
A grande novidade desta temporada, na índúatcía au

�mobilístlca, é o lançamento de carros esporte no Bra
err, A Willys-Overland do Brasil é a pioneira também
nesse campo, apresentando os primeírus modelos do
"Wlllys Interlagns" no "II Salão do autcmóvei'', no Ibl
rapueru.

Os -w'üvs Intertagos" cerectenzcm-se pelas suas

linhas modernas, assemelhando-se, na 8'13. concepção ge
ral, aos carros esporte 1961-62, das famosas marcas Fer
rari, Porsche, Masserattl, Lotus, Coopero BRM e outros,
isto é, de estrutura ríglda e leve, com motor traseiro e

[adas independent�

MOE' SEM 'ARCA
Nós, aqui-de clma;-aPezar dos preciosos rel�k,s da

imprensa c do rádio, náo pudemos medir a extensão da
catâstrofe que martirizou os catarinenses dos Vales do

ltajai-1\çu c ltajaí-Mirim, em outubro passado.
FV.ra termos uma idéia, mais ou menos exat-:l, do Que

lã ocorreu, foi preciso que ouvlssemos os que ;;ofi:eram os

efeitos disso que passou para a história eatarinensé como

o "O Terceiro Dllúvio", o qual, segundo alguns, foi bem
malar que os de 1880 e 1911.

Todos os anos, ii. época das enchentes de São !.1i

guél, os ribeirinhos que vivem às margens daquele3 rios

flcaln aguardando, ent.re angustiados e esperançosos, o

resultado das enchentes, quasi todos orando dias e dias,
para que o produto do seu labor não fique ao sabor das

correntezas.

A gcraçr\O de lavradores que ali vive no amanho da

tcrra, não conheceu a cheia de 1911.

Dela tevê conhecimento atravêz da narração dos seus

pals.e avôs.

Não acreditava, confiante em Deus, que o drama Ml

repetisse.
:Mas, vêz por Outra, Deu::; não ouve a gente.
Não adianta rezar.

Foi o que aconteceu, agora.

As chuvas recrudeceram, as aguas foram subindo, os

rios transbordaram, e, na sua. caudal levaram o que pu

deram.

Lavouras, casas e vidas.
Pequeno:; e grandes patrimõnios que eram a cristal>

zacão do suor se dissolveram do dia para a noite.
-

Quando as águas bruxaram sô havia desolação e lu

t(l no seio daquela população.
E, pela solidarIedade humana que tanto se realça

nessas ocasiõcs, havia um amargor no coração de tôda

gente barriga-verde.
Santa Catarina em côrO, num só âi, lastimou a tra

gédia, como :oe o castigo 1mpôsto pela natureza fôsse 8�

ral e não regional, apenas.

Tudo parecia perdido ...
Mas, antes mesll10 que as águas baixassem, apareceu

um Noê.
Não trazia uma arca de tresentos côvades de com

primento, por cincoenta de largura e trInta de alt?ra,
Como o que construiu o personagem bíblico.

Mas trazia ulll coração tão grande que nele coube i.Õ

da a dór dos castigados, e uma mente desanuviad� para

com trabalho sereno resolver um dos maiores problemas

que um governante catarinense já teve.

Bravos, governador Celso Ramos.

O vosso afan comoveu-nos a todos.

E o que mais vos elevou em nosso conceito, foi. o fa.to

de não terdes permitido que ninguém aproveitasse do !la

gelo para a exploração politiCa.
Nada de demagogia, foi a vossa ordem.

Comprccndestes bem o trauma que avassalou lValma
dos que t.lveram a ventura de nascer neste Estado.

Tudo pal::iSOu.
Renasceram as tl�peran!ill.s dos colonos !:iacrificados

que acreditam no govcmador amigo.
AI�m o_';�iclonlsta ren\tente que leia isto, poderâ.

dizer: qualquer governador teria feito o mesmo.

� E, é verdade.
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Regressou o Se
crelário da Agri

cuQura

, (Qnsliluido Grupo
�ve�!�L, T<u-

mas assinou ato consti
t.uindo Grupo de Trabalha
para estudar os relatórios
dos prejuízos, apresentados
;Pelas Pr�feituras MunlCl

pais. da á.Iea assolada pe

las' enchentes de (lutuDr'

e llovembro dêste ano
-

co

mo tambE::Dll promovCr a

distribuiçao do aUXilio :10
Govern.o Federal.
O G. T. que terá a pre

siaí-Io o Próprio Chefe do
Executivo Catarlnense se
rá con,.;tltuido pelo Secre
tário da Fazenda, sr. Ge

raldo wetzel; Chefe da

Casa Civll, dr. Nelson
Abreu; diretor da ACA

RESC, dr. GlaUCo Olinger;
diretor de Terras e Coloni

zação, dr. Rui Soares e

áinda :velo sr. J.oã,o JOsé
de Cupert.lno Medeiros.

-GôYêrno aluai
Está Q Itr. Celso Ramos

(lperando uma revoluçao
adminiStrativa, azeitando

a máqUina governamental
:para realizar o programa

que tirara Santa Catarina
da situação de aranha
mento dos últimOS anos. IPregando naS praças
pÚblicas uma renovação de

��;��.o�oe :������deáo� 1
primeiros dias Que sule- I
deram à aua posse põS'-se I

a trabalhar, extirpando ÓQ �

mei(l est.atal processos ar-

eompr.ametido govêrno do

presidente Joaquim Bala-

guer no QUe parece ser
uma luta Politica de vida
ou morte. A União Cívica
Nacional, destacando a. ta
tica de modftração qUe vi-

nha empregando até agora

conta das ruas centrais
em apôto do presidente.
As multidões tomaram

declarou a greve com o

propósito unico de provo
car a renúncia do presi-

Dia da Bandeira no 2.° B. R.

Lei do Minislério Público
R;I. singela cenmoníe, foi

condignamente comemora-

��Â�-GRUZEi�0-80:SlJL"':::;I/I4,iJlI({o-� I
O T.E M P O (Meteorolôgic;o)

(Síntese do Boletim. Geometeorolõgico, de
A. SEIXAS NETTO, valida até às 23,18 /Li. do

dia: 30 de novembro 1961
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFF:
RICA MÊDIA: 1015,2 mb ; TEMPERATURA Ml1:DIA:

I
27,}OC; UMIDADE RELATIVA MEDIA' 74%' PLU
VIOSIDADE: 25 mms: Negàtivo I 12,5'mms:' Nega
tivo (Trovoadas esparsas nos grupos CB com rire
cíplbaçêes rápidas) Tempo estável.

8alagu_er sustenta
morteou

meçar a greve e a tensão
elo ambiente foi aumenta
da. Estas mult\dõcs, um

novo elemento na situacão
talvez lntegl'uda pelas ;;es:
mas gentes de antes, mas

abertamente anti.llOl"j.e
amertcanaa, representam
uim contraste, com u atmos
fera de jubilo peln nova

situação Que reinou nos úl
timos dias.

Tem o Ministério Púhll- mo, veio coroar urna

co a sua 1l0Va Let Orgânt- Ira luta dos laboriosos de

ca, beneficio a êle propor- tensores da sociedade. No

clonado pelo atuai Govêr- Sr. Celso Rn.1T'.'Os tiveram

no. Foi uma grande vitória.
' êles a melhor r�cePtivida

da classe .dos promotores de para os seus justos an

;PÚbll(l{lS, Que, hã varias seios. Eles, como elemen

anos, vinhsçn lutando pe- tos de out.!"as hierarquias,
lo 110VO diploma Iegnl. A têm encontrado no G()vêr

ne instalado no corrent�
ano a ressonânria neregsà
ria para as suas reiVIndi

cações.

dente e, dea:e modo desnr,

rnígnr- Os vestigios restan

tes do regime trujilista.
O partido, através de

alto-falantes Instalados�nas
ruas centrais e em cami

nhões, exortou o público a

continuar a greve ate que
cala o ,govêrno de Bala_

guer. Imediatamente, OS

nlementos milItares sairnm

duas horas depois de co-
--------------.-------------

sançãO, apoSta pelo oovec
nador Celso Ramos na
cerimônIa ele sábado' Ultl-

feito separadamente dos
funcionários públicos da

União, oe são regidils pelo
regulamento geral da pre

vidência soctaí.

FILHO DE ROCKFELLER QUASE MORTO
MERAUKE (Nova Guiné)

29 (AP) _ Michael Rocke
rene- escapou por muito

pouco, ce ser' agredido' e

talVeZ assassinado, há três

somanus, pelos indígena"
da l'eglão de Asmat. pro
ximu dn Zona onde desa

pareceria mais tarde. Fcn
cionárIos roiandêses dls- que os visitante,; COrriam

sorum Que o Jovem .e seu

companheb:o, o etnologiSta
Rene Wassing, foram a ul
dela de Ewer COmnl"Ul' con

chas. pagando_ns .ccm ro

lUQ. Wnssng explicou que

apenas queriam urnas tan
tas conchas, mas .OS excita

dos papuas da região cer

caram-nos e exigiram que

os doiS brancos ecmpj-as
s-em as conchas de todo:;

RcckefeHer c seu com

panheiro re-ioravem q-6e
os nati , ...e, 'vumntmente

PacifiCas, acabavam de ter
uma rixa com os índrgenas
de outra aldeia víainha

pouco antes de sua pj-eaen

ce., e ainda estavam exct.

tadoS. Os perrtos disseram

q\le Os dois brancos cOr-

Comissão de Prai.. Grande visita
'-

fi \ -o ESTADO':
Esteve em visita a O ES- rêde <te ellet'g'ia da Sotel

TADO, comissao do mUlli:' Ca - eis as principai::; rei
cipio de Praia Grande e vindicações aPresentada.";
e QUe em nossa Capital tra-

.

às autoddades estaduais pe
ta de assuntos do intereSse la COmis.<Vio do município
daquela prõspera C(lmUlla de Praia Grande. Os refe-

Acompanhava a referida ridos problemas '.sá fOram
comissão .o deputado Le-' todos equacI�ados pelo
cian SlowÍllski que com oS Govêrno Celso Ramos e te

demais visitantes manteve rfio ;:ua soluça.) llO mal

cordial PaleStra. com! nos<!o breve !"H"UZO posslveJ.
Redator.

�

Atitude (las mais louvã

veis vem de tomar a Prfl
feit.ura de santa Cecilia
concedendo auxílio -de 70

mil cruzeiros aos flagela-
O� vlsit.antes. fizeram do.� das últimas enchentes

ql,estão (le acentuaI' que do Vale do Itajai.

regressam gl"undemen�e sll'- Dando ciência deste ex

tisfel,tos com li, atençuo tr:lordinário ato do sr.

(1lspensada pelos Órgãos Orestio José de Souza Pre

governamentais as reivln- feito Municipal assim �e

dicações (le Praia Grande. dirigiu ao governador Cel-

COmpunrulffi II ]'efel:ida So Ramos·

Comissao, além elo Dep. Sat1sfação comwticar

Leci.:m Slowinsld, os senho- Excia., encaminhei tmpol.'
reS Alberto Alí:pio Telxei- iância Cr� 70.000,00 cheque

ra, HeJ·cillo Tomaz de Nrs. �82223, senhora Presi

Sou'ba, Julio Luffa Filh<l. dente LBA Se auxilio vo

Julio Clesar, Angelina Ma- tado. Câmara Municipal
noel Pereira, c AriStides Vale 1tajai. Cordiais sau-

III!P,�.t!!!ric!!!"!!d'!!·R!O!!':h'�.��� dações. ____...: .

Construção da pont.e in

terestadual sobre o rio
Mampitiba, estrada de ro

dagem Praia Grande PaS
so do Sertão (BR-59) e

Esquecem, principalmente, que agora

se respira um novo ar. Que uma das

princIpais conquistas do Govérno que

apenas se inicia, ê a elevada moralidade
e o sentido respeito' pela coisa do prwo.

Esquecem ctbe ninguém mais vê car

ros oficiais nas praias nem mi. porta dos

cabelereiros. Que as firmas udenlstas po
dem concon'er e até vencer concorrên

cias cujo montante chega a mais de vin-

�:���::s:ce ;:::i::���ue ,::ã�ô�!��� I
colares não são distrIbuidas por chefetes Ipoliticos do· interior. Que o aperecimen
to de fortunas súbitas acabou.

Esquecem que agora hã respeito, o

Ique não havia em seu tempo. A prova es

tã nos comentários indecorosos da

Rã-\dio que lhes dá Guarida.

Cada vêz se enterrando mais no loda

çal em que se meteram, perdem até o

respeito pelos amigos, e desintegram o
•

pl'ôprio partido, que já perdeu três repre- Iselltantes na Assembléia.

E, pretendendo esquecer isso tudo,
procuram fugir a realidade que todos os

catarrnenses já sentiram, a de que êste

hã de ser o Govêrno da Redenção. Por
da Honestidade

reram um perigo serio e

qua o conhecimento que
wasstng tinha do dtateto
da região rct o que lhes
salvou a vida.

-

o chefe da tvino preveniu
a ambos que não podej-ie
conte- fi agitada. 'turba e

um sério risco, c, "certa
mente, não perdemo,; tem
po em nos pôrrhos U anl,

vo'', declarou Wa,.;sing. As

autm-ídades holandesas

disseram qre no dia sC

guinte foi morta um papua
em Ewer em consequenciu
da pendênCia entre ..rs dua,.;
aldeias.

nuncía se esuvesee certo
de Que sua demissão tra

ria "justiça" ao povo. Ba

laguer fez essas declara

ções aos jOrnalistaS depois
de negccter durante todo
o dia com dirigentes da

oposição numa tentativa,
até agora, inútü, de aca

bar .rom a greve quase to

tal que paralisa. o pais a

fim de exigir que abando

ne o govêrno. O exêrcito
continua patr,ulhando as

pr-lnllpala ruas de São ��'ri:o(L�jOe:��)lhOã�D�dd:-
:g��:- ��en�;s te�i�� Bandeira". Apôs o hasteá-

lentos. menta do Pavilhão Naoío

Uma fulminante greve naf pelo Cmt do Btl, cci,
geral envolveu ontem o Floriano Muller, da leitura

da Ordem do Dia do Exmo.
Sr. Ministro da Guerra e do
canto do Hino da Bandeira

por toda a Tropa do au.
realizou-se o compromisso
de oficiais.

RegreSSOu do extremo

����" ��;:�����do on�; PrevidetKiário . marcam greveRepartiçoes subordinadas •
à esta Secretaria, o Sr. De- RIO, 29 - VA - Os não hã lei Que proiba a

;putA:do Atillo Fontana, previdenciários resolveram greve aos f.uncionãrios dos

ilustre secretârIo da Agri- entrar em. greve no próxl- institutos de prevídêncía;
cultura. :'0 :i;o��:od:�:n::�fr:� :��i�e:�i:l��:a�e��e����

ne o pagamento 'imediato
e integral de t.od-os os atra-
sados resultantes dQ plano
de classificação e da pari

da�e. El o que ficOU resol- �

'91d'0 o;nt.t:m n�n!lllbc- ,do!.
Inapiários, em retHrtão'de
que participaram represen
tantes da União dos FU::l
donários d(l IPASE lAPB

delegações estad�is d�
IAPI, Sindicato dos Aec\l
viários, além do presi<le�te
da União dos PrevIdenciã-

Berrando contra suplementações de

verbas no Palácio, julgam os outros por Isi, e não fazem menção ao fato de essas

verba�, inatuals e incompativeis com !J.

realidade, terem sido arbitradas por

êleS'1Passando uma borracha na memõria,
os esquecidos deixam de se referir ao es

candal(l das passagens aéreas ocorridas

ao seu tempo, quando foi retI�ada de um

chefe militar do Palácio a prerrogatIva
Oe requerê-las às companhias aéreas.

Não acham digno de nota, igualmente, os
dos desfalques dados por elementos da

mais íntima confiança do Governador,
e que ascenderam a mais de um milhão

Do Ministro ao

�Yernad()r '

o Governador Ceh;u
Ramos recebeu do Minis
tro da Viaçilo, CeI. Virgilio
Távora, -o seguinte despa
cho telegrafico:

rios.
"Queira v.Qssência aceit.a 1"

:meus sincero!:! agradeci
mentos pelo generOSÕ .estí
mulo suas palavras. Espe
ro poder corresponder con
fiança em mim depositada
e saudo na pessôa do emi

nente Governador nobre
pov.o catarinense. Atencio
sas sal!daçoes. Altredo
Nasser. Ministro Justiça.

Piquetes já estão sendo
organizados, prevélldo-se
três controles Para a gre

ve, que será. definitiva
mente planejada na assem
bléla geral marcada para
.() dia c.i.nco. Justificando:
seu direito de greve, os

:PrevidenclárI-os alegam que

A MftN[lRA Dfl(S
Os raivinhas da Diário da Manhã es

tão se acabando. Repet.em diariamente
as mesmas calúnias, as mesmas menti

ras, as idénticas sandices de
.

um, dois,
trés mêses atrás.

Sua pequena e pouco atilada percep

ção ainda não descobriu que o povo está

farto das misérias que colocam no ar,

tornando cada vêz maior a semelhança
eiltre seus programas e os que produzia
um infellz indecoroso, hoje banido pela
opinião pública.

Despejando sua bíles, se esquecem dt)

fato de o povo estar apoiando tôdas as

atitudes do governo Celso Ramos, por

reconhecer néle o homem sincero, hones
to e enérgico que levantou no Estad a

bandeira do desenvol.vlmento e da mora

lidade publica.

e meio.

Agua: gratidão ao

govêrno
Moi-adores da -cotont

nha", no sub-distrito' Cio

Estreito, roi-am atendidos
em fluaS reivindlcaçoes pe
la Diretoria do Serviço de
Agua e E�gõto.

, Há vários ano:;. era e:;_

pemdo o beneficio. Agora,
mostram-se agradecidos ao

i'l·. Celso Ramos, pelas Pl"O

vidênCias determ1naüàs.

Prefeitura de S.
Cecília ,também

auxilia

caicos, que �ã. não corr-es- Esquecem 'isso e muito mais.

pondiam a realidade de Esquecem, ao afirmar que o governa-

nossos dias. � todos oS dor persegue funcionários, que o mais

setôres da ytda catarinen· substancial e justo aumento dado até

se, perecebe-se a nova Pre- hoje ao funcionaliSmo público está em

sença. governamental, o

I
vias de ser aprovadO, e que, já em De-

desêjo de buscar solu�ões zembro, a promessa do Governador esta-

de base, o esfôrço para Tá cumprida.
efetivar reformas. Garantindo que o magIstério está
A recente mensagem do sendo perseguido, fing(!lTl Ignorar que

GovernadOr Celllo Ramt1S, as mais antigas aspirações da classe

criando o Instituto de Re- foram atendidas.
forma AgrãrIa é uma fOr

mulaçã.o avançadn da po

lítica da terra.
O !RASe virá preenCher

\lJlll claro no Estado barri

ga-verde, possibUltando si

tuar o problema em têr
mos adeqUados. Milhares
de familias terão neste ôi---

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



por Notícia
---------- SILVEIRA LENZT

Joaquim: Madeira Neves
estao em sen poder. A tur-

para proferir a Aula 111(l11-
baçlio, partiu do delegadJ ..

gural do próximo ano lea-
(le policia do município, 1.'0 naquela. Casa,
une tem se mostrado arbi

trário e prepotente. U1'l

dos ceboczcs. qzteimado de

sol, trazia cerruda baTon.

Pel18aVG-Se logo, mt1ll. Fi
deI Castro catm'jnense,
a/oito, instalado nas mon.

tanhas de ASCILTras. Per

g1t1tÚldo sôbre o uso ·da

cerrada barba. afirmou: "A

barba grande. c promessa.
sim senhor", Foi 1111'1 «lído

geral..
_ A Congregação da Fn-

-

..
Dois posseiros, vindOS da

localidade de xsceres, apre
sentaram-se cLS autoridades
e,�tad1Lai8. pedindo para
(lU e tóese {/(tl'ctnttda à pos
se das terras devol1ttas que

v Comecsneno: Sociais

Miriamõ brotG eleganté festeja hoje idade nova.
1) Hoje na cotte Plaza chá dansante da casal, Sr. e Sra. Nínmí Ferreira, r eíe ca

Faculdade de s'uosorta, homenagem n-», pitão dos Portos da Cidade de Laguna)
Formandos de 1961.

Percorrendo dtversas re

partições e man-ando COn

lacto ccrn autoridades C<l,

tadUais, tratnndd de .

B",

«untos I'ClaciOll!l(\OS com
Irnej-êsses rio munllípio de
prnta G::ande, esteve em

Florianapolis uma. comia

são rlaquela coniunn. com

posta rtçs Srs. Alberto Ali

pio TeixQira, Hej-cilín 'rn

ma" de s-uen. Julio Ser

In. 'Julio cfeear. Orif,tiUe,:
Patrício .In Racha e Arge
lino M: nunl pereira, os

quais se fuzia.nl acompn
Ilhar do deputado Lecian
Slowin::\ki.

2) No restaurante do Quel'cncia Palnce

reuniu para um janta.r: O Presidente da

Assemotétn do asteoo e aennoro Depvt.a
do João asuvaret Pires, Secretário da

AlIrieultmn Deputada Atilio Fontana E 'J

senhor c senhora Dr. oravto Rigon.

8\ Com elegante jantar onde compare

ceu destacadas figuras do mundo social

foi festejado o "ntver" da senhormn..

Manícha Daux, Presidente do Clube ao

roptlmlsta em nossa cidade.

91 O ulston de Ouro -suvtc'' va i voltar a

da "sl\Ow", no bar do Querência Palnr-e.

3, Com movimentado jantar americano, Desta vez será em jantar dancante

o senhor A'"ilcar Cruz Lima, rccepcíonou
em sua residência, Jograía de São Pauto.

o grupo de 'reacro que em nossa cidade,
conquistou aplausos pelo "show" de ta.

lento ournnte os três espetaculos apre
sentados no Teatro Alvaro de Carvalho.

fnterêsses do Mu
nicípio de Praia

Grande

10 I Agradeço ao aacncreianoo da sucut

d, de de Dlreítu João Paulo H.odri�nrs. n

gentilEza do convite que nos -nvíou, \)1l1�;

pat-tícípnr das festas de SU:J. r-..Jl"ITI:ll"<I:.t

I_lf' pró,ximo dia oito.

41 Em vrsttn: a nossa cidade o elegante
senhor Dr. Paulo Konder Bornhausen.

111 Sexta-feira é a note bem para 0"5(1-

ctow". Logo mais acontecerá bastante

lTI(lvimcntado o bar do Quercnch r-uace.

51 continua sendo alvo de slg:nlflcn1Ji\'u�
homenagens na cidade de Blumenau, o

ilustre Desenbnrg'ador' Dr. Marcilio M��

cetros.

12) As magistrandas do Colegtc Co: acüc

de Jesus, reuniram para um jeotev It"'

uvo na churrascaria -nocntnor.

13) Comemorou idade nova ontem c FC

nhor Divino Marioti, funcionário de "O

Estado".
'

_ 6) s'esteíc hoje idade nova. o broto ele-

" 0r/dIL-.,
1

• gnnte Mirinm Luz �'Aconteclmentos so .

_ ctats deseja ft Mil'iam os melhores vour..,

I
de felicitações.

'.

--

�Pensamento do dia: O munca.cste t;10

71 O simpático casal Sr. e Sra. Dr. Co� pervertido, que a bondade dos nomcn-

_

� lombo Sales no bar do Querência palace, não se tira da razão de sere'n .bt)n,�, ,11�,

DEPUTADO BAHIA BITTENCOURT '!,;,,,,"',,,.o,,,m,,p',,,n,,,h,,,ad,,,o=d,,,O","",'o,=m""n",o",'"'",im",p",a=ti;::2o=d",a",ca","",ão=d'",nx'"�",sc,,,',,,em,,=,!ll�� .__.._E-nos grato noticiar, no dia de hoie, mais urn
� t % t

oniversó rio natalício do nosso prez.cdo 'or,nigo e can

terrôneo sr. Bahia Bittencaurt, pessc"O ·dos mais pres

tigicsos no sociec'1de local
Deputada pelo legenda do Partido Social Demo

crôtico, no Assembléia Legislativo tem-se feito porta
voz dos r2ivindicacões legítimas do povo; merêCéndo
estimo e admiração gerais.

mcnHla tLCIMA CHAVES
Consigno o efeméride de hoie o transcurso do

3.° aniversôrio do robusta e galanle menina Elcimo
Chaves, encanto do lar do nosso par,tiqulor omigo
Maciel Chaves e d::! suo exrna. espôsa ZorGide Chaves
elementes destacados no sociedpde estreitense

Elcima, hoje, oferecerô aos seus inúmeros amj�

guinhas uma lauto mesa de dôces.
No oportunidade, enviamos o Elcima, bem coma

aos seus papais os nosses votos de crescentes felici
dades.

N jJ( S C I M E N T 'O

Acho,s9 enriquecido o, lar do 110S50 distinto con

terrõnea senhor Dál'Ío Carvalho, competente Diretor
de Administração, do Assembléia Legislatvo e de suo

exmo. Senhora Dna. Maria Heleno K3rsten Carvalho.
W

com O nascimen.to de uma robusto menino que no pio
batismal receberá o nome de ANDRÉA Kersten.Cor
valho.

A inte're$>sant2 menina é netinho do nosso esti

rl)od? e co�e�tuado cfmerciepte em _nossa p�ça, 1r:
Wilh Kersten. Aos venturosos Does e QVÓS os nosso"
melhores felicitações por tão feliz acont-2cmento, e

poro ANDRtA um mundo repleto de felicidades

.l"'�;_ _

PARTlnPACÃO
BENITO SELVA e MIRIAN DE ÁIf'ORIM S�LVA

pqH icipom aos ppre�tes e peSSOQS cfp suas ref'qç.óes _')

nbscimenta de suo filhinho ANA-MARIA, ocorrido
dia 18 na Maternidade dr. Carlos Corrêa.

Depãrtamento Nacional de Estradas
de Rodagem

16.0 Distrito Rodoviário Federal

CONCORRÊNCIA POBLlCA
ROOOVIA BR-59-SC
TRÊCHO, BIGUÇú-TIJUCAS
S,UB-TRECHO:' Do est. 900 õ 1050 e do

Est.2625à2810'
De ordem do Sr, Diretor Geral do DNER, o 16.°

DRF torno público que será realizado no dia 6 de De
zembro prôximo, 6s 9,30 horas no Séde do Departa
mento, na Av. Presidente Vargas, 522-21,° andor, no
Estado do Guanabara, cancÇlrrência oúblico poro os

serviços de terraplanagem mecânca, obras d'arte cor

rentes e outros preliminares e complementares, no

sub-trêcha do BR-59 acima referido
O valôr aproximado otribuido aos serviços em

couso, é de Cr$ 110.000.000,00 ken,tp e dez mi�
milhões de cruzeiros) conforme Edital n. 146/61, que
se 2ncontro à disposição dos interessados, 6 ruo Frei
Caneco, 152, Sede dêste 16.0 DRF:

Luiz Carlos de Oliveira Borges
Eng.o Chefe do 16.0 D.R.F.

SRA. ESTHER LENTZ INDOSTRIAS TEXTIS RENAUX SIA
Assembléia Geral ExtraordináriaCom satisfação registramos na efeméride de

hoje, mais um aniversário do exmo. sra. Esther Me!a
Lentz, mui digno espôso do sr. Osvaldo Lentz, ele
mentos destacadoS" no sociedade local. Nossas votos
de cres�ent2s felic.idades.

SÊRGIO LUIZ PLATT NAH:A.S-
Completa hoje seu 3.° oniversôrio o menino Sér

gio Luiz Platt Nahas, filho de nosso companheiro de

trabalhe Gilberto Nahos e do sra. Zeli Platt Nohas
.....

SR. DR. OSCAR DE OLlVEI"RA RAMOS
Aniversario hoje o nosso distinto amigo sr. dr

Oscar d� Oliveira ,Ramos, elemento destacado no:;

meios Culturais e sociais, atualmente residindo em

Pórto Alegre. Membro do Academia Sul Rio Granden
se de Letras, o nataliciante é· dono de uma cultura
invulgar, destacando-se, ainda, no jornalismo. Antigo
colaborador desta folho, seus artigos eram lidos e

9dmirodos. Nossos sinceros votos de felicitações.
.

sr. Paulo Schlemper Otto Renaux - Diretor Superintendente
sr. Tito Corre0 Raland Renoux - Diretor President2
srta. Léia Regina Cardoso Joõo Carlos Renoux - Diretor

__ s_'"_O_s_co_'_C_o_,d_o_so lngo Arlindo Renaux - Diretor

Asembléia Geral Extraordinário
São convidados os senhores acionistas desta se

ciedade, o S2 reunirem em assembléia geral ex:ra

ordinário, no séde· saciai, à ruo João Bauer, nO 5':,
no dia 15tjde dezembro vindouro, ás 10 horas, par<:":
deliberarem sôbre o seguinte

ORDEM DO DIA
l° - Prorrogação do praza poro o subscriç6,)

de ações pr2ferenciais;
2° - Aumento do capital social, mediante re

ovalioçõo do ativo;
3° - Alterocões estatutários e

4° - Outros� assuntos de interesse social.

B�usque, 28 de novembro de 1961,

culdade de Direito. por iu

dicaçâo do Professor Os.
mundo lVanderley da Nó
brega, indicon por aclama

ção, o nome do Professor

Brizola e o General
chado Lopes, foram Q
csczos com o titulo de '

dadáos FlorianoPolitano;de acôrlio com a dete"7llt.
nação da Câmara J1ftLnfel,
par da Capital. Inlorm.
que o Governador ga
deverá estar em FlorÚ!
poliS na próxima .�em
quando receberá o ti
e as homenagens. Pn�
tro lado, soubemos que
está sendo artiCUlada
formação de u!'t comité
tarínensc da Liga de
bertação Nacional, que
verá ser oficialm.ente
talado, quando da 1)i.W
Sr. I.eonel BriJo/n,

_ Estão em pletoos tra
balhos os dtrigente1! da

Campallha (le Recristinl:::tl
ção do Natal. Visam êste�
senhores e cstas senhoras,
proporcionar um Natal

mats cristão, menos maLe�

rlalizado, menos comercia-
lizaclo, corn maior mteçra-
ção (lCM familias.

� O Governador t.ermet

êi.'ÜBÊiÊCREATlVO "6 DE JANE"
E D I TAL DE CONVO�AÇÃO

ASSEMBLÉIA. GERAL
O Presidente do C. R. "6 de Janeiro", usando

dos atribuições que lhe confere a art. 7,° dos Estotu.
tos, convoco os associadas do Clube paro o Assem
bléio Garol Ordinário O se reoltzor em sua sede soei

sito o Ruo Santos Saraivo, n.(1 49, ós 09,00 horas Ó3
dia 3 de dezembro próximo vindoura, paro trator da
seguinte ordem do dia:

1 _o � Eleição do Conselho Deliberativo, poro

período de 1962/64,
2.'" � Assuntos diversos.
Ftononóools, 29 de novembro de 196 I

Odlon Bartolomeu Vicita
Presidente

CONVITE
A Direcôc do Teotro Municioal de São José, tem

o grato prazer em convidar as autoridades civis, m

urores e o público em geral poro assistirem sóbo
próximo, dia 2 de dezembro, às 19,00 horas, Uf'llol

pclestro que será levada a efeito pelo Presidente do
Instituto O_ Pedra II de Hortonóoolis, Sr. V6kjUN
José do Stlvo.

Assunto do polestro: Problemas Sociais.

Departamento Nacional de Estradal
de Rodagem

16.n Distrito Rodoviório Federol

CONCORR�N(IA POBUCA
ROOOVIA, BR-36-SC
TRECHO· XA,"X�RE - SÃO MIGUfL O'OE$T
SUB-TR�CHO: Do estc, 5934'· ]_2�0 à 1500
De ordem do Sr. Diretor Geral do DNER, 016

DRF torno oúblico que serô realitoda na dia 7 de D
zembra próximo, às 9,30 horas no Séde do Denodo
mento, no Av. Presidenre Vargas, 522�21.°-anJor, no

Estado do Guanabara, concorrência pública poro os

serviços de terraplanagem mecânca, obras d'orte cor·

rentes e outras preliminares e complementeres, no

sub-trêcha do BR-36 acima referida.
O vafôr aproximado otribuido aos serviços em

couso, é de Cr$ 220.000,000,00 (duzentos e "illle

�:il;�;�n��ac�u��;���i���f�;��n����asls:doa�,4�/r�,�' ��
Can�ca, 152, Sede dêste 16.0 DRF.

Luiz Corlas de OliveiTo Borgel
Eng.o Chefe do 16.0 D.R.F

OS"ALDO MELO

TRAVESSA URUSSANG,j(, LAMA, BARRO !
DESAGUADÓROS ENTUPIDOS - Além de vários e.·

tragos produzidos pelo violento temporal caido sôbr�
o cidade, os morodores da Travesse Urussonga poso
saram momentos de verdadeiro pavor v.endo as águes �
pluviais que não podiam sair devido a terem seul

esc;oodouras impedidos por montões de borro e pe'
dras com as escovações que cada vez moi sse prolon'
gam paro assentamentos de canas naquela zona e

cercanias.
Às águas dessas residências voltam e chegam o

invadir os casinhas, e outros dependências dando sé·
rios prejuízos.

Se após o trabalho aqueles montões de borro
duro e pedras fossem ren'lovidas dos meios fios cada
tarde por certo, nodo disso teria acontecido e se pro'
vidências urgentes não forem tomados, o foto se re·

prcduzirá, pois, com os tardes de verão, de trovoados
e chuvas torrenciais, os moradores daquela viiJ p�
blica que poro salrem de suas residências têm Que
fazer malabarismo de todo o sorte ou tomarem ou

tros ruas, tornando mais longe e dificil o cominho
Por ali nõa chego nenhum veículo e o lama por

cimo dos passeios torno intransitável c passagem dos
pedestres. .......

O serviço que ali se procede, reconhecemos "C·

cessário e de grande utilidade, porém, o m.oneira de
se jogar borro e pedras dos escovações poro todos os

lados é Que preciso ser feito de outro formo.
Cem mais cuidado, certamente, muitos moles e

prejuizos serão por c>erto evitados,
Ontem, o fiscal daquele serviço se prontifiCnu

a pelo menos deiXer livre, o soida dos ôguos pluviaiS,
dos cosas eli situõdas e que por meio de manjlha�
trazer o óguo do chuve poro a ruo. Felizmente <,ssa
providência foi tomado e por certo dará bom resul
tada.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PARA VOCÊ !

_'--

DRTflD MILIDNÁRIO��
CARl PAt 31�9

Q

As enchentes que se aba
teram sôbre o terrltórlr>
catarinense castigaram duo
ramente o Municlpio clt

nhota. onde os prejuizo�
ascend,erB.m a vlfhbã ':lr.�
lhares de cruzelrbs; .. I)/.!a
stonendc serias consequeu
eias DaS condições de Vl<b

do ,13borioso povo daqLtele

Comissão de-lIhota fez reivindicações
ler, Prefetto M,unicJ!)al Oliveira, com o dr. Mário rar, com o sr. S<!c·�e;:·d!'i<

Vereador Lauro Olimpio Ferreira. coordenador da da Agricultura, fora.n V'u

Inácio, Presidente da Câ. parte relativa 'à saúde h- tados assuntos reieuvo, -3

marA Municipal, Vereado! blíca, com o Secretário:.lu lavoura. do arriz, ati!!glQ?

::�;;:�d��� ::C��:ar:l� Agricultur"'- Deputado A>
duramente pelas águas

dr. Deobaldino de Andrade, :�i;�o�:�:; �:ma��:1; ��e�to:r.l�� :::���
colaborador do ar. Prelelto traçã� Pública Estadual e foi tratado da possibili1a

Na opOrtunida<l:e, em FeGleral. de de criação de Postos de

contato co mo sr. ceís. Segunda pudemos apil' Snude naquela zOOa.

município.
{ �a semana p�saa.da �II:I.a.
comissão dal{uel! comuna

esteve em visita. a esta. ça
!pltal, a fim. de entrar em

conta.t-o com o sr. Celso

Ramos, á comteeãc entre

auxiliares mais diretos, em
busca de auxillo.
A comissão estava. com

Posta dos srs. José Kop.t,·

Ramis, a comissão entre'

gou. um extenso Relatcrio
referente aos estragos cau

sados pelas enchentes. A

comissão esteve atnda. cçm
a. exma. ara. Ed1th' Gamll
Ramos, Presidente da IJ;IA
secção de Santa catartna
com o Diretor do Departa
mento Nacional dê Ende'"
mias Rurais, dr. Fernando

Escola Técnica de Comércio.
r'São Marcos"

xxx
_ FISCALIZADA PELO GOV�O 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 2.9. feira ao sábado.

Época dos exames: de 11 a. 16 de dezembro, no norá-

lio das 19 horas. .�.� ... _:�.
Documentos exigidos:
a) certidão de idade;

I b) atestado médico e de vacina;
c) certificado de conclusão de curso primáriO.
astee documentos devem trazer firmas reccnnecídcs

Tóda e qualquer informação poderá ser prestada, <lia-

rfamente, de 2." feira aos sábados, no mesmo horá-rio des

tinado as Inscrições, na secretaria da Escola, à rua Mare

ehal ouüearme, Edifício do Grupo Escolar Lauro Muller.

Florianópolis, novembro de 1981. '

HILTON PRAZERES - Secretário

ALEXANDRE EVANGELISTA - Direto:
1-12

DR. MARIO GENTIL COSTA
OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA
_ CLlNICA E CIRURGIA-,

'

Especialização na Clinico Prof. Jose Kós, do

Rio de Janeiro
_x-

Atende provisôriamente no período do tar

de no'Hospital de Caridade, com horas

m�rcadas, pelos fones 3395 ou 2939.
_x-

TERRENO
Vende-se um terreno corn.! O x '27 mtrs o -uc

São. Judas Tadeu (Berncdini) - José Mendes, com

Luz e Agua. Informações a rua José Maria da I..UZ,

78.

30 -II

Aluga-se,
Bem no centro da cidade frente ao Cine Ritz,
Um salão espaçoso para repartição, uma sala

espcçoso, dois quartos e uma cozinha.
Tratar com o proprietório a rua Marechal
Guilherme nO 1 das 11 ós 12 horas.

CONCURSOS DO D.A.S.P.
Realização de Provas

AUUANEIRO DO M. F.

Dia 2tl de novembro (domlngur , às 17 horas ._

Nnçõcs do Direito •

Dia 3 de dezembro (domingo), üs 17 horas -

Prova de Habilitação (Português - Matemática - In

glês e Francês)
Dia. lIi de dezembro (domingu) , às 1'1 horas -

Legislação Fazendária e Fiscal e Noções ce Merceolcgiu.
LOCAIS DE REALlZAÇAO:

Inscrições de 1 a 300 - Instltut') de Educação e Co

___'·",11:1",0 Estadual "DIas vemo'' - Rua Saldanha Marinho.

..... '"' .n�cr!2aes. e 3p�. u diante - ;Ac�CIC1Uia,�e.��...
çmêrcto

;:1}·ille�S(Ujtq..tatal·iUa"':;_·Avenidu. 'He�cilio LUZ, 4t ��;. _

,,"'t :,g: -'

' .

,. --
.

..�;�.::--- .

DOENÇAS INTERt-lAS - CORAÇÃO
DR. OTAViO BESSA JR.

Com três anos de prática no Hospital de New York
e

Boston

9 _ 11 _ Instituto dos Bancários
Fone 24-56

Miinstério da Marinha
Comando do 5.° Distrito Naval

Florian6polis, sc.,
22 de novembro de 1961.

CONVITE

o Comcndcnte do 5D Distrito Novai, o Comer
donte do 14° Batalhão de Caçadores e o Comcndcn
te do Destacamento de Base Aérea, convidam as au

toridades e o povo em geral para comparecerem à!:.

missas, dia 27 às 08,30 horas, na Cctedrol Metropo·
litana, que serão oficiadas em intenção às olmos dos
mortos do intentona comunista.

Por esse etc de caridade cristã antecipadamen
te agradecem.

GÀFEZI�HO. NIÍO!
CHE �i�'O!

TERRENO
VENDE-SE

Dois lotes medindo 12x

24 cada um, a rua Enoe
Schutel - Trilldade. Pré

se crs 80.000,00.
Tratar Pelo fone 302'7

com o sr HeuJ"ique . Aze
vedo. 3-12

CO�IO E GOSTOSO
O CHÉ ZITO

cartazes �o dia@EMAS
-tEHTRO

eine SAO lOSÉ
FONE: 3636

às 3 - 7h e 9Y2 horas
Robert Mitchum - Anne Heywaod

--:BAílI BD S

tine GLOR!A
(ESTR.li1ITQ) Fou�: 6l!õ2

Spencer Tracy
Fredric March

-em-

ATt O AMARGO FIM
Cens : até 14 anos

Gene Kelly
Donna Anderson em:

O VENTO SERA' TUA HERANÇA
_ Dois prêmios no Festival de Berlim!

_ Censura até 14 anos -

tine IMPÉRIO

�ia4;��eE!��:�� �����:)���I:�a��
Contabilidade e Matemática.
Dia 3 � dezembro (domingo), às 8 horas -

r.egiareção Tributãria e de Fazenda o Prática de Serviço.
Dia 10 de dezembro (domingo), às 8 noras -

P'(lV:.I. de Habllltaçt.r (Noções .íe mr�ít,c\ e Noçõp,; de I--=======-!
E,;talist!ca).
LOCAIS DE REALIZAÇAO:

tascrições de 1 a 450 - Instituto de Educação e co

lêgio Estadual "Dias Velho" ._ nua Saldanha Malinha.
Inscrições de 451 em diante - Academia de Comércio

de Santa Catarina - Avenida nercuío Luz, 47.
G. 436 - AGENTE FISCAL D(J IMPõSTO

FUTEBOL
Futebol discute-se,

porém qualidade com

prova-se. Pneus - Cá

marus DUNLOP -

RAINHA c.DAS BICI

CLETAS - Telefone:
3137 - Rua: Conse

lheiro Marra, 154.

tine BITZ

Censura até 5 anos

às 5 e 8 horas
Hens Holt - Ruth Leuwerick - em:

A FAMILIA TRAPP NA AME'RICA
EastmanColor

(ESTRJi!TTO)
os 8 horas

Arrh'u� Franz e Jccnnc' Moore
- em-

O MONSTRO SANGUINÁRIOPROCURA-SE
URGENTE tme BOXY

Fcol;:: :;295

- Cens.: até 18 anos

tine RAlÁ (S. José;FONE, 84Jl5
ás 8 hl:l.

Oameron Mitchell - em :

CHEGARAM 3 ASSASSINOS
Maria Antonieta Pons - em

ELA OU O DIABO?

CASA RESIDENCIAL

PREFERENCIA RUA BO�

CAIUVA.
TRATAR HOTEL CACIQt;E
arta 35, com Mlr'".'_-__.".._Ji!'!;!!!!!'.!!.i'l!.�..!

.

3 ii

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dr. Hélio Freitas
Mêrlíco da Matemi
tlarle Cnrmela Dutra
nOENCAS DE 8ENHQRAS
Pi'RTOS - CIRI..iRGIA

CL1NICA GERAL
Ondas curtas -

Eletro-coagulação
Commltório: - Rua Victor
Meireles, 24 - das 4 às 6 hs.
ResIdência - Rua Santos
Saril!vn, 470 - Estleito.
Fo1H': - 23-22 e 63-�7.

Dr. Héiío Peixoto

Advoyado
nes!1ênc1a _ Alamu.!a
.... d'Jl�U Konder, 27 _ Calxlõ

P(]i>�al, 408 _. telefone 2�"�2.
Ji'3r:ntórlo - Rua FeUpl
,9':1l!:11dt, 37 __ ],0 ..nda.r
.�:i111 4,

Dr. Can:ídio do
Amaral e Silva
ADVOGADO

Magistrado aposentado.
AdvQ:!acia em Geral

"lsc. e Ref.: 'Rua Saldtl_nha
Mal1nho, 2 - apt.o 301
lçsqulna J.)ão Pint.o)

C A S A

OUÇAM

- - M sn I C O - -

Espeetalíz-n em n.oiéstit de Ser-noras e vias urí
n'i"ja�. Cura l'<.di�al das mrecccõee agudas e crõ
nlc..s, do -pcrêuic «ent+o-urtnárto em ambos Os

.sexos. nor-ncee do apal-élho Digestivo e do stste.
ma nervoee

aorano: das 10 1.-$ ILSJ horas e das H,30 f....; 17,00
horas. - consuttono: Rua Saldanha Mflrinho, 2
1.0 anda-. (esq. da Pua '::-oio Plnt.Jl _ Fone: 3246
Residência: Rua Lacerda Coutinho, n.c 13. (Chá.
rara do Espanha) _ Fanfo: 3248.

DR. GUERREIRO DA FONSECA
OLHOS - OUVIDOS - NARI2; _ GARGANTA
consultónr- - Rua lei') Pinto, 35 - Fonf> 3560
Resldênctn - Feliprl Scllmidt, 99 - Fone '3560
Consultas - tias 10 às 12 e das 14 3.5 IS horas"

neceíté de óculos ecm Equipo Bo.nsk . Loude.
Exame de ouvidos _ nnrfz e garganta com

EQUIPO ALENOL (Único na Capital)
'rrotamento dn:; êtnosttes pelo U1tras,:,m.
f)(Jr-�;riin de .�.migdlllas 00;- processo rnoce-no.

WNICA SANTA (ATARlffâ
Ciinicd Gera)

Doen.; d� N::!f'/O�il5 e Memais --

ADIfl..Jtla· - CoU'''lexo, - AI.a(HlI'l - .u .."lU _

f'robl-m'tl('o Ate�lv.. e �t!,..a.a.J

Tratamento pe!(' 1:1etrocboQl1t com ar,utellll _

In"ullmHerl1pl& _ Card10zo1c.rapla � 8oml�for.. p' ...
Pr·;�ote· apll

OI�"cio do� f'.. IQult.tru _

Q)I:
�

�!R, 'V 10 ....0 OB BORRA
DR JOS. TAVA.HE8 lRAClfMA

Oft 1VAN RA8 rIJs rJJ: ANlJRAlJ.

CCNSULTJo."i: Da..! l!i às 18 bcr&l,

l:lderfCo: Avenida fl.'ulur{'J Ramo. 2'11'

(Pra ...a Etehdll8 Luz) - Fon .. S', �!i!'

))H. SAMUI::L FONSECA
=IRURGIÁO·DENTISTA

Preparo de cavidade!. pelo alto velocidade,
BORDEN AIROTOR S. S. "'HITE

Radiologia 'Dentaria
CIRURGIA E PRóTESE SUCO-FACIAL
Consultório: Ru .... Jerônimo Coelho 16 -

J o andor _ Fone 2225
EJtdusivamente com horas marcada.,

-�--�--��---_.���--

DR. OCTACILlO DE ARAUJO
·CIRURGIAO DENTISTA

CIRURGIAO DENTISTA

Professor da Faculdade de Odo\lto!G�ia
Rua: Gerooinlo Coelho - 325 - Sala 104 _

esquina Vidal Ramos

DR. HOLDEMAR O.
DE MENEZES

Dra. EVA B. S.
BICHLEH

Formado pela Escol", d....

Medicina e Cirurgia do Rio

dé Janeiro. Ex-In temo do

Hospital da Cambõa - Da

]I,raternidade Clara Bas

baum - Da Maternidade

l\lãe-Pobre.

Especialidade: DOENÇAS

� C�����:.�
- PARTO

_

lI4E:1JICA
CLlNICA DE SENHORAS

E CRIANÇAS
Atende diáriamente:
Das 14,00 às 18,00 horas
.Jonsultór:.::!· Rua,Cel.
Pe��To Demoro, 1553

El:!treito _

Consulta:
Cal'mela Dutra, pela
nhã. puonOSOl

SO CilFE zlro

VENDE-SE A CASA DA

RUA, NUNES MACHAlX)
20.Tôdas às Quintos-feiras, às 21 �oras, RÁDIO ANI

TA GARIBALDI apresento a sua nova atração nA

HORA DO LAR", em nova produ�ão de Mário Di05,

com o patrocínio da organização PREVIDINCIA

�'f" DO LAR.

TRATAR PELO FONE,
3447.

VENDE-SE LOTE
Vende-se um lote a rtla

UrMno Sanes, Area �05
metros.
Tratar a rua Felipe 3ch�

midt, 21 - Fone 314,') _

Nest.a.

ENDEREÇO
A RATNHA DAS BICICLETAS, fica na Rua:

- Diz que o pilôto oindd viu um rapoz aqui no
jardim e mondou êle correr.

- Era noivo, mas tinha terminado essa semo-

o Departamento Central de Compras (DCCl, de
conformidade com o art. II, item III, do regulamento

�����,ooâ�u�e;�,f���fit:o;'°n';�i;5;��'(�\IJ:��ze:����. Garob Radar de Canoinhas Denize Rosa nO�lIIali.la, de,de 1961, no séde dêste Deportemente, 6 Preço Leu-
•

1961 - Hoje Marisa Môsimann leslejará qUliize PfIlila,•ro Muller, no. 2 (fone 3410l, Concorrência Público,
nos condições abaixo. ,.;., verás. •I - OBJ!TgUDjAS �g�Cg)RUNCIA , L\liZ����Sn:cEàl���;r�ep��,��ao :;�!��n�: credo Neves. I

1 - automóvel de côr preto, tipo limousine, , Comandante do V Distrito Naval no AI. Muito comenLa�ol1rágiCO acidente lHe'fechado, capacidade poro 5 (cinco) possoçetros. rno-
• mirante J�ll"andir dn Costa 1\.[,\];1'1" aconteceu com um dos aviões da ESlltla_'

;�:to�e�o�ia:�;:o�s��ç��; ��I���:� t��s�i��t.e dion-

,.,. MENINA MO-;;-'l-��:l j;" M0�lm':nn, re-

dr-ilha da Fumaça, perto de rmnha r\J�I.,
UNIDADE, ... unidade Quantidade 1, , opctonará hoje:} jovem guarda floriu. ��:���.' ����lo��tâ.;:::er� ���l, n::���:;1
Os interes��d� �;���ã�L���;ntar os doeu.•

r. rontana para «s suas Q\I!mf" uma catastrore, jogando o avião na pra_'
mentes mencionaras a seguir: _ �(�i.�1 t�:�;:���t�. a If'lIcjla r-elo çn B�nj�n.im co�sta�t, já, com o motor,

I ....:..._ Proposto, em duas vias, selados ambas" ._/./_
para o. OI

um�r;_i_ Icom Cr$ 2,00 de sê!o Estadual e mais o Taxo de � .

rIBI d H ,-I rt 1 I) ri .

ISOLide de c-s 2,00 por fôlha, em envelope fechado e _ {�I'. L ,'ctacte �: /J�',:<,C�l�"':O�;,;�'::� p.�_1I � �r.I� A S, A Indnstrta e comércio de Concor�
lacrado contendo: � 1(" o.' Gala n : L'I'1l ! ( no r.roxrmo (li:! �1�aa�8S:eD��o;�;�::I��:h�ona2j�rl�.;� Ipon�n���eslgnaçõo do nome e endereço do firmo pro-

• nove. Agradece a gentileza... trra de Santa Catarina e do Pa.is. •
b) esoectftcoçõo, a mais detalhado passivei, in- _ RECEBI convit:;:l/��harelandos ôe :

.

-1-/-- •
clustve morro do material o que se propõem forne-

_ J!J61, da Faculdade de Ciências êconó-nt- ���ac�o��a�i�mSa�t:��!a�:a.::!r���.;a;re��'cer,
c) preço unitário e global, com a explicação de • Olubef z �e"!;��ét�:.n�edt:a����z���.���� sam do você.

--1./--. "que estão ou não incluidas os despezos de tmpôstos •taxas, fretes, carretos, seguros, etc.;
..

co a gentileza.
__ 1.1_ :�����s�o�r��� �:n�:r��a,R;���' �:Si���'d) condições e prazo de entrega do material no �

local indicado: Diretoria de Ter-os e Colontrocõo, à ,
RECEBI convite do Sr. Valter José da Luz as solenidades de Formatura da Escola'

Tr cvesso Ratclifit s/N., nesta capital, onde seró pro- • ����lli:oT:��ic!����t\��JI��r��o '��ã�gÔ�TR�';_ Normal "Sagrado Coração de Jesus",.
cedid�) �:c����toa�� ��c:���:;��o e submissão às , cos' Muito obrigado ���:� ����io:.n�eO�:��i�S�ar����;oM���'
normas dêste edital e do legislaçG'"J referente a con-,

..

- i-,-- Epifània Peruzzolo, Marli Burgardt, Nivrl.'
corrêncios

_.
HOJE, 11:1 séde do TabaJara T.C., em Blu-

����:��, G���;� �::��;a, �:�iaE�;Il�l;� j
do p;o�t�ad��;��oext����t�� �;vs����n�:Snt�i�����- _ menau� ::���:c:;: up7.ai;_e·;;�;tex�� ��:i�� ler Paraglwssll, MarlenQ O. Mück, Norma'CONCORRtNCIA PÚBLICA N° 12 _ (Aquisic,.oo de _ Maria Auxilia Rossini e o 'Inwr.c_ Kreiss Leoni Alves Pereira e Rosete MU-.um automóvel poro uso da Diretoria de Terras e Co- _ ('uim" Gladys. A Orquestra de Ralll de rRra,'� cerimónia: aconteceró,· 'no dl[\. 5
Ionização) ,

Barros. estará presente para um "shaw". de dezembro, no salão do Colégio. Agrn-'
do in�is�a��r��;;e;��� s��at;�:oç�;;��toMo��+���� _ TONY CURTI;'-a,��;o-�OllYW001, que

de�o e gentileza. ,
em caracteres bem destacados, os documentos com· , terminou a filmag'em de "Taras .8ulba·', No pôrto de It�jaí, �'I�omandante do SS.'
probatórios de identidade e �e idoneidadE:: em Buenos Ayres, chegará hoj =, nr, mo Tor Lines, navio mercante americano ..:......o) certidão do registro no juqta com2rcial ou • de; Janeiro. passando por São Paulo. A.<; ofereceu um almoço aos industriais da,����Ont�2C�����0��;���� �� ����;��l��:todadossoc��� , �:':���:l�e,?Od�i��l1�!O L�.r�;:e:�� �;����:�l.� �':�,u:�d�as�.i�a�;a���:; H��f!��::r��n�.
dade, ,

• do qual e astro; patrQcinado pala Scnho- Sra. Erico Ricardo Knappnn; Sr. e R[·a.'b) Atestodo de idoneidade, passado por BDI1CO , ra Maria Tereza Goulart, cuja renda re- Victor Ot.t; Sr. e Sra. Pedro Leal da flU_.�i�l;duos firmas de comprovado idonei,dade comer- _ verterá em beneficio dos TuberCl1lo�os. ;��t�, ��':b��o !���:ce�a:�ronist3 Mela

•
c) Provo de quitação com os Fazendas federal, , TITO PUENTE. com sua famosa Orqul"!3- _/./_ •estadual 'e mUl"'liciPol; _ tra. de NOV� York, abrilhantarão o "re· Amanhã no Teatro "Alv[l.ro de CarvalhO'·.•d) Procuração, se fôr o coso, passado à pessoa .. veilion" r.o COPA, com "Cha-Cha-CI�lÍ.'· As 20 horas, acontecerá uma sessão cine-,.

representante do :Jroponente à abertura dos pro- No Querencia Plllace Hotel, o SecretárIO matagrafi'ca, patrOcinada pe)a Exmn. Sra.'postos II de Agricultura, Deputado Atilio Fone '.ID, Edith Gama Ramos, Presidente da L.B.A.; •derr,04s:- sOusbsdtO,·tcu�,mdoesntpoes'oo:iemg,Ost�OoUd�of't,:mdoêlnesol Cpoo� • Sr. e Sra. Depu�ado João Estiva!�i; Pires, em beneficio dos flagelados - o filme
, , lJ , .. ele. muito pareCIdo com o m1nist!"o Tran_ sera a Obra de Mozart. •missõo Central de Compras ou no Departamento ..... 't ...__ .. ._ .. ,._ _ ....Centrol de Compras do Estado de Santa Catarina.

S � As propostos deverõo ser opresenta�da;;

@) 1
'

...

�
...

-I
em duos vios, com ,ubrim dos pmponentes em tódos

/'
' i,

.".....�
. ·r

- A·' A"I's 9,.

'.
os paginas, se!Qdas no formo do item 1.

6 - Os envelopes contendo proposto ou docu-
mentos deverõo ser entregues no Departamento (1j, _

Central de Compras, à Praça Louro Multer n. 2. �nesta capital, até às catorz'e hortls do dio 6 (seis) d("
,

,PERIGOdezemb[o do corrente ano, mediante re::ibo, que
mencionara dota ê hora do n�cebimento, assinado'D � vim�a oss:m, de aso para o lado, meio virado,
...�:-Jr funcionório da 'DCe.

e bateu no outro, mais ou menos em· cima do quartel7 � As propostos serõo abertos, às.quinze ho- d PaI"
ras do mesmo dia 6 (seis), por funciotlórios designo- A BOLA M ....S PeRFEITA 00 B".ur_ o

�QFêz barulho quando. bateu' .

dos pelo Pres!dente do D.e.e. e na presença dos _ Muito não fêz não; assim como rasgar uma
proponentes ou seus representantes legais, I I fôtha, Vi tudo ló de coso, estava mostrando rara o8 - Abertos os envoelopes, cada um dos inte· II DUNLODpU,Ne:Lp��ll toda II gucíressados tem o direito de opãr o suo rubrica nas fo-

_ Onde é que você mora?lhas dos propostos dos demais conc6rrentes. I n. vida, RAINHA DAS I _ No morro 'do Geraldo, mos dava de vêr tudo...9 - As propostos deverõo obedecer às condi· I BICICLETAS - Tele- J
çôes estabel-ecidas- nêste edital, bem como às exi- I fone 3137 - Rua: J
gências do Decreto n.O SF.2S-08.6T/?�2, de 1961, Conselheiro Mafra l54 1
e demais disposições estaduais e federais a re!:.peito I
de concorrências,

III - JULGAMENTO
1 - Pela Comissão Julgadora, posreriormente,

seró .declarado vencedor o proponente que oferecer:
o) menor preço, considerando-se bonificações,

impostos e despesas;
b) melhort.:. condições de pagamento;
c) melhores condições de entrego.
d) Em igualdade de condições, seró dado prefe

rência Q firmas estabelecidas no Estado.
e) Em caso de absoluto igualdade de proposta,

seró sórteado o vencedor.
2 - A concorrência poderá ser anulada, uma

vez qLte tenha sido preterida formolidade expressa
mente exigida pelos referidas leis e que o omissão
importe em prejuízo aos concorrentes, 00 Estado ou
à moralidade do concorrência.

3 - À Comissão Julgadora reserva·se o direito
de anular o concorrência, caso as propostos apre
sentadas não correspondam 00 interêsse do Estado.

Florianópolis, 4. de novembro de 1961.
Hermes Justino Patrianova

Presidente

D'1.llomaa.fl Pela Faculttalta
!'Inc'lrJ."al de Medicina da
r.mtveTsidad� do 8'"la�lI

fax íntemo por concursn di;!,
r..faternldade·Escola. (Servi
,'O ao e-ror. OctáVIO %'Lu.

rJl'!IfUCS LIma). Ex�lnteruu
no seevicc ne CIrurgia uo

'I(}�pltal I.A.P.E.T.C. eo mo

(I'" anneiro. Mê"ico do .t10.5·
pltal ele Oa-Idade e o.
M:"tLernJdaõe Dr. Carlos --��------��--

conee.
PARTOS - OPERAÇOJl::J
DvENQAS DE 13ENHOR�5

_

- PARTO SE!.! DO� p�lO
1né�cdo Psf.cD·ílrofilaUco

conauttóno: Rua João Pin.
1'0 )'•• 10 <"- ccs 16,00 tu!
�a,OI) horas. Ate!lde eom

horas marcadas. Telelor.e
3035 - Residência! "Rua
O�ner,!l B1ttenca:!lrt n. 101

Si Você, Chef.e de família
penso nos presentes para o natal ENTÃO

ADQUIRA O MAIOR PRESENTE

WALI' PU8rlelDADE
Rua fernando Machado, 6

TEL. 24-13

Florianópolis25-11
Um presente que nõo quebro, nê.o desvaloriza,
não estrago
Um presenve, que cc>da dia vo\e mais:

UM LOTE DE TERRENO
Um presente que pode vir a ser o garantia do
seu futura
_ entrado apenas 10% - resto 60 mêses

Informações, diõriamente, na

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

- Meu primo viu quando êle caiu fora do a·

viõo, estava todo queimado. �

� Eu vi o corpo quando êles levaram, passou
bem do meu lodo. Estava todo quebrado, mos não
queimado.

-'A metade do asa do outro caiu bem em cima
do coso do minah avó!

- p'ró mim, morreu no batida.
- Eu logo vi que ia cair.
- Fui o segundo o chegar ló.
- Fui o terceiro o chegar ló.
- Fui o segundo o chegar lá.
� Eu vinha aqui em frente à Escola Industrial

quando ví um estouro em cimo do minha cabeço.
� Olho, eu estava aqui do lado, no fim do

Trompawsky, 2 não ví barulho nenhum.

Quando a mim, modestamente, não ví nada. ,
Soube pelo rádio. Não posso portanto opinar. O que
não tem nenhuma importância, pois O Cidade tôda,
pelo visto, estava com o nariz apontado poro o céu.

Resta disso tudo!,Jm môço lamentàvelmente
..,\,

morto, O nós ex·amplificor, com a estúpidez do sua

morte, o quanto vale pouco a vida humano. Em três,
tolvêz cinco segundos, os seus vinte e poucos anos de
fel icidades, tristezas, pequenos e grandes sucessos,
um ou outro amôr; transformaram-se numa mqssa

informe, feio e fria.
O pássaro corajoso e ágil perdeu tôda a gran

deza e o admiração se transformou em peno c t,ofri�
mento. Por que passaram tõo pertoj por que se arri':i'
coram tonto, sõo as perguntas que surgem na bõca
de todos,

Nõo .há resposta lógico ou aparente; o perigo
sempre foi o eterna fascinação do homem. Esta fas
cinação que faz o nadador "ir um pouco mais para
foro", o toureiro deixar o touro lhe dor "um fjno", o
automobilista ult,rapassar numa curva, um espanhol
mergulhar do Ponte, um' iatista fazer um raide, um
alpinista conquistar o mais oito monte, foi tolvêz �
pois, o ocorrido, mas não se condene as acrobocias. E

É pr6prio do condição humano. Lamente-se,

,:,�,smo.9�mQtlv..O_�1>.=i.,nf/�túniM�s�.eo pi,lôto" �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FRIGIDAIR& .

NATAL

,
-

Piano Especial-Apresentado pelo
MAGAZINE HOEPCKE

Somente em Dezembro

para adquirir a 511

, Agora em 6 modelos liderados pela

E Seja Oual Fôr o Modêlo de Sua
.

Conveniência, Em HOEPCKE-Magazine
V. Compra 11 Sua Frigidaire, com
':' Aprovação Imediala do Crédilo!

.

':' Garanlia de 5 Anos!
'" Assl!tência Dom! eillar

• Permanellle!

·Compa�ta
pequena e jeitosa... vale
mais e custa menos I

NUNCA CUSTOU' TÃO POUCQ 1 ..1.
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PELO PROGRESSO DE
-

SANTA CATARINA �
NO SETOR

i �"
ESPORTIVO

:t'lZiI
I

WALDIR MAFRA1' QUEM AFIRMA AO REPORTER:

"Submeterei minha nova equipe aos mais modernos processos técnicos!U
Reportagem de MAURY BORGES _

mos assegurados e Ainda TAR A DIRIGIR A SELE- QUAL O M�HOR TREI- P _ CR:e NA PO 81ona1fsm0' enquanto que pe do AtlétIco estará jo..-
o bom material da casa, çÃO CATARINENSE? NADOR DA õCAPITAL E Bn..IDADE DO METROPOL o MarCillo ainda não pende gando certo. Sem medo de;
vindo do juvenil, estou per- R - A Seleção Catarf- DO ESTADO, NA ATUA- SAGRAR-SE BICAMPEÃO concr.et1!zar este fato. O cara feia e com categ0rti
feitamente satisfeIto. nense ê o máximo que se LIDADE? ESTADUAL? IPrl,md).ro leva, !pois, urna. su1i.diente \>ara adqu�

pode desejar. Porém, eu J:l R - Quem faz o trer- R - Não há duvIda. grande van�agem. p�ntos .

para a <'.IassifJc�
P - PODE SINTETIZAR estive � máximo. contu- nadoj- é a equipe e quem. Diante dos outros Clubes çao .FOI o que asseguret ao

COMO PODERA' FORMAR do, não nego que servirei faz a equiPe é o treinador. Catartnenses o Metropol P - COMO ENCARA O Presidente Amilcar Sche�
A EQUIPE BASE DO TRI- sempre ao Presidente osnt Deve haver uma. seine� se impõe como uma fôrça, CHAMADO FUTEBOL PRO rer, se me entregasse o
COLOR NA PRO'XIMA Mello, uma vez q,ue .ilgo lhança a fim de que se que lIão pode-se dcix,u· FISSIONAL NA CAPITAL material solicitado.
TEMPORADA? especial me liga a ele, cs- faça. ambiente sawo. O surpreender. DO ESTADO? P _ E PARA O l!:STA�
R - Alnda não-, mas com. perc, entretanto, que o Metropol conseguiu ISSO e R _ IsSO é uma fãbula. DUAL A MESMA EQUIPE.

o materIal que possuimos Homem não me "meta" O:; resutados 'toraduziram p _ COMO Vf; O ME- DARA' CONTA DO RE'�
e o que estamos visarido, nessas ",brigas". os melhores. TROPOL NOS ULTIMOS P _ VOLTANDO AO CADO?
você poderá. perceber a es- JOGOS _ SEU SISTEMA 4TLE'TICO, ACREDIT.-'- R _ Mesmo que POSsa�

P - NA SUA CAR'REl'RA P - ACREDITA QUE SE DE JOGAR _ SEUS JO� QUE PODERA' CLASSIFI_
DE TREINADOR TEM AL- O METROPOL REALIZAR GADQRES QUAIS OS QUB CA'-LO PARA O ESTA

A PROPALADA EXCUR- MAIS O IMPRESSIONA- DUAL?
SAO PELA EUROPA, FA
RA' BOA CAMPANHA?
R r De modo algl1m. Se

Os Clubes pequenos 1.o,F,io
não conseguem, muit..) me.
nos c Metropol que não
possue aptidao para. exue
-têncta dessa netureaa,
que exíge uma série de

perfeIções - em tod:os os

setores - que o Clube de

cncíuma nao dispõe. Mas
deve ir.

Corno é do conhecimento público o treinado!'
Waldir Mafra, inesperadamente assinou contrato
com o Clube Atlético Cata,inense, depois de longo
período de inatividade.

As bases de seu contrato até então foram man-

tidos em silêncio. Seus planos com respeito a arma

ção do con;unto não foram reveladas. Até o momen

to o melhor treinador do futebol catarinense não te
ve Q oportunidade de abordelf p"oblemas com rela
çêio 00 Mehopol, agora cognominado o CAÇULA
GIGANTE do futebol barriga-verde, nem do Morcílio.
Dias, que é vice-lider do eerteme. Por essos e eutres
reeêes a reporter de "O Estado" locomoveu�se até a

sala de trabalhos do conhecido treinador, trOVQn�
, do, na oportunidade" um interessante diálogo, pro
curando "arrancor" do treinador as melhores notícias
para o público esportivo, especialmente para eqsêles
que fazem porte do família tricolor. As perguntas
nasceram naturalmt;nte e os respostas vieram rá

pidos e precisos. Vejamos então os seus tópicos que
realmente apresentam interessantes declarações ex

c1usivos:
P _ QUAIS .AS CAUSAS CONTRATADOS SATISFA_

DE SUA VOLTA �OS NOS. RÃO TOTALMENTE SEUS
SOS GRAMADOS? DESEJOS?
R - Três raZões: A::; m

sístcntcs solicitações do

Presidente do Atlético e oe

���f:���5����;,:Bocaiuva-Bicampeão estadual de futebol de salão
�:;�::i.a:{n;:������a�: Confirmou o auri-celeste florianopolitano sua condição de melhor quadro de Santa Catarina -
:C�ba��a: :Ql��C��I;�.UllO O't' h J' 'II intermêdio de Alexandre ta sorte o que é índtapen- gos anteriores. Maur�Uo!ma campan a em OIOVI e" e Maurilio diminuído a con sávet a 'bons goleIros. Peca não reeditou suas atuaçoes

f tagem. Entretanto Nilson ma distribuição pe bolas. antederes. E'wo, fraco.
e Heraldo defendiam -de Wilson, Bom jogador, eü- Com a vitória final de 5xO

modo esoetacuíar 'I,Is íuves ciente, leal e combativo. o BoCaillva sagrou-se COIn

tidas dos adversários c Grande desportista. em que os seguintes atletas: Mar

Marco firme e catmo llÚ(l pese o indlce discipTInur. CO; HeraldO, tcnson, Luiz,
deixava que sua anela roa .AJt)elA de bons ...,rinc.ipioS Sabino. Fra1l';a e Borges.
se valsada. espcnívoa. TeVe t.arefa di Nesta oportunidade Os 1108
Mais _ alguns mtnatos ficH, a de marcar Sabino. aos parabéns ao Bocaiuva

Heraldo cede exptêndíde J. Martins preocupou-se E. C. pelo titulo, e congra
mente a Sabino, sendo o mais com a violencla. An- tulaçóes ao Paula Ramos
passe cOrtado por wüson doU perdido com LUiz, een E. C. pela boa campan na

para (I alto, o balão se 0- do envolvido diversas vezes realizada trazendo tambem
tarece 2. Luiz Que oncne o Alexandre nada fez, talvez o vrce-campeonatc para a.

pé acertando em cheio o pelo e�ota:rruento dos �·o- Capital.
arco de Cláudio decretando _

o :�t::· ;'\ pressionar �s ' Os Ceriames e Suas C'lassilicações
rapazes do tricolor, maa

em rápido Contra-ataque
Heraldo estica para Sabino
na frente que de primeira.
arremata mareando o 4.0

gol da noi!.e. E no final do
jôgo numa tabelinha entre
Luiz e Sabino nascia o úl.

timO gol da partida. A a

tuação dos atletas:
Marco: finne e seguro.

Não teve falha alguma.
Foi perfeito na distribui
ção de bolas e salvou o Bo

�va em situações peri
gosas. E' sem duvidas o

melhor goleiro do Estado

:P _ QUANTO TEMPO
ESTARA' CONTIf,ATADO
PELO ATLE'TICO E QUAIS
AS CONDIÇOES AOEITAS
S _ E&t'é1I'Ci no Clube

por 12 meses sob o mcemo

contrato, cujo total aün,

girá. ti. casa dos crs .. _

100.000,00.

P _ TEM PLANOS ':t R,'\..

ÇADOS PARA SUBMETER

A EQUIPE DO ATLE'TICO?
R _ Submeterei a mi-

nha equipe aos mais mo

dcrn� tteinanlllmLos; qUe o

futebol exige} tÓtiito elhbo.,
ra reconheça que não es

tamos aparelhados conve-

nientemente, Entretan
adIanto que só executare
mos planos ap6s a seleçao
do plantel pal'a 62. Ga·

ranto e isso é definitivo,

que �ão haverá meio ter

mo. Faremos um planteI de
"cobra8", sUIP1ementados
por elementos nov-os. Jo�

gadores superados serao

dispensadOs.

P _ PRETENDE EX

CURSIONAR COM A EQUI
PE PELO INTERIOR?
R _ O PresIdente Amil

car Sherer, cogf-a uma

longa excursão interesta·
dual. Entretanto, não per�
mitirei um só jogo, enquan�
to não estivermos conve

nientêmente pr.eParados.

P _ QUAIS OS PONTOS
CHAVES QUE O ATLE'

TICO NECESSITA E QUAIS
OE JOGADORES PARA OS

POSTOS?
R _ Caso o Atlêtico con

trate Clâudio, AnieI e A�

lair, necessitarei apenas
de um bom extrema es

querda para garantir a clas

sificação no Estadual.

Várzea: Vitória
do Bandeirante

R - Se se ccncretaaaj- a

contratação dos "�bras"
já citados, com os que te-

trutra da equipe.

P - E' O ATLE'TICO O

TERCEIRO CLUBE PRO
FISSIONAL QUE jlSSUME
COMPROMISSO NA QUA
LIDADE DE TREINADOR?
R ...... Exa!amente. De

pOIS de treinar o Paula
Ramos duas vezes e o Fj
·gueirc!l�e, e o Atlético o

terce:ro Clube de tradiça�
que SE'; submete as minhas
impOsições.

P - PRETENDE VOL-

o conjunto bicompeão cotcrlnense de 1961

Teve inicio, sábado, ter
minando domingo. em J.(l4

invUle, o C�peonato Es

tadual de Futebol de Salão
certame a Que conCOrre�

ram Bocaiuva e Paula Ra

mos, da capital; Jacarê.
de ItajaÍ; America, de JO'.
lnvllle e Ver:l- Cruz, de "Fil.
lhoça.

donais rivais do "alonis-
<mO.

Com um publiCO dhninu
to o jôgO final foi inicIado
na noite de domingo, nâo
despertando muita atenção
aos eSPortIstas de Joinvil!e
jâ qu� o América fÔra e�

liminado. No Primeiro tem

pa, Q.uando a Bacaiuva e�

xercia forte pressão, S9.bi
no chuta violentamente.
Luiz desvia a trajetâria
da pelota fugindo do alcan
Ce de Cláud\v. Era o L" gol
do Bocaiuv!'.. Prosse�u o

Boca pre.3sionando em bug
Ca do segumio tento () que
;não acO'lteC�1l na Primeira
fase, dadQ a grande atua�

ção do arqueiro Cláudl,)
que praticou sensacionais
defesas e atuava com rara.
felicidade.

GUMA MA'GUA?

R _ No tenho ml1gua
alguma porque não sou In

nétíco, ao contrário sem

pre fui profissional. MC"smo
assIm, lamento - isto l

_ que o nosSo fllte5õl se
ja tão atrasado. E, se você

fôr inteligente, verá as

condições do nosso atraso,
pelo contrato que acabo de

fazer ... § olha qUe nao

Sou um burguês!
P _ NA SUA OPINIÃO,

Heraldo, jogando.de za

gueiro, fora de sua habitu
al posição desincumbiu-se

bem de sua missãQ. Anu
lou Maurílio e distríbuiu
bem .o jôgo. Foi mui'!;as vê

zes ao ataque chutar em

gol e com Perfeição e cal

ma endereçou a Sabino o

;passe para o 4.0 gol. T.eve

boa atuação apesar do jô
gQ violento. Nilson, foi um
dos melhOres JogadoreS do

campeonato. Como zaguei_

-ftAM?
R _ Infelizmente não o

vI, JogO não tenho idéia do

conjunto. Mas o diabo não
é tão feio como o pintam,
dist-o eu tenho certeza.

P - PODE ESTABELE�

cm UM PARALE'LO EN-

TRE O METROPOL E O

MARCILIO DIAS?
R _ O Metropol apro

ximou-se mais do profis-

CAMPEONATO PAULISTA

1° - Santos F. c., 4 p.p.
2° - Pclmeircs, 10 p.p.
3° - Ferroviário e Porto Desportos 16 p.p.
4° - Sõo Paulo, 17 p.p.
5° - Guorani, 22 p.p.
6° - Corintians, 26 p.p.
7° - 15 de Novembro Piracicaba, 27 p. p.
8° - Botafogo, 28 p.p
9° - Comercial, 30 p.�.
TOo - Esportiva, 32 p.p
T 1° - Noroeste, 34 p.p.
12° - Taubaté, 35 p.p

T 3° - Jabaquara e Juventus, 37 p.p.
140 - Portuguesa Santista, 43 p.p
Artilheiros: Pelé, da Santos - 38; Peixinho da

Ferroviária 21; Pepe do Santos 19 e Vavá do Palmei

ras, T 7 tentos, os principais artilheiros.

CAMPEONATO GAUCHO

10 _ Internacional, 6 p.p.
2° - Grêmio, 10 p.p.
3.0 - Farroupilha, 14 p.p.
4° - Flamengo, 16 p. .p
50 _ Pelotas e Aymoré, 19 p.;:>.

Seguem-�se Guarani, Floriano, Juventude,
Grandense, Cruzeiro oe São José.

CAMPEONATO CARIOCA

ro foi o melhOr. Anulou a
.. 1° _ Botafogo F. R., 2 p.p•••..

linha adversárla com seu 2° _ BangtJ 5 p.p.
jôgo habitual e a calma 3.0 _ Flamengo, Fluminense e Vasco 7 p.p.

que lhe é Peculiar. Foi, eu 4° _ Américo e S. C,.ristávão 9 p.p.
tretanto um tanto>pviolen- . 5° - Olaria 10 p.p.
to. Luiz excelente jogadGr Nos juvenis o Botafogo é o lider com 3 p.p. e

grande domínio de bola ao nos Aspirantes o Vasco OC1Jpa o primeiro lugar com

perfeito nos passeS. Mar- 1 p.p. O artilheiro 'do certame é o ovante H'enri�
COu belissimo tento. Sabi� I

que do Flamengo. O certame Carioca já rendeu a

no, é wn craque o avante quantia de Cr$ 56.834.602,00, a maior rendo foi de
<]0 Bocaiuva fez belos teu Botafogo e Flamengo domingo último com CrS •.•.

tos e sempre levou .o peri- 5.077.896,00.
go ã. meta adversâria. POS

sue grande senso de opor- CAMPEONATO CATARINENSE
tunidade e um chute vio� -

lentissimo. Precisa de maiS

ca�ma tanto com seus cOm

PEDRO PAULO MACHADO

REOATORES-AUXILlARES:

As 19,30 hOl�S foi reali
zado o Congresso de Aber

tura, no Palaei dos EsPOr
tes, seguindo-se "() desfile
das cinco delegaçOes e o

juramento do atleta.
Na -oportunidade, foram.

entregues troféus aos cam

;peõeS de basquete' de Join

ville. r.,••
Duas pa!\tIdas foram l"e

alizar�s no sábado.

Na ,)rimeira O Paula R:?,

mos abateu o Vera Cruz,
de Palhoça por 5 x 1, com Nesta f<l�e () B:<c�iuva

boa ãrbitragem. de Adlb foi mais \!oe�O e maIS ob

Nassar da FPFS. jetIvo. No 2.0 pencdo, o

Na. Segunda partida o :,ôgo se df:'s-;:."i.l'ola s�nsacio

Bocaiuva abateu o Jacare nalmente. MIlita movimen

de Itajai por 5x2, com ten- tação e bUs!a:1ie vi3:.'mcía,
p_ QUAIS OS ATLI:- tos de Sablno (4) e HeraI PQr parte di.'; lU jogadores

TAS COGITADOS? E SE do para o Bocaiuva. A ar- Teve f.j ·r. At!lb NaSS8f"

bitragem também. perten- bast:lnl.<:l tr:tballlC' para

ceu -a Adib Nass3.r. nlallt.'r .. dls":lplina em

Domingo, pela manhã, O camp,J. AIJ<: 3 mln.aos,
Vera Cruz foi impied(ls&� num �ontrz;aque. o Paula

mente derr.o-!:atio pe.o Ja� Ramo::; "t.u'. a gol Nilson
-eare Por 8xO. r�ba.·' ll,> bate :'"()I1!' pa.

Bela. vltôriu. conquistoU Na Partida de f,undO, ài; l'a a !r� ltt. ind· a p(>iota
o Bandetx.:tllte frente ao 10.30 hQras, o Paula Ra- se oferecer a Sabino qUI:!,
CorinQians' na tarde de mos abateu o Amê!"ica, 10 de cost.as 'Para o gol, em

domingo, quando se impôs cal POr 6x3, Coul primeiro l'ápida virada, Ul:J.rC:l sen

pelo escore dC vx1, fOrm/ll' � ten;po favorável de 'J:-:l. saeiQnalmente o 2.0 ten-.f)

do com Máj']o, lriucu, Tl1i.O, Assim sendo, ficaram {lo B-ocaiuva. Foi sem duvl

ár , Dlc1c, Dk�; ""{'lt"1, -te"tl"paT- dft;p'l."f�- ai o m!ti bel t@nto_ e

çar. tendo marcadil pata. o rell\:I titulO as �uas.. cqui todo o c.allllle�nat,o. ,O jõ�
I

�::..�:ti, .�ai�����·.,:. �es I :$,�orl�n� '���', ����_.>:�.l'l·Ií)�'lIi.l�'��,�c.:.B

MAURY BORGES. RUI LOBO E

':
GILBERTO NAH.AS

COLABORADORES: DIVERSOS

,R - Não tenho duvidas,
quando inIciarmos o caú1-
peonatc da cidade, a equi-

mos atingir a perfe1çao, Q

E�tadual exige reforÇos.
Porém o Presid.ente do meu
C!u·be assegura que o mer,
cado gaúche nos abesteea,
rã. Vamos ver.

A"ai - O - Avai - O _ Avai
AVAIANO: SEJA SóCIO DO CLUBE
DO SEU CORAÇÃO. UMA DAS GLO
RIAS DO FUTEBOL CATARINENSE

PARTIDA� DE
FLOfUANOPOllS EM

DIA� ÚTEI!: AS

9horas!
Tac-CruzeirOdo Sul

Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Bancários

'Delegacia Regional de Santa Catarini!
'AVISO

�

Comunicamos aos associados e beneficiáíias do
Instituto dos Bancários que se encontram em gâzo
dos beneficios APOSENTADORIA, PENSÃO, ENFER·
MIDADE, RECLUSÃO e ABONO DE PERMANENCIA

Rio ��LTg���Ç�, E%��E��fM��u;����E�U;,�Ll��:a�
reçam à tesouraria regional, ruo Tiradentes 15, 20

andar, afim de rec'eberem os importâncias devidas
relatiVos aos meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO,
até o dia 30 de Novembro de 1961, impreterivePrnen
te, quando encerrados os pagamentos do corren exer

cício.
Os pagamentos sâmente serão reiniciados em 4

de Janeiro de 1962.
Reinoldo Wendhausen
Delegada Regional
Estado de Santo Catarina

30 -II

Barreiros - Bonito local a quinhentos
metros do asfalto

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Dr. Frederico J-o�é Rol

IH rtuic {lo Sr. José Rôlla
t ()' de dona Maria Lulza
povôro Rôlla, nasceu r,o
(111\ 29 de Novembl'o;ie
Ifl60 na Cidade de SalVa

1101', Capital do Estado d:

13nh1a; formado em medi

('inil, pela en.âo Academia
d:! Ballla, veio, em segui
II:! ti fOl'matu!:H, para êste
r�.;tado havendo fi:yado re

�lrlt'ncJa na cidade de São

Fr:'1n«'is('o do Sul, de onde
n -onvue, transferlu-�e pa

r:l 1�1,l]'lanóPolis, nonde
rntecr'n. repentinamente,
110 dIa 14 de Outubro d

JfWI, I'om 31 anos de Ida
,li'. De um arbnm. publica
do m'..;la cld'tde. no dia 1-;

ele outubro ele 1958. pela
Unlilo Espírita "Dlscípulo,
.11' ,J('su.�", exu-ntrnos fI.� Se

�llltIL('s no-as,
. J)R,. FREDERICO R(ILLA.
A ];;�I·Imll" verudus POi

todo ('sic povo !';ôbl'(' o ea

,j:"IVf'I' �l<l Dt·. Fl'Nleri<�fl
nti!!:l não expr-imem o etc
mero (' insignificltnte na,

man!fe�(.,çõc.� rnrcmts o

vlLl�nl·es. que se Perde"'1
dilo cIo e�pi"rí!.o públtco

acm hajam, POt· rs-io, os
dirpto]"e'l de;:;La r'Ublicaçl'.o
qUe enfeixa em ::mte�e
urübnnte tudo· nuanto !l.en
tunos pelo illditô�o medt-o
I' Indo quanto fizemos Pel9
sun memória. E' assim qus
:IS soctodades cultas guar
.t.nn o túmulo dp �(IUS b"

n,'mérll0s·'. E ('sti a!l-;;ll1a�
olo: Unia Barhosa." - fl,itl_
".._-_

CARNEIRAS
COI"Wil"S de crtocôo

I
ou encordo compre-se

01"; 200. Poço-se bem. Escreva R.,ANCHO l�tCC, vt
1._ Ir.lnnrla, ,901 GUAIANAZES, Soo Pauto.

PINTURA
f'I1\'TIIRAS. IU':IIOIlMAS, vtJl.H,\NI:l:.I\(';\O ,,'
(:ON('ER1'OS llrt\("u\"l'ln :1- I1AINH \ I)AS mCI
CL"F.'r.,H; - Rua: ('(IlI'õclheiro Marra. UI _

T,'Ii'fone; :it:n.

A eou. MAIS PEftntTA DO IRASIL

Sargentos lerão
soirée

Os form:mdof! da turm
dr Sargentos da Policia
Militar do E;;�aclo far5n
realizar uma grandiosa soi·
rée, a ser rei1lizlld" nn, se

de do Clube Atiradores de

F10rlnnó]:olis, à A venhla
Mauro Ramos. no próvunr
dia 2 de Dezembro com tnt
pio ft� 22 1101'a�

Como se sabe as soront
d:Hlefl de 10rmaLuI'a doo:
novos sargentos cornos
tentes da Policia Militar
toram reauzacas on -em
com a presença do Gover
nador do ESlado e nuos
:lutGrlllndes, no QURrr<,1
General daquela Cor�'('r!1'
ção.

�.-13: 'NA��
,

€A. S m,,,,:;
f !,
, \ tOHllCOW!lOUtiOUGIIPO

L lIf n�VI

�d' "IItIsIfIIllt ...... ·"

Dr. Ayrlan Ramalho
CLINICA DE cnIANçAS
consuitae: Pela ma:..:.l1ã

coru hora marcaoa.
Pela tarde das 15,30 às

17,3f) horas.
Con.<.,,:tó"IO: Rua Nune..,

M:lrhado, 'I � I'" rmrtar -

.eteronc :'.7R6,
Resid§u"'ja: RU:l P�nN

Hnma. -;3 _ T>\lf1fr>ne 2786

SIM, SUO CaMIONETa É MDIS CORRO!

-��i

Você obtém dupla utilidade ao inst�lar em [s�� camion�tatr:b:l��ot:de a o CARRAÇO. Torna-se o velcul� per el.o para
'idealÇpara o passeio. Sua mercad?ria esta P�'OL:����o f:Ç�:i�1 ��r����:icontra poeira, furtos ou qualquel dano. Se P
com o confôrto proporcionado pela capota CARRAça

CAPOTA DE AÇO

CARRAÇO
tijlos' Iu�o . IUf€Ao . stnndard
para Ford F-100 Ch('vrot('! 3100

e Pick.up Witlys

• ampla visibilidade
• forração interna

ventilação perfeita
porta traseira dupla ou basculante

• protege mais carga

pormite lacração com chapa am�r&lo

Chevl'olet. Carlos Hoepckl"S/A Com. Ind. -- Ru'l

Kt;VENDEOORe��nrl"� 30 _ WILLYS - Oistl'. Produtos Naclonnis Ltda
.•
-

i��s��hd�r�nio 802 _ FORD - Irmãos Amln - Rua Duarte Schutcl 7-.�.

,- 'U
c.;..;:�:.;.�.':;"'-_:..:.y.�.;

"JIIP"lor· 4PORTAS
As�entos paroó pessoas.
-4 portas fodlilortl [I

OC8SS0. Maior IISpOÇO
paro o transporl' de

curyo. Tração aIO 2 ou

�ln$ 4 rodos e reduzida.

{la no mesmo alburu, Cons
ta o seguinte AGRADECI
MENTO: ;'A comi."?3ão abc l
xo assinada cumpru um
dever de l>éntimen':.'l a-;I'U
decendo âs redações dos

j�l'nai'-\ bem como as pes
soas QUe colaboraram pura
a publictls:ào do Pl'e:o.cntrt
album, o atencioso acolhi.
mento oue ceve a ideia
consignada� nas circulal'cs
que roram cllstribmd'ls."

... "Destêl·ro, 1.0 de Novem
bro de 1892. E assrnnm
aquele agradecimento os

r!igllos c1da,rã-o;; João AcI�l
pbo FC1"]"c!t'a. de Mello, Jo.
aé Bueno Vlllela.·e F:'I<>::'_
cisco de Assl$l Costa. Pa .. a
encena I' eSSa sdncera ('

sblples homenagem a 'TI.'
mór!!\. rio Dr. s'rotenco .ro,
sé RôlJa que em Flo-rianópo
)IR foi dcuomtnaoe O

APOSTOLO DO J3 EM,
transcrevemo.� em final. a

pagina linda 'dllouele al
bum. LAGRIMAS: Sôbre o

tllmulci do rnôço, caldo'- há
pouco nn arena pouse a lá
grtrnn �el'Cl)a, Filha de urr

gOlpe pI'ofundo! CopiaRa o

pranto cer-a, Humedeça li

fria lousa, onde seu COI'PC
repousn - Da� viluntaR do _

munrtor.. •

Respeitamo..; c Original r

ntendemo, á soliciUlÇao de
inúmpl"as pesf:.ÔaS simpaii
Rat':t'.es oue são do P0STO
DE SOCÓRRO "DR. FRF.
DERICO JOSE' RóLLA",
Caixa. Poiüal, 258, Flol'in
liópoliR, S. C"

o ÚNICO NA SUA CLASSE DE PREÇO COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS

:--:o n sua ompt·[:RU ou asna compauh:a .necessit.a de .trnns-,
1)(1("1(' Ris;l('lll:11 ice de pessoal, ou !'en'7.alllenlo dr Lttl'lTIU3 de
1!'flh:'l.lhadnr ....s. conhc('fl o f'Rp:l(nSO c econômico utilitário
".I('('p·' Lili, cl'sál modNo 10 I. d(' 2 portas, que pode trans
pOl'Lal' "Rt{, 8 pessoas pel'l'cilanlC'tllp acomodados. Sua dis�
t{m('ia cntl'e ('iX05, de 101 polc�adas, lhe garante' um rodar
1111160, além de e�('epc1011al eSIl,bilidarl(', em quolCfuer tipo
dn (lstl'tl(la. Apr(lsenlado ('m 2 modelos: tração nas.4 T'odas
e I'Nlnzidfl. Otl Lração em"2 l'oeb.'-I' somente.
O MELHOR CERTIFICADO DE GARANTIA NO PAIS, • m;;� •
c6ntor do dtlto da compro ou 12':000 km de "\.ISO; A WillY1��
proprietórios dos veículos de suo fabricoção a tranqüilidade ele uma com

pl(>lo assistência técnico, com excepdonol economia de ffianulençôri'.
.

Vá ao Concessionário mais próximo e peço uma demonstra�ão: êle
lerá prazer em colOcar os três modelos à �ua dispo'ição, parti q'uevocê mesmo experimente e comprove SUtis ytlnttlgens: excepcIonais,

UTILITÁRio "J[!p"
UNlvnSAl

Mul� leva, possUI Inl�

gutiTiivéTmaJfmilfllrr
do, Ex,culn qllOlqullr
tipo de trobalho, IlUS

piores condições til

t�mpo ou da leTreno.

- -
.

eUM PRODUTO DA WILLVS-OVERLAND DO BRASIL S. A.
_ WlII.Y!lFabricante.dos veículos da linha "Jeep", do Aero-Willys e do Renault, Dauphine - S, Bernardo do Campo'- Est. de S. Paulo

JUIZO DE DIREITO DA

SEGUNDA VARA CIVEL
DE FLORIANO'POLIS_
EDITAL DE crrAç_�o
COM O PRAZO DE
TRINTA (30) orAS

o DOUTOR DALMO
BASTOS DA SILVA,
2.') Juiz SlJbSHuto, da
! i'. Circunscrição Ju

diciária, do Estado. no

exercício pleno do �.q.r
go dc Juiz de DIJ'cita

ti(\. 2.a Vara Cívcl desta.
Comarca de Flod!ano
polis, EstadO rle San

ta Catal·ina. na forma
da lei,

FAZ SABER -a t.odo�
quantos o presente ed1tnl
com o prazo de trinl;a (30)
dias ,vit'em, OU déle co

nhecimento tivel'em, <JUi),
POr ��te meio, int.jma. 00!õ
INTERESSADOS INCER
TOS por todo o contclld!)
da. Detlção c {iesPa"Cho se

guintes, extraído dos autos
(le RETIFICAç.Ã.O n E
I\'REA, em que é requeren
t... ARGENTINA DA SIL
VA�

PF:TJ'GÃ-{) DE FLS, 2, 3 e 4

"Exmo: Sl': ··Dr. Juilz dc
Direito cle Va.ra Cível degtn
Gomarca. ·ARGENlJ'INA DA

SILVA, bra.stleíJtll, Vlüva,
domésUca, resiclente e do

micJ]iRda nesta CSlPital,
1101' seu advogado abaix'l

. "a>:alnlldo (00(',,' fl. ]) .. d�-

Vldamente . d.nsc� na

O.AJ3 .. Seç..'i.o .dc Sant.'l Ca
t,arlna - sob n. 1.153, cõm
csc�ltórlo :\ rua Jerônimo
Coelho, n. 1 _ 1.1) andar
- salas 9 e lU, telefono
3658. nesta. cidade, vem

e:""J)Or e requerer xV. Excla.
o 5eguint : Em n

,cütupro -de

� E D'IT AL
� *

rcnte compl�'ll de I\dcodll- cogitaI' de retificaI' n al'ell. do DecTero n. 4.857' discl-
do lerreeno no Registro. de plhH:un tais reLiflcaçócs;
lmóveis, transferln(lo, a;:,- se se tl·ata de simples en

sim, ao referido senhOr Vi- gano nft fomada das indl
tal Schiphor1z, o prédio e cações constantes do tl�U
re"pectiva. terreno com lo, como divergência· ll()

uma área dc quatrocento.� -nome lias partes, -erl'C),'t de
e oitenta metro!; ';tuadl'ndo'i moJl'agcm ou (ie 10C:ólIlZ:I
(480 !l:.2), conforme se vê ção, lapsos de ret'erênéh .. ,

pela. certidão allexa lDoc. etc., a rclificacãQ '111'0C�)!'
n. 2) r�t[lndo-lhe no sa-sp :Idminl:;�rativaffi"cn�('.
Rcgl"'t,,_o de Imóveis um� mediante requerimento do
âl'ea de tlpenas vinte me- intf'J'eHado, d"e"ãe que náo
tro� quadrado:> (20 m2J. haja llr,ssibilidade de pre
quando na. rcalida,je p(lS� juízos para "terceiros _ trt,
"ui c ocupa mnl'o m:l;�; 228). Mas, se 9. alwrat;'aQ i)

fundamental, Já não »a�'"
tará O aludido prOCeSilo n<l

nti_nlstrativo, l'I('nrto �n:.il)
lteeessãl'i:\" ação ('on'tf'1�)4
RU, do natureza 1'(>01 e rit,)
ol-dinárío, em qUe 'lemo
ObI1gt\.t,6rlameDte citadQs
tndo,; o.s inte,'esSndos (ar':.
227):' (Washington .(](I

t .... PaLI'I�io FCITt'il"él. c �l;,l

mulhcl' AliCQ Ferreira, um

tel"r9110 "ituado lle:,ta ci

d�dc, n.lma rUa prvjetada
que partia da rU1. l:>elmi')
ua Silveira, hoje denOmi
nada l"U" Antonb '::arlo!'\
Ferreira, que, .::e,�undo UI';

vendedoreS, aJlI'Ps�'nt.:l.va L':O;

�eguin�es carnctcl'i;;Ur:os:
A'rea. de Q.uinhentos me

tros qua<!lados ISDO m2)
'mai" (lU menocl, llu'dindo
vinte metlO.::\ í20 m21 (le
frente ,'1 referldit r�a. e .os

competentr;s fundes ntê 1)

ria, extre7lH1lcl.l J'lelo norte
com tel"ras (!� C:t.rlo.-; Bl'['�
si! e pelo sul com ditas de
Pedro Brul"'..(\ d:! Lima; 2._
A e!'\crl&\ll'a de compra .e

venda foi devidamentc
tl·anscl'il"a I�O Ite�istl� de
Imóveis comp'elcnte ,Iesl;�
COmal·ea. á fls. 198 cio u

Vl'o 3/F, termo n. 6.875. cm
4 de ncveniõro do roeSIl:o

nnii tendo 110"terlormei1e
a. requcrclll" (·.nn!'\tl'lndo no

Lrl'l'(''1o "-11.1 pr,'dIO íl� ti.lo
los c m:H)f'll':1, Confor:-T1('
Re vê pl'la c('l·tldfi.o do Re�

gistl'O dc Im�vels (Doc. n.

2); 3 - Em 27 de dezem
bro do mesmo ano, a l'E:

(j_uel'ent-(! l'e�olvelt vende"
a paro", -do tel:reno tJ.dqui�
ri(lo para o senhçr Vilcal
SCl"idhor,':;tz, tendo, ('ntão,
Con�taiarlo que na reall
õ$lue o terr('no rI� S'la Pt n_

priedlide aprcsentava. Uma

área mnlto snperiol" ã.que�
la declarada. pelos entno
VendedOres; 4 - En"tl�et'l.n_

(It'�mlnada a retifica'.'!ao.
ora pedida, aO OlicUl\ do
Registr:o rle lImôv�is com

petente d('f;t� ComarCa
Requer, alndn, t:ejam ou

vidas. alóm dOS c�nfron"
;t{lntE'� citados, 11S teflte-o
munhas Odmo Rafael de

Oliveira, residente a. :ruJ'I
Delminda. Sihell'�, 243

nesta cidade, � B:�nt() Pi

res rc!:.identeR a rua Anto'
ldo CarlOS Ferl'eil'it. 1011
também. neRt.a cid3.tle. D,I
se à. presellte o valOr O�

Cl'$ 2.100.00. N. 'I'êrmos P.
Deferimento. FlorlunoP:J
lis, 6 d� novemll]':J Jc.
(Ass.) ANTONIO K, GRTL�
LO _ advogndo"

5 - Qu:el'. agora, a. roque"
l·ente retificar no Reglfltl'o
de Imôveis a área do 1erj'e
lia restante Que, n� lcali�

dnde, tem duzentos e ...

onenla. metrol� quadradO':;:
(208 m2), af)rCSelltando a

tualmente as seguintes ài4

DESPACHO DE FLS, {I
"Citem-se 2n forIDa re
qnerida. na. lnlcla.l, Em:
13.xr.61. (A.�.) Dalro"
Bast.os tia Silv."", Juiz <II!

)Dirl..{to, ('m exercício".
E, pu.rn. filie chegue aO eo"
nhecllnent.o de todOS, mal}
dou exp(\dh' o pl'esent�
!"ditaI ClUe SPl'íÍ afixado 11\)
lugar de cORtume oe pubU
eado na. forma da lei, dado

da:; COisas", 2.3. edição. " Passado ne.si!, cldape de
1955, pág, 390); '7 - Pelo ]i'lorlanópolls, .'lOS dezesse_
I'XpoSf.o, quer a requerente t.e dias do m� de n.ovem
pl'opor, com de fato Pro.. bt'o do ano de mil illoveeen
:põe, -observadas ae rorma· tos e sessenta. e li m. Eu.ll!da<lesd(' estilo, a. pre- (Asg,) JtaJr José BOrb•�('nte nç(jo de retlflc99lo de (�.) Dalmo Bastos li
arca -c l·especl.ivo iegtstro. Silva, Juiz de Direito. f' '

ctt:tndo-se Os lnteres� exercl('lo". Conf.ere com oillccrtos Por edital e por original.

:��:�dod: ;;::��n; � JAIR BORB/\
>os confrOntantes .1oão O Fscl'lvii.o
Abreu, residente

-

a·ltua _ ....�---

Lauro Ltnhare�f( Ball')'O da •_ ..._ ........... b
PenltenCllÍrls.). nesta. rl

dade, e Pedro Bi"11no do

).,Ima, re8ldente à rua. DeJ_
mlndn. da· Silveira. 242,
tamb6m nesta eldlJ.!le, pn�
1':1. contestarem. Clt; não ti.

mcnsõe.o: e conflontaç5cs:
fren�(', na t'xtCnA:.i.O de cita
meh'os (801.), à. rua An�n-
1tio Carlos 1"<:11'1'( Ira; fUl14
110 ..

,
Jl3, D1psi11a exten.-:io

ltnlib, cem um liacl1O: a:l

1I0rtC, na ext('>ls5'l dI' trill�
til. e cinco mf'trC!! í:\5 m l.
('xf,t'ema. com 11!Oprledade
dI' Pedro Bruno rle 1,lm2.:
l'onfürme �e vê !1('la plant3
aneXa (Doe, n, 3); 8 -

"No al<t. 860 -eslabelece o

Código qUe "se o teot' do
registro <lc im6'!els :não
exprimir a verdnde, llwe
ri o lnt€-r�sss.do rccla.mar

Banos Monteiro em "Cltr<;O
df' Direito Civil _ DI-refto

LOTES
VBNDE--fSE LOTES _rI

LONGO PRAZO SEM .TU
ROS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



beças, cujas vidas est.ivel'am por pouco ameaçada!::.
Na entrevista concedida à Ridio Guarlljâ, disse o co

mandante da esquadrilha, t.er se demorado em Florianó

polis, motivado por uma pane no motor da aéronave si

nist.rada. Teria esse avião sido reparado em condições de

realizar essas evoluções? Ou o suficiente para chl'!gar até
o Rio �e Janeiro? São pergunt.as que me afluem a ment.e,
visto que, !:ien.do o piloto vitimado, mn dos mais Experi
mentados, e possuidor de larga folha de serviço, não se

admite erro tlcnico.

Que a morte desse jovem piloto, sirva de advertência,
afim de que alIlda não venha suceder, mal maior, pondo
de luto uma cltlade.

UNIVERSITÁRIOS TERÃO CASA
O Centro Acadêmico XI· de Fe�ct'eit"o.;: da Faculdade

cie Direito, ,com Q,appkl �Jl·eitõrb. tde(ifniyen:idade de

santa b!ta,:ina, eslk,t,:té'Cuttmã(l pa.'tà.�'àl.ilg'ar;�Msã\ -)lem
confort.áveis e amplas nas Jinedla�6es do centro da. cidacie.

Aqueles que dispuserem .de casas em tais condições e

f'st.ejam dispostos à aluga-las, queh'am dirigir-se ao Cen

tro Acadêmico XI de Fevereiro ou tratar pelo t.elefone

3032 das O as 10 horas.

NU1Joleão X. do (1marante P;;esidente

NOTAS
MAIS ESCOLAS

Em ato aastnudo naPas

ta da Edticução e Cultur.!l.
o Governador:: CelSo Ra
mos autOl'J!r.oU a. criação da
Escola usciada na. locafi
dnde de Barreiros, munIcÍ
pio de São José.

X X X

CRIA'nOS POSTOS DE

ARRECADAÇAO
Foram criados por ato

do Chefe do Executivo Cu

tartnense mais dois Pos
to!:! de Arrecadação.
O Primeiro dêles em

Braço do Trombudo, fican
do subordInado a Coletoria
de Trombudo Central e o

segunno em Laurentino de,
vendo ficar subordinado a

ColetoriA de Rio do Sul.
X X X

POSTOS' DE CLASSIF'ItA
QAO, PADRONIZAÇÃO E

FISCALI�AÇAO DE PRO
DUTOS VEGETAIS E RE_

:SlDUOS
.

Em ato recente, assint.do
na Pasta da Agricultura, o

GõV'el:nudol' Cellio Ramos,
autonzou a Criação de
P,oslíOs de Cla8�l.flcação,
Padronizaç:io e FL�ca1lza
ção de Produtos Vegetais
e ResíduoS, � dil'etamellte
subordinados a Diretoria de

S. PAULO - Círculos li- sucessão .estadual. Asslm�
sedes ao presidente da Re- o chefe nacional do P'tS,
-pública informam que o Sr. antes de janeiro, manteria
J<Qão Goulart estaria. ccgt, entendimentOs dom o Di

tando de apoiar o candida- retário Regional de São
to do sr- Carvalho Pinto à. Paulo para examinar a

Câmara de Braço do Norle solldariza
se com Governador

Continuam a chegar as
mensagens de solidarieda
de pela. atItude do GO"(r
nadar Celso Ramos, per
co-rende tõda a Zona fla
gelada pela ultima encheu
toe que tantos preruracs
ceueou a. vários muniClpio:;
de nosso Estado.
Destacamos lioje 'a m(,IJ

sagem da. Câmara MUlllci
pai de Braço dg Norte:
Câmara MubiClpal de

Braço do Nor�e, SOHcita�ã')
da. vereadora Olga HOj'l1
Arruda, aprcvoü envio de
mensagem de solidariedade
a altrutstica atitude de
vossa excelência que, nem
gesto de verdadeiro esp1r1-
to de humanidade, percnr
reu a zona flagelada, le
vando pessoalmente o cou
fôrto moral e material a,);,
seus habitantes, duj-antc a

te1rivel ca'-ástrofe que, l�
memévetmente .aSSOlOU o

prospere Vale

Saudações - TUribiõ. Sch
midt _ Presidente.

MAIS ESCOLAS
o Chefe do Executivo

Catarinense assinou ato na

Past"d. da EdUCação e Cul
tura criando a Eseola Iso

lada de Pe�ira, no Muni

cipio de Biguaçú.

Prefeito agradece
Em aco ass.oeoo recen

temente na Pasta da Edu
cação o Governador Celso
Ramos, autOriZou a Cria
ção de 20 Escolas Isoladas
e 2 Grupos ESColares no
florescente municiplo de
Concurdia.
O Chefe do EXflcutivo r.e

cebeu do sr. Domingos Ma
chado Lima, PrefcLo Mu·

n!cipal, telegrama de agra
decimento cujo texto é o

seguinte:
183 ..!... De 20!11-61 _

Agradecemos em nos:;o 110'
me e Povo muniClpio, a.t'Q
V. Excelência causou imen_
sa satisfação nooso muni
cípio, até agora pOSto a

margem govêmos anterio
reS. Saudações: Dommgos
Machlldo de Lima - Pre
feito MunIcipal.

EConomia e Assist.ência ao

CooPeratl'.ti....mo nos muni

citr.bs de P6rto União,
Concórdia, São Lourenço - -"-__

d'Oeste, lt.apiranga, Prãia
Grande e Crichima.

X X X

ofereceram, no espetâculo
despedida de anteontem,
uma récita Com versos . e

cantigas do Brasil. Na har:'
mania d� vc:k.es, na apu
rad.a. .se,llslbilidade dos jo
grais, o públiCo $nmu wn

pouca úa vida. e dos C"s�
t.umes ae vários Estadós.
Melhor qu.e quaisquer Çoo�
Itll<entárlos, falaram sõbro o

êxito artistlco dos visitan
'les oQS aplausos da assis
tência.

GEPE
O Governador Celso Ro-

mos assinou ato subordl
nando diretamente ao Ga�
binete de Planejamento do
Plano de Me:as do G(lvêr-
no.

O Secretiil'io Executivo
-do Plameg devera dispor
sõbre sua compisição, de
vendo supervisionar seus
trabalhos.

RETORNA O SECRETARIO DO INTERIOR
. _

E JUSTiÇA, IE.qu�paraçaOJlar���senta�os e
Serão pagos no dia 30 os oito milhões para as sloDlslas do mUDlClplO de SIder6
Obras da Penitenciária do Estado - Outros Medida de grande arcan- aquele munic�lo,

ce e que visa atdnglr- gran- cando-o na Primeira.
de camada da população sentido evitar grlt
de SlderópOlis. é a solící- justiça humildes tra
tação do Deputado Walde- dores aposent<ldos e
mal' Salles, para que, ou- siDnistas aquele m
vídc o pienárlo da Assem- que desenvolvendo o
cléta Legl.;;la!.lva, lôssem mo c pense trabalho
exPedidos ao Presidente serviço de cxtl'açito
João Goulal't, ao Pruruéiro carvan vêem-se em

MinIstro Tancredo Neves e ções salariais ínf
.ao Ministro do Trabalha aos muníclplog vizilllu!.
Franro MfntorD, despacho' Cr1c1uma, Urus!:!8Jlh,
telegráfico, no sentido LaUrO Mullcr, muito
equiparar (IS pezpiDnistas bora sendo integrante ..
e aposentados daquele mu- ma bacia Cal·bOnifel\.
nicipio, rue embora. exar- JtllunicipiD grande p
cendo Jgilal atividade, não de carvão onde se a

percebem igual salário insta�as as compaDl!
minimo 00 dos demais mu- Siderurgica xacionet e
nicipIos da bacia carbolli· Carbonifera Treviso.
fera cetarínense. Vossas DIgnas Pl'O�
Damos, abaixo, a indica- eras apresCn_amos r.

ção dos parlamentares, se- tosas saudaçôes. Joao a.

����a do texto do deepa- tivalet Pires - PreSld�
Senhor Presidente:
Os deputados que �stt.e

subscrevem, repreSen&an
tes da. região sul d,o nosso
Estado na Assemblfêa Le

gIslativa de Santa Catari·
na, vem, na f.arma com I

que J>rcc(ü�ua <O Regimento
Interno. req·ue�el' fi V. Ex

cia, apÓS 'ouvido .o plená_
rio, sejam expedidos as

autoridades abaixo numc

O Egrégio ConSelho Unt- radas, o texto telegráfico
que l:Iegue:

contatos
Retornando ie Brasília. e rei, de relevante iuterêese

llbol'dado pela l'eportagem, para o Estado de Santa ca

(I Secretário do Interior e tarina.

Justiça, Dr. Paulo Macari-

ni, adiantou-nos que a ver- -------

ba destinada as obras da

Penitenciária do EstadD,
que vão além da casa dos
oito milhões de cruaeírce,
deverá ser paga pela Se

.gundu Pagadoria do 1'e

acuro Nacional, na data
lixada de 30 dO' corrente
crês.
eeuentou (I Dr. Macarl

ni, a bõa 'llCQlhlda do Mi

nistro da Justiça, e o Pron
to atendimento que as re

partições competentes- do
govêmo rederei lhe dispen-
saram.
NATAL DO PRESIDIARIO
Em contato com a õía. de

cigan-es Souza Cruz, o

Dr. Paulo Macarini pleiteou
dos seUs dirigentes, cola

bDração para o Natal dos
detentos da PenItencIária.
do Estado, aoS qualS deve

rão ser distrlbuidas, de
600 a mil carteiras de ci-

garros.
NA IMPRENSA OFICIAL
Em nome do Governador

Celso Ramos, o Secretârh>
doO rnteri.or e Justiça, es

téve visitando as dependên
cias da ImPrensa Oficial

da União. com sé<le em

Bra.silia. Trouxe b Dr.

Paulo Macarini, valiosas
infonnações para a IuturQ
edificação da I:mpren�a
Oficial do Estado de San
ta Catarina, conforme é o

desêjo do govêrno do Efl
tado .

.J

MEDlDAS ADMINIS1'RA
TIVAS

Adiantou ainda ()J Dr.
Paulo MacarInl, que em

palestra com o deputado
fedel'al D.outel de Andrade,
foi-lhe Comunicado que
aquele Parlamentar deve
rá Prol?õr, dentro em bre
ves dias, medidas adminis
trativas na Câmara Fede-

LOTERIA DO ESTADO DE SANTA

amanhã

CATARINA

Cr$ 800.000,00

Por Solicitação do Mag
nifiCo Reitor, ausent.e des

ta CãPital, o Pl-ofessor Re
nato Bar!>osa representou
a UniVersidade na cerimõ
nia àa elltr�a de espa
dins aos alun.QS da turma
de 1961 do Cu!'so da For
rnatão de Oficiais {ia Fôr

ça Militar de Santa Cata
rina, realizada no Quartel
da CorpOraçãO.

'

X X X
Foram encaminhãaoij á

Divisão de Ensino Supe
rior (IS processos referen�
tes ás nOmeações para Co..

tedraticos Interinas da Fa-

;:��::ri���ei��a�� �:i -----------------
Kardec de Melo e EugêniO'
TrompOws}cy Taulois Fi
lho.

Notícias da Uni
versidade de S:

Catarina
O Professor Ferreira' Li

ma, Magnifico Reítoj- da
Universidade de Santa Ca-

tarina., seguiu, li 28 do Cor

rente, para Brasilia, a firo

de participar do grmpôstc
de Reitores. que se reunir{�
de 29 do cor-rente a 2 de

dezelllbro próximo.
Sua Magnificência. apre

sentará varias trabalhos.
referentes á dtnamízaçao
untversrtárta. Do Rio' se
guiram! para Brasília, con
vidados par SUa Magnifi
cência para assessorã-lo, o

Professor George Agostinho
da Silva, Arsistente Técni
Co do Diretor do Ensino
Superior doO Ministério de

Educação e Cultura, e o

Dr. Ruy CaBaço Barbosa.
XX X

--�

versitário, em sessão de 27

do Corrente. elegeU o Pro

fesSOr Luiz Oswa1à o

D'Acampora vk-e-Reitor {ia
Univer:;;idade de Santa Co.
tari.Ila..

...x X X

XXX
O professor 'Polidora San

tiago foi eleito Pelo Egre
glo Conselho Universitário
para seu repres�n'tante,
junto do Conselho de Cura

dores.

ta e mobllizat o partido govêrno lederal na
para. a campanha. O sr. te conjuntura. Desta
João Goulart estarlt\, real, neíre, o Presidente da
mente, bem impressionado pública retribUiria
com as manifestaçães do de um esquema �
governador de "são Paulo apõio de CP ao seu
revorãveía a. consolidação no.
do regime e a. atuaçuo do

o ESTAD-
O MAli AlfTICO DIAIIO D� SAHTA tATARIHA

FLORIANÓPOLIS (Quinta-Feira), 30 de Novembro de

Soldados da Fôrça Pública Estadual conduzem a cadáver do tenente Durval
Pinto Trindade paro o Quartel, onde forneceu por algum tempo, sendo de

pois levado para o Destacamento de Base Aérea, onde f�cou
em cômora ardente.

Desastre aéreo com um aparêlho da----

Esquadrilha da Fumaça
Doral€ci!J Soares-

PaI' pouco, a nossa cidade deixou de ser palco de um

desastre de consequênctes previsíveis. Sim, porque além
da morte do piloto da aeronave, que morreu no exercicto
da sua profissão, poderiam ter morrido. dezenas ou cen

tenas de pessôas.
80u das pessoas que condeno essas evoluções aéreas,

principalmente reausadas sõbre as cidades, classifico os
seus realizadores de Irresponaaveig ,POi3 não sendo a se

gurança do vôo, cem por cento, permanece a população
em insegurança. E é apreensivo que assisto as demonstra;
cões de evoluções aéreas pois que já houveram outros de
sastres cesse natureza.

Inicio êste artigo dizendo que poderia ter sido um de
sastrc de consequências lrnprevlsívels, visto que se o avião

eungtsse. na sua descida fatídica, um dos no,;S03 colégios
de ensino. onde centenas de crianças assistiam as aulas,
estaria hoje a nossa cidade coberta de luto, fim conse

quência da imprevidência, de nossas autoridades rcspon
suvote pela segurança pública. Creio até existir uo código
que regula as atividades eéroneunces, dispositivo que
proíbe cvoiucões de aéronaves, sôbre as cidades populosas.
E se tal existe, porque não se cumpre? Até que Píoriauó

polis oferece condições próprias para essas evoluções,
pois temos êste Imenso espaço entre as nossas bahias. En

tretant.o a sensação dos pilotos estâ sôbl'e as nossas ca-

INDUSTRIA SIOERUR
GICA

O intel'êsse pela implan
tação da Indústria s)derúr_
gictt 'também se incluiu nos

>projétos que o Oovl!rno
CelijO Ramos (lIlCalm�nhou
aO Plano de Emergência,
cuja comissão coOrdenado
ra se instalou no ItalUara
ti'. Govêrno atento à reali·
dade catarJnense, não po
deria escapar, ao do Sr.
Celso Ramos, Q Imp.ortan:.

'

.....
te aspecto econômico.
A SIDESC, complemen

tando a SO'llELCA. consu
miria ene!'gia por esta Pro
duzida. A 5IDESC está pro
jetada. pàra produzir 100
mil toneladas por ano de
lin�es. •

A mobilização derecursos
para tal investimento é da

·órdem, enll moeda estr.an
geh-a de 22 milhões de dó
lares, e 4,5 ·bllhões de' cru�
zeirüs, em moeda naciollál.

ATIVID;;''; C�LTURAIS DONATIVOS EM DINHEIRO RECEBIDO PElA LBA PARA A
• �::����;,:., d��'7::,�';;, CAMPANHA DE SOCORRO AOS FlAGE LADOS

'

da Paullcéia, Que tem o
.

patr.acinlo da Diretoria de • NOME IMPORTANC1A

Cultura, do Estado. ,
TRANSPORTE ..•......•••.. ....•••••••••.........•••• CR$ 245.963,50

•

Os artistas bandeirantes Sra. Antônio da Lapa ••...•... . . . . . ••• .•• ••• ••. •. •• •• 100,00
Moradores da Rua Clemente Rovere ••....•....•........ 306,00
Idelfino e Brasiliano Souza • . . . . . . . ••• ••••••••••• . . . •. • 405,00
Envelope selll nonle

......••.......••••••••• •••.•••••••• 307,00
Senhoras do Ribeirão da TIha (coleta. D. Chiquinha) •••. 6.085,00
Soldado Oswaldino Quadros 10,00
Coleta efetuada em Sto. Ant.ôllio . . • . . • . •••••••. . . 8.060,00
Sub. Tenentes e Sargentos da Policia Militar ••.... . . . . • • 13.360,00
Dep. Atilio Fontana ..•.•....•••••••••••••.••••......... 50.000,00
Ouvintes mirins da RadIo Diário da Manhã •.•.•.• _ •.••

Dr. Diorgenes GOllles .

João A. Gonsalves ••...•...••.....•.••••••••.••••••....

Alvaro Santos ••.•.••.••.•••...•...••••..•.••••.••.•••..

Anônimo .......•••.•...•.•...••.••••••••.••••••••....•

Grupo Escolar 1rineu BO':rnhauscll ••.•.•.•••••••••••••.•

S. S" em 2'; de novem
bro de 1961.
Dep. Waldemar SaBes e

outro�.
Telegrama a ser expedi

do ao Presidente Joáo
Gou1art, aO Prlmeir.o Mi
,nlstro Tancredo Neves e

ao MinIstr.o do Trabalho
Franco l\tontoro:

,

Assembléia Legi!:!hltiva
Santa catarina, a.provando
Pl-oposiÇão do deputado
Waldemar Salles e outros
senhOres deputados vem ::;0
licitar' Vossência determi-'
�nr medidas urgentes afim
seja considerado o nlunicl

pIo de Siderópolls, inte�
grante bacia carbotúfera
nosso EsÜldo, para efeito
percepção salário nunimo

,

(urso de HeJl1ilt.
logia

o Centro oe EsLudOli
1.0 Distrito Sanitário.
motor do Curso.e HemIo
t.ologia, 1llinistrado til
Prol. Michel Jaml'a, r
veu conceder diplom.as
que particip.aram do tC
rido Curso.
Cada diplomü será a

panhadO de mna Si,.
dI! HematologIa de artodl
do PrVprio Prof. Mlcbi
Ju\IIra Q sUa equipe •
cializada do HOspital dai
ClínIcas de São Paulo.
O Preço do diploma, jllll'

talllente Co ma monografia
serâ de trezentos cruzel�
para fOrmados e de duzen
tos cruzeiros para aca�
micos.

As pessaas que' Irequeu·
·taram o Cur.so e interessa'
das llêsse o.ssunLo dcveri)
procural' o presidente Ôt
Centro de Estudos, lt
Biase Fal'aco,

dià.ria:menadas 14 às 17 horas, a

Felipe Schmidt, 46, sob
do, a fim de assinarem'
diploma.

Leio num órgo de 'l'ubaráo, que o atual governo
está tntravando o progresso de Sombrio. Elltre os en

traves, o referido órgo cita o seguinte, textualmente:
"mandou retirar um\jeep (caindo) que est(tvu ser'
virldo à Prefeiliura.

Não é perc1so ir muito longe:
Premero: Se o jeep (caindo) era da Prefeit.ur.. '

pedir ii. Justiça cuique SUU7lt.

Segundo: Se o referido jeúp estava caindo, era

êle, e não o governadDr, que intravava o porgresso. Til?
xxx

E o gozador ao ex-governador:
- Sim senhor, hem? Vendeu a sua pracinha pll"

blica também!!!

�
x x x

,

O PDC arrunjou um interventor fora da. sua. igre
ja. Mas, pelo que se vê e ouve, democrata cristão noVO
vai esvaziar o a.priSCo.

xxx

_ Nação cristã. não deve manter n:lações cO)l). a

nússia!
- Exemplo'l
-O BraslI!
- Ah! Pensei que fôsse a ItâIia! ! !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


