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O xovêmo esmagou com

uma grande concentração
de fôrça armada. a tenta
tiva de 17 mil trabalha.
dores grevistas que grita
varn, valavam e rancavam
pedras. iniciando uma mar
cha pelas ruas desta eapi ,

111.1 flue visava ao parla-

.menrc belga.
,

Gendarmes montados
rançavam-se contra os ma,

nírestantes a cada vez Que
um grupo tomava outro
\ ammho para o Parlamen
to, s�,? :1 ameaça de sabres
5,. millc!a belga conseguia
disperaá-Io. Os grevistas
realizam manifestações

FLORIANÓPOLIS. DE JANEIRO DE 1961

E.E. U.U. rompeu relacóes com
,

Cuba: invasão iminente
WASHINGTON. 4 tu.

P.I.) - Os E�tQrlo� Unidos

romperam reracões com
Cuba,

O !lre�ii!ente EtteniJo
wer n!sse oue a �ota de á

gua cue rêz transbordar' o
copo foi a exigência do
prímeirn-mí r isrto cubano
Fidel Castro de oue os Es
ta-tos unidos reduzisserr: o

pe!;soal ce sua Embaixada
em Havana a onze pessôas,
para "por fim à espiona
gem".
Ontem castro afirmou

que "mais 04(' oitenta por
cento" do pessoa: dessa

embaixada é constituida de
espiões.
"Esta ação deliberada

por parte do e:ovêrno de

Castro - afirmou Eise
r hower - é sóxente aút
tima numa prolongada sé

rie de hosttítaacões infun

dadas e vilipêndios.

"Há um limite, acrescen
tou - 1'0 oue '0" Estados

Unidos, por recnettc a .\i

mesmo, pedem- supõrtar,
e êsse limite foi agora a

tingido".
A declaração do primeiro

nlancLltilrio foi transmiti

da aos '''rnalist"1lt pelo se-

USINA DE URUBUPUNGA'
ght" e da "Bond and Sha'

re" na óistribuição da e

nergia, o SI". Leonel Brizola
l-I0licitou !>.O ,�r. Carvalho

Pir.to que deixasse em sus·

pen!!o a particiPação do go
verno gaúcho na empr;:,sa,
até flue todas as rlÚVi.dD.
a este respeito sej:J.l'n CC!>I:�

pletamente dirimidas:

S. PAULO 4 (V.A.) -

Sob a ore!;ldência cio go
vernador Car....::llho Pinto,
realizou-se ontem, à� 11

�o_':·pl�fn�e���CiOa�.�e��r�il�
da "Centrais Elétrica�" de

UrubUDllUgn S. A.". com

panhb C:\le cor�l"ee:ará se

te E!!tados: _ São f'�ul?,
Santa Catarina, Parana.

Riu Granrle rio Sul, Mina\
Gerais Goiá" e Mato Gros

:::J. A como:anhia tel"� por
finalidade 'J explorad�o do

potet.ciai hidrelétrico do

salto 1e Urubupungá loca
!izado no Rio Paranã.
Segundo estudos jã Apro-

��·���ip�;::ng;d;�rt���n�
(er, �:r.edjatamer.te a'pôs
sl>:..\ r.oUlitrução, 3 milhões
de flullovates. A "Centr,l1s
Elétricas::'..e Urubupun6á
S. A.. ' lerá um caoital ini
cial de dois bilhce� ele cru
zeiros.

Além �e numerosos s,e·
cretárius de E�-tado, es�ve
ram presentes à. reunião os

governadorcs
. de Mato

Grosso Goiás. Sar.ta Cata

rli1a, Pai' ná. Rio Oran'de
do Sul e aincla u ·gov.."'!na
dor eleito de Minae Gerai�
sr. Mal!:a1hãc!'. Pinto. Du·

rante a r;lIRcussão dos es

tudos da Compar.hia, (le

Si���z��L���m�u�r P;I�;���
oS demal" l1:overnadores
que o Rio Granele do Sul
somente participara da em

-presa �e ror Incluida uma

clausula flue ?�tegul"e a

distr�buiçã-o da energis; e.
létrlca de Urubupunga a

lr.ici"atlva nacional. Depob
de deixar _Iara Que não
concordará com uma even
tu!}. PRrtieipnção fi "LI·

'õõ_!'

PRESIDENOA DA

U.D.N. NACIONAL

NADA "RESOLVIDQ
RIO, 5 (V ,A,) - 9

mandato do atual presl'
dente da UDN, sr. Maga
ihães Pinto, termina em

/lbriL 'Nessa época, então,
como de praxe e em obe

diência aos estatutos..d.o
partido, seu;; novos dln

gentes seni.o eleitos.

/>" miRsÃo dos f�Jtu.r�s
llirigentes da UpN c. (Ilfl
eil pOI'que cabera. a eles a

larefa de condUZir o pat
tido, defendendo s�u� i!1-
torêsses, na presldencHI
Jãnio Quadl'os, eleito com

flS valos udenistas, mas

fiem .pertencer à sua le

cenda.
Até agora surgiram can

didaturas apoiadas pelos
pauliRtas e pelos nordesti
nos. Os primeil'os desejam
ver na presidência da
UDN o sr. Herbert LevY

(",SOdl?�t,Ã�I?e�tde�\�QO t,\br':�l_
sembléia Legislativa, ve

lho amigo e colega de tur
mn do presidente Jânio
QWHh�.

cretál"io de Imprensa na

Casa Branca. James Ha

gerty, numa entrevista con

vccado apressadamante.
HAVANA, - s: pôlicla

deteve o tesoureiro ria Em

baixada dos E�tado:; Uni

dos, Stewart Hanan".

Nações Unidas _ Nos

Meio� diplomáticos antecf
pava-se esta noite que e pe
"ar ':'.9 provável violência
no debate do caRO Que
Cuba aprese-tara éon'i;ra
os zstados untdcc no Con
selho ee Segui-anca, Cuba
Pediu ii reunião co cem.e
lho de Segurança por con-

por outra, envlac'J. ao ex

governador do Estado na

qual havia o apêlu ur.'.\ol
me da reunião do Diretô
rio Reitlonal do PSD .. para
que o sr. Ilda Meneghtti
rea�suml�se a direção dil

'zgremlação partidária.' A
de'.i!lão do ex-chefe do E
xecutivo gaúcho, aceitando
as ponderaçõct dos cOl'rel�:
glonárlos, noderá recon
ciliar o PSD- rio-graedense,
pai" ê êle o unlco nOJ1le a

reunir dissidentes e fiéi.�.
No!; próximos dias. prlmei-
)"os de 1961, vár:'Js n:,cdidas
serão tomadas vi�ando â
reaproximação.

stderar que a h!vasão OC

seu território pelos E�b

dos Unidos era "iminente".

Um plano de aproveita
rcentu múltiplo da bacia do
rio Itajal, que corta gran
de reglãn industrial cata
i-inense, surgiu como um

��:�!n�: �:prK����oÊs��:
;:1�I�l�fi����q5/it!�,e'�fldrl�
t es do' Si!minú"io Sócio
Econômico de Santa. Cata
rina.

O objetivo principal dê�
te um-oveitamento ser-ia de
caráte- hídrelêtrtco, atra ,

"és da represaxem de al
guns afluentes do Itnja í.
evitando-se ainda, assim,
t)'meter problema com o

(tual �e debatem as popu_
lações ribeirinhas da re

gião catarinense: inunda
côes periódicas, com pre
juizos incalculáveis para a

.uea. Além disto, o apro'
"eitamento, dito "'multi,
pio", viria concretizar um

programa de alta rentabi_
lidade ao vale do Itajaí,
pois a irrigação dos terre
nos marginais, de fertili
dade I'azoável, abrida no_

'as penlpecJ;ivas em di
verso;; setores agrícolas.
Um flagelo ·de difícil !lO

Judi.o. representado pelas
c1Jeia'j que se repetem a_

nunlmente, seria assim re-

Com a IHlblicação, que estamos a fa

zer dos créditos suplementares abertos

1\0 curso do st:gundo semestre do exer

cício, I)ara refôrço das verbas orçamen'
tarias iniciámos a cobertura desta parte
do programa de ai razamento, organiza·
do pela família HuIse, que a fatalidade
de lima tragédia inenarrá.vel colocou à

frente dos destinos estaduais. Seria, re
almente. um GOVtRNO, se não o hou

vessem transformado em instrumento de

uso e frulo do;; bens e da economia do Es

tado J)or um gl'upo sem escrúpulos, graça.s
nOs resíduos da bancada udenista, acres
cida de outrOg, que f, tonificam, incitam
acirram e também a exploram. Mas isso

que ai está se distancia de ·GOVeRNO,

I)or lhe faltnr, inclusive, II caratel"Ística

decência d03 (jue sabem Ilerder. Outros

apertam as m/ias do vencedor, ao invés

de lhe mandarem os pés, na estulta su

posição de o encontrarem no mesmo ní

vel. Personificando o adítgio do mel, lam_
hllsaram-!';c, Cllll)Orcalharam-se e o en

xnme de vlll'eja!!l sussurrantes os devora.

Deteriorados, irremedià"elmente dele

riorndos. E esluo a cair por isto.

Prosseguindo na nossa coberlura, tra

remos a l)úblico, (,través de sucessivas

transcrições, a maneira como eslâ sendo

dilapidado o Tesouro, cujo encaixe, a

estas alturas, deve andar no nível das

dezenas, dos rnilhões,que ali- existiam a

engordar os cofrf"s do Inca. A publica'

ção dos boletins du Tesouro já se estão

fazendo raras e assim irão até completa
omissflO, para que II povo ignore o arra

znmento II (Ille a mediocrncia Hulse es1.;í

CRS 5,00

Terá o Brasil, brevemen
te. de acordo c0Ill: o Que
ficou assentado apos uma

série re debates em Flo

rianópoli", um mOllerno

In�tituto _TecnolóQ;lco de

�l.'..:.deira destinado a estu
dnr, avaliar e cuidar dos

prir.ci"pals tipos ele madei
ras (lncontradae no" Esta
dos �ulinos. p.at·a que a ex·

ploração du pinho se dê
em ritmo nOfl.Tal. tend'endo
a um eon!!tante apet'fei
çoamonto científico no pJ,,-

As referidas publicações, antecipa_
mOs aos leitores, mas principalmente ao

comercio, à lavour:'l e iI indústria, prin
cipais contribuintes do erário, subirão a

parcela bem maior que a de qualquer
orçamento de muitos Estados da União,
Um descalRbro, uma anarquia. um cios.
do que, aliá>;, de,'e andllr alhêio o gover
nador. Suas entre\'istas e declaraçõ-2s.
feitas aqui e alhures, pela imprensa e o

rádio, eeml)rovam a distração em que
anda o ilustre derrotado, quanto ils coi_
!'Ias do seu govêrno, teleguindo pela ban
cada que deu tiO recinto da Assembléia
o insuporlávO:-l e nauseante ambiente de

cadáveres insepllUos, Até nem sabemos
como a bancada oposicionista conseguiu
neutralizar o olfato llara sUI>ortá-lo. Dai
porq\le, em andanclo a afirmar. acor

dado. inexistentes atos por êie próprio
assinaMos e praticados, o aconselhamos
a ler dormindo o rol das verbas superor

çamentárias, meio escolhido pelos téc
nicos do arnl1.amel;lto para espoliarem o

mesmo povo que os levou, num momento
de irreflexão, a cargos para os quais não
se acha\'am política e moralmente pre

parados.
Nisto de\'e ir pensando o povo para os

pleitús do futuro. Para os indignos do
seu sutrágio não deve haver lugar, nem

vez. Nns enxovias há muita gente ma iR

inocenle, ou menos crimino>la.

•
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SANTA CATARINA

EDIÇÃO OE HOJE - 8 PÁGINAS

POLICIAS & . , . POLICIAIS
PRESO ''O CAPITAO HUGO ,Sl'OCKLER

Motivo? 'Não ter concordado em ir ao Palácio desejar
boas festas e feliz ano novo ao senhor Heriberto.

Começa mal c coronel Pirnguay distribuindo assim

galões e cadeias fáceis em apenas ti êe dias de comando.

Nesta hora em que estarrecidos assistimos a mais

desregrada inflação de galões, a precipita r, vert.iginc
semente, no lôdo da imoralidade, a cotação do pôsto que

está sendo vilmente barateado, não era a hor-n oportuna
para o novo comandante prendei' um oficial que não qu is

ser hipôcrita, mormente considerando que a medida foi

injusta porque imparcial, uma, vez que atingiu apenas

êsse quando existia mais alguém no mesmo caso, Será

que o coronel Piraguay herdou com o comando o raivo

sismo guediano tão bem mantido no período simoniano?

!Será mesmo raiva? O motivo da I'aiva? f: que o cnpítão
Hugo é aquele brioso ortclnt que, antes do pleito, teve o

gesto des/lssombrado de publicar nesta folha o incisivo

desafio de pedir demissão dOR galões, enso ganhasse fi

UDN. Desafio pübttco, geral, feito f,OS colegas udenlstas

que, diga-se de passagem. não tiveram a coragem nem o

peito de levantar ii. luva.
Que julgue o povo, Os homens do pnnnmú, mesmo

eufóricos dos galões fáceis com que foram briIHla(los,

queriam ainda espesinhar 0$ lu-avos humiihando-o!l uns

-urvaturas do beija-mão com que eles galardoados, pres
taram a reverência agradecida das mer-cês com que fo

ram tão prodigamente agaloedcs.

Complebantlo esta provi
dêc:cia, os madeireiros pe
diram também! e foi apl'o
vado no bloco de ;;�.;e.\
tões envi': das ao ple�ãl:lo
�oe ��in:�!�Cã� ��'la::s�
quisas Florestais, capaz de

dar ao� pla.,ntadore� ele
mentos r,eguros sôbre os

vegetais encontrados em

gra!".de pal"te do �olo __a

tarinense, dirigindo-se pa

ra atividades maifl renta

veis Tanto o Instituto, co

mo 'a Estação de �esqui'\".lS
Florentais, disse à repor�a
gem o coronel Lal'a Rit.. ..Is

_ um dos -partiCipantes
do� debates no Seminári?
_ constituem velha ll!\pl

ração r:l.a cla::;se madelr�l
ra de todo o sul do paiS,

��n���ern�oc��é�61�ed���:
ploração de determinados
tipos de essênci'as, sem um

contrôle cientifico e te:'

nolôgico fI.pura{�o. C:0!ll es

ta medida. o SemlnarlO SÓ,

'Cio-�:conÓ'x.ico deu novo

illento a centenas de h-:>

mer.s _ de empresa que tem

seus capitais ligados a

plantações extensas de pi
nho e outrâ� ffi'.ldeir9.S ele

lei. b'em como em senlari!s
f'';ller·i:ll1z:nb.�. A rxrrl1r.:ln

Trono belga esmagou greves com

so Idados
também em Antuérpia e mente. As ruas de Bruxe- sessões em 23 de dezembro
outras cidades. . Ias se transformaram num por decisão do chefe do

Informações não confir- palco de vlnlências, com govêmo, s+. Gaston Eys ,

mudas diziam, ontem, que os sucessivos choques da kens.
(\S dirigentes da greve' ti- política com os trabalha- A "Zona Neutra" de

�;I�l�p�rf{i�Ó�;� ��'O�rí�: doÓesparlalllento reiniciou ���tr�I�\ paar���n�� :n�
lias para a realização de ontem mesmo, os debates Palácio Real, está total-
uma "marcha sêbre a ce- aôbre o projeto de lei re- mente tomada pela milícia

f6�.��' 1;�r�I,����:<;�t\'ar a �.atlvo ao estebelecímento be'5!l· com cêrcn de 4 mil

E t d
' . �eianS�vI��O}�t�Oê��! ���ode�� �6����dos� 801!,�:�sc :�l�

fica�amo �a�ifeas���õe;,e��: origem à greve. Ilruxelles", famoso Iogra ,

timnndo-se em Cêi-CR de 15 Esta foi a primeira ses- doul'o situado em frente
mil peesoee o número de �ão do Pa rlament., desde ao Parlamento foi fecha-

participantes do movi- que foram suspensas as do ao publico, porque gen-
darmes e soldados, a pé e

montados, ali estavam a,

cnmpados. As autoridades
concentraram no Parque
.I!"rande qunnfidade de ca
minhões blindados, rádio,

g��'b/\�as(IOS j i'b�%beil�o�s�
cêr-a de arame farpado
nortétete. As ruas rrcn
tciriça� no Par-lamento fo
mm totalmente isoladas
por poliaiaia armados com
fuzis e lançadores de gás
Iuci+mozêuneo. numn a

ineuca constante aos ma
nlf'estnutes.

Menegheti III direçâo:
reconCiliação no P.8.0.

��:;'TO p':::!�R�n-;-es de liz;;��te�"��er�í:unie/�!:i
mais nada, deixar de ex- !órça ee tmantacâo - des-

tomar o confõrto oue -e pido da faculdade de distri-
traz a mensagt;m ile anti bulr favores, re-ebo . .lJo

go" companheiros e quan- recesso 1e meu lar, o cha-

to pedido que me lÇ)rmu- 'l:arnento. de preclaros
laram sensibiliza o meu correligionárias com a ln-

e�pirlto. E' Que verifico. vocação da necessidalle C:e

com enorme satisfação, l'e- meus serviços" - foram 'ilS

novada ':' minha fé robus- afi.nnações do engenheiro
tecida a mir.ha confiança Ilda Meneghetti. em carta

na oerenidade de valõre� ao coronel Peracchi Bal�
.. mOI:als, pois, apeada de celas.

posições, afa�tn.do do !lo/ler A missiva foi motivada

NOVAS PARA

PSP
RIO, 4 (V.A.) - O Di_

retório Nacional do PSP
cstêve ontem reunido nes

ta tidade, sob a presidên
cia do sr. Ademar de Bar_
ros. Como foi noticiado, o

chefe populista concitou os

seus c:orJ'eligionários a da
rem "indumentária nova"
:.0 PSP começando por li
quidar

.

os resquícios da
t:hefia onipessoal.
De\lois de fazer !!entir

lIO!-l seus companheiros Que
(, PSP, !:tem compromissos
com a nova situação poli
lka, (Icveria orientar sua

r.<:ão no caminho das rei
vindicllcóes populares, fri- .....

sou o sr. Ademar de Bar-

�. ;1�d(I��1s; tdl�r;;�'��ati��\I���
do pes,<epi!-lmo, com a fina
lidade de tOl"ná-lo uma

:lgl'emia<:.ii,.., política de ex

\)reS!!HO,

O deputndo Deodoro de

��el����?iicl�d�:ro;:I�;ou f�z�;'
"entil':lo sr. Adernar de
Barros que, Qualquer ini_
ciativa pró-democratização
cio PSP somente tel'ia êxi
to. se I' atual direç:io par
tidA";'1 começasse par con
ceele,. anistia aos elemen
tos Que na última campa_
llha: dissentiram da orien
tação do partido, apoian
do outros candidatos,
Depois de vários deba_

les, o Diretório acabou paI"
tl.C� a lIge OJ.�

Pl'esenlanle pnl"aense,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E'-nos gmto registrar em
data de hojp mais um ani
versario notalicio '\1 ge�til
srta. Marta Bernadette prof.
no Grupo Escorar Padre An
chieta. Pesrôa multo desta
cada em nossos meíos.
A antversartnete ê filha

- Coronel MarCos. Konder
- Sra. Candida Ravere La-

marque
- Sr. Ayrton Cidade
- Memnc oetsc. filho tio

Dr, Ce!<;6 Ramos Filho
- 51', Oscar Nazareth Capel

la
do nO$['O particular emtzo _ sra. .ranotru Estelita Lo'
sr. Francisco Cardoso e fi� nes Ld.d
sua exma. espôse d. EI4',al'a. - Sr. Reinaldo dos Reis Lo-
Cardoso. bo
A nernnrtotte a: retj .tta- - Coronel Antonio TauIois

cões de "O ESTADO" de Mesquita
- Sr. Joaquim de Souza "t-

FAZEM AXpS JlOJE eira
- Srta. Vilma Botelho

- Sra. coréne Luz, vi uva do _ Srta. Alalde Gomes (ia Silo

saudoso Dr. HERCIL!O l.UZ

VENDE-SE
Duas Caeue em étimo estado de eonservaçào, sendo

uma de material e outra de madeh-a, alto à rua Jerônimo
José Dtas )1.0 52 (Saco dos Limõesí.

Trat� com An�ilton Silveira, "Bancqde Crédito
Real de MinaR Gel·filfl".

Convite
o PRESIDmNTE DO CLUBE RECREATIVO 6 DE

JANEIRO, TEM A GRATA SATISFAÇÃO DE CON
VIDAR TODOS OS SEUS ASSOCIADOS PARA AS,
SISTIREM A POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEI·

TA PARA o PERlODO 1961 - t962, NA DIA 6 DO
CORRENTE, AMANHÃ, ÀS 20 HORAS. SEGUIDA
DE UM COQUITEL OFERECIDO AOS PRESEN·
TES. A DIHE1'ORIA

Osvaldo Melo
"ECHO" NO NOS.sO (.'I<';U - É avião a játo.
- Não é MIO !:Ir. Avião a játo l.âo é tão vagill·oi-lo.
- Ora isso não é al·gUll1ento. Quanto mais alfo mais

nOfl parece vagaroso,
- Pode sei' um disco.
- Só fli de outro fOl'Oulto e no mais tnmbém é

vagaroso.
E o Flo!'ianopolit.mu, nariz ral'a o alto, li lento,

observava.
A "coi.�a" conlinlHlvll como uma e:'itl'ela brilbante

passeando no espaço.
De quando em vez, esmaecia, fugia dos olhos pers'

cl'utadol'es c lógo voltava a sei' visto.
- Olha ele, ali, gl'ita\';lm apontando para a zona

UH luz mislel'iosa.
.

Mas não era nada di,.so.
Era o llntélite al'tificial americano "ECHO I"
Foi quando o meu amigo que levava uma ('l'iança

pela mão, disse: bem. Agora sabemos. Gabe lá se êste
guri ainda não sel'á daqui a muitos anos, um passageiro IIpara a lua. Geração feliz, acrescentou.

� Perdão, retruquei. Gera�ão feliz é a nossa que
<l!\sistiu o que esta niío viu nem acreditavll pudesse acon-,�= .

Nós vimofl todo o maior desenvolvimento científico
do m�ndo e o nascer de"sas e outrns que h�.ie est:l.rãfl Ipor aI.

.

Pelo menos, li minha geraçã, que já passou do!'.

\cJIlcoenta .. _

E é verdade inconteste.

]lanhr;,��;���:l��l..��j,���;�I�o��altd��:I!�;��? a�si���� I
tes o taliiozinho dos mêlicli último�, I

Presente �atal?
.

Pnp:li :-;roei camal'l1da, hein?
- Poi� ,;im, dizia (I colega aqui na Redoção.
- r.\:lai :"\'021 é aumento na certa.
E por .cim'l rom talões acumulados ..

Perdi a fulx e.como estava com o fône na mão,
pois bl ouvir um dlamado, nem dei bola a quem no ou

tl'o lado cio fio queda falar.
P:1P:d �l �,rnig(, (b on<::t!
Vai �(,I' i' primei]'() grande :lIlmento do ano.

\':dha·no!;· Deus!

FlORIANOPOLlS
paulo da costa ramos

Diz um ditado alemão que "até as pedras se en

contram", mas esquece de acrescentar _ e os flor-ia
napolitanos, princi.Polmente.

,

É mediocrimente conhecida na cidade fi hlatúr-ia
de um casal conterrâneo, em "tournêe" pelo mundo,
que resolveu, em Xangay. fiar uma volta de jir-inqui
xâ pela cidade, Jfrinquixá, como sabeis é aquêle car
rinho chinês onde os russos encontraram O resumo
da ideologia capitalista: o tur-iatn se aboleta e o chi
nês; vai de cavalo, puxando.

Mas o casal, dizia eu, queria conhecer a cidade,
e alugou um jirinquixá. Desde a saída, notaram que
o chinês os olhava muito, debaixo do seu chapéu em

forma de cone abaulado, Depois de meia hora de
passeio, quando falaram numa determinada pessôa,
muito popular em nossa cidade, c chinês não se con
teve: para a geringonça e largou -11.0 português mais
claro dêete mundo:

- O senhor não é filho da dna,' Lolota?
O casal quase desmaiou; apurada a história, o

chinê!\ era de Cnnaavieit-as, e Unho vindo pirar ali
num pesqueiro japonês que passara uns dias em nos
so pÔrto. E, o que é mais surpreendente: o cidadão
era de falo filho da dna. Lajota, ou que outro nome

lj..�e!\se a sua genitêrn.
Agora, de pronto falham'me os nomes, mas a

história é absolutamente verídica, e a ouvi da bôca
de diversas pe!1sôas. Tôdns ela!'! Idôneas. <te resto.

-o-- -o--
. -0-

Outra no gênero é a que aconteceu mnls recen
temente com outro conterrâneo, bolsista do Instituto
Braail-Eg.Ulj. Estava êle em um "drugetore" em Salto
Lake City, com n lguns companheiros de viagem, con
tando em alta vóz certas aventuraa galantes de que
tinham sido protagonistas. Numa dellls, quando um

termo mais CI'Ú foi pronunciado, ouvtrnm uma vôz
atrúa do balcão:

-Olha a pm-nografia !
Ouederam-ec mudo:'! do.'! espanto e vergonha; ro,

rnm vêr, tratava-se de um íluatre bl'allileil'o de PA
lhoça, que viveu desde os dois anos em Plor-innõpolis,
u-ansrertndo-ee posteriormente l.,lal'A A América ..

-o-- -o-- -0-

Comigo quase aconteceu uma dessas. Verão pOI'_
que digo quase: estava em Santa Helena de Goiás,
fim do mundo, f tonteira com Mato Grosso, a câminho
de Brasília, falando justamente aõbre essas colncl

dênctas, quando se aproxima' de um um candango
qualquer, de botas e barba comprida e pergunta:

- O senhor não é de F'lorinnôpolta ?
Essa também nãol:
- Não senhor. sou do Amapá!
- Pois é. achei a sua carteu-inhn ali lia frente _

e estendeu meu cel·tifi..:lldo de reservista. 'Depois; fi
cou me olhando com uns olhos muito espantados. na,
turalmente me tomando por louco ou mentiroso.

Foi Justamente essa II observação que fêz com
11m cpmpanhen-o de \'illgem, II) que repl iquel :

- Também, eSSIl não cl'a maneil'a de me devol'
ver II Cal'teil'R, que diabo!

Mas o homem ainda me olhava quando acabei (te
almoçar e prossegui a viagem.

Sociais

RonEH'I'O. o MO('O no CAVANHAQUE QUER IMPL_�NTAU .'\ MOIM.

-

.. nior - Fomos infO[1Olados
ele que o advegudu em to

co, na cidade de Joinville
vai I ecencrcnae amigo!' nu
ma resta ('1lI "Black_tie".

7 - Egta pa�s,anr:lo férias
em nossa cidade, o ceceei
tt..tdo ofi�Ja! de marinha
José Jullo Alves Pedrosa _

Desejamos uma tellz e-ta.
da.

8 - Muito comentado O
8ari da êennoaa Augusto
(Sônia) Wolf, usado no Re
veillon do clube Doz,'.

9 - O Sr. e Sra. Arturo
(Apnrecit:,:) Buzzi, recem

casados em Brasilln, estão(l
circulando ern nossa Chla'Hdo. \
19 - Grande é a especta
lha em tôrno 1101( banhes
ele Snunu, que brevemente
terá ;; sua :nauguração

11 - DO'IDingo, C' restau
rante do Lira Teni!1 Clube
inaugura !' sua "boil:e".

Wanelly waleska dos Santos Belo, morena de olhos
c õr de uvelü é uma tias Dez -Mais do cronista

Jean Pouchard
1 - A famosa orquestra seios e quastres.

"Suspiros ce E,.;pac:a", aL."!!-
lhantara sábado, nO!3 su- 4 _ Com prazer regi:'!·
Iões r+c clube Doze. a mo

vtrnontacte sotrée

2 - �tarcaraht caslUllelll/
no dia ,1.0 u Dr.' Zany
Gonzaga com a ",rtn. Cio·

tilde Mendes - Detcejamos
aos noho� fellcltaçõei'õ.

12 - A elegante Senhora

Miryam Bauer ctrcutcc pe
Ia _h..'. de com um conjunto
de bolsa e sapatos soro ad

quiridos r.a Loia Três
Garotos.

u-amos (I nascimento ele

Mâreio, filbo do ensaí 8r.

�:; , I" �!'L"" l'ill�) �ta.
13 - Alguém eslá jproeu

pa.da, ·�el;ll'land.ç '1.�ue ··Nin,

tltJ'enl e 'c Ningifm .__ na

vida tudo pas�n .. '

5 - O lHscutido jovem
Sr. Delfin Peixoto Fllho

festejou ont·em idade no\'.1.

A coluna social félirita pc-
3 - Cláudio e Lui\'; Fey· lu �contecimento.

nando Di Vlcenz! t'stão
cr.'_ mando 3. atenc:ão dos 6 - Circulou (,m nossa

Brot�.<:; com os seus pali- cidade o Dr. Carminati Jú-
=

14 - Com Dl'aZel' rcgis
t,'_(!JlOS o "niver" co Dr.

Rubens r.!e Arruda Ra�os,
digr.Íss!mo Diretor deste
matutino - A coluna social
fe!iclta pelo acontecimento.

---------------_-_

Aluga-se
Aluga_�e uni apartamento em primeira locação, sito

à Rua João Pinto Il.o 35, contendo 3 quartos, ampla sala
de Jantar, qual'to de banho completo com box e chuveiro
eletrico, quarto empregadu quarto de banho da emJ)re'
gada, com chuveiro elétrico, cosinha c/tomeira elétJ'ica
e armário embutido. TI':Itu ii Rua Felipe Schmidt, H).

VENDE-SE SABOROSO?
sO CAPE ZITO

FACULDADE DE FARMÁCIA 'E ODON
TOLOGIA DE 'SANTA CATARINA

AVISO

ótima CMA de AI\'enxl'ia .com todas as instala'
cões sila :l Rua Antonieta ile Barros, nO 214, no ERtrei_ ...... __'

1'0. t;'alar na Ca�a da Borrat ha.

Risoleto e "ilma
n(lh'os

Fpolis, 24/12/60

EM
QUALQUER
VIAG[M
AÉREAI

De ordem do Sr. Oiretor, tomo público que se en·

/contram abertas as inscriçôes aos exames vestibulare>l
nos cursos de Farmlicin e Odontologia a partir do dia 1.0
até o dia 20 do eDl'l'ente mê�, conforme Edital n.o 20/60,
de 22 de dezembro de 1960.

A>I informações serâo IH'cstadas pela Secretal'ia ela
Faculdade, diàriamente, 'no hon'tl'io das 9 às 12 horas
e da$ 19 às 21 horas.

Fliol'ianôpoli.�, 2 de j�neil'o de 1961
Hilton Prazer('s

Secretário

.. S

PARA
QUALQUt:P
LUGAR I

ACELJNO .<\LVF.S, RILO) comunica aos seus

IImigos (' fl·eguep.ep. que v('ndeu ti Hotel Mato

Orosso (' que alquiriu o

Hotel Londrina�
CRUZEIRO

�PRAZ� PARTICIPAÇÃO
V,'n. :\Iário Cândido da

Silva

Rua 15 de Novembro, 4(1 - CURITIBA

onde espera continu�r sendo distinguido com a

preferência de todos os Catarinenses.

Tertuliano Cardoso
e

Euierp S, Cardoso
Tem o prazer de participul' ao:; parente!'! e pesMas

amigas. o contmto de {,8snmento d� �eus filhos Vilma e

Risoleto.

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LIRA T. (. - DIA 8 -INAUGUlAÇÃO DA BOITE DO LIRA T. (.

tt_OlUNAT-CATOUÇAj
SOS dias - previne o seu dis- E ii "Ação católica"? Não
cipulo Timoteo contra as é ela a "colaboração ou par
"tsbutas ímpias, dignas de ticipncúo no apostolado da
velhas -mulheres" (lR, Tim. Igreja',! Pois por isso mes-

4, 7). mo, Por essa prova de con,

Glória Deus, e paz na fiança, por essa máxima
ter-r-a. A Deus, .pela realiza- respcnsabilldade, é que é

çi\o de tantas maravilhas maior, mais perfeita, mais
Paz na terra, sempre que indissoluvél. II flua depen
esta se resolver a' aceitar, dêncin da Hle rar-quin. De
lhe o integral contendo. Ora, pende muito naturalmente,
é no Evangelho que assenta vísceralmente de quem li
toda ii autoridade da Igreja, criou OLl nomeou, para le
- que o procedeu, que o var- ou pelo menos

intel'pre-Iescreveu sob a guia do Es- t:ll' o seu pensamento e a
Abaixo apresent,amos a pl-ito Santo, e ha vinte sé- sua vontade ao meio ou cir'lpnlest ra promovida pelo �UiOS, através de todos os cuias em que se exerçam as

I
principe de nOSSH igreja povos, o anuncia, pois só su-a atividades.

.

D. Joaquim D. de Oli· êle encen-a' o nome que foi Essa colaboração pode
veira em uma de nossas dado aos homens, pelo qual ser resumida nesses tres
nídios no dia de Natal. nós devamos ser salvos" termos- é subsidiiiria, aten-

rAt. 4, 12). la a escassez do nosso crere,
A Igreja católica! Com q,ue aliás trabalha heroica

que cuidados, com que scü, mente ; é subordinada, justa
eitudes, com que extremos menta par exer-cer uma hon,
a não fundou o Divino Sal- raría delegada; diretamente IIvador! Anunciando a mes dependente da Hierarquia, I'
��:i����inail d�a�\���;� P:'o; �ous� :ã��'1�i::�áos j����,��,�eti� fi
necessidade dos Sacramen- presente, representada na �
:'�;;t:�: Caéu�s�::�;�I�i:, ��:� �i��:t��a�� q�!�i���'":�a e:�:: f·.
disso, das mais legitimas, não se limita a "assi�til''', i
das mais autenticas creden, senão a, depois de haver
ciais, ela é, desse modo, o formado os membros morn l "

Cristo continuado no tempo � religiosamente, orien ta , !'
��s;Jl:I�;;,a��s'dís�::�����osl'e� t;

Antes de tudo, uma soe.te- lulamentlll'es e determina
dade perfeita: superiores e ções pontifícias ou diocesa- _

su.ditos. Portanto, essencial- nas. O. seu papel, pois, não �
nente hlerar-quiea. Isso é o é de somenos. Pio XI, o _:.;
jue consta explicitamente gr:.nde Papa da Ação cato, �

no Evangelho. Isso é o está lica definiu'o nestes termos: I'não em uma, senão em inu- "A Ação católica é aquela
'net-as Encíclicas dos Sumos flue o Assistente eclesiástico ..

Pontífiees. Ma" já é, de si, a faz".
intlwtivo: não ha sociedade Assi"l que o inverso da _"

sem autor-idade. E a Igreja subordillação e da dependên-
Glór-ia Deus muito parti; atólic a e uma sociedade eia ser-in simplesmente um

cuuumente, p�los míxtértos per-feitu. E modelo de r-r- absurdo. Um absurdo e uma

I,Ut: se oculcam, e, contudo, Jem e ,disciplina. Sudit os verdadei)'(t hel'ezj,a., O �I!n_
aos olhos da fé se despj-en- ífll'a impôr, obstar, di'Jcr· ·b:ário da d.ispOl:liçl1o divina,
dem daquele berço improvi- ti!"? Muito pelo .contrãrto. O povo dir-ia : "O cano adi
".,do: _. o mtstérto do seu Importa - esclareceu o ante dos bois", Mas com

poder e <la nua bondarle, re!<- Fande Papa Leão XIII - gl'lwde, com o mais lamen·
gntand .... ·nos da primitiva de 'o"siderem os cristãos ('0- tável prejuizo pal'a a comu_

!>ohedicntia, e inspirando_ no um dever deixar-se I'e- nidade. O que foi criado pa
llO� o arrependimento das ,rer, governar e guiar pela ra bençl10 se transfol'marill
1l0�"as mús ações e omis' It:toridade dos bispos" nas em verdadeira maldição pa'
sões, elevando os Agostinho, )róprias diocése. Houvesse, ra uma diocése. Criada por
os In:i�·io e tantos.ouü'os â �mbôra, algum apfli.·ente mo- qUE:m de direito, e delWir_
IJúrfeit:ões e plenitudes da il'o de crítica, "não perten- tUhda dos mais elementares
gnlc;a "'l, por ela, aos cumes !e a particltlar nenhu'm" e deveres, seria como o mili'
cIa vlória, �:�\\�a�nednoosa�:Set:I����r ,���� :����I�� aOa:'�v:: �:s�:fi:z�su�li�II��, aai��:�/OI��Ut�;r:�: 'o?"�r�se a. �eu. r�speito o traiçoeiras .contm o próprio JUIZO DE DIREITO DA 4,a Ponta do Leal, hoje rua Na-' imovel e de seus conjugues,1 c 110 Ol'glio do Minisicrio
humnn:\ e fnzendO_lIe nosso )fl�iO -de, JltlZ con,fl�do por II com/lnd�nte que o elevou!

I
VARA DA COMARCA DE vep:antes, nesta Capital, se casados forem, para na t Pl1blicü, e �o doutor I?ire·il'l'!flO, tornou'se semelhan· fE:�.llS

Cnsto ao UIllCO que E qu"ntas tl'a�alham se· FLORIANóPOLIS' com as seguintes confl"on- forma do citado artigo I t,lI' do Serviço (10 Patl'lmo-
te :J nó�, viliivel, palpavel,

f()l prepo�to aos pastores ejl'ena, mOde!a�', eflcienfemen' larões: Dez (lO) metros de 455 ,contestarem o pedido, ni" da Unii'lo, l)flra todos
cornprip'lindo_j>e, mesmo, as 10� cOI'delroli'" (Id.)

..
E os 1

te lia Al'qUldJOcése! A todas, EDITAL DE CITACÁO COM fr;nte _ nua Navegantes seg'uidos os demais tl"ami-I,ontestnrem o pedido, que·
m�lltidões para toca'lo e ou'

lo umCl'tos continuam

sem'j
bem como aos fiéis em ge_ O PRAZO DE T'RINTA por tI'inta e oito (38) me· tes legais, lienáo afinal re· rcmdo, no praw d:l. lei. Oll-

vi_�o - tocar aquele corpo f!;�I��!�tO: ��ii:i::P�i�'!toss� �':;:IO:a�d��e�;�ço:��t����;,�, (30) DIAS !�O�od�o;��nd�sdm l�m��nn:oo; ��i�7:c�doos' ;u;I����t: �o�,��l ��l:��lll;j].�i:�n;;:etJ���a e�;;����:�:l: o:a�em:is �����s���� I'êcm, - continua Leão XIII !lamente, Estendemos esta I. O Dou t o r TYCHO JOllO Antônio Wolff ao sul o imovcl em questii.o, pro'llH intel'ellsados inçedos,
-, não é dificil ,�el'ificar 1,I.oSSll s�lIldaçr�o às me,I'�tís-IBRAHE FERNANDES NE-Icom Alipia Silva e E'digia 'testa por pronl p�l'icifllJ Ci�HÇâo ess/! (IUe ?everá ser��II;V::���I: g�!a;:.:\'v��e, era
'lU(' entl'e os catobcos, (m Sl:n�� Autol"ldndef'. CIVIf'. e.'rO Juiz Substituto da 6,II.'Souza, e aos fundos com te"temunhal e depolmelJ1o f"lla de confOrmld/l(le com

. .. , ,
l"lIzii·o !-\em dúvida da mald:l' mJ!l.tal'es, fellel'llÍli, esta·' Cil'�UllSCl'icãO Ju(liciária, Estevão Beckel', lItriQ.uin- pe;:;soal do!> confinantes o ílrtigo 455 * la do CódigÇl

..
'

Glol"l:l, enfl�, pelo ,nll,s�:- ,II' dos ter.1pos, h:: dOi! que, 1"!1IHI" e municipais, 1 em exel'cíc-io do cargo de .

,,'
'mencionados e, dando, Íl <1(;:, PI'ocel'l�o Oiv;l: Custa.!>,II,) de :"a.�ed�lllI. J!. hlStOIl� iJ01:<:0 ,�atisfeitos que a si_ Particular saudação e Juiz de Direito da 4.& Vara cto a SI, a ploplledade, :m pre<;ellte o valai' de Cr$ ., armaI. P,R.T, Flol'lunópo]Js,da .�Om\tlellCll\ humana esta

lllacií,o (jue éles têm na Igle- OE;liÇilO Hall nossos cal'Os pa' conformlda�e com o a:t�go 3.000,G'). Pede Defel'imento, 1° Ile fletembro de 1%0.��;:t1�'ler eX�:PJ�'i �:I�� ��� ja, �reem poder tomar algu' dl'es, assim do Clero se�t1lal'� -:-. Feitos da �azenda ���il� l�e�I���: od�it�O���� Florianópolis,.5 de jaJleil:� (.ll�,si�la�o� :_v�hO _Brah�(J. '. 'OHI l}lIrte em seu gm'erno ou COlno regular dos ais _ PUb:iCiI da Comalcn dc'
, , . •

de 1960. (asslllado) Moacll FC'lll.llhle, et JUIZno."so:,\ desval'lo!;,. como o
I pelo' meno:; a�l'editam que estamos conv�ncido�u_ to_ Fl(:l'ianópolis, ea-pital do \'el fOI adqulndo do se' Bell\'enllti, Em a dita ,pe,ti- Sl'bstitllto da 6�,. Cil'.cuns'P.[,etll cantou da Virgem Ma·
t IheR �eja .permitido exami_ dÓ;l fazem o que odem e al-

i E,,-tado de Santa Catarina, Ilhor Rodolfo. Souza e sua ç:ão foi proferido o liegulIl' n\iio cm excrl'IClO na 4".n�l, é 'i,ml))'e Deus que pre-Inar e jl!igar. a seu modo os gUlls talvez mllisPdo ue po-Ina forrna da lei, etc. _ mul�ler Mana 'fomas �e te despatho:. �. D�signe O V[d'll. E. I�H!"a que cheguecede e "em, premUI"OSO, ao
t. d t 'dad "p. dem Abençoa n'

q
l'

\ FAZ saber que o-pl'esen- SOl!za, em 22 de. novem.blo lIenhor Escrl\'ao dia e ho' ao conheCimento de todosIIC·:'�O encalço . .I!: só folhear HnOS -l. 7.� Of!, .

e. Utl� Irmãs estendle���s OPt::as, te edital de citação eom o de H) W, p.or n!clbo devld�- ra par"- a ju�tificaçào, fei- mande: expedir o prescntea� l)á�inas do Antigo e do �e:llf:�' dad�s ���:o� P:�:r os dioce!<'anos, se'; d�stin ��. pr:;zo dt' trinta (30) dias, �enle r:�n;trado, no �ar�o- t�s aS illtimaçõ�s .neces- edital de citaçiío (!\le ólel'ã)\('\"0 restamento, É consul_ .'. .

. P: '..

ç
I virem ou dêles conhecimen. 110 OÍlcllll dOJ; Reglshos lIiu·ias. Em 7 de J,lnell'O de ,

,tal' a nossa propria história, �,e ,enslllal� �:. Julg�l.' de d"1 de c�en("IS, o no.�So .ample_ to tiverem que por arte Cidl e Titulos e

Documen-119S0.
(assiJiado) Manoel I fll:ado .no lugal de cÇ1stume

R eis pr.'rque, tendo falado Ilgll'; aos fIeIS �Ol Impos�Oixo, logundo,ao Menlll.o,Je-
de RODOLFO NASCI�EN' tOll do Distl"ito de São Jo- .Garbosa de Lacerda. SEN. e yubh.ado na forma (};l

,uma e muitas vezes aos ho'
o dever de segtllr os ensl_ �II� no.� tonslga .lllc�l�çar em TO DE SOUZA na ação de sé, conforme certidão ane- TFNÇA. Vistos, etc, JUlgOll,:!. Dado e �as!l.ado. nestaIT,("llfl, repetidamente e por' namellto�,. de se s.u�meter, todo. l) seu Slgntfl,?ado ,n llsJ!canião êm'que reque-I XII como documento lIume- Por i!entença a justificação c�rlade �le Florll�nopo!Js, aDS

"ariosmodos_mullir�riam,("om ?ocllldade ao JUIZO. da m:n'agem (cleste: Glória
l'ell )�rante êste Juizo lhelru 2. III - Que os qtuais cunstallte de folhas e

fo_I�IJl(O
rlJa� do mes de �etem

multisque modis _; POI"
Itlltol"ldades, e, d.e se delx�1" a D{'us nas alturns e l,az na

foi diri;'ida a petição'. do' (onfinantes siío Leste Rua I lhas, em que foi requel"en'
:.Il'(' de !�.Jl no�e�e,ntos e ses·

Aljl':liio, paI" Moisés, pOl"
I

g�\'��lll��'�Ã��,I:l"lgll" conduzll·
.• (�I;:;l:td�?� homen!l de hoa

leôI' se�\linte: Excelentis" ��v�gal'tes.; sul Viuva

'te RODOLFO NASCIMEN. ��:�taE��'I��'vã�,ln�c'I��b�C���'��DaVid e pelos pl"ofetaH, to- -. "irr:o Senhor Doutor Juiz de; �ault�o Silva; Oeste -

T'O SOUZA, afim de que ,assinndo!' Tvcho Brilhedos grandes, mas a�enll.'I
�

lJireito da 4a, Vara destaIE��evl\(' �e�ker; NOJ'te -

produza os !leu!'; devidos li FCl"llandes NeLo _ Juizgnndc,> homens, um dm, no

DOENCAr 00 CORA'AO tallHal RODOLFO NASCI- Joao AntonIO Wolff, - IV ,

f 't E
..:. I ra C.flil< de Natal, I'e�lll�eu f.aze_ •

J 'r MENTO DE SOUZA "bra' - Pro'.'al·ã. q\l� tal P�Sfle �!��SadC.e e�oll'cita'c��eçl:;�:, �II,li��I�t���dil�i��l"/i;' en�I'�I�!��,:lo pelo_ seu pl'opno Filho,· �·ile.il"o, ca�fI'lo, motorista,: remonta h� mal,s d_e vmte
:ollfinantes do imo'vel

emltit-i
na <ln. VIIl"!;.l'�'dos eles eram lu;., mas

TONICARDIUM pud{'roso r.nrdlotõnlco_dluretico é 1'15idente a i"ua .lfavega�'i a�ofl, sem IIltel'lupçao, por
(juclib10 bem como no dou-

()

;af)II�;:I�m a �l�b· �1�1���l:r��. TONICARDIU.l\II O T')NI.C? DO CORA?AO tell, lIumerua ��5,i' no Est.rel-I :110 e ���ll:aan�ec�:��f���, i!e�l� ter 40 ".PI'omMor Publico, ('onfere, CO�I _

original;
'p � l' S' C

.

t·
ma,y,l(\O no tratamento da Arteno ScJerotle, ulstul'blos de> to, nesta C p fi

d
por d'seu f I 't � d' 't' mi quultJnde de l"epl"esen- O h�CI"I\'ao,;��.:\ll�:�, aO lu;'l�e�'d:de���= Pl"C!ls5.o Al'tél'ial. doenças dos Rins e Reumatlsmo. i:"!=:i�ea:�'o�;:':CI�l��Ç:On��:1 ,,�I'�� 1��SS�l ale� SUI�!)t�'1��t;: tlinte d<t FazelH1a do E!-ltndo Vinieius Gonzal:'1I

que ilumina a todo o homem
:... cIUSà, substabelecimento) I "a, - Pl'ovarJÍ" f'data \'e-

rl;)��:/iS���eé��::,d�: ��tO� -Bic�le�s BEKSTAR, ;-ult:'a -;ala:ra :m -;;-i. II �o:5Je�':��d�;� :�-t��:e!::1 �;�"'jUI�:�: a �l�:�:�!�t:Çà�
<lo, mont.e, para que a sua II cicletas, encontram'se a venda na RAINHA II CI\J! \effi expor e afmal provada ImrR efeito de sei
voz, de quebrada em <Iue' II DAS BICICLETAS, em todos o,� tamanhos c pelo ]I I-equelef a Vossa Excelen !leconhc('ldo por sentença o
bl'ada, fosse despertai' a hu- II menor preço da cidade. Rua Conselheiro Mflfra II CIP. o segumte 1 -

Plova-,
rlonlll1lO do SuplICante soo

manidade adormecida, orde- H 154. fi Ia que, nos telmos da plan ble o dito Imovel ASSlIll,

��II:�O":�;�o:é o�v�:�: r�:� - - - - - - - - -

;I:���!u�al, s:�: d��'1u�:�!� ������:ala aV I�ose o e�d7��s;� SE DAN T O L17,5). E tambem POI' isso é V E N D E S E m,Ulsa e paCifica do Imó : em dlfl e nOla deSIgnados,

Ique o Apóstolo S. -Paulo,
•

vel �e�l1Inte Uma l'íren der"rom n: it��1t(l dn lCPle�ell A� Icgr�s do Olus�< podrm seI cVJtact:1s

r.olll o .\lso.dO�('(Hll(l ollllitl"lo il� d"utriIM,� ólim<l ('_�SA de Ah'enal'ia ,(.'om !odn,� a.� in�ja!:l' te lenJ medmdu

(3ROm2111tlltc
do l\! Puullto Feltl SED'\NíOI le�llIaflOl r JlJillfO ele aç5.u Sf'cJ:111\'.l\.,,�"(JQd(,'\l'têri:,� dI' - 1:11· Sil:1 i1 RU:1 Antollie!:l de I1ftrl'''s, nO 21'1, nnJ�s!)"éi- e oilcntn mello� \ 1''1I1f'1 II <:1 (OI1IJ)lolflda lf1clendn no tlalnlllênío dfl:;;dl.�m(,l1çif'l�qS,vez eenl(:lhantl:".l :1::\ nl)�- 113 C:i3<l da BOl'r3ch9., slbl no 1;:'>l'ello, do'! cOllfin�llltes do �

"O &aTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO na B. C.A.TAllDlj,

,
A, SCHMIT'T

GLÓRIA À DEUS, - PAZ NA- TERRA

� no espaço.'

I'rezndcs leitores!
Nesta 'ottavn do santo

Natal, vivendo ainda os en

cantos do humilde presépto
de Belém. e !1Gb o influxo
dns tmnreseões que ele su

ge:'e; desejando .assoclnr
nos e abenccnr IlS comuns

!:lrgl'ias, - Ijue outra men_

sngem \'0); poderiamos trn

xer, mais adequada e mais
oportuna. do que 11 inspira
du pelo próprio céu e traat
ela i"l tena pelo ministério
dos nnjns ? Que outras, se'

nüo: "Glória 11 Deus nas nl

turas, e paz lia terra aos

homens da sua boa vonta ,

de"?
� Glória a Deus, por certo,
c fintes de tudo, porque nos

CI"iOIl, arrancando-nos do
nada, e do qual, por uma

fOI ma cu por outra, homens
e ('oisa;;, todos nós e tudo
rrccessnrtumente precede-

�

FLOHIANÓPOLIS, Quinta FciL>n, 5 de Janeiro.?'-'_1_9_6J �

._:.

facílimas de preparar (aproximadamente 2 dúzias)

Ingrediente, .

41/2 zfc. de farinha de I
2 oV0!1

I
1/2 IIc, + 2 colll,�(Sopa)

2 colh, (sopa) de Fer- de açúcar
mep.to Seco Fleischmann J 1/2 colho (chã) de sal

ou 6 tcbretes de 3 colho (sopa) de manteiga
F"ermento Fleischmann Gordura (para fritar)

trigo
2/3 ztc. de leite

J/3 ric, de ãgua morna

"* Em nossas receitas, a medida-padrão ê uma ricara de 250 g de âgua,

Coloque a âgua morna numa tigelinha, junte 2 colh.

(sopa) de açúcar e por cima despeje o fermento. Deixe

descansar 10 minutos, depois misture bem. Peneire a

dela no centro, como para formar um anel de aro

largo. Coloque as rosquinhas em pano polvilhado e

deixe crescer 1 hora (até dobrarem 'de tamanho),
Aqueça muito bem a gordura ou óleo e vã fritando as

rosqutnhas, dourando-as de um lado e de outro, Re

tire-as num papel absorvente, Depois de escorridas,
deite-as na mistura de açúcar e canela,

farinha, o açúcar e o sal sôbre uma pedra mârmore.

Faça-um sulco no meio e nele coloque o fermento, o

leite (fervido e esfriado) e os ovos. Misture tudo,
amassando bem. Coloque por ultimo a manteiga.
Bata �m a massa até que solte completamente das

mãos e da mesa. Coloque-a numa tigela engordurada
e pincele a superücte com manteiga, Cubra e deixe

crescer ate dobrar de tamanho (I 1/2 a 2 horas).
GRÁTIS: Peça li D. Mªrl& snveus. c. poslnl 1179. RIO

ue-aanerro. () folheto "ConlCUllu
úteis", sObre o r'ermemo

S�CO FlelsChman.Leve a massa novamente à mesa e abra-a com um

eôto. Coorte com Iorminha$ redondas, tira�o uma 1'0-

FERMENTO sico FLEISCHMANN
Mais um produto de qualidade da STANDARD BRANDS OF BRAZIL, INC.

EDITaL

MOI ÉSTIA DE SENHORAS
COLICAS COLICAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,WALDIR MAFRA NO BARROSO: OU (ARLOS RENAUX. - O conhecido preparador técnico Waldir Mafra foí son dado o f i c i a I m e n

,e pelo (arlos Renaux e Almirante Barroso, consultado que foi da possibilidade de se transferir para. àquelas cidades interio
ranas. Màfra respondeu que poderia deixar a Capital, para dirigir uquipe de Itajaí ou de Brusque, mediante salário mensal de
trinla mil cruzeiros. Os dois'clubes aceil�ram, criando assim um problema para o treinador l que. ficou indeciso a aceilar uma

das duas proposlas. Como se observa Waldir Mafra, eslá em leilão. ��;<t�' ��-'

�����OOmTI��
OMarcilio Dias--continua a lide
rar o�Troléu "Carlos Bonetti"

o troréu TAÇA INVICTO parece como O candidato cercetre posto é a '>egulnte:

I
pates. 3,0 lugar: Baapendl de',h:ra·

CARLOS BONETTI, tnstltul- mil I" credenciado a superar 1.0 lu_\;r: Marcíflo Dias de 2,0 lugar: Hercilio Luz com I guá com 8 jógo:<l Invictos,
do pelo departamento de es- o Mareilio Dias, pois ainda Itajaí, com 10 jógos invictos, 9 jógOS, sendo 6 vitórla-!! c sendo 4 vitórias e quatro
portes ila Rádio Ouarujá, '"Ile mantea: invicto corauma sendo 7 vil�rla� e três em- três empates. empates,
continua com sua disputa oéne de 8 jógca e poderá ul-

-

sensacional, despertando os trupassar os 10 do, time rta-
maiores tnterêsses pelos jatense.
clubes participantes do cer- Caso o Baependt venha

tame estadual. a perder a sua [nveneiblltda-
Líderu o grande troféu a de ant� de completar os 10

equipe do Marcílio pias com jogos somente nas se�
uma série ele 10' íógos tevrc- finai� ou' nas JirúilS é. que
tos, tendo sofrido a queda outro clube poderá roubar

��ti�uoa jô�:I�Ce��iz��::c�u·a�� �Zo��:�I\I�gi�:�<; essa sif;úa-
A diretoria do Paula Ra-

do caiu para � Olímpico em A atual coíocecãc até o mos, vem de munttestar de-

'Ita.J'i.l.i. sejos de que preteoue-tnten-
Sua posição esteve amea-

I
stncer os treinaJmentos ele

cada pelo Hercilio Luz Que (}()MO f: GOSTOSO sua ecutpe durante o corren-

checou a manter 9 jógos in- .

te mês. vizando com isso,
vict�s, ' I O C A F E Z I T O um melhor apuro técnico do

Agora apenas o Balependí quadro, Acontece, poré.. ,

de Jaraguá do Sul é Que 'a Que 110S ultimos trei'!lo.�, a

________ não ser o treinador Hélio

Rosa, nenhum 'outro ruem

brn de díretor.t.. , esteve, pre
sente ao bate bola,

Antes -de �udo, a dtretono
do Campeão do Estado pre
cisa dar seu apôio, prestI
giando com suas presenças
aos trememeotos Ito clube,

_ \ que. seja retto um rocteto

;" -�
entre Os mentores do clube

.... para que Os JO�l.l.dores vejam-
, .. [3,. Se prestiglallos e incentivá-

.

\.!" =1-.
;

•
�

dõ,.- A"lm, em tod" "

_
tl'ei'nos, haverá forçm:l!ll.l:en
te alguns diretores obscr·

Sóbl'e a deci�[Lo que. de\'e-' Mtlss�ís <111 cidade interio, :�I��s,O;er�n�:i:��:� I��:
rã tet' li ;wnll �ul, com Her- I'aml- IH'nv&velmente jogarlÍ vni?,.
cilio Luz e ]Iilelropol. e�tl1.' num� de nossas equipel<

�oO����I���i1.:t(tl;�()l'e;��I:I��:;; :��I���!P:!�' �t:�!::c:�J:!� NUtiCia.K das melhore" pa-

do lIen'illo Luz, niio e.'ltit farmácia pois é farmacêuti- ra o futebol cat..arinense foi

co. na localidade de Santo que tivemo" na tarde de

��':�I���::�lo�e��I� :��l;i;: I��� Amaro da Imperatriz, Curn- ontem. O atlêt-ico médio
_

�{,���"�� O'::::�i,�::'t�,��ctL �:;:����" "':�':;"��:: j�:��!: CRÉDITOS SUPLEMENTARES NO GOVERNO HUm
rio Cel":!!, do l'det-ropol iuror- 'Iue Crima ê nao amador,

S dA' IInlilnt!o o que n:ml1l1ellte el<la d<:!vendo os clubes inte.res- ecrelaria a gncu ura
lItonte..:elldo. o E"porttl ('lu- ,a(ll):-\ I)rocurarem o clube
be Metroptll, en\'iou dia/2{; d\'i negro canoinhense para (De Julho a 20 12 60)um telrgruma ao Hercili(\ 'ralarem de �lIa tran�fe!"êll�

• •

Lm, no.� .seglLinte� lermos, ::Ül. Pica aí a notí('ia.
A FIM DE CUl\1PHlRMOS *',* '" )

PARM';RAI"O üNICO AH
'rICO SEXTO REGULA·
MENTQ SUGERIMOS R�A'
LlZAÇÃO .JOCO DIAS 15 c

20 JANEIHO MF.'DfANTE
SORTEfO LOCAL F.NCON
Tr..OS pt AGL"AfWAMOS
CO::"l"Ffk1\1A('ÃO, A dil'eto
riu do Hel'cilio Luz, (lUI" sua
yÍ'z respundeu o tdelll'!\ma,
no� .seguinte� tel"mo�:
RESPOSTA SEU TELf:CRA
MA LE1\IBi{AMOS.NÁO liA
VER, REGULAMENTO DIS
PUTA TITULO CAi\tPl!:ÁO
ZONA ::-:UL QUE EXIGIA
APE::--1AS CLASSIFICAÇ!O
DOS.CLUBES PARA DlS'
PUTA CAMPEONATO ES'
TADUAL ,pt ESTUDARE
MOS SUA SUGESTÃO E
VOLTAREMOS ASSUNTO
trOCA OPOR'l'UNA vg
PACE COMPROMISSOS .JA
ASSU:r..loIDOS,
Como se Ob!!el:vH a dire

lOI'ia do Mctrupol procura
solucionar () impa�_;;é en

'[uanto o Hen'l1io Luz, deixa
(I.;:: Se' i.' :('I"\'�'�a r P"I" aq II ilo
qu� r�p:�,;��_I:I um ié!cal.

- - - - - �
- - - -

-,-
-

II A RAINHA D,�S HlCICLE'l'AS, acha-se apare II
II l hnda pala consertos. 1'�fOl'mas e pinturas de II

II qualquer tipo de btctctntas e Iric�cIOs, co.ntan�o /1

II para isso com um corpo de mecarncos e pintores II
/1 altamente cspeciali7.lldo�, II
II - - � � - - - - - - - - - - I:

o Canlpeào argentillo Os
'.\',ddol SIUtI"CZ, revelando in'

\,éjál'el forma fisita e léclli
l:II, ::lfigron-Stl tri'campeão da
tCI"I'ida lnterna('iona! de
Sfio Sil\'estre,

.

passando a

�t!r u tmico estmngeiro a

\'eTL�er 1'01' três vezes

coni:le·l..:uli\'tlS li famosa provtl dos
::nmpeões do mundo disputa
da todo" os anos no dia 31
J(' dezembro,

A dil'etol'ia do Guaram'
deu entrada 1111 Federaç:ã;,
Cnt:'l'inellSe de Futebol de
um I'ecurso contra a decisão

��, c:�I;il�od:�I�:nataen��!:�i� i
dl' I'ua Tiradentes e enéami� I

Ilhe ao ,superior Tribunal
de Justiça (:\�_R.D.
'0 alll(,lInte Gual'á conti

lIua som ,contrato, estando
110 momento partieipando do
coletivos do Avní, já que o

ah i celeste se mostra intc
refMtdc> em sell concurso pa
J'a 11 t"mpol�a�� de 61. I
ContinUa o Paula Ra�os

Gl'im�lido da Ct'sla FUl"ta- telltand�l' a 1.:ontrataêão do
,lo. (on"iOCI'lHlo " melhor golt"lil"l :\10�simallll 'atual
l./lJ.wciru enlnll do 1'IIIIlalto mente \'inculado 110 ('adas I
;:!u!arillcn"c. nlai" cnnheti RclUHIX de Brusqne, pois
-.1" por Grinlll 110 "l'tor fute' ;Jlctcn:le contar com o con

IHJ!í�tico, inltll{raull! d.1 e(jui t:1I1'SO (\esse eficiente guarda
pc do Ootafog-o de Cunoi� \'j,ias pan"l :I temporafta des_
nl.as, ril.dil:.lI·-�e-á 1:'111 Fpoli.�. te ano,

:;:�;;: ��:e��'t\�'i�'i�:::: :�)I?���!�: �(, �le;'\�\��'lf���lsU��;n���ll�\��: I

,I()' "u�é \'el'da<](!iro ietnla.: �(l I1ftO �('jll rla;r<:.i!'icrrdo pa.l,_<ti tor.-id3 du dube dü::;. !":! as semi-filiai!!.

na iarde de doming!). Jorna
da da:t mais perigosas, para
Os três pon tclros, onde qual
quer tropeço, ,podercy ser
fatal a qualouer um.

O Ma.rcíllo Día s enfrenta-

Brandão, atualme:lte jogan
Jo, com destaque na repl-e
"entação do Cor+nttang de
Presidente Prudente, falando
a reportagem afirmou cate-
Jcwicame:"l:te Que apm:--·os

rá aqui no estádio (.1.1- Praia
de Fóra ao Figueirense. O
Palmeiras irá à Brusque ten-I
tar vencer o Paísandú em

Isua própr-ia casa.

s'ícermcnte. O LI. rios Re

naux, Jogará suas últlmas

esperançcs no cenudo de Iclassificação, enfrenta-ado
co Olimplco, credenciado

��ea�;t:n�:loa ::��:,I�nv���:t� i

,:ompromissos «e seu clube
no conhecído TOR>NEIO DA
MORTE, regressará definiti
vamente ao futebol catar-i
nense regressando no Grê
mio E_�por�lvo Olímpico. 'Por
\L'::to, o futebol catarlnense,
desta feita, poderá- contar
com o concurso de Brandão,

'para OI) cem t,lromisso:.' do
brasíteiro,

M!ucílio Dia". Palmeira,. e Marcillc Dlil!,l_ RodaC:'.l1 que

certos Renaux, os prtmeh-oe promete :r.ulta surpresa, j
colocado� elo estadual, sal- M, Borges
darão mais um comproml!!!;o J

!i R:cicleta!! BEKSTAR, a ultima palavra em bi- IJ

�i ri�l�t�sl'CI���o;�;,m;�c t�d�:n:;\a��nh�sA!��� iI
m('nor preço da cidade. Rlla Conselheiro Mafra i.

n 15-1, I:

Decl'cto nO 1%7 13 de julho 4.gR4,382,OO
198·1 3 do agosto 22,200,00
20O!) i2 de agosto 4.i:í18.808,80

" 2010 12 de agosto 1.:lQO,OOO,OO
2011 12 de agosto 300.000,00
2040 6 de setembro G,12�\.538,60

" 2046 6 de setembro 1.774.000,00
205;� I. de setembro 4.223,0000,00

,. 2066 Z7 de setenlbro 40,000,00
2087 12 de outubro 135,000,00

" 2100 I' d, outubro 3,565.433,40
2160 16 de novembro 9,312.375,2
2229 16 de

.

dezembro '1.582,094,4()

40.7RO.RS2.40

J)(,cl'elo
sECRE'rARIX DA SAUDE E ASSJSTtNCIA SOCIAL
n.o 1990 :1 de agosto 9':186,338,50

1000 10 de agosto ií63,663,00
2008 12 dE: agosto 1.500,000,00
2025 24 de agosto 120.000,00
'2043 6 de sctembro 92,000,00
2071 27 de setembro 4,901.719,50

" 2079 de outubro :�OO,OOO,OO
2080 7 de outubro 300,000,00

"2106 19 de outubro 699,511,00
2109 IH de outubro 2,968.998,80

"2133 29 de outubro. 850,OOO,OQ
2143 "de novembro 1.050.000,00

"2150 !) de novembro 500,000,00
2162 1(; dt:: ndvembro 660.000,00
2164 16 de novembro 550,000,00
2166 16 de no\-embro 300,000,00
2167 16 de novemb!'o 360.000,00
2175 18 de novembro J .ilOO,OOO,OO

n.o 2177 18 de no\'embl'o 925,000,00
2201 29 de novembro 500,000,00
2214 14 ce dezembro 354.0000,00
2217 12 de dezembro 619.632,00
2225 12 de dezembro 4!36,67D,00
2233 1 fi de dezembro 50,000,00
22:�R 16 de dezembro 460.000,00
2239 16 (!e dezembro 360.000,00
2246 21 de dezembro 80,000.00

.J)ecrt>lo

30.387.532,80

"PERFORMANCES" DO$ CLUBES DE
PROFISSIONAIS OA CIDADE fM 1960

I - PAULA RAMOS
A exemplo do que fazemos todos os anos vamos ini

cimo. hoje, a publicação dos reaultada colhidos nn tem'
porada que passou, começando pelo Paula Ramos que
levantou o maior laurel do ano. qual seja o titulo de
campeão de futebol do Estado:

Paula Ramos :1 X Vasto Verde 2
Paula Ramos 3 X Bocaluva O"
Paula Ramos 3 X Independente 1
Paula Ramos ° X Amér-ica 2
Paula Ramos ° X Hercílio Lu? :1
Paula Ramos 4 X Comercial O
Paula Ramos 6 K Guaranl "1
Paula Ramos 2 X Atlético Operúrio 1
Paula Ramos 2 X Cm-los Renuux O
Paula Ramos 1 X Ffgueh-enso O
Paula Ramos 2 X Atlético (1
Paula Ramos I X Avaí 1
Paula Ramos 3 x Atlético 1
Paula Ramos 1 X Avai 2
Paula Ramos 1 X Figueil"en'\f' I
Paula Ramos 3 X Atlético I
Paula Ramos 2 X Avn! "
Paula Ramos 1 X Cor+ttba I
Paula Ramos ° X Cortttbe .)
Paula Ramos 3 X Figueircll.'lt! t
Paula Ramos 2 X Avnt 2
Paula Ramos 1 X Olimpico 'I
Paula Ramos 3 X Olimpico II

Paula Ramos 1 X Caxias 2
Pa.ula Ramos O X Caxias °

Em resumo, o Paula Ramo!i efetuou, em 1960, 25
jogos, vencendo JS, empatando I) eperdendo 7, Tentos a
favor: 48 e contra: 35, com um saldo, portanto de 13
tentos,. Conquistou o titulo máximo do Estado ao abater
o Carlos Reneux per 2xO c, como campeão cataeínense,
disputou a- n Taça "Braall", sendo eliminado peio dori_
tiha, campeão do Pal'aná. No tunlO de clnssificacfw
.«aB"I'ou-se campeão e no cc1't.l1me da cidade de 60, fi;ou
em 3,0 lugnr, Não di1".publ o ret'ÍltOlC po!' Zonas, visto a

SJ_I11 condil:;.i'to de campeão ('ut3rinen:;e que, por forca rio
Ho\'O regulamento, estíl automáticnmente c!asfliftc:ldo
para o Estadual de 60, Sua maior satisfação: ter .'lido
campeão do Estado e ter !;lido o time-ba_;;e dn Seleçüo de
ouro de Santa Catarina. Sua maior decepção: lliio ter
vencid.o, na temporada, seu grande ril'nl, o AvaL

Sagrou.se rampeão de aflpirantes e lidem o ('ertamo
de juvenis,

FUNDADO 'O CLUBE DOS
CAMPEÕES ESPORTIVOS

0" maiores ll...mpeões de <:retários - Laurete Qody
40 modalidades. reunido� (atletismo) e Franci.�c(J Sc:.,
pela primeira. vêz .na hiHtó- mldt (remo); tesoureiros _

ria do esporte brasileiro, fun- Oaribaldo Muoio (ciclismo)
daram, em São HlUlo, o e Jamil Ajuz (11rC� e fie-
"Clube dos Campeõe;; E�por- cIJ,I); dit'ctores socials_
livos", associaçáo de cal'a- Domlngo.� Oiobbl (monta
ter social-beneficiente C]ue nhismo e Bl'uno Hemany 1

ao mesmo tempo se propõe caça submar1r.a; relaçõesI

a opiniar ;;óbre os prúble- públicas _ A!cides Procópio
mas do no�so desporto e de (tenis) e Jo�é Oil Carneiro
traball'!lilr para seu reergui- de Mendonça (vOlibo1); di�
menta. retorcs ele patl'imõnio _ Al-
Após a eleição dos doiS' varo de Toledo (hipismo) e

Conselhos do Clube, os Everardo Cruz (watêrpolo);
mesmos eleç-eram a primeira I diretoreit <te dOCu..l!enl'_çuo
diretoria, a_;;sÍlIl'.; composta.: _ Tlzt1 Sato {saltos oma�

presidente: Adhmar

Ferrel-llllentaiS}
e Wer:ce.!ilau Mal

ra d\ silvà; Vice-presiden- ta Ipentlato moderno); di
tes: Maria Lenk, Mal'ta Mi- vutgação - ElIsabeth Cla�
ragTIa, Abílio COtlto e Cata- ra M\Cler !atletlsmo) e Fi
rino Andreata. guelra E-<arbosa (vela); as-
O presidente eleito convi- slstenci\l social _ Arthur

dou os se'1Uintell ·elen1>t!·Z"<t.� Frledenreich (futebol) e Pie
!'Jara formarem f.:. cUretol"l<l dado Coutinho (natacão) e

qUe administrará o Clube !'elações exteriOres _- Hide
i durante o ano de 1961: se� rnldo Bollnl (futebol).

O jornalista- Alexandre

I
Djukltch, i'dealizador do Clu
be, roi aclamado pela Assem.'
,bléia '�omo sóclo-honorãrio
ela entidade.
Na posse ct� diretoria e--'

lelta para o primeiro manda

to( estiveram presentes as

mais aU·a!! personaliaade
do esporte e autoridades,
entre as Quais, o Ministro
Manuel de T('Ué como re,

presentante do. Pl'esidente '

da República, o secretario de
Governo do Estado de São
Paulo, 101'. Marcio Pórlo o

vice--governador Profirio da

}-'JZ, o presidente -do Comitê

Ollmpico brasiléiro, sr, Fer

rp!rn Snntn<; e r('prellentnn
t.es {lo r,l1n�c toebs :t� enti
dades espol'livng do 1�:IlS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



saída às 9 horas da. manhã

saída às 18 horas

-"1'r'
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO o.' B. CATABmÂ FLORIANÓPOLIS, Quinjfl Feil'tl, 5 de Janeiro d_,_'_9_61 ���-�--
SAPATO DE \SENHORAS

JOY
• �-_ - !1I;.;r..... ":I��c- -:�,,... W 7F&'';b' "...-.. .. ;w:nti��iH<'t.::::.... _ _j

-, ..., � .� ... " ...... "' " '" 11. ".* • J, '" * '" "" .. "" k 'IlI * 11. * 11. * ", ..... ,. * * ti "" .. '" .. '" '" .. '" * * '" * ....... ,. '" .... '" ......� * ...... " A .....

ta�� �:SS��;in��eais r�������i���e;:�;�� das nessõas de

s" "per�,��_. �

6 c�{!�(!�" d? Rio de .ranetro, es-I A Pl'lm�ira partida "chegn- ,..._ __tão mais co Que mmntart- fia, no rnes de natal � 'os
ecccs com a grande marca Estabelecimentos "A Mode-
JOY. ca::1:jderada a expres- )tH", foi verdadeiramente
são urais �ategOrizada do I disputada pelo nossn mundo

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiicalçado ft7."mino.

I
elegante.
A Segunda, que ontem_.. u-

Quer pelas suas linhas, de cabou de ser re-ecíde pela
f'legância e graca tncorrrun- I mesma numa obterá, sem

ruveís, Quer peh sua macia
1
duvida, idêntico sucesso de

comodidade, encontram a: vendas.
--------------�-

* com tarifas reduzidas

diàriamente 'a:

r-=:-�
�J2DEAW!:r

.....

PROGRAMA DO MÊS1
o

-

JANEIRO DE 1961
DIA 5 - CINEMA - "O AMOR .;.. UNCA MORRE" -

Jane wvman e Van Hohnson

�. �

,)'J :'\io"�
, ._

\..
ii CURITIHA-SAO PAUlO-RIO

.�
,

a pioneira

O·
Ovo

.,LE'!�L�:"A
"

.

_.

.::',
.}.�.,.

"�:::.
. ..

..........

I
DIA 7 - ������ OES�kRpltAEN���' �"�1��a�E��.�e�

tuna

DIA 8 -lJOMINGO - ENCONTRO DOS BROTI·
NHOS - Início à". 20 horas

Farmácia Noturna
Farmácia vttõrta
Farmácia Vitória
Farmácia Moderna
Farmácia Moderna
Farmáda Sto. Antônio

Farmáci',,- sto. Antônio
Farmácia Catarinense
Furmác!'a catartnense

1.0 _ Domingo
7 - aétc co (tarde)
8 _ Domingo

14 - Sábado (tarde)
15 _DC":r.i�..go
21 - Sábado (tarde)
22 _ Domingo
28 - Sábado {tarde)
29 _. Domingo

ESTREITO

O plantão noturno sersi creruado pelas farmácias Sto. Antônio, Noturna e vlt ârta.

'O planlio diúrn o compreendido entre 12 e 12,30 hs. será efetuado pela farmácirt Vitória.

15 _ DUl1i'r:go Farmácia cetermense Rua Pedro Demoro

22 _ Domingo Farmácia 'do cacto Rua Pedro Demoro

\ 29 _ Domingo Farmâcia India,na Rua 24 de Maio

QPiantão noturno sei-á efetuado pelas farmácias. �o Cant�, In�dian.» e cntar+nense.

A presente tnbela nfl.2 pOderá !'ler altel"Hda sem prevIa. autorlzaçao de!\te Dep:utamento.
---

==1..--------,
� Para almoçar e jantar bem, depois de sua a c AF E Z I N H O, N � o !

U aua, QUERtNCIA PALACE HOTEL � C�fE ZITOI

L° - Domingo
a - Domingo

r'armécta do cento
Farmácia Indiana

Mes DE JANEIRO
DIA 8 - lnuuguracâo da Boite Lira T.C.
DIA 14 - Solrêe Chie da Glamoul' do Sul

DIA 21 - Grito de Cnmava!
DIA 2R - Disco Dance

----_.--------------

CORRETORES

PAltTICIPAÇÃO
vva. Mário Cândido da

Silva
'l'erf ulianu Cardoso

e

Eul eru S. Ce rdoso
Tem o ru-nxcr de pnrtic ipnr no-, parente" e IWS!\O:!;;

nmigns, o ccnu'ato de ensamento de seus filhos Vilmn e

Rtsoleto.

Vende-se Dois Lotes
O." lotes sito ligados, com um total de 23,75m de

n-ente por 29,00m de fundo, em esquina, localizados nas

ju-nxlmirlude s na Escola de Aprendizes Mlll"illheiro.

Preço de ocastüo. Pagamento fi vtsta.
'I'rntar ii Rua Prestdente Cantinho 11 _ T.elefl)�.

Jttscletc e V ilma
noivos

Ppolis, 24/12/60

Agradecimento - CONVITE
A família de Joeê Alves Carriço agradece a todo!'

que ccrnpnrecerarn ao seu sepultamento e enviaram
jelefonemns convidando aos parentes pessoas amigas

I
PRECISA-BE DE 5 ELEMENTOS ALTAMENTE'CAPA

par-a a missa de 70 dia 111\ igreja de Nossa Senhora do CITADOS, DINAMICOS, ENTRE 23 A 30 ANOS Dl:
nosarío no dia 5 às 7 horll:<.' lllADE, C/ INSTRUÇÃO SECUNDÁRIA, APRESENTA.

Antecipadamente agrdece a todos que comparece' (,_"ÃO IMPECÁVEL, PARA TRABALHAREM COMO
rema este ato de fé cristão. I:ELAÇÕES PUBLICAS EM IMPORTANTE REVISTA

�

I
E JOR'\AL DESTA CAPITAL POSSIBILIDADES DE

GA'\HO SuPERIOR '1\ CR� 30 00000 INúTIL APRE

� I� �� i-��' I ��J�.�;;r����� ��:����;g;�S:���A�E3
EXJ.

IY![� !'
par e�l��"�' :,,�;;',d�J:':,,::'t',úel"::::'� ':::::::::;;0 '�:
!HI!l netin hn

CRISTINA
.. Pilha de Expedito e Livin vüaverde, ocorrido nea

,

ta cld,l(le, ,\ 27 de Dezemblo de 1960

ue 2215.

PARTICIPAÇÃO
ARTURO lUTTENCOURT FERRET

Tem o prazer de purLi ipar a05 parentes e peseoaa

de seus pais ENG. VALDI? A�TIQUARA FERRET E

SRA. MARLENE BITTENCOURT FERRET o nasci

mento de seu irmãozinho MARCOS ocorrido na meter

nidade (lar-mela Dutra.

Fpolis. 30,12-1960.

NÃO LEIA!
POL'IT'ICA ECONOMICA
Sua bicicleta esta velha? '-�ão se preocupe. 'Il...RA

\;>JTf":\ DA:; BTrTCLET AS trm um l"orpo de mecânico� ('

j,jnior,'_" t!SIH-ci:lli:wdo::!, que lhe II retf!\"llilrú nO\'II em

Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio

Inlegração do
Nordeste:
Reunião
São Paulo -

Estão sendo esperados
nesta capital, entre os dias
17 e 25 do corrente os go
vernadores eleitos de MI·
nas GeraIs, da Paraíba, de
Alagoas, e (lo Rio Grande
do Norte, srs. M-ggalhães
Pinto, Pe'iro Gonctlm, Luis
Cavalcanti e Aluisio Alves,
bem como Os governadores
da Bahia, 51', Juract Maga
lhães, de Pernambuco, sr.

Cid gampetç, e /to Ceará,
sr. Parsltal Blarrcso, para
participarem do Ciclo de
E..'1tudos sôbre e Integração
do Nordeste, que será leva
do a efeito pelo Centro
Acadêmico XXII de Agôs
tç, da Faculdade sauttste
de Direito.
Também deverá estar

presente à es,,]Js conferen
cias o 51", Juscelino Kubi
tschek. I

Per�eu-se
C;nteir3 da Caira Ecunô'

mica Federal Santa Catari·
na de n. 4677 l.a série. A

pessoa que a encontrou ra

vor entregar na redaçfio
dêstc jornal.

No Brasil, come no mundo inteiro, OSRAM quer dizer
lâmpada ..• e sempre a melhor lâmpada. Por isso, quando
Você p.ectsa de lâmpadas, lembra logo a marca OSRAM!

õPAOARAM
PARjI. O BEM DOS SEUS OLHOS'

u n
11 A RAINHA DAS BICICL�TAS, ac hn-se apare- II
Ilhada para consertos, reformas e pin t uras de I
II qualquer tipo de bicicletas c triciclo". contundo II
II para isso tom um corpo de mecnnicoa e pintores II
II altnnwnte especializados. II

Prefeilura Municipal de Florianópolis
Departamento de Educação e Cultura

EDITAL
Levo ao conhecimento

dos interessados Que esta
rão abertas, atê 15 .te re
cerro. as inscrições para
o Concurso de rnsresso às
carreiras de Professor Nor
malista e de Regente de
En'sino Primário eo Qua·
dro untco do Município.
Os oandídatox poderão

obter as tnrorrnt.cões que
lhes Interessarem no De
partamento Municipal de
Educação e Cultura, díarta
mente, das 14 às 17 horas.
Flol"hnópolis, 2 de Ja

neiro de 1961.
01;valdo rrerrarrn de Meln

..Dlretor.

VENDE-SE
Três casas, sendo uma de material e duns de mn

deiraa 11 Rua Major Costa (Servidão Celio Veiga 11. 5u)
Tratar a Rua MajOI' Costa 68 (om Acacío LemM:

Prefeitura Municipal de Florianópolis
DEPARTAMENTO DA FAZENDA

N O TA
o pagamento integral

'dO]Impô§to de,<..Indústrlas. e
Prl1rissôe.� tel'á o (le�conto
di)- dez por cento "'i'"lO'1,í.
f!e :\c(l\'d� eom o :-Ir\. IDOS,

do Código MunlcllÍll.
FI(lrlrmór.loI1�. 'S dr! tnnt'l-

1"0 de I!)(ll.
1\1. ('. Freilâs"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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!iüdiêà-dõr-Prüfissiõüài:�:-G�::RÕ,:,���c:m'l
�

...... 'S __ � •• .. !. :.[HA1.�;\1ENrQ das SINUSIlpS sem operação ]JOI'

OR RENHH}lII I'I(lSf'U ATENDENDO OIAKJAM8N'� �--_. liLI HAS().:\ e IONISAÇÃO. EXAMES dos olhos e

RECEITA de óculos com F.QUJPO BRUSH.LOMB .

.. ,''co MArERNIDADE CARMELA DUTRA "XA�IE de OUVIDOS, "ARIS. GARGANTA por MO·
I BERNO EQCJPO RHENOL «mi.co 1I11 Capital) OPE-

SERViÇO Dl: RAIO' X RAÇAO de "!lGDALAS - DESVIOS de SEPTO e
'I;. � :i[;..1USITES pelos mais modernos uroc cssos. Opera em

1;,'IL,;I"�,�liI"': URS. A. J. KoBREL:A UI!: uLIVEI!L" Ifirlo'\ (l.� IIOSPI1'AliS de Florianópolis.
EWAJ..,OO J. R. SCB.AEN:R CO�SULTÓR10 - RUA JOÃO PINTO 3õ (em

�
Angustia -' ccmcrexos _ Ataque'� _ MUOla.'

t/.Já. riu· • r'roctemãttcc A reuve e sexual

[""NSINO I Tratamento pelo Eletrochoque com nnesteets -

, ..",... ��:;::���:��:.pr
- careicaorcrapta - sonotereote "

I
t· O!rl'.çÍlO do) PsJqWâ.tras .;......

A VENDA NAS DR PEROY JOAD' DE BaR"'

BANCAS DE !ORNAIS �: ����'�����:SD����r:�DJ�
.

E REVISTAS .
CONSULTAS' Da. ·t5 ., t. hoc",

i E:ndereço: Avenida Miluro Ramoll. :!!l8

(Praça Et.elvlna Lu?)
.. �

IP
"'••

Dlt I.AUHO PAUU,..

uoooç ...,. SOI.LlO.

CllnLro o. Aellll'Oo

CUrlO aI i:!::c::;�ll:�:� 1>0 �lMpl_ rIII elOI Servlelo, .. 110

.1\.aQ0'1(SerViço do PrOf. �"'rL."o ClI &11_
Uacll). COllflllt.. : PII. w'.Ilbl 110

Hospltll d. Clr100i.ell. 'A 'udt o .. !
16.80 horno IW I"!L.O!� DO COIUUJ.
tótlO, l RUI N'wI. ".ob.do. 11.
uqulc. <II Tln<lllll.. _ Til".
1766. Re,LdêIlCl. _ R',. • .,._
chll G.m. 0'10 •. II o lU. _ TeJ.
1110·

�t3:r'\'49€In S ""h"""'·
{ONf!WOIIUOO&IOllBIM

QtClLlYf
1 ...:f,udIIl'.......,.·n

nu. WALMOU �OM[H
GARf'lA

Dlploll"elo pIla '"CUlo!l<l_ N_...
1111 d. yedlclllo d. !Jlll,,,,,oIO'O.

�;X_lnt.rno po:,r <>I>!lCUAO h ••••• _

""Ldlldo_i:.co!. (1I.,.100 a� I'ror
oot''I'lo ROIlrIIr\l" L!ml). l:r-
tmerue do SlnlQO 00 Cllurrt. 00

1I01l>Hal I ti. p.r: T r- a� RIO d.

J80elro. !déellcI) <lo H ....·PI.1.\ d.

C.rldl!Lele • o. ".'If"Ldo.h 1).
elrlo. Canl •.
DOENÇAS o. M.NI::IO.A�
PARTOS - OPIRAOóIS __

PARTO SEM DOR 0110 ... ''"''''0
Ollco,orafU..t1oo

Conlultórlo; RUI Joio PI"", lO 10

d"'18.o0"'18,00 b.or... .llQ,dl
_ hor......'c.<I.. 'Tllat01l'
10U - R"tolncla, .u 0.111'11
lJltunoourl".ll1

CLlNIC,4 ... 01

E.pecIIU.U u" .Q:IO'''''" lO .�
"bo 0.1 .. u.III.I..I.... Cu,. re.

'1lceJ IlIlIcCótl .,UO .... ocr.
eleu. dO .p.rMlIo IOnl"'.U!"IIlUlc
em .1:11><'1 o. "100 llo.ao", ao

.parelh" Oll.. tlto. aI) .U-'oc:a.

Ileno.... 80r,"0; lO\; .. IJ •

2% li II boru COraulIó"o

- Fon. 32'11 Rulo'lIol. I ••
Lacerda COUllObo, II (C:",�I' ....
E.plnbo _ "11'" nu

Dr. Hélio Peixoto
ADVOGADO

Escritório _ Rua 'aUpa
13chmldt nO 37 _ 20 Andar _

Sala 4.

Residência - Alam.da
Adol1o Konder nO 27.

Caixa Postal tol /

Teletone _ HD.

VENDEDORES
Or .. reço oJlortunidad'e
a
-

l)esi!0as Jovens ,ue

Queiram trabalhar como

Vendedores HaDlO Lucra
tiYo honesto inler.la,
dos apresentar-se com do
cumentos e atestado de

('onflnla no gcnhnr Antô-
lliu C;ITI(" floit'l Cru·tei·

r'" d:\� IR ils 20 boras.

KlllA e o e s s

ueveroc .Mello ._ Flávio Alberto de Amcetm - .�nd!l

-J)I" 'reuascc _ Pedro Paulo MIH'nll.c<.) - 'lurr Maeh.
10 � Paulo ria Co�tll. Ritmos - Carlos A Silveira Lenaí

COI.·' 1I0HAIJ(.)Ulb
"ruf Hljrr,,'r'J� Pil!,o - rIr O�wa!do-Hno1rllClLC� CalHai
- Dr Akidp� Aure« -, J'r"r. Carlos da Costa Pereira -

'rof Omon ,!'Et;1l - :\ll1.jor IIdefonlla Juvenaj - Prof
Mnnnelite .te On.<('lIl1s - Dr Miaoo Leite da Costa -

Dr R;I!Wr! C,,�la _. ]'r,,! ..\ SE';xa ... Xetto - "ralte�
La ng e - Ftr A(')'! I'lnto da Luz - AI:!' Cabral Teiva -

Dorl:llp,-j •.! S()ar('� - Dr Pontou ra Rpr - limar Carvalbt
_ Fernando Souto Maior _ RuI Lobo _ aozenec V. Lima
_ MIlIl" J\I"IrIlP, - t.aeam Bartolomeu

I
c. E� víE'GAS ORLE

FOTO('RAFIA - -'MILTON VIEIRA

POBt.('IDA.!l.
Advogado ()l<mlj.r A scnunnwetm - Aldo J'.l!rnaoa� - vtrgnto OI..

'! 1_·
100 Fru'oo,o.

EIJ l.A.t-llA. ....NlJAR rELEFONE. 2248 H • P H • � • !II T A PI T •

�.r"•• t.'C", A. 8. t.a:n 1.14 ..

==============>==,.pl 1110:- H.a s.••••,. O•• tu n - •• ,.,••

T.l UI'14

Deverá chegar à Florianópolis, 2a. feira próxim'.l, o

V E N DE .. S E ���:u�t::te;;�':;,e�'m D��I���� SCHWEID�N, res�rlente,

VENDE-SE ótima casa sita a rua Const!lhdl'o Mafra Pretende o Dr. Sehweidson passar entre nós o nlês

tiO. com bÓ:l� deRendênciRS, claras e arqueias, rórros em de Janeiro e embora seja em góz!J de fél'ja�, at.enderá os

I:tO relevo. soalho de taco!! com desenhos, lustres, glóbOs, . asos clínicos da especialidade da Qllf1! é um dos mni!'l

:ampadas e grnndc quintal. O referido Imovel está no renomados médicos do jlaís.: diagnóstico do cancel" n:l

,dinhamc.nto e desocupado para pronta entrega. Negocio pele e tratal1}ento dermatológico em geraL

Il'gCllLI'. Tr:l:ar na mesma com o proprietário a llllalqul'1" Uma feliz est.adia na nossa �apital giLo os votos qU(J

1O�:\ fi "l'nfla C pOI" motivo de viagem apresentamos ao Dr. José SchwmdROI1.

DENTADURAS INfERIORES

rrf'illE' a Radio Anita Om-ibaldi) ......
RESIDi!:NCIA - RUA FELIPE SCIl)\.fIJ)'I' 90 _

F'O:\E - 3560.

t.la/Ue:. do t;",tõmago - '�e!'llcula Uiliar _ Klnl' _

Jura). -- OSSU! _ IlItestlno, ele,

lll-I'·,m;"'llillgQ�rafi;o. - RadiY8ca.li. Obntlrlra
!Gravldez) - Radiologia Prdhilrh:a.

"lSt'OE "DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
!"iIEMEr-o.S RECEN"I:EMENTE ADQUIRIDO

ENDERl:ÇO; Rua Irmã Benwarda 8/0. õereue .. por
ta (Almte, Lamêgo).

APRENDA INGLES
com o Prol. Mr. Edward Green

à rua Tenentê Silveira, 42
ORA, EU B. SCHWEIDSON BIOiLER
CUNICA DE SENHORAS [ CRIANÇAS

fo,dP�cl.jj!ta 0!1I1 Illolést·lu. de a..O:,a I rec re

I -atll.mr.ll\Q de bemorroidal. thtu!al .. I�

Cltur,la &na!
CONSULTORIO: - P,ua CeI. Pedro Demore 155:i

Estreito

METODO PROPRIO
JI" I X A ç A O O A R A N T IDA'

DR. MOORRIS SCHWEIDSON Escritório de Advocacia·CIRUROlAQ UENTISTA
Il[Pl,OMAf1.0 PELA UNIVERSIDADE DO i'ARANA

RAIOS X - PONTES _ PI VOS
TRATAMENTOS DE I CANAL

1I0lLo,RIO - das 8 às 12 e das IS às 20 hon".'

UORA$ MARCADAS ._ das 14 às 18 uorns
RUA THAJANO. 29 _. 1.0 andar

Jl'lorlaoOpoll.

REPORTER FOTOGRAFICO
A 'M I L T O N

Report.agens: Reuniões Sociais - Casamentos
-- Políticas - Coquiteis - Esportivas
Atende a qualquer hora do dia e da noite:
serviço rápido e perfeito.
Jornal "O ESTADO" Conselheiro Mafra,
160 - fone 30-22,

L O T E S

J' :

I M�U�'� �'IR�' ! �,�.!�� I e o

Norberto Braod - adyognd'J

Ad\'ocacia em g\!ral no Estado l1«..'
Santa Catarina

::: COrre&lXlnBt1!�t.:UJ·: &tN(lI.ATERRA n.n.g .1>

fi:STADOS UNIDOS RIO DE JANEJRO

ARGENTINA. _ SAO PAULO
Ed. SUL AMeRICA 5Q andar

, ronca; 2198 e 2881
:. I! .

. COIU grande raellldnde de pagament(l, vende-se lo'"
.1. l(Jngo� prazo sem juro:!, ...$Itos A rua Lauro Llnhares, pró
{Imo a Penitenciaria Podendo o comprador constl'ulr au.

casa, imediatamente.
Vendas: EdHíclo Montepio 3.n andar - Sala 30� _

F'one 2391 e 2867.

•
CANeER DA PÉLE fACOS DE LUXO - Comunicação

Inrtllf;tri:{ oe Madeira TACOLINDNF:H, estabeleci·
da eQl Joillvitle informa a seus distintos fregues�s Gue
!'I,"CAS Rij:PRESENTAÇÕES LTDA., estabelp.cida nesta

Prllça Ed. Hotel Royal, deixou de ser seu representante.
Para Qualquer pedido, ilustração ou consulta sobre

rACOS LAMBRIL, SOALHOS, et�. queirfl dirigir'se
liretamente a Fabd�a Mediante pre�O!I especiais.

rra�a Hercílio Luz, 270 Fone 332 - Join\'ille.-MtOlCO-
-",ssislenle'da Clílli,':1

1l ....1ll:ll"lologil:a C Sifiliográfi_a lii< L'lI,ld:ul.- ,I<- .\Il'!
cina do l' .. rana

CO:-;SULTORIO: Rua TI'ajl!llo,:.!!) - 1" ,'l1d
JÁ ESTÁ ATENDENDO DUURANTE O iIlF.:S DF.
JA\"EIRO.

NÃO LEIA!
PO�ITIC'A ECONOMICA

tt.. C......... r...ar.... 1.0
hlefone 8022 - C.n. PO!t.a! 189

ln.d"r;'C,:, Te1otll"rtrlC'"o i:ST/\nO

u r t( IlTO ti

C, 'iC 1·:\', I

U"-"UIl". fl'tnlln,j�. ·1 ..

'K J> ... I. IfIU Vlt61'l. li'
Te], U-8IU

.... ,.vh;. T..I""Tj"C. d. UN'T.U PR.SM Ill·PI
AOaNTaS • CORRIISPO",O.NTWI'

•• TIWJ.....un1eIl'loa " '�ANTA CA1ARINA.
AN1JNC.JI

.... 111:1•• 1" �1".I•. ti. ee.•rll. c:••• l .... I..... ',..r

....SSIN"TUR r' ANUAL .- CRS 600,00

A direção ORO se rl�s:)(,<J!>abiHt" pelos
r'nl,'·piln..: f"rrLitir'oq nn"'t Arti",,, .. q�c;o1f1"1ti,,·

Hicicletás He�star
.'\ venda em suavels prestações mensais 1111 RAI

:\"1-1.0\ DAS BICICLETAS. Rua Conselheiro Mllfra, 154.

Peças e acessórios, para qualquer tipo de btctetete,
pinturaa simples c jubileu, consertos e reformas, só na

nAI1"JHA DAS BICICLETAS, nua Conselheiro Muf rn,

::ic suu bicicleta esta velha'/ �Ião se preocupe, Ic\'c
n:1 RAINHA DAS BICICLETAS, que ela Ih( retornllrá

lIú\'il1hll em folha. Rua: Conselheiro Mafrll, 154.

LUSTRA-SE - LAQUEIA-SE - e

ENGRADA-SE MOVEIS
Serl"lço rapido e perfeito, lral,1l" tom Rodrigues e

rrcitas ii rua Conselheiro Mafra, IG4 fundos

DR. JOSÉ SCHWEID10N

SOFRE DO FíGADO!
rUm" �er\'osi.�mo, Reumatismo, PI'j!\lio oe Ventre,
Impatencla, Call!\RçO, Doenças tio Aparêlho Di

gestivo, do EI;tómago, Doen<;as EpáticlIs c para

outl"OS male;>.! Ni\.o Desanime! P€ça-no� hoje mes'

mo. ;:.e nilo �ncontnll" nll!' farm!Ícias d:'l. sua cidade

Multi·Plantas - TATUABA,- OU

Especies Page

eLiNIÜ-OENTAR IA
__ o

(lllt' ;dguêm disse, operfl'm milagres t'llrali\·o;:,.
Laborat6I"Lo Veg. Pagé

Antes de c.ompr:n ou reformai' sua bicicleta, visite Hun Duque de Cnxias,.n,o 20B - Põrlo Alegre
sem compromisso a RA1NH.ó, DAS RTCTCT.E'I'AS. Enviamos pelo ReembõlflO Postal Oll Aéreo.
Conselheiro Mafra, 154. ���"!11�����������=::=
Dr. Helio 'Freitas

IMPRESSORA I
fibíl+ I

CARIMBOS�;_-AÇÕES. E I
SERViÇO DE' CLiCHERIA I',COf1 PER�çÃ.�_�rLL\P I DE?: I

RUR CONSELHEIRO 11AFRA, 12c; r
__������== -==:::.:���I�.,(:���:��!

DR. I.UIZ C. S!LVEIRA !"Ir-: 50114.:'\

Jtrrrrl
:2

' , .&

ItOI: ..\BIO: 2liS. - 41\s. e 6a�. - dlls s,ao ils It.3(l
horas
:1al:l. e 51\s. - das 18 Ati 20,00 1101'1Il!

DR. JORG:::: SEARA POLIDORO
llC!!: ..O!IO: 2n.<:. 4<1s. e 6as. _:_ das 1\),00 ;\:-1 21,00

horas

3as. e 5as. - da .. 8,00 às 11,00 horas
CO.\"SULTORIO: F'elipe S('hmidt, I\) _ 10 andar

- �il!a 2.

DOENÇAS DE SBNBORM
PARTOS- _ CIBUBOlL _;

CLlNICA amAI.
COoaoltórlO: Rua Cei, Pe�

410 Demoro 1.82'1 - &!t.rel

to, das 18 à.!J 19 boru. (al la

do da ""I!'micla do ClLllto I

Bes.: Cantol saraiva.•'10
_ Estulto _ Fones. 2322 e

.

83.,.
DR. SAMUEL FONSECA

CIRURGlAO . DEN1'ISTA
- Clinlra - Prótese - Cirurgia Burlll

Raio X - Infra Vermelho
l'rCl.!8ro de cavidades ,ela. alta veloeidlide

nOnOEN AIROTOR S. S. WHITE
Gonllultõr.io e Residência:

H11� Jrrônimo Coelho. 16 - ].0 andaI' - 'Fone 2225
f}xelusívamenle com hOI'RS marradas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAlS ANTIOO OlARIO DB B, CATA.nu,

. TERRIVEL PESADÊLOI

FLORIANôPOLIS, Quinta Feirn, 5 de Janeiro de 1961
---------------------------------------

"De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver

crescer as injustiças, de tanto ver agigantarem-se os po
deres nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-,se
da virtude a rír-se da hon,ra e ter vergonha de ser ho
neste". (Pensamento de Rui encontrado no bôlso de '

Otúvlo Mangabeira, por ecestno de eun morte),

Lido pelo autor na sessão de 11/121l!ISO, da

Federação das Academias de Letras do Brnsll )

A consciência humana, infecta e devassa,
De límpida que é, tornou-se assim tão baça,
Que não deixa passar os raios da justiça
E adormece no braço inerte da preguiça
Que nem a deixa mais, sequer, raciocinar!

colunista e, sra.. pre,�e9tes
nesta fellz reunião, à convi
te do eficiente "gentle
mann''. sr. Manoel Rlmbau,
observou 0[1 inúmeros casal�,
c registrou; Sr, e ara. Depu
tado Dib coerem. Sr, e Sra.
Dr, Dante de Patta; Sr. e
Sra. Dr. José Rosário Araú
jo; Sr. e Sra! Dr. Alcides A- Nada mais se aproveita em todo êste deserto
breu; Sr e Sra. VerL'.dor Do: Onde medra eêmente o que Satan, esperto,
ml:-gos Fernandes de' Aqui- Na aridez semear, de erya má e daninha!
no; Sr. e Sra. Dr, Roldão A tcrpera da vida, aqui, fez-se rainha, .

con-cnt: Sr. e Sra. Dep. Se- Quem mais rouba, é quem mais vetor. de fato, ostenta!
bastião Neves ; Sr, e ara. J!:: tal a hipocrisia, a torpeza é tão grande,
Charles En!!,ard Moritz;

Sl'.�
Que a tôda punição fugindo, mais expande

e Sra. Nelson Heitor Stote- Seus tentáculos vis pelo câoa social!
rau: Sr. e Sra. Dr. Julio 60e-
lho de Snuan ; SI'. c Sra. Dr. Fazer bem é tolice, o bom é fazCJ,' mal.
co'sc Costa: Sr. c Sra. Dr, Sei' perfeito é h-risôrjo ; é bom ser depravado.
xerêu CorrlJJ; Sr. e Sra. Dr. Quem quizer ter . prestígio, esteja emporcalhado
Djalma Corrêa de Souza;S,," De tudo que é mais vil e mais horrivelmente
e Sra. Osmar Nas�imento; Deformado em seu ser, mas retenha somente
Sr, e Sra. D!'. Elpidlo Costa: m sm-nso de mofa em seus lábios suspenso!

ó tremendo naufrág-io! E como avança o mar,
esse mal' que é de lama e tôrva podridão,
Inundando, corroendo o humano coração!

tvete Marli Appel, será n,,�v_o';sL"ONg;O"'A"CPAP".a a Cida-:�'n:e�:� Dr. ouerretro da

:1 representante de Bruv- ,,_

que, na 6 .... s'esta Inipeh.. l I Sr, e Sra. Mr," f'emose; Sr.
ela otamour p-irl cto Sul. A Dia vL�te e oito próximo c Sr.l. Darci Goulart; Sr. 60

escolha fui feita cera er-a- acontecera uma granlieSa. Joel Mou.c ; vlce-cover
nls ta societ "LI" -de "O festa no balneário dê Cam- nador eleito, Dep. -nouter de

Município daque.b õtdada. burfú, com I", escolha da acdrarte, acompanhado de
,\ Rainha co Atlântico Sul,sua noiva Ligia Moelmann;

DIA OUATOUZE NO URi\ A orquestra do Lira T. C. '::;1'. _" Sra. Dr. Netêu ga.nos

T. C, ESCOLHA DA eLA· estara precenta. o local foi l'''ilho; Sr .. e SI·a. Julio 90n
I'ItQUR r.IRL 00 SUL DE mercado no MA...'"tILUS çnlves ; Sr. e Sl.'.... Dr, César

BAR, As mesas estão à ceára ; SI' e Sra. ViníCius O·

ve-da no mesmo. !inger; Sr. Aldo Rabelo; Sr.
Luiz Henrique; Stas. Juça

A Lindacap. ,está aumen- ?abral, Sônia c Tã".1i� Araú

tando <ada vez ;mais e seuJO, Leoa cotrtn, Iara Pedro

movimento jsocíaf rprinci- ,,'.1, e muitos outros e outras

Sambas "Protegidos da paJmente no período de ii.que completaram a ínesque-
Princesa" á Filhos do eco- rias escetares. Muitos tu- cível noite no confnrtavet sa

ristas estão aconteeendolão do QUERENCIA PALA

pela Cidade I,procedentes de CE HOTEL. O "RADAR" ren-

Dia. 13, Sctrée Ele,,;,ante outros Estados, cita aos organizadores desta
'no Querên,cia, com as Ica;j- grande festa, SI'. e are. Ma-

ditlatag em traje de gala. Pal'a a Festa dil G!amour .;ole íTerezil) Rimu.\u, Mais

do Sul, 'os hotéis �_a Capital uma vêz os nle'us pára-
A bela Mal'ily MOl'liC, rc-flcal'ão lotacl.os. bens.,.

� pi·esentad. Curitiba, na 6.�

Fest:1 da GlamOur Sul cc O Balneário Jurere, muito Os Treze ,mais, �a coluna
� 1961. breve estará -com as suas "Radar" estarão reunidos

instalaçô{'S prõntas. O "RA- para um jantar no Qu{'ren-
As Inê."as para a "So�r':e DAR" observou a belê2"a da- cia Palace Hotel na prõrima

Chic't no Lira T, C" estão quêle local. A Lindacap, te· Semana. iEsta reunião sera
à venda na Relojonri:!. rá lum dos mais JUortfortâ- filmada pela produções Car

Muller. Iniciou huje, as doveis balneários ,do sul doreirâo. Ontem, divulguei o..

Quel'ência Pálace, Hotel,País, nomes O sr. Cdso Ramos.
na Portaria. que figurou ,tomo (' Cidadao

O Queréncia Pá�ace Hotel, de 1960, est-arâ presente
O Sr. e Sra. E'gidio (A- prepor. ionou � Lindac'lp neste jantar de congl'aça·

dela ide I Amorim, hospeda-um ';!rancl_e Revellion no 31rrwnto social.
rão a Glamour de CaxIas ;)p. O! .mbiE::te dos mais lu
do Sul. stI,�.. Solange Nar-xuosos e acolhedor, acolheu Aniversaria hOJe, o Em.!"!!i

ciso e acompanhante. um gran<!e número de li,:s-xador Edmundo Pinto da ...- _

tl'es figura� da nossa "50-Luz, filho de tradicional fa· II
O s.r c Sra, Cesar (Zil-celty". A cecoração do sa-mília ll.ltarinense. Ao ilu.stre II

ma) Ceara, .hospedarão alão com uma :wgestao muito anlv,ersarial�te, os l::umprl- II

���O��t�. ir�:uesaPÔ��lOg�_- ���!!a�o�l��l��:��:�!:lh�:mentos �o "RADAR". j�
sink. Esta �ovem foi a se-e an'!�relas, recordando a Ouçam hoje pelas �nda� II
.l:'unda classificada no Cou- bandeira espa::hola,. deu à ';UI'tas I' lfiédlas da ltádio

.... curs6 "Miss Pôrto Alégl'C", grande noite cte São Silves- Guarujá, o pfogralna R:!.dal
tre, uma dilS mais comenta· na 'Sacie.dade, (las Ig,�"::. à:.

O "RADAR" lança um da� festas de fim) de ano. O 18,55 horas,

1961.

Chegou 11 til! extremo o lodaçal imenso,
Que ninguém pode mais viver tranquilamente,
A não ser ,como o porco, ernporculhndameute .

Só tremendo diluvio universal, mn tnndn
'I'ôda esta humanidade e depois transformando
tsle negro oceano em lago cristalino
De onde possa nascer, enfim, ruais !'-�llel'fino,
Algum anfibio ser, que ora viva na ter-ra
E busque logo o mal', quando explodir a guerra
Entre os homens brutais, novamente gerados,
É que bem poderá .mantê-los -renovedos
Para a luz, para a vida, em novn Humanidade;
Novos filhos de Deus, em nova Cristandnde.

Dia 12, rlesfile em carro;
pelar princiJ:,'JI!i artérias da
Cidade, com c; Orlt� �'"
Carn z val das Escolas de

Estâ longe êsse dia! E assim vamos vivendo,
Como Pode viver quem vive assim sofrendo
Os efeitos mortais dêste martirio insano
Que é em paz suportar os crimes de um tirano
E em... calma resistir às cóleras do íurerno!

tí-centa.
Perdoai, Senhor Deus, a quem üeeste eterno,
O clamor que nos vem das cousas paasageiraa!
Mas 'são elas, meu Deus, tão negras menengeiras

g�em�a��ee et:ir!�.::i�C��::J:r;::o;crso
Um câustico veemente, a corroer quem vive
Em tais malversações tremendas, que mal tive
Enseja de mostrar na simples epiderme
Quão repelentes são., mais que nojento verme ..

Perdoai-me, Senhol'! - e que eu possa deter·me
A olhal' o céu azul, onde quero escondel'-mel

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1960, alta madru
gada, desfazendo nestes versos tôdas as cogitações, em )

que me afundo, a respeito das maquinações e dos cri_
mes que se p,raticam numa sociedade avultada pelos
desmandos de homens cuja responsabilidade devia pre
muní-los contra as insidias de umn época de tremenda
decadência, sobretudo moral.

(Arnaldo S, Thiago - o velho)

A RAINHA DAS BICICLETAS, acha'se apare /1
lhada pau consertos, reformas e pinturas de 1/
qualquer tipo de biciclatas e triciclOs, contando II
para iRSO com um corpo de mecanicos e pintores II
altAmente especializados, II

II--------_�_.�

Dr. Osvaldo Hersten
pelas festas r.'Üalinas e d'" no SetOl' (l.e Cirurgia Geral,
fim ce ano, e, aieda, para CO:l'. a ('uração de 2 anos,

abraçaI' r.migos e ex-colegas Vale ressaltar '.'(lui a, grande
de estudo. vitória (le. Osvaldo, pois pa-
'Como noticiamos anterior- l'a aquele cargo existe !'.o

mente, o jovem Onvaldo, -a- mente, (no Edado da GLi,
uma vaga. Gar.hou·a, em

virtude de titulo!'., tl'Jbalhos

publiC:�O-'1 CUl'ri�m, teste

Psi ,ologico cal'ta� de refe
rência, etc,

RetOrnou all Rio de Ja

neil'o, onbem em avião ele

carreil'a "convair", o nl)sso

estimado amigo e di�tinto
co."_terrãneo dr, Osvaldo

. Kersten PJadeco), tiho do
!Ir. Willi Xersten, proprietá
rio da Casa "Amêrica" c ele
sua eXIT.'J. elipõsa d, Helena

Kersten, elementos de nossa

melhor �ociedad�,
A visita dI( Osvaldo a esta

Capital, J;egundo nos Infor'
mou ontem, Quando esteve

t:r>n1l:r��mo.v:'\(ln

PÓf; cursar com brilhanMsmo
O curso secundaria nesta
Capital, seguiu para a velha

ap, G_-_de in�l'essou na Fa
cu�dade NaCional de Medi·

.:il.IJ, tend.o recebido seu di
ploma no mê� próxir,lÕ P,lt
�ado.
No Hospital dos Servidores

do Estado, (IPASE)-;-- no Rio

d,e Janeiro, ? nos"o conter
ra�eo a�sunllrá o cargo de
Médico Residente Interno / I

�

Segundo nO:-l adiantou,
pretende ir ao estrnn�_'II'O,
1al'a [;lZ0l' um CUI'IJO ele es

;Jecialização
NCfi!'.O� votos de feJicidade�

nova vida

,S.eJLS.SJi/!_ :

\
CORRETORES

PRECISA-SE DE 5 ELEMENTOS ALTAMENTE CAPA
C'ITADOS, DI:.\I'AMICOS, ENTRE 23 A 30 ANOS Dr
IDADE, CI IXSTRUÇAO SEGUNDARIA, APRESENTA·
('.3.0 IMPECÁVEL, PARA TRABALHAREM COMO
RELAÇõES PUBLICAS EM IMPORTANTE REVISTA
E JOR:\AL DESTA CAPITAL, POSSIBILIDADES DE
GANHO SUPERIOR A CR$ 30.000.00. lN'OTIL APRE
REXTAR-SE NÃO POSSUINDO AS QUALIDADES EXI.
r.rnA�. TTIATAR ':f"A Rt'A JO,\O 'P'�TO. !lo

W,L., puS,

, lí-f'·-----��'CLUBE RECREATIVO
I I 6 DE ,J A N E I R O

II
I
I

ESTREITO

DIA 6 - Posse da nova Diretoria com

cocuítet ofal'e.�ido aos Asso\
cindes e convidados.

DlA 7 - Sch-ée comemorativa ao 29,0
nn iveraárfo do Clube - com'

I'números de bulut e esc olhu da I
Rainha.

DIA 12 - Bingo Dançante
DIA g - Brotclândin em Sociedndo
DIA 19 - Bingo Dllnçantc
DIA 26 - Bingo Dançante
DL... 28 - Grito de Cnmavat
Rigoro.omnlcnte será exigida n carret-a
soctn l e o talão do m�""

� fi
II A RAINHA OAS BICICLETAS, u. hn_st: upure- li
Ilhada paru consertos, rcfurma.... c pinturas ,de I
II qualquer tipo de bluicletus c uicicfo-, contando II
II pura isso tom um corpo de mec.uuvus e pintores /I
II altamente especializados. II

CURSOS; INT'ENSIVOS' DE INGLES
Matriculas abertas,
As aulas começarão a partir
de 9 de Janeiro.
Informações no

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS,
Ed. ZAHIA - 6,0 Andar
Fone 2390

Z L .liilll UJ ..... ��-
CASA iI.AUDARES, LIMITADA

.

MOVEIS EM'GERAL
Rua Deodoro, 15 - Caixa Postal 109
telefone 3820

BARRA nA LAGOA: GRANDE FESTA
o BARRENSE FUTEBOL CLUBE de BARRA DA LA,
GOA, no próximo domingo diu 8, t·omenageal·á o PAR
TIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, pela prestimosil
colaboração que esta agremiação partidária lhes têm

empl'estado. O programa elaborado para esta homena.
gem consta de:

10 horas - CABO DE GUERRA
Equipes - Barra da Lagôa x Lagôa da Conceição.
Disputa de um b'9féu oferecido pelo P.T,B,
12 horas - PEIXADA
14 horas -. Preliminar da Partida de Futebol
Disputantes - Bal'rense Futebol Clube x 8nngu FC,
O Bal'rense F.C" alinhl\l'á II seguinte equipe: _

Valdevino - Lica e Sininho; Nadinho Aul'ino e Mari_
nho; Peteca, Vilmar, Or,cante, Niro e zeca,

IS horas - Partida Pl'incipal - Barrense F, C, X
Bangu F,C,

O Bal'rense F.C" alinhal'â com: Paulinho - Teca e

Côco; Salai, Oribo, Alvaro; Pedral Batata, Ademar, Di·
nho e Valter.

A Diretoria do Barrense F. C" agl'adece gentilmente
ao Partido Tl'abalhista Brasileiro, 9. colaboração que têm
emprestado, ,para soerguimento do esporte em Barra da
Lagôa,

Bernardo Vieira - Presidente

PARTICIPAÇÃO
Oscar de S, Guimarães Arnaldo Vianna

e e

Senho,ra Senhora
pal'ticipnm o contrato de casamento (Ie �e\l.�. filhos

JOAO e ORNIZE
noivo;;

Fpolis., 2'1/12/GO,

/,

REFRIGER/liDORES BRASTEMP
A grande indústria paulista possue credenciais que

a recomendam como das nlelhores do mundo, Entre as
mais peyfeitas ocupa, destacado plnno, a BrasmBtor _

fabricante dos famosos refrígeradores Brastemp, l�va_
doras e fogões com o mesmo nome,

Há pouco tempo tivemos oportunidade de tomar par
te numa grande convenção industrial, assistida, entre
outras pessoas gradas, por vários lécnicos norte-ameri
canos, os quais não. puderam deixar de assinalar a aUa
qualidade dos produtos Rra,>temp, Na sua opinião, nem
mesmo os mais renomados refrigeradores, ou hl\ladoras
do seu país apresentam um nível Ião alio de perfeição
e beleza.

São fatos que eR\'aidecem_ São leslem mhn", dn pro
grr,<;;:;o ('nnlÍlulO til) lHlí;:; nn fl(,lor illllu>:ll'iaf.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ROMPIMENTO
PROVAVEl
JNTRE PANAMA'
E CUBA
CIDADE 00 PANJU,1A' 4
(A.,P. - O movimento pára
�o�mt�e���c d,�e l'el�fct��
Castro I:'! tá adquirindo
maior i!l�)cto e, segundo
uma alta fonte do sover
no, o', presidente Robelto
Chiar! estcrfa se preparnn
elo para t1g1r Esta mesma
fonte, r.ue ncdtu rrue seu
nome tosse mantido f'm-.e
gredo, declarou Que 6 go
verno esté pronto a dis
pensa]' sér-ía consideração
à petiqão formulada para
o rcmplmente de rela
ções com o regime de Cuba
e a CXPU1Aão do embarxa
dor � .roaoo r.esta capital

COMEÇARAM A CHEGAR QUARTA
(FEIRA AS CANDIDATAS MUNICIPAIS A
,

"GLAMOUR GIRL DO(SUL- 1961
Oonfórme já noticiamos

r-in notas anteriores, deste
informativo, realizar-se-á
nu próxima semana nesta
capitnl a escolha da "Gla
mau!' Girl do Sul", Esse cer

tame que vn i reunir em

110SSU cidade, repreaentan.,
t es municipais dos Esta
dos do Rio Grande do Sul,
Paraná e Sta. Catarina,
cue vão assim participar
de inúmeras festividade",
promovidas pelo jornalista
Teófilo Prado dos "Diários
Aseoctedos" de Pôrto Ale
gre e cronista "Radar" de
O ESTADO.

As beldades tomarão
parte em um desfile de
<'(lI'I'OS pelas ruas da ctda,

- --, .,.

1�'LOHlAN()POI.IS, Quinla Feira, 5 de Janeiro de I!hil

CONFERENCIA DO DEPUTADO CLOVIS
FERRO COSTA

o Ilustre deputado Dr.

Clovis de Feno CO!lta fará,
na Faculda(le de Direito
de Santa Catarina 'às 20

hora:; de 6 do corrente,
uma conferencia ffôbr'e a

"Petrobrâs·'.
ES!>'J' cor.fl'l'êncla tem

patrocínio elo Centro A-

cndêmico XI ce Fevereiro
a cujo convite' () emi
nente l1arlamental' veio

de, desfile esse precedido
pelas Escolas de Samba e

ainda assistirão festas no

Quel'ência Palace Hotel e

Oscar Palace Hotel.
A seleção da "Glamou I'

r.irl do Sul" terá lugar 110

Lira T.C. após um deafilc
rie "rnailot" e em traje de
sula das candidatas muni
cipais. As mesas para eSRU

fest� já. estão 1\ venda na

6. FES'l'A IMP
DA GLAMO

Dia 10 e 11 - Chegada
das candidatas mun icipaia
:1 Plorianõpolia:
Dia 12 -r-: Durante o dia

\ isita fi pontos lul'Í4lticos
(:a ilha;
NOITE: Desfile em carros

pelas lUBS da cidade e des
file de Escolas de Samba.
Dia 13 - Apresentacâo

lias candidatas em traje de
eala no Querência Palace
Hotel - traje toillet -

Mesas: portaria do hotel;
Diu l-I - Soh-ée Chic

vorn a escolha da "Glamour
Girl do Sul" com dois des
file!! em galu e mu illot e

bermudas. - Lira T.C. -

stesns na Relojoaria MuJ
ler - Traje toilJet.
Diu 1;) - Apresentação

���lt��edo IS�)�fl �giÔs�l:l�
Palnce Hotel - P!'esenç:.
rIas cnndirlata!J t> "Glamou!'
Gir! do Rui _ fil'·.

cspecialmente a Floriar.ó-

poli,. GOSTA DE CAFÉ!

doA :���a:,� m' '"nqu",· ENTÃO PEÇA CAFÉ ZITO

P1\ra o gâudiv d()� ilwlIg-luadores ofj·
ciai.�, e com :lzar pHIl! o,,; tl'Hb<ilhadol'e�
e operário,.;, .�ení en!'eitndo hoje, coin fi·
la simbólica, o nov(> Edificio das Direto,
rias, aliÍ\s, Paládo daI:! Diretorias. Dize
mos com azar 1)1\1'» I,S t�'abHlhadores, pois
inumeros dêles, pel'derflO a "boca rica"
daR hOl'as exlras, do;; .�er\,Í(,o;; executa·
dos fora do expediente normal, que :!em

brincadeirn, davam um bflm dinheirinho
para !li e l:'UlIS fllmilius.

O ILUMINADO. nu a ÁR\'ORE DE

�ATAL, s�mblJliz!t, 1\:1 "UM apressada
inallgunlç'll0, tôda :1 agônia deste govêr_
no que está POr findnl'. A conslruc;:ào do
edifício inici;ulu n:!. gC!ltão do salldoso
Govel'n:ldol' .Jorge Lacerda. \'inha rece'

bendo o I'itlllO I:e tl'.lbalho Illlt uma obra
de tal euvergndura requer. Agora, que
os enfaixados de "\'AI QUE É MOLE".
perderam H eleit;flo, imprimiram um dt·
mo '·bl'a:-;ilillllU·' na I:OlI."lrur.;âo, cum CIl_

l'ilcterí."ticas do ru�", hcribertinno, em

gai'tar dinlll,drll dos c()fre.� público�. Os
10 111ld:ll·e.� mal rev1,l:-.lido::; de cimento de

alguns mêl'Hl!! atrá�, .'le trôlllsíormarilm
naquêle ,'onjunto sinfônico de cÔl'es, car
navalesc.o até, que �erá inaugurado hoje
pUI' �. Excia. !l. II.

PHl'H \,11 cHPl'ichú, foram mobilízados

o lestamento
��:""'._��:;p��.

lIumina�o
um cem númel'o de tl'ilualhndOl'el'l, que Ise revezavam dia e noite, operando com

:�!l;O���vÓa'd:�t:o���dgaOdS�,f��i;;�: ea����:
latar o custo da mh(, de obm Cfll'J, c d�,.;
transpurtes nfw meno!! carOs. Dinheiro

gasto às ,pampa� com mnterial cal'issimo,
somente parll satisfbzer, como dissemofl,

o caprichO dOi! agonizantefl. !).lle não qne

riam dar o "gostinho" de en(+'egar 11

in:lllguração ptll'a 01'\ futuro!i. �ovel'nan�

teso

Completando o ridiculo ela empl:eitada,
mandaram O" �chef(;es", que tôdall a�

Juzes do elefante, fnllsem llcêsa" à!.' noi

le", demon!'\tt'alldo I, brilho feérico e li

])oti>nfia energética do gOVêl'110 q�\e .se
ap!!ga. Um eontrafen�o, um escarnlO,

!lata li pOIHtla<;fln mal ,dimentllda pela
famigel'aoa F.I.,FF}_. Um rillo ilumi.nado
(II) go\'ernador. qUI:! debocha da� fman

ças e da,; dificuldndes �o povo. Com ru

úi.o, est& e o bôlo festivo do T�STA
MENTO, _uôlo de milhares de \'ellllha::;,

llue e,,;tão fi dcmonstl'lll' li pugodcria. 1.1
hllcanal de CêlJll'ieho�, :dimentnda .. ii ...

custas do pl·óPI'.io povo.

CRÉDITOS SUPLEMENTARES NO GOVE RNO HUm
(De Julho a 20 -12 - 60) SECRETARIA 'DO TRABALHO

Decreto' n.o ·-l!196

Decreto
SE('HE'fARIA 1)0

!l.o

1999
10 de agosto
10 de agosto
lQ de >letembl'O
7 de outubro

19 de outubro
18 de llo\'embl'O
18 de 1l0vembl'O
12 de (lezembl'O

801.71O,\lO

65.200,00
2.031.0130,00
1.1(1'1.000,00

33.200,00
2.040.000,00
:161.476,00
36.000,00

1.493.496.10
1.R60.4%,00

20.000,00
!i·J.OOO,OO
50.000,00

95v.OOO,00
8.250,00

150.000,00
107.690,00
:151.602,60

10. �39 399,70

2051
208·1
2103
2172
2183
2207

1951
1952
1986
1988
1993
2019
2030
2042
2055
2110
2121
2124
2163
2165
2169
2185
2219

INTERIOR E .TlJRTI(.:A
13 de julho
13 de jlllho
3 de ngosto
3 de agMto
::: de ago�to
lO de agosto
20 de agosto
Ü de �etembro
J6 de setembro
19 de !'etembl'o
2·1 de outubro
26 de outubro
16 de novembro
16 de novembro
16 de novembro
26 de 1l0Vembl·o
12 de dezembro

Jânio não irá a lon�res

A

o goverr.o britânico foi in
for-mado de Que o presiden
te eleito ele Brasil sr. .rânro

Quadros nâo . voltar{4 a

esta capital p a r a

xe entrevistar como esta"·.l"
prevlr to. com' várias diri

gentes brlLânicos e :)�mo
çar com' o p�.elro-mmi,,"
trc Haroldo Macmillan
Isto se soube no Forerng

Otlice.
corno �e sabe, o ,.;1'. Ján!n

Quadros
-

estêve em Lon

dres cm novembro último
a titulo absolutamente pri-

��.l0' i�:er:Ve��ã�u�·T;.��l\C�
no olho esquerdo. o pre
Midente-eleito do Brl':.-e; dts
sere, ao :-;eguir para r.rsooa,

que voltaria a Lonlirés. Se
gundo o encarregado de
Negócios do arasü o fo'oring
oruee tomou as dlspoti
cões neceseéraes na..a Que
o sr. Jãnio QU'.ldros se en
trevistasse com Os �e.fes
bntãntco«. espectarmenee.
ao que se casse. com o pri
metro-minlatro. D.e qual
quer maneira. nada ficará
assentado em deümtrvc

No White Hall 'lamente
se Que o oreeinente .rãnío
Qua,aro.� não volte a esta
ICapltnl, onde o governo
britânico ao que declaram
elemento's ortctosos, teria

tôda a sati�r_\ção ele
lhe-lo.

UMA 'ESCOlA QUE HONRA'RA' iSANTA
CATARINA'

PAIHIOA DlAQlAMENH AS g�.
TAC - CRUl�'RL\ M�Ul

Oportuni�a�es Comerciais
o Banco da República

do Uruguai enviou, atru
ves do Escritório de Pro
paganda e EXpansão Co
mercial do Brasil; naquele
pais, relacãn de firma0!! que
foram autorizadas fi impor
tar, d? Brasil, bananas em
quantídades Que nenrrttem
abastecer o comércio.
Os interessados poderão

dirigir sua correspondência
para os enlderêços segutn
tess Guídn A. Dellepiane,
Baycurà 1339; Miguel Pa

le:;e Ltda. Cuftaplrú,.)743;
Frigorífico Anglo �1 Uru

guay, Solis, li31; Franco
Ltda., Calón, 1578; Gentlle
Hnos, idem; Impor%rlol' e

Exportador Del L'\:toral

Ltda, Idem: Juan Abraham

cedeste. J. L. Terra, 2967;
soe. Agrícola de Importa
ção de Fl'utas, J. �erra,
2967; Hércules Manza, idem
e Estabelecimentos Agrí
cola Oalmari Hno! SA,
Cãdlz, S/N.

E�ses in teresaados na im

portação �!o prorluto brasi
leiro poderão receber pro
postas também atraVés do

Banco da República do U

ruguai ou 0:10 oréortc Es

critório de Propaganda e

Expansão Comercial do
Brasil, no setácto Bl'<lsil, à
Av. 18 de Julio 994 _ 4.°
andar - M�ntevldéo
Rep. do Uruguai.

COMUNICAÇÃO
COMISSÃO ESTADUAL DE LEVANTA

MENTO 'DA 'SAFRA 'TRITICOlA -

'

1960 /61
Torna público Que fará realizar no pró

ximo dia 6, (sexta-feira) ,- às 15 horas na

sede local do Banco do Brasil, import�nte
reunião com a pl'esênça de todos o� Presi
dentes das Comissões' Municioais de Levan
tamento da safra tritícola do Estado de
Santa Catarina, I

na qual serão debatidos
palpitantes assuntos com referência àquele
impol'tânte setor da nossa Economia.

-CELE

natllrali�ado, é Indi.'lPen
sável (!Ue haja publicado
trabalho ou er.s<lio espe
clali�'_;do sôbl'e o Brasil ou
particularmente sôbre San
·ta Catarina.

ESCOLA TECNIC!� DE COMERCIO "NE
REU RAMOS" - Funcionará no Grupo Es
colar "SILVEIRA de SOUZA" ,- Itua Al

ves de Brito, - Outras Notas
Foi fundada em 25/5!tiO nomtstu, Normalista e Ad

nesta Capital, a Escola vogudo ) , 01'. Fernando
Té:.'uica de Comercio "Ne- Carvalho Rocha (Farma-
rêu Ramos", 11 qual funcio cêuttcoi, Evaldo da Costa
nurá no Grupo E!:Ico];\I' Meíea (Contador), Dr.
"Sllveira de Souza", stto 11 .�alll Hermunn Biohler
nua Alves de Br-ito. ! Engenseirn Civil), Edison
Em palestra que rnnnti, da COl'lt<\ Meira (Contador)

\'emo::! com os divel'.�o:; Ilenrique Francisco KOI'b
membl'Oi; da Congl'egA.�fl() I('Olltll.Clol'), Francisco Sil-
l' profe.';!lôre.� f]() récem \'a, 1)1'. Luiz ('ândido Sil-
:fundado e�lHbelecimentll \.einl de Souza (Cirurgiào
oe ensino, tivemoi'l oJlortu' IJcntisbl! e Ernani da
ridade-i:le cientificar o aI· ('oilla Meil':1 (Estudante).
to gráu de responsauilida- Em i'eu' primeiro ano de
de e de ('llltun\ dos congre- funciol\lImellto, que é o

g-ados e pmfessôres que fa- tOl're!lte, li escola funcio-
,:em"rarte do COl'))!) Do· ll{lrá l'om a 1.& e 2.a Série
lente. do rutilO Comercial Bâsico
Para nó,; que ;;_omo,.; Ca- I' 1.11, ;>êric do ('IU'SO Téc-

'tarinellsl:", é
_
motivo de nicu de Cuntabilidade.

��.����;o n:� l�e�el�aV���id;l�::; "i�;!�����ltl,��:é�� $���i: Dr. José de Brito Nogueira, presidente
'��;�d�:' êal���i�e:ll��'ltl·D�.o �:�}.;.�'n(��e��êe$�<:ee °a�t�;;l da� Dr. Durval HenriQues da Silva, secretário
:-'XEREU RAMOS". I,el·tll� inscl'i<;ôes pal'll exa- Dr. Alvaro B. Lobo Filho, tesoureiro.

(1/�!\:ib�I��tm��to�i�C��� �1:�d�f'ê���ic��e�'c�;�I,l;��
Ilhor III'. Luiz Cândido Si!- Iluai,; serão efetuado!l no

b'�,�i\,t: �"od\;�<Í,�'i��\'f,��o '!h"I�,',��'fã�i�8 ;'�ldi" .ACA·DEMIA CATARINENC'E DE LETRAS
Hl Capital e filhn do ihlll- Pllra atender aoS inle- J
Ire Desembal'gadp)' Alce- tere:isado!l, a Secretaria

SECRETARIA GE-RALbi<Cdo�oS���:.�tã��io Sdl�IZl\\)_ ��!�t:'l�:��i���hl�� dedit9:�Õ \
!

I'él Escola, funcionará o ;1"; 22 hura�. II fim de aten_ Por êste Edital cem 1\ e C) - ter escrito traba-

�eei��,r Co��':;l�� �i\l.����i�:� �1:�)·}'1��bef2.1i�'i'é�.'i��I�b��� pl'JZQ de sesi>enta 1!as (601 lhos literários de alto v'alor'

llãl'iu do Ba!ll;O do BI'llf'ljl. :;0 ('(lmel'cilll Bé.sico e l,I' a cOt'.tal· desta. finta. a ou f'stm det<envo1v·enf!O.

Fazem parte dH Congre_ �él'ic do CU I'�O Técll ico de Secretnria Geral torna com elevação e nobreza de

guçiio do referido eslabc- (·ulllaoilidHeJe. público Que se enco;.)tl'am mo.nell'u e de Idéia.�, r.o

�:h�����I�tD�:\ell'�\��d'oOM��: \'e��I�� �:��:;'���o�ueal����lJ�: vaga.� as 1'eguinte:-: (fadei- camllo da lltel'atul'a, do

dlio Doutel
. de A!ld1'lloe, l'el' n torlOll. Of! COllgl'ega- ras: jornnllsn:o ou do magiste-

])r. Moacyr Pereira (Ad- <lOl'l dn nO\'H Eflcola, bem _ Número 3. - Patrono' rio, atividades (lue reco-

;·:�gÂr;l� Pc�n1�'Xo��l\k��: í;��o'r:i1�;�ulal' \'otos ele

�:;�U:a ê;o:aI:;��� ��:I;� m�nr�::(�O_::nd���t:�ileiro
lia Luz; número 12 - Pa

trono: Franclsc� Pedro ela

Cunha. Foi oeupad'-'_ por

Heitor Pinto da Luz e Sil

va; número 14 � Patrono:

Gustavo de Lacerrla. Não

teve ainda ocupante; nú'

mero 21 - Patrono: Arci

preste Paiva. Foi ocUpada
por Joe Luiz MHtim: Col

laço; numero 22 - Patl'O'

no: Jonas de Oliveira Rã

n:o�. Foi ocupada por Ne

reu de Oliveira Ramos; nú'

mero 26 _ Patrono Severl

ano Mu!ler .. Foi ocupado.
por Arlolfo Kondcr; núme

ro 35 - Pi1trono; Marti

nho Jose Call'.?do. - Foi

O' llpada por Haroldo Ge

nesio Callado.

De acordo com o" Es

tatuto� da Academia, para.

�'er membro efetivo c e

ce:>sãrio: A), - !'esid'ir na

capital (\0 Esl'.ido. - O fa�

tõ fie e!tar residindo tem

porãriamente tóra de Flo

riat'!ópolis não con!.tlt_ui
impedimento. - B) - ser

brasileiro nato ou natura
IIsado e maior de 21 �I)S

Na forma do Regimento
ainda em vigor, o <o.ndid'.l
t<l eleverá !';e dirigir, POI'
melo de carta, ao Presilien
te da Academia, solicitan
do 9. sua Inscl'icão na ca

delru vag·.l e demonstrando
haver cumprido a� exlgên
c1flS acima enumeradas.

O� membros efetivos I'C

�Idente" fórç. l1e Florianó
polis, ou !.emporàriarr.ente
ausentes, Ilesde que solicl
tado!l pelo candidato, pode
rão envi'Jr os 'seus votos,
sem assInatura em en

volucro fechado, dehtro iJe
carta dirigida ao Presiden�
te. E' permitido votar por

telegrama.
Florianópolis, 4 de janeiro
de 1961.

CA). Gu"lr.lvo Neves, LO

Se'!retario. Pelo Secretário
Oeral.

Banco Interamericano
�e Desenvolvimento

PROJETOS A SEREM FINANCIADOS
PELO BANCO

o Banco não tem predisposiçflO alguma que o leve

a favorecer certas categorias de projetos de desenvolvi'
mento. Dará, entretanto, prioridude !!os empreendimen
tos que, na sua opinião, contribuam de maneira mais efe

ti\'a para o .cre�cimento econômico dos paises membros.
Durante a fase inicial das s'uai< operações, terá o

Banco por politica não emprtender, inteiramente :por

sua conta, o financiamento de projetos de grande enver'

gaàura; esta rã, 110 entanto, disposto II considel'ar a pos

sibilidade de sua participação 1I0S mesmos, juntamente
('om outras instituiçõell financein\.s. De lima maneint

geral, nào serão ('on!lidera<los PI'ojetos qlle requeii·am
empréStimos ô(' mcnoS-de100.000 d61are .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


