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FLORIANÔPOLIS (Quarta-Feira), 29 de Novembro de 1!l61 - EDIÇAO DE HOJE - 8 P A G I NAS

o MAIS AlfTIGO DIABlO DE SANTA CATARlHAj

Mêtébrológico)
t smtcsc elo Boletim GeometeoTológico, de
A. SEIXAS NETTO. 11álida até às 23,18 hs. do

dia 29 de novemoro 1961
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSãO ATMOSFÉR1-
CA MEDIA: 1017,2 mb; TEMPERATURA MÉDIA:

j25,20C;
UMIDADE RELATIVA Mi!:DIA: 76<;(,; PLU

VIOSIDADE! 25 mms: Negativo I 12,5 mms: Nega
tivo (Grupos de Trovoadas nos C.B. com precIpita
ções esparsas) Tempo estável.

Moise Chombe convoca Katangue�es: GUERRA TOTAL
ELIZABETHVILLE, 27 (FP) - Moise Chombe, prest-

e t I-d d Ih d E d -Ih
. AIl'vl'dades dente do Katanga, pediu aos katangueses, que se prepa-

ra a I a e (O eu avião a: squa ri a:� Culturais ���:'�:��:!���:::�.�:::�;��:��:a;:����'::}:::�:��:'�
'l

..,.]
"\)JI gncerrou-se ontem I Nova IOrque, por onze nações que ignoram tudo sobre o

Piloto morreu instantaneamente._ jl;1: �::�:�::a�Z\,�g�a�:t.�� �i:���ir:: a::,n,�:: :�heo::,::��� :,:n',::,:�:':i�
•

ltI ;�I:��:: E�����na de Cul
tanguense raiou em rran- Spaak" (delegado belga I.

cês, primeiro, e a segurr Chombe prc...;segu-ia ;:1-

em swahili, e advertiu a aendo : "Entre 11 dentina
seus ccmnetetotas de que cão estrange.rn por íntev
os esperam tempos "mut- mêdio (la ONU e J nnr'a
1.0 <1:11'0";" e alie Se maatt Katanga elegerá o nada

vessem IPrcpurudos Pai'. Não teremos fábrícns. mtl

que, no dia em oue oi-ta Produziremos as :JOí}.O:lO

nar, "em elida estra�a, c-u toneladas de cobre .te nox

cada cnmini'�o, em c:I{Ll sa produção normal cem

aldeia surjam cornceteute, grande alegria dos non,e .

kntntlgue��'. amerieano.\ que reall�al'iJu
"Todos }Il�O dh;oO(<l'J fi.:. fan:listicos lucro" no C!!!-

armas automáticas f' ru- le, já não produziremos
zis _ .üsse ele __ mu , cobalto, para satisfação dos
rostam-nns nossas nccti \� soviéticos. O pai" s(:;l'a des.,

envenensdos, nossas I.;J�� truido. VoltilremoS a nas-

cus. '10"�JS machado , J.'-: ,'H so::; camocs cem ° tá vot-
darruba« as árvore." nn, .,a;; tam os nossos irmãos c].

picareta" parll e.�,:"va; Congo que, 110 ano cassao
ncrerlttaj-am nos discure s

que se lhe" .raztn pa�rio
mlná-Ins memo-"

o avião de prefixo T-6 - 1336, pilotado pelo
Tenente - Aviador Durval Pinto Trindade, integrante
40 Esquadrilha do Fumaça, quando provinha de Pôrta

.llegre, sofreu uma pane no motor, obrigondo-o e aos

outros três aparelhos, Q uma descida na Base Aérea
'lesto Capital.

Aproveitando o rópidc parmcnênclc dos forno-
50S ases do cvrocõo nesta capital, o comando do PD�

licio Militar do Estado convidou-os a fazer dernons .

trações, jó que no dia de ontem varias festejos mor

coram a entrega de espodins aos novos oficiais do
Curso de Pcrmocõo de Oficiais, mantido por cquelc
corporação,
Sob o comando cio enpi- cl:octlsSe com' o avião do

tão·avindol' Abor Vidra de

castro, o Escuadrlthu do.

FUmaça, optem, por vol1a
daS 9 horas CQ'lICCOU suas

evolnçõe� sóbre u núS:<n, ca

pital, soo as vistas 41� mi

mares ce pcs;:;ôns.
'A� 9.3:1 hora", }}reci,,:,t·

mente, quall'l'l execut-e... :m
uma ma-r )b,:,a denu.mna

da trevo, "Ul' na oPln�,IO

do Coma'lcLm�e Alaor ,>

uma <IaS TI Ü::. fáceb, a fa

talidade :'.'1. Com OUl: o

avião 1I3 Tell�nte Trind::
de 27 an,,; .....oltci:!'o. re�l

del_1te 11a GuanabOll'o,),'

e, batendo no sole, proíe
tou�se cont-a a resídencra
do Gal. Vieira da Roso..
derrubando uma das pare
des fronteiras e indo ente
noS terrenos de fundo ea

casa do sr. Miguel M.al;;!'r,
O 'aparélho ficou com

pletamentc destroçado. re
duzido a 11m montão fie
ferro retorctdo.
Graças ;]. presença de

espiri�o do ptlôto, todos os

dispositivos que poderiam
ocasionar fogo no npn rê

lho, pond·o em perigo cen

tanaS de vidas, quando
viesse ao soro roram cI�s

ligados
Do corpo do T�\)C"l11l_l

Trindade ficou semente
uma Ulassa jnrol'm�, com

vários membros destacado-,
do corpo,
Ao local aeo-reram vé

rias auto!'idades civil:i e mi··
litares, O f!C'l'PO de boJ,ll
beiras da capitai trabalhou
eficientemente, .e, 1:(O!,i,l
dos da Púiída Militai' a��
ram de pronto, evitl}lltlo,

'rencnte �Uo, tendo o pri
meiro, CIU velocidade es

pantosa, caldo ao solo. na

PlIl'te norte do Largo Be!1�

jnzmn Constant, zona cen

tmt de Florianõpolis, O
avião do Tenente Otto.
muito embOl'a tenha tido a

usa direita danificada (pe:--
(leu 50 c�ntirretros), con

!ieguiu manrer-se no ar e

aterrissar na Base Aére�,
Mio e Salvo.
Atingido. (l aviijo sinls

trade, desgo,<ernado, bai-

XOlt verJginosamente, rom'
pl!ndo flos de alta tensão

Como se ..ê da foto, o ovião f·icou completamente destroçado.

o Fotógrafo Paula Dutra, num esfôrço de Reportagem colheu �ste flagrante

parQ O ESTADO, onde se vê, em primeiro plan?, o corpo do tenente

Trindade, reduzido a uma massa Informe.

cnon-be as,,,;,gun.·,u a ...eus
ouvintes {I�1venceria� no.,;
ct)mbates, ;ecordando_lhcs_
o conto c\' pâ.,;saro qUe su

java um jo repartülo par
duas tribr: Cad<t UlY'à dc
Ias acusar a outra, U;t

que decidijm reH:iz.)l' uma
invef!tigaç� (.) deSCobri_

i.bstenção na votoçâo e ram o culpa�. flue lanC"I_
va aS imundicL O pas�a
ro (l1,!_e lanÇava,,� imuu

dieias, Significa, PlJ.I';�

Chomb,. '"

Naçó,�lridúifri�-;--' !(-r::R I sr E' N1O-P-D-C
f

1
o jnt"������!:�� •

'

!I • • ,

taÇão da indús-tria siderÚl'-

�i:�=�: se�in'�!�,��� O Depulado Zanin, desliga-se da orie nlação do Diretório Regional daquele
��ls;l.:m:; �::;:;�:��.� Partido - O Dep, Rubens Nazareno Neves renuncia à la Vice-Presidêncja
cUJa comIssao coordenado�

�� ;::����lo:'e:�o'':�:��= da Assembléia - Dep, Zanin solidari za-se com o Dep, Nazareno - O dis-
d d t"- d D I d Z

. tido, e a candidatura do tidários.

d�r� c:s:;:�se�{)na:o p;;. curso o epu a o anln atual Govemador do Esta- Senhor Presidente e Se-

Celso Ramos, o impor.an- Surpreendeu os meios políticos a atitude do pe- do, nhores Deputados .

..c aspecto econômico, putado pedecista que no tarde de ontem proferiu no Desprezados também 1"0--
â ��!:�dé��ia e�;:t�in�����'A SIDESC, complemen- Assembléia Legislativo o seguinte discurso, cujo text;)

mm todos os nossos bravos
tando a SOTELCA, consu- foi colhido por nosso reportag'am: e antigos correligionário.,;

quero ler desta Tribuna do

�����a��r:�::� ::: :;:� �:����e:r�����:�os �����a��s�l�uD;::���, ::� do interior do Estado, que ::;�' p:IOren����:a��l'e���
jClada para Produzir 100 Traz-me hoje a esta tri- tomando conhecimento de

há tantos anos vém lutan�
BENS NAZARENO NEVES

�nil toneladas [par anO de buna um dever: _ lealda- uma Convenção Regional, :�n��a eVi�Ô:'i::�:O:�:�:s� ao cargo que vinha OCU-

lin:O��'hllização de recur� ��/�:�e��� l::l:���c:�;! �������i:��b:r;d��:�!� PoriSSO, nesta hora defini� ��7:oL�;S��i::.da Assem-

sos paI'a tal investimen�.o com meus companheiros o1:io Regional, eleito, desde o �;i:od�a��SiÇ�:�u��ee:o qe::�
é da ordem, em .moeda es- de lu!.as e de ideaiS, leal� início do ano corrente at:j

realmente representam ,t Lei Orgânica do
trangeira de 22 milhões de dade para com o deputado dia 15 dêste mês, fnterviu dinâmica. do meu Partido,

�i:�::;�;,' e� ��::s n�� :��:o,�:;�;�:�t:���::� ::�!.::��:'"::;::::::�� :����;:�=�:i��:;:':E�;,� continuaMo, ��",n'd",
com intuitos outros que a opinião da esmagador:"l

crescer e vicejar a Demo- �ISO Ramos a receber men

�d:�l�g���es�x��'e�:�:c��� :::io:��!.:r�!a:iaéo����:� cracla. Cristã.
. su!e�se:i�a��:!�:��� aP��

tutariamente, e o trabalho de Reestruturação, I çaFo:m�'el���e�:a��:�e::�� ��·�:��:��s :���S�é��� :e��
�::�a:��::;�es P:!O�o:�í��= Desta Comissão ficaram scmpre mais, alicerçados .sas mensagens:

1ade, fora o Deputado �stadunl na certeza do apôio que .Felicito Vexcia. pcl:l assina�
do partido e todos os seus possuimos da nossa brava "1ura Lei Org:'tuiea lHinisti!-

A q.uestão da terra esta Porlsso, ao entregar ao suplentes com exceção de gente, Rebelamo-nos eon·· rio Público 1I0SS0 Eslado _))�
no cnI1Laz:. G.o�Õ em dia Presidente dasta Casa, a um elemento cujo trabalho tra. as soluções engendra� CDS SDS

��X:os�a:v:!U�::b��::ll�� ���e�:ociaRU�;;�e�:��:�= ���o;�: P::liC:�::�:o co�= ���S�l�:â��:l = �.����� Pl'Oi����I���l�t:�o�e
tes, enfrenta-o COra:iosa.

NO NEVES não posso des�

mente, cumprir o dever de, solida-

O sr. CelSO Ramos, que rizando�D1e com os motivos

declarou guarra 0.0 maras- que a determinaram, afir

m() que vinha tolhendo o
mar a certeza de minha

progresso barriga-verde- pOSição ao seu Jado,

buscou também no impo;- DevO neste momento es-

tante setõr, ap.arelhar a clarecer que, em luta me

BUa adm.tnistração dos morâvel, a maioria do Par

mei()s -de -eÍúrentar a rea- tido Democrata Cristão, ao

Jidade Agrária (!RASO>, lado de outros partidos, le

que substituirá a Diretoria vou à governança dêste Es

de Terras e COlonização. tado S. Excla, o Sr. Celr:.o

O novo -Ol"g.anismo estatal Ramos. - E, porque tO�

co!()caró, a. matéria dentro mungâssemos os mesmos

da adeqnação Que as cir- objetivos administrativos,
cunstândias do moment() entre o candidato e os pe

e8tão a exigir. Com o decistas que o apoiaram,
foi firmado um protocolo,
até hoje cumprido leal
lente por· ambas as par-

Os artistas bandeirantes

ofereceram, na espetáculo

despedida de ontem, urna

�écita COIfl verSOs e canti-

gas do Brasil. Na haj-monla
das vozes, na apurada sen-

l;ibilidade dos [ogrnts, o

publico sentiu um pouco

da vida e dos costumes
de vários EStados.

Melhcr que QuaiHQucr co

mentárioS, falaram aôore o

êxito art.istico dos visitan

tes 00; aplausos da asses-

tj-ínchairns, nos,,'-têneiao que sobrou do motor do avião sinistrodo

��� EP��f.�,"'.�:::�;�� -R-e-c-o-n-s-t-ru-ç-ã-O-d-e-U-m-a-c-a-s-a-destruídà I
troços,

Q��l d:�r:���C�lit�; pelas enchentes
o corpó foi levado PU:!'& (, A Exma. Srs.. PresUr:tle A,; táboas forxm clouda"

Destacamento de Da,;e Aé-". da Legião Br:"lsllein. '.l(! pela conceituada firma

rea, onde ficou em Cil.m.ar2. ASSistência. acaba. de fazeI' "Madeireira Cassai", de

arden�e. aguaj.'d:lDdu .;) entrega a família do SI. São Joé, Que cle maneira

Nelson Mnrcelino ,;oe!ho, tão elogiosa' dtendeu ao

mOrador em Pachecos, Mu- apélo da Presidência (Iii

nieipio de palhoça, :Ie 120 LBA em favor da �'ecupe

táboas de pinha para re- :ração dos lares flageladOS:

construçã.o da sua casa. Que Deus recomoense à'

arrn:ltada pela enchenle Direção da 6 "Macleil'eira

que atingiu aquela !wna, cassaI", pelo bclo gest.o,

momento de seg:Ul�' para i;I,

Guanabara.
'A Base Aêrea. comllare

ceram, além de enorme
número de autori.dade�. ()

1'r. Gov. Celso R-am-os.

Instilulo da Refor
ma Agrária

ções paI':!; lutur c ,"I va

lentín",
o p-estríentc katur-j.rcn

se recordou, a seguida qUE

os onze rerees d'J COll:,{
lho de Selrurallca haviam

autcrizado as N:J.�,ôi!" ll!l'
da� a util�lal' a iÓi'('<! con·

tra O l{atanga, b;f.,) c, ",l
recorrel.· à guerrr··. A �{

guir censurou a Fl'ar.Ça 'e

<l Grã-Bretanha P'_'J.' !-'Ua

acuSOU "a idiotice conge�
nita lia dfolomaC):"I norre

americana,
�

levad 1. n �('v

ponto culll_1l!'iwMte par '\dJai

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-L:n:;r':'s1:diibr�'�Êrurlà'�Üd�.: 'o iO, !i�i:f('��nM;��;itn_ M����� ���tnl lJ!) _ SILVE1RA LENZI
_• Endereça Tc!t;gníficu B3'1 Ano _ . Na mesa de comunhão no ct1/ésinllO muito. que o pretado "coleguinha,J,�

• Diretur. •

.' �. ..,.
.....-\O._ _

de bar, a gente ouve muita coisa. Os as- Jayme, não se lançasse candidato, dePIliIRubens de árruôa garnoe III'
_ � .,.

suntos palpitantes ocorrIdos, criados e do Jorrá que armou contra o demando"Ger��te ,
'

I.J
•

1-1 Snri'n/c- imaginados passam pela crivo severo e Scbastiáq Neves, 'onde muita "rOUpa 811... Domingos Fernandes de Aquino , � conieCll17enlVS ",,,,'U/.,;;}-, implacaveL dos viciados ... no caJésinho. ja" (palavras do litigante) foi posto 107,
", Fla''''';oR'Aldab'.0rt''o.de nmoerm o no, ",,1,<," ].1,1",

• "'- .. �........ Ainda ontem, a1glms conspícuos senhores, do saco. No citado-blá ... blâ ... blá ... Tq.... � \_'.,." u v IJ
J�� • .11� comentavam, entre um e outro' gols da diolônico, o "SeU," Jayme fincou a ball<.•. Redatores AlIxilí:lI'ts ." .t'" f��., r Ib

- "

I ,

._.

',.
nossa exportúllcl. rubiacea, sôbre a candi- deiTa da sua campanha à deputação p�

• ���,�Ii\;� i.!���ndo dv Amaral e Sddl -

•
_.......... \, ""\�, datura do prezado "coleguinha" de ízn- tadual, puxando brazas e mai.� brll<'

• ColahHadores' i::�a� �!�:;,::a�,;� ;�a��r�:�e;;�q� �:;: s;��.:,a�:;:; :::::i;:;;;ê�d :::l P'g��,' .,BG:"I:rbe:��s_:��o G-;;-n���1l0:��.� _�l��(��� • ___....__,_.-.......-.
. �-.-

no despreendimento do rcume - 'ele tela -politica; pregando a demagogia dtI" Ab;e;; _ Prof. C'thon d'Ecn _ :Vfajol' flr!f". Vo.lti,a movi�entar.. ·as mulheres Elegantes. os produtos de dizia Jayme mesmo, com um certo ar ri.e l>ersegrtiçáo, coisa supimpament.e 11Ia.... IJ
i11ti1nidade r--, na sua luta 10rnaU,sttca, 11ft gllrada, usada e festejada na era bnii< tenso ,1,,,,,",1 - 01" xineou Leito du Costa _ beleza Guerlain - Festa do Espadim, d'l"" do' se" pMUdo, no "'in''''';'' nh,,,,,,,", s. lalto" di", no linal,

.. ;a�����l��ii.����aB:r�:���;u�'�:�,�l:lr:� •• 1 _ De paj-nbens c sr. ern movíruentada festa soh das causas Que abraçava. Agora, C07LI- dá ... m.e dá o te" vottnllO aí!

tin I f 6 A. cas Galerh (I" a responQabilidarie do lo-
nnou o homem, o Jayme 1a se tez cnn- Mas, por isso e por aQ"ilo, não fira... valho - Prof. Fil/iiI) 'J_.·el'n:,J;l'lo .�e _.).I·�I'�O 'f �ZUl;���j:'d.�ar ap;e!:�aç� S�da--;- esta �7.pondO' e';, curo; Da'kir Polldoro. dtdato ti depntado, e esta" co.nvencido de me Queixando da candidatura e do ca)!.'" mí'iL _ r;,��ei:;II!1 xeüo

..... mi -on r �

" do conHD.g�.ado gr-upo de suas vnrmee, as mais re-
onc t;-;;d,o aquilO que êle preglfva, era puta didato, pela con-trário, já que vivemos em

, DEPARTAMEN'fl.) ESPoRTIVC. 't 'liea_�rO na.ulista Jograi" de oentes novidades pura as. 11 - Plnzn a. ':boite'
d

.

Ncio acredito l!J,.ais no que ele reqtme democrático, dou plena ra::ão Q
.. RH'cdd"atot:re: � rn'udx',n;I,=rac�I,O "�;!,�C,�aBdOOO",,, RuI 'r. LO"Q ,", S. P:"lul�: ,m"U,lheres Elegantef; da ctds

cQoU_,e �osmo��,gt,O", aocoan'p���,',U
emosoüm. �

articulista e ap seú golpe, junto da fechlJIJ
,� ..... " '�I """, 1 ,. ,U ",. .� [li':'''EU que também, bebericava a minha da cúpula 1tdenista. Bem que êle faz, bf'll, Gilberto tcabus. _# 2 _ M�"imenta-Se ,< ',0 aplaudindo _discutidOs.

agllinha escere açucara'da, ouvi o desaba· çue iÚe fêz. SÓ que, doravante os corrl'ij.

.. Colaboradores: Diversos , c'ecade nora a festa d3 7,- Estamo,'; notando Los. vtngies.
to, ligando as declarações do homem, gionários. dalo, "Seu!' saume, e os o!win.\ Relll'�Scni'ant:.''' 1 'benção nuC)cjal (I.e Tercz,i· estão :l.{'jntecen(lo em nO�fla com as do 1JrópriO, "SeiL" Jayme, em nm te.$. de "A. Marcha dos Aconteeimenlot''j ReJ)l"cf'entaçúetl A. S. L;l.I·f! !Jtd". 'f nha Goniaga e Dr. Migu�l ci(l,aoc grandes revelaçoe,; 12 Num J:;lIItal' muite

'U'mos blá blá Olás ?'adio_ e�trro avisados, O homem é candidato.
f, R!(l (GB) nua �cn:ldot" Danw!' -10 - ",.0 'l.nrl:"lr .' H. Dau_...:.

..,
_ no.,'tant, m,,";m'o J'o,J'"',o�o,�'ca'7,ai�"u:�..�nCic. Pn

I ·:�,�i::;�s �s�ava
.

CO;I�' raz� o �wmeJl)" �éIOS cento e -tantos mil- cruzeiros men.
iii Tel . "?-5f1-"4 .... o DoJ" ...... <-""

al.ias, estava C07lL metade de ra�ao. por. sai.ç que rende a Assembléia, muita co'-:
=- �ào"r::\JO' _::: RUII \·itõrin. C57 - (·I)nj. :;2 .� �' A CID40DE Lada acon,teceu ;, fef;ta dt DIl, Wilmar Dias, sr. c .;;.;\

\
(llte cf' nunça (Lcr�ditei muito na .,er?cl- pode ser inventada, mnita mentira pode.... Tel - J,1-�n-HJ • \ 3 _ pôrto Ullião na noi súbad;o nos sal1íes d;) eh Dr, Krebe,"-, sr e "ra, D·
dade anti._gotlentall(enUcI do

a,
rtlcultsta. ser dila. _ pela campanha, pêlO candJda.j. Pôt"-j� Al��I"f' - Pf:O:','\[, - Prnra p, Feli- �I � �

te de vinte e cinco Pl<f5$i- be Dote de Agosto, com P Petri e sr. e srll. dr· Ro,sn.-
na sua POSIÇAO SECTARIAMENTE ta. Confesso-lhes, leitores, hoje em ditl,l• d:"ln(l U - conj. 11 - 'l'('J.: 7":-40 _, mo, em movimentado des- fo.Tos!\. OrqUCfl:j'.l RfLlIl (', rio A1'IIújo.
PARTIDARIA, no se" endeusa Jánio, pras muito dificil acreditar em eandidato..,

.'-'..j:(flnles (' cOIT('''ro''ld(';\�e� t-m orlu.:: c.� !'"lU- f; file B/1fl!!,Ú,. esçcH:erâ �UB BnrrO".
'diabos com J(lnio, Também. não acrc,df'ef 1n1l1iO menos nos que cstão de_�e8prradoa!•• nicípio'l, de <::':"In\n C'lItarintl.

" Mis;: Ele�an� Pllrn conCOI 13 - Os produto:; dI? b�
An(Jneif)fO, nlE'diRnte �;ni rata dI' .'1('ô'·d,-. rom 3 � rei' ao titulo final Migg Ele 9 - O coronel A.ntoui lez� Gue"lain CoQl "ua a�

CO N- V I T t• b�,)��'IN;""'T'li��. A�lIAI, ..... rr:t' :,; .{,OU 00 'I gaJltc' Bnngú Sant:1 Cat�li de Lal'O Ribas, comn�d�Tl,�€ flb ,ente
-

nu 'F'llr�lácia c, 1 � .-
n.".'" '"'- 'f .. nH. geral da Poolicla Mriitar ,jr "Cl'ogaria Catarillen-;". .,e

A Direção do T'eotra Municipal de SÔo Jose, tem� ,'P.)iDA Xn;Ls,A - rl'� �O,OO IJf Estado, recepclcnou ontclf nhol'a Mar-�nn BI:ortt esti
o grato prazer em convidar as autori�â:s civis: m

• _\ Dirç«;:ão não $e t'e;;Il(ln5,.lbili�a 1'''10;' l.Jn· " 4 _.) pianhit;l Cadi Autoridades para ti. Festa m�vimentlldo ns 'll,dh�t''''�
lit<lres e o publico. em geral poro assistirem sobodct

.._����i;"'��l�;'_�::';'� .. nh:>� Snrdã. contlnua a!'-VO ��nn�;pa�:�re:ooE.��: Elegant.pi\ da cl'lnde.
próxin1o, dia 2 de dezembro, às 19,00 horas, uma

��s dC�I:o�ÍJ-����on�:=JI���_ fienilpr gqvernador do �s 14 No "próximo dl:J .�fCi.' poleslra que sera levoda,o ef.�ito, pe�o Preside�le eh
tRdo, Ceho Ramos cOm"?) elegante fE'�ta nos salõe.� Instituto D. Pédro II de Flononopolts, Sr, VolqlJér
receu a solenlrlade da.. Fe ... elo Qu,er;ência Pal!tee ';05 Jose do Silvo.

5 _ Não será muito de· ta (!o Espadim . .-\gradeCe- Fnrmando", V.O C\l�!:o

Gi"lll'
Assunto da palestro: Problemas Sociais

mo: nel .. a ap\,eRelltaça� ri mos na Grêmio. C. R 5 dr t:fico Co"�J:iC) QatnJ'inenSc

'i A.:��r �:�:laç:oâOe�I�':.,�< Maio.

PENS�=;O DO Di,\.
•

VI'SO
:���::;,�,.rti"p�otiO

de uo

4�
10

,::�� ��Ó�:;:Q,�:�'"'�'. �ã�:�;,:"OC ,,,!,,,ia 'U, ._. .....

.,.".��� Snrtcios ÓC fol�in�aS.Premin), ��1\."0:Pall�!a Mll1tare,nfrega... '

Levo",o, 00 ,onh"ime�to do, Senhoces inle,,,,.f, V �'. .'.".' . ,,' � sodas que, por motivo de forço mOlar, o sorteio dos
to de, deixando "i�uação ConstltUlçao, Dls.�e o Go- lavr:"l fll1:"11, de .a",rade�l- FOLHINHAS _ PR�MIOS referentes ao ano de ..

privilegiada., volta.I' à. ca- vernadol' Cel�o Ramo" ao mento, <cx.pressa ta�.hem
1962 promovido pelo S. A. I. B. _ SOCIEDADE A,

flerna, para dar a esta Po- In,lCinr sua �I;"ação. ll� �uguno: - o. de w:e NON'IMA IMPRESSORA BRASILEIRA - Corto �o-licia Militar alnde. mai)! NOutro trecho: slubalS transforma-l:"ls em
"t o 326 de 14.8. 1958, seró realizado no ul·

f;ua Inteligên�cill., de s'ua àe· 'O VO!?8� OI:?d,or..e in,têr. galões!" - concluiu o Go- �bl�� nQUARTA.FEIRA DO M�S DE JANEIRO D� ,.

dlcação, c.e sua eX1?Niê:1- prete fOl cnstahnamente vê-!'nador CelsO Ramos. 1962 próximo futuro, DE UMA Só VEZ paro. todo;ela e tino admlnlstrat.i,\'o. cl:1.rc, Quando. ?�cl:"lrOu que NOTA TRAGICA
os 7 (sete) série (A, B, C, D, E, F, e G), ao inves d

.A admiraçã.o �o res�'�o
Jlno era ao politico d,e p_:r- um sorteio mensal poro cada série conforme con�tQ

Pela 'sun.'iarga. brilh te tido, due ;1. homC?agem, '10 bur�nte as solenidades,
no. ílclYl 1 das "Condições GeraiS" do CClnc�,r<;o, prec,·

'fõlh� de serviço, na (I' ';lI paraninfado se Prestava. aviões da FAB, pertencen- crevendo o direilo 00 recebimento dos prerni,)", 11m

ressalta. -o -csfõrço inlnter- Era e ,is!!-O sim" 'ao -eo- tes n famosa esquadrilha
ano após o dota do sorteio supro,

rup.o em p.:ól da cultura vernan:e" que, em ta6 pau da fumaça, realizavam evo

e da elevação do uivei in- co tempo de mamr.'1to, tan- luções em homenagem à

telect-u,al dos mlllclano�, ta& e tão ln.ea_utyocas de- Policia Militar. Em dado
culminando com a renber- monstraçõcs de '�clo- e in- momento, ouviu-se um ba-

tura, em 19-49, d6' ((urso de terêsse, pela. C:orpol'açã'>,
1F0nnação_ de. OfiCia.'!!', tem dispensado,
Creflce ainda maiS com ês- De fato; a FÔrÇa PubliCa
te :-:egundo �<3.ndO, tao toem um. papel complexo a

proficuo no uresente a �o d«iseIIlJ;K:n,raI', cada q,ual de
promissor pa'ra o futuro. su,ma re�evã.nc� no amo

E:m endereçando a V. bLente social. Manutençao

Com'!' BODAS DE PRATA
por um lópsdi.zível satisfação registramos, embora

atroso, o trIJ Involuntário de nosso porte, com algum
de __um do:;;.-onscurso do 25° aniversóri6 de casamento

G'Jstovo � mais ilustres cosais do nosso sociedade:
ambos-, l�hmmkhl - Alexandrino Voz lehmmkh!
nens'_ descendentes de tradicionais fomilios cotar;

... '-''-'s.

t, Constituem o prole do cosol: Oro. Rosa Myriam
_ehmmkhl Schmidt, digníssima eSDÔsa do nosso por·
'ticular amigo e distintQ conterrôneo, Dr. José Sch·
midt, oro residindo em São Francisco do Sul, e a sim·

pátit;ric:a;��n�a voel��r7�c��� seus filhos e da estima
dos seus parentes e um inccntável número de omiza·'
des, os dignos aniversariantes, no �feméride de on·

tem, foram .Jvos de' eloquentes manifestações, às
quais não poderio esta coluna passar imoassível

Nás, especialmente, por ocasião de tõo auspicio·
so evento, enviamos 00 conceituado casal, bem co·

mo aos seus filhos e demais familiares, os nossos

cumprimentos, COITl votos de crescentes felicidades.

A N I y., E. R -S Á R lOS,
FAZEM ANOS HOJ E

DIVINO MARIOTI
Poro os que labutam nesta fôlho o efemêride de

I:oje é dos mais significativas. Isto porque, aniver·
sorio nesta doto, o nosso prezado e dinâmico col3ga
de trabalho Divino Morioti, elemento que vem se des·
tocando, sobremaneira, dia o dia, mercê seu acervo

profícuo e eficiente. Motivo' porque, hoje, estornos

certos, será alvo dos mais calorosos demonstrações de
oprêço e estimo daqueles que o cercundam_ Que o e

feméride de hoje se reproduzo por muitos e muitos
anos, poro gáudiô de todos nós, são os nossos votos

�
MENINA HELENA

Com grande satisfação registramos, no efemeri·
de de hoje, o tronscurso de mais um aniversário nata
lício do inteligente menina He,lena, filhinho dileto do
nosso prezado amigo sr. dr. Durval Henriques do Sil·
vo, Chefe do Inspetoria Regional do Serviço de Ex·
pansão do Trigo e de suo exmo. sra. d. Heleno Ma-
chado da Silvo. ,

leninra, atualmente cursando o 4.° ano prima�
rio no Colégio Coração de Jesus, onde se destaco por
suo intelig€ncia e apego aos livros, é dono de um co·

ração bondoso, merecendo sólido círculo de amizode�,
No residência de seus pais, no Avenida Rio Bron·

co, 73, hoje, o natoliciante recepcionorá suas amigui·
nhos e admiradores com uma alegre festinha.

Os de O ESSTADO enviam 6 Leninha e seus ge·
nitores sinceros votos de felicidades.

sr, José Freitas
sr. João Batista Berreta
sr. Hélio Silvio Pinto da Luz
sr. Arno Krespky

..__ sra. Moricha Daux
srta. Stelo Moris Amoral
Maria Neves Lemos

,- ..- ..... __.,------..........

�'���----------�---

P',EfEITO DE PAPANDUVA COM O,
GOVERNADOR DA CIDADE

CarUnho)(,

(Cont. da ultima páginn)
bvra o orado\' da Tu\'.n:1,
Sargento Evaldo Françl,;cO
Cndc1rO, (u,e disse, refe

rindo-se ao Goverlll,l'
Cel!lo Ramo;;, pnran�n.;o (ia
Turmn:
"Longe de pensar J)O ho

mem �de partido, oele\'ado.

pela vontnde popUlar,;"t
mais alta magi,..ratura d')

Estado, pretendemos, e.-n

escolhendo a VosSa Exce

ICllcla, para nosso Para.n"i.;1-
ro, prcstar -\lma hOnlp'n.a

g.em Justa e merecida iI:!

governi/.TJ.te Q_ue, em t;P.O

incquivocas demonstraçÕe..
de InUlrêsse- e zelo Por ::!!l

ta seCUlal' Corporaçã.1\ iem

dado,

Com efeito, qualquer exa
me superficial pelai) nOS:SJS

qUrtéis pode atestar, sem

s-Ombl;a de duylda, 11 atua
ção pI:ellent-e do Govêrno
do Estado, �a após dia,
na recuperação e desenvol
vimento da Ins'ltuiçã.o.
Fastidioso e 10'1go seria
enumel'ar fl.Q.ui os benefi
cIos ja trai�idos a esta. Ca'
!:<a pelO OOvêrno de Vossa
Excelência: êles são do co·
nheciment.o d� todos. Nã"
PO<1.ernos, pot;ém, deixar ce

J"c!lsaltar m;n empreendi
mento, vel� c. iusta &Si):'
racão dos milicl:l.nos qu�,
à fÕl'Çll de prom,eSsas '10

vento, já ia t-Ol"nQ,ndo céti
COO a t.Qdos quanto a. sua
concretização: refiro-me.
ao Ho,�pital da Policia Mi

litar, CUJa construção, ob

jeto de estudos objetivos
desde o iníci-o do seu go
verno, sObemos Já, ordena
da.
Essa realização, em efe

tivada, gravará -em ef;

plendo.roso rerev:o o nome,
de VOssa Excelcncia. não
numa simples -plad:L de

bl'Qoze, mas, o oue é mui
to m;lis imPortante, :no co

ração de t.OOos nós.
Eis porque. senha" Go�

verandor, a Turma de Sar�
gentos de 19S� sente-sc su
mamente Íl""onrada em ter'
a VOssa. EXcelência cOmo
!'leu Paraninfo.'"
Noutro trecho refe1"'mdo

se ao COIl.Hlndante Lara
Ri-bas,
"Homem realizado, go

zando na Reserva Remu
nerada. dOI merecido des
callsr> de Quem jil. haVia

consagrado à Corporação
quase seis lustros de sua

Excla. a Homenagem
.

de
HO.I).ra desta.

.. turma, o fa
Zel,llOs Com o ca}õr de nos

So -a.prêçO;, a certeza da
nossa. c.onsideração e, S;)

b�tudo, cOm a esperança
de qUe es!a. CorPoração
muito, ainda, receberá do
Coman,dante eficiente, Sf'·

rena e hOI,l,rado oue é V.
Excia."

da ordem., garantia e res

guard.o. das aplicações de

direito, emanadas dos Po
deres Politicas doO Estado."

Mais adiante disse o Go
vernador prosseguindo em
sua brilhante oracão
',E: para que sejais efi

cientes, para dnzodes cum
Pt'imento à mir:ISão que vos

cabe, a escdla, o aPréndlzR
do Cada vez r.�is exigente
se vos imPÕe necessaria
mente, como imperativo
ineLutáveL -'.

Uma instrução sólida, II

especialização do saber, :�

par da cará!er e do civis
mo, são Qualidades indis
pensáveis, par'a t Prátiea
dn. dise,iplina, para. o de-

�:=���o:,o� d:ovsereiua�:
hav,eis de dar cumprimen
to",
Noutro t,'êcho prosse

gue o eminente Give\·na
dor: ,

'Nesta Corporação, quan
tos subalternos já PaSsa
ram a oficiafs, até ao põsto
mais alto, o() de Coronel!

_
Não é preciso cita�: nO-
E é justo ou.e nutrais as

pirações, Porque Viveis, e

me:), Pore,ue nllmel'OfiOfl e

Me recen�es são êles.
respirais, e defendeis .os

prlncipios - �.m uma de
mo�racia. Só ela, -só no

rea:1men da. hberdade li
mit.ada pel.a. lel, - é que
oS Pequeninos triunfam
e se igualam aOS gJ':"Indeo:.,

AD finalizar disse o Sar_
gento Edvaldo Francisco
CordeirO:
"AD terminal' esta. sim·

pl,cs e mO;d-esta <lração, in
voCO o exemplo de nossos

antepassados, tantos dêles
levados &O. sUPremo sacri
fício. n.Q cum.prlmenro de
:;cu dever. Unamo-nos, pois
nUA!. es{õrço. de t<ldos e de
cada. u.m., n.o sentido de
legar aos, o.u.e nOs sUcede·
rem, imaculada e Pura, :l

tradiçãQ qu� dêles r.ecebe
mo.�."

.A. PALAVR..... DO
GOVERNADOR

'Serihores Sargento�, e

Afllhado$ meus:
O vo�so convite para que

eu paraninfasse ;_J VOSSa
formatura, foi surpreen
dente e sobremodo agradá
vel ao() meu espírito.
Não me causaria sUrprê

sa, por e:.;emplo, que ou

trQ& formandos civIs, me

dlstilWUl�sem Cam a,s hon
ras de Ra.drinho.

M;a8, a VoSSa turma, em
me co.1}ferindo a. dlstinÇao,
revcla sutil entendimento
das respo�irlades que

Sôo Paulo., 17 de novembro de 1961.
5, A I. B, - S/A A IMPRESSOR�EB:�6�ggA

VICTOR CIVITA TAQUINIO SETTI
Diretor Superintendente Fi<,cal Federol

rar na Base Aêrea. OS�1ALDO MELO

ESCOLA PROFISSIONAL F, "JORGE LACERDA"
_ Mais uma grande Exposição d-e trabalhos com pro'
vos de grande aproveitamento dos alunos e compro
vado competência dos pofessões, oçaba de apresentar
o conhecida Escola Profissional Feminino "Jorge lo

cerao"
Cada ano mais se acentuo o conceito desse esta·

belecimento, agora sob a competente direçõo do Sra.
Helena Richard e com uma turma de professoras com

comprovado capacidade de ensino nesse ramo profis
sional.

A Exposição' de 1961 corrente é uma mostrCJ
de arte e bom gosto, com esmerados confecções e co·

pacidade profissional.
Nõo S'3 sobe que mais admirar, quando se pene·

tra nos quatro solos onde os trabalhos estão à visto
Sala de artes aplicados com uma grande varie:·

dade de trabalhos todos eles admiroveis.
Solo de pinturas cor;n um número. apreciável de

t210s a óleo em estilo funcional e de pirogravura.
Solo de costura com perfeitos e custosos traba·

lhos onde se .observam os de roupas poro homens,
crianças, senhoras e senhoritas co.m enxovais' com
pletos poro casamento e r�unlões SOCiaIS

Solo de exposrçõo de trabalhos de flores e fru
tas, apresentando conjuntos admiráveis e feitos com

capricho e verdadeiro arte.
I Finalmente, o sala de bordados, onde o mõo fe·

minina paz todo a suo sensibilid�e artistico, aliada
à competência em que andaram junt(ls o capacidade
dos professora se o inteligência e aplicação dos alu-

be parobens e digno de aplausos gerais que vem

recebendo diariamente essa <enoontadora obro de arte
em todos os suas modalidades e daqui, os cumpri
mentos desta coluna à direçõo professoras e alunos
desse importont>e estabelecimento de ensino em nn�SO

Copitol, mantido pelo Governo do Estada.
Foi sem dúvida, mais uma vitória muito exprcs,

sivo obtida por aquela escola,
A Exposiçõo encerrou-se dia 27 do corrente,
Dio 29 será feito oficialmente entrega dos cer·

tificados às alunos do estabel.ecimento.

'-"�!:!4'"",I,:IMD""""",,:,,,,S���O-- .E,toV9-TPO;� entrar

d�-.. ��

O trágico acidente fez

com que imediatamente
fossem suspcnsas as soleni

dades, tendo lla ocasião, o

CeI. Lara Ribas, proferido
as seguintes palavras: -

"Autorizados por S, Excla,
o Governador do Estado,
suspendenos em sinal dl
profundo pesar, as soleni
dadcs, para realizar-se uni·
camente ° benzimento das

novas alas, pelo nosso eml
nente ArcebL�po, que por;
certo, também abençoará
aquela alma generosa que
acaba e tombar no cumpri
mento do dever.

AS NOVAS INSTALAÇÕES

O Governador Celso Ra

mos, acompanhado de D.

Joaquim Domingues de Oli

veira, Arcebispo Metropo
litano e demais autorida
des dirigiu-se às nOV3S

Instalaçôes do Estado Maior

da Polícia Militar, que fo·
mm abençoaç:"ldas por S,

Excia. Reverendlssima D.

JQaquim Domingues de
OUveira. Na inauguração
não houve discursos. O pc
s:1r pelo trágico desap:ll"e
cimento do jovem oficial
da FAB él':l. geral.

ApôS O benzimento das
novas instalações, retira
ram-se o Governador do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Informativo da
Agencia Itália

INAUGURAÇAO DA "

CASA DO BRASIL" _ Ro
ma <Agência Itália) Por occslõe da inauguração da
'Caso do Brasil" em Ramo, recordou o Presidente do
Conselho de Ministros da Itália que: "Há querente
anOS, um estudioso ainda desconhecido, o prof. A�
mintore Fanfani, solicitava e obtinha do represente
çõo diplomótico do Brasil um visto de ingresso, Com
finalidade de estudo, no grande Pois sul-americano,
que já oferecia um vasto campo de profícuo trabalho
005 italianos" O Presidente Fonfeni, no ato inaugu
rai, formulou 00 grande povo amigo, os votos de uma
sempre crescente prosperidacfe e aos brasileiros rest
dentes em Roma e na Itália, que encontrarão 110 no

vo "Caso -do Brasil" um ambiente acolhedor e uma
afetuoso solidariedade, as expressões de simpatia e

de estima dos italianos.

DESENVOLVIMENTO DO SENEGAL _ Remo (A
gência Itália) Cn\:gou a Itália, como hospede do Mi
nistério do Extertpr, o diretor do plano quinquenal,
poro o desenvolvimento do Senegal, senhor Sakho A
modou. O fim do visita de Amadou, que terá o du
ração de 15 dias, prende-se 00 estudo sôbre quanto
foi realizado na Itália em determinados setores eco
nômicos e no campo social, especialmente com rela
cão o reformo agrário da região do meridional; a ir
;igoção dos zonas montanhosos e industries de con
servos vegetais. Expressou também o desejo de visitcr
os estabelecimentos do FIAT bem como as instala
ções da Autarquia, Nacional de Hidrocarburantes.
PARTICIPAÇAO ITALIANA NO DESENVOLVIMEN_
TO DA SOMÁLIA - Roma (Agência Itália) Foi a
presentado no Cômqra o projeto de lei enviado pele
Ministério do Exteror, Antonio Segni, em concordân
cia com os Ministros Taviani 'e Martinerli, relativo o

participação italiana nos planos de desenvolvimento
econômico e social da Somália.

Vende-se um !��.�o�o� �61.�r27-m"'t""-.a-,u-a'mtit;t··i1�·r=m�lll·-=ljllllll·�1!Im.tRI�.'i.t=lll111iii=lljlll�II�II-São. Judos Tadeu (Bernadini) _ José Mendes, com __ •• • , _

luz e Agua. Informações a ruo José Maria do L.UZ, GRANDE SORTEIO EXTRA PARA 29 DE DEZEMBRO 196178.
Somente iogam 11 milhares com 1.100 grandes premios

$10.000.000 íiuR'ô' ÚíiUGUAIO
BILHETE INTEIRli"ê'R$ ''82:'000' do·�"'i40 UOlARES
MEIO "

"42_000" 123
"

VIGESIMO 4.800 "14 �
...c.lt o. c dó' .. � c�u..z.,�o <>b�. a .

co. d••••UU•• a�••". T b c 0•••0 .. ,. VISA'
DO....... c�",z.'�o •• Todo. o. o.oldo 0 �.""'tlclo. v, ..
••�.a �.g'.t�.. cI•• "'0 dr... rgul ....t. ao do .od.ro I .. U ..t.
ofIcia' ( .... t ....uc .. ) cio. P�.""o•. Sob �.crp�oe. cconffanc .. ,
'a.,. o ••u o.dldo I 0 A.� �.grM� .. cI.. , C .

<> o�cI.n. a , .. vo� d CI�.dlt"d .. C ,

30- 11

ATfNÇÃO
A Coso dos Noivos, O ruo Júlio Mouro, 19, co

rr.unicc que recebeu o último novidade em vestidos
"Worpé Bcn-Ion", lançado em São Paulo no dia 15
do corrente.

A PALAVRA DE D. TAVORA,

2-12 "Deus noo fez: a socieéede que. está aí, contra
riando seus próprios princípios'·. ..-

• VICTOR ,RUFFO MORALES
CERRITO 558 CAIXA POSTAL 301

MONTEVIDEO REP. O. DEL URUGUAY

::�'/;"m";"",!lj;,���:;' 1::";:�R�.����O�,!,:::,'�';,�·n,�19::'�"';ro DÕL'A;CS

IMPORTANTE
"Curso Preparatório Continente"

Há pronunciamentos que fundem numa sá fôr
ça, o suavidade dos aragens e o violência dos tufões.

As palavras de D. Távora, Arcebispo de Araca
jú pronunciados em Recife, é um exemplo belo dessa
concepção.

Aos que sofrem, aos desesperados, os vitimas de
uma sociedade combalido, hipócrita, decadente, sua

voz sussuro, acariciante, tremulo coroo uma bandeiro
de redencôo. Aos hipócritas, fariseus, aos donos de
fortunas -fabulosos, feitos o base do excloroçõo, do

soque, do suor dos trabalhadores, suc-, paJovr?s vio

lentos, são chicoteantes, terriveis ce-rno furccões.
_

Mas, no momento que atravessamos, outro naa

poderá ser o pronunciamento de um Príncipe dq 1-

grejoVoltar.se aos que sofrem, os vítimas o maioria,
ao povo

Terá, contra si, é verdade, os falsos cnsrõos .

Os que passam os dias minei rondo os :lesgrcças
alheias, na ilusária tentativa de encobrir-se 110S sa

crossantos mantos do Igreja. Mas, êsses. «õo mino
rias. Não resistirão à espada da verdade. Os ou

tros, os milhões, os sofredores, os humildes, estarão
de pé 00 primeiro chamamento

Com D. José Távora. o palavrc, o ordem, o co

mondo ..

"A Igreja não tem nenhum cor-oromtsso com a

atual estruturo sócio-económico brasileiro. Deus não
criou duas outros soctedcdes, porém umn só, a que
todos pertencem, inclusive aos que vivem nos mocorn

bos e nos favelas e aqueles quc drco óticomenre es

tôo em nosso Pais há dois séculos, sob o cêso tremen

(:0 do miséria, ou seja, um século de trabalho escravo

e um século de trabalhos sem leis e que pcderõo ser

rocottftcodos com os trabalhadores eurois. Um PIJ'S
- observou - que apresento pessoo; excluidos da
sociedcde, mesmo que essas pessoas :;'Jd(l digam, co
mete um grande pecado que clamo oos céus e pede
vingança a Deus. Não tenho dúvida em compreender
c fenômeno comunista como os qu�e ocsscrcm na hts
tório: quando o povo odorou o Bezer-n de Ouro e

cucndo surgiu Atilo - o fI�alo de Deus - poro
solver o humanidade. Hoje, aí está - ocen-ucu _

o terror do comunismo para acordar as homens. no

sentido da justiça social, jó que êles i1ÕO quscrorn ver

per si mesmos.

Nessa ordem de idéias. D. Tóvcro corootetou
se ... pensamento afirmando que "Deuscnõo fel: aso.
ciedcde que está aí, contrariando fur.domenlalmente
h€L:S próprios princípios".

DATILOGRAFIA

TAQUIGRAFIA

PU-GINASIAL

AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA

PARTlCIPAÇ\ÃO
BENITO SELVA E MIRIAN DE AMORIM SELVA

participam aos parentes e pessoos de suas relações o

nascimento de suo filhinha ANA-MARIA, ocorrido
dia 18 na Maternidade dr. Carlos Corrêa.

Barreiros - Bonito local a quinhentos
metros do asfalto

- Baseado, nos mais modernos processos peda
gógicos,

- Equipado com máquinas novas.

Cosa de Campo, residencial, novo e ainda não
habitado com 200 metros de construçõc em material.
Terreno �óm 17 mil metros quadrados, próprio poro
plantação e pomar.

Vende-se com 50% de entrado e o restante c;.om
grande fcctltdode a combinar.

Informações no Rua Felipe Schmidt, n.2, sala 3.
com o Snr. PAVÃ.

DIRIGIDO PELO
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOSREUNIÃO DO CONSELHO DE MINISTROS _ Ro
ma (Agência Itália) Foi convocado uma reunião do
Conselho de Ministros paro estabelecer os termos do
resposta que o Govêrno dará o Câmara, os tnterpre
toções formulcdcs por vários grupos políticos, com

relação as explosões nucleares soviéticos.
�OS - Roma (Agência Itália) - No Departamento
de Moselle (Franca) foram constituidos cté hoje cin
co cooperativos "Castor", cuja finalidade é, (;omo se

sabe, construir cosas para emigrantes italianos na

França. São elos as cooperativos de Fcrbcch com 20
cosas construidos; a cooperativo "Gcrlbcld!" de Rom
bos, também com 20 casos prontas bem como o de
nominada "Gioberte" de Volkrange, com E:) mesmo
número. As cooperativas "Ccnco d'oro" de Fêves e

"Mamei i" de Rombos, estão construindo respectiva
mente 41 e 30 cases.

As construções são feitas pelos próprios operá
rios membros das cooperativos com financiamento
assegurado pelo "Credít foncter do FTOnc�" e celc
Fundo do Conselho do Europa. Os apartamentos sõo
em geral, dotados de 4 quartos, casinha e bcnheuc,
com todo conforto moderno.

9-12-61Faço sua inscrição o Rua Dr. Fulvio Aducci 748
10 andar _ antigo Ruo 24 de Maio,

Escola Técnica de Comércio
"São Marcos"

ESTREITO FLOR1AN6POLIS

,Iír----�.
CLLlBE RECREII.TIV0

- FISCALIZADA PELO GOVt:RNO FEDERAL _

Exames de Admissão ao Curso Comercial Básico

Inscrições: de 1.0 a 9 de dezembro, das 9 às 11 horas

e das 19 às 21 horas, de 2.11 feira ao sábado.

ÊJ)Cca dos exames: de 11 a 16 de dezembro, no horú-
1;0 das 19 horas.

Docwnentos exlgídcs:
rd certidão de idade;
bj atestado medico e de vacina;
c) certificado de conclusão de curso primário.
"fiStt:S documentos devem trazer firmas recocn-ctuas

Tàda e qualquer informação poderá ser prestada, díà-
rtamente, de 2.11 feira aos sábados, no mesmo horário des

tinado às Inscrições, na Secretaria da Escola, â rua Mare

chal Outlehrme, ·Edifício do Grupo, Escolar Lauro) Muller
storrenópoüs, novembro de 1961.

HILTON PRAZERES - Secretário
ALEXANDRE EVANGELISTA - Diretor

7-1.2

6 DE ,J A N E) R O
i
I
I I Programa Para o Mês de Novembro

II '

Dia 5 (Domingo) MANHA DANÇANTE.,

ESTRElíO

Diu 14 (Terça Feira) SOlRE:E Abrilhan.
tada por WILMAR e sua orquestra de
dança.

CONFERENCIA SOBRE O INTERCAMBIO ITALO
BRASILEIRO - Milão (Agência Itãlia) A situaçõo e

conômico e financeiro do Brasil, no que concerne ao

comércio com o exterior e os perspectivas de inves
timentos italianos, constituiu o temo do ccnferênclc
proferida pelo Rr. Franco Micucci, no câmara de co-

�

mércio de Milão. O orador, iniciclmente referiu-se o

rendo nacional e 00 orçamento do pois, a político
monetário '2 o elevação do custo de vida no Brasil
nos últiryos anos. Sucessivamente, o Dr. Min_ucci e
xaminou o situação brasileiro em suas relcções de
natureza financeiro com o exterior, mediante um es

tudo do balança de pagamentos e dos empréstimos
obtidos pelo Brasil no exterior. O orador depois tra
tou em linhas gerais sôbre os investimentos estran

geiros no 8rosil no quinquenia 1955 - 1960, e �ubli�
nhou que, os Estados Unidos e o Ale�anha, soo. os
países que maiores investimentos r�ahzar�r:r, deles
participando 12 noções, entre os quors a ltól!o. Pros
seguindo, fez uma acurado análise_ do intercâmbio
ltclo-brcstletrc e de algumas questoes de natureza
econômica existentes entre os dois países. Estes ulti
mas seriam originárias por provcvels futuros ocôrdos
de cooperação econômico, relações ,entre.o �ra�il e_a
CEE trotamento tributário do cate, e díscrtrrnncçõo
de bandeiro.

"FUNDOS PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA AN
NA FRANK" - Roma (Agencia Itália) Realizou-se
em Milão na Galeria Gionferrari, um leilão de que
dras e objeto de arte, afereci��s pelos expoentes do
arte e da indústria.

.

Entre os quadros encontram-se trabalhos d: Ann�go
ni De Chtncc, Morandi, Guttuso, Maccan, Primo

.

Conti, Cagli, etc. O resultado do lei.lão....servir?, para
o construção em Israel, da caso Ita��a""na Anna

Frank", paro crianças provenientes �e tôdas �s,�ar
tes do mundo. A iniciativa é promoçao do comtte Ita·

Jiano do Aliyat Ha-Noair, associação int-ernacionol de
'"

assistência a juventude.
. .

PERFUMADAS AS RUAS DE CATAI'IIA -. Cot�n,o
(Agência Itália) - Por inici?tiva do m�nJcIPallda�'de de Catania, cinco corras plpOS, -espargIram 110 Z?
no central da cidade, uma solução de aglitt e essencl,a
de pinho silvestre. A singular rego, despertou favaro
veis comentários, e foi agradável surpreso poro os tu

ristas. A Municipalidade pr.{!tende perfumar ta�os cs

I quarteirões do cidade, desde o mercado do peIxe no

"Praça Alcalá 00 mercado dos frutos na Praça Carlos

Alberto. '...1'.....

Dia 19 (Domingo) VESPERAL DAN·

IÇANTE, das 20 és 24 horas.
f •

Dia 26 (Domingo) GRANDE SOIRE'E..... !Apresentação da famosa ORQUESTRA !

DE RAUL DE BARROS, do Rio de Ja
neiro.

DOENÇAS INTERttAS -, CORAÇÃO
DR. OTAVlO BEnA JR.

Com três anos de prátdca no Hospital de New Ycrk

e

Boston.

9 _ 11 - Instituto dos Bancários
Fone 24-56

UAFEZINHO, NAO!
CAtE �i�'O!

NOTA: - Reserva de Mesas na Secre
taria do Clube.
E' Indispensável a apresentação da Car
teira Social.

TERRENO
VENDE-SE

Miinstério da Marinha
Comando do 5.° Distrito Naval

Florianópolis, se,
22 de novembro de 1961.

CONVITE
O Comcndcnre do 50 Distrito Novai, o Coman

dante do 14(> Batalhão de Caçadores e o Comcndcn
te do Destacamento de Base Aérea, convidam os a�
tortdcdes e o povo em geral para comparecerem os,

missas dia 27 os 08,30 horas, no. Cated_rol Metropolitano,'que serão oficiados :m intel'lfão as olmos dos

mortos do intentona comunista.

Por esse ato de caridade cristã antecipadamen
te agradecem.

Dois Iote-, medindo 12x
24 cada um, a rua Enoe
Schutel - Trindade. prê
co o-s 80.000,00.
Tratar pelo fone

-

3027
com o sr. Henr-lqug Aze
vedo. 3-1�

Aluga-se
I

Bem no centro da cidade frente 00 Cine Ritz,
Um salão espaçoso jXlTO repartição, uma solo
espaçosa, dois quartos e uma cozinha.
Trotar com o proprietário o ruo Marechal
Guilherme nO 1 dos 11 às 12 horas.

CO�IO li G 08T080

O uH ZlTO

@EMAS - cartazes �o diaCONCURSOS DO D.A.S.P .

Realização de Provas
c. 435 - ESCRIVAO DE COLETORIA DO M.F_
Dia 26 de novembro (domingo). às 8 horas _

Contabilidade e Matemática.
Dia ,3 de dezembro (domingo), às 8 horas _

Legi:;la!!ão Tributária e de Fazenda o Prática de Serviço.
Dia 1(} de dezembro (domingo), às 8 noras _

P:'uva de Habllltaçs" (Noções je mr�itn e No!)5ps de '-=======----I'Estatística).
LOCAIS DE REALIZAÇAO:

Inscrições de 1 a 450 - Jnstltuto de Educação e Co
légio Estadual "Dias Velho" - Hua Saldanha Marilllho.

!nscrlções de 451 em diante - Academia .:le COllncrclo
de Santa Catarina - Avenida fIercilio Luz, 47.

C. 436 - AGENTE FISCAL DO 11\:IPõST0
ADUANEIRO DO M. F.

-CERno -

Cine 3M JOSE
--BAIlIBOS- ".

Cine GLÓR!AFONE: 3636
às 3 e 8 hs. Fon�: 6262(ESTREITO)
Hens Holt _ Ruth Leuwerlck _ em:

A FAMILIA TRAPP NA AME'RICA

EastmanColoT
Censura até 5 a:no::;

às B hs.
- Sessão Popular -

Cameron Mitchell - A!lison Hayas
- em-

CORJA DE TRAIDORES
Censura atê 14 ano""

FUTEBOL
Futebol discute-se,

porém qualidade com

prova-se. Pneus - Câ

maras DUNLOP -

RAINHA DAS BICI

CLETAS - Telefone:

3137 - Rua: Conse

lheiro Mafra, 154.

Cine alTZ
tine IMPEBIO
(ESTRF.1TO) Fen�: �29S
os BV2 horas
� Sessão Popular -

Cameron MitchelJ - Allison Hoyzs
- em-

CORJA DE TRAIDORES
Cens.: até 14 anos

Cameron Mitchell - em :

CHEGARAM 3 ASSASSINOS

Censura até 14 anosDR. MARIO GENTIL COSTA
OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
_ CLlNICA E CIRURGIA-. .

Especialização na Clinico Prof. Jose Kos, do
Rio de Janeiro

Cine BOXY
PROCURA-SE

URGENTE

FONE: 34315
fis 8 h�.

Spencer Tracy
Fredric March
Gene Kel1y
Donna Anderson em;

O VENTO SERA' TUA HERANÇA

Cine HAJA (S. José)
à,,; B hl;.
O. W. Fischer _ em:
PETER VOOS, LADR.:tO DE MILHOES

EastmallCI}!or

oel4'"ano,..�'c..........L

CASA RESIDENCIAL
l'REFERENCIA RUA BO-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



l..>lf/lfJ17laol'l Pela Faculdatl6
NfLC>'P.Iol de Medicina da
1'7tl1Jer.�idf1d.!. do lJrJ'(I!>'J

j"y u.temo por concurso da

"":lt,prnidade·Esc.:lla. (Servi-
• II no tlror. O�t9.VIO lt....

«nwues Lima). E:'(·lm:p.ruu
(lC) seevicc ee CirurgIa uo

'IOSJ)ltal I.A.P,E.T,C. do K1G

M annerro. IvIé :Uco do nos

TJltU.1 de Ca,:l(la,de e a.

Mnternldatle Dr. Carlos --'-�-----------

PARTOS �n�l:pERAÇOJ':3 DR. 'GUERREIRO DA FONSECA
, !vI'iNÇAS DE I3ENHORI'S
- PARTO SE!.1 DOIt. p�IO
71I!!'Ccdl) PsICD·?rofilatfco

conaurtõnc: Rua João Pln
to 1 •• ao - das 16.0tl tu
:õ,OO horas. Ate-ide com

hor�s marcadas. 'retercee
:'!O:!5 - Residência: Rua
nenf'ral Bltt.ent'c:Jrt n. ln}

Dr. Hélio Freitas
� édico àa Materni
dade Carmela Dutra
flOENÇAS DE bENHORAS
PARTOS - CIR":RGlA

CLtNICA GERÚ.
Ondas curtas -

Eletro·coaglllação
Comultórlo: - Rua Victor
Melt'ele�, 24 _ ôas 4 às G hs.
RÍ'!lldéncla - Rua Santos
::i:'ll':liva, 470 EsLleito
}<'{)JH': 23-22 e 63-67.

Dr. Héiio Peixolo
Advoyado

Resl1ênela _ Alamt."!a
"d')l�u Konder, 27 _ CalxQ

l-'o:>�al, 406- _. telefone 2J�2.
K�tl'ltór,o _ Rua FeJlpt
;;�h�.lIdt, ;:7 _ 1.0 ..nlll:l.r _

Saln 4

I . TOGRAVURA

(1"11.1: :II.! J O

R.NAL.
.

O ESTADO

/' :;y
WIllWiiu.lononuuu,mmJ:'JV'

Dt_ Can;íàio do
Amara! e Silva
AJlVOGADO

Ma�.strado aposentado.
AdvQ::acia em Geral

\!;gc. c Rc!>: Rua Sard::plha
Mal'lnhO, 2 - apt.o 301
(('squlna JJão Pinto)
----- I

( A S A

OUÇA M

Cl;nica Geral
- - i\'IEDICO -

nspecranc'a em n.orésua ce Ser-noras e vias un
n-r-tas. Cura radt-al dns tnrccceõesneucas e crõ
nk".�. do -naré.hc ecnt-o-urmàrm em ambos os

sexos. Do-nca- :10 nparéltm Digestivo e do slMe·
Ola l'I('rVQ8;).

Horário: das 10 is 1l,SJ hor-ta e das 14,3(1 r.,.; 17,00
horas. - consutrorto: Rua Saldanha M:'Irlnho,:<
i.c endo-. (esq. da Pua ':-0:10 Pint,Jl _ Fone: 3246
·Rf'sJdÔncia: Rua Lacerda couttebo, n.c .13. rOhã-
rara do Espanba j -.Fom·; 3248.

OLHOS - OUVfuOS - Ni\RIZ _ GARGANTA
Consuttórtr- - Rua zcão Pinto, 35 - FOI1P 3560
nesrdenc'c - Felipe Scbmtdt, 99 - Fone '3:'}60
Consultas - (ias 10 às l� e das 14 âs 1� noras

Receita de ocuios com EqUipo Bansk . Loude.
Exame de ouvidos - narre c garganta com

EQUIPO ALENOL túntco nu Cnplmj j
'rr-anmento dax am-sues pe:c Ultr:l.8vM.
np,,��(';in ele .'.migdnlas no;' prol'r'sso rnorte-no.

CUNIU SANTA CAT6í?lilA
Ciínlcil Gerai

DGenl'iE Nef'/O�;H e Meillais --

tl.n'fLJt.la - Cmr."lexoa - AtaQnf!. _ M.anJu _

Prnol"rnHI(!o Af'!tlvt. e �e:o:u ... l

TrataMento pel(' Eletroct.oQ.]e com ane.tt'l81l _

In1uJu.uütfROla - C.ar�I<l�olt>rar,l••• t:!orlnterI.O'••

Pr·i:o�e·apJa
DI. e.cÃ.o 110� �.. IQull.tru _

D:� ,:,!:a·;Y JÚliO· DI!: BORRA
DR JOSJ:"A VAHER IRJt,C,ltM....,

DR IVAN RltS r')s D! ANIJRAf).

CCNRULT ........ : Ou 1." fl.� 18 heru

t.:ldereco: AVf'nlda fVlIluro Ramo! 'l�"

(Pra""a F:telvina LuzI - Fon .. 8'1-5�

IlR. SAMUJ::L FONSECA
:IRURGIÃO·DENTISTA

Preparo de covido .... o:!� pelo alto velocidade,
BORDEN A'ROTOR $. $. WHITE

Radiologia Dentário
CIRURGIA E PRÓTESE BUCO·FACIAL
Consultório: Ru .... Jerônimo Coelho l6 _.

lO andor - Fone 2225
exclusivamente com horas marcodG'

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

DR. OCTACllIO DE ARAUJO
CIRURGIAO DENmTA

CrRURGIAO DENTISTA

Professor da Faculdade de Ocloll\{)lr;�11.
Rua; Gerõnimo Coelho - 325 - Sala 104 _

esquina Vid:ll Ramn::;

DR. HOLDEMAB II. D;-a. EVA B. S.
.uE IilENEZES \ BICHLER

I Formado pela Escol", d� bIL li: l.I I C A
Medicina e CIrurgia cio Rio CLlNICA DE SENHORAS
rlé Janeiro. Ex-Interno do E CRIANÇAS
Hospital da Cambõa - Da Atende diáriamcnte:
Hater"lidade Clara. Bas- Das 14,00 às 18.00 horas
baum - Da Maternidade "::onSttltól;�' Rua CeI.
Mãe-Pobre. Peúo De.moro, 1553

Especialidade: DOENÇAS E,.,trelto -

1,E SENHORAS - PARTO -----

- CIRURGIA.

Consulta: SAIlOIIOSOl
SÓ CAFE ZI'I'O

Carmela Dutra, pela
nhã.
Residência: Esteves

VENDE,SE A CASA DA

RUA NUNES MACHADO

20.
'

TRATAR PELO FONE,
Tódas às Quintas�feiras, às 21 horas, RÁDIO ANI-

3447.TA GARIBALDI apresenta a sua nova atração "A

HORA DO LAR", em no'(a pradução de Mário Dias,

com o patrocínio da organização PREVIDE'NCIA
VENDE-SE LOTE

DO LAR.

Vende�sc um lote n. rua

Urbar.o Salles, Area 405
metros.

Tratar a rua Felipe 3r.b·
midt, 21 - Fone 31.!.<; _

Nesta. "'�P'"

ENDERECO
A R/\INlIA DAS B(ClCLETAS,

�

fica na Rua:

('lInst'lh('iro ]\Ial'ra n,1) 151, de 11m I:uff) n. sua

lSecl;ão Ih> PRÇAS F: ACESSóRIOS, e dI) I)lItrll II.

serção ih> PINTURAS E CONCERTOS. _

Te�e:t(tne_ �lg .

o Departamento Central de Compras (DCO, de
conformidade com o art. II, item III, do regulamento
cprovcdo pela Decreto n' SF-25-08-61/382, toma Dia nove "soírée" de confralernização dos economislas de,público que foró realizar, no dia seis (6) de dezembro ,de 1961. na séde dêste Decortcmento. à Preço Lou- 196! no Clube 12 de Agôsto_ •ro Muller: �C? 2 (fone 3410), Concorrência Público. ,. DIA NOVE de dezembro, Formatura dos MISS FI

.

ópolis srta J
.

C h
nas condições abaixo. _ Bacharelandos da Faculdade de Cienctas _. €Stá ��:�nviagem�arcnda ���:t : ��II - OBJETO DA ,CO�G:ORRENCIA , Econômicas de 1961 _ A's 8,30 noras. de Janeiro, onde passará suas férias rr.1

1 _

':- QUI S! ç A O)
. . .

Missa em ação de graças na Ca.tedral Me- gulamentares. •aut�movel de cor preto, tIPO limousine, tropolitana _ ás 10 hs. Culto na Igreja / Ifechado, cap�c�dade ccro S (cinco) passageiros, mo- Adventista para os adventistas _ as 2U PELA TA�Cruzeir� � Sul, ehe�ará Ito: de, no rrumrno, 90 Ho., colocado na porte dion- horas _ colação de Grau no Teatro Alv'<.. hoje a esta Capital o Contra-Almir:mtrltetro. E���;��os espo�����;:����eti���:iro. .1.
1'0 de Carvalho. _ as 23 horas "Boirée" de Jurandír- da Costa Muller, novo COlnte,.

II _ ESTIPULAÇOES ��:��a��r�:a1!�sto�0;atl!���O�:.I.S��er��� do V Distrito Nava�_I_ •
ment�S �:�e;t�:����s ad:;���� opresentar os doeu- Ieamos da Silva; Paraninfo, Dr. Roberto JUDITH Irene Manzolll, Normalista dei

I - Proposto, em duas vias, selados ambas �i���61�. L��C�;��; ���'��I��C�� deo�l:e��·�t.. ���)�o�a C:!ê���a'���n:l�:��o'�ie1i�cnel����·li):.
��:;�� �'r�O2��Os��r f����;�% :n�e��p� (:���dod: O orador será o Bacharelando Odorico dia cinco de dezembro, Ih; 20 hs. 'I
Ice-ode contendo: nnrteux.

OS "JOGRAIS���� Paulo", no T�:-ttr:l'pom:n��;des)gnaçãa do nome e endereço da firmo pro- PRóXIMA se�f��:a�s 20 horas no Alvaro de Carvalho, foi um sucesso. P:'I.J
b) especificocôo, o mais detalhada possível, in-

Teatro Alvaro de Carvalho. será realtzad . .1 rabens à direção do Teatro pela fell?

��l:�ive morco do rllaterial o que se propõem torne- ��; E�:::.os���e;;:��.�raá���.ac:t�����l�; idéia.. ,
c) preço unitário e global, com O explicação de Ramos. Presidente da LBA. em oenertctc FLORIANO'PO;:;;:�: Outros Tempus _.

que estão ou não incluidas os despezas de impôstos dos flagelados - o filme será a Obra de aerá uma exposição oreanteada peh<;'
• taxas, fret.es� :orretos, seguros, etc.: Mozart. cedido gentilmente pela Embar- :;;i'�s: Comandante Marcelo ITeI'CZfl)I
.

local ��dci���;:o�ir:t���:�:�:;r�:�o L�O�O�i��e���I, n� ;:��:s�:s �S��.i: ;o�,�.J· O COlunista tem ��::�;ir�Al�:�a;F��a�:;:;r ������;lft:ji�.
T, avesso Rorchftt a/N., nesta cçpi+cl, onde será pro. -/-/- r'rercatnnar Caon; zananmr tstetaj Fer-.
�edid�) d:c��:�!a�� ��c:���:n;��a e sub�i�sãa às �re���t;�!� �:l��st�na�l�:�':��s, está em nnnges.

_/_1 _
•

normas dêste edital e da legislação referente a con. residência I\. SRTA. Maricha Daux, rcceberá Iloj�.,
corrê;c� No porto: externo do envelope conten�dor. _ DOMINGO. a conr��:a� Pla)(o. aconte- dl:�i��= ���7�ra�:n�os!e����a.·'.�ivcr'" Ra·i
'C'oONPC'"OpoRsR,aE-NdCe,'Ae,"poU_ BL',oCnA,'aN, .o1'2se_gUi(nA'Qeus,.sd,,;za_eO,ed'e: "

ceu movimentada com mais um sucesso -/-1 - •
.,.

-!" do Duo Los Vlnalles - Marlene c Mun· ";o.100AS Clipper" desta CaplLal. mudr;u �.
�/m outorr;ável poro uso da Diretoria de Terras e Co· _ ����i�br:���l bde:1C����:P:�'�:��:' -.�

��n;�1�;�� ����:� ..��d��� P::�o\·�I��d�.oniz�c� '�m .=nveloDe sepomdo contendo os dizeres , _/_/--;- rtclonou, por usar o mesmo nomc. rtlf'-'
do inciso anterior, além do termo "DOCUMENTOS", • RECEBI convite da Escola Técnica de iJandci que não tem filial nesta Cld�c1!",
�%b�������r�: ��:t�de���c�dâ:' i��nde��;E;entos com· , Com�rcio "Sào Marcos" para assistir as S"ra que a desta praça fazia con,::on'cn.,

a) certidão do registro no junto com.=rcialou • ���e��da:ee d=:em:�����t��non�DI�r;�:;:� '!!a?

_/_1_ ,Diório Oficial ou certidão do arquivomel1to dos do· , K. Bornhausen. Paraninfo Prof. Abelard� �J. M����� �:���;lefi��'1.a �;�"'l.Si;�.�(!�:;�;.���:�ntos comprobatórios da constituição do sacie· • Batista da SilV� /_1 _ 1 ('ie .com SU:l<' amigt1lnll�.�1 o SI'!1 lIl.,
b) At�stado de idoneidade, p,ossodo Dor Banco , NO LUX Hotel _ o Dr. J. A. Moojen 'lIIiversário. Radar na S'Jí'll'dnae, :'t reli,�I.,

�i�l;duas firmas de comprnvodo idoneidade cpmer· • J��c:�, :aari�o:ie��f:s�;r xNa�:;�, ��i:'(��:�� L pel::t data.
_/_1 _ ,

c) Provo de quitarão com as Fazendas federal.• Nunes _ palestl':tmm n respeito dns cn .. Os Alunos Oficiais da Policia Militar. re.'estadual e municipal; • c:hentes.. ccberam ontem, seus. Espadin.s 110 an'1:,d) Procuraçõo, se fôr o coso, passado à pessoa , / / A!
.

A t Moreh Be-nardmo Corccn

repr:_;;entante do ?roponente à abertura das pro-

-
- -

G�::rerd�g:�yO Thoma�elll� �aul'i Rohel'to'
postas ,

O DESFILE das Estações, serâ realizado

Vieira. Nataliel do Nascimento, Pedro,/.(. - Os d?çumentas acima (ou parte deles) po. ,
no próximo mês de Janeiro, no Lira T. C.

d' S'l' V Filho
derfo ser substltu'dos,pi' t d f' C

x x x ���.Ig.t::�!::�:�: �neO'Ar�;j\� e ��:or'Rnl�'t')1;S�ÕO Central �� Comep�a;egl�:onoo D�p:�tan�en�; • �at����:iN�:l��:MAde�����l�a pe�o����; mundo Machado. l0 ano: AdalberLo L. V.,
Cé<nrr�1� ��f!1;���s��sES�e��r�� S�:�aaCp�;�;��aOd·o, • St:t" da C:l'ÔniC3 socIal da Belabp. 111 de Piz7,olntti, Adilson Hipôlito, C[\.r10,�'

• COPA, quando aconteceu o desCile-- rir Alceu Pl1i1ipowsky, Guldo Cardoso 7.lm-.��p���/�a��°i:el��:s r��r�����sdor�feo�e�.tes em todos
" Modas tie. Olor-=- ;_7dil)fl.� tUU1CC�S. �:����l��:: :��o�:�:�:t, d:o��d��;�:l�:O •

6 - Os envelopes contendo proposto ou doeu- • CIRCULA na. Llndacap a srta. Yara lho. Orlando Graciosa Fi1h�, Vitor Cnni..
mentO$ deverão ser entregues no Departamento' Francallacci. Ramha dr. Socied..'1.dc Hi!)ica O Colunista agradece a gentlle>'::l. dos Alu-

•�:���a�7to?0:�r�:, t:�to�;�ç�o�sa��c di��I��:i�' J� ,,;a:ri:_n:_ .... ....._I:�i:�:�n:e I � _ •

dezembro do corrente ano, mediante re�jbo, que

��n��:���á��ad: �rt do n-cebimento, assinado .""IfIIII"!I'-P.II��1
7 - As propostos serõo abertas, às quinze ho

ras do mesmo dia 6 (seis), por tuncio,flários designa
dos pelo Presidente do D.C.C. e na presença dos
proponentes ou seus representantes legais.

8 - Abertos os envelopes, cada um dos inte
ressados tem o direita de opôr o sua rubrico nos fo
lhas dos propostas dos demais concorrentes.

9 - As propostas deverõo obedecer às condi.
ções estobelecidos� nêste edital, befl" como às exr.
gêncios do Decreto n,o SF.25.08.Gl/?j2, de 1961,
e demais disposições estaduais e fed�rois o re!'peitu
de concorrências

III - JULGAMENTO
.

l-Pela Comissão Julgadora, posteriormente,
sera declarado vE!ncedor o proponente que oferecer:
.

o) menor preço, considerond"" bonificações,

Impo�fsm:I����:s���dlções de pogX�ento; WA.U· PUBLICIDADE

�� ;;I�;���d���d��õ��n��ç;��r���ó dado prete.
Rua fernando Machado, 6

rêncio a firmas estabelecidos no Estado. TEL. 24 .. 11

será :!r��d�a�o v��c����I.uta igualdade de proposta, Florianópolis
2 - A concorrência poderó ser anulado, uma

vez que tenha sido preterido formalidade expressa.
mente exigido pelas referidos ·Ieis e que o omissão
importe em prejuizo aos concorrentes, 00 Estado ou
à moral�dade do concorrência.

3 - À Comissão Julgadora reservo-se o direito
de anular a concorrência, coso as propostos apre.
sentados não correspondam 00 interêsse do Estado.

Florion6polis, 4 de novembro de 1961.
Hermes Justino Patrianovo

Presidente

Dr. Ayrlon Ramalho
CLINlCA DE CRIANCAS
Consult3.!:: Pela ma-':"l'Jã

com hora marcat!a.
Pela tarde das 15,30 às

]7,30 horas.

Si Você, Chere de família
penso nos presentes poro O natal ENTÃO

ADQUIRA O MAIOR PRESENTE ,/ Consli:tó'1o: Rua Nune"
Machado, 7 - l° andar _

�t:leronc 2786.
ResJden�la: Rua P!ldrt

Roma. �3 - T\!If!"ne 2184

?5·11
Um presente que nõo quebra, n60 desvalorizo
nõo estraga

. ,

Um preserve Que cf"da dia vole mais:
UM LOTE DE TERRENO

Um presente que pode vir a !ier a garanti0 do
seu futura
- entrada apenas 10% - resto 60 mêses

Informações, diàriamente, na

Avenida do Jardim Atlôntico,
com o sr. Luiz Schweidson.

IMPORTANTE: CONSlRUÇÕES
As pessoas que podem obte, empréstimo da�
Autarquias ou Cojxa Ecanàmica, terão facili·
dodes de obter, �ediante previa combinação,

o Redtamento�
Afinal, o Gdbinete dêsse abscuro regime disso

o que veio. O Brasil reatou relações diplomáticos com

a R,jssia, e, em que pese a desimportância rcol do a

contecimcnto, a decisão traz em seu bójo aquilo quc
torve)' sejo o e.tCO,1tro definitivo do POder ,"om o Po-

" fato de a bandeira vermelha pend�r, daqui
por diante, nos mastros de uma embaixada em Brasí
lia, Ou () de vir um Ivanovich par!) a nossa pátria en

quanto mondamos para lá O Vasco Leitão ou qualquer
outro LEITÃO nõo acarreta nenhum bem ou mal pOla
o rais. O grande bem do reatamento cst:í- CM que
rei destruido um tClbú, dos mais sa!Fodos que a pó·
tri::J aca:enteva,

Q .... :! "O Globo" desca com João Neves da Fon
toUtO, Essa, United State-s InformoliOI'l Servicc c ou

tra .. ('oJtidades em I i:T'a do Govêm., nóo ser.i !:urpré·
sa. QlU! a parte reacionária do Clero - que já é pc"
'nll�i10 -- cometo illflamados sermõe!; contra ti viril
ctihld� E' o que men_.s se pode «:sperClr, logo, ouvidos
de mercador e bonde para a frente.

O moi do Brasi! atual. aquêle que, em úl�jl'ho
anàlise, é fan'e de todos 05 outras, é ;) falto de atitu·
de ,�!I'jda há pouco, .o conhecido ex-reocie'lnório JOGO
Ag:'ipino, em corajoso entrevista ao "C�uxeiro" flava
provo cqbal disso, ao declarar, sen\ meias patonos,
ql.lc to-:o oto do gove:-no que contrariasse os intelês
ses estrangeiros recebia sempre a mais feroz: oposi-
';.00 dt> sr. Clemente Moriani, qUf; indagava, pateti
co. -- "Que é que :'U vou dizer J'ln� "êles"? E,
111\0 poucas vêxes, o sr. Mariani conseguia adiar ou

anular êsses atos, como testemunho o sr. Agripino. A
tt'llta de atitude sempre por trós. .

Dessa vêJ: a coisa tomou corpo novo. Nôo foi
consultado ° Ministro da Guerra nem o Cardeal� os

trusts deixaram I;Ie ser ouvidas e o deci$Õa veio a pú
blico em caróter definitivo.

Novas perspectivas pais, pala o País, nãa por
causa da Rússia - que se n,ãa fixeil' bem, mal nõo fo
rá a um ,pois maior e vacjnado - mas pela que repre
sontou a decisão em si: coragem, de.cisão e atitude!

E se ainda restar alguma dúvido sõbre o perigo
qLfe poderá representar a Rússia para .o bossa �(líli,
lembro tranquilamente o fato do acôrdo ser ;mpul· .

sionoda Aelo conhecido Qdva9�do de tru.ts ionqu"., o

emérito C anceler ST 'o. a DnntAs •• '"

:.
-

··jm.""���::Dt::;-;;�!r?'�'i;t::;);�.·...
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NATAL
FRIGIDAIB.E

Plano EspecialApresentado.·pelo'·
MAGAZINE HOEPCKE

Somente em Dezembro

para adquirir a Stiâ

G

Agora em 6 modelos liderados pel�

E Seja Oual Fôr o Modêlo de Sua

Conveniência, Em HOEPCKE·Magazine
�. Compra a Sua Frigidaire, com
':' Aprovação Imediata do Crédito!
,;, Garantia de 5 Anos!
* Assistência Dom! ciliar

Permanente!

. Compacta
pequena e jeitosa... v�aJe

� mais� e lcusta lmeDOS! �l
.

�UKCA 'CUSTOU, TAO .POUCO
.'

)

UM RJ�IGERADOR
-, """"
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SANTA CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVO

4� ANOS DE LABUTA CONSTANTE

PELO PROGRESSO DE

REDATOR:

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES·AUXILIARES:

MAURY BORGES, RUI LOBO E

GILBERTO NAHAS

COLABORADORES: DIVERSOS

Avaí quer renovar o contrato de, Cláudio
"Pirata" e "Pioneiro" á Frente do

Estadual de Vela
tripulada por Rafael Ll
eihares e Waldir Lopes.
Eis como se.apresenta a

atual coloca�ao dos barcos
e seus tripulantes, Por
pontos ganhos:
1.° lugar - PIRATA e

PIONEIRO, com warmor
Soares e Osvaldo Fernan
des e Rafael Linhares FI

lho e Waldir Lopes, res

pectivamenr,-com 1.591

pontos,
2,'" lugar - ARGONAU

TA _ Pedro SoareS e Amlr

Baixo com 938 pontos.
'3." Iugaj- - KON TIKI

...... Osvaldo Nunes e João
Soares com 688 pontos.

4.'" lugar _ ITAGIBA _

Roberto oünec e Fausto
Pnmplona com 594 pontos.
5.'" lugar - OLINDA c

CAIRU _ Osmar Nunes
Pires e Carlos da, snve e

D;lUto Oliv�a e Carlos O :iôgo entre Olimpico e

Pamplona, re:wecttvámen- América, suspenSO aos 37

te. eom 336 Pontos. 27 minutos da etapa ucm

Domingo prôxímo mais plemental', devera ser ter-
duas etapas serão cumpri- minado hoje à noite, no

r R E V 1 O f N C ·1 A S O C I A l' ,_das. I mesmo local OU seja no
Estadia da Baixada.

Colocações do Certame Cãrioca
ESCLARECIMENTOS úTEIS AS EMPRESAS, PRESI·

DENTES DE SINDICATOS, EMPREGA�OS E CON- Colocaçã() dos clube:; VAO, com sete jogos, ama

TRIBUINTES EM GERAL DA PREVIDENCIA SO- �:!�c��. tl�:�: a rcdeda ��l�:���S�r!�n�:P;��o: �!�CIAL. 1.0 lugar - BOTAFOGO, nhos C; 9 perdidos; 3 tan-
com sete [Igns, cinc:) vité- tos Pró e 8 contra. Déficit:INDENIZAçõES: .ria� e dois empatei); doze -5.0 - OLARIA com sete
pontos ganhos e dois pel'di_ jogOS, uma vitpria, dois
dos; 16 tentos Prô e !i COn- empates e quatro derrota:";;
1,ra. Saldo: 11. 'P<lntos'gonhos e dez perdi

2.0 lugar -- BANGU� Çom dos; 5 �entos prô oe '1 CCll_
seis jogos, três vitúr." trat Dficit: 6.
um empate é dUaS derroO-
tas; sete pontos ganhos e

cinco perdidos; 4 tentos
pró e 3 contra. Saldo: I,
3.0 lugar - AME'RICA,

com seis jogOS, duas vitó
rias, um empate e três
(lerro.�as; cinco pontos ga_
nhos e sete perdidos: 6
tentos Pró e 4 contra. "Sal-
do: 2.

.

3.° - FLAMENGO, com

se;te jogos, duas }Vitórias,
três empates e duas dero_
tas, sele pontos ganhos e

sete perdidos; 9 otentos prô
e B contra. SaldQ: 1.

3.0 - FLUMINENSE. com
sete jogOS, uma vitória,
cinco empates e uma der
roa, sete POlI tos ganhos e

sete PerdidoS; 7 tentos pró
e 7 c·ontra. Nem '.laleiO nem

déficit-
- 3.0 - VASCO, com sete
jogos, três vltóI1ias, um

empate e três derrota.;;
sete ponos ganhos e '.lete
'PerdidoS; 6 tentos prO e
10 contra. Déficit: 4.

4.° _ SÁO CRISTO�

São Silvestre, em mais u

ma preliminar que preme
te movimentar atletas de
todos os cantos do Estado
catarinense. t
f;ste ano" a Federação

Atlétic.a Catarlnense terâ
a missão de organiaar e

realizar competição de ta

manha vulto e que deverâ
por isso mesmo, contar
com a part.lcípaçâo de

mais de mela centena de
snétes.

Conforme jâ divulgamos
os barcos PIRATA e PIO
NEIRO foram os vencedo
jres das duas jprímelrns
regatas realizadas domin
go, na bala sul, em disputa
do Campeonato Estadual
de Veia, classe 'aha-píe".
PIRATA, surpreendendo a

todos, conquistou a Pri
meira vitória na pl'lmeira
etape. Porém, na segunda.
etapa, por um descuido
qualquer da SUa tripulação,
o barco PIONEIRO jâ con

sngradc pelos Seus feltvs
conseguiu, depois de luta
e lInanObras sensacionais,
vencer Q PIRATA que es

tava num <lia Dastane fe

liz, com seus tripulantes
esbanjando classe. Apenas,
Cerno dissemos, um êrrc
foi cometeo o qUe bastou

para que a expertêncía de

Walmor Soares e Osvaldo
Fernandes fôsse uma ves

mais revelada. PIRATA 'foi
.. &OLA hWS PERFEITA 00 IlRAaI'_

Os cosas em que o emprêsa obrigo-se 00 paga

mento dos indenizações previstos no Consolidação
dos Leis do Trabalho, em decorrência do legislação
previdenciário, são os seguintes:

. ,

1 ° Coso: _ Não concorddr com o retorno· tio �gura�
do 00 emprêgo ........ auxilio d�enç� (artigo .96 do R, �;
P. S.l e aposentddoria PQt invalidez (artLgo 52 1 1

�o
eC��o: _ Requerer a aposentadoria por velhice

(artigo 57, Parágrafo úniCO) do segur�d�, seu. em

pregado, quon'do êle tiver atingido o l�mlte de Ldad.e
70 (setenta anos), ou 65 (sessenta e cLnco), respecti
vamente do sexo masculino e feminino, Será obri�ado
o pagar-lhe a indenização previsto nos artigos 478 e

497"da Consolidação dos Leis do Trabalho, pelo me

tade dos Leis do Trabalho, pela metade:
Diz o artigo 478, do C. L. T,: - A indenizcçã?

devido pelo rescisão de contrato por prazo indetermL

nado será de um mês de remuneração por ano de

serviço efetivo, ou por ano oe fração igualou superior
o seis meses.

§ l0 O primeiro ano de duração do contrato por pra

zo indeterminado é considerado como período de ex

periência, e, antes que se complete, nenhuma inde-

nização será devido.
.' ' .

§ 20. Se o salário fôr pago por d,a, o calculo do Lnde

nizaçõo reró dor base vinte e <::incc: dias (25)
,

§ 30, Se pago por hora, o indenLzoça? ap�rar-se-a na

base de duzentos (200) horas por mes.

§ 40. Poro oS empregados que trabalham à comissão

ou que tenham direito a porcentagens, o indenização
será calculado pelo médio dos comissões ou porcen

tagens percebidos nos últimos três anos de serviço.
§ 50, Paro os empregados que trabalhem por tarefa
ou serviço feito, o indenizaç.ão será calculado no. ba
se média do tempo costumeiramente gosto pelo mte

ressodo poro realizaçõo de seu serviÇO, cakulanda�
se o valor do que seria feito durante trinta dias.

Artigo 497: - Extinguindo-se a emprêsa, sem

o ocorrência de motivos de forço maior, 00 emprega
do estável despedido e garantido o indenização por
rescisão do contrato por prazo indeterminado, paga
em dôbro,

-0-

PARCELAMENTO DE DÊBITO: O parcelamento de
débito dos empr€sos obedecerj de um modo geral ao
prescrito no Art. 260 e seus parógrafos, cabendo res

saltar no oportunidade o seguinte: 1° O prazo máxi
ma do parcelamento é do 48 prestações, condiciona
do sempre poro suo vigência o manutenção em dia
dos compromissos assumidos e O recolhimento regu-·
lar das contribuições vencidos; 2° - A competên
cia por autorizar parcenamentas de débito, é dos J.
J. R., ate o valor de duzentos vêzes o mois elevado
salário minimo, e do Conselho Fiscal poro importân
cias superiores;' 3°. - Nõo poderá ser objeto de acôr
cio POJ:..� ou 2riza�rcelamantas. _ débjt�'pQs J
t;ÕCS c cOr"l;ignoçÕ?s dos segu�adltls, o que ..lftlJ'Ort di.
zer: no ttJso dé:'�lEW.

.

ábitp o
.

Acredita-se porem. que,
o pj-alio de domi.ngo Pró
ximo entre MetroPol e Mar
cílio Dias, a ser real1zado
em Cricium.a, venha a ba

ter o atual recorde, pois,
na oPortunidade, estará
sendo disputada o titulo
máximo, já que uma vító
ria do caçula Gigante
lhe darâ Prâticamente o

titulo de bicampeao esta
dual.

Certame Velíslico
Prosseguirá
Domingo

Prossegui rã, domingo, o

Campeonato Estadual df'
Vela. com a realüação (1�

mais uma etapa, constan-,
te de duas regatas. Como
se sabe, o certame vem

sendo liderado pelos ba1'>
cos "Pirata" e 'pioneiro".
que travaram sensacional
luta nas duas primeh'as ra

gatas tendo cada barCo ven.

cido um, estando conse

quentemente, empatado na.

Primeira corocação. com
um �otal de 1,591 DantaS.
Como Se nota, � conqui5

ta' o tricampeon<lto estadu
al, pela dupla W;�irr:.or SO

areS e Osvafiio e Oliveíra,
estâ sendo ameaçada pe
la dobradinha Rafacl. Lin
hares Filho e Waldh' Lo-,
!pes,

Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Bancários

'Delegacia Regional de Santa Calaríni!
A V I S O

Comunicamos aos associados e bene{iciá;ios do
Instituto dos Bancários que se encontram em gozo
dos benefícios APOSENTADORIA, PENSÃO, ENFER
MIDADE, RECLUSÃO e ABONO DE PERMAN<NCIA
EM SERViÇO, e aos que requereram AUXíLIO NA·
TALlDADE e EMPRESTIMOS SIMPLES, que compa
reçam à tesouraria regional, ruo Tiradentes 15, 2°
andor, afim de receberem as importôncias devidos
relativos aos meses de NOVEMBRO E DEZEMI:3RO,
até o dia 30 de Novembro de T 961, impreterivelmen
te, qU'Ondo encerrados os pagamentos do corren exer-

Dia 11 a ..

apresentação
-ilcoüo AvãTdePossé-dõdos Cestobolistas Troféu "Zé Macaco"

Confomie ncüctemos. os Com a conqilsta do r-

atlêtas que formarão o se- tulo d.o Torneio 'Walter
lecionado <'ala!,inense de Lange", ficou o Avai Fu
basque:eho! adulto, -rece- tebol Clube de POsse do
beraro comunicaçào da. troféu 'ZE' MACACO", ihs
Federação A�lêtica CJ.ta- titlJida pelo homenageado.
rinense d� qUe dev.el'ão Portanto os clubes prest:-i�
estar presente."j no Próxi.. ralll sua homenag(U11 ao

mo (i'iailfl de dhembr� pP desportista Walter Lunge.
estâdio tia FAC-, oPOrtul1� que Por sUa modelttl.a e a.J
dade em que os treinam�tt4 tltude de deSPOrtista de
tOs serão iniciados visando _: �

às disputas doCampeonalo
Brasileiro a se realidnr
na primeIra qulnzena de

janeiro tendo pOr séde !l.

cidade de São Paulo. '

o GOLPE DO "SEU" OSNI
. MAURY BORGES

Vários vêzes criticamos severamente o �x_dire
tor do Departamento Técniço da F. C. F. pelo sua ii'!'

capacidade e, làgicamente, o indiferença do Pre5l"

dente do entidade, que fingia não tomar conh
menta dos fotos berrantes pr9ticado por aquêle ii'!'

divíduo.

Redigimos uma Corta Aberto, Expondo porme
nores sôbre aquela malfadooa nomeaçao. Foi t�
võo pois o Presidente preferiu nôo responder 05

noss�s perguntas. FOram ínfrutíferas nossos palavr
O Presid�nte, que, vez por outro, aparece

"manchetes" de jornais ou serve de "pivot" poro co

mentários "pesados" por porte da imprensa do inte

rior hoje volto a ser o nosso "prato do dia".
•

'

S. S. se fêz de rogado, QU2ria, certamente, cor'

taz. Desejava, talvez, (jue ficossemos "malhando etII

ferro frio". SilenCIamos, mos uguaroanoo o oporft/"
nidade poro voltar 00 assunto, A chance teria que
surgir mais cedo ou mais tarde, mas �stávamo:s ce('

to que viria. E ·veio, bem mais cêdo, com o sr. osnr

Melo determinando o Salda úoqueLe eLemento do car•

go. Se determinou essa medída, foi oriunda de no�
comentários, dos erra� que 01 L �e p�atlcava�, d� L�
capacidade daquele titular do infeliz escolno, fL�
me����ebemos a "jogada" do Presidente, pois viu que
estava ameaçado de ficar sem orOLfros, criando-se
um grave problema poro o futebol ilhéu. Gilberto, De

mario, Yolando, Benedito deixaram o F. C, F. e 0\1"

tros como José Silvo, ameaçavam sair, entregandO 00

abandono o D. T. da Federação. Mas, o sr. Presidefl'
te planejou, estudou e lançou a "bomba", com pOL1"
to rio, expurgando aquele elemento do cargo e nO'

meando o sr, Salvador Lemo, que, certamente, c�
seus conhecimentos o "metler", trono de volto � O;jbitros "rebeldes" que haviam abandonado a entldo

rll
por nôo se sujeitarem aos copTlchoS doquale que oe

"

redÍgir um otício sabia. Chegou, inclUSIVe, o orgonl
zor uma escalo de árbitros para todo o Campeonato.

_______
, I Espel��u p���r:�ov�'�r�:���r Ca���lj�����, considert

mais a imprenso. Saiba que apontamos o êrro que
nosso obrigaçõo e cabe o V. So. fjscalizor e tofl"l

conhecimento daqUilo que se afirma.
Ai. s0h:.Içôo veio rord , ei ,e, q.

P?rt,!nte,. ��0>lY.eL:t Porém

à FederaçãO Catarinellse
de Futebol, Informando

J

Torneio Salonista
Empate eom- sabor de "Hamilton

vltórta ccnseeufu a eqU'!.pe
do Atlético na tarde de Berreta"
domingo quando com uma'
equipe formada por roga-

Apôs bre�e interrupçarr
dores juvenIs e reservas,

do Torneio Hamilton Ber

conseguIu um honroso re- reta", que vem sendo dls�

sultado de 3x3 frente ao pujado pelas equipes íl.9
FigueIrense. Paula Ramos, Bocaiu.va,

Atlêtico e Caravana, vnta-

O jogadOr E'rico vai vot
tar a praticar o f.utebol
de saJão. Várias equipes
pretendem o vigOroso jo
gador, poeém E'rico atn
da não se deCidiu por qual
ugremíaçéc disputaj-á o

próximo certame regional.

remos a presenciar ainda
esta semana, jOgOS em se

qUência aquêle torneio que
vem sendo liderado ,elo

pa�la Ramos.
....

EIS como se apresentam.
Os clubes na tábUa de clas_
sifical}ãO:

1.0 lugar - Paula Ra

mos, com 1 p.p.

2.0 IcgUr _ zocaruva e

caravana, com 2 p,p.
3.0 lugar - Atlêtiro, com

6 pontos perdidos.

co Catarinense. O AVal 80-

penas se "l"egguardou direi
to que tem sõbre o �(IgadOl"

, conforme manda (I regula.
mente, já que, dificilmen
te, poderá apresentar a

mesma Proposta ofertada

CláudiO deverá,
defender outro clube
seja c Clube Atlético'
rertnense.

Vencendo ao Paula Ru
mos P01' 5xO, a represen t3.
!tão do Bocaluva Esporte
Clube sagrou-se bicampeão
do certame estadual sete
mata competição realízada
sâbado e domingo, na,
"Manchester", tendo por
local o Pulâcío dos ESPor
tee.

-·Waldir Mafra Espera Armar Um
Grande' Conjunto

A reportagem se avistou
na tarde de 'Ontem com o

treinador waldir Mt.fl'a,
agora dirigindO a equipe
do Clube Atlético cetaetuen
se. O bate-papo foi ràpídn
pois Waldir se dirigia pa
ra saldaI" um compromisso
com mentores do aüeuco,
não dispondo, !Jortanto, de
multo tempo, Porém, na-

que1e bate-papo, Waldir
revelou à rePortagem que
tem planos .a traçar, Vi
sando formal' uma grande
equipe e falzer volt.ar o A

tlêtico a. a:_er respeitado co

mo antigamente quando
era conneciôc como o TI-'
GRE óa capital do Estado
Mafra teve á. oportunidade
de afirmar que pretende
re-mar uma defesa de

rém espera. colocar
meio de campo, notra
de vai-vem conatanta,

'

jovens valores. Por
Hálinhc, recentemente I!I
tratado no Guarani, �
rã ser um dos valores '"
ra as posições. APesar di
pouco tempo, anotamoll
empenho de Mafra em I
mar um f(lrL� conjunto II
ra a tempirnda, Pena QII
nosso bate-papo fõsse ri<
pido, não podendo o ,.
ter efetuar as perglllÍl
cos ....umeírns, ,a.branl!leDi
assunoo!; do ínterêsae e jI
agrado, especíaimente �
ra as sócios.e torcedottl
do Clube �ético Cala!lo
nense. Prometemos, todt
via, voltar ao assunto.

o arqueiro Rubens, que
se comuncru na peleja
frente ao Caxias sendo SlI

beituldo por Dorny, JHio
preocupa o departamell t·o
médico do Metropol que,
desta. fOI'ma, deverã jogar
completo frente ao Marci
Iío Dias, na próxIma. roda
da.

O media ADieI deverá.
mesmo firmar' contruto

;::n�e�jube Atl.à�p Catati
As conversações nesSe

sent.ido ja fOram acertadas
em reuniôes realizadas,
falando. tão sómen�e, o pr.o
nUllcInmenl» do Figueiren_
se, clube ao qUal Aniel tem
contrato.

PARi!'IOA� OE
FWilANOPOUg EM

I)IA� ÚTEI� AG

9horas!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RDT1'AL I1E CrrAçÃO f"�"'''ext'nsfiod'<.ilO ��_ TARINA-JUIZO DE DI- emml",pós<Os.por 1,1,

COM O PRAZO DS ���r�:ri!Sm;�I�n:�:; A�l��� tOd,.cçao C! cONer�açio d, palllêl& ��� ��'S����$:'C:;F� :���I���uOo.ni:;���j:gl:i.- Fred _ �umbt�Me;;QUII=:-;;ilbD��- FialhJ
TRTNTA (30) DJ.AS dos, no me!'lfha eXjen.flll

em toda o útado EDITAL DE CITAQAp DE Em face do exposto .caoc

ll.n}.ita com um riacho: eu
AUSENTE EM LUGAR IN_ 00 A. Pedir o seu desquite

nort,e, 11:\ {'xtenfli'iO dI' tr\n_
CERTO com funda.men,to ao art, F.[ STi V A._ lo.-

ta e dnro metros {35 n,
�17 do Cód1g:> Çlvll. Il.O;-. r.e

cx:Lrema com propri�f:
n DOUTOR OSWAL- IV, rüspensnndo-se o alv,l,-

de p()rlro Bruno de Lim�'
no ARF:AS HORN, rá de r.eparação de corpf#!'

conforml' se vê j)el:"t pI'1.n!,f)
Juiz de Dtretfc da Va- r-m vista rle 1á estarem .\S

n,nexa (DOc, n. 3)' 8 - E d.. II
rn de Fnmilla e guces- r-cujuges scnaroéos de ra- progrdmQ Campeõo de Audiência "A HORA DO'

"No art. e60 f'�lnh:lef'(' o .:j, a .1' \ IIÕr-S, da. Oomnrca de to, J)('dlndo (\:J.! a. mesma

;CÓg����O C!�� ';::Ó�f'i:f'cr'l�� .' :r;r:�!)ó:;.II'd�B���ll� :f'�:n:.�;�dea��I::te.�:�. ;�l� CtESPIRTADOR" .do R.ádio GUülüíá ,de Florhmápoli"

exprimir n vçrdartê. po-re, VARA DOS FEITOS DA requer fi V. Excia. o admt- oaturtnn. na tormn da fi. fim de compnrecer ,1

1'1\ o inLerCi'lsarlo reclamar FAZENDA PUBLICA E A- La a justificar a posse em lol, ('1(', nlldiên('la prcUv.d.niar d,

que se retifioue".' O.regi,,_ ClDENTES DO TRABALHO causa. em dia c hora, etc- oescuue c, s1 eac con'pa... T[ATRO ÁLVÁR.O DE 'CARVALHO c PolcorÂudilÓ.

t�o não é imutável, tman- DA COMARCA DÍ!j FL(I_ .signados, com a citação do FAZ SABE'.R nos que o prc- reccr. que fIque eltada pu-

gtvet: se ele não expri;'!13 RIANO'POLI3 -- EDITJ\l� representante do Mimsté- sente cdltal virem ou Mie ra r-ontestar o feito nOs dez tio do Rádio GUGluj6

:er����d��: f!����li��d:I�!,;� �:AZ�I��Ç��IN1��M ,30� �:�nç�:�li���I!�it� ;i1�1;�� ���:�:ci�n:Sn�I\�:e��m l.���� :��sd�;����;��;��em� ;�� 0$ INGRESSOS. JÁ ES1;ÁO A. VENDA NA PORTA-

modifiCaria mediante ro-
DIAS. dos confinantes do imóvel regi.strado a fls. 4!lv., do ra acompanhar o processo 1t1Â.t DA "P,ONEIRA"

clamação do pr{'jucli('ado c
o de seus conjuges se cn- livro n. 4, de Ação de De3- até final sentença e r-ta � � _

com nudíêncía no� Ir.t"- O Doutor DALMr. sedes forem, para na for- Quite Litigioso, em que é execução. Requerendo, n-

ressarlos. Os arts. 227 '" 223 BASTOS ô,iL',A, JU!I ma do citado art. 455, con- autor - Abelardo Eugenio nalmente,.!l, citação do rx.

do Decreto n. 4.857 eli�ei. de Direito Sll!.ls�.ltn�i). testarem o pedido: seguido,'; Mar-Lins -, e Ré - Marta Promotor 'pn... oficlnt ern

punam tal!l reLifie:lçõc�, com exeL;cic�"), iu va- do_,; demais tramites legai" de Lurdes Martins -r, que todos os têrmoa da ação. a

se se tralll de sim,nlco: cn- ra dos ?f!ltor; da Fa- sendo cnnat Feconhccido ri. atendendo ao que lhe rot dado a esta. o valor de ('!$l
gano na tornada das n-dt- zenda Pública c Act- posse c o domínio do Reqte. requerido pelo sr. Abetar- 3�O',OO (três mn cruaeí-

eações CQnsLantes do II'u- dentes do Tra.balho sôbre. o lmô'lel.. em questão. do Eugênia Martins, que ros), protestando-se all"'..·:·)

lo, como dlvergênc.la :'10 da. Comnrca dc Fhll:l- �ro,testa pOli' pro,va '{)Cr�. afirmou estar a citada em por todos OI) éêneros. de

nome cln.� .pnrtes, ('f1'OS (lo:! nópolls, CapiLlI 00 cial, tcstermmhal e depol- lugar Incerto e nua sabi. provas em direito admiti_

PF.TIÇ,\O DE FLS. 2. 3 e 1 �:�r�:�;oi'l°�e li;ct����;�:.- �����o :� ��:.:�� ��� ::!�t�� ���:jlOI)�:o�, c��� ��� ����á ���:��: n:d!!�I� ��:o!n�ll��l\�;n�����ad:e�:
"Exmo. Sr. DI'. JUi'l cle

e:c., a retificar.5o Pl'Oen�. lei, etc. do n que.�tão, o valor de ldêtte JuilO, n� lugnr de menLos sob pena (lc CO�l� (,
Dia ,---,.·2 :-.-:S,ábo:do - Soirée do? Formatura

Di)'í'itn de vnra Civel de.�ta ��-��;��m���s�;:\�::r::n�� FAZ St\BS� a tCtlM �i��a�.IO�.�� p�r��eri!f:���� ������e.�; ��;aCÓ�)��, })l�� J�:��:l.�:1q;�:lÇ��pe�: �:;:= do Cgi�gi�C�r�ã�e��Q:�;�� _ Soirêe Formatura

Con'/l1'cn. ARGENTINA DA i!lLel'.e;;�:ld.(), àe ...rie. (jlle nao q\le b presento;: cdilnl lIr: P. 1':,1 c.j)olis, 1'! .lo ,lU!'!h'l "Dhi.l'io Oficial do Estndo', l'jm�nto (sôbre estarupi- Narma) Dias Velho

SILVA, brasileiJ,a, viúva. haja posslbilid<lde. de pri)- citação com ,I j),';l7..Q 01:: i" '(IL). Contó�� 1,1';,. s{o:-, � duns (2) vezes na jorna; lhas estada.11:; no valor de Dia - 6 - Quarto Feiro - Cinema _ Jmo

doméstica, re:::ldente c cI;J- juizos para tel'ceiros I.�,"�. Lrinta (301 lias, vi 'cm C"t\ P"<1.1·:�1 dc cr$ "',;')1, e mnn "O ESTADO", com o pra_ cr$ 4,03, vê�sc & data: _ Sçmbra em sua Vida

mj('ilIarta nesta capibl, 228). Mas, se 3. al(Cl'(lçU') � dêle conheci:nc!",La �ivc�·e!:'l l::m de saúde dciVIrl:Hl�(>�1- zo de tl'int,fj (30) diM, ci- Florianópolis, 20 ele julho Dia - 7 - Qui(,\to Feira _ Baile Formatu�a

por SéU Rd"cga.do ab:lI"P_ fundamental, Ja n:io 1:..<1;,- que por parL" '11) DOM!:i- te inuLilizadO!> e 3õbre êl�� ta à. - Mnl'ia d� Lurdes de H161. c a asslnn.tur:::: Faculdade de Odontologia

a""inado (_Doc, n, 11,. d�- tarâ o alucIno Pl"Ocesso ,ld- GOS ZEFER!"!O JCAQ (;.�criLo: Flocianópod�, 13 Martins -, bmsilena, ca_ p.p. fass.) Eny Pcre1m do Dia - 9 - Sábado _ Baile de Formotu.a Fo-

vldaml'llie in"crtto IliL mlnistrativo, sendo en,flo BERNARDO n<t ,\<:..io de di:. jun.ho de. 1961 c u5sin,:,. sada, e residente em lugar ;'Nhscimento)l, Te."lemI1- culdade Ciéncios Econômicos

O.A.B. Seção de Sa�:l\ Ca- necess{\rl'a a.çãG contel.·'_ Usuc:tpião em (1'11) reclllo- cIo Carlos Gonzaga Fllh.J. incerto c não sabido, para Ilhas: Wanderley Manool Dia - 10 - -Domingo _ Baile de Form:Jtu-

lal'inn - sob n. 1.153, eim sn, de natureza rellI e ri ,j rcu perante êst", Juiz') !hr 'jestelllunha$: 1.0) HilJÓJI' Que compareça. na sede da Costn, residente I'm 3'1- ro Foculdode de Farmócia

(',�('ritól'io i l'ua. Jel'ónimu -qrdinárlo, cm qlle <;(.'1':\0 foi dirigl(la a petição do Lo Machado, brasi�eirn, ,�'l- déste Juízo. à Praç'l. 15 de <:0 Crnnde, Fr!'.l'.Cisc:o A�· Dia - 11 - Segundo Feiro - Soirrl' _ f.'icn-

<':0('1110, n. I - 1.0 nndnl' '()br�gutól'iamente CHllrJ"" tból' seguintl': E:-.fuO Sr. sado. 2.0) Marceli'1'j An'l- Novemhi'O, n. 12, às l4 ho� ."ls Rnmo,�, rua Tra.lanl) Ia Tcc. d� Comércio Sla. Cotarir,1o

- sal.1s !l c lO, telcfone toelos o,:; intel'CSslldos (:tl" Jui? de Dlrl'lto da Vam, (los ('f('to de Oliveira, in',:r,:'qro 1':1.." dv dia. 20 de d"zemhro (Montepto do.� Funclon:í.- Dia - 12 - Tl'rço F.. im - Cinem,' _ O Gl<;_

:Jflrlfl, n('st:'l. Cid!lde, ,'('fi
227)." (W.nshiIlItIOn dI' F('itos da Fazenda PÍlb;l- ('a.<mdo, 3.") Maria dn Sliva dr- 1\)61, dnt.a em que será riO." PúbUcOS), Içhl��i,l to Amargo rln Glória

(' por e I'COUel'cr n V, Excill, llal'rüS Monteil'O em "CurStl ('n c !\cid(,l1t('S ciO Tral)a- Jo�ortk!lInp, bl':l.�ileir'l, {'fI- pl'I)cNlld:l lt nudjpnrl!l. de M'!)no(>l Pereh;a, res.ldpnte �.. � ......_ '.,.,.,

o scguin.te: I _ Em 10 de rle Dil'eito Ci,'i! - Dioj'eito lho. DOMINGGS ZEFE- sada. Tt'Stem,unh".1· {!UI' l�onri1inq:io du!, p::esente (,m Saco Grnndl'. Agenor Dia - 16 - Sábado - Soir&e Formot�lro r<;-

outubro de 1947 a reCllt(!-
fias COjsa·�"r 2'_a edição, RlNO JOA,O BERNAaOOi' comparecerão independen- ação de Desquite LIM�!.oso, Fl'ancisco Go'l.iart, resi .. colo Tec:Comercio São Morco<;

rente comprou <Ie Adeo({:l.. ]955, pág. 390); 7 _ Pelo brasileiro, sOILeiro, operd_. temente de citação. Em a.
Mmdo quo diLa cit.açfto va:e dente cm Saco Grande. Dia - 17 - Domingo - Encontro dos BroH.

t.o pntritoio Fcrreira e �l:.:I exposto, quer a requerenle Joio, I'esidcnte n.o �ubcib- dita petição foi proferido tnmbém p:lr-a a conte:>ta- Vital Xavier OOlllart, rc- nhos com Hi-Fi

lI1ulhC!' Alice FOI·I'elt-a., um pr01)O:r, com ,de fato P.l'u- tl'ito da Trindade, na Rs- o seguinte despachO: A. à ção ria petição e re3iJ�,!tjt.'o sidente em Saco Orand�.

lrr)'f'Uo "itU."ldo 'H!,;tf. CI� põe, obseIvadns ai'. 10rmn- 'ran1j. cln Serrinha. nesLa conc:lu,�ão. Fpolls, 10/6/61. despacho em seguida. tl'f1r's V('niclo Pereira. Maclladfl,

d.ld(', numa rUa prOJet::r.(:n J-riadesde CJltilo, ::r. Prc- rm!ill de F:olln",l'1ópolls I a.�) MÀNOEL BARBOSA cri to;;: IPETICAO DE FLS. rlla Atrlstjitles IpbQ, lOO'�.

(IH(' pflrtia na ru't DüJmh- sente neM de rct·ifLcnçao de per "e:, b:' -:·,,·I.c jl!'oçura- Dr. 14t\CERDA, Subindo os 2�: ··t':,,,mo. Rr:. 'Dr. J'I.lz de (DESPACHO DIJ: F.LS. 2):

11:1: FlHvc>irn. 'Mie (\Pfiomi- _ ltre:1. e rosprc:ivo l'('gistt'l), dor n:]jante ,1, "jr:nc,o, (pIoe a.llt;o,� i cOlwhlSão foi pro-
OireUo da Vnra de F':t:ni� "1\; Cit.em-se \]S cônjUgea

n:!.d" ru;:,. 'Antonh "'::'I.;ln� dkLlldO-s� Os int('1"C�sa� in ... :::- ... O".!õ h'r_�rJ'<' rio-art. f(>!1du o s,'gnlnte desp:u:ho; li:!. f! Sucessõf':�. Abelardo para n. audioên.cla de con-

F'�l'relra, qUf', i!l';':tmdo os
incertos Por ediUtl e 1))\' 4.';4 a 4�fI rI.: CÓt. ele Pro�_ Designe o Sr. F.scrlvão dia F.ugf.nlo Mart[ns, lJr!l.sllel- cPlação, seitdo que 3 ré

�;��������<;, �;����:�<;���o�'� ����:��dod�� ;1�e��i��:I�IU� �il;\il�f�':n: �;.P;::ei:. r;:i:� I�I:��:� �:r�a�t!��tIf�:��: :�el;,as�����I�.�lt�;st:ef��� ::��t:dl���) c��� �r:z�tJ�
A'rf':l dI" (juinhl'ntos me� os �onfl-o�tant�s __ �.o�'l g[:I1">'" J•• '�I;< t,ut! nos 10/6/&1. (as) MANOEL rilaI, por seu advog.luJQ ft.. \f'ze� no jornal "0 ESTA-

jI'os (IUallrados 1;'f)0 ln2) A.b)'cu, rpSlc]cnt('
.

a Rlln têl'mo.� (j'l rLI1h llwlllsn, BARBQI?-t\�DF. LACERDA, 'Jj�l?,O :l.ssinaclo, vem mu! DO". [! \una. no "Diád.o �_

n�!lls 011 n1CtlO'l, mrílinc\o
Lauro Llnhare;;{ Blllrro dn sob docurnt'r.!� II. 3. I'stft SENTENQA. Vi.<;tos, etc, .::.J)("ito.�:i.\nf'nte, r"'Pp/-, e fl,claJ· do F..stado'·, �'alenr:o

vinte metI o.'! \:!O m21 dc Penilcnciá\,il'!), n�f(t.a. ri- na posse 'Wln�a e pacífica Julgo [l(jl" sentença, a jus- [',mal requerer a V. Ex,.;!), ellt:!. I'ltnção para ao con

fr('nte !I re;'Pr:da 1':\(\ c.os
da<l:c, e PCrlro Bruno de do Imj)',l �I':;I inte: "Um,l tifica�:1.o da posse procedi

'j seguInte: Ql1e tem ju.:';'o r:,t:1ção. Em 20�7-61. (as 1

('ompetenl"! fl1ndos nt6 o
Lima, re::;ldente :'I. rua D"l_ ál'(,ft. liC '.Cf!':;>::; medindo da por DOMINGOS ZEFE- o lelevantcs moti.vo.� p"':'a O."waldo Arêns Horn", E

rio, l'xtrc'TI:ulll) pe!o norte
minda. da. Silv�il"a, 21;�. 7.000 m2 i.�:.'tt' n'j, metros RI'NO JOAO BERNARDO. jJ"cn\over cel1t.r"tt. sua !:,,- }'fll'll qnq chegu� a(' t:..:nhc

com t-Fl"r:l", (1:; Cru'los Br.�-
também nefltrl c!d!',:!e, p,1. oU:ldr:l(:'�'�' <lI�:bu'f'do 'I. para que a ml'sma prOdU7y3 pesa Mnria dI;! Lurdes Mar �iZl�nto de toJ '3 Intel'f�s�

sLl (' prlo .�1l1 c'om diLas de rn_ conte-'lt.:uem ou ni'io a �i a pr lprjerban em con- os sell." efeito." IE'gaIR. Cite t!ns, Ilmn a�ão ordlnirla' !lados (' tilnguem pfl.Ssa ale-

TlNlro Bru:�o d;� Lima; 2 _
açao, lI.O prazO legal, Endo formldf.!i� ec.'n Q nrt. 55!! por mandado os confln:lIl-. de de:>qulte no decurso da. f:::'1' .Ignorância, .r,ar.ol� ex ..

A pscrit.nra e1c cOmptR e
o qual,. porl.<;entenç�, s:11l e'scgn[nI,� (i" C CivIl". lcs cio llnóvcl, assim con�o qnRI prnV,lYiÍ:: Que o A lJ"'dlr n pre$eme edlt,il nfl

venda foi d('vidament{' detcrml�:;l(I.:1 a r."t�fl.ca'�:'lo, Que os :,:ll,�is cOJ.finantes
o Dr, Promotor Público, o

('aS01\-SO com a fi.' no .(]Ül llol'lna!ln lei: D'ltlo -e �;j""_'

td\Jl�('titn lW Regi,<;tro ile
ora t>Cdlds., fiO OftC'r�d::l1) são: Jo're·'l.�c :;i:II, rom 25

Sr. Diretor do S.P.U. e poi;'
21 de C:'c�elJ1bl'O de 1:)19•.MjC �(St:l cid<l.:i';l de l"L_

Ill11lVl'iS competente destn
ReglflLr.o de lImóvei" com-

meLros, 'J\\(: C:�.. Ia'!, com a
edital, n!l. forma do art. s',b o regime de comun});lO !l'innópoHs. Comarca de

;:�:�:;���,�:�;:��i�i�� ;����t':;l:::i:, 'er�:;:�::: ::::;��;:' :i�' :,t:�::; �::,:��:� :CI��ã;:d;E��!�:: ���:����1�7::l:ct�il!��:�� i��:e�:��:P:�ai:r��
ano tcndo J)osterjorment�

t.1ntes citadofl,:I.S teste- des de Maria oo? Silva para querendo, contestar Filho, llnst;iào no dia 30 cip ;;:���s d� ::e�bm� ��
n requerente Const.rul(io no

munhns Odillo Rafael de Fortknmp; .I!l.dIJ Lef(Le, com
nos dez dias posteriores à abril de 1949; Bernardth

terren.o l1li.1 prédio de Tijo- ��;I���nd'" ress'd"l�;��:'�..• 2""On, 280 metm.<:. (Iue '.J faz com
ci&ação, a pre'sente. Custa-'i :3.rt�n�i ndacida no dia 24. ;lO-l]-61t'·dEU, EscreVente

los e macieira, confo!'me
... ".' o.!inaL P.R.I. Florianópo· e a rJ e 1951; Maria UraOlen a o, o datllQgla._

se vê nela certidão 'lo HI'-
ne.':\tn ciciade, � B:'!\to Pi- Marcelino An·1Cl'�to de O· ]is, 9 de agôsto de 1961, S_allette Ma'ttins, nacida. no fei e subscrevi E eu, Es-

glstro -de Imóveif( CD,):!. li. �I�� r�:i��t�e:;'e�'�� A!�t�;, ��e��'s�e, fi���l\���e'm:t:.�� '(as) DALMO BASTOS �:�6 de outubro de 1952; crlv�o, o conferi e sub:;-

!�� �o-r!�m!7 adn�o,à;:el:= também nesta cid:tdr. n::.- Que os faz com propriedade ��v; ;r�U��e��e���E:� no' d� �llrt!':'jun��SCi��
Cl'eVl o nssJno_

([lIel'cnte T(!solveu "�nd",,·
se a presente o valar de de Hipólito M:'l.cilacio. Pro- COnhecimento de todos 1954. Que após viver em OSWALDO AR,alS HORN

II par:e do terrellO Ildoui�
Cr$ 2.100,00. N. 'I'f'I'n1(l� P. vará Que tfl.i posse conta mandou expedir o presen- CQtllpanhia do supficante

.

Juiz de Direito da Vara. de DIA 16 - Ministério da Fazendo, Ministério da

ri(lo pnra o scnhor vitol �,fcl'�mf��to'nolj!������n "!:�e� ��l�� :�.isst:e��n:�tcr:��� !� �!�l d�u:os�:e �x;�� �ors 111�n�s mais ou menos, ,IGWI oaW� 11"".108'. ���!��, e �c::�;ó����ó��, F::�tj��� �:

E;I��f�L�;��:�:",����!� ;;:s� :;�:�,N GRrL-

�:�,n,:::; ��j�,"::',:: �:�':� ����d� ;s:::';,e�;a I:ll� :t:��;��:f;a�t�:;��

�
DIA 17 _ B;��!��'rios da Agricultura, Trabolho,

pri('d:'de ap\'csentavn. Uma
DESPACHO DE FLS. 9 ;;.1. C pacifica na. forma do rlade de Florianópolis, aos cumprimento de seus àe-

�
,

Viação e Educação.

�'('�e;;����������oj" ����� '��:!���SCnll n�I���I.na E)��: .���a��i)��:o�:�t��o �����.:�. ��v�l1Ã�la�oe�c�:êt�sde :g::�� ;ee:e:m�����:is'd:S�:�d:' "�avwV g:� �� = ���;��o�aD����iv�s.Acôrdos.
vf'nderlores; 4. _ EntJct.a�_

13.Xl.61. (Asl-;.l Dalmo "dat.a venia" dcve n. pre- senta e um, Eu, EDISON praticando o adultério. A � DIA 22 - Aposentados Provisórios, Solório.Fo",

to, t�ce a. llccessidnd,� Ul'-
Ba.�t.os da Silva, Juiz oe S(,I�te ação seI' julgada pro DE MOURA FERRO, Escri- �guir\ para. iarremat!lo:':I�

mília e. Adicional dos Aposentados que

:�n��ã�ep��;�;!z:rr�u�::�= ��Ir�tr� qU:mChe::r�oci�:� :;����t�e :e�ro::::nh���� ;:�' ���6�evJ. i���A�- ':� c��:��'!a ��a���n:� , . DIA 23 _ P����a�o�:�od�-�t��;'!' IOJtivos.
te, naquela oportunidade.

nhecimen,to de todos, man poc sentença o domínio do JUIZ DE DIREITO_ mante Ademar Manoel
...

DIA 24 _ Rensianistas Militares e Provisória..;

cogj!ar ele retifiCar n ÜrC1\ :��'\I �:�e�!�á ;fi���I��;: !�q�����ted:�::;�o,n A�:I�,
Confere �omES�;:���a1. �:�!rad o l�r conju�al,' - .g:�S2�8-; :Õn�n�sr��sur;����s e todos os que' não

;�ó�;[��ent�a��f:r�����o n�� !:��r'n�ef:r���u�� l:i,P��;li;. X X X
cUbtn�� c:�IV:�e,emt:��� a-�-�--_lI

receb�ram nas dias próprios.

sim, no I'eferido senhorvi- H �I�'� i:�:�� �oa�ear��,o::cJ,�� l O TE S DEZEMBRO,

;:;p�;��ahor:;,,�n�r'�:,: :�1:�:��1:�::;:1�;:::; GAN E CrS 6.000,00 , m"ma " eneontm. Qu, VENDE.SE LOTES A
DIAS O p {, ��n;:t�l: ::�Io�:,.que noo re,'

Uma área de quatrocent03 bro do ano de mil 110vecen Ganhe Cr$ 6.000,00 mensais sem sair de coso ��%��;��:l�:��e, :�or���� tONGO PRAZO SEM .lU· DF. -="' Florianópolis, 13-11-190,

e oitenta metros quadrndo<; to:! e sessenta. e u m. Eu, Servi�o a ser feito e mcaso. Escreva com selo p/o res� do m�S de fevereiro do
ROS. Walter GouJott Caldas

:�)������nn�:;�e�'h: ;�;:; �::�oJ�:,to:o� g�5J:�::z�SR�iõ�O�o���'
V)in lalondo 901

�n: �e :::I�;:'': :;�:,:�;: Sc=�R21 �U�.o�� O.leqodo Flscol

negi�,to de Imóveis uma. �!:;díç�o�!.z �:n��ei�me.� -----------......:.---

nr�:l. d(' <tpcnas vlll�e me- orlgln:Jl.
tro� qUadrados (20 m2J,
qUando na. r('a.lldad!' pos
!ólIiJ e ocupa. mnito maij'l;
5 - QUI'I,", n.gora., a. rl'flUt'�
tf'nte tetJfl{':lr no Re_gl,,{,ro ,--------:-"1
de ImôvCIs a ftl'ea do 1erre
nt' Jiestante que, na. )'enli�

o DOUTQR DAr.JI1l0
HASTOR nA SUN_I\

;',� J�ii:e�I�I:��::���, J��
rlit'lária, elo Estado, no

f'x('rriciO pl('no elo ('.'!.,._

go fie JuIz de DIl'cit.j)
0111 2.a V[lC'õl Cível <tc"tn.
r'omnrca oc FlorUano_
11011:>, R<;jndo cle San-
1:1 CI11a)']l\a. forma
d:11í'i,

PAPAI N O E L

A sí:gül1da glande promoçüo tio ene de 1961 de

Dia 6 de De'tcmbro No ESTADIO DA F. A, t,-

FAZ SABER II tOdOR
lJulmLns o prf'>:ente editi!1
com n praza de trinta (301
t'I)lI!l .vh-ern CU dele co

llhecimrnto tlVI'I'Cm, (jU,:>.

1'01' f>,-tc mcio. in1hna Os
INTERESSADOS INCE:R_
TOS lIa!' todo o conteu.ro
d:l. neucão e cief;Pat110 se

guin;('<;. extraído nos autos
de RETIFICAÇÃO n E
A'REA, cm cue- é "cquCr(;n,
t(' ARGENTINA DA ;::;1:.
VA:

Oil) � T9 - Terça Feiro - Cinema _ !';stc
Sa�gento é de Morte

Dia - 21 - Quinto .feira - Bingo do C!�lh'!
D07c pró CDIJ�trução da Nova Séde - Um belíssimo
AUTOMóVEL OAUPHINE 7ERO KM F OUTROS
MAGN ;rICOS PRfMIO).

---��1""-.".i'-'l::',;...

23 - Sábado - Soirée Infanto-juvenil com' di,,·...)
tribuição de prêh1ios

Dia - 25 - Segunda Feiro - Soj,<�e de I·Ja
tal - Escolho da "Glamour-Girl"

Dia - 26 - Te-rço Feiro - Cinema _ Esco
panda do Inrerno

IJREV�L�ON,,31
- Domingo - Baile dI" Galo

I

QUA�IDADE

fi pnf'U'i

DJ.S nlCJCLETAS lhe off-l'PCP f'm Jll":meir:t mau,

Rna: ConSf'lhf'il'o l\Iarra.. 1r.1 _ T('lprrllif>: :11:17,

Tabela de Pagamenlo do Mês de No
vembro dp correnle ano na Delegacia

Fi�al,do Tesouro Nacional em
Sanla Calarina

JAIR BORR.o\.
CARNEIRAS ANTONIO MACHADO FRfIRE

ACADEMIA DE COM�R(IO DE

o Escrl�ho Co""e;t� de' crklçõo ou engQrdo compro-se

(lfr 200. Poqo-,;C bem. Escreva RANCHO RICO, VI
r 1('londa, 901 GUAIANAZES, São P:lulo,

PINTURA
PINTURAS, REFOR1\lAS, VULGANlZAÇ./lO e

f'ONCER'l'OS procurem ao RJ\I1IlHA DAS 81C1-

"'.i.,.,,..,,m•..,, ... Cons.�betl'O �Ia,�. 1�4,�-"";- ""

PERITO GRAFOTECNICO
Instituto de Identificação e Medica Legal
Formado pela Escola de Polícia de São Paula
Rua Cons. Mafra, 72 _ 2° andor
Cx, P. 385 - Fone, 3360 - FlorianópdiS

SANTA CATARINA
EXAMES DE ADMISSÃO

00 Cyrso Comercial Básico, para os Tumor;:
Dluma - das 8 hs. às 11 hs_
Notu�"Q - dos. 18,30 às 20,40 hs,

lnscriçelo: - de 20 de novembro à 8 de dezembro
Inform�çõe$; - dior[ome,nte dos 17 h'i, às 19 hs

������i� ;,e�c, o�Bbot!a.�..
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



No manhã de ontem, com o presença do Go
vernador Celso Ramos, do Deputado Estivalet Pires,
Presidente da Assembléia legislativa, dos Desembar-
gadores Severino Nicomedes Alves Pedroso e Ivo

Guilhon Pereira de Melo, Presidentes dos Tribunais
de Justiça e Eleitoral, do Arcebispo Metropolitano D.
Joaquim Domingues de Oliveira, do Almirante Luiz
Clóvis de Oliveira, Comandante do 5.° Distrito Novai,
dos Comandantes das Unidades Militares sediadas
em Florianópolis, além de altos autoridades e grande
numero de convidados, realizaram-se no Quorte! Ge
neral do Polícia Militar do Estado os solenidades de

entrego dos espadins aos Oficiais Alunos do Curso de
Formação de Oficiais; de entrega dos divisas aos alu
nos que concluiram o curso de Sargentos e inaugura
ção das novas dependências do Estado Maior da Pôr
çc Pública Cctcrtnense.

AS SOLENIDADES
Acompanhada do Coro

nel Antônio Lara Ribas,
Comandante Geral da. Po

� Mintar e do Major
Ayrton SpalcUng de Sou:t.a,
Chefe de sua.casa Militar,
o Governador Celso Ramos nadce ':er entrega ao, oti
chegou ao QG da Fôrça
Públiea exatamente as 8,55
sendo recebido com as

honras militares de estno.

ENTREGA DE ESPADINS

No salão :.:I>!"e co QUal'
Lei General estavam iO·r-
1I11ados Os 18 alunos que
receberiam Seus espadim;.
Após a apr.esentação dos

atunoe-oücíaís ao oove-nu
dor Celso' Ramos, [,01 cafr-

tado pelos mesmos o hino
do CUrso de For.m.ação de
Oficiais da P. M.. Em se

guIda fei realiZada a en

trega dos eapadína, obede
cida a ordem de aproveita
mento do curso. O Gover-

dal-aluno 'eedrc Martins
Bernardino, 1.0 colocado
da ':urma e qUe par coin
cidência é o autOr da letra
do hino que acabava do ser

cantado. O Almirante Co-

mandante do 5.0 Distrito
Naval fez entrega do cs-.

padím ao segundo coloca
do, oficial-aluno Eny Tho
meaeenr e o Comandante
da. Policia Militar ao ter'

Placa comemorativa do inauguração dos noyos e am· '

p ........... ,. .... __ .. _ ..... J .:.5f(lao Malar da Policio Mil.itor
do Estado de Santo Catarina.

Arame da Bulgá ria para Goiás
o Conselheiro Econômico da Embaixada da Bul

gária no Brasil submeteu ao Governador Mouro Bor
ges Teixeira um plano de abastecimento do mercado
goiano de arame farpado, a preços altamente vanta
josos.

O Governador e o Conselheiro mantiveram-se por
vários horas em contato, ccerrcndo-se, por fim, que
Goiás tomará imediatamente as providências neces
sários 00 início da importação.

A VIS O
A Diretoria de Obras Públicos do Est�do avisa

que está recebendo inscrições de "firmas interessados
na execução de serviço topográfico e cadastral.

As firmas deverão apresentar pedido de iriscri_
çõo, enurnerànco os serviços, no gênero. já executa
dos e registro no Conselho Regional ,de Engenl"1oria e

Arquitetura da 10.° Regi?o:

Assim é o ClUO de um jomalzinho udenista de Ca
lI@inhas, em recente campanha pela CONCLUSAO do
G. E. João Jose de Souza Cabral, do Bairro do Sossego,
na cidade planalti11a..

Nada haveria del/tais na sua reclamação, se esse
mesmo sel1umário, por ocasião do FIM-DE-FESTA do
sovemo da UDN, em janeil'o deste nosso 1961, não hou
vesse noticiado a solene inauguração desse mesmissimo
educandário.

Que diabo disto serei aquílo? Reclt;;mar do'governo
pessedista a CONCLUSAO de uma obra INAUGURADA
pelo govêrno udenista?

Em /tafai, 1.1.111 grupo escolar Iof construido pelo en

tão Governador Aderbal Ramos da Silva, que se nego-u, a

inaugurá-lo nos últi7nos dias da sua administração por

que a púltura de uma sala não estava completa ,posto
que todas as demais salas até mobiladas estivessem.

Ao primeiro 1nes do governo sucessor, da UDN, a

üwuguração foi festiva, esquecido o convite ao dr. Ader:
bal.

Logo após, as madrinhas
fizeram .enilí·ega dos demais
espadíns aos restantes on

ciais-alunos.
COMPRO:MISSO

�ecebo o SABRE DE

TIRADENTES como srm-

bolo da honra policial mi
litar" Essas as palavras
prOferIdas pelos ofiClals
alunos, da Policia Mi1it-i�',
ao prestarem comprcrms

SO. _'_I
OS oncrats-aiunzs rece

beram em seguida os cum

primentos de seus ramnm-

"A POlícIa Militar sen

te-se honrada em ter V.

.Excia, como paraninfo c

pode assegurar a V. Exci:l.
Sr. Governador �ue..... e'i�s
sargentos nonrareo as di
visas que ora vao receber;'

parlamentares <ias del.J.l'l.�S
correntes politicas. ,

O sr- Estivaletl Pires
nnuneícu à. Casa, nn hora
destinada as Explica'(loes
P,essoals, o convite dirigido
a Assembléia 'pai'a posse

do novo titular do 5.0 D.N.,
às 10 horas do dia 30 do

o Governador Celso Ramos coloca as divisos no sargento 1.° colocado
turma que concluiu o Curso de Sargentos Combotente$ do

Fôrça Policial do Estado.

NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:

Nova Dencmfnacão ao (olé-
,

g�o Estadual de Joinville
Presidência se associa às comemorações de 27 de No
vembro - Almle. Clovis de Oliveira: Despedidas

A Assembléia LegislatiVa te da Prestdêncín pelo de
putado Es�lvalet Pires e

TRAÇÃO PESSEDISTA MA
PREf"..i:ITURA

O deputado Oib ChetflU,
refutando exploraçÔCs tlt>
deputado Fernando Vlegll9,
cC'mprlovou lonfl'-lmente,
com dados e estatísticas, o
acêrvo de se!"viços pres
dos ao povo e ao muni
pio da capital Pelas aueu

corrente, na Escola de
Aprendizes M.arillh�iro!l. mais minúcias nas

Dill CREREM: ADMINIS- mas edições.

�\ I

::co, -

�_.� -

i
�,,--'.

,o'

Excelente colega e velho amigo de Curitiba, cn

de advoga. tôdas as causas udemstes, pediu-mo, por
carta, deteqnlnada junsprudêncta do nosso 'rriou
nat, para alicerçar demanda forense na vizinha
Capital.

Trecho da aludida carta: "Não alimento 1/lll.itUS
e�pera1tças de êxito na ação, pois, vor aqui, o nos8Ql
Calenda já concedeu ate habeas-corpus ao LupioB
- êsse incrivel vendedor de vraça8 públicas do teu
partido."

Em resposta, escrevi-lhe o seguinte:
Com os acórdãos solicitados, vai o tróco ii. alfi

netada do vendedor de praça pública. Se o meu par
tido deve ser responsabilizado pelo caso que você
cita, o mesmo deve acontecer com a sua UDN. Le!.:i,
pois:

1° - Por escritura pública de 31.12.48, o Estudo
-

de Santa Catarina, sob governo pesse-llsta, adquiriU
aos drs. António e Pedro Gallotti, por 30 mU eruzeí
roa, uma ãrea de 10.509,85 metros quádradcs, na ci
dade de 'rtíucns.

20 - Em 8.8.58, o E::;tado, sob governo uderuste,
vendeu como terra devoluta essa mesma ãree, Que
se incorporara ao patl'imônio público, ao sr. OIp.vlDO
Matais, residente em Tijucas.

3° - Adquirida por 30 mil cruzeiros allt� do.:
dez anos da inflação que nos castiga. essa. área fOh

vendida por ... lncrível (o adjetivo é seu) que pere
ça, ao preço de Cr$ 21.068,70.

4° - Com Os resultados do pleito de 60, contrá"
rios ao seu partido, começou, em Tijucas, um zum"
zum tremendo contra essa torra do patrimônio pu"
bllco, num "incrivel (o térmo náo é meu) desinflaclO"
llamento, que desvalorizou o tel'rellO a base de )1lU
cl'u:.::ciros por anp!!!

5° - Para evitar o escandalo que já anda\f!&
meio liolto, o Governador Heriberto Hulse, pelo de'

creta nO 3, publicado no DIÃRIO OFICIAL nO 6.734,
de 26.1.61 - cinco dias antes de passar o Govemo -

anulou a concessão, conSiderando que ésse terreno
fôra adquiridO para a cOllstrução de uma PRAÇA
PúBLICA!!!

Como vê, meu carIssimo, os incríveis vendedores
de praças públicas não são assim tão singulareS e

não pertencem todos ao meu partido.,.

Oficiais alunos do Curso de Formocõo de Oficiais da Milícia Estaduol
prestam c compromi$so do Ofic:ial-Aluna.

O Governador Cels'o Ramos entrega o espadim 00 Oficial-Aluno
Pedro Bernardino, 1.0 colocado do Turma,

DONATIVOS EM DINHEIRO RECEBIDOS PELA LBA PARA
A CAMPANHA D,E SOCORRO AOS FLAGELADOS

NOME
SOMA DA la LISTA PUBLICADA .

Entregue pela Dna. Edith
.

Almerindo L. dos Santos . ...........••.

Artur QtÜlltela .

Elizabeth Barbara Adão ••..•......•.

Lauro N. da Silva. , .

Centro Academico .xr de fevereiro (Coleta)
Osvaldo Medeiros •• " ."'.'..••..... , .

IMPORTANCIA

A reclamação, por outro lado, improcede. O ex

gQvernador inaugurou tsse gmpo muito antes de con

chl.ido, 1nuito antes de aparelhado, 1nulto antes de l1W

büado.
E não 'Poude conclui-lo porque havia BOI NA LI_

NHA: material desviado para: con.strução particular.
embora jã pago pelo Tesouro, etc. etc.

O atual govenw, se recomeçasse as obras antes de
um levantamento completo, iria na 01i.da. O caso, aliás,
está em Juizo, depois de passar pela Policta. Para que
as crianças do Bairro não sejam prejudicadas por mais

.

Dinamar da Silveira •.

tentpo, o atlual governo mandou fazer uma vistoria AD !Bic�a Fredlgo
PERPETUAM REI MEMORIAM, e vai concluir a obra João Calldldo da. Silveira.

INAUGURADA. Maria Schneider .

CR$ 131.877,00
500,00
500,00
200,00
100,00
200,00

10.000,0�1
100100,
100,00
224,00
200,00

1.000,00
28.500,00
1.000,00
200,00
300!,00
710,00
400,00

4.724,00
10.000,00
6.100,00
1.000,00
6.551,00
5oo,0Q

9.000,00
1.000,00

50,00
500,00
100,00
511,50
200,00
100,00

10.411,00
100,00

ío.ooo,OO
50,00
100,00
500,00
500,00
100,00
600,00
60,00

1.178,00
1.200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
100,00
100,00
50,00
50,00
300,00
225,00
265,00
100,00
50,00
200,00
100,00

2.227,00
09,00

Ana Silva
...................

Alunos do Grupo "Laura Muller" ....
Permtnto Costa ....•.•..

Nelsa Olasseu
Oficiais da Policia Militar .

Alba Allet Belo
,

Prof. João Machado Mendes .

Sr. ZIlU
Alunos do Grupo "José Bcíteux'
R. Santos Raraiva nv 57 .

Prof. munes e Func. do Grupo "Iril1��' �OrnllaUSen" .

Deputado Joaquim Ramos •...

Entregue por Dna. Wilma •••..

Custorina Lobo Banbiago .••..

Centro Academlco XI de fevereiro (coleta)
Um maçon anônimo •..

Coleta feita pelo Rotary Club do Estreito
Casa Electra ..•...•••..••.••..•..

Maria da Costa Silveira •.....

Cidade Nazarío •...•........•

Margarida Melo .

Margarida Soares (coleta entre os visinhos)
Saturnino João Albino

..

oení G. Caldeira •....... , ••.••.. , .. , ...•..••••••••.•

Centro Academ'1co IX de Fevereiro (coleta)
Enedlna Víelra ....•..••.••..•....

ara. Dr. Renato Ramos da Silva •.••..•

Andre C. Moreira ••••.. , : .......•.••......•.•.•
Otllia Vieira , ••

Olimpla Alves ....•••••.• , ...•...••..•...•.•..•....

Escola Industrial ••••••.••••.•..•..••.•.....•

Maria Helena Lopes ••.....•..•••...•..•.••.•

Ignês Faraco ..•.•. , •••.............

J\nônlmo

Alvlna Santos

Altino Rodrigues •.•••..•

Maria Kostolowicz
Herondlna Feliz (Coleta Costeira)
MoradOres do Estreito
Arnoldo Pires

Anônimo'
Argemar Pires
Haroldo Q. de Andrade
Pedro J. de Oliveira

aprovou, na sessão de 27

de novembro, llr.ojéto do
deputado Jota Gonçalves,
modificando o nome do
COlégio Estadual de .rotn
vme para Celso Ramos. A

propostção, apl'ovada por

unanimidade, teve de par
te do autor plena justifi
cativa, mesmo porque em

COrl'eSpondencia recente

que o dr. Ylmar COrrêa di ..
rigiu ao governador Celso

Ramos, declinou da honra
de seu nome ao estabsre- ----------- _

cimento. em cuestêo,

Aprovadas, também, as

:redaç_as finais dos projé
tos: concedendo ao Gover

no para receber em uceceo
terreno, em,. Turvo, Para
construção da Casa Rural
e considerando de utilidade

publica o Hospital São Ro
que, de UrusS.an�, ambas

as Proposições ca <lU�{'!"I;�

:n��f;utaJJ�S�dee�l�:;�dO �!��
utllidade pública o COlégio
Dehon, de Tubarão; ccn
siderando de utilidade pu
blica a. Sociedade JoinvU ..

Ienae de Orquidõfi!os, de
autoria 00 deputado Jota
Gonçalves.
A PRElSIDENCIA E AS

apMENAGENS AOS QUE
TOMBARAM EM 35

O presidente Estivalet Pi
res asSociou-se às homena
gens que na data são pre.. ""

tadas aos que tombaram
na intentona vermelha de
35. O deput.ado Evilasio

Caon, em Ikme do PTB se

associa às comemorações,
taxando de assassinato bru

tal perpetrado pelos Comu

nistas a soldados brasil.;!i

l·OS. O sr, Fernando Vie

gas, em nome da UDN se

refere â. matança de ati ..

ciais e Sargentos do Cam

po dos Afonsos. com !) fi

to dos vermelhos de USUl'

parem o !,oder. Aludiu a

missa mandada rezar na

manhã de 27 do corre.o.te,
pela comando militar da
capital, na Catedral Me

tropolitana, ato ao <lual
cOmpareceu com outros
parlamentares, referindo
tie as oomem'oraçôes <Ia
tarde do mesmo dia no pã_
teo do 14.0 BC. O depu
tado José Zanin, em nome

do pac, também se s<lli
dariza com as expressôêa
dos aradares.
DESPEDIDAS DO ALMTE.

CLOVIS DE OLIVEIRA E
POSSE DE SEU SUCESSOR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


