncões eotarao abertas nn' ��re;:�:::,á R:��d:lõe�ado �:�::::�
pe�'lUdo de 2 a 31 de Inala do 1.961. f' uoencse em desríle de Caridade.

sadoI�,:r��n:��e.::e�:�=;�:!�t ��ã�':�������i:�� �:LC�::: !. 17 O acontecimento do nuo que mareei •

\'iÇ�;;. �er��\ 6.° a�da;, .Sit� d8��a�:I l�;�ei�a e OllV:lra. I,
8

n�o�s�s�n�7ctdlhdOaLadCelb.US:�W��br�i��","E��i��:: :.'.;m;:pp.�ot�c.mo�e�deole'.:Baon��t',��eo.f�seail�Sr:.I�,g·�s:Ja:.�Sn,'x't:fe�rPa',". 'aon,o.S'·bo.'d'O·"o. da', ,'.00 ;..s� 12'.OO'hOe.,�.gun
a

.111 _"." • •
IJI'

•• • .......' � IJI' D !\d b I R th S' Em Barreiros, boa, prc,riedade (3 lotes) com

I ,FlorJanópoll." 2.... d(' abril de 1 061. • !l Riviera country Clube, -em e�egante
1'. - er a ( UI) Ramos da Uva'. frente à Estrada Federal (asfa�to) fundos na Estrada

DalmiroD�:ga:�o Si/IUI fi Coqultel nos salões do Querência Pa- ;;:s� ��I��:lsS:n::r�:s:jo�o�od�ú:!:��, Estadual, contendo casa de alvenaria necessit._ando
. J(l.ct'. no. próxima semana pa a so- cidades.

' • alguns reparos. Ponlo t'xcelent.e. Preço CRS.. . ...

I rledade catarinense a seu lan mento. ( " j'
300:000,00 a vi,sta •

.. .. .. _......... 'Mo ..._ -1- _ ) �egãcio -turgente. Tratill' pelo }eJefone 2 S 32.

,
o

C d- AP--- ( f- { r,
.

• �� -'

! Tendo co, .·,,'a que p.' s,us ó,gãos Au.Hi,,·es os ESTABELECIMENTOS A RAINHA D��T�Ic;Jfb't���, o.'isa ",re '

imperatiyo legal, CUlT' .. (COAP e CONAP) extir .. abaixo relacionados e que está apta a executar o serviço de pintUl'3 em

prindo a LEI N. 3.782 de quir-s€'_ão no próximo âia! ioram efetuados por esta Motocicletas e Lambl'etlls. Rua: Conselheito

22 de jUlJ10 de 1.960, a 30 de abril de 1961, torno' COAP, estarão SUSPEN_ Mafra, 154. •
,/"

�g�i�AL
- DEC��;�, �ú����irpe�: ::r::e��:'a q��:�O�: R T A R I A N.o - - - - - - -

CIMElNTO E PREÇOS e: 'i��_Lo de Maio de .1961,
i iJ�:A�� 13/12/56 - rCI_ A P R E N O A I N G L �. �

DR. SAMUEL FONSECA li4'�8 �E\1�12�5i�-(G�:'- - com o Prof. Mr; Edward Green
UIlURGIAO-DENTISTA NEHOS ALIMENTICIOS) I

"",.,,,,.,, d, ,".·idad" pela ait, oolo<"'ad,

IP O R T. A R I/,: N"I à rua Tenente Silveira 41
1l(,ftOEN AIHOTOR S. S. WHITE 21)/59 DE 2111/59 _ I

. l

Rlldiologia Dentária (FARlNuA DE MILHO
--

('lilURGlA Ii; PROTESE nucO·,.. .•CfAL

I
FEIJÃO "PRETO, MILHO': SECRETARIA DA SlUiDE E ASSISTEM·

Cr'II�ldt(iri{l: Run .Jel'ô;��� �2;�hO 1G - 10 andaI' -

�6/�9 R 5EA �'�/� � I .. elA SOCIAL - Edital de .Concorrência
F�xclu!:livamente com horas marcadas. CLD

- .

p'br
_______

1
-----.---- � O k T A R I A N:' U Ica

I ·EDITA.L I' ;�16.) �E 20 2/59 -

PRAZO ATE' DIA 10 "DE MAIO

? O R T A lt J A N.'
A Secretaria ela Saúde e Assistência Social está

37/59 DE 17 3159 _

realizando Edital de Concorrência Pública. para o

JUIZO DE DIREITO DA

I
Executiva, que lhe move (CLASSIFICA crNE SÃO

fornecimento de carne \'erde a'O Hospital Colõnja

I
Santa Tereza.

I.a VARA CIVEL DE CARLOS HOEPCKE S.A JOSE') IFLORIANOPOQS INDUSTRIA E COMER ... P O R T'A R I A N.
Os interessados deverão procurar maiores deta ..

.. CIO. '47/59 DE 9/5/59 _

lhes no "Diário Oficial"; ou na Secretaria da Saúde

OSVALDO MELO EDITAL DE PRAÇA COM

I
Um balcão frigorífico, .(CLASSIFICACAO DOS.

e Assistência Social, à rua Tenente Silveira. Edifício

FURTOS E ROUBOS __. A semana dêste fim de mê;. O PRAZO DE VINTE- (20) marca B'acelli. usado com CINES RITZ Ê GLORIA)!
das Secretar��L�O�d�E OLIVEIRA

�;;i���� propicia às atividades dos amigos do alheio nesta

I'
DI1\S -- ;i�le�sd�:lt��%����::a�! �O/�O R �EA �/� � N�·l. SecI'etário da Saúde e Assistência Social

Entre algumas visitas feitas à residências particula- O DOUTOR WALDE... 71 centÚlletros de largura,1 (CORTE DE BARBA E ..._ ............ _ ............ _

res, sem grandes preju�OS, outras [('ram alvo da audácia MIRO CASCAES, ].00 Jub:
I
possuindo uma pedra de CABELO) � O SR. QUER COMPRAR SUA CASA"

- - ...
ele larápios já talvez do conhecimento da ·policia. i S�b:titu10 .. �.a. La Circl!.E� mánnore, com t;ê� poria:. P O R T A R I A N.'. O SR. QUER VENDER SUA CASA?

Na casa do sr. Carlos Freysleben, à rua Deodoro, ü eriça0 Jlld!c�arla do EstadO €' U'll motor eletnco HP 145/60 DE 25/10/60 -

III
ENTAO PROCURE O ESCRITóRIO DE VENDAE'

gato entrou surrateiramente e o fez uma rapinagem, car- n.o exerciCiO. pleno. �o 225, em :_egular estado dei (CARNE VERDE BOVT- II' DE IMóVEIS, DE •

�������.at.é uma carteira contendo não pequena soma .dl· �:r1�a �ar�u�ív�f d��r;t� cOise�,:�ao�ue chegue ao �A6 R T A R 1 A N.
• l\fID�'!i40_!_���RA��I��'o��A23t1��LIPE sem-.

Já na rua Julio Moura, foi roubo na dura. Pularam rianópolis, Capital do EE.! conhecimento de todos /49/60 DE 29/12/60 r-' VENDE TAMBtM LOTES NO GRUPO ESCOLAR DE'
o muro ele uma. casa que dá ar.esso ao quintal, arromba- lado de Santa Catarina,

nal
mandou expedir o pre.. (L \VANDERIA E TI�_ ,BARREmOS, LOTEAMENTO "BAIRRO IP1RANGI}"·1II

ram o cadeado de um rancho de madeira, ali exlstentf' [ol'ma da lei, sente edital que será aH. TURARIA) •- ------ ...------- ..

�l;�:rel���a: ����:.generos alimentícios inclusive quase �o.:te sa���to:eq;:a; �:� :a��b�:a�Uoga�adefoc:�u�: �1I�0 RDTE A 1�/l2l� �! C O N S E L H O Ú T I L
E se foram sem que fossem molestados. Nem pe:a o prazo de viMe (20) dias lei. gado e passado nesf;l; I' (LEITE)

. II A Rainha das Bicicletas acon �Ih
.

t

rOlH!;l. virem, o� dele conheci., cidade de Florianóp?!is P O R T A R I A N: reformar sua bicicleta qundo se fizel's�1e:es�á�i:,r poi:
menta tiverem, que, no Estado de Santa Catarma 5/61 DE 28/3/61 - ela é a sua condução.

Na rua Bocaiuva. em uma chácara, o marginal que 1 dia 24 de mai!)_próximo, à:o. aos dezessete dias doo mes (PESCADO) I R'la CONSELHEIRO MAFRA 154

andava por ali foi espantado à. bala. 15 horas o porteiro do!'\ de abril do ano de millP O R T A R I A N_f

I
'

Isso, (I qUl' ;:;e sabe, fóra outro!> pequenos assaltos. auditórios dêste Juízo tra_ novecentos e sessenta ej1/61 DE 2913/61. -

fru-:!radoR c ql't' .\:; possíveis vitimas preferem caiar. ! rá a público pregão de um, Eu, '(assi) Maria Ju .. (FARINHA DE TRIGO)
.

Que cndn. um se cuide e defenda-se como puder. I venda e arrematação, a raci da Silva - OfiE!aJ P O R T A R I A N.�

A vida t!Rta tlurlssima e cada vez mais possibilitando

I
quem mais der e o maiol

i
Maior, o subscrevo. (ass,) 9/61 DE 1�/4/61 -!

:t- ""'<\J'Jua dos t:\rápios, para que possa agir. !anço oferecer sôbre. a a. Waldemiro Cascaes -
I (CORRIDAS DE AUTO.

Ape?:nr cios e:,forços da no�a Polícia Civil, ê sabido s valiação de CrS 40.000,00, I Juiz de Direito. IMOVEIS DE ALUGUEL)

;;;!��C��n�:�:�t��: ��mn�:er:��!�!��:�t�m:e���\I���� ;:doob�e�. �::���' ���::: Confere com'o original. i �!or���t�)oliS. 25 de Abril,
p�l\':l rea izar u;n serviço como de3eJára IRE' OLl'(EIRA. nos au� Mfll'ia Juraci da Silva I ROBERTO OLIVEIRA:'

Enqus.nlo IS"o, a cipade fica despo!l�iada. !OE n. 37' .. ')0. de Ação Oficial l\'laior PRESIDENTE.

���;dj/}
�«Jnq_
A M I V E R S A R lOS.

FAZEM AMOS HOJE
,

Srta. Maria Eugênia Nunes Pires i
�

a-nos grato assinalar em data de hoje mais um ant- •
vcrsárto natalício da simpática srta. Maria Eugênia, onctc ,
�i.I����an�I��l:sA;��:si.O Nunes P,ll'cS e de sua exmn. espôsn •

Os de "0 ESTADO" enviam a Maria Eugênia votos de •
crescentes felicidades. •

li
I'
i_

Dr. Haroldo Pederneiras :,
Anlversarlcjj na data de ontem o nosso estimado am.. •

��vi�I;�e�j�� �an;��oePe����:��a�'est���:�t:�t:���:n!::��� ,
sociais e cuuurme, a quem apresentamos, embora COIT· ,
involuntário atraso, nossos votos de tellctdades. •

-
-
-

Sra. Maria Luíza Cardoso de Souza

Sr. Francisco Blas Peixoto

Sr. Diógenes Gomes

Sr. Reinaldo Vieira Stuart.
Srta. Olga víetra de ouveíra

Sr. Arl Vicente

Sr. Emillo Mesquita Ferreira

V E M D, E· S E

Um fogâo a gáz, 1 guardn-rouna de casa! de imbuia.
I saia de jantar de imbuln. maesíca e outras peças. Tratar

n03 dia,,; 2D 30 c I elo col'rente mês. Motivo da venda será •
explicado ao tntercsendo, rua 14 de Julho, :!07 - Coqueiros.•

Qu!Jgt�ti�
POR ��-

�::ir-·1ENTES�
<�'I----CONTATO

I..

SfCR[IARIA ÚO IRA84lHO
SECRE1'ARIA DO TRA. os 24. O O O, 00.
BALHO PAGA AUXILIOS Sindicato dos Trabalha ...

A_ SINDICATOS .

! dores nas Indústrias de
No último despacho que Vestuários de Blumenáu

o Deputado Walter Rous- CrS 9· 541,40;
scnq, manteve com o GI:'.. Sindicato dos Arruma..
versador Celso RatR6S, re .. dores de Joisvi!le CrS ..

cebeu do Chefe do Chefe 1 3 5. 273,00;
.. do Executivo autorização Sindicato dos Traba lha-,

Bodas de Praia do Casal Ramos da Silva foi o aconlecimenlo , �"'a que. a sua P.". de rl0ées. no> Jndústnes Mp.
I

, Estado pague a diversos talúrgtces, Mecâmcas e de

marcan.te
- Á III!I

sindicatos catarínenses cc; �aterial Elétr-ico de Joín-

, _
.

_.

\ ., mo auxílio a aasitência so; ville Cr$ 1 6 O. O O 0, 00;
No proximo dia cinco casamento de Jean Pouchard _ ela] que mantém, as se" Smdícato jdos Tl'abalha_

1 O Clube Naval do Rio realiza -nos •
gumtes iruportânciaa. cor- dores na Indústria da Ex;

Jardins do Clube Plraque, na noite de 10 Do cronista social Jean Pouchard D.ca-. respondentes em 20
.

por tração do Carvão de Urue...

sete do prõstm., mês. mais um desfile bo de receber convite para o seu ca-IJI'
cento nas despesas efetua, sanga, Cr$ 46. 2 2 O, 80.

Bangu. sarnento que será no próximo dia 5.• :as pelos órgãos de eles- Foram êstes os Sindica..

Martha Rocha, realiza seu casamento 11 A música do momento no Rio _ • .se·Sindicato dos Trabalha ... r:�h���fia�!er��fr�o d��
��d��r:J�e��)ç�:n��I���de����n�l� Creia - gravccêo de Hebe Camargo.• ��t�:�iOnadeCo;t�r���1I1���0., J�a�:���:om o Govemador

Copa. 12 O slmpâtico c elegante casal Alval'o'
{Lourdes] cetão marcaram viagem'
para Europa. •

13 Está montando luxuoso apartnmentc'
no Rio, o Presidente do Instituto da'
�����!r��: �:e��� �. s�o��::�:;:·nl�.
Rio para O� retoques, de sua nl)\'�'
rcsrdênein. ,
O CounLry Clube de POJ'to Aleg;e',
mandará sua reptesenterue. para 0'1�:ll=g:�:iõ.Df'b\Ünntes. do Cl'lbe Doze,

15 Atendendo ao CotiVlte da SOCledaele� I
�:����v��:, :���;;jUI�:Sll�� �:�:�:,
senado. para mail! um movhnentadr.
Dl'sfHe Bangu. •

J6 Nivinha Nabuc() a noiva de abril que'
���� ����1�0 c�a!oIH:�� �!���1�;,
vinha e .rosé Luiz scrâ na côrte'
d'nzur. •

3 Brasllia a Novacap, fechou as "boites".

Contlnua o. vida. noturna no Rio.

4 sectm'e a "boile" elegante do Rio ê

sempre movimentada pelo -soctetv''
Carioca.

�: �����ad�:��l�� °e;;��:or:b::S���
tado no "sacha 's pelo Senador Irtneu

Bcrnbausen. Sr. e Sra. Dr. Volney C. 14

Oliveira. Sr. e Sra. Dr. Jo.�(_. gchmidt.

Acabo de recebei convtteçnara par ti

cípar de uma Elf'gante reunião em

Cabo Frto.

A Sociedade cenoca e Paulista estará

-cm pauta.

6 Thelma EllLa a estrennha catarlnen- .

se vai brilhar no novo fIlm colorido

Rio. Capital do Samba.

V(E N DE· SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INVERNO DE 1961

Inverno de Elegândal

Inverno no lIua'

OFERECE A úl."TIMA
PALAVRA EM MODA

FEMININA r:

MAS c U- L I :r-l •

DEPUTADO IVO SILVEIRA "TRATA
IlE ASSUNTOS DA PALHOÇA

blica, ouando tratou dE
inúmcr�s assuntos do ir_
terêsse do município de
Palhoça.

o DEputado Ivo Sílve-;
ra, do PSD, esteve cem

o di'. Jade Magalhães, Se,
cretário de Segurança Pú ...

EDITAL
JUÍZO DE DIREITO DA 1.8

VARA CíVEL DE FLO-
coberta de telhas, torrada.

assoalhada e envidraçad,
com diversos compartimento!':

Edital de Praça com o prazo em bom estado de conserva

de vinte (20) dias cão e seu respectivo terreno
O Doutor WALDEMIRO medindo 6,07 metros de rrer

CASCAES, 1.0 JUIZ Sues- te à dita Avenida. Dito imé
tibutn, da l.n Circunscri- vel acha se registrado às ns
cão Judiciária do Estado, 240, do Livro 3-K, sob têrmo
no exercício pleno do n.c 11.859.

cargo de Juiz de Direito E, pura que chegue ao co
da 1." Vara Cível da Co- nhechnento de todos, man
marca de ptortanópolís, dou expedir o presente edital,
Capital do Estado de que será afixado no lugar dc
Santa Catarina, na for- costume e publicado na for
ma da lei, ma da Iej. Dado e passadc

FAZ SABER aos que o pre- nesta cidade de Florianópo
sente edital de praça com O IIs aos dez dias do mês de
prazo de vinte (20) dias, vi marco do ano de mil nove'

rem, ou dêle conhecimento centos c sessenta e um. Eu,

�:�:e��ôx��e�, �� l�i�o;!s,d� �SSE�c�::�teJU;':�!n�:n���:'!
porteiro dos auditârios dêste

o subscrevo. (Assi.) Walde •

Juizo, trará a público pregâo miro cascees _ Juiz de Di-
de venda e arrematação, a retto. I
quem mais der e o maior lan-' Confere com o original. I
co oferecer sõbre a avaliação Maria J1Lraci da Sibm
de Cr$ 550.000,00, do imóvel Escrevente Juramentada
abaixo descrito, penhorado a

MARCELINO VIEIRA FILHO
nos autos n.c 514-60 de ação
executiva, que lhe move IN

DÚSTnIA fi: CO::'i!ÉRCIO ME

TALúRGICA ATLAS S/A.:
Uma casa situada nesta ri

dude ii. Avenida Rio Branco
n o RI. eenstrutdn rio tijolos,

R1ANÓPOLIS

�'3 :r.\'r{�€no 5 "';H<J�
(OHflWCMA·lfOllllG")!õTlPO

O!Oll.V1
•

lo;.lf"",ill.lfolo':;".''''' t
,

ACADEMIA :CATARINENSE DE LETRAS
�adeira9 vagas - Centenário: de lnascimen
to de Cruz, e Bouza - 'Outras 'notícias. r
Cadeira número 3, Pa- nalista. Militou na impi-er- ..

trono: CARLOS DE FA .. sa até sua morte.

RIA. Poeta catarinense. Foi ocupada por Haroldc
Deixou uma obra ainda Genésio Canada
pouc-::J estudada. Faleceu Cadeira número 36 -

nos começos do século XIX Patrono: OSCAR ROSAS.
FOI ocupada por Alfredo Jornalista, poeta e pdllti ..

��r�"'-.r...�-

jFehPe
daLuz (co Pertenceu ao Grupo 1, ..

DOPS Alerta pa�;::�laF;���I��� P� �:f:��u d:mC���5 e noSOU��o
ORO DA CUNHA Homem de Janeiro FOI ocupada

Proprietários I�:u C���C);8:7 h��7t�c!:I;� por José de .Dlnlz

0, ?elegado ,da Ordem
I por Heitor da Luz e Stlva -X-

PO�ltJca e Social, dr, ju ..

Fundador da Assoctaçâ.. F.stá em organtzaçâo a
célio Costa, está alertar .. Brasileira de Imprensa grande comtssêo que se
do aos pL'�prietários de Cadeira número 14. - cOl'nporá de acadêmicos e

bares, hotéis e similares, Patrono. GUSTAVO DE escritores não acadêmicos;
para a renovação dos al- LACERDA, Jornalista. F2_ pertencentes a várias gera
varás de licença, referer .. leceu no Rio de Janeiro çôes e que planejarão defi;
t�s ao corrente ano, de a;

em 1909. Ainda não teve nitivamente o programa
c�rdo com o art. 12, COIl'...)cupanle,. das comemorações do,
binado com o art. 16, do Cadeira número 21. _ Centenário de Cruz e Sou-
regulamento da DOPS. Patrono: ARCIPRESTE za.

PALVA. - Sacerdote, c; -X-
rador sacr-a e poeta, I.A Direção da Secção F_

'Faleceu em 1869. Foi c_ dítôra da Academia Cata-,

cupada p-r Joe Luiz de rinense deverá ser inte".
Martins Collaço. ! grada pelos acadêmicos
Cadeira número 22. - ll\{erêu Correa. Oswaldc

Patrono: JONAS DE OLT.. Cabral 'J Tito Carvalho.

I
VEIRA RAMOS. Medico e I Deverão ser reeditados,
homem de letras, I além de outros, trabalhos
Fci ocupada por Nereu De Luiz Delfina, Araújo

de Oliveira Ramos. I Eigueiredo. Os:ar Rosas e

I Cadeira número 26. ;-, Antero dos ReIS Dutra.

Patrono: LAURO SEVE-' -X-
L RIANO MULLER. Polít', t A Academia conlinúa a

��i'a F��a���;fr: d:e ����:; i �':�i���I'�uti!��eSe d:o t��

IO"loceu
em '1926. Foi ocu.,

I
o gênero, dê,"� livros de

�a�:!e��aA��!Oer�O���r., \ �;:�saP.1:i;e�:�e;��i�:��sagl��
P a t l' o n o:· MARTINHO vrartas da Europa e da A_

JOSE'
.

C�\LLADO. Jor�: '11é!'jca.

LEIA
Panora
A REVISTA DO PARAt�A

em tôdas as bancas

DIA 30 _ Domingo - Encontro dos Brotinhos,

PAR'CICIPACÃO
vva. ROBIA PA I.MAR
DA SlLVA AMANTE

JOAO CARDü::;O
e

CLÊLIA ZANINI CARDOSO
pnr ticipam aos parentes' e pessôoas de suas rctncões o

contrato de casamento de seus ãtnos:
CU:LIA MARIA e CA'RLOS ROBERTO

\ _����-=_":_:'.hdl '�6i� _

: .----=------�___J
I@IE1ZDEA�

u .

pROGRAMA DO MÊS
Programa do Mês de Abril

RADIO-TÉCNICO
PRECISAMOS COM PRÁTICA
Tralar nas l.ojas Pereira Oliveira
Rua: Conselheiro Mafra n. 6

SEGUNDA TURMA DO ARTIGO 91

(ginásio em um ano)
Faca o Curso Ginasial em um ano apenas, freflucm-

,

tendo as aulas do Instituto D. Pedru II,

Início em junho prôximo - poucas vagas.

Inl"orn:ac("€s à rua Nereu Ramos, 39 (Grupo Modelo

",\� vonio i das 18.30 as 20,00 horas diàrlamente.

<im,.i.. ii,,D,.i,,i"ii"D"i"ii,D,"J,",,;:;,,"a,i,iibccmi<i�dco;JX::;lIS de sua

'<:1N

" L L'I ..... I I' 1'\1 \I'} !lOTEI
�-'::-:;'"1'-l-"",-:'-�--:;'__�-::T�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANÓPOLIS, Sexta s'eíra, 28 de Abt'il de 1961

Apresentaram-se os -craques da Sele�ão Nacional
RIO, 26 IVA) - Um pau- na Botivla. A CBO vai to- recão, felizmente, é uma com a delegação. Ambas con pois trata-se de um jogador I 'I'õda programação do se-I tro jogador deve treinar.

co confusa e não tão ordeira mar providências para que I realidade e sente-se sem es tundidos com gravidade, que se recupera com grande lecionado até o embarque, I
amanhã. mesmo haverá trei

como de outras vêzes '01 a êle se incorpore à delegação fôrça que há prazer em jo não conseguiriam recupe- racníoace. Sôbre Zlto. nâc dependerá do exame que c »o. Até o coletivo, em prin
apresentação dos craques em Assunção; se de todo gar P::l!O selecionado. rar-se em tempo de poder soube, nem à distância, que dr. Gosling fará na manhã I ciplo programado para ama

convocados para a seleção modo tór impossivel, será es I! Gtlmar foi o único paulía- atuar. De qualquer forma, tipo de contusão vitimou o de hoje. Se o médico da se- nhã, Iícnrá na dependência
brasileira. Multa gente se colhido um substituto, antes ta que chegou cêdo, Pois já nenhuma decisão será toma- médio santlsta. recão achar que um ou ou do exame de hoje.
atrasou e os paulistas só do embarque. I se encontrava no Rio. Os de da antes do exame médico Sôbn as posslbUldades fí·

chegaram às 22 h., com a DIDI FOI O PRIMEIRO mais craques paulistas e Be- que roahzarâ hoje, peta ma- sícas dos coavocaccs. dr. HIl
apresentação estava marra Didl foi o primeiro convo- IInl, que esteve em São Pau- nhâ, no própria Hotel Pals- ton acha' que não podem

�-----_da para ns 18 hs .. De todos cada a chegar ao Patssandú. lo para o casamento de AI sandú, o dr. Hilton Gosling ser muito bôas, tendo em ....
os convocados, somente o Logo depois, no entanto, I

mtr, chegaram em grupo A propósito, ouvimos C- viste cue termfnaram agora • II [ti, \. .

massagista Mário Américo saiu para buscar sua baga r pouco antes das 22 us. médico da seleção brasileira, um Ril' São Paulo. Dequal-' • •
�não compareceu. Quando rot gem que ficara em casa. Os

'

PROBLEMAS: ZITO E PELÉ que nos declarou conhecer quer forma, acho que já ...
feita n convocação já se demais, foram chegando isc,! A noticia que se tinha no bem os dois jogadores. Não houve, em outras ocasiões,
achava excursíonandc com a Iadamerrte e cada qual com Paíssandú, proveniente de sabe em que situação se en- problemas mais graves. O barco Pinduéa, é novo

PJ�;'!�I:�;���en�:, �!SP:�!��t�� :��c������ ;:��'ír�e dOe ::V f �ã��:U�ú���n�e::e qtleil��� �:��!"���nasse �::���t�e;�: PROOR;:AE�:��NDER.-\ ntcgrante da Flotilha de.

Sharpie-do Veleiros da Iha.
ver sinal o citado barco, tri
.nilado por Joaquim Belo e

Jaldo Soares, ctaesíücou-sc
nn quarto lugar na regata
.íe domingo em homenager
,10 Prefeito Waldemar viei-

o Torneio Hexagonal, d.s
putadc por clubes de Blume
nau: OHmplco e Vasto Ver
de: da Brusque: Carlos Re-

�����rnmIT��
Audaz, o Vencedor da Prova "PREFEITO
WALDEMAR VIEIRA" !

c

..•ol.no
se pode observar, o zem que o segrêdo dos trhm

velejador Nev Hubener, de- ros está nO barco. Será "co-

��� ���s::�:��iub�l:����: ; mandante" Ney? '

Na manhã de doml.ngo foi com 1 101 pontos:

I
Jose _Chlriphml e OdIlon fOp I C O S D O D I Arealizada a regata a vela 4 o lugar PINDUCA com contr com 901 ponlos, J

.

para classe sharple, denomi Joaquim Belo e vatdo Soa 5 o lugar RAJADA, com ztnon e Nêlinho, craques do futebol catartnease. dei

nada Prefeltc waldemall rescoIll90IPontos.jOlmoeValdlrLopes.com ;��r�I;6°C::I�:á�:�lo�i�t�nf�t���n���r�::!:��oOo t�!��o
����� lU�:��:S l�e��o�n:�� 4 o lugar CICLONE, co,a \ 880 pontos

_
I rto campo, com jogadas magistrais dignas de verdadeiro:'

lhas gentjhnente oferecidas NÚMEROS DO CAMPEONATO '('raques. Zllton despontou no Tamandaré e daí foi para

pelo homenageado Fui vnn o Paula Ramos, onde se consagrou. Nénnho atuava no.'

ceder o barco Audaz", <-< aspirantes do Paula Ramos. Certa \E'Z. lançado como cen-

jutdc do "Jon Llki" Veja- BANCARIO DE FUTEBOL I rrc avante, COnsignou dois tentos numa paettda dectstvr

mos então a usre dos barco, contra o Atlético. Daí em diante foi mantido na equipe
vence-rores com seus tripu LO) cntxa - Unidos ... 2 como volante, passando vetértc para o ataque. Alllbo,

tantus e respectivos núme JOGOS REALIZADOS 3.°) Inca - Real . ç:w�aram Oi> degráus da fama, quando Integraram a se-

ros de pontos conseguidos: Nacional 3 x Real 2 5.°/ Nacional .. 4 ecêo catartnensc. Dois autênticos cr-aques. O ComerclárL

r.c lllgar: AUDAZ com Inca 1 x Caixa 1 e.O} Brasil 5 de crtctuma accnando com uma proposta de 18 mU cru

Ney Hubenel' e Osvaldo Fer Unidos 1 x Caixa 1 ARTILHEIROS :leiros mensais. conseglllu contratá-los. E o Paula Ramos'

n�mde3 Filho COlll. 1.901 pOr Real I x Brasil O 1.°) Orlando (Real), Ge· BelY!, o clube tricolor pralano agiu pésslmamente. Não
to.�; Inca 4 x Brasil 2 vaerd (Bmsi1), Machado sou))e dar valor ao que era seu. Ao oue parece, o Ideai d

2.0 lugar: KON TIKI com Unldo.� 2 x Nacional 1 (Unidos), Pinto INacional) 2 Paula Ramos era dinheiro, nada rr:ais Import.ando. Pela

Osvaldo Nunes r. Ricardo N\ PONTOS PERDIDOS 2.°) walter, Itamar, Raul, llinharla de 250 mil cru7elros, os dois estupendos atli>ta-·

nes c'lln 1.424 pontos; 1.0) Inca - Unidos.: 1 Ivaldo \Inco), Pedrinho roram pegociados. Que farão os pl'alanos com 250 mil

3.0 h:gIH' AROO1'1AUl'A 3.°) Caixa Nacional -

I
Wallllür lCai.xa), MurAra. I"uzeirof Contratarão novos jogadores? Absolutamente.

('0111 Pedro e Dalmlro Soare Real , 2 Cari"ell'ão (Nacional) I Slmas E.:m ca!ppel1s,\lção, perdeu duas de Ruas grandes estrelas.
--- -- 6.°) Brasil 4 'ReaIJ. Wa�ter (Caixa) 1 Perdeu tambêm o seu poderio. Magoou os :;eus torce

L O T ,E l�����RES ATAQUES 5! Al�O�I�l����Br�!�ATIVO ��r:�izA���;�:�, :u��sr:��ét:s�i�:��l��:n�o ����a t�:��:
Vende-:;c UIll Lot.e sito a 2.°) Nacional ....• 4 PRÓXIMA RODADA rência... ,

também errou pois antes do aUéta está o interés�,
rua Urbano Sales, com lIx40. 3.°) Real - Unidos DIA 29-4-1961 do clube. E isso ê verdade que alguns dIretores incon!or-

Tratar no EdifícIo Montepio. 5.°) Brasil - Caixa ... , 2 Nacional x CaIxa. maaos caIU a descabida atitude do.::; mentores paulaínOF
3.° and�r - sala 305. MELHORES DEFESAS • Inca x Real. sulicHaram ou irão solicitar demissão. É o retlêxo do máu

Na opo�dade do atual :los no mundo inteiro para B0golyl.lbov, que venceu amo

����:��oT��I�o:��Pe�nt�� êsse fi�S "MATCHES" 1 ��:���:��. oe. :�!�e���l.l eE�:n�
n:und) desde o ano -passado. I

Durante o período em que rendo o segundo categorica·

�aM��:�a:!c���:I\����' oq��t�r� �:�!lV:';\�:�:: ��:��' aosp:�: I ����:�o, !���n���tro �':��
perdido naquela oportunlda- mm e�11 jõgo entre adversá ches'·. ganhando dois e per

de, é interessunte recordar rios poderosos. Steinitz en-I dendo dOis, o primeiro dêstes

��n�:��:)I�:l�an�7:an���i�. �I;�;��ud��a��:i�e��!i:���a� I �����o;o P;::a ;�ISl�: :n�
mida e estatistica. tou o retro das mãos; Las-! passa. lo. Recuperou o título

03 campeonatos mundiais kel· lutou sete vêzes, perdendo pe-rdld;"l para Smyslov e

de xadl'êz tiveram início, oU o título na última; Capla· atualmente luta por obtê-lo

cialmente, em 1.886, com ( banca, na única vêz que se de novo de Tah1.

e�nbate Steinitz x Zukertort. defrontou com um preten- i (Continua na edição de do-

Daí par3. cá já se realizaram dente, perdeu; Alekhine dis-I mingo)
22 "matches" pelo titulo putou clois "matches" com'

mundial e houve apenas olte -----

GRANDE ,OPORTUNIDADEcampeões do mundo:

É V O C Ê C AJP A Z !
Se sente com desejos de vencer e progredir? Lhe ga:

mntimo� retiradas superiores a 40 mI! cruzeirOS mensaIs,
em lendas de rategaria .. - Artigo único. fácil salda e

grande areitar,ão. - Vislte·nos e o demonstraremos.

Tro t:oJ I" Sr. CL·U? - Hotel Majeg,1c -- Ru? Trajnll.tI �

Lo,," cl I:'> I:� - ! ... ;L 1:': !iIJr��

Vende-se a preço barato:

I - Uma ge:adeira Climax.
2 - Um quarto de casal em mad0ila imbuia (6 peças)
3 - Tl'ês bicicletas (2 camaras 26 e uma com aro 22 para

meninas). �

4 _ Um fogão a querozene DAdo.
S - Um Radio-eletrola.
6 - carrinho para nene.

7 _ Escritório (escrivaninha).
B -- Mesa elastica de imbuia, de tamanho 3 metros.
9 - Balcão e seis cadeiras de imbuia.
10 - Cama patente.
II - mesinha de sala.

I:! - poltrona cama.

13 - radeirinha de Ilenê para blcicletn.
Ver e lratar na rua Luiz Delfina, 17.

Wilhelm Steinitz (1886-

1394), Emmanuel Laskel'

(1894-1921), José Rraul Ca

p,lblanca (1921-1927), Ale

! andre Alekhlne (1927-1935
e 1937-194tl), Max Euwe

fI935-1fl37), Mikhail BotvIn
nlk (1948-1957 e 1958-1960),
\·assi!l Smyslov (1057) e Mi

I "'ln Tahl 0960-f).
Dês:;JS campeões, Lask:el'

f.)i q.lem deteve o titu

I ) por maIs tempo ( 27
-

::'I-,OS), tendo·o pôslo em lô
ta seLe vêzes, e Smysiov qU6

ctn-ervou pOI" menos t6m

I 1 (unl una apellas). Ale
.

11!n�, (. j,lVencivel. morreu

·neão, em março de 1946,
• d.1.i a la'·una exbtente en

I 'é! a d"ta de sua morte e o

.. p:!;tf) 'iegulnte. Botvlnnik
e o\)Lf've {} ttWlO em 1948,
'r.tl'morÂvel orneio de

d.:,; lllé:,trt:!s seleciona·

naux e Olimpico; e- de Jotn
ville: América e Caxias, at.n
glu seu final Com o ututo
em poder do Carlos Renaux,
seguido do vasto Verde. O
primeiro com 6 e o segunde
com 7 pontos perdidos. Em
terceiro lugar ctasstncarnm
se Caxias e América com 9

p.p., vindo em seguida o

Olimpico e o Paísandú com

16 pontos perdidos

O médio Pedrinho, que re

centemente renovou conun
to com o Guaranç, encon

tr-á-se fortemente' contundi
do no joelho esquerdo, cs

taudo sob os cuidados do di�
Hélio Berreta.

o lateral direito Alcides,
lo Clube auéucc Cntarinen
e que integrou o onze tltu
'ar do clube do Estreito. de
-e-é voltar aos treinos nos

»óxrmos dias. Quanto ao

'c.t conwetc disse Alcides
que ainda não acertou os de
talhes para ri. sua concretiza
cão.

o médio r'cdrtnno, qUE"'
atuou na temporada passada
peio Guarauv. renovou con

trato com o clube bugrinc
por mais uma temporada.

'reve grande repercussão
no Vale do Itajaí a grande
festa promovida pelo Usa ti,
de São João Batista durnn
te o dia de domingo, que C"n
teu com a presença de todos
os clubes parbíulpnntes da
divisão de honra da Liga
arueqnense. Nesta opcrtunt
dade, foi inaugurado o alam
brado no estãdio do clube
de Sã!) João Batista.

Oultca, elemento da defen
ave do Avnt, que chegou in

'h:sive a jogar diversas vê
�es na equipe de cima dr
"ube aaurra, está desgosto
la com sua situação de su

üente, devendo se transferir
rara J Bocaluvn, nêstes pró
<imo,> dias.

• SOLUÇÃO SATISrATÓRIA
O caso que existia no De· t:'�as aos cronistas especiali.
)artamento Técnico da FCF il:Rdos. O que surpreende,
'oi resolvido de fõrma sati.'> sto sim. é :l. sl.:t"prêsn que
ratona, p·nra os elemento:> demonstril.l.·am alguns, quo
"J.ue nêle estavam envolvi- diziam nunca terem visto
jos. Para o Presidente Osni err. futebol, o caso de um

Melo, que saiu-se bem de apitador enganar-se quanto
uma �il uação delicada, pois, ii. nlarcação do tempo. Isto ê
colorando pal"a referir jógos uma falha alheia a sua von
do estadual dois apit.g_dores I,ade e perfeitamente nor,

lue não constavam da lista mal. Acel·tou. entretanto,
los aJ-�ro\'ados ou apontados quando mandou regressar :i
::leu uma prova de (Iue pres- campo as duas equipes, para
:;igia também OS árbitros o têrmlno da pugna que, se
lo interior, e demonsttou gundo a regra, é disputada
ma imparcialidade para em dois tempos de 45 minu
·om as ligas do interior, que tos. Para o diretor do depat·
empr� confiaram em seus tamento técnico que pediu
1róprio� apitadores. De fato demissão sem revelar os mo

Wilson Silva e Francisco Uvas, mas não demitiu-se
IJertl, sairam-se tão bem realmente, a solução do ca

como qualquer árbitro da $0 não lhe foi muito satisfa
Capital. São apitadores ex tórta, mas deu provas de seu

perimentados e com prática descontentamento pelas ho
"astante para referir qual- mOlogações dos dois apitado
quer' encontro Acertam f' res do Interior e do comum

erram, como normalmente ncôrdo de �Gl1berto Nahas,
erra e' <,-certa qtialquer apita- pedindo sua demissão irl"C
dor do Brasil e do Illundo. vogável. Mas não era êste o

Qualquer cidadão que se ca.!õo, e nem esta devena ser

disponha a ser arbitro de sua atitude, como desportis.
f..u.tebol, lôgicamente estará ta que diz ser. O comum

sujeito a críticas e comeu- acôrdo, é um direito que ca

tarias, uns certos e abaliza- be aoo clubes, e a indicaç5.c
dos. outros Clestituldos de do.!; árbitros no estadual l
ve:dad� e apaixo.l}ados. O� feita pelo presidente da te
árbitros do interior, por deração. A critica é neces

certo, renderão o máximo sárla, e ninguém na impren
Aprimorarão Sllas arbitra- sa ou tiO l:âdio clamou pO!
gens. já que lhes foi dado sua demissão; apontava·se
um crédito de confiança por é \'erdade, talhas no setôl

MAURY BORGES parte do presidente Osni admlnls�rativo, ficeis de se-
--------------- Melo, que agiu com justiça rem sanadas. O momento

Ó TIM A O P O R T lU N I
,.
D A D E e 00,,1,0. Pac, o apitado, ex'ge p",lfiea,ão e não ,Ix",

Gilberto Nahas, a solução por questões outras que não
Vende_se excelente propriedade, situada nos ar. foi honrosa, .pois escolhido sejam do esporte. Que .per

redores ?esta Capital, em J?{aia discreta, com paisá.. de 'comum acõrdo por duas maneça no departamento e

gem mUito pitoresca. TerreT.io lde 40 m. por 500 m
L
equipes renomadas, referiu 'contlnue a tl'abalhar profi

(20.000 m2) com leslumbrante pomar (mais dê 250 o encontro Mal'cilio x Paula I cuamente, imparclalmenle e

Ramos, vendo-se desta fó� com jus!.iça, para merecer

árvores frutíferas em plêno vigor) contendo., ainda ma, prestigiado pela conflan não críticas, mas sim elo.

pasto e mato cerrado, lenha etc .Ampla morada dfl ç� pê}e depositada. Se rere,
I gios, porque no esporte n5.o

alvenaria com todo 'o confôrto (luz agua encanada nu bem, mal ou regu1armen deve haver politicagem, pro.

dte,' ip';oof,.��a-noo"meaab'e·nFdaO' ,�!l.re:""I' teção ou perseguv"rãaor·LANTEgalinheiros, etc etc.) Pl'êço excepcional - Entrada • "" .. •

Cr$ 600.000,00 e o restante; financiado. I Negócio
direilo sem intermediários. Tratar a Rua 'São Jorge,
29, nesta cidade. Ideal para férias, fins de semana etc

procedimento. Foi a decisão nbsurda que tomaram os di

retores do clube da estrê'a soUtârin que desvaiorizaTar.

vs !'eus próprios aUétas, vendendo cada um por 125 mi

cruzeiros, em prejuizo tot.al da equipe. Sombra, ao que
se comenta, inconformado pela decIsão d� diretoria, ma

nlfes'.ou desejos de não mais atuar pelo quadro. Que [

:HretoTia do Campeão do Estado saiba e reccr.h:!;a o m�u

J:e7ódo que fêz. A Zilton e Nélinho desejamos felicidade:

�m Cric.luma e que ai encontrem diretores bem mais e

; !al"eC'idos que reconl'leçam o (IUant\) valem realmente.
___000__ ·

QtlalO\"le centro avante do Vasto Verde. de B:umenu;.:

cobiçado pelo Floriano de Novo Hamburgo, R. G. do 8ul
Le\'e seu passe fixado em 400.000,00. Pereirlnha, do Cal'lo,

Renaux, foi convidado para treinar no Floriano e devida

mente credenciado pelo seu clube, segu-lu com o preço e

l,iplllad,-,: CrS 150.000,00. Nilo, do Paisandú, aL�aç5.o d.

diversos clubes e últlmamente do Almirante Ba1"roso, cus 'a
para Qllaiquer um Cr$ 250.000,00. Godeberto, também li"

Palsandú, desejado por vãrios dubes, vale CrS 200.000,00
A.tderi, do Paisandú, treinando no momento no Taubaté

de São Pau!o, custa Crs 400.000,00 Nilzo, do Metropol,
e:.-:teye participandO dos treings do Internacional com l

,eu atestado liberatório fixado em Cr$ 500.000,00. Alcino
do Carlos Renaux, cobiçado por clubes do interior pa'.!

lista, senão nos enganamos a Ponte Preta e Corintians de

Presidente Prudente, estava avalladc.. em Cr* 500.000,00.
rdé�io custaria, para quem qulzesse, CrS 1.000.000,00.
Zilton e Nêlinho, mêdios do último &elecionado catarlnen

se custa:am ao Comerciário, de Crlciuma, Cr$ 125.000.00
cada um. Sem coment.á.rio.

MISSA DE 6 MESES

PARTICIPAÇÃO
SENHOR E SRA:. FRANCISCO GRILLO TE:M A convidam parentes e pessoas de sua,> relações, para assis

SATISFACÃO DE PARTICIPAR AOS SEUS PA", \ tirem à missa de 6 meses que mandarão celebrar dia 29

RENTES E PESSOAS DAS SUAS RELAÇõES DE deste, na capela do Colégio Catarlnense às 7,10 horas, em
AMIZADE. O NASCIMENTO DE SUA FILHA! sufrágio da alma do seu sempre, Inesquecível pai, sogm e

PATRICIA, OCORRIDO DIA 25 p.p. NA MATER.' avô. Por mais este ato de ré cristã, ngrndecem a todos
-:qmA:DE "DR. CARLOS CORREIA" ( que comparecerem.

MARIO DE CARVALHI) ROCHA
Gustavo e Fernando de Carvalho Rocha, noras e netos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, Sext.a Feira, 28 ae Abril de...,901

(UNICA DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

Circula na Lindacap o A sr-ta, Edla Luz, com ...

jornalista Nilton Russi, pletou mais um aniversé;
diretor da Sucursal do D rio, no dia 25 p. p
A. na visinha Cidade de Felicito pelo aconteci-
Itajaí.

I m�i��ula na Lindacap,
'AS 15 alunas do Colé.. o Sr. Alvaro Pinbo, Di_

g:o Cajurú de Curitiba, retor Comercial da u;:nTI_
• .... ti C J Ú MI'" que chegarão amanhã a panhia de Comédias• • I'rOble�::lc� �te�II\�: ;XS���J ItQUt>3 -

a� 11..'

• esta Capital, ficarão ho�� lfIllo Cúrçio.
• TraL&.mf'nlo pt>lo l:':Jl'trochoqut rQUl ane8te�\a _

'I pe(l:l::hlS; .no. Colégio Cr ..
,

• ��';�::!;�:Dla - '('RrdI01olnrIlPI9 - Sonolpf8t>lIl ... R�:���onc1ae4 d�esusSe�ho�: i M�qu?t��to�ei::aa��r �
• DI ..·çl\o ào.� P�lqulabrQll - • Kfrana Lacerda.

i Trabalho'l está atarefa...

•
DR PERCY JOAO Di!: BORBA • N ��ss�� 1��mdeo�:i:�tejos

• ��:� :�;� �����:SnJ:����;i'� • Je �ar:��xl��o�ti:cer:ei�
,.

• 'Enlace Matrimonial do'• ���:�'���::�:I!�:: ����OI�rt��\�' :'/l. Dr. Rui Carlos Baptista,• (rl":l�a Rtelvintl Lll"l�\ � Pone :n-h3 • c:m a senhorita SI ela
------

. Mays, na Capela do D:_
I vino Espírito Santo, às

C E V I E- G AS" R L E dez horas. Agradeço a• •

U! gentileza
.

do convite.

IA D,. V O G A D O I Cheg,'á hOje a estaI Capihll o casal José Gui_
lhernw (Mndja) Messp.. I
der·

;:.,·�"nd" :t ,··"o1l)�ão moderna Odontológica: V. S.
""it'r:i di�lu'r de l1111a Ctlnicn Dentária r-apaz de lhe pro

;,I>rrion:11" 11m tratamento íntetramente indolor e efi,

('ien\�;.;,p;lr" d(' l";,\'idadc� P,'iH Al(l \'('Io("'dl,de, SOO.OO!
minuto
W'. Scl! - Consultõrtc stvdernamcnte in.

(;11:,(10 :'1 Rua vnor :\ol.eirdlt'i'. n 24 - t érreo - Fone _.

:F'�.'j .- Atende dln riamen le com horas mercedae.

ATENDENDO OlARIAMENT6 NA

MA TERNIDADE . (ARMHA OUTRA

SERViÇO OE RAIOS X
IIft,11(J1"lli�lfI!<' DRS. A .. l. :\'ÓBREGA DE OI.l\'I':.IJ(.I.

I"W-Al.110 .I R �("lI.>\l:':FER
1,,,,,,,,, .1. j ',""'��" _ \'�." ui,. n,l"" _ Klu.

"I:�!'{)I' 1'1' �!·�.�,El.Il .... r.F.;'1 \I(H'�.!'(;-".'\ .\,L;.F((-A
...:rl \If'''' I�EC�I\'TF.MENTE .....DQUIRIDO

,NDp.Rtrn· Rua Irmã OE'ownrda J/n OnlbuI 1 por
,& rA.Jmte Lam!a:o).

Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta
DR. GUERREIRO· DA FONSECA
riU TA �1 F.:,\'TO das SI -" USI1'fo�S sem operacão pot

l·I.TH.\�n\· t' j{\":�:"\('.l.1) r;.'\A!\1E� .ro, 011101-1 (
fIl·:r r,�;T..\ de ''''liI()� tOf), �:(HnrO BHIfSH.LOMB
F\ I':,'",jp nlTlIJOS, i'\ ..\RIS e GARGANTA,pOI' MO
rWH:"\O EQUIPO BIIF;l\""OI. r ún iro na CMpitall OP/i"
RAÇÁ() ile AMICDALAS - OESVIOS de SEPTO •
.... ·':!·�!TF:-: l""f>� '11<1i,., modernos pru-es sos. Orenl em
U,,j,,!< 1>•• 1I0SPI1AL.':; tÜ' F"1'lri"nfijJoli!< .

.

("OXSl'LToRln �- HL\ ·JOÃO PI;\'l"O :l.i
rrerue u 11:1111() :\lIil;, r.)\riba)di I

nF:SIIIf:N("IA � RUA REtirE ':'iCHMIDT 99 _.

FONE - 3560.

Dr. Lauro ilaura I
�

�,

Clínica Geral

Dr� Hélio Peixoto
Advogado

Escritório - Rua Felipe
Sohmldt, 37 - 1.0 andar _

Sala 4.

Residência - Alameda
Adolfo Konder, 27. - Caixa
Postal, 406 - telefone 2432.

Especialista em morésu
de Senhoras e vias ui-in
rias. Cura radical das infe�'
cões agudas. e crônicas, etc
aparêlho gentto-urtnárjo en;
ambos 0$ sexos. noencos dl
apnrêtho Digestivo e do i>is
tema nervoso. ��

Horário: das 10 às 11,30 ha
e dn s 14,30 às 17,00 horas
Cons�!t'Ório: Rua Saldanhr,
l>.-!!ll"inho, 2 - 1.0 andar.
resq. da �Rua João Pintoj

-

- Fone: 3246.
Residência: Rua Lacerda
Coutinho, 13 (Chácara d'1
Espanha - Fone: 3248

Dr. Hélio Freitas i

Médico da Materni
dade Carníela Ilutra
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA

CLíNICA GERAL
Ondas curtas - Bletro

coagulação
Consultório � - Rio Victor

Meireles, 24 - das 4 ês 6 hs.
Residência;

.

Rua Santos
Saraiva, 470 _ Estreito. IFones: 23-22 e 63-67. I,

Dr. Henrique Prisco ,.
Paraiso IMédico

OPERAÇ(jES ,...,.... DOENÇAS

IDE SENHORAS _

Clínica, de Adultos
Curso de Especialização no

��t��:�l ��:r��;:i��re;r�� I
Mariano de Andrad,e). Con- I
sultas-

.

Pela manhã no'
Hospital de Caridade. A'
tarde das_ 15,30 horas em

diante no consultório, à
Rua Nunes Machado, 17,
esquina da Tiradentes_
Telef 2766 . ...:....·Residência _

Rua Marechal Gama d'Eça Residência: Rua General
n.� 141 - Telef. 3120.

I
Bittencourt n. 101.

CllHICA SANTA CATARINA

Dr, Walmor Zomer
Garcia

Diplomado Pela Faculdad
Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil

Ex-interno por concurso' da
Maternidade-Escola. (Ser
viço do Prof. Octávio Ro
drigues Lima). Ex-interno
do Serviço de Cirurgia do
Hospital l.A.P.E.T.C. do Rio
de J:meiro. Médico' do Hos
pital de Caridade e da
Maternidade Dr. Carlos

Corrêa.
DOENCAS DE SENHORAS
PARTÔS • OPERAÇ(jES
PARTO SEM DóR pelo
mcitodo psico·pro!ilatico

consuuórto: Rua João Pin
Lo n. 10 - das 16,00 às 18,00
horas. Atende com horas
marcadas. Telefone 3035 _

Clinica Geral

DoencJs Nervosas e Mentais -

Ed, Z�hii1, 2,0 Andar - Telefone, 2248

UM CARRO SÓLIDO,COM O

QUEV.EXIGE

PORTAS - Abertas, as portas são sustentadas

por mola especial que as mantém nessa posição.
Para fechá-Ias, basla uma pequena pressão". e a

mola se encarregará do resto. Além-da trava norma!

para estacionamento, a� portas traseiras são equi
padas com uma trava suplementar de segurança,

que previne imprudências de crianças, Quando fe ..

chada, esta trava faz com que as macenêtas internas
fiquem inoperantes. Isto faz do Renault Dauphine,
simultâneamente, um carro de duas e quatro portas,

•

na medida do seu oootõrto.

� Suas quatro porias facilitam

:J o acesso. Os assentos eao

reomodos, anatômicos, acolhedores:
o estofamento é macio e

eupee.resrsterrte. Visibilidade
total - tanto para a frente

(quanto para trás. Painel simples.
) cornpretc. permitindo qualquer
(,",oriflcaçao num simples relance.
'-:

Trava da dtreoac como

eQuipamento "standard".

PNEU S08RESSALENTE_Acomodadonum
compartimento exclusive, abaixo do porta-malas,
Esse compartimento isolado não interfere no am

pie? espaço destinado à bagagem, Os 200 orna do

porta-malas são totalmente aproveitados no car

regamento de ludo que fôr necessário, .Tantc o

ccrnpartimentc para o pneu sobressalente quanto
o �porta-malas são de grande acessibilidade.

MEDIDAS INTERNAS - Amplas.
estudadas no sentido de propcrctcnar
o máximo de conforto e desenvoltu

ra total de movimentos, tanto nos as

sentes traseiros quanto nos dianteiros.

! C)ellido à colocação do motor e da trans
missão, não existe, na parte dianteira,
a saliência correspondente a caixa de

mudanças .. comum na maioria dos

carros,l.to permite maior espaço livre,

...:��.,ndOV.'CU'O'CO� �.,. d_::_ REI'lA'UWJ.8 % d. naclonaUxe.ç6.o, e. Wlllys
- .t...v •• d. lI"'e. ... .,.,"10. rOde de _'-"'-""""",_'7'
Conc••• lon6.r!o. di .. tdbuldos e ......

toelo "" terdt6do br ... sllelr� -

@•• tá pr.sente para g ....... tlr, ...
_ O carro gostoso de

todoll o .. po ..... ldoras de SeuS W/lLYS.
v.rcuIOII, peç: .. c G"' ......."nl.... '" a .. -

:::':'.;:'C�:6��:.."�Cc::.oc:���;:o-:: UM PRODUTO DA WI LLYS-OVERLAND DO BRASIL S.A. _ FABRICANTE DOS VEISULOS
.....1".0:10 pr6pr!a fábr!ca DA LINHA "JEEP" E 00 AERO·WILLYS � SÃO BERNARDO DO .CAMPO � ESTADO DE SÃO PAULO

o "SAYONARA m.
FI", (dia 26) aconteceu
movimentado com <) "H:_
gh. Society" - O "ge;
lã" Luiz H e n r i a c e,

acompanhado das bon'",
tas mocas: SORAIA A_
brahão,

�

Edla Luz, Vara
Vieira e Clotilde Abra;
hão, do "society" de 1_
tajaí, marcaram um ?_

gradavel bate-papo na

noite que passou. Recor;
dação para a prirneiz-a. I
O sr. e sre. Heriber.,

to (Lucy) Hulse, pelo
Convair da Real, viaja ..

ram quarta-feira n. p.,
para " BeJacap.

ty' de Tubarão,

I · I • • O Colunista foi con-,

vidado nela Presidente
,�:: Ch1be de Regatas

"Aldo Luz", Sr. Aldo
Luz. para organizar a

recepção elas delegações
u-emísticas do Uruguai,
Argentina. São Paulo,

o enlace malrimenial do Dr. Rui Car!�s llap!isia rem a sr.a.
Slela Mays Felipe, dia 6 de maio. - l�lntanhã grande

"seírée" no Lira T. C. em benefício ao AdIo das Drlãs
palriconada pela A Modelar

Modas, patrocinado pela
A Modelar, em benef";
cio do Asilo das Or�s
Quinze alunas do Colé ...

gio Cejurú de Curitiba

Rio de JJaneiro e Rio
Grande do Sul, que tr_
marão parte na grande

"� regata internacional, que
será realizada '0:- Pl"ÓX;_
mo dia vinte e oito nes

ta Capital. Um grupo de
nwcas serão convidadas
para' recepcíoné.Jas.

A srta. Tereza Renisch
Coelho, acontecu bem a�

companhada. .quarfa-feh-a
p.p. no Sayonara HI ..FI.

estarão presentes.

o prefeilf)" Waldem:é!l
Vieira, soJicitado pelo CC'_

lunista mandou confe('_
cionar a Faixa. de Miss
Santa Catarina de 1961.
que ser áentregue pela
Senhorita Eliziana Haver ..
ruth à srta. Neusa Car_
mem Formighieri;
próximo dia 27 de
na SOCiedade Guarani
Itajaí.

O Remo catarinense,
terá a sua rainha. 'A
convite do Presidente
Ald'o Luz, escolherei a

mesma, narâ receber a

faixa na grande soiréc
no Clube 12 de AgôstJo.,
que acontecerá na día
vinte e oito de maio.

NO 'CHICHE - FRAN
COISE} B R V N FTTE,
SIMPATICA ATRIZ DA
COMPANHIA DE CO� J
MEDIAS ITALO CUR
CTO, QUE FARA' A
ESTREIA NO PROXIMO
DIA DOIS DE MAIO
NO TEATRO ALVARO
IlC CARVALHO. SU

CESSO MARCADO.

q, Colunista felicita o

Sr. e Sra. Dr. Francisco
(Anita) Grillo, pelo na�_

cimento dó' herdeira Pa ...

tdeia. ocorrido dia 25 p.
p: na Maternidade Car_
los Correa.

A Rádio Cuarujá, a

presentará. no pt"órimo
dia 14 de maio um pr("_
grama no Teatro "Alv:>_
1'0 de Carvalho", pelo
Radialista Paulo Martins.
O cantor ,ksé Tostes,
ela Rádio Marink Veiga,
fará uma apresentação
com novos sucessos. Se
rfl em homenagem
DTA DAS MÃES.

Está acontecendo na

nossa cidade "") r Euclf'_
líeio Amorim, do Sacie ..

Amanhã no Clube da
q'lina, teremos uma

movimentada Soirée, com
um rápido desfile ele
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JUIZES SUBSTlTliTOS VISITARAM O
CHEFE ,DO. :GABINETE DE R. P.

Por ato do Governador Ceêeo lw:rn.os, foram nomeados

Ju�!e8 Slttbstitutos lOS dTS. Rubens Odilon Antunes

Córdova, Urbano Vicente Gama Salles e Erwin Te,·

xeira Pe-essoné, recentemente aprovados em C011CU,·

80 -realizado nesta Capiool.
Antes .de v'iajarem pa11aJ as suas comarcas, estiveram,

juntamente' com .c Secretário de Interior e Justiça, dr.
Acácia G. Santiagol no: Palácio da Agronômica, em" v,"
sita Ide cortezia e despedtda. ao Governador.

.

Foram 'nomeados para. as circunscrição de (Lajes, Rio

do Sul e Tubarão, respectiva,mente.
No flagratlteí eemos os Juizes subseuueos drs. Urbano
SaUes e Rubens Córdowt� ladeando lO dr. 'Fúlvio unis

Vieira, q1wndo dn visita. que realizaru1R lao G([binete

de Relações Públicas do'Pa lácio. I

Gran�es so!eni�a�es aSSinalarão a �assagem dO· Dia
� T � I�

�.�t���Sai�,ed�r�n.i��m�Ji�� ����f:�!s. de 63 dlrtgentes

O ra a O
o CeI. Antônio de Lara Em Blumenau, serão rea-

�iba.3, Comandante Geral 'tzados 30 jogos de fute-
ca Policia Militar, cedeu a boI.
Banda da Corporação, que
se locomoverá até Blume- MIN'ISTRO E GOVERNA-
nau, onde abrllhantarã as DOR
mlenidades.A Conííssão Central para os Festejos do dia 1.0 de

Maio, estabeleceu o seguinte programa, à ser CUlT'..

prtdo em Blumenau:
7 horas - Missa e Culto. 9 horas - discurso dos

srs. Ministro do Trabalho, Governador do Estado, Re.í
presentante da Associação Comercial e Industriai'cte
Blumenau, Representante das Federacões de Traba;
lhadores, Representante dos Trabalhad�res de Blume..
nau Torneio de futebol até às 17 horas As 17,30,
enu-ega de taças e medalhas As 20 horas - Encerra ...

menta pelo Rádio.

JORNALlSTAS DE TODO
O ESTADO

O Ministro do Trabalho
Sr. Castro Neves e o 00-
vernador Celso Ramos, roo
: am con vjdadoa, estando fi.

.sua tãa. dependendo de
confirmação, que será fei
ta hoje.
O Sr. Moacir de Mes

quita, Delegado Regional
do Trabalho. deverá se
deslocar em companhia do
Presidente da Federação
dos Trabalhadores, sábado
à tarde com destino à
Blumenau onde recepcto
nnru as cutortdades vtsí
tantos.

Jornalistas e Estações de
náoto de todo o Estado,

����t:ll:nt��������' f:-

•
rcous as cidades cata- II

I

� �����es p�josfa���s l�d�;:� I
A Comissão Central tem »indícats, sendo que 80

recebido, tanto das auto Joinvflle, enviará uma de-

I II I

Jor. agredido por emjJrega·
do da "Diário da Manhã"

BANDA DA P.M.

Anteontem à noite, nesta Capital, um empregado
da RADrO DIÁRIO DA MANHÃ, naturalmente a

mando de seus patrões, depois de interpelar o jorna;
lista Ilmar Carvalho sôbre a autoria de reportagem
divulgada na imprensa do país. agrediu-c inopinada;
mente.

ii. ctrcnnstãncia de o

cgredtdo não ser o autor
da referida reportagem
não vem ao caso.

A publicidade rerene-se
a COncessões de terras de
volutas do Estado pelo
último govêrno udentsta e

o Professor e o con�estável...
RENATO BARBOSA

!CARA1, 24 DE ABRIL. - "JURUJU
BA-IATE CLUBE", magnificamente ins

talado na antiga mansão da atriz Elia
ne Lage, é repensante recanto, nos mo

vimentados flns-cle-')f'mana do cariara e

do fluminense. SI�uado em uma €usea·
da privilegiada, defrontando-se com as

lindas praias da zona sul de Nlte�ôi, -

��rl��g:�o �a�ci:��a;I���a\'o�f,x�ri:
morosamente n.jard1.nado e com bela ar

borização de amandoeil'as, e servido por
um câls de acostagem em tôda a exten
.>5.0. Aos sábados c domingos, aportam
lanchas e b<ITrm:. fi') Rio e dos: congenê
res clubes fluminenses. Dispondo de ex

celente serviço de restaUl'ante e bar, e

de piscinil, sauna e ampla pista de

dansa, Im.provlsam-sr- reuniões, - (e o

'whisky, aU, ainda não sofreu o impacto
.:ia 204 ...• -, ílurant.e as quaiS as horas

se escoam, sem a gente sentir o madras
Osmo da vida. Com Irreallzadas pret.en
sões a comodoro, o "JURUJUBA" é o

meu clube. Adôro velejar, sempre quan
do o tempo m'o permite, nos fins-de·
semana e nos reMados.

Ontem á. tardinha, não quis, entre-

�l!�i�� l�l���:�L.g:, I����'e��efe� ��:d��
tativo, sem obrigaçâo de falal', ou res

ponder. Eu me habituei a ser enamorado
da solidão. O dIa entrava em pane. Ia
'llesmO querendo morrer para os lados

da Fortaleza de Santa Cruz. Egresso da

realidade, soltava rédeas doiradas á ima

ainação, quando. nelas Imediações do

Morro do Imbuí, uma. voz estridente
me chamou: _ "Cavalheiro, faz favor.
-C' Sr. para onde vai?" Achei est.ranho
E'ra o desconhecido homem de meia

:dade, _ mocte.5ta, por:'>m decentemente
�raiado _, que, ao se informar d? per
,;urso, pergunteu se me molestanR em

r�zermos juntos a, caminhada. Acedi,
meio. ressablado, pronto para qualquer
reação. O homenzinho se pôs a falar.

Falou loquaz � mesmo torrencialmente.
ProfeSsor primário no Interior, no Mu

nicipio X, - prefiro ocnltar o nome

I'evelado _ estava passando uma tem

porada aqui em baixo. Descansava, ape
nas_ Pllrece até que me cOnhecia de vis

ta. Minha fisionomia não lhe era es

tranha. Passou a analisar política. De

sancou Janio QuadroS, que fazia coisas

�end�id�é ���I�r�ii;l' h;i�t�un�io�â����
Triturou o Governador Celso Peçanha
_ "Cavalheiro, Senador em. 62? Brigido
Tinoco, no duro. Governador? Ora,
quem? Teria graça pensar em outros.

Seria o Comandante Amaral. Esse tal de

Badgér, irmão do Rooerto. - (o Dr. Ro

berto moço tão bom e tão infeliz) -.
era pilheria do PTE.,.·' Ouvia-o, com

passivo e distante. E ele monol�gava,

cascateando: -- "O Sr. é de Santa ce
tarina?Então eu lhe pergunto: Quem
=» culpatíu de termos essa praga de Jâ
mo Quadros por cinco anos?" E como

não lhe respondesse, esclareceu, absolu
to: - "Ora quem? Então não sabe não,
cavalheiro? O velho Dutra. Se não se

tivesse sabotad') 3. candidatura do Neréu
Ramos, não terlamos repetido Getulio.
Sem Getulio, nada oe 24 de agôsto. Sem
24 de agôsto, essas duas pestes não se

criariam: - Janio ,,} Carlos Lacetdn .. "

Noite fechada, quando chegámos per
to da Colônia de Psicopatas. Um guar
da, meio atllto, velo ao nOsso encon
tro: - "Mas, Professor, o Sr. abusou.
Não cumpriu o combinado. O Sr. teve
permissão pa!"a 'voltar as cinco hora:; e
são sete e mei;l. Não esta certo. A gent.e
tem re�PDns'1billdade. O Sr. precisa
compreender. Nós estavámos com cui
dado no Sr," O meu acompanhante não
gostou da advertência. Visivelmente
irritado, esclareceu, cortante c desafia
dor: - '-Acontece, moço, que eu hoje
resolvi não entrar. Vou com o cavalheiro
a lcarai e o resto que se dane. Eu aqui
nessa pocilga sou um hóspede. Não pen
sem que sou doente." Fiquei frio, moran
do no assunto. E c guarda, multo pa
ciente, c com a voz mais macia dest.e
mundo: - "Est:i bem, Professor. O Sr. ,

dono de sua vmltadc. Ninguem o deLem.
Pôde ir para onde e com quem quiser.
Não tenho nada com isso. Mas, para seu

governo, quero sô lhe dizer que. desde
5 horas, o Duque de Caxias está ã sua

espera ai na sala." A pobre criatura se

transmudotl, como por encanto. Rilha
ram-lhe os dentes, em um I'ictus. c
olhar, êsse, a'cê então mais ou menos

suave, se endureceu, adquirindo a secura

estranha de um brilho sêco. E, correndo,
embarafustando-se pelo porto, gritou
para mim: - "Desculpe, cavalheiro.
No vou mais com o 61', Preciso mostrar :l
esse camarada com quant.os paüs se faz
uma canoa. Hoje, essa besta não me es'

capa. t:le vai ver o que vai acontecer.
com duque Ou sem duque."

Fechou-se para o mundo o portão da
Colônia. O guarda me explIcou a psicose
do doente. Sua diferença era o Duque
de Caxias. Achava-se há alguns meses

ali, em quarto parr.icular. Tinha licença
médica, nas pl"Jlongadas calmas, de dar,
vez por outra, pequenos passeios pelas
redondezas. Não fazia mal a nlnguem ...

E eu, retomando a jornada, pedi perdão
a Deus, profund'llmente arrependido por
haver pensado, por momentos, como de
veria ser agradável, comôdo e prá.tlco,
3m certas vicIssitudes da vida, a gente
poder se isolar de tudo, não tomando
conhecimento de coisa alguma, para
tambem ajustaI' co_ntas com o Condes
tável. .

quem a fez teve acolhida
em órgãos estreitamente
vinculados à U.D.N., como

o "Diâl'io de Notícias", do
Rio, e o "Estado de São
Paulo". Por outro lado,"Ú
jornalista limar oerve.no
não é o correspondente do

jornal "última Hera", do
Rio, Que deu forma sensa

cional ao caso. Assim, a

agressão que sofreu, come

ça por ser Injusta. Por sô
ln-e isso, o agressor, de no

me Lauro Soncini, não ti
nha, como não tem, qua
ltrtade para fazer interpe
tacões a profissionais da

imprensa, Quem quer que
se sinta atingido por pu-

<'IN' e "DUT" (II)
Como aíeíamos ontem,

ser IN é ser IN, e ser OUT
e ser OUT mesmo. E, den-

encecões da imprensa tem ::a�n�:S ::J:t':m;l���' :seta�l�
oS meios legais de prece- de tempo que:

de�o caso, o agressor em
Ser ;avorável à auto

nada tôra atingido e o �=te;.���:g:�s ::-�d::1V:::
agredido a nlnguem etín- pação, ê IN, mas admUir
gfra. O apêlo à, violência tueaamentoe constantes,
foi absoluWment.e gratul- epromr o "el paredon" de
to e sem motivo,'; denuq- Castre, é DUT. Como tem-
dando têc somente uma 1J6m, ser "deGaultista". só

m?c��Cação de func�o po- lJorque o PreS'ídeni'c (Ia

Tal� processos não po- �'[;�e�i�t�"fo��Ucfe�����1t���
üem ficar impunes, porque Iam e oez-os. é ser aUTo
atentam contra uma das ftlJoial' De Gaulle pel(/.s s1lli
garantias demccrátícas e uitençêo lIe libertar a AI-
depõem contra nossos ro- oéria é ser IN.

"o�o� �r��i!vil���1:9. so-

....=:..;;,.;;;;,.:;;:;...--------....,--1
lidaríedade ao colega agre
dido - profissional cor
r-eto e digno - os nOSSOS
protestos pelo covarde a

I entadc e nossos pedidoS
dirigidos aos competentes
orgãos de classe e as auto
rtdudes por provídênctes
enérgicas e efetivas, que
ponham fim a tais casos.

vô� UO�,
PAGUE OEPQI9

"O ESTADO"
-� A Direção deste Matu

tino comunica aos seus

assinantes, anunciantes e

leitores que O ESTADO,
amanhã não circulará, em

virtude do acúmulo de

serviço em nossas ofici.
nas, com a instalãção da
nova Il1áquina impresso..
ra. No entanto, estará
ci.rculando nonnahnente
no pr6ximo domingo, dia
30.

S�BOROSOl
80 CHE ZlTO

Faeer
-.-

'Ôposição ao go
I'emo. é IN; divulgá-la paI
u·Quêlt! "proçramínna _ A
Marcha dos Aconteclmen'
tos" da Diário da Manhã
C muito OUT.
O nosso jornal, neste

dias, encurtou, lato OUT
mM em compensação a ro
/oplana que estão mOn
tando, e que funcionará
I:m breve, é IN pr'a chu
c:!t�l Como o íonuu. a Po
MIca em Tabellj tncurtou

-O-_
Desta col1ma, manitee

lamas a 1108sa soUdarieda·
de- ao Jornalista Ilmar
Carvalho, agredido ante
ontem pelo cronista Lauro
soncvu. Fazendo ·'tabeli
nha" com (t direcão dêste
1[1.atut1no, com 08 -protís
elo1l.ais d� tmmensa. e com
O· Smdicato dos Jornalistas
Profíssíoruüs, protestamos
contm a ocorrénctc.Ó, por
Sil!(tl. DUT, 7n1tilo OUT!

ap_
Palacio fio: Govêrno
AUDmNCI�� -:- O Governador Celso Ramos rece..
beu, em audiência, no dia de ontem:
Comissão de Tubarão, que se fez acompanhar do de.
pl�tado Waldemar Salles e composta dos Senhores.'
Dilney Cabral, Prefeito Municipal; Idalino Fretla
Presidente do DM PSD;_José Junkes, Presidente d�
O.� PRP; J.o.sé Santos, da Associação Comercial;
Lmo Bez e Ataliba Cabral Neves do Rotary CluDe
dr. Arno Hube, vereador; ManUE:i Nunes Medeiros'
�lo A�tomóv€I Clube de Tubarão e Manuel Aguiar:
Jornalista.
C�missão de Nova Trento, composta dos Senhol'es,
AIres Manuel Rachadel, Prefeito Municipal; Irineu
B.usnardo, Preso da Câlpal'a Municipal; Alcides Clat._
dI(: Sgortt., vereador; e Joaquim Batista Archer e
Joao Gualbel'Jo Busnardo, do DM do PSD.
Dr, Artur Pereira e Oliveira.
Sr. Waldemal' Schloesser, Presidente da Associado
Escolar Evangélica de Bl'usque.

�

Padre Wandelino Wilms, vigário da paróquia de
�rusque,
Comissão da Faculdade de Serviço Social.

Depois de alguns mêses de enColha, o Par�i
do Social Progressista vai reencetar suas ativida..
des no Estado - é a última noticia política.

Apagada a estrêla do sr. Volnei Colaco de
Oliveira, pessepista para .uso externo do Partido
e para uso interno da U.D.N., dois nomes suigi ...
mm para aglutil1al' o ademarismo barrig:-..verde:
os srs. Enory Teixeira Pinto e Carlos Saldanha,
já hieràrquica e potencialmente distribuidos em

Presidente e Secretário Geral!
Não há negar que ambos sejam arteiros era.

poseanos, A restrição estaria em que também são
boquil'rotos - o que até agora era defeito imper.
doável nos políticos.

Os tempos, todavia, estão mudados e o povo
adora estilos novos.

Da indiscrição dos seUs planos já ganharam as

ruas as duas metas iniciais dos novéis lideres pes-.
sepistas,

A primeira será alcançada com o imediato -

...

fastamento do deputado Volnei das fileiras popt'.
listas. É decisão tel'lninativa: ou sai expontâneo
pela porta !Ou voa pela janela! 051 srs, Enory e

Saldanha acreditam que o ex.quase-futur�andi.
dato",3_vice�governador aceite o bilhete azul e

não teime com a mosca da mesma cor!
A segunda meta não oferece, igualmente, di..

ficuldades, Os diretórios municipais do P.S.P., em

sua grande maroria, entre os qUais os de real pres
tígio eleitoral, manifestaram.'>E! calorosamente, no

último pleito, pela candidatura Celso Ramos,
O Diret6rio Regional, hoje, é minoria inex.

pressiva. O novo, .a ser organizado pelos dois no...

vos próceres, representará a sOlUa das vontades
municipais e para chegar ao poder não precisará
esperar la, 15, 20 ou mais anos: interpretará logo
as decisões da maioria.

É () que: há de novo na política.'
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