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I Justiça potiguar acolhe
ação contra govêrno

do Norte, em reunião de

NATAL, _ O Tl'lbu,,.;r ontem, determinou o se-

de Justtca do Rio Grande queatru das ações da "Pe-.

Faculdade de I Medicina de

Santa Catarina
A Diretor-ia da Faculda

de de Medicina de senta

Catarina, cem sérte em

Florianópolis, à rua Fer-

����I o.�i;n:'s ��s��içõe�O���
exames vestibulares estão
abertas no horár-Io de a
às 11 hOl!Js e dali \6 às 18

horas atê o dia vinte (20)
dn corrente mês. O núme-
1'0 de vagu.s no primeiro
ano é de vinte e oito, e os

vestibulares serâo realiza
dos na' segunda quinzena

�I�a�e����[�á �O�i�I���h. fi-

A Um Moço Sem Ideal
nUBENR -DE AHRUDA RAMOS

Depois de Lauro Muller, li mats luminosa in te

hgêncin entre os catnrínenses, o nosso Estado � tem

eventualmente ii frente ela sua administracão o

mui", moço elos governadores.
Segundo informa A GAZETA, de l° do corren

te, esse moço, ao receber de seu pai as rédeas do

�OVê!'llO, uürmou pertencer "a uma geração nãc

idealista nem revoltada. mas realista" .

Vindo (Ia pi-esidênciu da Assembléia Legislat i
VII, ali não se ateou pelo mérito, mas por transações
pagas ii bO"H do cofre aos intermediár-ios, os quais
- diga-se de plLs!!ngem - cobraram aos tru idores

por-centaaens estronõmícns pelas correrageus inde ,

COI·OS'\!!.

!\'a chefia do Legistattvo, o moço. hoje gnver

nador, deixou-se teleguiar, engolfando o poder em

desci-êditu tão estut-reeedor e perigoso que \JS senho
rcs deputados: par prudênciu e defesa, t.iveram qU€

reth-nr dos séus veiculoa até �\ma chapinha indien

U,)\"a de membros te!!i�l.ad()n::�,
() i'�ali�mt). ;)ois, desse m. 0), ;'1. te,",h� di) Ptl<]l:!'

político. foi' des�� nuipe. De que' qualtdude serú, no

gnvér-no, é () que se pergunta.
Um moço- ucumpliciad., com "panamás", com

aposentadorias imorais, com leis; cj-iminosns contra

o erúr-io, não pode, em \'erdade, pertencer ti uma ge'

l:H;fIO re\'oltadu. �em pode ter ideal. :;-.;rem pode sei

MOÇO, senão no Rentido Cl'ollu1ógico que lhe dA ;,

r1ala do lla>icimento, O seu realis;mo, esvasiado da

ifllaginaçflO «(ue leva ao ideal, é cópia carbônica

de imediatismo, de OI)OI'tunismo.
A\}I·O\,.,;it!lr a oCllsião - serÍl um sklgan perfei

io pal';l :I sua fi!osofill l'calista, em fase de bO�s;l'

:10V[I.

Ã desoladorA COllfisf\[to de!f\e moço dêvemo;:.
OPlJl' ils forças morlli.'i, vi\'as e pnlpitante.!\ nos; Que se

projelaram pelo valol' e que, pel·tencendo à >H\,l ge'

r:"J.("ào, têm a autenticidade de representá-la..

Aludindo'se li '"fol'Çt"I>i morais", alude·se a Josê

Illgenieros, (l apóstolo que as indicou aos verdndei

ms; moços;, l)l'I)"lI \·�·lo" re,dizado;; pelo mérito e não

]l('l" oportllni�ma.
O mérito, flenginnva êle, "cQ!lquista'se, vale pai

si mesmo e nl'ld,\ o pode diminuir, porque é lima flín_

te�e de virtudes individuais, intrínsecas."
'·O,� juvenH (lHe 12:o;quecem essas

des vivem genuflexoH, l"er,<lendo' homenagem
tlObl'eza nlhein pura :,lcançar a própria; abar'
rotando_se de cargos e titulas, medram mai�
du {[ue resistindo com firmeza à tentaçào dn
domestitidllde. Cegos por llumel'O$OS apetites,
chüg'am :1 crcr. finalmente, que os; funcioná·

l"Íos dc mar" vulto sfw os homens de maiOr mé·

rito, ha·llituillldo_se 11 medi·los pelo número dl"

L!vôl'es (jue !wdem dispení'lll"." (AS FORÇAS
MORA1SI

O imor\:ll pen,<;adol' nrgenlÍr.a não podia conce·

Uél' mol.;os "n/ia idealisla:
"Jovens silO Oi:! que nâo têm cumplicidades

cum () paSMl.nO, Atenea inspira a HIll imagina·
çüo, (já pujança a Meus braços, encendeia seus

("ol'açõell. A !!el'ena confian.::a num ideal CQl\\'el'

tü sua pala v!':! em sentença, !:leu desejo em im_

jJéI"iu, Quando sabem (lUerer, aplanam'se ante a

sua \'olltade os cimos mais vetustos. Seiva re·

llm'a([Ol'H dos povos, ignoram li escravidão da

l'ul ina c lIi10 Supol'tam o conúbio da tradição.

"Cllda vez que umn geraçilo envelhece e

sub,"lilue o coujunto das .';U::Ui idéillil pOI" abas-

1a1"<10:> apeUlefl, a l'i<11l. p(lblicH abisma'se 1111

imond id:l(le (l un riolênciJ., Ne"::.�a hOl"a devem

os jovens empunhai' u Facho e prollunciar o

Veruo; é �I\lll misMio l'el\Cllar u mundo moral e

nelü.� IIssenl;tl� n e"pcralll·n_ dos povos que ,Ir

dcnlc1l\enle desejam ampliar ai\ base:'! dll jus
ti<,:Il."
.................

"Os joven:,-. rujos
gentemente J"ir·:\·se,
GCI'i)ç-iin. mio pOr seus

Jlíl'ito."

id��is '���ri���' ·i11t�ij·
conRtituem um/l :;-o"a
anOIl, mas por seu es·

trcbráa' pertencentes ao
Estado e nue ser-iam vcn
dldas pelo governador -t;i
narte Mariz. Desse modo
foi \�c()li1ida u medida so
licitada pelos cldadãofl Ma
rio Vilar, Adalberto Souza
c José Maciel Que, através
dn advogado Helio o.nvêo,
propuseram n:\Quele senti
du urun ocão popular con
tra o Executivo.

o Tribunal decidiu PÓI
ci-cc vote)" contra três
votando a favor da medldà
Oi: desembargadores Tullo
Bezerra, zacnrtas Cunha,
João Vicente OO[.!. José
Gomes oeste e João Maria
Fur-tado. Votaram contra
o, desemba.readore; Flo
riano Cavalcanti, Jose Viei-

1'01 3. Licurgo Nunes. O ore
dia do Tribunal de Justiça
esteve repleto de pesso�s
que foram acompanhar Ó

desenrolai' da "essão e a-

precisar a decisão. O ato

daquela Côvto teve slmpli.
tica repercussão cm todo o

Estado,

H., D.e. E AGRICULTURA

Segundo declarações prestadas pelo governador Heriberto Hulse à reporta
gem do Diário Cartoce, a Agricultura nêste Estado foi aquinhoada com al

guns milhares de cruzeiros. Infere-se, dai, Que êete importante setor da nossa

economia tenha tido um inlpulso espetacular. Sabemos que isso não aconte
ceu e. para demonstrá-lo, puhlicamos II foto acima, tirada ao longo de uma

estrada no município de Lajes, há Vlí,rio$ meses. Por outro lado) tentes fide

dignas informam que trator ainda se encontra no mesmo local. .. só mais
enferr-ujado! Um trator abandonado que espelha uma administração! Assim,
concluímos Que: ou a ngrâeult urn nada recebeu; se lhe foi destinada alguma
vet-bn. cstn não foi aplica da� ou o reportor é um grnndissíssimo gozador.

Reunião �o P,�,D, Nacional em Brasilia: �ia m
TElEGRAMA ·DO SEU PRESIDENTE AO GOVERNADOR ELEITO CELSO RAfYfOS
o Partido Social

Democrático
realizar) no próximo
dia 10, em Brasília.
importarue

" rcuniaé.
onde serão aborda
dos palpi tan tes as

suntos com referên
cia à posição que de
verá tomar no próxi
mo ano frente ao no�

vo govêrno que se

instalará dia:H do
corrente'
A comunicação nos

foi fei ta at.ravés de

telegrama do sr, A
maral Peixoto, Presi-

Ia rá
dente do PSD nacio

nal, enviado ao sr.

Celso Ramos, ·gover
r.ador eleit� p�r t
quera agrêmiaçéó.

O texto. do lelegra-
ma:
r c Gcvcrnador
RalTlos,

Diretório Regio
nal PSD

Do RIO -- GB
Tenho prazer convi
dar eminente compa
nheiro Diretório Na
cional para reunião
Partido em Brasília
no dia IOde janeiro,

ACIDENTE E PROVIDÊNCIA

Ontem mesmo o �!.

Celso Ramos seguiu
para participar da
reunião,

.

Antes) pó
rérn, irá a São Paulo)
onde participará da
reunião com os go
vernadores da Bacia
Paraná-Uruguai e vi
sitará as obras dã U
sina de Urubúpungá.

DR. RUBENS DB ARRUDA RAMOS
Honlens. existem Que,1 por seus ;atos, pela sua con'

�l:rlacoenri:���eilli�eúid�ae s:!i:ad!er��:�:;urt:�l.aA��ei��:
.Se�a�is��,n��op:���°tf�a<!:"ta�d�e��r:� 1���r: eRdi.:r:
nuto de cinm i>n.rn baixo, ,contrasta enormemene com o
seu carnter. que é íntegro, nobre, intransigente no cum·
]lrimento do dever, Amadurecido na imprensa. da sua
pena brilhante têm saido trabalhos notaveis. Na poli,
licll, como Secretú,rio Geral do PSD, cuja causa defen.
de intl"ansi�entemente, mas �em nunca descer ao ter
rena da deslealdade, tratando os adversários ii altura, é
um incam:áveJ. Na dire�ão dêste matutino, há vlírio.::

��:�s;l:si����t�IU oa t.�����l���odd:O!��� �.: ::::lí�io��le:;:
�������a f��:l�:rldeademq�!:n���o�f':� s;��:�.id� ��i�:�ed�
sua Ilmizade. A nossa homenagem, Já tardia, molivada
pelo fato de não termos circulado no dia de ontem, Jl{llIi
fica, com os nossos mais ardentes desejos de felicida·
de!<. exlen.Rivos à sua dignissima- famitia.

Especialista no Diagnóstico e Trata-
mento do Cancer da Pele, e Doenças

da Pele, Em
_
Nossa {apitai

nó��fl��u�i���e�e �:rll�f�!: ���di:� d�������!>o� ���
onde l'eRlrle, o dr. Jo!'lé slgtente da Clínica Dcrma

Schweidson, no�!'!o con�er· tológica e Sifiligráfica da

rãr:co, Faculdnde de Medicina da

DUl�nte os dias da sua ��;;��s��a�eh:f� ��r�tni�!' ,Seleção de
��éd�c��!i(��ü�ld�� c�;� ��r������c.: �� �:�;i'��
��a��a t.��P�;!j�t��den.��� ��s ��él��:�ft�ilas� ���!�� Basquete Não
l.°AU����;.1 clínica .<lue po!'!. ���� ����Tifi��. sua butnrl-

Irá a Fortale,za:
JK Prestará Contas ao Povo Dia 17 Falta Passagens
RIO -

Em todoll O!l círculos es-

Diretamente do Salão de Exposições do ����;�v�{to e��é�i�ta�ljatoV��
Paláçió da Cultura (ex-s,íde do Ministério da !Jelecionado catal'lnenfle de

Educação), o presidente Juscelino Kubits- ����eJ! gnO��r��r as g��:::
chek dirigirá à nação, no próximo dia 17 às ��r:i�' (�e ��:t�����i���;u�:;
21 horas, uma prestação ()e contas do traba- o t"mpconnto nacional

lho administrativo levado a efeito, durante o ��:��de��rtedaTO::J���Çã�
seu govêrno, ��t�:reg�tr���ue��e�nte��

O pronunciamento do president� da Re- der.se cCom o presidente do

pública será tl'ansmitidq por uma cadeia de ��d:rÚlti��I���tOáti��zen��
rádio, complementada pelas estações de Te- �enr����t!�t;�R�egU�a/�;��
]cvisüo do Estado da Guanabara, v/lrde :\ caplt!ll do Ceará.

Celso

às 18 horas quando
decidiremos sôbre as

suntos maior impor
tância atualidade na

cion'a1. Peço eonuini
car possibilidade seu

comparecimento ou

designação represen
tante. A t e n c i o s a s

saudações Ernani do
Amaral Peixoto, Pre
sidente".

--x--

Pa!'alela' ii Xel'êu RHmo�, foi nbel"ta uma rua ]leia
Pl'cfeituI'1l i\1unicipal. em terreno baldio ali existente. A
("on1l"ibuiçfto de melhoria Pl"upol'c.iollada pelo �H·. PI'e_
feito foi aceitll com nplauflos rerais, De!lemboc&ndo na

\'idal Hamos, iniciada na D . .Jaime Câmara. a llQ.Ya rua

:Jl)j'iu nO"\'a!:' l)erSpectivas ao ,cmbelez:Jmento e j)l"ogl'es'
!lO da (·apital. �() domingo· último, no entanto, verificol1_
o'e no seu inído. um a.cidente que po\" s;arte mio fez "í
timlls, Um jipe, que lentou IhI'-\flar. dolou IIté os vidro!l,
i�to em virtude de lei' passado com o rodado dil'eito jUfI'

..

:'rie' ,,�;.��
.

���' id�;i'!l',' 1��I�h�IR�;' �;'a�d�;a �:��:�:�",i��ledn�ah��i�",����. rC��\·:ld�h�j\�:r�a\·�rlratet�rfl���
os po\"()� podem e>:peml"." lerra amolecida e daí o afulldamento. T:io logo o SI'.

Comn (lido i!isO ê lindo junto a triste rOI1_ Pre(eilo te,'e conhecimentl! ,lO aC'Ídente, mandou, Pll.!'!I

� ._._fc_;t,-,"�p�o,__um__"m__o,_o·_'. �1�s�llC'�����ci�ib�n� �JSrll��r�I���� P:�f�;���I"O foram llllClll'

o &tAIS AN'fIGQ DIÁRIO DE

I

f Coli�a�ão
a�oian�o
Juscelino
BRA'SILIA _

Os I)rl'sidentefl do>; parti,
d?s_ Que compõem as 0»0-
>;u;ues goiana!'! llirigirão
hoje um maniresto à Na�
ção, no qual expõem as

razõe!'! de seu anero ao no
me do se. .Juscellnn Kubi
l __chek flc Oliveira a sena,
dor peJo Estado de (,�ás
e ce comprometem n lu
tnr, dentro de suas agre
miações, em b.vor êessn
eandtdatura. ....

Além do deputado Alfre
do Nasser, presidentn do
PSP de Goiás, subscrevem
o documento os rrs. José
Fteury IUDN), Domingos
Velasco (PSB), oíetãrro
Mena Barreto (PL), oc
ncscc Bretas (PDC) e

s'ranctsco Lu�ovico (PL).
asse pronune.hmento co

letivo, aras ta, virtualmente,
a pcssdbúldade do surgi
mcnto fie nunlcuer candl
<l.ato em opostcâo a JK.

Deputado
Joaquim Ramos
e os ferroviários
da fASC
o prévtdeo te JK acaba

fie assinalo decreto fazendo
reverter à Rooe Ferroviá
ria Federal a I!:fltr'ada de
Pert-o ,1:.lJnt:'l Catarina. Con
forme acentuou o deputado
Joaquim namos, nue acom
panhou com Interêsse as

gestões crue culmmaram no

ato em ouestêo, deve a

'greve rios servldore� da
quela ferrovia caminhar
�/_, ra !:eu término, uma vez

que as reivindicações do,�
n:esmos; estarão implicita
mente atendidas. O movi
mento em questão, incia
do a 23 de dezembro. tem
caU!;aflo enormes prejuizos
<10 Vale do Hajai, onde a.

EstracJ.l <l.e Ferro Santa

Catarin� atl'ndc ..

Satélite ECHO I
Aparece à
População
Causou sen!lação ôntem

à noite, P. aparição do sa

téHt.e artlfical Echo I, nor

te-nmerícano. Poudü ser

visto de dia e especil,l.lmen�
te à noite, que ei;ttava b.·
tante clal'a, sündo "!leu ho'
rárlo entre 21,49 até 2:3,55,
a 21 e 29 !!,raufl acima do
horizonte, movimentando
se na dlrecão sul oriental e

norte ol'iéntnl. Se-u lbma
nho é bem ma.lor de uma

estrela CClll'.um, com bas
tante ;''Jminosidade, ofere
cendo um belo I'spetáculo,
que há dla� vem deleitando
a população florl:wópoIS"l-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA T. (. -- DIA 8 � INAUGURAÇÃO DA BOITE DO LIRA T. (.
����������------ ----------���.-------------

Para aJm�tar bem, depois de sua A Morte de Um Cabo Eleitoral
caaa, QUERtNCIA PALACE HOTEL W

FINAL DE CRO::-'HCA COM PASTEL DE DESPE- (PRAZO DE 30 DIAS)
DIDA - MinhH crônicn tNOR$la CalJital) dia l° do cor· De acórdo com a Lei n. ,Agradecimento - CONVITErente, na 4{ía linha (última fl'as2) lê-se "E TRABA- 246, de 15 de Novembro de
LHO TEM", 1955, em _'leu art, 1.793 � 1.0, A família de José Alves Cal'riço llgradece a LodoR

Entretanto, e,�cl'e,'i - "E O TRABALHO É TEU" convido a todos os Interessa- \lue comparecel'am ao seu :>cPultilmento e enViarillll
A,penas ttm al'ligo e um tempo de verbo recheando dos pelos restos mortais'da� telefonemal) convidando aos ]>arentes pessoas amigas

o ]Jastelsinho. pessoas const.antes da rel(L- (llll'a a misf'ill de 70 dia 1111 igreja de N!,l!;iln SenhOI'a no
Olll1'os viràQ c antecipadamente já vou fazendo ção t.tbalxo, Inumndos nesta Ro><arlu !lO dia 5 às 7 hOI'as.

minhas escusas no ledo\' ('omplacente c amigo. NecrÓpole, cujo prazo está AnteCipadamente agl'dece a todos que compal'eee'
J!: que crônica ou <lue mais for, sem pasteis é ban_ termína<lo, para no prazo de l"1:�1ll a este ato de fé cristão,

deja vasia, trinta (30) dias a contar ---------�---------------

O l\fIRAMAlt GANHOU CtlCHt NA PRLMEIRA desta data, !'cquererarn exu' P A R T I ( I P A ç Ã OPÃGfNA - Pal'n que lodl)s vi!'.sem que ele continuaria mação, arrendamento �u ,3- "

no 1061. foramento .dos l'espectlvos Tertuliano Cardoso \'\'a. :\I:\rio Cândido da
Sabemos C0m Ill'azcl' que tal continui(lade não se terrenOl) ou Nichos para de- e Sih'a

dará. pósito dos mesmos, sob pena Eulerp S. Cardoso
Ele vai mesmo receber picl\l"ellldas 1101' todos de findo o referido prazo :<er Tem o prazer de pal'ticipllr ao'� parentes e pessoas

lado:>, feito PO!' esta Adminlstdação amigas, o contrato de cnsoamento de fleus filh""os Vilmn e

lSINALEIRAS APAGADAS CONTINUAM - Por e removido!! os mesmo� para Hisoleto,
outro lado, algumn� f;innleil'as de eomando do trànsito ° OSllual'lo Comum: I
"ontinuam imItei.';, npagada" e o que é pior, exatamente Aau,alia Bernardina da!
nos pontos de mais movimento ramo na rua Felippe Cunha. Rodrigues, Almerinda
Schmidt e na Alnmedn Adolfo Konder,

I
Gercy Bittencour' Silveira,

Ora eS!'la, poifl, já não foi dito? Antônio Gonçalv('s dos San-
Falta de l,àmpadfl-s tHlqll�clas· Que não e_xistem

_ I�O tos, Bernardino Geronimo
pequeno depOSIto da tURpetOl'la á qual cnbe ,a nete�"al'la Delfino, HenNlito José "Le
� 1I1'gente providêncin, mos, helilllL Vieira, Iria de

Lâmpadas da iluminação pública tambem "â�'ia$l Oliveira, Jorge GOllzanga,
npa�adas, Inclusive nn Prll<;n 15.

.
José Manoel V('Intura, João

ARBORIZAÇÃO DA PHAIA DE BOM ABRIGO - Luiz TriOla, Ladislall Paulo }.<'lol'ianópolill, 2 de janelo Mallliel Rosa Alvo.';
l\ pequena praia dc BOM ABRIGO é, pode-se afirmar, Oliveira, Marin da Concei- ro de 1961 Segundo Tesoureiro _ Rc-
a únicn no E"tndo ao que l'Iabemos, que "e encontra ar A ';Ala-Moça do Pal'tioo nato Cabral Teive
horizana.

1""---.----'1
Social Democrático", leva ao Coordenadores - Dr. Ro-

,., e��l�e;a'���,,':���a": �:;::;��'p��:�:.:;..�:',:, ";'":':;� CO�10 E GOSTOSO ""h"";m,,,'o d, v.s. que �;i�o�i da 8;1". D'. N"êu

\"('llham II desaparecei' do locnJ. O CAfÉ ZITO -�l:�:a: :��:li��edi�!_;�a�OI Dlretol' c� Propag'anda _

,1.' "!lmh�!l que produzem ainda se tornam uma
Presidentes de Honra.. _ HenriqUe Ot'tlga

------------------------
__

lil1(la ",·l..,:lH·,llll,::'�t), DI', AderlJ3.1 Ramos da Silva Conselhn Flzcal _ AlonsoA:< l\l'\'l)rf'� ('�ti\O ('(Im a,� :'aize"l completamente ex

p d Dr. Francisco Grilló Machado, Nilson Goulart

!lM·I;�\t!"UI1UI"," (':<lIi.) perdendo a seh';\. erueu-se Preslrlente - Airton Ger- Nílton Ooular, Walmor Sil-

('''II'I' se \l'. mio I)odem ficar f,lHlnclotladas, pOl'que SO�lcde�p�����ente _ Clovis vaEs���;n��,�����lIar me--

1���7;��il�:�::� � �):::�'�U�ul�it��II]):�es��ril�!lODiaql�: ��.���:l' f�: Carteira da Caira Econõ- B, Farraro recendo fi atenção de V.S,

,;II'\C lle um programa de 3$lsistência conlinuadn, mica Federal Santa Catari- Primeiro Secretário -

pe-,
subscrevêmo-no\ com estima

I na de n. 4.6'7'7 ta ,erie, A Mo Paulo Flores e distinta conl'ideração

I
Sei. !In)" illfol"l)1iI,110 de pesoas residentes naQue n

1
lilllln pt':lia, qlle I:unbem ela;; poderão prestaI' "Slllt cola_ ��:soa.e�I;:r=r e::óllt::I�a::� I tó��:U;::t:ecretáríO

- An- Clovie��t:;;;raro
,()l':I���ã. l�:�e c2�;et:t;�cl:��:��:!la�ejarn tomadas.

(liMe jornal. ! Primeiro Te�oureiro _

��
u

pROGRAMA DO MÊS"
JANEIRO DE ]961

DJA 5 - CINEMA - "0 AMOR ).,UNCA MORRE" _

Jane wvman e Van Holmson
rêucla Palaie

_x_x ......

nadar Dr, Doutel de Anüra

de rei-am a nota de destaH
qu'e durante a movrri1ent-·tl
da noitada que esticou atê (

��t!e��e�!���t:n:: �i�::âã� 1
do Querêncla Pal.ace Hotel.

Sociais

DIA S - DOMIKGO - EKCONTRO DOS BROTI
:\HOS - Inicio às 20 horas

�C�I����(S �I�abe A���{' l�$Q�: roido Cmvalho, sr e sra dr.
Fernando Bastos,. SI.: e sra
Nevlo .'\..IUillll, sr e sr-a, Vi
"alll0 GaMfaUes, sr c srn

O veterano doS IIOSSO"
dr. Telmo Ribeiro,

...
srta.

clubes S<K:inis comemorou o A�a Helena B_au.er, dr, Pau
Reveilloll. '\rtisticame�tt' _lo C�bral, Stlvla Hoepcke
decorados ;salões do Clube

da SII.va, Robel'fo Lua, O Yara. B, Kasting serâ
Doze �e Agosto, movtmen- moço do eonhaqut;, Tania Princesa, O Broto elegan(('
teu-se naqueles salões o Fialho, DeU!1I Peíxotu Fi- visi.tou a cidade de JOillVill2

"eocterr'', para a mais a. lho, Margot Paim Lu.z, Le- e muitos Princlpes üearam
legre nette 110 alio, Lind,a. da Cotrin, Ado "Petuse, �'! apaixonadof;;,
festa, com lindas toiUeies, gina Pereira Oliveira, dr. -x-x-

num ambiente de I'eq�a- I'auro Sabino, Ruth Pe�e)- Festejou idade nova, �o
da distinção, ..\!lãs são sem ra Oliveira, acompa1imldn dia 31 p. p., o dr, armímo

jn-e assim, as reuniões do de seu noivo, Yara Kas- Boabaid - O conceituado
Clube Doze, fmpossível ci- ting, "" e sra'dr. Delfin P, advogado, recepcrcnou amt
tal' todas as p<'!.soas pre- Peixoto, sr e sra Jaime gos emr sua residênci� com

sentes .àqllcln inesquecivel Abrallã, dr, Nereu RamOR m�it.o �is(!Ue, Desejemos
noite do J<e.veUlon, quando Filho e sra, sr e seu Ma-

feltcltaçoes,
já se sentia entre 0.'1 l.re!Wn uoer Brandão, sr e .. _';I Acá
tes, a animação d,; earna- ci(! l\oIello, sr Nilviu Scusselvat.

... I àc(hppanhan_do sua noiva
Contu.do cOlls�uimus ano .srta. �ilda Boos, Fernando
tal' a, )H'CSCnça de: sr e sra. Carvalllo� Yara Pedrosa.
dr, Aderbal Ramos da SiI jornali"ia Paulo Costa Ra- informados, lUarcnrâ para
va, sr ti �ra dr, Egenio T, mos, Vera l\tol'Ítz, l'aulp*, 'o '"illndo social da ilha.
Taulois, sr l' sra dt', Cintra, Oliveira, InarlelH' 'Abrahã,

,;:�ri'tz� :;ae �:;_����i",e'!': �i�:� �;I:a:r:i���'Fr:�::� Estamos inforntado,; tam

t9 G, da fo'Ullsca, 'sre!fra co A!.s.i�, Magda 'fu"'::õ'tjIJ ��; ri��r:e�'���i��en��M. Wilson Abrahã. sr e SI'a Ir���(;'tI.. ,;l�eIAa, ,Adt�:4 Rymuilo breve/...presentarâ{!m

���t�l�foU��iU�,o� :rsr� ��: �:�to ll7er=� U�nt�a� ��;:il�UI��� l��%��� om novo

Alcides Araújo, llr e sra dr, Marina Ligocki, Diva Car-
NewtuII d'Avila, SI' II "']:ora valho, Saul Linhares., He
Cláudiu Oi Vjcenzi, SI' e ara Jui.�a li, Carvalho, Zoõ La
dr, flarultlo Castelo Brat?eo Cl;l'fla, Raquel Mello
l)e��mbarga(Jor II e r cJ)�o --:- x_,,_
:��Id;:;:, R:;�;:'�;�:I�:. ,Mai\ uma relÍnião elegan

Dja�na Araujo sr

eJ3.ra
r. te.�i(tece�' n.o restauran

Ald< Luz, .sra 'Otilb' la�' te y U�;'C.Ja Palace na

IUw, r I' sra -dr,'�A I\J-do �;ó�i ;�e .. :��l��'a co:�}�G,o,n�es, sr c sra Fio, sbelo Bliíck-tie _ Multa serpenSdva, �r e sra Osmar Nas tina,'.animação e gente tum

cimento: RI' e "I':t. dr, Ha- b('ffi bonita. Ligia MOellma
nu e seu noivo o vice:-gover

DIA 7 - SABADO - SOIRt=:E com :1 "ORQUESTRA
SUSPIRO nF. ESPANHA" - Mesas eecre,
mrta

DIA 10 - CINEMA - "TRAGICA FATALIDADE"
lflegal) '"'= Edward G, Robinson" Nina Foch

DIA 17 :-- CINEMA - "LABAREDAS DO INFERNO"
'- Richard T'odd - Michael Redgrave e

Ursu!a Jeanes.
V[A 22 - "E:SCONTno DOS BROTINHOS" - Ini-

do nA 20 horas.

Il)IA 24 -

�!��:r�h���e �U��� :��o��RtGO" �

.[HA 28 - SARADO - "GRITO DE CARNAVAL" -r-.
Inicio as 22 horas - meSHS na secretm-Ia.

DIA 31 - CINEMA - "CASABLANCA" Hum.
phrev Bcgnrt c fngrid Bergman A neva "8oite", qlh' �erá

inaugurada domingo proxi
mo 110 J'estaurante do Lira
T. Clube, segundo estamos

-X-x_

O casal (SI' e sra Odi (Li,
la) Varela, está de para
bens pelo nascimento de

1l1I� filh!r�I_Od�nf',
à.UrPil'O.. de .. E�ll?-t:hl;l, .t,a

fam&tt ol'qlles7rarã.U� ab'tt·
lh!J.ntanl a movimenta.da
soirée que acontecel'il. sa
bado noR salôes dei C!U"ol
Doze de Agosto.

,/}/7e __ ::::_.!!�of�i!�����"��!i!j.
�n '.I'RfI\IONIO I Jacob J'atucio, Osmal'iua Cemitérios PÚbllcos, em Ita

Alhninistração Geral du .. Ce· Nunes Salltos, Pedro /lquj· combí, 12 de Dezembro de
miterios Pbúlicos do Pereira Tiburcio Ramos 1960,

Cemiterio de Itaeorub! da Silva. '16,506 - 10-12-55 J\olarçal Cardosu NeU.
EDITAL N. Jl4 Administl'ador Geral

Risolelo e \lilnla
noivos

Fpolis, 24/12/60

ALA-MIfÇA
Partido Social Democrático

DIRETORIO REGIONAL

paulo c, ramos

Foi muitu a conl ra-gôst., que o deputado con

cordou em subir o môrro para (nzer' uma sita de pê,
sar-e ... à viúva de Joüo Anisio, r-otortsta do govêrnc
e companheiro fiel de nlemorã\'eis campanhas. poli
ticas. Quem o convenceu fora!'l outros dois membros
do partido, tnvocnudo, sôbretudo, o grande amor que
JOHO Anísio sempre devotara a cnusn que defendiam:
"companheiro bom estava ali",

Véspera de 31 lá 80 foram os três, moi-ro do
Chapecó acima, eritrecortando n l'esPil'açiio orezau
te com imprecações e remtntcêncfus:

� Em campanha ainda vã ln, mas subir êsse
mÔITo assim, de graca, é duro! Só mesmo na cabeça
do.! '

- Me lembro da campanha do Fernando para
Prefeito .f izemos um comício do nrrcmbn aqui;
quando se vtu. ê"lle,� vagabundos votaram todos no
Menezes.

....:.... O pior é ",e essa viúva vier de coisa, e querei'
dai' uma facada; cu estou duro, já vou avisando,
Quem inventou isso ê que pague!

- Você é tnzmto-meemo, puxa! O que êssc c a ,

1';\ fêz par ti n110 se faz. para um filho, e você fica n
í

a resmungar.
Acabaram chegando no UIIITUCO, onde tiveram fi

maior surprêsa de sua, vidas, excetuando, uatarnl
mente a derrota uns últimas eleições: quem abriu a
perta foi o próprio ,João Anisio, lépido como uma
lebre.

- Deputado, que surprêsn ! Que é que há? En
trem, entrem, não reparem, 1\ cnsa é de pobre.

Um <los membro" da pequena comltíva, dadn n

acreditar em espü+toa, principiou a suar. O:; outros
dois (jlledat'am�se completamente mudos, sem snber
como explicar motivo da visita. Oasuefnvam daqui,
desejavam Feliz Ano Novo dnli, mas .ni'tO_coordena,
"um nada, ..Atê que um dêles, mnis despachado, .lcn
bou confessando:

� Olha, você não vai le\'J\l' li mal, mil!! nós vie�
mos aqui porque pens:wnmOi! llue \'ocê tivessc mor
rido. Viemos dar pêsame.� ii \'iti\":-r:' Quem nos disso
foi o Abelardo, motorista lá da Secl'etal'ia,

João Anísio empalideceu, e :lCabou por falàr:
- Bem, eu ti"e mel'lmo um grande désgôsto com

o re.�ultndo de5MS eleições, mM não deu para ma'
{lu' não, doutor. E ainda {IUero E::>tar \'ivo para vêr
l'is!'les "a.('anas descel'cm o PnláclO.

Aeabal'am conhatel'nizand(l com um butiá've�
lho {Iue João Anísio reservara para a passagem do
:UlO. Saíram todos levemente tocados, sendo que o
João Anísio já estava enJ'olando II língua, À poda,
se.despediu, muito agra�ecidt:t Ilela \'isita, jurando
eterna fideliilade ao partido:
\

___, Deputl,l.do, em 62 eatan\o,� i!Í" hem! Parle dei
x:�CJue ain,da hei rie vê!' essl� tLll'ma cllind.o dO\gllJl�l<i, Eln 65 hjuda'l'ei o di', Hel'ibel'io fi subir ne nó\ib
:18 escada� <lo Palácio dúm a g"raçfl de Deu:!! O tom.tio vai seI' gl'a.nde, doutOI', ol'a ;;e vai!

'

5 E ainda gl'ita,'a, qU:\lJdo ('i> tl'ê� Pl'oeminenle!!
tlde'ni;;tas del'-Ciam:

- Em 65 estamos !:í, doulm'! 65, no duro!
x x x

MO�'I'eu, on�em, coitado, Tomou um !IO!'I'C na
passagem de ano, e estitol! definitivamente as cu
rJelfls,

Não havia. no seu enti!rro l'inR"uém do partido
pobre João AnÍ!o.io.

'

FAlH/COil
LEMBRA

CIRCO

···:.L····

No Brasil, como no mundo Inte!rO, OSRAM quer dizer
lâmpada ... e sempre a melhor tãmpadll, Por isso, quando
Você precisa de lâmpadas, tembl'a logo a marca OSRAMI

LÂMPADAS

OS
PARA O BEM DOS SEUS OLHOS!

CORRETORES
PRECISAf3E DE fi ELEMENTOS ALTAMENTE CAPA,
ClTADOS, DINAMICOS, ENTRE 23 A 30 ANOS DlE:
IDADE, Cf INSTRUÇÁO SECUNDARIA, APRESENTA.
çÃO IMPECÃVEL, PARA TRABALHAREM COMO
RELAÇOES PUBLICAS EM"- IMPORTANTE REVIST,.,
E JOR:\A,L DESTA CAPITAL, POSSIRILIDA'DES DE
GA),;"HO SUPERIOR A CR$ 30,000,00, I::-;rÚTIL APRF.:
SENTAR-SE :r:ao POSSUINDO AS QUALIDADES EXI.
GIDAS, 'f�ÂTAR NA._...RUA JO�O t'INT.O,,,g,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O .lBTAUO" o MAiS ANTIGO lJ1ABlO D.I. B. CATAlIlLU, l�lol'illnóJlojjti, Quarlu-{l!ira, 4 de Janeiro dt_19_61 _

Conselhos "de:'''Beleza
l\JANCHAS BRANCAS DAS da). ,ventivo consistindo, pr-inci-

U:-:lHA� Quanto aos casos de pnoimente, em evitar os jú
Dr. Pires mnnchu-. brancas flue se retendes Choques. Locnl-

Jt muito comum observar apreseat am sob o aspecto mente e como meio de dia
em individuoR de ambos os de pontos OU estrias admt- terce se podará recorrer aos

sexos c de qualquer idade te-se que pl'ovenhtam de vernizea opacos, Também é

pequenos pontos brancos traumausmos que deter-mi- posaivel pintar as - unhas
ou estl'iMI esbranquiçadas nam a �.eparllção da unha com uma solução fraca de

Ice nlizudcs no corpo das do seu le� com a infiltra- ecetna atê igualar flua côr

unhas das mãos ,c. visiveis çâo de pequenas bôlhas

dei
com a n,ormal. Oualquer J

r-cm a maior facilidade. ar entre as celutas u n- outro meto de terapeuticn
As estatisticas revelam gueais mal cornificadas, será ineficaz. 'IJ que essa anomalia é encon- POl'iss_o é qu� ess�s anorna- NOTA: -=- Os, ,n?ssos lei.

trnda em mais de etncoenta Lias suo mais vistas nas tores poderão sotícttar qual'
)l01 cento das pessoas. mulhel'es! sujeitas com mais quer conselho sobre ° trn-IO nome científico pelo rreuuencta 1105 �equenos e tftment� da pele. e. cabelos 1
c ual se denomina li colora- reiterados choques trauma- ao medico especIalista Dr,

/:10 brnncn das unhas é tiros por ocasião dos cu i, Pires, à rua Mexiec, 31 -I[eucontqnta e dai a deaig- dados estéticos das unhas, R.io de .rnnetro, bast.ando en

naçüo de leucontcute pon- sobretudo quando da :emo. �'Ial' o presente art igo deste

tunda ou estriada conf?r- ção mecnurca da cU,hcula. Jornal e o endereço comple-
me as manchas se exterio- O tratamento sera pre- to para a resposta.
i-izam pelo tamanho de uma

C'nlte<:a. de alfinete ou por

sulcos n-ansversets e para
I(,llls,
As vezes toda a lamina

nnguea l é branca caracte
rizando a molestia chama

da leuconiquia total, ano

malin entretanto rara,

A!; mnnchas brancas das

unhas das mãos aparecem
:-;uhitamente e não mudam

de nspectc, eliminando-se
pelo bordo livre da u�ha e

_ _ _ _ _ --'- _ _ _ _ -

de acordo com o cresclmen·
II -A RA1NlIA DAS BICICLETAS, acha-se apare

lo deln, Como a unha se �'e- /1 Ihada para consertos, reformas e pinturas de

unvn em cent., e vinte dias
/1 qualquer tipo de uic iclntns e tt"ic�c1os, cO,ntando

íacil é de se prever o tem-
II pnra isso com um corpo de mccnmcos e pintores

110 llece�8ário para �ue de-
// altamente especializados.

snPru'et_:am, II
Vejamos, agora, as cau-

sns deS!las manchas,

Quando se está em face

rlu um caso total, isto é, em

que a coloração �ran.�a Os lotes são ligados, core um t�tal de �3,75m do

atinja II tinha pOI' llltell.o r rrente por 2Ç),00m de fundo, em esquma, lo�aliz�rlos nas

deve-se pe'nsal' numa '1�1'l'1 proximirlades da Escola de Acrendíves Mru-in heirc.

gum (:úngenita ou farm lar"
Preço de ocasião. Pagamento fi �lsta,

:Isf,in:dando-se, tambem, os
Tratar à Rua Presidente Coutlnho 11 - 'I'eleto ,

que :�I�P�'�i\:c��:���s (p:�: ne 2215.

(ORRETORES
Pltl!:CISA-.8E DE 5 ELEMENTOS ALTAMENTE CAPA
CITADflS, DINAMICOS, ENTRE 23 A 30 ANOS Dl!

IDADE, CI ,INSTRUÇÃO SECUNDÁRIA, APRESENTA· IÇÃO IMPECAVEL, PARA TRABALHAREM COMO
RELAçõES PUBLICAS EM IMPORTANTE REVISTA
E JOR�AL DESTA CAPITAL, POSSIBILIDADES DE

GANHO SUPERIOR A CR� 30.000.00_ INúTIL APRE
SENTAR·SE );",\0 POSSUINDO AS QUALIDADES EXI.
GIDAS, TRATAR �A RUA JOÃO PINTO, 9,

II �.II
li r
:: I
I,

t
Vende-se Dois Lotes

LEIA
Panorama
A REVISTA 00 PARANA

em tôdas as bancas C;A, DE CIGARROS SOUZA CRUZ

Jaci Rêgo Barros diciona sua atuação às pe- Pois bem, é a êase voluu- s: dec id iram a ser

vOluntá'\da
Campanha, e trubnlhnn

A Campanha de

EducaçãO\CU�j�ric.ades so.ci�is e .�eo'l tário que nos diuigimoe, r-ios da Campanha e que, do conosco nesses- grandes
de Adolescentes e Adultos gnlÍlcas das varras r-egroee. neste instante. por isso, já conhecem o seu núdeos que são as favelas,
tem, como campo operacic- não obstante ser idêntic� o Pois motivos já históricos Setor de Relações Públicas, vocês estarão agindo uno
nal, todo o terr-itór-io braai, problema a. atacar: a extln-; (que aqui não cabe examt, onde acertaram idéias a1só como educadores, mns

leirc, I�'l'ande poligonal g:o-Ir;ão do �nalfabetismo, _
nar) , o Rio' de Janeiro, ou, respeito escolham as fuve·lcomo apóstolos, situando-

,�I�;:'(��:�' ,,�:eo;: t���:::amlle� deU:����,d��e�l-a;:eC�;-I�I,�� �:�,s ::s���:en!� s:u ve���� ,��a��:'a �:�s ca:��i d�u:t�! ::/: o ����Çjl�od�e s:�c�:�'��
«m ham, milhares de co�,pa.1 avulta � figura daq_u:le q.ue redor, (> �m seu centro, .ao analfabetismo se traduz ,e�1 para solucionra Uio gl':lVe
1r.f'il'O:! nossos em brasllida- se colo-:ou na poslçao Slll- de�envo!vlmento fantástico dewrdem sem I'umo deflUI' problema,
le. E êsses companheiros gt:lar de funcionário sem tí- das favelas - aglomerados do (pelo menos aparente'j (Colaboração da Campa'
!stão sem armas para qual, tulo, e "em remuneração: é populacionais - que já mente), até ·que a agitação nha d� Educnção de Ado·
luer competiçfoo trabalhisti· u \'oluutádo da Campanha; avançam, audaciosamente, internacional lhe venha ao les.centes e Adultos _ SR,
ca de que re'sultem melhoáli:l é o bl:àsileiro que assum�u, pan\. a' casa de um milhão el'.contI'O_ I TOR DE RELAÇõES P(J-
para lillllS existência!;, por' gratuItamente, d compromls· de ha.bitantes, Vocês que AS!lim, c_Orno Voluntál'io BLICAS),
que. na hora da escolha, o so de alfabetizar o seu iI'- t •

-_�. _

::;::�:t;,"dO ganh" , p"re mão m'i'. humilde. CRÉDITOS SUPLEMENTARES NO GOVERNO HUm
(De :Julho a 20-12-60)

Secretaria da Viação e Obras Públicas

CENTRO

l'raca Lauro Mi/Uer
(Jardim tia Praia de Fora)
case na praia

Praça Lauro M.jiller
esq, Rua BocalUva,. .

Casa cf frente pi o Jardim,
Rnn aoemuve, e para o Mar

nua Cnns<,lheiro Mafra esq.

nua pedre ho, funclos

llua Almirante Alvin
Trl'renos

Rua Brlg. Silva Pae9
Tcrreno

Balneário
j'errenos

'e!'SJd -eu �ouaJla.L

Rua Copacabana
Chocara dc veJ'áneio c/4.
900 m. cf piscina de 50 III

ENSEADA DE BRITO

Viaduto:
Rua São Jorge
Terreno
BARREIROS

Loteamento Florianópolis
Terrenos

Rua Apiai
Terreno

Rua POl'tella
Terreno

(tua Fúlvio Aduci
-

CflS:t (cfPI':tia particular)
Rua Visconde Ouro Preto
Ca�a e Terreno

Avenida MaU\'0 Ramos
'1'(,1'I'ello

!tua Altamiro Guimarães,
casa

ltu:! Ahnl('. [,:!mêgo
'['('('I'rI\O

Hill! ,1o�ê Elins

BOM ABRIGO:
Casa

ouaJJa.I,
CIPJloJ 01113un:3101

OU'IV1I3D 00 mlllOl-\!

CAPOEIRAS

GOSTA DE CAFÉl
ENTÃO PECA CAFÉ ZITO

Peln razão mesma (Ie
lItual' em tôda a "nstidão
tel'l'itorial do nOflso p3í�, a

Cl'mpanha de Edu('ação de ..... _

Arlolescente!l e Adultos con�Terremos
Rua Juca (lo Loi(le r-Des"
P-edrn Silva

Rua' Des, Pedro Silva
ChacarÍl. cf2.600 m.

(.('/Pl':tin Ilftl,tieular)
lllla Cans, Mafra
Ca.�ns

A(iltONOl\lICA:

Hua Frei Caneca
Te:'remos com vIsta p/a
hal':t. sul

COQUEIROS

J:lnlim Ribamar (Praia do

Meio)Rua Frei Canecn
Tf'rl'tmos

ESTREITO
nua ,ltaynundo Cõrrein
CMa c/100 m.

C3!l1\
1)/0 mllr

OFFRF..('Ef.lOS PARA PAGAME:\TO r" �n

Mf.'$ER, TERRENOS COl\'f óTIMA LOCALIZA'
(',\(l, RU,-\S .JllrA DO L010E E DF.S; PEDRO
�ILVA.

lNFOllMAÇOES SEM

COMPROMISSO E IDA

AO LOCAL.

�fmóveis
\I.,,,, �, ,,,,:•.

Rua Felippe Schmidt_. 0,° 31 - Bala 2-A

Decreto n.o 1925 5 de julho 346.000,00
" 1942 13 de julho 144,000,00
" 19!'iG 13 de julho 2,500.000,00,

� " I!H13 16 de julho 6!l5.48(i,40
" 1978 22 d, julho 80.048,40

1981 27 de julho 3,682,206,20
1991 3 de agosto 500·,000,00
2020 19 de agosto' 443,500,00

" 2022 I' de :tgosto 171,750,00
" 2026 24 de :tgoflto 35,000,00
" 2027 24 d, agosto 600,000,00
" 20!i1 I. d. setembro 2!iO,00O,00
" 2072 27 de setembro 151.950,00
" 2083 7 de outubro flno.ooo,OO

2<l88 12 de oululJro 281,200,00
" 2090 12 de oululJro 600.000,00 -\� ..:..
" 2091 12 de outubro 830,000,00
"

... 2108 I' de outu11ro 4,566,1}O
" 2115 24 de oillubro 1 ,375. 4!iO,OO
" 2125 26 de outubro 2. 07!í. 000,00
" 2129 2. de outuuro 38_000,00
" 2161 9 de novemb,-o 250,000,00
" 2161 I. d, novembl'o 500,000,00
" 2188 26 de novembro 979.000,00
" 219n 29 ne novemlH'o no. 000,000,00

2202 2. de nO'vembl'o 2,000,800,00
2221 12 de dezembl'o G?. 000.000,00

" 2224 12 d, dezembl'o 25,000,00
2242 16 d, dezembro 862.618,40

" 2248 21 de dezembro 1 .500,000,00
" 2249 21 de dezembro 1 ,200',000,00

145.110.776,50

�
.

..iT'
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Florianópolis, Quarta-Ceira, 4 de Janeiro de 1961
�--�------------------------.-----------

"O .STADO" O MAIS ANTIGO UIAIUO UI �ANTA CAl'ARIN"
--------.--__------

COMO CAMPEÃO DO BRASIL O PALMEI�AS ESTARÁ NESTA CAPITAL A 31 -- A representação do Palmeiras. de São Paulo, estará a

tuando na noite de 31 do corrente, perante o público ilhéu. Teremos assim, a oportunidade de ver em ação o campeão mundial Djal
ma Santos além dos internacionais Humberto e Julinho. O ponta esquerda Cruz, que figurou em diversas seleções argentinas; o cen
tro avante Romeiro,possuidor de um grande petardo; o médio Jorge, o destacado Chinezinho, além de Zéquinha, Aldemar, Velde
mar, Waldir e outros. Verdadeiro desfile de astros do futebol paulista e brasileiro para o público catarinense. O adversário do onze

r palmeirense deverá ser uma seleção do Estado. Entretanto, como existe[l1 dificuldades para tal caberá. ao que consta, ao Paula Ra-II mos, reforçado de alguns valores, representar o território catarinense... .

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

Alfredo Silva Ingressou na Equipe
Esportiva da "Mais Popular"

No afã rte be-m Informal nandn Llnhares da snva,
aos seus mnnares de ouvln o\lfredo Sllva, Luiz Osnildo
tes. procurando ap.·e�entar �{'�rt!nel'l, Maury Borges,
sempre o que existe de me Rui Lobo, Gonzaga Ln-

11101' dentro do setor eepcrtt- mego, Mario Ignácio coe
vc e mromsauvo. vem n Rã- lho, Hamilton Platt, Luiz
dia Guarujá de contratar Coelho e Eugenio Luiz f01'
ALFREDO SILVA, um dos mam, na verdadet a M�IOR
melhores locutores esportí- E MELHOR equipe esportiva

:�;h�ed��:!��a�:�i�: :g��: �� �n;�D6��nr;���I��!�� d�
funções na Rádio Diário da Dlt'eção Gernl da ,'Mals Po
Manhã desta eaphb l. Com u pular" por l'�ta grande
incoroomeão de ALFREDO quis ta .

SILVA, a- equipe da J�7 pas-

sa a contar com doía bom.

narradores especializados em1,..-------'"
todas as mooa lldades espor

tiva�, conslJituindo-se arom
numa da): mai", completas

. do sul do pais,
Jo!'l!' Nazareno Coelho, Fer-

em Santa Catarina. o
Clube dos Campeões E.sporte
No cerencra Palace Hotel, ROS" c alnda ,lo" despor-tls- ta Catarina � ainda Rui Lo- Djukltch explicou aos pre- fre (BOX), Maria Bster Bue

....,1:1 ii presença do .rorna- tas L'�tarinenses sr. Antonio '00, representante do presl- sentes a finalidade do Clube no lTENIS), Hideraldo Bel i
istn Alexandra Djukttch, de Pereira de Oliveira Netto dente da Federação de Vela dos campeões, que é a de ni (FUTEBOL), Br-ík Seh
'o GLOBO" e organizador presidente da Federação d� � Motor de Sar:ta Catarina, reut ír Os campeões do paa- mttt (VELA) cetanno An
elo CLUBE DOS CAMPEOES Tenis; ur

.. Ody Vadia, preaí- realizou-se a reunião prepa- sado c do presente, forlli'.lr dreatta ( AUTOMOBILIS-
)9SPORTIVOS BRASILi!:I- .tenee da Fcde1'<lção Atlética ratórla para (1 fundação em técnicos para ensinamentos MO) Amaury Pasc (BAS-

e •• .• oaterinecce: dr, Ary ·Perei- Santa Catarina do Clube dos aos nnvos e congrega; os KPTi, 4demar Ferreira da

JOClalS Esportivas 'a Ohv:il'a, pr�sidente da ::alnpeões Esportivos, campeões de cada �tado,.do Silva (A'PJ"ETISMO), Marh

E'
-

s'ederacão Aquatlca de �,Lll- O jornalista Alexandre Brasil, campeões {)limpico� e Lenk (NATAÇAO), AbHio
.

t
com setnrecão qe 1'(.<- �. mundte!s. Em Santa cate- A1meida (Rccordlflt.a do Oa-

JS ramos o contrato 41e ce- Eleições na ( BD' Assunto rtna, o clube terá um núme- nal da Mancha) Marta Mi·

�:������odoLli�c����-.le��r��� ••
' ..

1'0 limitado de 30 sócios e raglia (VOLEYBALL) e ou-

t, um dus eumpanheiros da Predominante durante a fundaço solene do tros destacados nzea do es-

�aior
e Melhor equipe es- O assunto que no momen- presidentes da-a entidades ��:e'de�;:ç:o !�o:�����: po!�e �:r���:::� Alexandre

n!iVaa :een����:h�7tt:1'::� o vem prandendn as aten- barrigas verde, mi.ls não a- brasileiros ramosos. DJukltch rumou pnra Pôrto

de Lourdes Sobierajski.
'õe:-\ do público esportivo em poiarão Paulq de Car-valho. F'.. zem parte atualmente Alegre, a fim de fundar na-

tt'Jes,
endereçamce Os vo- '�:i�â� �:�� s�r:e:::a��:��'\� Note-se qu�'o atual prest- do Clube dos Campeões E,.,- quere metrópole mais urrta

deJ f��Ia�e_s. _ _

;ónfederac.ào Brasileira ce
dente ela. CBD e candidato à ooruvce, er.tre outros os se-llil�al �o CI�be do,," Ctln-

__ � _� reeteíçêc na.ta fez por aen- guintes cemoeões: Eder .Jo- peoes EsportIVos,
ram'liém.é com prazer Que

)s!.'portos, dia 13 de janeiro, ta UJtarina e ninguém nca.

ottcíumos o contrato de ce-
mra presidente e 'vice pr-e- rã surnreso se Florianópolis

-rnento do nosso particular
ddente. r.ão Iór séde para os [cgos

{)-igO'
desportista Walter O atual pre.ddente João pelo brasileírr, de futebol, [á

unefl, ex-arquej-e <lo õlube Iavelange será ca}ldidato doa que o sr. João Havelange pa-

lético Guarany com a se- .ituacáo. tendo corno com- ra conseguir o apóio do Rio
� � _."

'hOl'ita Telm1a. O�roez. mnheh-c de chapa (I sr. Grande do Sul poderá Inver- � ...
r-M jovem par, nQ8sos cum- ?aulo de 9arvalho,

-

*\tllal te)1 as cOis,ls, a fim de satis- \ Esteve reunido o Conse'ho

1
Db 2 de janelt'o Ii

..
erâ daria

.)t·illlcntos,
.

lice pl'esideste. ..I_zer oEi intento:> dós sulinos. cte Repl'eSent,IDte8 da Fede· a largada para a. II Regata
_�_�_� POI' outro lado fala-se que Não custn aguardar. raça de Vela (' Motor de San- Occãnica Florlanopol1s�Rio.

) presidente C;JJ. entidade x x ta Catarina, a fim de delibe- Até o momento os dirl,gentes
l<t::deirante, Mendonça Fal- O pre.�idente O"oi Melo rar llóbre a comentada a· C;'l no�..;sa vela não l'eéebc-

'ão, estará concorrendo as deverá Viajar denl.ro de al- nulação da regata da SeJr.u- ram lntmhmna comunlcnção
Jróximas eleições da CBD guns llias para o· Rio de Ja- na da Marinha que valeu da Guanabara sõbre o as

�'�)mo call1dato da opOi.liçilo.e neil'O, :l fim ele participar l'1I.mbém parq; o Campeonato flunto.

;llc Oontarâ rom (') apóio in-I das próxl�nas ele�çõ.es d'l E;;1adl.Ll de Sharple

�egral de S. Paulo, Mina_, Ge- Confedej'açao Bra<alelra de

:a��t: R��lt�.���d:sta�'� S�� I �::�i���O�a��j�i;I��O dee;�i
-----------------------------

,miando o �r. João Havelan-r neirq.;e, conforme declarações dos
-----

MOTORES ELÉTRICOS
". ARNO

Funcionamento perfeito. durabilidade excepcional, qualidade
comprovada ..

j to;
Eis os ,três. falares de goranlio que os Mclore5 Arno represenlom florc:J O

(o1l�vr::,c!cr.

* O; Mo!o�e� Arno sôo rigorolomenle controlados pelo Sistema C. I. I..� , Con,

trôle !!::� :;�al de Quclidade, o único que oHeguro perfeição nlóx,mo !la

I
produçôo em ,élie.

011 ,..... "
,

�
:

.�
-

�

it �,
I·
,

INDÚ�TRIA' E COMÊnC10

N�EYER & C!l\.

'I1FOAMA:

�AVAí TRARÁ NOVO "(ARTAZ"
DO RÁDIO E TELEVISÃO

Animaelo.� com o:; resulta· estádio da rU:t Bocaiuva. O�

los conseguidos com as· a- entendimentos deverão ser

lresentações d,l cantora Neu- iniciados na próxlm1J., !:lema

'1 Maria, volta a diretoria na. Visam assim os dlreto'te,

w AvaÍ Futebol Clube suas do clube azul e branco, con·
'istas para ou�ro a!'tista do seguir prOVOl'Clonar ao pú·
�ádio e Televisão do Rio- blico metropolitano, horas

.ão Paulo, a fím de canse-- de sadio divertimento, bem
uir contratá-lo para espe- como, conseguir um bom nu

:iculos na capital elo Estado. mel'ário para os gastos da

.' ..mbén', os mentores:. .10 (.l.lmpanha que pretende rea

lube azurra pensam com Hzar em 1961, com a compra

;arinho em promover uma de dlverso� jogadores de des·

J.pl'el'entação do clube mi- taque.

����206U ��j:uot��iro���,a�� I o �;i� ��u:;��::���'. o Avai.

Se Preçiso Fôr; o Guaraní
Irá ao Supremo

Inconfomnados czom a de- reitos que lhe confere a lei,
cisão do Tribunal de justiça pela pos..-e dos dGls pontl
Desportiva eh F,C.F. que deu nhos que hayla ganho em

gar ho de causa ao Paula CBIl'lPO, mas (IUe perdeu no

Ramos que havia interpOsto Tribunal. Os mentorea do

processo contra o atléta simpático clube derlarar.:lm

João do onze juvenil bug!'i- à reportagem. que h'ao até

no por não ter condlçóeK às barras do Supremo Trl

legais de Jogo, vai o clube bun'31, caso seja neee�sáJ'io,

pre;:idido -por Newton José O "caso" vai pe�ar fogO,

aarcêz, luJJr dentro dos di- como se pode observai'.

:! Bicicletas BEKSTAR, a ultima palavra em bi-, 11
II ticletas, encontram-se a "enda na RAINHA II
II DAS BICICLBTAS, em todos o:; tamanhos e pelo li

mcno\''l'pTe(& dn L'irlnde. Rua Con�!p-lhe"'o Mafra �
li lril.

-

11

_.Temog cOt!lpleto. .

e�que de pheu�
,írt$'ont

Seja qual fôr sua dificuldade
em pneus, a nossa organi7..ação
está pronta para solucioná-Ia I

Temos completo estoque de pneus

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

Com. Ind.
Germano Stein S.A.

Rua Conselheiro Mafra, 47 - TeL 3451

FtORIANÓPOLlS - Sta. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O &STADU" o M�W ANTIGO OlARIO O. B. CATAIUIIA

NÃO
POVIT'ICA

Flol'illnopoli:s, Quartu·reira, 4 de Janeiro de 1_9_61_· -_'_-_
:
I --. .-

" � -;, ... :�;..::�:z;::-��.: * ii * .. ::: .. * * * * * .. "'. * * ........ __ "' ... "' ... * ......... "'." '* "' .. ,. r:::� .'l!':��

VENDE-SE

Sua hic icletn esta vethe t �ito se preocupe, a RA-

1�IIA DAS BICICLETAS tem um corpo de mecânicos c

pintol"'S (,!lJ1�Cia!iZfldofl, Que lhe a retomará

L E I A !
ECONOMICA

€W!�'
pROGRAMA DO MÊS"

S'l..lIp�f���� .

C
JANEIRO DE 1961 iiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�.i�iiiiiiii�iiiiiiii..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDIA 5 - CINEMA - "O AMOR �UNCA MORRE" -

Jairo wvman e Van- Hohnson
I DIA 7 - SABADO - SOIRJ!.:E com a "ORQUESTRA

SUSPIRO DE ESPANHA" - Mesas secre- �
..J DIA � _ g��INGO _ ENCONTRO DOS BROTI-

.� ". -l

NHOS _ Início às 20 horas ..
-;'/- ��.. r�

DIA 10 - CINEMA - "TRAGICA FATALIDADE"
-

1
..

-.�-
� (Ilegul ) - Edward G. Robinson" Nina Foch

�
tDIA 17 -

�K:i�lh:rd;��.i�B�R�I���eIDOR!��'��:O� _ �
Uraula Jeanes.

1)[.\ 22 - "E�CONTRO DOS BROTINHOS" - Ini
cio 11s 20 hurus.

l)IA 2,1 - CINEMA - "O MUNDO EM PERIGO" -

_
James wbumore - Joan Weldon.

1)1.\ 28 - �_':-'ADO - --GRITO DE CARNAVAL"
1:-: to na 22 horua - mesas na' secretaria.

DIA :11 - CI!\Ei\lA - "CASABLANCA" - Hum
plll'C')' B(,r::lI'l e Iugr'lrl Bergman

----_.

-1-�� â_�,j���-----::::=:;;;j
-----------------

--""- �-'-'-

E· o I , a L
(':'.la. Eu, Vlnlc ius Gon7.i\-

,.. �\,; a, E�Cli\'rlO, o »nuscrcvt.

.Jit. t�' ;1;: lnudo t Tycho Brahc
.

�
\. 1, ':'1.

'

Ji'(·."n:l,H{e� NEto - Juiz
.

i" \s::I'{� :,'i:��"j��di �:,f: .;:':�::.
dclo I1n 4a. \'al"�.

Púhlica da Comarca de do mansa e pacifica, na V •• r-a. E, par-a que chegue Confere com original:

Flúl'ianópolis, Capital do1 for-ma do citado diapoaitt- ao conhecimento de todos O Escrlvão

E!;tlld.O de Sa�ta Catarina,' co da nossa lei ,�ubstanti-lm�nde: exp.edil� o present� Vinicius Gonzaga
na -tprnlf'l_ da Iet, etc. va. - Provará, data ve- edital de cttacãc que sei-a

FAZ saber que o preaen- nta"; deve a presente ação Hxado no lugar de costume ---------.
te edital de citação eom o ser jl1lgada procedente ele IJubl!lado. 11<\ forma dn ' COMO É GOSTOSO
p�'r.zo de t�inta (30) .dias, provudn _pal'a efeito de ser I�i. Dado e �nssado nesta I
VIrem ou deles conhectmen- reccnhe. Ido por sentença o clrtnde de Plortnnópolla, nos O C n F É 'L I r o
lo tiverem, que por parte domtnto do Suplicante $0- cinco dtns.do mês de setem-j L- __'

de RODOLFO NASCIMEN- bre o dito ímovel. Asstm, bro de mü novccentoa c ses'

'1'0 DE SOUZA, na ação de requere a V.S. o admite a ---------'--------

usucnpiâo em que reque- justificar a pose em cauen,
i-eu perante êate Juizo, lhe em dia e hora designados,
foi dirigida a petição do com a citação do represen
teôr seguínte: Excelentls- tante do :M. Publico. Feita
aimo Senhor Doutor Juiz de fi íusttücacno, requer II cl
Direito da 4a. vern desta tacão dos confinantes do
Cuuitn}. RODOLFO NASCI- imóvel e de sens conjugues,
MENTO DE SOUZA bra- se casados rorem, para na

stterro. casado, motorista, forma do ,dtado artigo
restdente a rua Nuvegan- 455 .eonteatnrem o pedido,
tes. numero 515, no Estrei- seguidos os demais trami

to, nesta Capital, por seu tes legais, sendo afinal re

ba-tente procuradol', adian- conhecidos a posse e o do

te assinado (procuração in- mini o do Suplicante sobre

ctuse, substabelecimento) o imove l em questão, PI'O

nos termos dos artigos 454 testa por prova perlcial,
a 456 do Código de Processo tes-temunhal e depoimento
Civil vem expor e afinal pessoal dos eon finantes l\fts DE JANEIRO

requere,' a -vosee gxceten- mencionados e, dando ii DLA 8 - Inauguração da Boite Lira T.C.

cia o seguinte: 1 _ Prova' presente o valor de Cr$ .. 1 DIA 14 - Sotrée Chic da Otamctu- do Snl

�� (I��iu��s !��:o�o����:��: �io���;óP���� 5D��er��:�\tl��j �:� � = g�'��� �eaJ�:rllflval
numero I, está na

posse�lde
1960. (assinado) Moacir ---.-----------�-

mnnsa e pacifica do imó- Benvenuti. Em a dita IPeti-,1 _

\'el seg\:inte: Uma área de <;ão foi proferido o s.eguin- 1/ II
te''1'enn medi�do (380m2) !:n��;pa�:c�.:iv:� ���'H�n�o�11I

A RAINHA DAS BICICLETAS. :trhn_se apare- U
ll'ezentol1 e .oltenta met�os. ."

. .' ':, . I Ihar!:t para consertos, reforma:'! e pintUJ'ns (Ie I
(!u;>drados, !!lta no Esrelto'jla

paI:! � J.Ustlf.t.C.aç,lO'
fel- II qualquer tipo de bicicletlls e '!'idclos conta do 11

Ponta do Leal, hoje rua Nil_ t�s. :1:> �lIltlmaço�s ?eces- II pal·:t i:'lso ("om um corpo ele m�cllnil.'os'e Pinto�e!! II
ve?,nntes, nesta . Capital, sal'las. Em '! de. pnell'o de! II altamente espeCializados.

.

II
com a� seguintes confl'on- 1960. (Ilssmado) Manoel t
tarões: Dez (10) metros de Barbosa de Lacerda. SEN- �

���.Ilt:ri�aReuaoit�a(���an!:� ;!.N;e:te!!�to:, jeut�tífi��I!�� 'Beneficiência dos Professores de-
tr08 de fundos; limitando- constante de folhas e fo- .

3� ao norte com o senhor lhas, em qt'le foi requel'en- Santa Catarina
J0l10 Antônio Wolff ao sul te RODOLFO NASCIMEN-
com Alipia Silva e Edigia TO SOUZA, afim �e que Florianópolis, 22.de novembro de 1060.

Souza e aos fundos com produza' os seu,S" devidos e Senhor PJ'ellidente:

Estevão Becker, atribuin- legais efeitos. Expeça-se Na qualid:tde de Tesoureiro da "Be�eficl!ncia dos

do II si a propriedade, em mandadc· de citação nos PI'ofessores de Sa�ta. Catal'i.na", cumpre'me .informa.r·
conformidade com o artigo eOl1finar.tes do imovel em vos de que, com a ultima I'etll:a�a do nu.me�ár.1o do T�-
550 e seguintes do Código questâo, bem como' ao dou- s�ur? df)· �stado pa�·a. o depOSIto c!a re�enda B�nefl
Cidl. II _ Que o dito imo- tolo 40 .Promotor Publico, cencta (C�lxa Econ?mlea Federal), na ,ImportâncIa da

vel foi adquirido do se- nfl quahdade df! represen· Cr$ 300.000,00, reallzada. 11. 11 de outuhro passado, nfl

nhol' Rodolfo Souza e sua U,nte d'! Fazenda do Estado fundos existentes na supracitada Oaixa:. eleval'am-se a

mulher Maria Tomas de e tio Orgão do Ministerio Cr5) 1.396.167,60 (Um milhão trezentos e nO�l'Ita .. c el

Souza, em 22 de 'novembro I Publicv, e ao doutor Dire- mil cento e sessenta e sete cruzeiros e !iessenta cenla'

de 1940, por recibo devida-It�l' do Serv.i_70 do Patrimo- v�s), di�tribuidos em cinco caderlletas,assi;n di_scl'i'
:l1ente registrado no

cartó-1nlo
<la Ulllao, para todos mmadas.

rio Oficia! dos Registros >:onteslarem o pedido, que- 0510 - Prazo Fixo - Cl',� 300.000,00

Civil e Titulas e Documen- rendo, no prazo da lei. Ou- 0495 - Prazo Fixo - Cr.'fi 105.640,00

tO!! do Distrito de São JO-1
t1'('!!sim, citem-se �or ed�tal 0459 - Prazo Fixo - Cr$ 44;7.417,40

"é. ('onforme certidão ane' com o prazo de trmtn dIas, 0148 - Limitado - Cr$ 328.54f),10

�: 2�o�� �o�\:e��o ;t:��;! ���\ç!�t:�::saqduo: de�e�.�r�:l: Conside���d;m�i��ta:��por ;r�r: e!��;;���gão do

.onfin:mtes l'.ão Leste Rua1feiln de conformidade com que vos exponho acima, exibindo-vos os necessál'ios

�I::l:�;�l,t�silva . sU�es�iUV� I �ear��:c::s50 §o�:r�o g�adt��� ��s\��:n���Si��������ot.o-vos pl'ote!!tos de_ alta ('sUma e

E�;tevü(J Eeckel:; Norte _�afinal, P,R.!. Florianópol's, Ame,rictl Ve�píl�io PnllC'!-l

10:io Antônio Wolff. _ IV l° de setembro de 1060. Tesoul'elro

_ Pl'o.:ará que tal posse: (assinado) Tycho EraM Ao Ilmo. S.r. Prof. Abelal'd� �ou�a
remonta há mais de vinte Fernandes Neto - Juiz .\tI.D. PI'esl<lente da BeneÍlcencla dos Profes.;;01'ell de

.1I1O� •• �Clll intel'l'.upçáo, por' S'1'6"!"i"fi 11 o !ia 6a. Circn'h - S:m!a Cat!\rln!l,

;;i e seug :mteceS'lOl'es, ';Ien- cr�o.:ão em exercido na 4�. )JESTA

óttma C}\jSA' de Alvenuria com todas as íustntn

c:i)es, sit:l a nua Antonieta de Ban-es, nO 214, no Esti-ei

lo, n-ntar na Casa da Bm-racha.

VENDE-SE
I

.JUI7.0 DE nIREITO DA I

-IR. VAUA DA COMARCj\
DE �'LOHIANóPOT.lS'I'rês casns, sendo uma de material e. duas de ma

deirus a Rua Major Costa (Servidão Celic "teign n. 56)
'í'rntnr a Rua Major Costa G8 tom Acacto Lemos.

P,ARTICIPAÇÃO
AH'L'UHO BlTTENCOUR'r i"ERRET, O -D Q II t o I' 'l'YCHO

Tem o pr-azer de partitip_ar ao'! parentes €" peas ona BRAHE FERNANDES NE
rte seus pais ENG. VALDIR ANTIQUARA FÊRRE,T E TO, Juiz Substituto da 6a;
:--;JtA. MARLE:-.'E BITTENCOURT FERRET O- na:ll-i- Ctrcunscrtcão Judiciária,

Ir':i�'ll;l��� (�a;:�l�l::r���::��h(1 MARCOS õcorrilk.! na mat8.l·' �:i:xdel:'��eit�O d�la���_ v��
1;> '. .,.. ra __:-""Feitos da Fazenda

A "Soil'ée", de São Silves-

!:�:n::'�e�IOI�:v��CJlt�:;:;��:
ma. 'A uma hora. a orques·

I lra anunciou o carna,'al e

:t mocidade que esperava

:tnciôsamente llela festa

pré-carnavalesca;' divertiu- Anivcr>lariou ontem, o dr, anos,

!II' moito. Os l)!\�sistas da Rubcns (le Arluda Ramos, _-x-_

Escola. de Sanüia "Protegi- dd Dador deste ma.tutino Ar!lversarla hoje, a gltno-

!loS" da Pl'ln(,E'sa" deranL e Jlgura �e ... taca�<a._l,m ��� sa DO�IS Ra�o�oGO':�dn��
� � ::::'�;:,����; ':;:;,;,,�:,,;,,�t';;������ ,,: ..... )2- __ .

CELSO RAl\-lOS - O Cida
Iliu e Politico Rcvelaçao de

l!JGO de Santa Catal'in;\.

Os 'Irez(' cavalheiros e jo
vens elegantes dc 1960;

Alcides Abreu - Aro!do

Cnrvalno - Celso Ramos

Filho - Elpidio FI'agO!lO'
Hercilio Medelros - Ilmar

tJ_.rvalho - Luiz Batistotti
_ Paulo Bauer Filho -

p:1Ulo Costa Ramos - CB.r

los Albertl Silveira Lenzi

_ Rui Hulse - Ubiratan

Bt'andãu - Zol'Y Machado.

EDlTAL DE ClTAÇÁO
COM O PRAZO DE TRIN

TA (30) DIAS,

___ x__

�p;!�:�to�'l!o�e tl�sgó�:���� --x-- ,
o seu tradicional Revelllon. As mesas para a grande

__ x__ -sotrée'' para eseolhl_� dL.

.'\. m a n h ii comentarei o GLAMOUR GffiL DO SUL

gr-ande Reveillon do Que- estão à venda na Relojoa
rêneta Palael' Hotel. 'ria Muller. (Lira T. C. dia

14 próxímo) .

Dia oito, n Lira T. C., vai _-x-_

inaugurAl' a "Boite" J1.11'a Na "Soirée Chic" ·da Gla-

O sassociados. mour, no Clube .la Colina
__ x__ aconteeerâ Iloi!l desfiles pa

As colunas dos salões do ra o ConcurSO. Um de maíô
Clube da Colina, foram r('- c bCI'mudas; o outro em

modeladas. Ficaram muito trajl' de gala.
1.10nita .... O'tima sug('stao
(la Diretoria. Arlete Mer.des, acompanha·

__ x__ da dos brotinhos - Lei ('

Ceál'a Junior, está aconte· Lia Mendes, Nara e Vania
cendo em Cf1mborlú, ncom· Bertaso; circulou �a dire

panhado de uma bela jo- çáo de um luxuoso Crevro-

vem morenà. Segunda fei- let "ImI-.b.la" 1960, no Bal·

ra p.p. {1 "Radar" aconte- neário de Cambol'lú.
ceu rao_uele balneário e re- -- x--

glstrou. .. Marcia Reis, o belo broto
__ x__ (le Hajai, aconteceu c deu

Dia \'inle (' oito no 8aluc· um sbow de beleza n�

:ido de Camltoriú, aconte- praia de Camboriú.
ccu unta grande fe!>ta 111'0- __ x __

n\o"i(la pelo "Radar"· para O sr. e sra, <is. Cesar (Zil

a escolha da "Rainha do ma) Ceára, hospeduic
AtlâtnUco Calarinense". O uma Glamoul' Glrl e a

locai seri no "Miramar" companhante. O Colunista
Bar. As Inesm' já ('stão à agradece a genUieza.
venda. Aprnveitem que será

um gl'ande sucesso·... O C01're�pondrne Reuner.

__ x__ da Rádio Diârio da Mal!hã,
SfMONE BUFARA, a "Mais' completou dois anos, no

Elegante de Curitiba" foi dia primeiro P·lI· O dolu

esCOlhida pelo Cronista 50- nista, felicita os efici�nte!'=
cial Naym Libos, l-Lra par- radi�listas: Adolfo Zlgue·

tlcipar da 6." Festa da Gla- le, Antone!'i Severo e Laur,o
mour Sul de 1961. ndta Soncjni, do Dep. de Noh

Capital. cias, pela. eficlênila que de

moristra,'am (lurante estC'.';

* co.m
!- .�
�,. �

tarifas reduzidas

�"'f'H _._��w�.... �

diàriamente a:

c

, � .. -I'.'-
�.
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l' ;'---;------·-----.-
.. :-----�Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta

!Indmadur ProfISsional! ,�;,����,�,��! ��� por

ÕR� B.��uT "R�C't----��t�D��A1t,":E�1� �--- ��������e eÓ��I�:SAC��lO. E��i�bESRRd;�t:_I���IB�
•• 'DJCO MATERNIDADE (ARMELA DUTRA ���ZI� �eQ3�pvdD��E�g�T�ú�i,?oA��A�a��arr���:

00.. • ..• - D••••N " ,.�,-

SERVirO DE RAIOS X RAÇÃO do AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO c
U. - Clinlco tIt .ldIll\Ol F

'" ::ilNUSITES pelos mais modernos processos. Opera err

Radiclogistas : DRS. A .• r. NóBREGA DE OL! VElHA todos.' os HOSPITADS de Florianópolis.
IWALDO J. R. SCHAEFER CONSULTóRIO _: RUA JOÃO PINTO 35 '(emPAHAISO

CUrto 4. i,paclaU••glO DO 1I0Q!.-
,"I do. S'rvldor" aõ 0.
(ServtçOQOpro'.ldllo.l'laI:lOa "

dl'J4e). COIllUl\M: fila mlDlll DO

(llgltll.l II. Citla'at. 'A 'ard. CU
15.30 horu Im �llllll no OOlJfll.l.
tório, à RUI NilO" Ilacbldo, 17,
nqlllna .U TltadUI'.. _ ffi_,
Z7t16. R&�ldênela _ Jl.1I1 .IU.
ebAl G'IIl' O'IV' 111.0 1.1. _ Ttl.
,UO.

•

DR. WALMOR ZOM.H
GARCIA

Dlplmllldo PII, J"CNI4Ht ......
1111 dt "ld1elll' da UILI'n1a.d.

llO lUUlI

Ex.luterno pc.r eonc\ll'lO '11. ••Mf�
"Idlode•••eola. (8'1:9110 40 1'tOI.
Octjvlo RoorICU" Lim.). l:t.�
Interno ao S.nlQO at C1rw'P6 do
HOlpttlo1 I.A.P,I.T,C. 40 8to t.
Ill.nelto. lUdloo dO BOI»1'" .f
Cllrlde,de 1 d••a"rn1dH. Dr.
Clrl� Con,..,
DOENCAS DI SINBOLU _

l'ARTOS - OPIUQO.B _

\
rARTO s�. n�&..:�elO ..�'"",..'_ ...

Conlult6r!o: RUI 1010 PLllkI a, lO.
alll(l.oo •• 18,00110'...........
DOm hor.. 1IlJ,t�a(l.... Teldoae
1616 - al.ld,ncl.1 .11' 8tlllflll
8IU.DOOUlI. 111.

i�NSINO."
A VENDA NAS

L BANCAS DE IORNAIS
, E REVISTAS

t,____

'\ OR LAuno llAllU.4
CLINICA •••4.1.

t;'D.CIILlttl .w mOI"u", ti .;..
flO'aI' .11. ur1.D,rl ... , CI1U r ••

,f!.;.JiI'i.m,hc<;ô" �cu... Of'
IllcBI.do "'P"llho jl.nllo.uriA,110
em Imbc. O. IU,OI. 00111'" do

a�e.rêll:lo DIIj:"UfO' do Iwtlml

nervo.o. BorArl.o: l0'" � 11 •

�'h ,lI 6 bor.. _ Coo..uUórlO
]lUIo TlrIUlent ... iS _ 1.0 1114.,

• i<�O[\1 lI24.D: R ..ldlnolt: ....
...��r4. Coutlllllo, II I ClI,e .. r. tI
_"Anil. _ ro,,, ....

Dr. Hélio Peixol"

�
ADVOGADO

rlt6rto _ Rua

rtl1p.
•

71ldt nO 31 - ao Andar _

t. .

�
ldêr:rcJa - AltJl1lda

:lolfo Konder nO 17.

ClllXa POlltal ...
rele!one - HII.
�'_------
011\

ereço oport.unidade

�ssoas jovclIs que

�l
t..rabalhar como

,(O re� Ramo Lucra·

J II OIlCi3tv mlcressa-

I C1;cntur I;C com do·

'1llld,1 _..!tos I' ,lte1;lallo de

i,or:lc;lJra'!tO Senhor Antô·
Sclal'lflS Holel Cruzei·
-

\.
'18 às �O boras,

Exames do �tôma,o.,- Vel'Jeula Olllar .--.. Rio. -

Tora1 ,_ Ossos _ reteeuee, etc.
•

lJi.�tcrosalpi.ngograria - Radiografia Obstétrlcl
(Gr:Avidêz) - Radiolo,la Ped1àtrlca,",,: :;

UlSPOE DE APARELHAGEM'MODlllftNA MARCA
SIEl\lENS RECENTEME.NTE ADQUIRIDO

I!!NDERtÇO: Rua Irmã Benwarda I,n. OoJbu.!l .. DOr�
\a (All?te, Lamêlo).

ORA. - EVA B. SCHWEIDS8N IICHlER
CLlNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Elpecl1l.Hata -em molistla. de an�J • recto.
'r"!'al&m�n'o d. hemorroidal, (1.\u1u, .u.

.

Clnr,la &lI&.l
CONSULTORIO: - P.oa CeI. Pedro Demoro, l&�:S _

EBtrelto

DENTADURAS �NfERIORES
MaTODO PROPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRUROIAo DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA
RAlOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENTOS ,DE CANAL

1l0RARIO -c.des 8 às 12 e das 18 11.11 20 noras
HORAS MARCADAS ._ das 14 às 18 borlU
RUs .TRAJANO. 29 - 1.0 andar

CUNICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais �

Aogustla - Complexos - Ataquel-l - ManIa.., _.

Problemé,Ueo Afetiva e sexual

I
Tratamento pelo E;Jetrochoque com anestesIa -

Insullnaterapla _ CA.rdlQzolorapla - SonoterapIa e

Psicoterapia
Direção dos P.ilqulátras -

DR. PERCY JOAO OE-BORB}.
DR. JOst TAVARES lRACEM ....

DR IVAN BASTOS DE ANDRADE

I
CONSULTAS: Das 15 às 18 horM

Endereço: Avenida Mauro Ramos. 28ft

(Pra.ça Etelv,tna Luz)

.........................................ii

............................................
• I

STUDIO JURIDICO
I

Mauricio dos Reis - advogado
Norberto Brand - advogado

Advocacia em geral no Estado de
Santa Catarina

COrresponden'ea;

• lNGLAT.h:RRA DRASlLlA

j= ���A��iN�NlDOS :!� �!d�EIRO
Ed. SUL AMmICA 5° andar.

I Fone&: 21&8 e 2881
.

................................�.a ..

(ANCER DA PÉLE
(f)iagIlÓSU.co e tratamento)

OOENCAS DA 'PÉLE - SíFILIS DEPILA.

ÇõES' - PLÂSTICA ABRASiVA

.

DR. JOSÉ SCHWEIDZON
-MI1:DICQ
Assistente da Clínica

J)pl!l:lrlol{Jgi..:<! c Sifiliogdlfica da F.1culdlld� 'de i\ledi'
cilla do Paralla

CO:-':SULTORlO: Rua Tl'lIjano, 29 - 1'" 11Ild.
ATENDERA' DURANTE O MIi::S DE JANEIRO

CLlNICA DENURIA,
DR. LU(Z C. SILVEIRA DE SOUZA

1IORAR1(): 2a's. ,. 4118. e 6as. -- das 8,30 its 11,:30
horas
3as. e 5as. - das 18 as 20,00 hOl'n�

UH. JOR(;3 SEARA POLIDORO
110R-ARIO: 2a5, 'Ias. e Gas. - das 19,00 às 21,00

horas
3as. e 5as. - das 8,00 às 11,00 horas

rO�Sl'LTORIO: f'elipe Schmint. l�) - la andar
- sala 2.

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO. DENl'lSTA

- Clinica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

Preparo de cavidades pela alta velocidlic1e
BORDEN A!ROTon S. S. WHITE

Consultório e Residência:
BUli .Jel'finimo Coelho, lG - ].0 andar - Fone 2225

Exclusivamente com horas marcadas

"O 18TADO" O MAI8 ANTIGO DlARIO O. SANTA CATARIN ...

UMnl0li'nl F'ernaD'lt"l de AqulRO

',�...;,

f=D������a�oa;�a�I:89
••••r.h T.lépiflce ESTADO

D1Üal'OB
Ilhb... d. Arrllda Ramo.

O.H S·NT.

(rf'.J1,ie a Radio Anita Garibaldi).
RBSIDtt:NCIA - RUA FgLIPE StHMIDT !)!) _

rO�E - 3560.
K.DA·rOH.�

üevetdo MeUo - Flhlo Alberto de Amorim - Andl'04
N,ilo Taduco - Pedro Paulo MIi('haof) - �ury Macha·
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A Silveira ÚnZi

(UI.�Bt)Hi\1I0KI�
'rol B:\rro.'lr',� Filho - Dr. Oew ...hlo Rodria-ue� Cabral
- Dr. Akidell Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira _

'rnt. Othon . ,1'I��l:I - �I!lj(!r Ildefonso Juvenej - Prol.
Manoellto rle Omeuee - Dr. M-i!ton Leite da Costa _

h. Rulll"J\ ('(JgllI - Prof. A. Seixas Netto - Waltel
I,an�e - nr. A"yr Pinto ri" Luz - Al'Y Cabral 't'etve -

Doralêctc SoareJl. - Dr. Fontoura Ref - limar Carvalhe.

l.,.iii=:m=:miiiãiiii=:iiiiiiiiiiiiãiiãi=",I- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - aoeenrto V. t.tma .

I'

1-
Maurl Don,el - tésero Bartolomeu

POBLICIDi.9.

��va: ;�u������dwelm - Aldo J'ernaoot:.: - VirgUlo DI...

IIIPIl.S.NTA.,. •.
2248 ..'r....ta"" A. 8. LIn Lili..

IJOI- a.. Bualll' Data. " - •.• h••• _

I",,==========""'==:usl __14
I, Puje a.a Vlt.'rta 117 -" e.. 1 .. -

T.J .. U-8'"
�r�(. Tdep'rle. d. UNITalJ pusa tU-P)

AGIINTIIS II COHRMPOi'iDIINTU
I. TMi.....wclpl.. ,.- 'JANTA CA'tARl}IU

'1II1l1C,JI
.... ,••Cll �.• Int." cM au". C"•• I t...I••• ..-1 ...,

A P R E N D- A I N G L E S
com o Prol. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira,42

I
c. E. VIE'GAS ORLE

Advogado
�;u ZA'HIA. 2" ANDhR rEL'EP'ONE,

'"

Escritório de Advocacia
RUI\ Felipe Schm1dt, 14 _. 2.0 andar - Florlanópolb
Dr. Acácio OarlbaldJ S. Thiago
ur. EvUé.slo Nery Oaon
Dr. José ue Miranda Ramo.

Questjlei Tl'abalhistu - CaU$Q3 ctvere. comercrars. crttm
nats e nscaíe - AdmllllsLraçã-o de beca - Locação e ven

áa de tmóvets - Naturallzação _. tnventéríce conran

<;:8.'1 _ Contab'Wdade: t"8crlta..a. baJanço$. anAlise, � pet1clu

.'l.SSINATUHA .<\NUAL - CR$ 600.00
A' direção não se respcusahiliea pelo.

cou-eitos emitidos no, artigos assinados.

REPORTER FOTOGRAFICO
AMILrO N Bicicletas Betstar

A "enda em sunveis prestações mensais na RA1-
1\IlA DAS BICICLETAS, Rua ConselheiJ'O Mafra, 154,Reportagens: Reuniões Sociais - Casamentos

- Políticas - Coquiteis /- Esportivas
Atende a qualquer hora. do dia e da noite,
serv\çQ .-ápido e perfeito.

:__ Jornal ')0 ESTADO': Conselheiro Mafra,
16§ + fO;'� 30-22

-
, -

Peças e acessÓl'ios, para qualquer tipo de hiciclet""
pinturas simples c jubileu, consertos e reformas, só na

RAIN"HA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro MaÍl'á,
154.

'St� sua bicicleta eRlá velha? não se preocupe leve
na RAINHlt,l).A&«·--· ����e....reio'rnllni.1I1),'inha em folha, Rua: Conselheiro Mana, l�

VENDE·SE

DR.

L O T E S LUSTRA:SE -- LAQUEIA·SE - e

ENGRADA·SE MOVEIS
Com grande facilidade de pagamento, \'en4e�.se lo,,",

il longo prazo sem Juros, sitos li rua Lauro Llnhares, \lró
xlmo 1\ Penitenciária. Podendo o comprador constl'ulr lua
casa, Imediatamente.

Venda8: EdU1clo Montepio ·S,o andar - 8ala 30& -

Fone 2'\9J I' 2867.

Sl"I'l'iço rllpido e perfeito, tratar com Rodrigues e

Pr(>iUI� li rua Conselheiro Mafra, lli4 fundos.

JOSÉ SCHWEIDSON
Deverá chegal' à 'Flol'ianópolis, 2a. fei"a pl'óxima. ()

no"so contel'l'ãlleO, Dr. JOSE SCHWEIDSON, residente,
hú muito" :-lIlOS,- em Curitiba.

VENDE.SE ótima casa sita a rua Conselheiro Mafra Pretende o ])1'. Schweidson passar entre 'llós o mês

t70, com bôas �ependênclas, clal:as c arejlldas, lôrros em de Janeiro c embora seja em gôzo de férias. atendel'ú o�

aao relevo, soalho de. tacos com desenhos, lust.res, glõbos, (:asos clíni('oi'l �a especjal_idad� dll, q�al é um dos mrlÍs

lampadas c grande -quintal. ,O referido lmovel esta 110 lenomados médlc.os do pa,ls,: ?Iagnofitlco no cancer !ln

aliqhalllento c desocupado para pronla cntrega. Negocio pele e tl'Utan.lellto W:l'mato]ogLcO ;m. gel'a.�.
urgente. Tratar na mesmá com o j}l'oprtct[ll'lo u qualquer Umn feliz estadia na, nossa �aPttal �1I0 os votos qllO

hor�. {\ \'endn e por O1ot1\'o de vIagem. npresentamofl, ao DI'; Jo;;.e Schweldson.

DO FIGADO!S O f R E
TACOS DE lUXO - Comunicação
fndustria de Madeim TACOLINDNF:R, estabeleci

da em Joinville infOi'ma fi seus dist.intos Íl'eg\l�ses que
INCAS REPRESENTAÇÕES L'rDA., estabclp.cida nesta

Praça Ed, HoleLRoyal, deixol\ de seI' seu representante,
Plll'a qualqllCl' pedido, ilusü'flç,1io ou commlta -sobre

['ACOS LAMBRlL, SOALHOS, etc. queira dirigir'se
lil'ctall1ente a Fabrica Mediante preços especiais,

Praça Hercílio Luz, 27� Fone 332 - Joinville.

Rins, Nel'\'osismo, Reumatismo, Pl'isào de Ventre,
Impotencia, Cansaço, Doenças do Aparêlho Di

gC'5t11'0, do Estômago, Doenças Epáticas e para
outros males! Não De"anime! Peça'nos hoje mes'

mo; �e não encontrar nas farmfi�,ias da fl,lHl cidade

Multi·Plantas - TATUABA - OU

Especies Page_NÃO
P'OUrICA

L E I A!
ECONOMICA Que alguém disse, operam milllgre� l·uratÚ·os.

Làboratórío Veg. Pagé
Anles de comprar.ou reformar sua bicicleta, visite flua Duque dI: Caxias, 11.0 208 _ Pôrlo Alegre

sem compromisso a RAI�HA DAS BTCTCLRTAS, ,·tla Enviamos pelo Reembôlso Postal ou Aéreo.
COlls('lheiro Mafra, 154, ������������!:!�::!::!::::;s:C

Dr. Helio Freilas

DOENÇ'AS DE sBNBORM
PARTOS -:- ClBoaoU'-

CLlNICA QUAL
.

Conaultórlo: Blla CeL Pf.-

4ro Demoro 1.8'27 - "Uel·

to, das UI àa 19 boraa (a,.:) 1.·

do da l'fI,tmé,cia. do Cantol,

Rea,: santo! Baralva. 0110
_ Estreito - Fones 2822 e

1317.

IMPRESSORA
IDlghilo lCi�A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Limites, �e .. possibilidades de Fpllis ClmO••• 1
(CanL da _ú1t. pâg.). é j)nnclpalm�nt.e permlh�a o elevado número de

"afi-I
cia l de

.

'"não atração" de J
A dificuldade pua ii ��J� cal'acterl�hca "terctã- Ihados", isto é, candidatos estudantes de outras ãreaslconh'ibUir com "mesndns"

dila do estudante cm �l�' 118 di). or�ant�mo. ur�ano ao mesmo. que tendem a buscar cen, polpudne.
riauóP(lli" reaide na dimí- de, �lonanOP()h:, �sto e, as A fraca disposição do trO$ andem possam obter
nuta ajuda governamental atividades econormcas apre- :,entro üortanopclttano, co' atividade renumerada. I Caso tais problemas não Como deixar de assinalar uma promoção de vendas,
que êle poaaúi. Segundo, sentam elevado percentual mo "mercado de trabalho", I sejam euperadca, conti- quando envolve e consulta, na simplicidade e realismo
e5Sa d,i�ict�ldade se assocta no, �et�l' ,

das f��nções a_d_ ê um .obstácu.lo quenos pa.1 Se quisermos. pois, eett, nunremos a lamentar ii das suas vantagens, os melhores interesses da popula-
ii "dificuldade de obten , m,mstt�hvall, prestação r ece irremovível, porque a mula r uma política de "fo-Ibaixa produtividade escolar !ião?
o;ãO de atividade �'.emune- ��€ se,r:lç?S",,, em _geral. � c��ade n�oA a�resenta sufi-:mento" de, estudantes, se da maioria de estudantes Todos sabem que os preços na" vendas a prazo jÍl,
-nda" embora o empre- emple.,Ulsmo nao aera ctente dinâmica. E, isto acharmos que é conventen, L

que em realidade não anbe pelos legítimos juros de longa espera, já pelos prcble
guiflmo aqui na capital seja solução, pois já não é para constituí um aspecto poten-lte o aumento de estudantes'o que faz nas escolas au, mas da contínua valorteação das mercndortes e Ja pe-
fenômeno dos mais exalta, -

[em
nossas escolas, seja 1 perrorea E, a "nnivei'sida lo liSCO, sofrem um aumento regulnr - Todos ainda

i10� Pelas respostas que _, permitido pelo número de de" con tlnuarâ ,I repre sabem que nos achamos no ápice da e-stação dos vesti.

e;:,t�d,lllte� nos deram, em P A R T I ( I P A r A O jovens Iocaís ou de outros senta!', não um horizonte de dos e roupas esporte
unt lnq uérito pm nós leal! '" estados, somente nos resta acesse e. todos os tipos de Portanto, é convincentemente interessante e alta-
zado em cooperacã., com aI Agllp" e E�:ilda de Castro F.alla, paructpem aos a alternativa de poeeibilí estudantes, segundo a cate mente convidativo a oferta que "A Modelar" está fa.,
U C E, tendo sido entre pai entes e pessoas de suas lelaçoes o nascimento de tal "melhores condições' gOI'1I1. econômica, mas uma sendo, dos prrnetpars artigos femininos, de verão, para
vI�tados cêt-ca de 67 estu, sua net.in ha pai a /I Simples eobrevívên- ba r-erra seletiva, uma por !,agamento em 10 suavíaaímas menaa lidartes, porém pe-
dallles prtmen-antstas, pu

\ CRISTINA ICla de um estudantes orhm

I'ta
fechada a valêres huma'llo

mesmo preço das venda-s à vista
demos nos certtttcai dasl Filha de Expedito e Livia vüaverde, ocorrido nes- dos de classes econôimícas nos sem oportunidade. Essa promoção de vendas predominarâ. até meados
tres pr-mcipars "dificulda, ta Cidade, a 27 de Dezembro de 1960 londe o:;,. "papais" não podem çl.o mês em curso

des" lO, asainalamm -

Dificuldade de Habita-
(riU -; 36, para - Dificul-
d:H!e de Alimcntação -, 28,
"m'a - Dificuldade de oh·
tençiío de atividades rume-

neradas -.
Como os estudantes lo

cais nno assinalaram tais
f!ifi(:uld�.des, depr-eende-se
que a quase totalidade de
estudantes pt'õvind og de
onn-ns cidades, encontra
mesmo, pentes de estrnn-
gulamentn naquelas três
'categdl'illS de "problemas".

Como havíamos af'Irmndo,

l��'i�,I���,��etal�llle aé l;:,��e:�
\;:',0 de eetudenntes''. pnrn
melhor podermos sentir re

sultndos de "produtividade
escolnr", ereto que não pc
df'llwS fugir H evsn respon
snhilidlloe quando Santa
Catarina esboça o runctoue
mente de seu sistemn uni
versttãrto.
Entretanto. 11 poasibili-

dar'e de virmos fi oferecer
msim- eomodidnde a estu
dantes do interior do Esta
do e de vis.i.nhos poderá se

tornar realidade, se as dia,
ponibilidade!; materiais 80
gorc,mo permitirem supera
{';!fI rle problemas básicos

t- hah'bu:i\o e uttrnenm-

i:�1t�I��1 �!��: l�I"O�I��lt�v�� ��i�
exemplo. e que o '�l'es-

dOIl estudantes"
se Ol'llll uma lle�eflSid/l(\e
ilTemediâvcl e infHliável.
11{\!a1menle, "Cfl!-!ali de estll

d,IIlI_<!S" sel'iam grandc.�
Iltenuante:; para o pI'oblc.
1)),1 110 pequeno número de
estudantes em nossas fa·
.:uldades, pequeno número
esse, que, .como sabemos,
I'eduz )l "competição" entre
Of! estudantes, e, logo, a

I,O::sibilidncle de maiOl' prO'
dutividade escolnr,
Quanto ú outra gl'll1"jde

dificuh!ade Que constata.
mos pelo inquêrito - "di
ficuldade de obtençilo de
:.li"Jidndes I'emunel'adns" -,
es�'l IHJ3 pal'ece mais di.
r�. e apcnjJII :lolu�ões in.
divicluai("\ púderilO amortc
ter (\ r'l"oblema, E:ltu Ql1c!;-1
1.iic eRbal'l'" numa condição
estl"lItlll'al do OI'gl1nismo til"

bailo dc Fl("ll'ianÓpoli.�, Em
suma, é um "mercado de
II":1halhO" diminulo, e cui:'!!!
PCl'::lledi\'a" em IHl.dn su
gerem (Iue IlPl'ellente CreR
cimento. A ausência ele
Ílldústt-ias - falÔ1'es dt!

.diLimica el:onômka·e de
mobili(!;lde !tO�inl - afeta
gl'and{''11ente u cnpacidnde

:�: ���::::i���a��'a�:il�i�a�:� I
que poderiam seI' exercida!;
1101' estudantes de escólnl!
supcl"Íorell, oriundos dr
(;la.'�xc':I econômicnmente
pouro servidas,
..... vidvllln dc "emlll'i!gO"

Fluriallópolis, QUllrla-reirü, 4 de Janeiro de 196J

� Preço é o-das Vendas à Vista
Porém

O Pagamento é Em 10 Men�lidades

1960 196L

IP�(Q)�D��(o)@
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l{o ZÜVOReceR 00 novo l{no, QOl{nDo os IDel{IS De
mlLbões De BRl{SILeIROS se onem em l{RDer:H:E:
l{SPIRl{Çfto De "tRl{Bl{Lbo e pROGReSSO, vl{Lemo-r:lo�
Dzt OpOR"tOr:lIDl{ne pztRzt ex"teRnl{R nosszt pRo.ç:ar:l -

Dzt con.ç:tztoçzt oztS eOeRGI2{S Qae connazem ê-s-tc
pztís l{0 sea GRztOne nes"tloo_ :l{cRenl"tztmos Q(ÁE:
cztmlnbos Cl{Dz\ vez mAIS extensos con"tRIBalRiÁc
pzt'Rzt zt mzúoR clRcaLl{çfto Dzt RIQaeZzt nztclonl{l.
l{cReDI"tztmOS Qae OOVztS .ç:LoRes"tztS De cbztmlnés
BRO"tztRitO 00 soro, mztRCztnDo o RI"tmo Dl{ expztn
sito InDos"tRIl{L l{cReDI"tl{mOS Qoe os Bens nzt "teR

Rzt seRito ztBanDztn"tes e compenSl{DORes. e Qae
ês"tes Bene.ç:íclos ReveR"tztm pztRl{ o Bem-es"tl{R no
nosso povo - sito os CZÜOROSOS vo"tos Qoe .ç:oRmu

Ll\:mos_

MERCEDES-BENZ �o BRA••L &• .1".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Egas Godinho escreveu:

Cidade de Turismo

•I

o meu excelente amigo Coronel La ru Ribas umdos maia areiçoadoa filhos adotivo.i ela nosaa terra', quetanta dedicação e tanto amor lhe deve, a-caba de meofertar- um bem feito folheto, impn'sso li cêres, contendo um magnífico trabalho que elaborou para o Beminé-

��o ;o��jiti�i��'l���i��tt�;e�d�:�d;aS}.L�n:� s:���n��t����:
e de Ftorteuõpotts Para virem a transformar-se DUnl
centro de turismo - hoje "uma das atividades mais
comoensadoras, merecendo, por isso mesmo. amparo "

incentivo".
O trabalho, bem planejado c dividido, além de colocar em relêvo as nossas condições naturais, chamando ,a, atençuo puni cada uma f!elas, apresenta sugestõespráticas e concretaa, pa ru que as administrações esta.dual e muníeípal elaborem um programa de realizaçõe:lcapazes de atrair os toresteü-os que, em troca das ho

ras agradáveis que nqui desfrutarão, nos deixarão osexcedentes das suas economias. contribuindo assim pára o aumento das nossas rendas .

. �i esta �!m problema sôbre o qual não haverÍl duasoprmões. EVidentemente, a natureza dotou êete trechoda nossa co�ta dos .mais encantadores recantos _ dosrecortes mais surpreendentes it doçur-a da'3 nossas práiasdouradas. Temos um ceu magnífico servindo de dossei a t�d� essa maravilha - e, de ponta fi. ponta,

da��cnnasvle.n.as
ao Pântano do Sul, quem tiver olhos aber-

���t�a��r: �����'?]g!aJ:�uzd� �:I�e:í:�b�'a���r�sTO��sabemos disto. Todos cantamos a nossa terra ern todos
�i�I�Y�SOeAe:::O�?��S f�hae;��·d���c�f:ssú.i��i d�i��mbe�a�s�!elaborado e exequível para !:onsegllirm03 transf-ormar.t?da esta belez� em fonte-de renda inexaurível. É pre(".!SO çue os 6rgaos admllllstratJvos se proponham a realizar o que n-os Inlta, para tosrarmos uma situação dedesta9ue entre os centros turisticos de maior atração.E, :u:m.1l1 de tudo, carecemos de urna ação conjunta dos
mnrs diversos setores da udmiuistrueüc, quer do Estado
quer do Município. _

'

Um centro d� turislllO.u1io se limita 11 librir ante os��l�: !��� leol:'.n�el�:::i�oPl�:::J od��n�:�zca:m'���t�'l�S06��:t;!,g:'I�ç�I��n�fl�fticl�ld�� �J)�j�:ee��:/ede ��u:i��\� �l�coe�:Sltll.
Sem

. eS�II. condição, I!IJI' maiore., que >leja� as �eíe�
�t;�i�9�e]��f'��I'!�X ����.,��\��oa�u�i�w��.zafl, nunca lugar

InfeJizment.e, já que cantamos também nós II IIassat(:!'I:a e lhe dedtcumo; os loas das linhas acima, somos?brlg�dos a trazer � �ossa co.ntdbuição chamando a

�!e�eç\r:: :oO�t�lsu�l��:fil��s�e detem ante o problema para

uma SSoé�,li'���:��: i�}��t�1 POd������relJ��,�'���f�'i q:�in���chamar I?,es. centros de atra�ao. Ma:; nrecteamo; alanr
r�r�����'l.���I:;:md(;s��il�:·� 3ê��;:��:d��g��i�'I�Úi("O� ��
�el�lc�a�. h�r:;:�os;I�:te��e��e �.��:�NJ��':io edI;U��;;'::) ���do Isto que. a lla�l1l'�Za no>! deu, que "em COIlSpul'c:lndocom a sua IgnO\'a!ICHI e. com o sell aÍl"aso o painel ela.�nossas beleza:! e lmlledllldo

.
que, de fato, i"to aqui se

;'�;;:f�;f�ffS�:��e�;�:���;;.r"l�?;,;fi�iE::��:�:�tent.�s, pecl!lIdo o�r�módlO nuct'!s1-lllrio, e:;e fôr mi;itér. t1herolco. nus �Hnçoe>!. !llll'a que pOs�<tmos melhol"lu' iilJOSSn sltuflçao.
Por exemplo:
Hã !1a cJdad� um !'u,'alll" magllífico. pcL, beltlzH epelo .flocego. que.� u 1l0Sl:i1l pl'acinh,\ da Praia de Fora, ()Jnrdnn Lnlll'O �Muller. POi}to de !'cllnillo de f<lmílias emtard�s de verao, descol'tll!lIlldo�su um panOI'um/1 inesq.lle�l\'el �lebruç_!ldo pura II baíu do norte. Ê pl"etis.o as�lst!l' daI! um pOI" de sol pll!"a se te!" consciéllci" de qUÍlQe bel". de fato. II I�Oll:la Ilha e o cOllt.inente que lhe sei"

vAe de moldu1'l.1. p�!s b�m: .---:.0 Janhm não pos:<ui umalampada:; de Ilummaçao !)u\l.lca. Ou as quebram o,.; jogador.es de peladas, (Lu.e o fazer,l pOI' cima da grama dos
cantelro.s,_oll as espatIfam �" n:lmorados que ;>refel"em

��i�t��:�f�0�i,�t::j0F.il��'e;I:,'���It��1�����i�\li���:i�u�:��ln're de flimes educul!\'os e d" propaganda. Foi obriga-
�o t�a���h�' deo�"o,!:�\?ct�i.j�Õ�e f)C�<���lig\1 ��l \��:��::�<�l��O;I;,;balaustrada quase toda em recJa<;o�. O :t:;soalho. na
sua parte inferior, mostralldn Oti ferro,.; (·,u·comidu;<.
Porque? Porque lião i'\abemo .., zelar !lei .. coisa pliblir·u.• Illfelizmente, qunlQuer um se julg;t dono do que ê dn
Govêmo, ex.c:lu.;;ivo Pl'opl'ielál"io do (Jue de Iodos. E de
preda, maltrata, de�troi -

II (jue lhe é J)I',,:;i\'cl fazeI"

a�rJi�e o�ãdehll;\ol�:. �. JAi�)�!�t�lli�iit�ell�lS�o������/���edJ!��
;j!��ei��g��ú:s �rl:��s)�ll:;�d�l;��(; ;<��" 1t>�hh�l:;d�o�[�i�/�\n����
balaustradas pouco fie importando .'le, com isto, as que_
bram e a� inutilizam. A.'l famillas, 1I0� dia:; de d(Y.:Icarga.
llào \)odem ii' até II pont.e, poi.'! êles jogam-lhes às per'
nas, as sua::; lenhai"i. ",.; empilhlrm IH! piHo em altos mon
tes, até que ,possnm carregar l'Hnl (. gnnnado que fica
ii fl'ente do pequeno CUbi, pal'a seI" medidll e vendida. E
a população do bailTo, e o tudStH, ficam Jlri\'ados de
um confôr�o, e a fOI'lUHa pública de um bem. POI'(IUe
um matuto qualQuer do Mus>!iambú entende de descar
!'egar justamente ali. POr lhe :-el' lllais fúcil, a suu me r_
cância, de Ilreferencia ii qualquer lIutl"O lugar ...

É um pOllt.o negativo (IUe nece.'sita ser eliminado.
E pl'eciso educai'. Proibir o que e"til en·ado. F. multa!',
se P�;;�b'�';'i�o'":,��,';:,;�;�;·;,p,'"",,",' ,orno nn", be- PANAMA' NA ASSEMBLEIA (SOB AI PRESIDENCIAleza aos turista!;, Cl:ital:i tendihhas de vendei' glll"apa. t J H
uma vergonha, simplesmente. Em geral, um moedo!"
"be,'to à poei," e às mó",,,, ,'n, 'Vpo, 'lne ,ão ,,,"do' DO DEPUTADO RUY HOlSE) NOMEAÇÕESnum alguidar de barro, �empre !lU mesma água. Mon-

�':�odba�dr:�ai� 1:�2�ime(r::p�,I��a�!;=ra��i:�·�ad�� n�e��:'l: HESOr,UçAO N.o 391/60
sujo, de roupas sujj§S e <lu mãos tilljas. E 1):-; incautos .u N O M E J A:
beber o liquido esverdeadu, sauoro",u, t.:Olll .todos os. Im- Iitl..,..,.....·(;!"óbios que deixou o bebedo,: anterior. com tôda a su ZIL!IoIA FI<::RXANDES SEARA NIVEL 3 AL
����i��l�f�����l� �ó apI�i)���ã.públ;(;a :Jão tomou co- YÁRA LF.NTZ ALVES �IVEL " AL

O trânsito... JUHEl'rJA ALBA·�';rJ NIVEL 3 AL
Um dia déstes, us 10 horas dll mallhii. um caminhiio GEl'\I PINHO NIVEL 1 AL

obstruia-o totalmente, ii Praça 15 de Novembro. f!'ente HEL.E:,t,,'A JQVITA DI>: l\ll<�LO NTVEL 11.AL

�Il�����d���' ie�ji;·t�e:a��(/�\,y��m:e1���\��:I(;\\',a�(t�e:;. C��/�� WALMOR HOUSSENQ NTVE�:I AL

dral. E Os calTegadOl"ell, displi('(mlelllente, b1H;taYllm BU("LID�S LUno :-lASCIME�TO ),'IVEL 4 AL
entre as pilha[.l, de caixotes. 11 que (leveria seI" entregut!, JVALUO IJOSSAN'I'OSC'ARVALHOSIVEL 4 AL
indifel'entes ao clamaI' geral. O único et<.coadollro fkou nUTH TOHREN"S NIVEL 4 AL
engarrafado pelo caminhfl(l. As hllziua:-; comet;anlm a ORESTeS i\BAUJO NIVEL 4 ALtroar. E êles simple.�mellte gt"itaxam \IUe sc p:l:;·.�at<:!e )fAURO HOSA DA SILVA :\I1VEL 4 AL
��!'v�t��ll�s: e� ��'��I�eh�r�':;b�I;��!I;� :��l\��II'���V!:::!:;I�eutO!'�� JOEL IWGERIO FURTADO :\'IVEL � AL
tflo c"t�\'a!l1 !)J"eocupados em fazer ii coIH·allr.;a d,\ con- ASTJWGILUO QUADROS NIVEL 3 AL

�/J;:J�là�li�e!:�lI��li��I.�:�;'��:.��il)�/1.h��::: h��l;I?S !�;:�\��tl�Oc �����.� t�;��{�OE�� SILVA �i�t � 1t
�!{�l�n�i?���i�ed�l�::� ����!�'\�':;����'e��a�\e���J �\�U;�I't��I�= ""AXOERIJEII<EIS NIVEL 3 AL
se�lI\te. indjfel"ellt� tlllllbém a buzina do {llle Jhe e�tâ SEBASTIÃO JOSÉ nos SANTOS NIVEL 4 AL

�\';'��c·,�",;,.�q"d:�!�leP(�,t�"i�,�.;{·,�,�,�!�:1l�l�/!�::�,���.�::.t�]�:,:::'''\:�� ��t{I��:�'J���rBOO�� �/6J�;ECA �:�:t � !�
� \I ...

:l\IJLTON PAULO NORONHA NIVEL 1 AL
��,�\�I;����i\��·�(l��c�·di:�al��)S (�'����"�idi���, :��:�:�:� iI�O::7t�. XERJ PAULO DA ROSA NIVEL 1 AL
loridarJes se fiz�lcm pl"e�ent"", nos �eus setores - c ·"HOYAL DA SILVA JUNIOR NIVEL 1 AL
t!uando ti\'cnnos'um pon�o m<�is �ê amOl·.a. nossa ter�a, ABISTJNO JOS�� CAMPOS ::\'IVEL 1 AL
para não de�tl"uil', pGr IgnOl"lImW, ,1(!llIio Que é feito HESOLUÇÃO N.o 475/60
Jln!'aDoc�("��P�����lIu jeito. ilI1I:'I eu. t�nhu de dizer es_ N O 1\1 E.' J\:

,

tas coisas. Sou daqui e tenho ês�e c!lreJto.. JOSÉ DE LERNER RODRIGUES NIVEL 19 AL

CRÉDITOS SUPLEMENTARES NO SOVER NO HUm
Secretaria da Agricultura
(De Julho a 20-12-60)

n.o 1957 13 de julho
1984 3 de agosto
2009 12 de agosto

12 de agosto

Decreto .J}tg·l.3S2,00
22,200,00

4.i)13.808,80
1.300.000,00
300.000,00

6.123.538,60
1.774.000,00

4.223.0000,00
,10.000,00
135.000,00

:t566.433,40
9.312.375,2
4.582.0D4,40

" 2010
2011 12 de

6 de
6 de

agO.'lto
setembro
setembro'

16 de selembro
:ti d(' setembro
12 de outubro
19 de oulubro
16 de
lli de

2040
2046
205;{
2066

" 2087
2100
2160

" 2229
novembro
dezembro

40.780.RR2,40

!cnETAHIA
lJ.O 1990
" JOOO

2008
" 2025

DA S . .\UOE E ASS]ST�NCIA SOCI.\L
:� de ago:;to

.

!).:�R6.3Ji8,50
10 de agosto 56�.663,OO
12 de agosto 1.500.000,00
24 de agosto 120.000.00
6 dê setembro 92.000,00

27 de setembro 4.901.719,50
de outubro 300.000,00

i de outubro 300.000,00
I� de outuhro 699.511,00
I!I de outubro 2.968.998,80
29 de outubro 850.000,00

de llo\'embro 1.050.000,00
de novembro 500,000,00

16 de llovembr.o 660.000,00
16 de- Ilo\'embro i'i50.000.00
16 de novembro 300,000,00
16 de novembro

. a60.000,OO
18 d€ novembro 1.500.000,00
18 de novembl'o 925.000,00
29 de novembro 500.000,00
14 (!e dezembro :151.0000,00
]2 ele rlezombro H19.632,OO
J2 dê dezembl'o 436.670,00
16 de dezembl'o •

50,000,00
16 de dezembro 460.000,00
16 de dezembro 360.000,00
21 de dezembro RO.OOO,ao

Decreto

2043
" 2071
" �079
" 2080
" 2106
" 2109

2133
2143
2150
2162

" 2Hi4
2166
2167
2175

D(l.("reto n.O 2177
2201
2214

" 2217
2225
22S�
2238
2239
2246

80.387.532,80

cns 12.000,00
CR� 12,500,00
CRI 12.000,00
CR$ 10.000,00
CR$ 12,000,00
CRS 12,500,00
CRS 12.500,00
CRS 12.500,00
CR� 12.500,00
cn,s 12.500,00
CR$ 12.500,00
CR� .12,000,00
CRS 12.000,00
CR$ 12.000,00
CR$ 12.000,00
CRS 12.000,00
CR$ 12.500,00
CRS 12.000,00
CR$ 10.000,00
CR� 10.000,00
CRS 10.000,00

com CR$ 10.000,00
eom CRS 10.000,00

CR$ 40.000,00

;;�

..

Florianô;;li1<. �;la-ft'ir8, I"de .Janeiro de 1961

Limites e Possibilidades de Floria
nópolis Como Centro Universitário

II
Paulo Fernaudo Lago

Em Izntertor artigo pro
curamos evidenciar aspec
to� gerais dos "Limites e
das: possibl!idades" em tor
no do fato - FlorIanôpolls
como centro unIversitário.
Apontáva!l10s que, de qual-

���:, p����r�os tenc�����
gente estudantil de rúvet
superior, em maior número
do Que o atual, é bastante
clara. VeriflcaAse o crarcí
mento da população estu
dantil de Nível Médio. e,
logo, cresce o número de
Indivíduos que poderão ter
acesso às escolas de nível

�����r�o�:me��Ol�'�, cr��
ampliação de outras,

.

co
mo a Fac. de Filosofia, co
mo a ee Medicina, por
exemplo, tenderão a ncc
modal' mais expresewo nú
mero de estudantes. A tan
dênc.a do crescimento nu

mérico de estwtantes "uni-

���si:ár:;;�:�ç�cf: ;::� c;�:
tinuo aumento de exceden
tes estucantís em outros
Estados, cujas �1J.culdatle'"
não puderam se expandir
em sua capacidade de aco

modação, na mesma .u.
mensêo da demanda (te
candidatos aos vestibulares.
Grande número de preten
dentes, nos vesnbutares de
faculdades de Estados víst
nhos "sobra", mesmo sen
do de indivíduos comucto
nados à grande produtivi
dade numa escola superior.
A compeucãe é ferrenha, e

SA80ROSO?
SO CAFE mo

muitos não têm a, mes
lllaf; pcssíblf ldades de . se
prepararem mais devida
mente, em face ele proble
ma..� PJrticulares Que OS to
cam. :
As.�lm seodc. as "sobras:',
não ímpllcam tmedtata-t
mente em "o�alidade". e""'"
uma f(icUldane. que seja
Integl J�da por m-ande ao-

_.

ma de outras, poderá al
cuncnr sentido rendimento
escolar, desde Que outros
ratore; atúem.
Se nessa condiçãu t"C'.<;id('

uma "Pos�lbll1dade", vê-se
também que,;\O lado, há
"limites". O principal é
nsslr,.rJlndo pere dificuldade
geral da vicia do estudan
te em nossa capital E, nâo
me parece que a dificulda_
de se encont"e no "custo
de vida elevado", Acho
muito difícil se prova!' nue

. Florlanôpolis apresente ele!
vado custo de vida. O cu"to.
de vida do prece dos pro
dutos oue em particular
consome. O cu "to 'Ie vida
geral é relativo, em fU!"lçáo
dOfl tipos de produto; mais
consumidos. POI" exemplo
pessOHlmente, com a renda.
que me nrtút revo-me a

;eOll�:t:����e n��o�e:o �a�l�c1If;.
no Rio ��o����i;0i.�\;ig.)

,

Concurso
Literário na UCES
Atendendo ã varres aolí

cltaçõe.:: de todo o Estado.
informamos QUe o prazo
par.:! a entrega (le Trnbn-
lhos Literário.� foi prol"l'o
gado até (Ua 31 de feve
reiro.

OSl'Ili\n rlSANI
Secretário CultUI!1

O Secretário de Viação e Obras
Públicau o Diretor de Obras Públicas
tem o pI'azer de cOllvidal" II>! autol'Ídnde� (! ú povo e
gend para as"istir a::l solenidud�o; da inallglll"ação rio
"EDIFICIO DAjS OIHETOHIAS", �I l'e1tlizu!">;e llO dia 5
de janeiro de 1.961 à� 20,HO hora.':.

o. ato sCl":í presidido pelo gO\"t'rnlldor
Heribel'Ío Hüll:le

Engenheiro Heitor Fel"l"al'i
Eng('nheiro Oito H. Enll'es

Hanco Interamericano
�e Desenvolvimento
Recursos Financeiros

O capital autorizado do Bnne'ú ;;omadQ aos recur
sos iniçiai,:; autorizados do Fundo para Opera(;ões Eti
pedais ascende fi. um hilhão de dóllu·es.

O ('apitai 1tutorizado do Bnncf) é de 850.000.000 do
dólares. Dessa quantia, o equivalente a 400.000.000 da
dólares corresponde no capitnl renlizado e u eqlliva_�.
lel1te a 450.000.000 de dólares, ao capital exigível. O
pagamento do ca.pital reali7.:ldo serú efetuado em três
par.celas, a primeira de 20 por cento e as duas Outras do
40 pOI" cento cada uma. aquela :1 30 de Setembl'O de
1960, o mais tardar, e e"tas em 1!)61 e 1962. A pal·te
exigivel do capital Hutorizado constitui, na realidade,
Ullla garantia para facilitai' a colo("ação dos valol'es do
Banco e para afiançar o;; avaís que conceda.

o.s recursos iniciais autorizadol'i pam o Fundo pa
ra Operações Especiais montam II 150.000.000 de dÓ!;l
re,:;, dos qlUlis uma metade devení ser_pllga até 30 dê
Setembro de 1960. o mais tarda!', e a outra em 1961.

As impol'tâneia� dest inadas ao" reCUl'!lOS efetiva_
mente subscritas cOnstam do qundl'O intitulado '·O�
Países Membros e sun Participação lIO Banco".

Cinquenta por cento dos l)agamento" ao Banco,
tanto os destinados ;\ forma.çiío do capital !'ealizado
(jUa.IÜO os Que se efetuem como q\lota� para o Fundo
para Operações Especiais, �erão feito." (Im ouro ou em

dólares dos Es{ados UnidoR da Am61'ica; e os outros 50
paI" cento, na moeda nacional do P:lÍfI -contl"ibuinte.

fr

,�J!t1fl·Smti
Lendo o artigo do nosso diretor, que o deixara em

sua mesa, sob o livro FôRÇAS MORAIS, de Ingenie
I'OS, um dos l'edatores lnmentoll que não fôsse citada a

condenação dos moços que, à mingua de atributos, se

entregam à cumplicidade dos demai",
-

Esses - segundo o genial melltre portenho, na obl'a
titnda, pags. 27 - "tudo esperam da benefidincia 111"0-

videncial do Estado: professam o

catecismo das SlIas escolas, obede
cem às ordens dE' seus funcion(t
rios, esperam n proteção das lei!';,
imploram a mere.\! de seus ravore;:;.
Sonham com 1I111a sinecurn na bll'
)'oc,racill e sabem de cor a lei das
aposentadodas."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


