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(iovernador' eleito de Santa Caturina -denuncia o atual
_ 'prossegue o sr. Celso ce 810 milhões de cruzei
RamQj. O governador HU,I- '!'Q,S, dos quais .seguramen
se afirma que o exerctcro te 50% deverão ser liqui
financeiro de 1960 se en- dados em exercicíos tutu

'cerrará com um supera- 10S.}o� certa, portanto. a

\,jt de arrecadação da 01'- ('xecução deficitária do

dem de 800 milhões de orçamento.
cruzeiros. Pode ser que FUNCIONALISMO PÚ-
tal aconteça. Mas. por BLICO
conta do provável exces- - O governador Hulse
so de arrecadação, o go- pretende' que Os encargos
vernador Hulse abriu até ('000 pessoal absorvam
27 de dezembro de 1960 apenas 48% do Orcemen,
créditos no valor de ..... to - prossegue o entre

Cr$ 1.089.593.996,10. Além vista do. - � falso. A des
nisto, o governador tem- pesa com o pessoal civil e

bém assumiu compromie- militur é a seguinte em

sos contratuais da cedem 1961'
.

_ Orçamentária . Cr$ 1.977.128.058,00
_ Aumento votado depois de 111'0'

mulgado o Orçamento, inclusive
salârio_mínimo e de familia

_ Criação de 751 cargos e Iun

ções depois de votado o Orca
mente

lHO -

"Nada cio que disse o governador

t���:�,cI�ovJ:�I!�ie"��e�i:��� �os:eCeY��
Ramos, goverundor eleito de Santa Cn
tm-iun, que vem denunciando reitera
demente unia sltuacão de calamidade
que terta sido provocada em seu Estado

. TRIGO TEVE REUNIÃO

mou S. &a. em Pôrto
União, refletem a verdade
da paralisia que tomou
conta do meu Estado. Re
centemente setecentos ca

Lu-inensea, as 'mais repre
sente tivas figuras dn Es-
1 ado reunidas em Seminá
rio, ccnfh-marnm de viva
voz o que Os números já
rcfletiam.

"'rESTAMENTO"
O sr. Celso Ramos con

tinua � sua exposição, ser,
vinde-se de Diários Ofi
ciais, de levantamentos,
de quadros e gráficos.

- O governador Heri
herto Hulse insiste em
afirmar - disse - que
deixará tõdas as contas
uagns, que o funcionalis
mo ccnsumb-é apenas
48% da receita orcemen
tarte, que não há criação
de cargos e funções públ i _

_ O que eu estranho cas. que não há compro
_ (lis!le·o s r. Celso Rumos metlmcnto de recursos
_ é que os fatos uduzi- extra-crcamenténoa, que
dos, tanto na 'entrevista deixará saldo em caixa,
(10 DC co":0 no comel1t�· que os serviços públicos
)·jo do "Diana de Not.i- estilo bem organizados.
tias", não expressem ver- - NAda disto é verda ,

dade. Niío é verdade, por de. Desde já o governado!'
exemplo, que Santa Cnta- Heríberto Hulse fica con-

1 ina esteja em ótima si- vtdado a indicar, quem,
tu-reão. Não é também em seu nome, pm-tlc ipe
ver-dade que não haja com na pessoas que eu

"testamento" patrocinado dealgua re i, tiio logo as

pelo Governo que tem seu euma, do levantamento
mandato a terminar. nos compromissos que

_ Santa Catai ína - trnnsbordarãc do atual
pi ossegue

- esta leal nertodo de governo, Eu
mente parada Os dados vou publicar este dados e

oficiais, sobretudo Os da. querta que o representan,
renda regional - e tnm- te do governador Hulse
hêm n� do sr. presidente ;-':trticiPMse da sua ela
Jânio Quadros, como afir- boracâo.

,
- Nada disto é \'erdade

pelo govêl'llo de mandato exuirante.
O SI". Celso Hamo� convida o sr. Hul

se a designar alguém que, em seu no

me, participe, com pessoas que ele pró
prio deaignat-à tão logo assuma o go-.

. vemo, do levantamento dos compromis
sos que tr-ausbordarãc do atual pertodo
governamental para o próximo,

PUBLICIDADE
O governador eleito de

Santa Catnrintl. acha-se no

Rio, procedente de São
Paulo, onde participou,
corno convidado do gover
nador Carvalho Pinto,
(la Assembléia de Consti
tuição das Centrais Elé
trtcas de Urubupungú.
Palando ae DC, o Oo,

veruadci; catarinense cha
mou � atenção da repor-

l\ifcid�J:rde aq��te��1á i�:
rnndc Santa Catarina nes

te: fim de ano e começo
cio novo. Especificamente
chamou a atencêo para
uma entrevista que ao

lJC concedera o 51'. Her-i,
berro Hnlse e publicada
em 7 de dezembro e para
uma nota estampada na

ediçi"ld de G do corrente no

"Díúi-io de Noticais".

800.000.000,00

200.000.000,00

., ... ,_,Crg 2.977.128.058,00
menta" da reeponsabüí
dade do pai. Governador
elo Estado, O do filho não
está incluído e ê tão es

candaloso que eu deixo
em sues mãos os textos le-

�i�ar�}·le �� l'e���f��d:�-
fundamentar o "testnmen
tQ" do filho.

- Nem mesmo a Co
missão da Bacia Paraná
Uruguai - C: I. B. P. U.
escapou à onda de nomeá
cõee. Para esta Bacia, õr
gão provtsõno, foi criado
«argo isolado de provi
mento efetivo, para servir
junto à mesma e saldar
compromisso do governa
dOI' Hulse - O Estado da
Guanabara - Prossegue o
u, Celso Ramos - tam�
bém é beneficiário do
"testamento". Pela lei
1 ••0 2452 de 5 de novembro
de 19.60, criou-se n Procu
rnoon:l Administl'ativa de
��allta Catarinn nn Gua_

cl��a���i�o�it�ligi���s,; um

- Um Secretário de
Estado - 'continua - o
ór. Vitor Antônio Peluso
Jünio,', 1)01' um enxerto
�!l1 lei te\'e assegurados os
direItos e v�ntagens l'e
fel.'entes ao cnrgo de Se
''l'etál'io de Esbldo com
apostila já publicada ..

- Não quero mais me
1l10ngal' - concluiu n sr,
Celso Ramos, - Deixo po_
I'ém, em suas mãos, com
pleto "dollsier" <ln "'testa
men�oJt. Use.o. publique-
0, divulgue -o em bem da
verdade,- pam que o Es
tado de Santa Catarina
lhe fique a dever mais ês
to! !lerviço.

Total ,.

___,__ Pois bem. Para esta
despêsn, conta o Tesouro
com uma arrecadação de
01'$ 4 bilhões, dos quais
Cl'$ 1 bilhão e cem ml
lhões se destinam, por lei,
lia Plano de Obras e a

investimento de Inf raes
u-ntura, não podendo n

tender a nenhum encatzo
com pessoal.

.

- Em resumo - con
clui - a arre.edacêc pre
vista (deduzidas as ver

bas de Obras e Investi
rnentoa j não será sufi
ciente para pagar o nea
f;Qal. Disporei de Cr$ ...

2.900.000.000,00 para a

tender compromissos de
quase 3 bilhões. E o go_
v�rnador Heriberto Hulse
(li7. {\ue não hã testamen
to" ..

_1�ft��'ao �� �T�o ��t���
- al:Ji,oluta confusão nos

'lCI'Vicos públicos. O Go_
"'el"llador, pela enü'evista
que concedeu, demonstrou
que não sabe a quantas
,lllda, pois nem mesmo co
nhece a repercussão fi
Jwncé'jra das medidas que
propô'; à Assembléia, Ade
mais. (j Govemador efeti
\011 lodo o mundo. Quem

j��li��� é ��je d�Oh:fJ:���
do -efetivo em meu Estado.
Mandou também debitar

l�i �;:'�;a:� .P��s���lo'fifg�
- hoje no exercício do
Poder Executivo - tôdas
as de�pesas .com o trata
alenb de saúde dos fun
donários públicos e suas
iamílias, ..

- Assinalo - pros.
f,egue o Governador elei
lO - que este é o "testa-

Rebocador "São )osé"

Importante rcuníâo foi efe+uadu no dia 6, na séde local do Banco do Brasil.
súure a trttículturu nacional, lendo dela tomado parte competentes autor-Ida
des no assunto. além do todos es Presidentes das Comts-õea Municipais pa

ra Levantamento da Safra Triticóla 1960/61 do Estado de Santa Caturtna.

Numa de nossas prúximns �di�ii{,3 daremos maior ...s detalhes dessa reunião.

Novas Bases para Transportes
Hidroviários no Sul do País

Abertura do Canal Laguna-Araranguá -Implantação dulguns,portos - R e a b e r tura dQ

C I d L' d Ih' d b'j'd d
os QUATRO PONTOS ,uni e n impl�,tacão de

all'il O mgua O e lme orla e navega II a e
, ,,��, ;�:l�O':;;���"�; e�:;� à n,;,'t���i'ii��CâOCo,n;

Quatro temn.� ,�e consti- Pro-urandodal;: nova visão intere!-\�antes medidas eco- transporte�, no âmb_ito hi- comércio exportador (lo

��:.���Cil�O d��,nt�fe�\�I�e:?�� �ã�;��:����;_t� ��'�I�KI��e�tedê���;: ��9;=:lih�:��'1e:b;�t�;� 7����itl��:! E���e;; , g�
cél"cu de cinquenta e�peC;'l- valendo-,.,e dos cursos rte I<lÇÕé,·;' c�n�el'Clais'·tOtn os de ll.lllal Laguna-Araran. Pi�.:.ta. Esta última. resolu

lbt.as e inve!ltidores no de- âgua oue cortam o territó- Estado!' "J)róximos e a �r- gU8., verifica.ndo-se a Po�si- ção Vet�, de encontro a ve-

b,tte da Qucs-.:ão ãe, trans- rio d2tarinense, os partici- gentin!,l, lIada n c�mexao �ilidade de sua ligação com lhos desejos dos admj.nis-
porte hidroviárlo no Sul do pa:'.tes do Seminârio t.rou- ..formada com a baCIa do PÔI'ÍO A1€lJre; 2) realização tradores e técnicos ::.a"tari-

pai�. X(>l·am ii. luz uma !:érie lIe Prata. de uma �rie de melhora- neses, pol!l propiciará ao

mentos das condições do. Estado condições para p�o-
rêde fluvial e lacustre ca: duzir uma razoávet soma

tarinense, com a cõn�e- de divisas para!}. economia
quente io.T.·plantação dos nacional. Durantê os tra-

portos Que se fizerem �_ balhoz, o industrial Ce!':o

cessál'ios ao -curso dos pla- Ramos lembrou a impor-

nos; 3} reabertura do im- tãncia dêste capitulo, sen-

portante canal c!o Lingua- do ir,teressante solicitar-se

do 'e da· Barrp,. do Sul, no ao f'overno Fedell.-J,l as me

Pôrto (le São Francis-:.o do didat urgentes Que se Ia

Sul; 4) !'ealização de me- zem necessárias e que êle

lhoramentos diversos no possa empreender na re

campo c!Js condições' de gião dos aludidos,! canal!l e

nrJ_vegabilidade do rio Uru- da bacia do UruguaI.

110 respeitante fi flus!eridade adminis·
tratha.Minha nosi�âo O Presiden!e Jânio Quadl'os se COrIS

tituiu expressi·,'a vitória ·de oposiçiio�
não de .part'ido:>, mas do proprio povo.
Mesmíssima cal'ateristica apI'esenta a

causa do Gov�rnador Cel::!O Ramos. Re·
mate impl'essiollant� de uma luta; sem

similar. ou preceden1e, em nossa histó.
ria política. E, es",!, não foi estreita
soluçâo de partidos ,pena!\. O candidn·
to empolgou :l almll coletiva. Ven'eu o

homem, com·suas marcantes qualidades.
Dai, discordaI' tU, em pal·te,. e com a.b·
soltlta franqueza de '!'leu brIlhante dIS
curso, ao evento dll diplomação eleito
raL onde o chefe de pal·tido, tostado
]Je!a �oalhei)"a de longa c úspern luta,
imprimiu, II m�lJ, ver, limitaç!i0 l"igO!·o
�a e quase asflxu'Inte a movimento 1Il

discutivelmente mais amplo. ele não é
governador do PSD e dQ� pal'tido� co

ligados. É o Governador de Santa Cata
rina, na nos!la ànsia incontida, - e,
!!ra('as a Deus, realizada a 3 ele outu'
bro -, de libe.-taçiio _politica e de ele_
mentar decência, no b-nto diuturno com

II �Ol1sa pública.

HENATO BARROSA

TúrminSl.{las as férias de Nata'] e

encel"l'ado, temporAriamente embora, o

�alldllvel I'�en on1r,) com minha praia,
ei,,_me u escrever, nov:u!lcnte, com a in-

f�nF��,l��in�xgl]i\�h�� :;��i�t;,l)���" ��a�d�:
de de modesto comeutllJ'istn, em face da
.'OlljUlltllI'H política.

motor Diesel mo.1'itlmo de
240 HP.
Toda Sti!" eS�[utura e cas

co também foram coox,ff."e
tamente remod'ê!â1fas po
dendo-se afirmar que ruJo
m se trata de embarcação
nova.
Aos ESTALEIROS ARÀ

TACA S. A., Que se encarre
s,l,.ram .. destas Importantes
obras, com tanto sucesso e
aos proprietários do barCO
a EMPRESA NACIONAL
DE NAVEGAÇAO HOEP
CKE S. A., o nossos para
bens, exte:wivos aos utili
zadores do Pôrto de São
Fran;:.!sco do Sul, onde esta
unidade de nossa MarInha
Merc.rante, Irá continuar a
prestar excelentes �ervi
ços, como já vinha fazendo
há mais de mel� século.

E[,tá ·$endo submetido em
nosso porto a provas de
navegabilidade e maquinas
o Rebocador "São José" de
matricula no pÔl'to de São
Francisco do Sul e de pro·
prledade (/iJJ EMPRESA NA·
CIONAL DE NAVEGAÇKO
HOEPCKE S. A.
O rebocador construido

em ·1895 nos Estaleiros
Janssen & Sch:r..JJinsky

,:.��: ��a�:mdbeU!:�ss:;e��;
completa remodelação nos

ESTALEIROS- ARATACA
S. A., de nossa cid'ade.
O rebocador que possula

maquinas propulsoras a

vapõr, teve seu maquiná
rio, completamente substi
tuido, estando agora equí
-pado com um moderno

TOMA POjSE.O N9VO DIRETOR DADificill1lent� se encontrará, na"S li-

:l�'� t���l�mlg���i�:�ó��] iL�:nt\a�l��Lh��l a e�ir:�
�ig"nj!"iLati\'a ,'omj)reensão de ética pro
rj�siolll!l, com·) li' ()ntida na atitude
deste jUl'l1al defel":ndo_me liberdade
J1l(:11;'1 ne!lbt coluna, nnde não se repe
trm, - e lliio Sl'l'lí demasiado repetir-,
;1:; motivH1;ões (,U o pensamento da di_
re(,:i\o (lo dilÍl'i'l, 011 de qualquer agre'
mi;\dio pllrlid8.l·ia.

Estimaria Ipe roinda vivesse esse
.luminoso expoente do periodismo na·

cion;\I, - o m�:r saudoso confrade Osó
rio Borba -, r;ara lhe dizer, de 'viva

�i�z'�}��ii�ia�,�I,e d�I���ómS:'1nb\� �O;;�il����
p:lI'a com êle tão estimuladora e su

pc,io!' conduta. Para conligo, identico
('omportamento \'em tendo "O Estado".

�\�(����[�i:�:�o�l������;{rl:·'���I�l�I��:�.f!i;
men� de IJOll vontndQ. clima de inteli
gNllc cptendimenlo, entl'e ti situac;iio es

tndll;\l; a :'l('1· .emJlo'l�nda dentro dc pOll
('o mal� de \'Inte dI< s, e " V"ovêrllo fe-
11('1·:11:1 se inicilu· em igual dahl.

lHe ('J·íti(·;\s .'Icel'b!!:, Pllrtiram do CHn_
didatn ,Jnnio Oll�\dros. em seus {'omí
�io3 em S,mB ('nl!\1'ina. eb'" !<e endere
ç(lj·:lm. de "crlo mod0, iH! situacionismo
l'es.:JonsÍ!ve! dirélo. em nlOl'menladn de�
��Ill/l� ���n(��l�;:�S p;::;�'��ís��11�1:;:S���NY��:
l'onll':\d,\s (\ i\o!,�nlu.Him; pelo ex·Go\'el'.
n�dol' dI' R.-w 1':\1110.

;ASSISlÊNCIA MUNICIPAL
O cr. Osvaldo Rodri

guell Cabral transmitiu o

C.'.11'go de dirtor do Departa
mento e Assistência Muni

cipal, em cerimôni'.t que

�;f��g:�, ;:bi���h:o de

Prefeito Municipal.
Empossou-re interinamen
te, o dr. Spiros Di';r.atos,
que já vinha prestando
f!;erviços prOfissionaiS àque
le setor da administração
pÜblica do Município.
A Solenidade
O Prefeito Osvaldo Ma

chado ao aceitar -o pedido
llie demissão do dI'. Osval
do Rodri,?ues Cabral, disse

que o fazia pesarosamente.
Enalteceu-lhe as Qualida

de- '.;. :entuando que o de
ml�sionái"io se portara co

mo au::o:iliar valioso do seu

Gover"no.
A .<.;eguir, o ctr. O-:>valdo

Roddgue� Cabtal, despe
dindo-se fez um relato dos

e�torços' clesenvolvíilos à

testa do Departame:"lto que

dirigiu, terminando por a

gradecer o apôio lia dr. Os
,'.. lo Machado, Que lhe per
mitiu realizar um trabalho
,le fôlego.- do qual se_ po
dém destacar a_� be.�,retto-

��e� �����te���� ����:
Ral e o número ele'(alio:",,le
consultas, durante o seu

parioelo.
Por último, o dr. Spil'Os

Dln".:.tos, decl_ara.�do-�e 91-

tamente honrado com, a

���!lé�n�hi�X;:�x������
Municipal, afirmou os seus

propósitos de tudo fazer

para Corresponder integral·
mente, em be!"!eficio da .co
letlvidade florlanoPolltaná.Ao certo, o Presidente eleito, tão

cioso da honeatidade governativa, aO

ter conhecime'1to da conduta lamen
tável do gO\'êrno do Estttdo, na orgia
ele distribuir .� leiloai' emll1'êgos, favo·
res e meroês, (-m verdadeiro e clamoro
so impacto ao erário, ·colocal'â sob re·

�el'\'a csse pobre h0mem, levado nela
Morte a nos .'iovernar e desgraçar, e

que de nad.\, 3bsolvtamenfe nada, pelll
ausência forma] de condiçõell, �ervirá
ao govêrno OH á econômia nacional, -

mesmo no Pla'lO -Na"ional do Cal'vilo,
na Siderúrgica Nacional.

O Senado!" ll'inell BOl"l1hal!.�ell. It !leu
turno, - fracasso elcitol'al PI'ell:>.en[i
{l., pt>lo :>.extn !lf'lIlid'l do pronl"Ío Sr. Jâ
llio Qnadros -, mordeu. públicnmente,
o pó amargo rh de1'l"nta cnm desonra.
Ahraçou-f.lc, para a \ ida c pal'a !l morte,
fi imprensa nHl.l'l"On local e a dOIS tran�
fuga!l federai.'! do PS-D. Diante de n.tos
r-oncretos e indesmen-tivéifl, - e sem

quaisqucr com'}l'omi!-sos partidários, ..._.!

nâo sendo e n:l0 tendo .candidato n cou

!';a_ aiJruma no Aovél'r,o do meu velhn e
rmHC1'\·O o;; disL;lrs(ls de IH·oPagan· quel'ido nmigo ('elso RamoJ'l. alta ex

d�, do . alldid:�lt), opo!lidoni!ita ao; go_ pressão de autêlltico hbmem de bem -,
\"("l"Ilr, (1.\ HC\'ubi1(:;J e {'� do candidato minha atitude outrp. não poderia sel'

Ia��b!��,iS�;�s �:.�)I\l1��o�l;�·I��l)líri�aEg���: �:d��'o a �in��� eS�(l:�a�euaté m�n(��l�
ceira, respeitaca n ol'bita infinitamen- p<'!rA aSJ'li!üil', C,ll1fl'atcl'Iliza(\o;\ na
te mais restrita da ação estadual. Pel'- mesma destinj)_r;úo oe econômin teCll
feitos. ambos,llO.s conceitos de dignida- perativa, o. Presidente eleito dI< R'epú
de republicana. E, wbl'etudo, lnpidn- blica e o Gov.:!l'nadOl' eleito de Santa

�adeirnmente lapidal'es mesmo, ..Catarin:l.

Um .a�pecl0 da aS8!stência no Salão Nobre da Faculdade de Direito, onde foi
1·('(lII1:11dll 11 ConferenCia do deputado Ferro Costa. No fundo, a m('sft direI ora

dos Ir�balhos. (Te.xlo na última púgina)

., ",',
..;\", .��,;'�.. .<f-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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}�NLACE
BlT'I'ENCOUJt1' - CHRISTOVAJ.

Reulizou.se. ontem, pela manhã o enlace matnmo
r.In! do Sr. Heitor Btttencourt, do alto comél'cio desta
Capital, 'com fi srta. Anrecy Ohriatoval. A cerimônia foi
c elebrada na Igreja X.S. do Parto . .sel''''iinclo corno teste
munhas no rejlgioso e civil, 08 íH'S. Dr. ,João Bnpfista
Bonnasais e senhora Elza Jorge Bonnaests, Sr. Aníbal

�!íh��l��� �i!.�I�l.ez: M��:.�:tO�'�IB���I��;��:t, ::.... ��l�:�� •
Cesur Cbrtstovat e Srta. l rene R. Chl'istovaJ. Após a ce

rimônia os nubentes viajaram para o Rio de Janeiro.
Noesos votos de felicidad(:s extensivos :I(lS seus

cenitores.
ANIVERSARIOS

\ICge:.dB
do PSD.

Deputado Ivo Montenegro 'As-muitas homenagens de
'I'rnnscorreu anteontem que foi alvo, Jun&lmos as

mais uma data natajícta do nossas, rormutando-Ihe e ii.
!'O�!!D ilustre conterrâneo e

'

sua c!igníssima família os

parücnrar amigo sr. Ivo I melhores votos de reltcída-

Montenegro, Gerente do fies.
Banco Nacional do Paraná e

ISanta Catarl� (Nosso Ben- Desembargadur Arno
co) e pessoa muito retacío- Ifoeschl

�I:{:: :1�U�;U��:�os meios

SO-l m�: ��;aa��v���e:�o f:S!����
O nato llciante, na politica eminente cont-errâneo e a

catnunense ele-vou-se de ma, migo IJr. Des. Arno ci'J Silva
neí ra espantosa, mercê \de Hoeschl, figura da" mais

uuaa qualidades de intetigen- destacadas nos meios Iuri
era e capacidade de traba- dicas catannense, e pessoa

nio, sendo seu nome sufraga- multo relacionada na �or.iz,
do para Deputado Estadual, dade local, a quem, embor-a

função que vem ocupando tardiamente, envi�mos nos

com eficiência e dignidade, ses votos de felicidades, ex-

honrando sobrtfulanelra a. tenslvoe à sua famma.

PARTICIPAÇÃO
\'\"a, Mârio Cândido da

,

Silva
'I't"!,'luliano C'ardo;:;o

,

Euterp S, Cflrdoso
Tem o prazer de p:Hticipar aO�i parente...� e pessou�

IlmiA"il�, o cOlltrflto oe c:tf<flmento de !lell.� filhos Vilm:l e

Risoleto. '

Risolelo e v ilma
noivos

Fpoli�, 24/12/6'0

funcionários -- Precisa-se
Dilipomos dt! vaga ,para UI! seguintes cal'gos:
CHEFE DE VENDAS: Para I(daf< do inlerior do

E$tado,
ASS.ISTENTES DE VENDA: P:\ra viajar êm todo

" Elitado,
1NSPETOR UE PRODUÇÃO: PHI'H viaj,li' em to

do o Estado,
GEI!EXTE DE LOJA: Par,! 11"; prinCipais cidades

del interior,
DATILOGRAFA: C<ml gr!l.lIde IJrática
CORRESPO:\'DEXTE: Com gnmde prática,
Elevado!' sala rios, :ljudas de ('usto, comissões e

;Jrêmios,
TratAI' lUI Filia� 'C!)lumbu-,; II Rua Gerõnimo Coe'

1110, 16,

't-'

v conlecimentos Sociais

_1".,
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-
•
-
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,
,
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-
,
•
�

�

!'olARIA EUG�NIA FESTEJOU 15 ,-\NOS

nro' r- ,

1 _ No luxuoo aparta
menta' de seus pais sr e. sra
dr, Rnbens (1\lirza) Ramas,
Maria Eugenia, um dos
Ul"otOIÕ que sel'i lançado 110

"sor Iety" carioca êsre ano,

rect:pcionou um grupo de

peasuas amigas, Illara a ele

Kl\ntl' recepção de �t:II<; 15

auus. No clichê, l\1aria
Et,.�ellia, ostenta mn llcli-.c,
simo mnüêto em gorguriío
reanoês branco com "'jloi�"
verde ma]va,

--x __

2 - Continuo notando a

preferência dos rumantes
pele "L M" .

-'--x __

3 -- A senhora '1'01: y
(Carmem Terezinha) i\1a.�'·
rink Veiga, que figura lU

li�ta das "Dez Mais", tio
cronista Ja.einto de 'l'hol··

mes, tem sidQ merecida·
m,ente a elegante mui" co·

mentada, Seu chal'me, bc·
leza. e simpatia sâo seul

dúvid:j not:t alta,

.J -- Esui de p/)l"aben.� o casal sr. e

IH·H. i\rlllloel Luiz O:i\'eira pelo n8sci_
meuto de �ml filhinhll Mil'eIR.

D, Sizete Ramos, viuva do ex'SenudO!"
Dr. Nerêu Rumo:;. A COhllHl so 'inl d('se

:i:t-Iho feliz est;1Clfl,

5 -- Famosos Manequim; da França
v:iu (hÚ' show num n-ovimentlldo desfile
de modas nã Belacap,

�-x-"'::'
6 � �OI'ma Viegas voltou a ,'isitar

sua lena natnl, Def'.ejflmos uma felíz
el-llnda,

!) - ,Jm'liara Vieira o Lília Costa
FcrnaudCl-I, dois lindos brotos da cidn'
de - Céu llrasilia, estão circulando em
llo,s:a cidade.

--;.;--

JO - O casill :H, e sra. DI", Zeno (Te_
rl'Zu) Rizzo, na noite de sextn'feira,
jantavflm uo Querencia Pa!a·;·e.

--x-- --'(--

7 - Lagc6 mat)'Joll pal"H circuhu' em 11 - O casa! .�J •. e �J"a,· Sidney n<n-
t1(1�'·O "society", a nH)rena,Jambo Neu- rin 1 Lenú, ontem, l·e�epciOlnll"�lm em
1.:1 ('limpos, O BI·otu em foco já está seu decorado aPartamento,
ReJJlltel·eollclo muito bem nc"m!Htnhada,

12 _ O D�J:ã���lIn(!.� e exma.•
8 - Em dsita <I seus familiaref< en- família c.�tfto pas!'alldoJérias em nossa'

conü'a'se em nossa -(.tdade a exma, sra, cidade, •
________�- -- .. 'ft\--'

Co,nselhos de Beleza

'.�

_.

·0 eTADO" o M.AIS ANTIGO IHARIO U. SANTA t:A1'ARIN'-

Dr, Pirc� 'irritaçâo de um sinal e C[uan, apareçam com o deconer

Ninguém poderia Imagill�lr do vai ver jâ ° meHmO �e do,.; anos. Procel.7o'l duvJdo�os
que os tão aparentement.e l'ncontra com tendêncIa fie de tratamento da" verruga'
inofemivos ;;inais· e verrugas créscer ou de uleear, �ase e sl:;ais como ',âustico;c qui,
pudesRem ser o ponto d(> es�a;elll que jâ �e' pode bem mlco�'. cauterizaç_ões mal lei

partida pallJ um tumor ma· per.sar num começo de dege- ta<: e (lutro� IT'aiR sâo preju
lIgno.E essa transformação neração pl;ligna. E .�se pe- iC:·;is, pois agem como fato,

em. cancer pode se Iniciar <1- rigo tanto pode exb;tlr em res de irt"itação (.' ajudam a
OSVALDO MELO

pós lima lev� pancada ou '.rlanças como l.em .adulto ... uma transformação canc(.',
'·CLAMOUR" SUl-�P.ROMETE �URPRJ!:SAS - Co' atranl1ão produzida pela No, velho�, ainda, ha cer�as rosa.

n:o dizt!�l o.� c\"Ollisüifl ·�o·cia1!'1, '·vai aContecer" em .,'10-
mão ou nU3lquel' objeto. Mul- espécies de verrugas, chama- Sendo de toda necessidade

I"Janópol!s,. .", • ta� vezc�, mesmo, a pesfloa da:,; senis ou ebprreicas, oue a de�truiçâo os sina1il e vü,
, Uma, lestn Ln�dlta. ��. genel'o (!essas promo�oeli na

nOTo nota cerno se �nlci�u a �ão �ar:icularmente . tl"nn:: I rugas p.el� fato de que PC.!::\Ida "ol'lal e.m, 1l08S� tella.,' .

__ formavel,: 'em L',·�cer, sobr.·- sam orlglr.·ar o cancel·, eE no Ill'UXlmo dia l! (leste mes, segundo pro!;]ama tudo quando se locallza.m no preciso que sejam conve:ie�''Radar" os municipio,i l:atal'inen"e" manc"larão ali rOflto. Ta.mbém muito perl'l temente tratados e um oTlmo"Clamou r GIRL". que ser:'1O recep::ionadas com desfile
gosos sâo pequeno!! :<;inais ou recurso o médl'�o especial:�bp�las rua!'! da Cidade, quando escolas de s�mba� esta' ferldlnha" principalmente I tem nas mãos e.mpregando1'1\0 pl'e�el\�es com n promeRSa de grande anmla(:no. (!uandu situada" ,::a face que a diaermocoagulação a ('ua)Um gl'lto de c.3rna\'al ql�e vem perto, ·não querem cicatriznr e quelem meno� de '1 ln to ,.

MIRAMAR - PRONUNCIAMENTO OFlCIAL DA I

POdem surgir após ·que se I solve O proble�� n;Cll� CI��.PREFEITURA - Quando pOJo varias e repetida" vozell
e!'pl'crne um cravo ati outl'a triz e :;em dor.Ilfinnamos que cabia. ao Governo do Estado tratar do I qualqucr degra:iof\idllde da · ....�mbém a :...Ita fl"eque!�cir.��::I��;d:ssC��Se�'a��e�il':lma\", muita gente du\'idou de
pele,' t'ob a forma de elf'trocle�,,!'

E nÍllguem sabia ao certo se � monstr�ngo deveria ! lia ainda o grupo de si- cação ê um ótimo recurso

ser atendido pelo Governo Estadmd ou Municipal. na I,; (llle pela sua localização sobretudo para os $inal.� p
Com o pronunciamento publica(lo neste diál'io, dia ! tf)� .

especial �tâo !>.empre qu�nos pois, via de r('·.!fa.
C do corrente (nota do Cabine te do sr, Prefeito Osvaldo :�.�Jce:��:, :tc�('���:��u i��.��: �:��7ve�.ma cicatriz Impel

�����,ado), o caso firou bem daro, "MirAmareSCllm,-,nte
�Ú �ofrer � um processo de I Tanto um como outro de.�-

com �oc����n�: �� �:��:l�� O��II� �j�l'��n��r��o C�I��:t;��I� ��::���I'i�at�.ea el��a�;�::"CI��l�� � �:'�bl:n��n:ét�:;�nt��·�:�S�l' �
io de Educação, .obrigava_se o Executivo Estadual cu i- os .�inajs .�ituadós nae 1-10'

I
que se e�teja em face de UI'

dar do referido n�sunto '('amo de ontros mni" e cujas
A Goodyea.r participando brancelhas, impedindo a cor.! sisai em plena fase de dE'g�,

r!I'omessas foram esquecidas,. du júbilo o.ue invadiu as reção dos supercíliOS de a-! neres,�ência maligna.
tsta é que e a verdade, que vínhamos em nossa

CO'I
terra8 brasileiras, por oca· cOl'do com as exigências da I Nota: � D.!: nossos leitores

lllna repetindo sem temore·s, sião da inauguração cie moda, os qUe se encontr-Jn, poderão solicitar' Qualquer IO nflO cum})rimento do �ontrato,resultou na pl'e' Brasilia, presta tI"mbêm a nos rostos mas'"ulinoS, âsiconselho sobre o tratamentu
l!elh·" <In imranAda como insulto ao.'! ilhéus, sua hOn',enagem â Capital vezes Cortfl.do pelo aparelhos da pele e cabelos ao médice

·0 GORILA CONTINUA GOZANDO NA FLORES- da E!'\pel\lnça, através do de b�rbear ou, ainda, o� que I especialista dr, Pires, a ru·a.

�';�o�A PRAÇA - Dois eSllet!\cu!ex para. diver"rlo do �����d:I:�O n���dY�:�iS�i�� �;e:e: :�r�t:P�a: QU:int:�� l�êX�:O;t��d;e���a:e :a;:!�
O j;l·inwiro ,orl", um homem que se tl'a.u:<;forma em tl·....balho do renomado vestidos apertaclo�, ligas, etc Ile�te artigo deste jornal e o

"flt·ila c depoi� volta â cOlldi�ão de homem, pintor patricio, Vicente �Os exet;b·plos aci.ma citados endereço completo para�. a

O �cglllldo, if'.to para maís completo gozo, aquela Caru�o, nos apresent,1 ma- dao apenas uma ligelr ... idéia resposta.
m·ll:u·ia dell�a do terreno onde ia ser levantado um jestoso cta Nova Capital. de como as verrugas e si,nals
dlíficio d:l ('�ixa Econômica e atll'll clíma onde o gOI'i' Confirmando a tradição, �ão realmente perigo.�os e 0110---_----,
1:1 faz mi�el'in:;, (lUe faz rios calendál'iol! melhor é a extração defin CO�IO t· ,GOSTOSO IAli labo3.,; de madeira, muito velhas e es{t'agadal! Goodyear, oS preferido� va deles, qualtquer que se-

'III!.! cel'C:"l.I';em o teneno "ii.o
.

Rendo calTegada� para o P:11 todo o Bra�1l temos jam o:; lugares em que exis· O C 4 F E Z I T O
fOf'1! 110s f09."ôe� que aindn tl'abalh1l.m n lenha, ',; llm brinde ariisti:o, I'Jm, incomodem ou não el'- '

Unltl por�a miséria, como dizia ontem o Sandrini, vIstoso e at·raente. quer sejam de nascimento ou

EDITÔRA DO, AUTÔR
paulo da costa ramos

Jit estão ii venda, na livraria Anita Om-íbaldi,
os quatro novos tancamontos da Editõrn do .êutôr.
de Rubem Br-ugn, Fernando Sabino e vatter Acóstn.
O" quab·o livros, corno deveis saber, :Ião dos dois ndi
tôres Subino e Braga, e mais de Páulo Mendes Cam-
pos e Yiniciua de Moi-nes.

Ainda não os li, mas já gostei. Braga e Sabino
são únicos dentro dos seus estilos ....... Braga o poeta
e Sabino o humorista. Mas um e outro dentro de ou'

n-o enquadramento na prôprla definição: Braga é
poeta sem veraca nem rima!1, um vago senhor caso

murro e bigodudo que se transforma em um suave

sabiá quando deita mão ii pena. Diz coisas simples
(' uelnil com urna ternura ingênua de criança - e

mesmo quando quer ser umat-go, I) é quanto o pode
St':I' um garôto /I quem tiraram c dôce. Sabino, por
sua vês, é o humorista que tira do humjn- outro efei
to, além do de tnzer rir: ras-nos voltar os olhos para
a tragica comicidade do -cotidiano, quando se ri
à custa de um que chora. Comprem os dois de olhos
fechado".

, De Paulo Mendes Campo\:; digo pouco porque
uno o admiro narttculnrmente. Sente-se que ainda
não encontrou o seu estilo; .tem coisas ótimas, mas

também tem ·�OiMIS pongettianae - o que vale dizer,
l orrfveis. O Cego de Ipnnemn, pOI· exemplo, crôutcn
que dá titulo no IiVI'O, pertence ao primeiro plane.
bem corno "Sobrevoando Ipanema" - que creio estar
no volume. que ainda não vl. Não é mú compra. em

absoluto, principalmente em se snbeudc quo se tratn
de uma seleção,

�

Finalmente, hã a "Antologia Poética de viut
c ius de Moraes", que (leve ser "óttmu. Nâo snu multo
inc1inàdo ti lêr poesius, e conhece muito pouco ou

nada de Ylnlc ius. :Mns, ii valer (1 que dizem os "eu

tendidos", o homem é muito bom mesmo,

Comprem-no, por-tanto, corno nos outros três, fa
sendo. ao mesmo tempo, uma ótima inversão de!' r-n
pitul e com que êase modesto crontstn so enn didute,
110 futuro, aos lançamentos da Editôrn do Antôr -

n.e graça e com dedicatória,

Obriltndo!

- !emog ootrlp.leto
,

' e�que de pneu�
Tírt$'Ont

Seja qual rôr sua dificuldade

em pneus, a nossa organização
está pronta para soluciona-la 1

Temos completo estoque de pneus

para CSfI"OS de passeio, caminhões,
máquinas, tratores etc. Visite-nos 1

Com. Ind.
Germano Stein S. A.

Rua Conselheiro Mafra, 41 - leI, 3451

FLORIANÓPOLIS - Sta, Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lIR� 1. ,(. -< DIA 8 -- ,I�AUGURAÇAO DA BOITE NOS SALÕES PO CLUBE -- DIA 14 - GRANDE "SOIRÉE (HIK" para escolha da Glamour
SUL DE ,1961. MESAS NA RELOJOARIA MULLER.

.

������;":��g���,����casinha instalação sanitária completa, área com tan- l� ;::::::::__"i
��:r;��eeni�aS�:I:Ç::t::��t:r�aS�:i��p�eOg:�:r:o:l �;�'��:� ��,�_� w "._'
no quarto, Ver a Rua Prcfessôrn Maria Júlin Prnnco ' ".

•

l'
nc 11. Trata: a Rua BO,caiuva na 67, Acerta-se financia- PROGRAMA DO MES'
mento de Caixa ou Instituto, �

.

DOR

DE

CAaE�A

NiotUUNH

.JANEIRO DE ]961
orA 5 - CINEMA - "O AMOR �UNCA MORRE" _

Jane wvman e Van HohnsonP A R T I ( I P A ç Ã O.

ACELINO ALVES, (SILO) comunica aos seus

amigos e rregneses que vendeu o Hotel Mato

Grosso e que ndquiriu o

Hotel Londrina
Rua 15 de Novembro, 49 - CURITIBA

onde espera cont+nunr sendo distinguido com a

preterêncin de Iodos os Catartnenses.

Avenidn Mauro Ramos

I'1'1'1'1'1.'110

I:U.l .\l::uniru CuiOlar:iell,

Rua Púlvto Actuei
CrtS:l r c/Prnín pm-Licular)

I, r.==========��"1
,

CLUBE RECRE A TIVO II'
6 DE ,J A N E I R O I

ESTAEiTO
i

Tertuliano Cardoso vvn. Mário Cândido da
e Silva

Euterp S. Cardoso
Tem o pr-azer de participar no-s um-entes c peasnus

nrnigas, o contrato de casamento de seus filhos Vilma c

Risoleto.

DIA 8 - DOMINGO - ENCONTRO DOS BROTI-
NHOS - Início às 20 horas

RiaoIeto 'e v llma

I
noivos

Ppolts, 24/12/60'

IHA (j - Posse da nova Diretoria com

coquitel oterectdo aos Asso
cfados e convidados.

DIA 7 - Soirée comemorativa ao 29,0
nntversér+o do Clube - com

números de balet e escolha da
Rainha,

DIA 12 - Bingo Dançante
DIA lG - Ilrotolüudm em Sociedade
DIA Hl - Bingo Dançante
DIA 26 - Bingo Dançante
DIA 28 - GI'it,O de Car-nnvn l

Rigol'ol'lamente serú exigida a carteira
soctnt e o tn lân do mês.

DIA 7 - SABADO - SOlRI!:E com n "'ORQUESTRA
SUSPIRO DE mSPANHA" - Mesas socre
la da

DIA 10 - CINEMA - "TRAGICA FATALIDADE"
(Ilegal) - Edward G, Robinson" Nina Foeh

DIA 17 - CINEMA - "LABAREDAS DO INFERNO"
- Richard 'I'odd - Michael Redgr-ave c

Ursula Jennea.
OlA 22 - "E:-':-CONTRO DOS BROTINHOS" - Ini

cio às 20 horas,
OlA 24 - CINEMA - "O MUNDO EM PERIGO" _

James Whitmore - Joan Weldon,
DiA 28 - SABADO - "GRITO DE CARNAVAL" _

Jníclo as 22 horas - mesas na secretaria.
OlA 31 - CINEMA - "CASABLANCA" - Hum,

phrey Bcgart e Ingrid Bergman

DOENÇAS DO (ORAÇÁO
TONICARDIUM poderoso cerdíotõníco.drureucc e

TONICARDIU1'Y1 O TDNICO DO CORAÇAO
tnc.cado no tratamento da Artéria acrerose, dtsturbtos oe

Pressão Artérlal, doenças dos Rins e Reumatismo

MOLESTlA DE SENHORAS
COLICI\S COLICAS

SEDANTOL
As regras dolorosas podem ser cvftadas com o uso do

I:)EDANTOL - regulador e tônico de ação sedativo. e de

comprovada eflciêncla no tratamento das dtsmenorrétas,

Bicicletas BEKSTAR, a ultima palavra em hi.

1\ ctctetas, encontram-se a venda na RAINHA

II' DAS BICICLETAS, em todos ex taman�os e. pe]!'_

II menor preço da cidade, Rua Ccnsethetro Mafra

11'5'.

fiJinôveis'i:4ompro-venda-locação-admmf:<>frt7:Y'jO�'
.

RUA FE.L1PE SCHMIDT.37-sala 2.A-Ed SÃ'O LUI!

AÚXILlAR DE ESCijtÓRIO (Homem)
que conheça 'dntilogl':lfin
Exige-se Referênci.rs
na A MODELAR

INDUSTRIAS TEXTIS RiN1UITi
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

Pelo presente são convidados os senhores acionis
tns das Indústrias 'I'extis Renaux S/A" par-a se reuni
rem em assembléia geral extrnordinária, em sua séde

I
social, à rua João Bauer nO 54, nesta cidade, no próximo
dia 20 de Janeiro de 1961, às 14 horas, a fim de deli,
bernre me votarem sôbre a seguinte: Ordem do dia:

a) Aumento �do capital social, mediante u emissão
de ações preferenciais;

b I reforma dos estatutos sociais, decorrente no
aumento de que trata o item anterior;

c) assunos correlatos de tnterêase social.
Bt-uaque, 30 de Dezembro de 1960,

Otto Renaux, Diretor Superintendente
Rolando Rennux, Direto- Presidenta
J, ,C, Rennnx Bnuer, Diretor
Dr. Ingo A. Renaux, Diretor
1\81'1 Línder, Diretor Adjunto,

"--"'"'---------�----------------:------�-------

DR. JOSÉ SCHWEIDSON

Balneário
Terrenos

Viaduto:
Rua São Jorge
Terreno
BARREIROS

CE!';'fRO

BOM AlHiIr.O:
en-a

Praça Lnure Müller
(Jardim da Praia de Fora)
easa na praia

Praça Laura Miiller
esq. I�ua Bocaiuva,
Casa cl frente p/ o jardim,
Ru'\ Bocaluva, e para o Mar

rtua Con>lf'lheiro Mafra e!':q.
Run Pedro Ivo, fundos

Loteamento Florillnõpoli!l
Terrenos

nun Apiai
Terreno

'

Rua Allllirante Alvln
Rua r'ortetta
Terreno

'rorrcnos

uun Visconde Ouro r'reto
r'nsn r- 'terreno

m:,l·!·:::J.L
CUõlj.l0J oJl[alt..�a1U'1

OQ'I\'HjJÚ Da 01l1.I(U\I

CAI'OEIRAS
HU:1 "\1011<" L:lmi'�o
T"I'!'f'IlI>

arard au souarraj,

Rua Copaeabann
Chocara (Ir verâneio c/4,
VOO m. cl piscina rte 50 m

ENSEADA DE BRITO

(/'/Pl'flin pnrtlcula r )
I�ua COIIS, Mafra

'rorremos
nua Juca do t.otdc I' DI'S"
Pedro Stlvn

nua De!!, Pedro Süvn
cnacnra c/:!,600 m.

AflltoNO!\lICA:

Hua Frei Cnnecn
Te, remos com vtstn p/a
h:J.io,) sul

COQUEIROS

.Jardim Ríbnmar- (Praia do

!\leio)RIJa Frei Caneca
'I'('1'I'0nO>l

ESTREITO

Rua ,ltnynuJldu CÕl'I'l'in
Cn.�n r/1M rn.

Casa
II/O mar

"raia de Fóra
Sitio ej52,OOO m:?

COnUEIROS
OF'FRJ<:CRMOS PARA PAGAMRNTO F" �(l
Mt:SRR, TF:nnF.NOR COM ()'fIMA LOCALI7,A
çÃO, nuAS J UCA DO LOIDE R DRR, PEDRO
SILVA,

lNFORMAÇôE8 SEM

�/móveislV: '" "

""'{·f ,_lO' ,. j& f"" •

COMPROJ\I1SSO E IDA

AO LOCAL.
Rua Fellppe Scbmldt. n"

37 - Sala i-A

-� ..

I

L

-----

��SlNO-
.

�

A VEMDA MAS

BANCAS DE IDRNAIS

E REVISTAS

Conforme já havíamos noticiado, passará aqui, SUA

ter-i-a natal, as férias de janeiro, o Dr. José Srhweídson,
I'roreesor Assistente da Cadeira de Dermatologia e Si
filig-1'afill da Faculdade de Medicin.'!. de Cui-itibn. O.ttll>:I
igualmente os cargos de Chefe do Serviço Rndioterú
pLo do Hospital São Lucas e da Ctíuica Dermatolúgica
do LA,P.C.

O nosso ilustre conterrâneo atenderá, durante II

jes-íodo da sua estadia em F'Ior-ianópol is, Os cnsos <1:\
sua especíulidades médica: diagnóstico e tr-atnmento do
cnncer na pele emolésuns da pele em geral.

O seu conauttórío acha-se situado à run T'rnjnno

,LUIZ HENRIQUE
62�1. DAS 9 AS :!.1, H9RAS

,;t,,-s):<"" ",.: .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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M•• c.........tr. àllfra. 1"
reJetoDe 8022 - Cu. POI'_l 18i
lod�r#ç" TelelrUICft ESTADO

Ola.TOH
K"!I�,, de Arrl..d. aamol

I; alI a-H".
Ullm!Oro. F'ernandea ue .\qul.o

P(JOlICIOÃ.9.
Ç6mar ..... scnnnewerm - Aldo rerna.na� - Vlri11to rn..
- Ivo s'rntuoso

I
H.a'·KI!o!.INTA.T.

n... t>r,.,."taC6el A... S. Lll'a Lt4.
KIO:- Rua Seu•• , n••tu - r -

Tal. W"4
ii, 1· ... 1. Nu. Vll6rb "' -- (' ... , II -

Te!. ,.-8,..
"'"rvl(o Tel'ilritit. 0& UN1nU PRa88 tO·P)

AUINTIS I CORRIISI'ONDaNTR
•• TIId.....Qblelpl•• f'- �ANTA. CATAIUtIU

AN'UNCI.JI
11If4t.III,' ,... .. trJ:I •. rt. Ir.rll. t ••• taNia •• "1'.'

A,�SJNATURA ANUAL - CR$ 600,00

A dirt·t;ã(l não .sc rt's��:t.."mbilia" pelos
r-r.r.» PitA.: «mitidos r,nlfi :u1iS7"� nsstnsdoe

REPORTER fOTOGRAflCO
A M I L-T O N

Bicicletas 8e�star

Se sua bicicleta estit velha? não se preocupe, leve
na RAINHA DAS BICICLETAS, que ela. !lu: retornara

tlo,,��a��.��I�i�O Mafra, J5-J.

LUSTRA-SE - LAQUEIA-SE - e

ENGRADA-SE MOVEIS
Sen'iço rapido' e perfeito, tratar rom Rodrigues f

frciUI� ii rua Conselheiro Mafra, 164 fundos.

L O T E S
Com grande facJlldade de pagamento, vende�8e lo'"

a longo pmzo sem jur08, sitos a rua Lauro Unhare!, pr6-
xlmo a Pcnltenclárln Podendo o comprador constl'ulr ,u.

casa, Imediatamente.
Vendas: Edl!!rlo lI·tontcplo S.o andar _ SaJa S� _

Fone 2.'ElJ e 2867.

VENDE-SE
VENDE-SE ótima casa sita a rua Conselheiro Mafra

110, com bõa� dependências, claras e arejadas, fôrros em

alto relevo, soalho de taco� com desenhos, lustres, glõbos,
lampadas e grande quintal. O reterido Imovel estâ no

ntinhamento e desocupado para pronta entrega. N�goclo
uq,:ente. Tralar na mesma com o proprietário a. qua.lquer
t,ora A �'cnda é por motivo de Viagem.

--- =.

Dr. Helio Freilas
DOENÇAS DE BENBOIJAR
PARTOS - CIRUBOU -

CUNICA O&aAL

DR. LAUHO IJAt:!I'
CLINIC.l ••• .li

'I'c,l�!:.l••10 1II.01"11.M .1 , ..
',,>r .... "a. "riO")'" CUJO .,

ue.1 .••• lnt.c�� .. 1'l.Id'" • Olr.
"C .. I. dO "1I'r�1lI0 "'OI\o_lUln'tll
m ..",be. OI ...ta. DO'D,IU de
.p.rêlbo DIl""tIYe. 110 .LU_ ... ,

nervoso. Horá,lo: LU\Iio '1 11 •

� 7Íl li 6 hor.. _ Coo.wl�rl",
Ru. Tlr.d.otll I' 1.0' ",o..
- Fonl 824� RMIO.nCll.: a...
Lacerd. COUlLobo. II (Chile ..,. ,.
"'II..ob. Fo.. IN'

Dr. Hélio Peixohl
ADVOGADO

Escritório _ Rua reUpt:
Schmldt CO :i1 _ 20 Andar _

Bala ..

Rel'ldênCla - AJ.med.
Adolfo Konder nO 31

CaIxa PostaJ tU'

Telefone - 1t.ll

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PAÚDE
PLANTÕEs DE FARMÁCIA

MES DE JANEIRO DE 1961
1.0 � Domingo
7 _ Sát.ud.o (tarrle)
8 - Domingo
14 - Sábado (tarde)
15 - Dom�ngo
21 - S.ibado (tarde)
22 - Domir:go
28 - Sábado (tarde)

Farmácia Noturna
FarlllRcia Vitória
Farmácia Vlt-ôria
Farmácia Moderna
FarmácÍê\ Moderna
FnrmIÍC:'.l Sto. Antôniu
Fa!"ll1ãc�3 Sto. Antônio

Farmácia Catarlnens('
�'nnuâcia Catarinense29 - Domingo

Run. Trajano
Pral,l.l_ 15 de Novt!mbl"O

praçu 15 de Novembro
RII!!. João Pinto
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt
Rua Fe!ip� Schmidt
Rua Traj,mo
Rua Trajan!)

ESTREITO

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

O lllanlão noturno !"ení efetuado Ilellls rum/ieias 810. Antônio, Noturno e "itãriA.
O 11i:1I):"I(I diürl1n l'omprf'cndido m\tl'c 12 c 12,30 hs. será. efetuado pela f:ll'mlícill "itÓriA.

1.0 _ DomIngo
B - Domingo

15 - De·.lllngo
.22 - Domingo
29 -- D"min�u

Fatlmâcia do Ca'!lto

Farmácia Inlliana
Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

() pllllllão !)otll1"1lQ sel'ú efetundn -'J)�_�3 fRl'máci:l8 do Cnlll(), Indinnr. P CHtal"i
A presente tabela não poderá s.er alterada sem pré'.-iu autori.;ação dê�te Dt.�par

DR. JOSÉ SCHWEIDSON

ãüdiêiidõr-prôiíssiõüài!
• - - - - - lA .. 'a .'
OH. tJ1INKIUI I "RIS�U Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta

.::::�� ,- DR. GUERREIRO I
DA FONSECA Aaststentc da Clini, ..

l.:I!Iue. d•• <1 1""
T!:ATA:HENTO da� SINUSITES sem operação pai

Demartnlógica e ��!li��r��cr�n�'1 Fncutdade de �1('di-

ULTRASOX e lÚ'N1SAÇAO. EXAMES dos olhos e
CO�SUl:.TORIO: Rua Trajano. 20 _ ]0 nnrt.

I'ARAISO RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-LOMB JÂ ESTÁ ATENDENDO DUURANTF. O Ml!:S DE
K I U A:r OK. S CUrlO O. ,'�CI�\ ...UO DO BIIIPI- ����r� {1��l)8��\ciD��'E���1�(I�li�OA�I�A�;��afr t��- :-:-".JA...,.�,...'E71::-:R:-:O=.=========_==:-::Os veuro Metlo - lo�lhto Alberto de Amorim - AndN ��er��:o t1!,;::;u;""I�:O :.":.o� RAÇAO de A!\-IlGDALAS _ DESVIOS {te SEI;'TO e .

;...:íJ(1 Tilclll<,'I' - Pedro Paulo MachaOo - ZurJ Macba "&4.). Coo,uu": ptla maAblllO Sl:\'USITES pelos mnis modernos nroressoe. Onera em
do - Pnulc da Custa nsmoe - certos A. anvetra Lenzl aO'I)ltlll de CIr14"'.II: 'A lard. 4.. todos os IIOSPITAf!S de Ftortnnõpol!e.

Prof, Bllrrelrl,� {���hl� A
__

B gr�{ �8��d� �:drl�ue� Cabral :!;��. �or;:I"·�u�::L�.:�.:��� (]'ell�O;���;rOÓ��?La-Ga�.��\{ti?ÃO PINTO 35 (cm

- Dr. Alcide8 Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira - :���n�.��,;�;:d�I..I.� :�:� r.F.SID�l\CIA RUA FELIPE SCHMIDT 99 _

�rao��c���O�er!�Er��el�l! �j�r.lI:�f�::o��e::J C;s!r� :��.G.ma 0'10'.•.0 lU, - T.a. FONE - 3560.

Dr. Ruben Co.!!!1!. - Prof. A. Selxes Netto - Waltel
Lange - Dr. Aryr Pinto da Luz - AeJ' Cabral 'Iíeive -

Onral1>.-ju !-'onrt'l'. - Dr fõ'l'lIltourA Rtf - Itmer Carvalht
- Fernando socto Maior - Rllt Lobo - noeenco V. LIma
- Maurv Rnre,.,· _ t.ãzarn Bartolomeu

FOTOGRAFI.'\ - iUnLTON "'EIR_o\.

Reportagens:ReuniõesSociais-Cas�mentos :� I\'iAf'I[lR!,S PARA �...,
- Políticas - Coquiteis ....-- Esportivas

I
CONSTHUcAo

"1Ate�de a ,ql�alquer hor� do dia e da noite, � �:� ':-,7."s..(�1 T[;�:'���o�
serVIço rapldo e perfeito. _

",';"(1 :'>lrtl'd'0 D ....... , ... foI,

Jornal "O ESTADO" Conselheiro Mafra,
160 - fone 30-22.

A venda em suaveis prestações mensais na RAI- Consultório: Rua Cel ... p".NHA DAS BlC1CLETAS, Rua Canseibeiro Mail'a, 15'1. dro Demoro 1.02'1 _ &atrel.

, Peças e acesj;ól"ios�lqucr tipo de bicirlet:., I �o, �as �6 Q.:J ;9 boru (Ia) Ia·

pintul'as simples e jubileu, consertos e reformas, só na
o a '''m cla do Canto

���NHA DAS BICICLETAS, Rua Conselheü'o Mafra, _R:·�re�n�lIr::�:I��'2;7.
13<17.

Deverá chegar à ptcrteuõpolís, zu. fuirn próxima, o

IIO�f'O conterrâneo, Dr. JOSÉ SCHWBIDSON, residente,
hú muítos anos, em Curitiba.

-

Pretende o DI'. Bchweideon pns sa.r entre nós o mês
de Janeiro e embora >leja em gôzo de férias, atenderá os

asas clínicos da especialidade da qual é um dca-mate
renomados médicos do pals : dtasnõstlco do eancer no

DR. WALMOH zOMau pele e tratamento dermatológico em geral.

Diplomado P:���d"" N_'" apre��;a�e�!z :1:st���aJ�:é 1�:�:e�����I�1 são os votos qm lriiiiis;iiiis;iiimis;"",is;iiiii>iiimiiiiii",,!:
� .. I dI l"dlOlo.a do Unl,",,",14114'

I
40 »rUU ATENDENDO OIARIAMENTENÃ---

".,.,,,., ". �,,�� " ...... MATERNIDADf (,ARMELA DUTRA
I Advogado

�i€�D�E;?�;:�;L;!�: Radlol"I,��R!�Ç� ,1��B�E��O!E�LII'J"" EU. UH!A. " ANDAR

i:�:�:�:,',:�O � ..!=:.. ;,�
�llamf8 do EstÕ:::�OV��I��I:C���� KI,,� �! l- _

DOENÇAS nl SINBOILU - Tara. - Ossos - Intestino, etc.

IPARTOS - QP.IAQO.a - W ... tt:rosalpiogo,rafla - Radlu,r:�fla Obslélrlu
PXRTO SI'" DOI PIlo .... 'WlClo (Gravldêr:) _ Radiologia redJátrlca.

t�:u��:;�:t:;���I?a��':�.I:� !lISPOS�E��N�PA:=�E�N��D�QAUl��;�A ��.�A�:�I�e oSac:::t:'�' �.i 1�a�� andar - FlorlanÓpolt.

_ hor... maroad.. Ttld<ll'" .P::NDERf!C(): Rua Irmã Benwarda s/n Onlbus l por-I D�. EvUáSlo Nery Caoo
'016 - II... IIIID<:I" .... rj...... ta (A1mte. Laml!goJ D.r. José de Miranda Ramal
BUtlnooun • UI

'
Questões Traba!blst&! _ C ... tI!>&../I ClveL8, comerciais, crtmí-

DRA. EVA B. SCHWEIDSON BI(HlE_R ::l�: l��:!�S-_A:::���::�!: � �::D�ac��:a��oC:b;::�
ClINICA DE SENHORAS E CRIANÇAS i '" - "on,"DU"aO, ,,,,It�, b"an,,, ...U", - oorl,'u

I
,EiJpeclalilt.a em Dlol�8tla. de LIl;:� , rtclu

T"!"at&manto de hemorroidal, fl.tut.., .te.

Clrur,l. ua.!
CONSULTORIO: _ P..u.a Cei. Pedro Demoro. 1 &�3 _.

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
MtTODO PROPRIO

I'IXAÇAO GARANTI0."

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRUROlAO DENTISTA

Ol1'LOM.ADO PELA UNIVERSIDADE DO I'AHA .... "

RAIOS X - PONTES - rrvQS
TRATAMENTOS DE CANAL

SORARIO � das B às 12 e das 18 RlI :?Il 11Or::..'

HORAS MARCADAS - das 14 às 111 t:or:��

RUA TRAJANO. 2fl _ 1.0 andar

CLlNICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosãs e Mentais -

i prOb�:!:���: �r��J:l:l:X::X��l Atnquf-S
_. Mlnl[\.' !

i TratamE'nto pelo Ektro('}loqut' rOlll nlle.slc.�lll - 1

"
InsuUnateral?la - Cardlozolorapla - Sonoterapia '" :
P�I�I�:��ladOS PslQulátras _ i

DR. PERCY JOAO DE BORB... a
DR. JOSE TAVARES IRACEtl.1.A �

DR. IVAN BASTOS DE ANDRA[)I! i: CONSULTAS: Das 15 às. 18 hoto,.!ó •

I Endereço: Avenida Mauro Ramo�. 28& I(Praça Eteh1na Luz)
'"

•••••••0 "....

CLlNICA DENTÁRIA
DR. LUIZ C. SILVEIRA DE SOVí'.A

fIORÁRIO: 2as. - 4as. e 6ns. - das 8,�lO iHi 11,:10
horas
3as. e 5as. - dHS IS i\s 20,00 llnr:l�

DH. J.ORG8 SEARA POLlDORO
IIOIL\p.rO: 2a3. 4a8. e 6as. - das 19,00 à.'\ �I,O�

horas
3as. e 5:18. - das 8,00 às J 1,00 horas

c'O;";SULTORIQ: Felipe Schmidt. 19 "'- la andar
- �Ilra 2.

DR .. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO· DENTISTA

- eliojcl!. - Prótese - Cirurgia Bural
Raio X - Infra Vermelho

Preparo de ca\'idades pela alta velocid .. de
nORDEN AInOTOR S. Sõ' WHITE

Consultório e Residência:
HIIR .h'róuimo Coelho, 16 - 1.0 andar - Fone 2225

EJ:Clush'Bme�te com horas nlRrClld811

APRENDA INGLU
com o Prof. Mr: Edward Green

. -à rua Tenente Silveira, 42

( A N C E R DA P ÉL E
(Diagnóstico e tratamento)

VOENÇAS DA P'::LE _ SíFILIS DF.PIL:\.
ÇOES - PLÃST1CA ABRASI\'.'\

DR. JOSÉ SCHWE!DZON
-MIilDICO-

STUDIO JURIDICO
Mauncíc coe Rel.� - advogndo
Norberto Brand - advogadr,

Advocacia em geral no

Santa Catarina
Eslado de

Correspondente. :

i ����:R�08 :��ANEIRO
a ARGENTINA SAO PAULO ,

: Ed SUL AM�rCA 50 andar :
: ronea: 2198 e 2&81 :
....................o�!••• a •••••• ;

c. r.. VIE'GAS ORLE

TELEFONE, 2248

Escrilório de Advocacia

S O F R E DO FIGADOI
Bins, �er\"()sismo, Rel1maLi�mo, Prisão de Ventre,
Impotcncin, Cansaço, Doenças do Aparêlho Di
gestivo, do -Estômago, Doellça!! EpátiCflS e para
outl;QS V!U.lCI'O L.Não De:;;animc! 'pf"(;n-no.i; hoje mei
mo, se niio cncontral" na:> fnrnl:lcÍas da sua cirlrulc

Multi-Plantas -: TATUABA - ou

Especies Page
Que nlj"!u{>m disse. operam milagt·cs cl1rati\·o�.

Lahoratório \·eg. Pagé
Rua Duque de Caxias, n.o 208 - Pôrto AleA:re

l<�llviamos pelo Reembôlso Poslnl ou Aéreo.

TACOS DE LUXO - Comunicação
Induslria de Madeil"ll 1'ACOLlNDNER, estabeleci

da em Joinville informa n seus disti'ntos fregueses Que
INCAS REPRESENTAÇõES LTDA. est.abelIi'..cida. nC!>:ta

Pr:lc:a En. nolel Royal, deixou de se'l" !leu repl.'esentp.nte.
Para qualquer pedido, iluslrul,"no ou consulta s(lbre

TACOS LA�fBRIL, SOALHO:;, etc. queira dirigir-se
liretnmente a Fabri�a Mediante preçOl\ especiais.

Praç" 1Iet'dlio Luz, 270 Fone �32 - Joinville.

NÃO·
PO�ITICA

L E I A!
ECONOMICA

Ante!:' de comprar ou I'cformnl" flua bicicleta.. visite
sem compromisso a RAINHA DAS RICICLETAS, rua

Conselheit·o Mafra, 154.

Mes DE JANEmO
DIA 8 - Inauguração da. Bolte Lit'a T.C.
DIA 14 - Soirée Chie da Glamou!" do Sul
DIA 21 - Grito de CSl.1'naval
DlA 28 - DiRCO Dance

CASA �AUDARES, LIMITADA
MOVEIS EM'GERAl

Rua Deodol'o, 15 - '@aiXR Postal 109

telefone 3820

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O SBTADO" O MAIa ANTIQO OIARIO O. B. CATA.RlIIIIA Plortanópelís, Domingo, S de Janeiro de 1961 -.-

..................................

�1�lii�_�i�,�I�I��·r�l.g;�I:�:\ ,JLlIZO D}<; DIUElTO DA P JUiZO DE DIREITO DA Jil t�i�� �l���R��T�Lg�I!�
NóPQLlS v . .I..HA ('IVEL DE fo'LOHb\· VAHA ('(VEI, DE FLOIHA' PóPOLIS

":dilul de j)1'lIçn com o prn- NõPOLIS NõPOLlS
zn de vinte (20) dias

O Doutor WALDE· I�ditnl de praça com o pra- Editul de prnca com o pra.
MIRO CASCAES, 10 ze de vinte (2U) dias Zo de vinte (20) diafl;
Juix Subetítuto, dn}'1 O Doutor WALDE·

Circunl\cI'içiío Judiciá· rtURO CASCAES, 1° O Doutor EUG�NIO
r-iu do Estado, no exer Juiz Substituto, da 1(1 TROMPOWSKY TAU-
ctcío pleno do cm-ao de C'i"cunscriçao Judiciá- LOIS FILHO, Juiz de
Juiz de Direito da 1" ria do Estado, no exer- Dir-eito da ln Vura Cí.
Vuru Civil de Ftortand- ctcto pleno do carzo de vel da Comarca de Fio.
polis, S.C., na forma Juiz de Direito da P r-ianópclia, Santa Ca-
du lei, Vara Cível de Floria- tru-inn, nn forma dll

FAZ SABER aos que (I nópulis, S.C., na forma lei,
presente edital de jlraç: da lei, FAZ SABER aos que o
com o prazo de vinte (20) FAZ SABER aos que o FAZ SABER aos que o presente edital de leiliio,
dine, virem, 011 dête cunhe- creseute edital de praça presente edita! de praça virem, ou dêle conhecíman
cimento tiverem, que, no com o prazo de vinte (2U) com O prazo de vinte (20)

Ito
tiverem que no dia 24

dia 1° de Fevereiro de 1961, dias virem, ou dêle conhe- dias, virem, ou ôêle conhe- de Janeiro de l!)G1, 15 ho
rãs 15 heras, o porteiro dOR c in-ento tiverem, que, no cimento tiverem, que, so rus, à norta do Edifício do

;!.�\(litóri?s .

deste Juí�o h-a- aia �8 de Janeiro d� 1961, �ü, 3 de Fevereiro próximo, �órum desta �omarca.' s.ito
ra a publico, prega0 de às lo horas, o porteiro dos as 15 horas, o porteiro dos a Praça Pereira Ohveu'a!
venda e arrematação, a auditórios ôêste Juízo tra auditórios dêste Juízo, tra., nv 10, ü porteiro dos eudt-:
quem mais der e o maior râ a público, pregão de r-á a público, pregão de !tól"Íos dêste Juízo, levará a

l:lUÇ.O oferecer sõbre a nvn- venda e. anematação,. a \·t::n.da c arrematação, a quem lPÚbliCO leilão, a quem mais
lineãn de Cr$ 12.000,00, dos quem mais der e o maior mais der e o maior lanço der e o maior lanço crere
objetos abaixo deecr+tos, lanço oferecer sõbre a aVa-jO!HeCer, sôbre fi avaliação!ter, sôbre os seguintes

��1;�����:" \lll����� 4�-�� �i���;�� �l�a?��� �:�Oc��t��" :e� I �:fl ��:i!�·OdO����ito��sp::��-I ��n�VE�e���-a�o:T;O:OnSo�
ele Acão Executiva que lhe nhorad., :I IDALlNO SOA rrados a ERNESTO DAME. nutos nv 11.718 "de açflO
move 1\ COMPANHIA RES DE OLIVEIRA e AL- RAU, nos autos nO 12.4"53 executiva, que lhe movei:-m'IFT DO RRASIL S/A, a DO LEITE SEÂRA, IIOS ele <lt;â.) executiva, que lhe PROCóPIO AGUIAR, 11 aa-

snbcr: lautos nO 235-60 de. ação move MANOEL RODRI- bel':

I") _ Uma en�ernd.eil"a' executiva, que lhes move GUES DE ARAUJO, a sn- Um macaco marca Jaca-

mm-cu Luatreue F. D S no'ClLO GEVAERD: . bel': ré, com quatros rodas,
HAll, na da caixa 419 em I Uma camioneta, marca 1°) - Um moinho para grande e uma furadeira

bom estado de conservação I"RENAULT", desmontada, f'ubá, de ferro fundido, elé- elétrica. marca CKG, %HP.,
e runctonnmento: 20) _. CÔI' cinza, em mau estado n-ico. porém não tem mo- e:_n bom est�do de {'.onserva
Um radio marca Peoneer,l de conservacào, contendo

I
ter. usado, uvalindo em ç.ao e funcionamento. avn

com três fn ixns, modelo i tôdas as peças, menos os Cr$ 4.000,00; 20) - Uma Hados em CI'S 20.000,00.
P.A. 25, nO ]9.0266, em bom I pneus. cortadeira de capim, marca E, P�J"a que chegue no

estudo de conservacâo e E. para que chegue ao. "Hamburgo", com- duas na- connectment.,
.

de to d o s,

tunctonemento: 30 Um ba- conhecimento de todos,. valhas, usada, manual, ava· m�ndou expedir o .presente .,

letro marca Lualetc nc 216,' mandou expedir o presente, linda em c-s 3.000,00; 3°) edital Que sera afixado. no tII••••••••••••com 15 vidros em perfeito edit a! Que ser-á afixado no - Uma máquina de eacre- lllgar de costume � publica-

estado de conservação. !lugar de costume e oublíca-jver, marca "Underwood", do na forma da le_'. Dado e .. - ._ . ...._.

E, para que creg ue ao do na forma da lei. Dado e velha, antiga, avaliada em passado nesta Cidade de

Pcr�eU-(lC.\conhecimento de todos man "passado nesta cidade de CI� 3000,00, 40) - Um CI

IF10llanoPohS",
Estado de

\)
dou, expedir o presente Plr.r-ianópolis, Estado de !1rr.dlO de ferro, com dOIS Santa. Catar-ína, aos 23 dias

edital, que sera afixado no Sar.tn Catarína, aos \ ínte e l-elos de operação indivi., do mes de dezemblO do ano

Illbal de co!!tume e pubh seI" dl'l.s do mês de dezem dual, mnlca CANCITO, de mil novecentos e sessen mica Federal Santa Catari-

"nde 11'1 fOI ma da lei Dado blO do ano de nul novecen �om duas polias de 7, Y2 la Eu, (ass_) Carlo� Salda
t

e nassfldo nesta Cidade de to!> e sessenta Eu, (asB) cada uma, a\ahado em Inha, ES('llvao, o Bubsclevo na de n. 4677 La sêrie. A

F'k,llanupohs, Capital do ('alio", Saldanha - EscII CI f;; 20000,00 • (Ass) Walde�llo C::_flcaes
F."lado de Santa Calalllla 1\i'leJ o SllbSCle\O (Ass) E pala que chegue

aol-
JUIZ de DlIelto

11)e�soa
qlle fi encontrou fa-

!IO� vinte e alto dias do W,ddemllo Caseae:; - JUIZ conheCimento de to dos, �onfele �

com o ollglllal

mes de <!e::.:embro do uno de de Duelto

j,andOIl
expedll' P plesente Cnd.D" Sal�anha vor entregar na. l'ellaçflO

mil novecento!-\ e flessenta I (onfele com o ollglOal edital, que será nf�xado no
I.. _� �scnvao dé.�-1'r jornal.

r.' (ass.L Cn� ....saldá: _:.DI,1'I�l� 8>11 de e�htme' C-P1IbH'r �

nt _ ESCll\ão, O SllDscle Escrl\ao cado n� fOlma da lei Dadol\0. (ks) W.ddemuo Cas

-19
paflsado ne::!ta Cidade de

("ar" _ Juiz de Dil·eito. FJol'l�nopohs, a�s dOIS dias:
Confere tom o ol·igin:l.l. do m�� de Janeiro do

.
.ano i

(':l.l"Ios Saldanha J de mil novecentos e

fles"e�-IEflcril'flO I
ta e um. Eu, (as".) Marla
JurRci da Silva - Escre··

II'ente Juramentada, o $U-
I

Us{'revo. (Ass.) Eugênio
Tromoowsky Tnulois Filho
J._ Ju'iz de Direito._.
I Confere com o original.
; Maria Juraci da Sil\'n

I ESCrevente JUl'flmentadn

EDITAIS
Edital de Leilão
O Douto!" \VALDE'

MIRO CASCAES, 10
Juiz Substituto, da 111,

Circunscrição Judiciá
ria do Estado, no exer

cício pleno do cargo de
Juiz de Direito da ln
Vara Cível de Floria-

®
AR.OS.A.

consumidor.

Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovada .. _ ....... ·.._�.�.. ;-tt' .• ",,-,",'. � .....�

* Eis os t.rês fctêres de goronlio ..que os Motores Arno representem poro o

* Os Maiores Arno sôo rigorosamente controlo dos pelo Sistemo C, I. Q .• Con

trale Integral de Qualidade, o único que assegura perfeição máxima no

produção em série.
nópol is, S.C., na forma
da lei,

* Motore� o.cncfõstccs cté 1 V, H P

* Malares poro máquinas de cocture

REPRESENT ANTE EM flORIANÓPOLIS:

* Motores trifásicos atê 300 H P

* Motores especiois

SI\80ROS01
SÓ CAFE ZITO

,"LEIA
Panoram
A REVISTA 00 PARANA

em tôdas as bancas

ALUGA-SE
COMO ii GOSTOSO

O CAfÉ ZITfi
Casa à Rua Souza França, 20

Traiar com Osvaldo Ribas,

nu pelo telefone 35.30

�***�*��::::��:�::!�*�*�.�*.*�*�.a*..*.*.*E*.*.*.*.*.*..*.*.*.*.* * *.* * ••••••M*�* .

* com tarifas reduzidas

diàriamente a:

saída às 9 horas da. manhã ('"
sarda às 18 horas

'� :!tA�.. "r
a pioneira

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

MEYER & elA.
R'JO Felipe S,hmidt, 33

CURSOS INT'ENSIVOS DE INGlES
Matriculas aberta::!.
As aulas começarão fi pal'UI'
de 9 de Janeiro.
Infol'maçõe5\ no
INSTITUTO B�ASJL·ES'rl\DOS UNIDOS.
Ed. ZAHIA - Ii.o Andar
Fone 2H!lO

Vende-se Dois Lotes
Os lotes siLo ligl\dos, com um total d� 23,75m rle

frente pOI' 2!l,00m de fundo, em e."quina, loealiza([o:: n:1S

uroximidades da Escola de Aprcndi1e� lIIill"inheil'o.
.

Pre�o de o{'a!'.iilO. Pagnmpnlo ii \"Í:-\1:1.
Trat:11' ii RUfI PrÍ'l\idl'nt(' ("olltinhr, 11 - Tdf'ro�

lle �21!í.

VENDE-SE
I Três casas, sendo lima de material c duas de ma·
I
rlcirns a Hua Major COilta ISel'vidiío Celio Yeiga n. 50)
ITI"fllar a Hua Mnjol' Costa (i8 (om Acatio Lemos.

NÃO
POVIT'ICA

LE I A!
ECON'ÜMICA

Sua bicirleta estn velha? ,NilO fle PL'COCUPc, aRA,
INHA DAS B1CICLE'l'AS tem um corpo de mecflnicos e

pintores especializa.dos, ljuc lhe a retol'llal'ú Iw,'a em

PARTICIPAÇÃO
Agl'iJlU e Et"ilda de Clls�!.:.'H:.dnria, pal'Ucipalll aos

parente" c !1e�flôas de Sll!l.� '-«.""'�e!l" (1 nascimento de
sua netinha

CRJSTi�A'I
Filha de Expellilo e Lida Vila\'enle, ocol·,'illo nps

ta cirlnde, a 27 de Dezembm de 1960.

PARTICIPAÇÃO
O.o:c:u· de s. Guimnrflcl'1 Al'nnldo Vinnna

,

Senhol'n
,

Scnhol'l\
parti('ipnm o contl'fIlo dr L'!l;;nmellto cl(! !H!iJ;j filhos

JOÃO c nF,NnE
noil·o.�

Fpoli;;., 24/12/60.

V E N D E-H
Dunfl Cu"as em cítimo e>\tn.do clc con"ervaçào, sendo

uma de material e ouh'a de macleÍl'n, Rito à rU:1 .JerÔnimo
José Dia", 11.0 52 <Saco dOfl Limõe,:).

Tl'atar com Amilton Rih'pÍl'n, "B:llH'o de C,é(lito
Real de i\Iintls Gcl·íl.i;; ...

A RAlNHA DAS BICICLF.TAS, tl('hA'.'Ie apare

lhada para ('-ollsel.'los, J"(,f(ll'ma� c. l,ill'llJa.� dr

qunhlucr tipo de hjriL'lntas e tl'jf'il'lo:-\, I'ontal"lo
}}nrn i.'<so com um {'o!'j\o rlf' mernni"ú>I (' pinton'"
altamcnte e",))f'cinli1.ados.

"...' > \
""

l.j.
�.,.;.�::,dtfít":f;i �",.'""",'."','...,,'_.. """"""-""' _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. .

������rn[IT[j�� I
Mardlio Dias e Figueirense

em batalha titânica

A Associação dos Croni�üas E..poríivos de Santa
Catarina tem nova diretorill�'O veterano Claudio Ohn
ger Vieira é o seu Presidente. De início, constará com

alguns problemas que terá que sanar imediatamente,
Heferimo-nos às cabines, do estádio da Praia de. Fúra.
Os bancos (feitos à última hora) deverão ser substitui.
dos Inconttnentes, pois causam dificuldades para quan
tos se servem dêles. O outro problema é o acabamento
das Ianétee, que precisa ser terminado com os su

podes de ferro, para que os homens de imprensa II0S
sam usa-Ia de

-

acôrdo Com a posição do sol, Fica aí n

nosso lembrete à nova diretoria da ACESC, na espc
rnnça de que o caso que já se prolonga por vários meses,
seja sanado definitivamente.

x x x

Aí vem o Campeão do Bl"I�il com seus cr-aques in-

Reinício do certame da zona Dois, com quatro prélios, dos quais o mais imp ortante' terá por �i;�;�:���;;I;:�:�:':;�;'��i�,%:!Efb;:�;��'�:::�i.�:I�:palco a praça es�or1i,a da Praia de Fóra - Demais encontros: A,aí ,1 Cimenporl, em Itajaí; rutebot b,a,II,11O ,paullst" estarão "0,,1 dia 31 do

P I· P'
• .

RI ruco Saul Oliveira aband (:OIT�llte, dem?llstrando o futebol que a Saciedade Es-

a melras x aysandu em Rrusque e Ohmplco e C Renaux em umenau In"u o g,.mado em sinal ,f, POItlVa PaIm,"·" po",,,1 e qu Ih. deu o ritulo de Cam-
, ., peao do Brasil.

O campeonato d.! zone O>; rtemats es!ao fora cs pa i:,:ão dos palmeirenses ao pn-lclPlmal perante sua tolclda, �����S��I P���l�l�b��:g��tde .

A pt'Incipio foi cog itudn a formação de urri sele-
DOIS sera reinlc íado hoje, reo para a conqutsta do ti- cerro po .. to ao lado ds na pots empatando Com o Cal'

que os florianopolitanos de danado. catarlllen.se para en�r�lltar o .ch,!�e do Pm-que
passados o" resteíos do Na�al tu!o. tete-ses. Também o Figuei- �O.o·'",R...e..n"dn,I�,�,.'am,.•.. B!,a'�,!:iqvU:n'"� alvi-negro cons.ideraram co-

Au ta.rctiea, todavia, essa hipótese esta tora de qual,
e Ano Novo. Esta quasí nu O Olimpico esta com II por-- rense vai lutar pela reabili-" "" .. '" .,

• " , quer possibilidade, Comenta-se agora que 'será m-gnni ,

seu final o ertame que apon to" oeoüooe, ou seja separa- tacão. xraa reabilitação (ll,,- a batalha, por culpa do téc- mo pl'ejud.i'ial ao quadro. E. zado um combinado ilhéu para servir de adversário ao
tará dois clubes para a eta- ..10 13eii.l pontos dos lideres; o

.

,1 :��.�m.'ll�I:I�:':�O rl:�l'e�:;�é.h� onze paulist.a. Acreditamos que a equipe do Paula H[j-
pn final do Campeonato ns- Figueirense 13. o Avaí com mos, reforçada por 3 ou .J elementos, poderá perfeita-
tc duat de Futebol ele 60. Vão 14, o Paysandú com 15 e o A tAI.MA Ia" i����������(' f,)i declarado mente enfrentar o alvi verde rIa paullcéa e com algu-
ser jogados hoje os conrrou- Círnenpcrt com 18.

I
.na vantagem pois diversas de suas 'peças já se encon-

tos da ante-penúltima roda- Fjgueirense x 1\-1arcilio. Dia", ........I.IT.' Jo�o dos melhores e mais n-um ajustadas, Vamos, entretanto, nguru-da r a deter,
da, sendo que apenas tros 1-;' '< pugna que presencia- • renhidos 1(0 certame neve- minaçân do empresário fi quem caberá toma!' qualquer
clubes tem posibi!idades de remos logo mais no estádio

J rão suetenear esta tarde medida, Fica ai a sugestão,
nlcaacareru ctesstrtccecão." praia no. O líder "em rlispos- j alvi-negms e cotoractos cue

São eles: Mnrcíuo Dias c to a ulcancar a reabilitação .�ào pussuidorea de gl�)ni(e� Comenla-se que a diretoria do J\\"ai pensa I'� nrpn-

�':���ir�:'na\�: l��:�e:doe co':. ��s 1'����r�::n�eOl����imp���·r N? próximo ,dia 13. s�rá':l n?va direto.r;r� daquela or- ���'�::�\ni:�,tr���\:s s��:�: �;,i:(�� ��: r:i������ld�q��� I;:��o .1 i:I::I�:���� }�:o��:(��
locado com apenas dois pon-I colorados e oue representou

realizada .rh sede da �Iga I gnnisarla Bnttdade. Fala-se Ronaldo e Wilson, no alvi- que se realmente a diretoria do A\'aí deseja armar 'I

tos a separá-lo" dos' cam-! para os locais a perda do seu
Blumenauense de F',�tebol, ali

que o nome ?o dr. �umbertu I negro. Zé Carlos, entontnho, equipe com que sonha terá (IUe trabalhar desde já. De'
opões de Itaja.i e Blumenau. dtulo de invicto e a tascen- ag�ar���la AS�emb!ela. G\.'_r;ll de Aln�elda ;e o I!�al:'l, .forte : rvo. Clellw�. Joel, Id,Séio, i ..erá ir até a Federação saber fi deta do término dl'

Ordiná na a fIm de SCl eleIta ;onconcnte.t pre"jdeLclll. �éc(l e Man.,eca, nos visltan-,.:ontrato deste ou daquele jogador ((ue lhe inlel'e",;a.
-------- --------.

teso Somente a presença de �ntrllr eni detalhes_ Saber da 1)I'etenção tio jogado!' ('

, Vl.rA�f-ra��fJ7U/' 1d��'81
II", del" na 'an,h. ,é.ruo· >onal",.",-< co�!sat=".." ••"ms ,.,5" ,,,,�a.lr oum
tivo de atr<'1ção p:ara o pú- I'apide�, efkiência e' com >lucesso, além de tudo.
blico O Almirante Barroso. já deu início as atividaue�

________ ,.. �__ _ No turno, em Itajai, foi ,'isando a temporada de 196L Os primeiros detalhes j:í
-
-- � ....-.�--

com as emoc.ionantes transmissões de ��11��0��I�I:sM::���� D:;�é�:� ���:::' ::�U(!�:'�tm:llt:��j7���:dit�:��eq�e ,�:a! ���!iln�I:�
Rene e Aouiles) contra um iuação parm81leCer durante mni;,; algllmas semanas, (.

Co Figueirense consignado
!ellm mm� e branco, conljn�lIrá na mesma b�se. Volta.l'à

por Wilson-s.
'

" cumpeÍll' no �e,rtllme re�IO."�1 ("om OS mesmos jogado-
AS equipes para hoje pro- r�s. c,om a_,; 1�ll�ll�na:;; pos5nh�I,1(llIde". Se desejam gar-;lar

vave!mcnte serão estas:
dtnh('u'o ,q�(' 11ll:lem desde Ja as, ,('on1!'ataçõ('R, ))(wquc

MARCILIO DIAS _ Zé
do contrarIO serao dobradas as dlfleuldades,

Osni. Trilha e Ciro; Márcio

�é��;:IR::'�;��', ::;�:i��o fissionais da Capital em 1960
Os times r:!e .juvenis do

III _ Figueirense
I�r��i:��a;. Atlético fífrão a

Figueil"en�e G x Atlético 3

I' Preço�: Al'quibancada - ����:::::::�;: � � ���l�!'�;e)'� I

I
erS 50,00 e 30,00; Gertal -

Figueil'ens<: 3 x Bocinu\'H I

JCI'S 3�i��e:p!�tOO·x Avai \ fo�ig\leirell:;e. O x BIll'I'OSO 1

Em ItaJai estará o AVai �:��::::::�:: � ; ����l� �:m��je� 2
'que dará combate ao eonjun- Figueirense 3 x Guaraní 2

I to "Iallterna" do Cimenp�rt l"iglleirem;c j x Tamand1ll'é O

1�:��P�I�i���:o'a�q��ali�esl;�: �:��::::::::�: � � 1;�:���'�J �
tí\e� Campeão da Cidade e Figlleircn.'e 1 x Atlétic-o 1
do Estado" desagradável SUl'- Fig\leiren�e 2 x Avaí 1

'ple;;�!, pois levou a Illl:elhor Figl!eil'ell.�e [., x Atlético O
•

por 3x2, colocando por terra l�iglleirell_,;e 1 x Paula Ramo,,' 1
'

:todo� o'!. pi"g'nôstlco�, outr� I"iglleil'ense 2 x Anli 2
. bom jogo. no qual o AvD.l rigucil'ense 2 :.: Atlético O
'procurará I:etribuir a "genti- Fh�lleil'en.-;e 1 x Paulll Rllmos ;;!
� Ir-za" do turno, Figueil'CllSe O x Anti 2

I
Figueirense a x Paysandú t)

Paysan(híú x Palmeiras FiglleiJ"en.�e 1 x Palmeiras 2
F,' o encontro que os bru:;-

Figueirense 8 x Avai ]

quenses ,v8rã�., Corre pe�lgo Figlleirense O x Carlos Renaux O
o Palmeiras, Ja que os vICe- Figueil'ense 1 x Marcílio Dias 3

campeões IodaiS, embora ;1- Figueirense 2 x Cimenport 2
traves"anrlo fase desfavorâ· Figut!irense 4 x Olímpico O
vel, e rlo� maIs pellgosos FlgUCll ense 3 x Pays.tlldu O

Olunplco Jí. Carlos Ren;wx

I Flguellen�e O x PalmeH.ls O
outro grande match da FIguelren,:;e O x Aval 2

Iodada, devera selar a sorte FIguenense � x Cailo;, Relltlux 3 (peldendo n pe_
de um o" clubes hgelramen-I .. leJa pOl {t.'l abandoll<Hlo o eampo)
te .\,vorlto o Oilmplco que

I
Em le:;umo, o Fig\lell'ell::;e dIsputou, em 1960, ao

atuara em seu reduto e vem Jogos >:endo, assIm, o clube da CapItal mais em aüvI

tlrecediào tia façanha de ter

I·
dade na temporada passada. VItórllls: 14; den-otas: !);

F I R E S T O ,N Elo ����r�l�oW�'d�:�: �::�cibilí- ��:p��eie�L;ento!l a favor: 1)4; Tentos t:ontra: 39; Sal·

---G.-E. 110 E.STAI)""_"";'O-.II-x--'--=G-.--=-E,. 'GUARU-JA-·'_
tiNA PRElIMINAR Dr: SANT1 CATARINA x,PALMEIRAS - CHOQUE DrLlDERES DA IMPRENSA RARRI.GA VERDE

��:
'

'.,
.

.

.

..r- -, /FIRESTONE

Nesta Capital:
Figueirense, x Marcílio . Dias
Em ,',ª.j�í:

A,aí, x Cimenport

(,,',
PELA

____BA!>19_9_l!_�BY}A
ondas médias: 1,420 kc - 5 kw

ondas curtas: 5,975 kc - 10 kw

e,'
Com o maior e melhor equipe de locutores e comentaristas
de Santo Catarina � Nazareno Coelha, Fernando Unhares, R'-li
lõbo, Luiz Coelho, Gonzogo lomego, Mouri Borges, Osnirdo
Marlinelli, Rougel Carril!

RIDE CATARINENSE DOS ESPORTES
�ádio Nereu Ramos - Blumenol/ _ Rádio Hervol D'Oeste _

Rádio Difusora _ Laguna _ Rõdio Difusora - Joinville _ R6dio
Clube de loies _ Rádio Culluro _ Joirwil1e

UMA GENTIL.eZA DOS REVENDEDORES

Carlo,;; Antoninho, Ivo e

Béco; Cleu�on e JoeJ; René,

�d!��ll�éC�(�tlileS, Laranjinh'a

"P ri .,

FIGUEIRENSE _ Dom';
e ormances dos Clubes de Pro-
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"0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO D. B. CATABnu,

Informação
Literária

Florianópolis, Domingo, S de Jllneiro de 19_G_I _

por Walter Lange
N. 186

sapatos ... menos eu, porque
.. burro." Ditirio de Roberto Alvim Corrêa

SALlM MIGUEL

·Esta publicação, já no seu nún\eJ"o 126 (Ano Xli _
agôsto de 1960), dirigida por Giusepe Padelaro, traz
uma completa resenha bibliográfica mensal do que !le
edit� na ltalia .... Além de um ievantnmento "ôbre 0$ li·
vros e revistas do mês, destacam·s2 ainda as inrorma�
çôes periódicas, bem como uma interessante "Galeria
dos Autores" e ainda "biografia" das caS:H1 editoras.

- "Moises, Príncipe do EgilIO", de II. F.1st é um
dos mais recentes !ançamenws da Editora Ita
tiaia, de Belo Horizonte.

-

- Também da Itatiaia, na sua Coleção "Clás!!ico>l
Itatiaia" é "Cartas Persas", de· Montesquieu,

- Em "Crítica Avulsa", Antonio 1I0uais$ reune nl
guns de seus mais interêssantes nrti!!,os publi
cados na imprensa diária, 'Tluitos deles no fale
cido "Flan". Uma edição da Progresso fi Edito-
ra do Pinto de Aguiar, da Bahia.

'

- A Editora Civilização Brasileira lança o pri·
meiro .volumfW de "l\ofissão em Portugal", de Al�
varo Lins, onde o nosso crítico relata a sua ex'

periência -como embaixador no feudo salazarista.
- Com "Relem do Grão Parà", Dalcídio JUl'andir

dá prosseguimento à sua qél'ie de romnnces flÔ�
bre o extremo norte do país. Edição da Mal'tinfl.

_:. De Jamil Almansul' Haddad, em Edição "Auto
res Reunidos" sai "Noite Santa'., antologia de
Natal.

- Um verdadeiro acontecimento no tel'reno da
bibliografia artística nacional foi a ediçfto, I)eln.
'!Cultrix", do album dc desenhos de Aldemil'
Martins, numa tiragem de mil exemplares nú�
merados. Todos tem sido unânimes em louvar o
cuidado que Diaulas Riedel dedi<cou a esta edi
ção, que honra sua editora.
(Para l'emessa de informações e publicações _

Caixa Postal, 384 - Florianópolis - Santa
Catarina).

Foguete.� de brtnquede, O conhecido cantor de Conhecido por seus volumes de ensáios literários
preencntoo, de pólvora, é o ópera de Budapest, AjO� So- C"Anteu e a Crítica" e "'0 Mito de Prometeu"), Roberto

Camborhi, () gram1e bar- divertimento m-oderno da ra- os, era um refinado ladrão Alvim Correa nos oferece agora êete "Diário - 1950'60",
n cát-io catarinense, está paztada novaíorcurn«. Em 6 de objetos, de arte. Em sua trazendo, além de importante depoimento, uma contrt
hospedando turistas de to. semanas foram vendidos res.i.dêncla a policia desco- buição para um gênero que quase inexiste. entre nós. De
da parte «to pais. O movi- 10.000 e recolhidos aos hcspl- briu dívaraos quadros de mu- formação humanística européia, o A. dirigiu por mui,
mento é intenso e a pro. tais 162 rapazes gl'avemente seus húngaros, assim como tos anos, na França, as Editions Corrêa, tendo convivi-

Ilorção ê aumentar cada ierldos. um célebre trabalho enu- do no meio literário e arttsbico de Paris e {conhecido,
VC2 mais. --____ quísxímo de pintura italiana, entre outros, Jean Cocteeu. F. Maurtac, J. Creen, Ma-

-x_ Henlch vcn Brentallo, mi. de valor inestimável. r-itain, A. Gide, Chaga li, Rouau lt, Charles du Bos, Mar'
O sr. e sra. Arno (Ade- níutro cio Exte!'ior da Repu- cel Arland, Renê lSchwob e principalmente Albert Be-

Iaide) Buerner, recepciona- blica A'emã. disse: "zxístem Um russo Que tinha fugido guin, diretor da revista "Espr-it", de quem foi grande
ram o "Radar" e o cronts- poli�lcos paI':! os ouaí , con- da Ru:>.sia para a América amigo e a quem. dedica, no ."Diário", páginas co�oven'
ta Teofl'lo Prado, sexta. ferência tnremactonnt S.'! re- com sua mulher, certo dia tes e compreensivas. A,utentJeo, .

que é ? que aClml� de

retra p.p.. na sua luxuosa sulta em -ecter passo Pu: chegou em casa alerre e tudo se exige �e um livro, inare especialmente am<!a
resídêncja em Biumenau. pas�O", .o ntente comunicando ter de um diár-io, êste documento honesto e smcerc nos poc

-"X _ conseguido a naturalização ���bcl�:::t��c�:ss�m:e:�:;o��:��l�d�a ������ a todos os

O jorualista Paulo da ------ americana. "O'timo", res-

Costa Ramos, colunista Edward Mirrm- de ctnct- pondeu;l esposa e dando-lhe
Poesia Espanhola de Dâmaso Alonsorl�le matutino, está aeon- Ltti tem um íornat própri_o

I
um avental, lhe d,�sse: "e

tecendo em Camboriú a- só para a sua enorme

faml'l
agora lava a fÕUça.

eompanhado (te uma 'bela lia. O jn:'nnl é semanal, retto ------

te, p�b�?::��\Oal�::i����sd�eL�::l ;�fort,e�di�;ti����,en�juv em. O "Ra,tlar" regís- por êle rr.esmo em ms.cutnn "Nunca esoueceret, C,arlos, importante livro. de Dâmaso Aloni4,), "'Poesia Espnnhn-
f ou. de escrever apareccnu., di- a tua cara de bõbo quando la", (Ensaio de Métodos e Limites Estilísticos), cm
-x- verso, copias, distribuidas1me pediste €I.Cr!. casamento." bem cuidada tradução do poeta Dnrcv' Damasceno. J!:'1le

ll..�iversal·iou dia seis p.p. aos seus 17 filhos. "Papo l
"

O mar-ido : "Não estava a·
volume abre a nova colecao "Biblioteca de Filologia

o Deputado tvo Montene- Edwar�". diret:or : redator do penes com cal�a de bôbn, fui Românica", dirigida por éelso Cunha. E na verdade fie'

gr.o. Ao ilu:>.�r� hom,_',m,
pu- sen:anarIO� d� ar consel�o:q de ��.to um bobo quando te

I
ria difícil com.eçar melhor. ,0 li_vl'o é i"dis�cns,II\'CI para

bhco as rcucitecõee do ,e I ecomeaaçoes e faz crttt- pedi. todos que se Interessam nao so pelu poesra espanhola,

I'
"Radar" pelo ncontectmcn cn" e observacões :lOS Whos - - - - - -

mas pOI' um estudo da prôprta j-oeein, pois além da ann-
to. c, também, á. esposa. Fala Um estudante telegrafa ao use aprofundada de autores tais como Oureílnso de In.

sôbru o" deveres de escola, trn.ão: "Exame gorado. Pre- Vega, Pray Luis de Leon, San Junn de la Cruz, Góngora,
.
-x- traL·.lh,)s nc jardim, vísítaa, para papal." Recebeu a se- Lopes da Veja e Quevedo, procura novos caminhos de

Nu clichê _ A bela Marily Morse, forle candidata ao De�:::�::�;:i;:lr AOr:�erioes. ������:' �ar��e:O�u�O�i�I:�� ;��l��ep�::�����.'?apal avl- interpretação e aproximação do fenômeno poétlco.

:;:)I��O ;!�r�l�mf��r l\�fS��ll��til:a�I,/�I��:��nt:�tt;o�etí�l�;�� cnr. A Coluna felicita-lhe lho I" maneira de obter ordem --- --- Afirmação de Euclides da Cunha de
de destaque na suctedade curitibana

pela dat�=�n"co"reu. en� C9.S�_____ Ipo�a :al��od�::l�;�c:�� �:; Edgar de Carvalho Neves

I'ROXIMO SA'BADO NO naet-ses: Será um �,lI"naval je��e:;e���iaa�ent���:ei��� Fr�!:�a, :�le����n(�:, c:ç: :;t: �1S:�:lO s��eert���g�n�:� inter�s:eU�orsudae ���� �:�tt���� é e%oti�:o. �::�'I:nn�l:�����J�C�R�'S���� ���� inédito na LINDACAP, se o vento sul permitir: realh.'",va uma das suas a,.;- nii:1. Ela já me aborrece guém lhe diminua o valor, são constantes e diversas, as
_x_ .�embléias. Entre outrs.:t'coi· ba�tar.te perguntando !:le tu interpretações de sua obra e de SUll vida. "AfirmaçãoMOUR GIRLx_ O cronista Nargel Mello, Este.ano, o "Radai'" pro· sas foi resolvido manter-.,e é.<;: bonita." de Euclides da Cunha", ensaio de cl'ítrca polêmica e so°

A nuite do Lira T, C., se· �:ol:lt:c;I�'lI'�I:: :::�p:���:: ���::!ras�,m :on;��:asi:�� I ��ti:�:, P:JI��O:ra��s e�t:tu��� O m����m--hosPli'al �,����i�:s i��/�:vec:;:oe ::o::;��e d�:a:�:;,os�!:���osd��
':�:�:!�:���::a:F�;!�r::?e fei,·a Jl.p" em Camboriu. �:��:Ci:::::te;:.nd�g:�t::e;: t�:lO�/7d�I':�:e (�,:� :=��!�: �r:�oua:��stl�udbt�:S �r;;i�:�S�;' f:;e��;e�t:el�u�I!1��eO IIq�: �:I��;od�.C���;:!�:s eN����
para um "show". r{JA·�:::;���r�::r��it� e�� AlgUém�.��anho de �: �;ad�:�:���a doOu I������ ����:0��\0!�: �1:Si�::��:, efli�

I frontos" da Livraria Francisco Alves,

_x_ ganteli no Marilus Bar, na coca-COla, par,l bronzear a do, nLta um dos seu;; com-Ir.ando, ass;'T., como causa Libri e Riviste D'ItaliaA Festa ela Glomour Sul,
noite de.. dançan- pele. Segundo as informa· parhelros, ele é obrigRdo a' (.,1.1 morte do seu cliente.

que sel'á reali:t:�d.a ne�ta do. ções de "fofot:'adas" a cOi-lcasar ..�e com.? viuva." I _

capital, nos proXlmos diaS
_x_ 511. não deu certo... _-.,._�__ Um pai ao pretende:!.te:11, 12, 13, 14 e 15, est.á vi·

.-

1 No dia da liquidação total' "Tenho uma filha de 20 a·

brar.11to pas.t,�e�.c�PI�:�,:eo Especl'all'sla no Dl'agno'slico e Trata- de uma loja de sapatos, viu-Ir.o�\ que !eval'á como Ilote Hsul (·0 aIS' or o eg,
ternltl um mil dólare .

e outra de 31

r"lorlanóp�l.ls e Curltlba'l --' d r c........."'Fe eMo esllas burro trazendo um cartaz anos oue r:ceberá 20 mil cáQuem

�-----�!Ttt\
1;IIIU O "an 1;1 lia rçn;; co os seguintes dizeret: HOJe laree'. O pretendente: '0

J\ GlamourXeleita no pl'Ô- d PIPe manecera' Durante t�do o· mundo v�i á loja d!' senhor nno tem outra m<1l�
.

d' 14 L' T C a e er r Slgnor Moestrelho fomprnl' velha 1" No\'idades Literárias

�;;:�,,�' ,o;,::�:, �:"i";: I' Jane'lro' em Florl'an' o'polis .

S:\S soclcdades do llals. Re- r •

,,""no, ""t., • "�to m- Chgo" , F'o";anópolii, "'" t.n'" n,"d, ° O,', Jo,,'

i�C O lU N A""-, CAJO LI CAI:,lIcitO .. !\guardem.
I �i���....eidson. médico notá\'el, com vafta cilnlca em Cu)'],

� /1'
A!1iversariou ontem, o dr. S.Sa. pa,;;::11'8. aqui, em gôzo di' férias, o mê:>.

. d,e
Aroldo Travassos, Ao 'Hus- aneiro corrente e Htenderí1 o" caso:> da sua espeClah' A. SCHi\IIf'T
ire aniversariante os CUIl1r lnde médica. continuação je fez como lhe ordenara o

:�.I��:�\OeSci�oe����dar", pe- a oE��s:�l)'l�\�;�l"!����eO !:�l:lev;l�da��::.�sB�;s�ç�:o�� °dc:�� � ;va��:��:e:��" ��oJ��� j ��oes��s:.enhor;--receb�ndo
-x- <.l1[IIC i'eJlclo Pr0fes><or Assistente da Cadeira de Der· teus, no segu�do ('Jpituio, 8·- P"Que Je ...us nasceu

Sexta·f('ira p.p. o "Ra- natol�gia f!' Sifiligrnfia da FacuJàade de Medicina e nal"fa: cn� Belém
lI:u'" e o cronista Teotilo linda Chefe do Serviço de Radiotel":,pia do Ho!!pifal São "O nascimento de Jesus Co::.ta·nos São Lucas em
Pra.do aconteceram no Ma- ',[.tas e da Clínica Dermatológica do LA.P.C. deu-se do seguinte modo: es- seu segundo capítulo:
rilú .... Bar, em "Camboriú. O Dr. José Schweidson consLHa à rua Trajano tava Maria, sua Mâe despo· "Naqueles dias saiu um
-x- 1°20 - 10 andar. .�ada com José; e, ,mtes de édito de CesRr Augusto para

O "Radar", promoverá ----- viverem em companhia, ve- recensear todo o ,fiI.undo.

�!ãf�;I�: d;a�::�:se'�,o ':� VIDA ,DE PRAIA �i�\����I�� :N��cebidOf�e��e���� �!��:��;z �:�ã��
Balne:i.rio de Camboriú, no

Acha-se cm plena exuberãn{"Í1I a vi(la pmiana de, Como José, seu esposo, xo de Cirlno, governador da
próximo dia vinte e oito. A P'lorianôpolis. 'fos!Je 1 • ...Itr.-em justo e não a. Síria.
(']'�:uestra do Lira T. C. es-

I Rnras são as suas praias que não regorgitam de .quizesse expor à Ignomínia,. I FOI'3m todos se inscrever
t:n:1 presente.. I hanhistas ii goznr a� delícill� e os �ncantofl do banho de pcn�ou em at'...ndoná·la se-, CADA UM EM SUA CIDADE
-x_ nlll!".

. !cretamente. !PATRIA.Ali candidatas dos muni- De ano Jllll"n ano Cl'e"ce de intensidade o entustasmo
1 E:-_quanto assim dellbera- í Também José partiu de

,ípios dos Estado.�: Rio Jlelo� folguedos das praias. !ar:tbérr. de .lIno pa�a nno va, ap;�rceceu-Ihe em SO,nho

I'
Nazaré, cidade �a, .

Galiléia,
GI'�nde do Sul, Santa Oa- creSl'e a emulação pela elegantln da aple!!entaçao dos um Anl� do Senhor e dll!Se· para a Judéia, a Cidade de
tal·tna e Paraná, serão _en- hanhistas. Ilhe: Davi - Belém por ser lIa fa
LI'evistadas no progl'ama Os maillot:>. das principais marcas e gõslo mais re·

_ "José ,filho de Davi, mil�1 de Davi, a fim de fa·
"R:\dar na Sociedade" na fiando !Ião .os ,mai� vistos em .nossos banhos de m�r� I

não temas receber Maria por '1
zer alistar com Mm:ia, sua

R:i.dlo Guarujá. I Aliás, Flol"IllllOpO]lS, sempre pl'lmO\] pelo allo bom gos tua e�posa, pois o que nela esposa, Cjue estava graVida-.

11a da sua população.
.

I
se gerou é do Espírito san-I Qua':'da. ai se a:havam,

-x_ As marcH." famosas com? �ata�lIla.- .Ja�tsen -,to. Ela dará â. luz um filho, chegou o tempo em Que eln Consultório em Blumenau, dientela formada eDia 12,. �s b_eIas jovens ·:;,l�o!re. Ro,,; Maria Heid e Ag.Hla, sa.? (IH;t�'lbuld�!! pe�la. quem porás o nome de Je· devia (.'�r à luz; e,.d:u a luz definida. Renda Escelente. Vendp.'se por motivos IHI.(IUC partJclparao no con- l()� Ei'tabeleclmento>:l A Modelai, o mal!; antigo aflegue
�us porque salvará o seu 'seu Filho Primogemto; en- l"eriores que será esplicado ao intE:ressado.I.::lrso da Gla�o�r e- con-

I
lado magazin dE" morias cio Est<1do. ! pov� dos seu� pecados.

I
volveu-o em faixas e recll- Informações nesta Redação urgente.vl(l:\�:J.�, desflia�ao em au·

G A S E 10m, aconteceu tudo isto nou-o numa mangedoura ------ - - ._- ---

tõmovel" pela CIdade, para \ , A LU· 'para que se rumpl'iSfle o qUe (presépio); poroue NAO HA· INDUSTRIAS TEXTIS RENAUX S. A,lima "batalha dc

conrcte"l
. '. -'t lo Se;:hor rllssera pelo profe· VIA LUGAR PARA ELES NA

e

alll"eSC1,üaçãO
ao público AIIIg"lt-.�e um apartamento em pl'lIllCllfl locaçao, SlOt. "Eis Que a VIRGEM I ESTA,LAGEM". ASSEMBLÊIA GERAL EXTUAORDINÁRIAf1orianopolitano. à Hua João Pinto n.o 3õ, contendo 3 quartoll, flm�la s�la C�NCEBERA E DARA A Er quantos lares ainda Pelo presente são convidados os senhores acionis'_x_ de .r:�ntnl'. qu�rto de �anho co�p.ietod cO:a��� �: eu;e�.I�� ILUZ U MFILHO, QUE SERA 1 hoj�, haverá lugar 'para tu- UlS das Indústrias Textis Renaux S/A., .para se reuni·A!; escolas de samba: "Pro· eletllco, qUltlto cmplega�a qual. () e

. lét�· CHAMADO _ EMANUEL _ do e para todos menos p',lra rem em assembléia geral extraordinál'ia, em sua séde
Legldo� cta Princesa", "Co- g-ada, ,om ("hu\'eiro elét,nco"

cO!!lllha �/tol'll,ell'� e llca

I ue uer dizer Deus conos-I a �r�se:;ça p.ur� e santiflcn- social, à rua João Bauer nO 54, nesta ·cidade, no próximo
pa Lord" e "�ilhOS do Con- I'::'_ al"m:í]"i/).eml)\�t��:2:.��-__: R�����e s(_�n�l�l_:. �ó". O

.. Idora de Jesus... dia 20 de Janeiro de 1961, às 14 hOl'as, a fim de'deli.

;"ln,.�"n.�:<""l' n<io"'pa"oO'xolm'o"dto"a dI"� V E N D E _ SE'

\
Levantou-se José <lo sono, continua hel'::Il'e me votarem sôbre a seguinte: Ordem do dia:

....... • a) Aumento do .capital social, mediante fi emissão
Qulnta-feir,\. para abrir ,o {)tima ·C.4.lSA de Ah'enarin com toda!< flS instab' de açôes preferenciais;

,

(\e�me das beldades gau-
cões �i!n a Hua Antonieta de Barro:>., nO 214, no F.strei- bl reforma dos estatutos sociais, de�ol"rcntc do

chas, catarinenses e para· to. ll'lltal' na Cas..'l da Borracha.
c) :�s:�:�o c��r�I��O�ra�: �n�;��s:n��l�i�:;:l__!.- - - - - - - - - - -

li nntsque, 30 de Dezembro de 19GO.

S A O O R O S O � I /�I A RAINHA DAS BICICLETAS, arhn-sc aparp.· II DUo Renaux, Diretol' Superintendentc
Ilhada para consertos, reformas e pinturas de '1 �o�,n�en�:�8��u��r��I��t�::e�id(lntc80 CAFE ZITO II qualquer tipo de bicicletas e tri.ci�los, (;o�llando !I

])r. Ingo A • .Jlenamc, Diré't01"II parfl isso com um corpo de mecamcos e pmtol"(,� I)

r: ,>.

f II altamente especializadas, [{arl ·in<!.-�l', �iI'ctbl'�djUl1tO.,

�.-,< � 'íIt

DENTISTA

,.,à

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Petróleo em fõco

Dep. Ferro Costa defende o nosso ouro negro
Como estava programa- couunuam abueano dos li- Grupo, concorrem para os te novo brado, em cerese

do, realizou-se na sexta- nutes legais dlspeneadcs prejuízos contra a r-etro- da noss� economia petrcn- _

���ad: ����id��e��ã�l�e�: �:��ó����e�h;u:��i�:r:�ed� br��VidlJ a esOJ,; Ingeren- ;i�:nsv�e;,o a���de�r��l��t:� ,PI MI: Novo
to de Santa Catarina a quota de refinação fixa- elas, e ao POUCO caso que que enfrente a Enl�resa
conferência do dep.' re- da em 20 mil barris díà- as rfO!!ras autol"ld:'des vem Esu,J.tal. problemas

..
estes

��!:da<l�er�!��n�;�tic��r -'���:upoE b�;u�!��en��'e
-

o� ��:ese�!��d���prl��obr!: ���lt�.:���cla���:r�a�i����� ,Comandante.
mico XI de s'evereíro. xorbttou a limitação legal. suas meias programadlas, � do, seus te,,!as de ferr�,z...'J. presença de numero- Que está produzindo atual- n,? que se refe\e a ct�stru- ���aladOS em _�o10 brasüeí-

�1�r%t��!�C� ��v��n��o��: ���t:e� ��r�'��!�� d����� ����: �;i�l��, o�� :d:���: Concitou o deputado Fer-

!�:���ll�jao L:�;:ll:tei�;� d� f:l�j�í;��ci�����I'�S:�?E��f�
etc ..

Novo 81000 �ora�����bs, os p��.�ír��e <l��
Presidente do Tribunal 'de formulada na Ca�a. "l'e- Esta nova campanha, es- unam em tôrno da sua

Justiça, do Tribunal Elei- rterai, o CNP. determm�u campanha, d e f e n at v a
toraI e o Presidente do que o excesso da prooucão contra a maior conquista
Centro Acadêmico o Dire- de cepu..uva, rôsee requi- dos nactonaneta, cresnéi-
tal' da Casa proréssor no- sttado pela Petrobl,is, isto" ros: a Petrobrás e o mono-
vid Ferreira'Llma, abrtu OH êl a quantia de 11 mil bar- b�!�11e�:��tal do petróleo
trabalhos, dando a pala- r,l�. O l?o�el'oso grupo po
vra ao acadêmico !\lapoleão tínco-econõmtco de Capuà
Amarante a fim de oue va, não se con'formando
saudasse o ilustre vtsítan. com a exigência dó orgão
te e conferencista, deputa- n:á,,:imo (tos as�untos P(!·
do Ferro COsVa. trobtero.o; brasileiros, re-

Tem:t-, npatxenante correu à toda sorte de m-a-

A Petrobrás nossa ern- nbas e desptstamentos para

i��S: t:���t�lp�li�0:a1�!�:' �;���r'r Q�!S at����j�:õe�
colhido pelo víbrunde parlo Refinaria de Capuava, etn
mentar, oue ele início. fez c1a. não eeréou suas dí,;idas
um hístórícc sôbre as lutes para com a Petrobrás. e

que culminaram com a a- em consequência vem pro
provação do Projeto 20M. votando um preju�o .anual
criador da Petrobrás. de perto de 500 münões de
A tese apresentada e de· cruzeiros, pau a er.tidade

fendida pelo dep. Ferro Cfltatal.
Costa relaciona-se !ao In- Outros Assuntos
congruente abuso das com- Não só esta arbitrart'ê-
panhia�adas brasUé"i- dade, vem cometencto o O Ileputado federal pelo
ras - que sobrevlveram,�ao G, Capuava. Com a co�· Estado do Pará, dr. Ferro
b-r.,pacto nacionallstla, tun· plnscncia dos nossos ctln· Cost1J, quando pl'c""!uncla
dador da PetrobráR -, I'e. gente$, .vimos .aten'õtdos. va a!; suas brilhantes p;lla
finadol'as de petróleo c de- que as llnpor�açoes de pe' vras e autêntico e sln.�ro
rlv.<lllos, que Hbusflram (, tróleo bruto feitas pelo" naeionallsta,

A Inspetoria aeccttcrat
de Florianôpolis comunica
aos psofessore" do ensmn
secu. .dá rio, da capital e do
interior (to Estado tnscrr
tu nos ('xa'lnei; de 'suficiên.
lia, Que o curso de orienta-

n I M �ç�o �os mermos. terá im· a ora O;�Q,���f:ir�� à�o�r����s, l;� �Colêgio Estadual "DI;'lS Ve.
lho", n"ta "'pIC,1,

PSDCOlllllnica"O(Jtrll��im. qU;) !I

nova(J pl'ofe,�::or Malba Taham" ,

orientador do curso, fnrá • • .'

:���:�:t;j:�j;��;; �:, ii�;,' Diretoria
A�ventistas: êxito com�leto em to�as as ativi�a�es

Aspecto geral tonmdo por ocasião dll Assembléia G>:r81 l'caliznda Jlela ht:rejn
Ad\"el\tistll, em São Paulo

Acaba de ser reall21ada Adventü,ta por ocasiâo do
a XVII Assembléia Quadri· encerl'ame�to, ....

enal e o Concilio tle li- Ordf'1l3ção. de Ministro;;
nistros da União Sul-Bl"asi- Ponto Altó. do Congresso
leira da Igreja Adventista Na tarde de sâbado no
do Sétimo Dia em, São Pau- Gi,D{I..�io do Pacaembú teve
lo, de 26 de dezembro a 2 lugar a cerill!ôn�Y da orde
de Janeiro. nação de I t llOVOS U1ini�
Afirmaram us lideres daque tro!; rlo Evangelho. O ,�é.r.
la organização rellglo9a que mão principal foi proferi(Iu
os alvos estabelecidos p.9:ra pelo pastor Roy AJlan Nl-

to;��en:�a����/:,,;ve ;��:!� ��rs��ni�:ti�tá.r.i{v�n��W:�
tenndo·se êxito 'completo Adventista.
em todas !la Sl/as ativida·
,leso Durante Os dlas do

. Congresso fol grande a

a'fluência de repreentamtes
creden�iados como delega·
(los vindos de vário::;. Esta·
Os do pa.is, ;10 recInto das
assemblê1as.

.

Delegações de outros paí
ses afluiram para o encer·

ram€>!Ito cio Congresso no
Ginásio do Pacaembú, com

a presença de milhares de
AdventiSta", e do públicO de
São Paulo Que superlotou o
salão.

d:l�ISte:t��rec��rs��1.1��r���

A cerimônia de ordenaç�o
foi praticada por 150 dos

-----ra-'-u-m-o-;(o-,i-:-p-:-,,:::p:::o':::a-;dn�»a:::':::a-=-uPSEUDOPolítica em Tabela inauguração. as det;pesas incontrola-

Convl'te 1'luml'lla�O
d" na finaU,,'ção "de "aque", na mão-
de obra especialisadíssima, operAda
pelOS braY�s trabalhadores! de dia, �e
uoite, em diaS santo!;. dommgos, fena'
dos. com chuv'l e com sol.

-0-
Isto feito. "embriagadoramente",I-Iã talllll cuisa engraçada na vida deu azia nos ..:omandados do seleciona·

da gente, ou .'l>! pref. rirem, posso dizer, dor H.H .. Côncios da verdade das as-

�!isl:.n��e,'i'�I�leC�g���adaser��I,g���:en�a� �:r��t��r�ab:I�\a'r��t�\��a�\��1�i�a���e,n�
das., nestas con\'ersmhus; mtlmas que mais ou meno.;; seis m,êses, somcnte cs·
p.romovo com os leitores., tará apto pum as Diretorias funciona·

Para efeito, não cusia tluslrar, li
rem ;'in {atum", dcntro de longo pra:f.O,

coisa engraçada. ou a cn�Taçada COisa, "azedaram" com êste obscuro, colunis·
como deHejll_rem, Acontec.e, (IUe quando Ia, E adivinhem como Ilzedaranl?, ..

Rui Rarbosll !'oOltOIl.8 famos8 fl'ilse: lH8ndaram·me um CONVITE, como os
"Nil-Q hli vinh,) que embriague nlais do outros expedidos, com uma só, peque'
que a ,'crdnde", Of> lJUdtnnos"e os

na e azeda diferença; mandaram-me
embringados dlulueic tempo. .111 acu-

com manuscrito, ao lado, ,'azado nos
saram'no de usar ,'inho est,rag�ldo parI! seguintes têrmos: "Com o nosso agra
a confecçlio da mesma. FOI, e, e. sera decimento pelo TESTAMENTO ILU.
sempre Ilssim; os macacos c�umbados MINADO", título ,hl comenltírio pu-

��d:r�sgr����iibil��d��o S30sdl�U� ,::�: blicado no dia_:,__O_lativ�;' o têrmo, ficam ,doídas, � rlão Ora,.. Ora, quanta gentileza!
va�iio às suas dôres IAncmanles. Quanta preocupação! A "dosagem" foi

_ ti _ exata, deu azia na g�nte da coisa. El!;"
No dia 5 P,JI, abordei nesta coluna, briagados pela ,'ida engraç8�a � fáell,

a inauguraf;.ão ifo "nlajesioso ,ed.ifício �poãor:e��o��:�i�ra� !téns:�ííi!�las do
que "o OHo Entres fez para num mau-.

')
, d�i�s�r'ol\d��e��a�e�:aH.H�o��n�:�!���� queO�ã�u;:r��eO::p:��a�a�o�vi::lR�srã

rio não fui alénl da ,'erdade. crltlcan' feito, Irei ao Edifício das Diretorias".
do 'a maneira prôdiMo, estroina e ca irei Quando êle estiver VERDADEmA·
nrlcho'iH, tomo os donos do TES'l'J\ MENTE. pronto, .terminad� e acabado:
�:!N�?uÜ�da°:.ta;:�� s���:fanz��e�lud:' r:s. c:�n�'ro�te':éi�nà:��r�aodOsÉ�t:�,
seJos de um �rupmho c.!botmo, deten .-:em discursos demagog,cos... _

Ilor
ieml)orárr9 do nlan�Jo do� dlD�eir�s Irt;i. senhores dêste JTZtd�[ �OMiknA:�� !::;:' �i�t�caS'::�,�:Ss{da'3:.nl�ã�a: ti°o. ��� �f{;;'!:f. C���viu para' alguma:\ pal:t\'r:l de Ul'U." fui ununciluhl /. mi.1hures {fe _fifis.

ªt>u aSI>�do est�t;cii':""mas sim, à manei _;CCtisa cngraçnd� ela "Ida da gttoJ.e!íi:xilO COlllllletu du ./)sscmblê.ia dos Adventisfas,
....c_,..!:��::;:,;;;:::�:::..::::::::.-=::..::-==-2=:__:::=-'-'fii-�<�----:-"----

iJ�#

Tendo sido feita a apre·
se-::tação de 'ç:lda um dos
novos mInistros Que se a

cHavam acompanhados de
suag esposas, foi ob�el'vada
a solenidade de imposisão
de mãos, oCl.lsião 'em Que,
ajoelhados, Os novos pasto
re� foram consagrado$. Pro
venle:-ttes de vár:os Esta
dos da Federação. >;ao os

"eguintes os novos minis'
tros: Antônio de OHveirQ
Orlando Ritte.er, Neiif
Gorski, Pedro Apoli'r!árlo.
Ernesto Bergold Marquart.
Edgar Bem-old, Antônio Si,
mão Silva, Art.ur oe Souza,

Vale. Henry Freyr<tbend
( americano), Germano
Bdel e Wilson Sarll.

Os Advêntista::l não Orde
nam nas [unções minis te
riai� ele!Dento,; l'ecém-lllÍ
dos rla Sua Faculdade de
Teologia. Depois ele sua

colação' e grau são chama
Os para o trabalho da Igl'e·
la, i'':1iclando enl;ão, o cha'
mado cleJo pastoral, quan
do deverão adquiriL' expe·
riên .ias no campo de tl'a
balho. Uma vez demonstra·
dali suat 'r Pti(\õe,� do ofício
de sacerdote mlnlsteritil,
"ão então ordenados ao mi·
T.i!"tério.

Exames de
Suficiência

Em data ele ontem rece
bemos comunlcacão cio sr.
Plraguahi 1'lvares vaxadn
nos seguintes termos:
Tenho a honra ele comu
nicar a V. S. que, eendo si
do nomeado por ato de 2
de janeiro, do ExcelentíHsi
mo aennor oovemaücr do
Estado. paro. exercer as
runcõe, co Coo�anda1'1te
Gem.l desta Polícia '1J1Hltar
aesumt na mesma data . o
exerci-te destas tunç"bes.
Na oiJol'tunldarlil apre

sento a V. S. os meus pro
testes rta mais alta e)\tlm;1
e apreço,

PJR1\GUAIJY TAVARES
CeI. Com:ndante Geral
Nossos asradecímectos e

votos de feliz eestão.

Recl'bcmo' 'e agTade"c
mos:

Florianópolis, 5 de .jllnei
rQ de 1961
,\os Dh,etore� c I.eitores d"o
Jorl1;t! "O Estado" de Flo-

rianópoli". ,.
Temo� il honra de confu·

nicaI' a Vv. S�. r.:ue toma
ram posse dia 3 de Janeiro
,los cargOIl o oual furam
eleito;r pallJ. a Diretoda da
Ala·Moça (lo Partido Social
Derr:ocrâtico n� ::egulnte�
membro:::
Pl'esldente rie Honra _

.11'. Aderba! Ramos da Sil
va (' Francisco Gl'lllo
Presld6:'te - Ayrton

'Gel'::;on da Silva
Vice Presidente - Clovl"

B, Ferrara
Secretário - Perll·o Pau·

lo 1"101'8>:
2,0 Secrelárlo _ Antônio

Bento
Te_ourello _ Manuel

ROt'l Alves
2.0 Tesoureiro - Renato

Cabral Teive
Diretoí" ele Propaganda -

Hc.:ll'ique Ortlga
CoordenadoreS" Geral::;
Nereu Ghizonl � Renato

Ramos (In Silva
Oradl'lr _ Walter Almei-
".

Conselho Consultivo
Pre!.'idente - AJonso M'a

chado
Nilton Goulal't, Nilson

Goulart, Julio Cordeiro e

Walmor Silva
Esperando, "'o�tinuar

merecendo !l atençao de
V\'. S;;, subscrevemo·nos,

Atcnclo�llme:1 te.
Pedrn Paulo Flnres

Secretário

_pastm·e.o; presente::;.
. Ainda no sábado, às IB 30
h0l'11S. foi levado a efeito °
culto do Pôr do Sol, pela
pasJ.�gem do Ano Novo.
Ne1-<sa oportunroade falou o
pastor J.J. Aitk&:1, prer,i-
1tente da I'lTeJa Adventista
na Américã do Sul.
O programa de sabado à

r:oite foi a apresentação de
um'J. conferência farta

_ ll1€or te cant.ada e ilustrada
com fi. colaboracân do Co·
ral Carlos Gomes, solos.
duetos, f!uartetos e ou�ros
conjuntos como o cõr qe
meninos e côro de homens.
Falou o past r Enoch de
Oliveira dando é:!.fase .ao
tcma "0 DI'ama dos Secu
Ias". "Entre outro� numcl'o�
houve Ul;ll desfile. r�pl'O!!en·
tando u trabalho em ln·
versas partes do munclo.
quando mi::;siO:1ários se a·

presentaram com traje� ti·
picos de ",cu l-""is ou Esla
do, destacando·!"e um gru
po de indios do Pel'ú c Bo
livia onde o:: Adveo::tista�
mantém graw.de número de
escolas e colêgios entre Oi>
descendentes dos Incas. A,,·
sim foi encerrado o cielo de
Conferê.:;cias do professor
Roy AlIan Anderson du,IJn
te aR ultimas 6 noites do
ano, cccforme progra.'í. .ado

no Pacaembu.
Dooningo L� de janeiro

iniciou'se o Concílio de

Ministros r_o Colêglo Ad
ventista Brasileiro, com

uns 350 missionários e pas

tC)re,� presentes.
Na noite do {lia 2 fOI'am .- ,
e>l'cel'l'ados Os trabalhos cul
minan(lo com a SI,mta Co
munhão ou Santa Ceia ao
Senhor, com a participação
dos ministro� presentes. '- •____'

GOSTA DE CHÉl
ENTÃO PECA CAFÉ ZITO

SILVEIRA I.ENZI

POlíCIAS 1&' ,. Ipolícias
O AtGOZ Dl\ S ..\L.\ D'.\Rl\IAS

Quando um Coronel Comundantu se deixa levar por
capitães verdolengos, ou se o leitor quer de outra for
ma: por prematuro» capitães, nada de (-CItO póde sur

gir disso.
A sala d'al'mas CeI. MARINHO que funcionava

junto ao Museu MAJOR LARA RIBAS, era, quer queí
rum ou não, o cartão de visitas do quartel da Polícia
�1ilitar, e /IS visitas de lá não saiam sem uma vista
d'olhos nu sala sempre acompanhada de elogios pela
iniciativa e pel� caprtcbc com que era conservada.

Sala d'a rmas e museu d'arma�, num conjunto har
mônico, Impresaionavam bem e. além disso, alimenta
vnm o nobre desporto da esgrima. Contava sempre com

uma juventude sequiosa de adquirir preparo no belo e

fidalgo desporto dns armas.> Por i!>.so foi admirada e

copiada por Corporações maiores - 1\ Brigada do Rio
Grande do Sul e u Polida MiHta.r do Pnrnná.

'i'radiçâo de luta como 1:1 pioneira du esgrima em

Santa Oatarína Estreitamente vinculnrta 1\ Fôrça PÚ·
blicu de São Paulo através dos Mestres d'urmaa Major
Adauto e Tenente Aix. Sala de estudos excelentes pnrn
lima clas�e que tem o dever de estar familia r-isadn e
conhecer muito bem toda a espéci-e de arma, Mantendo
além disso um templo ctvicc no perpetuar em cada pa
nóplia o nome de um miliciano mario em objeto de ser'

viço, o Museu e Sala D'u rmns não poderiam ter sido, ex
tintos por tolo gesto de "raiva", Tanto assim é, que o

Coronel Simões, na época, mentiu, falseou. tendo até
publicado que o encaixotamento era provisório, Foi em
bora e a sala d'armas ficou encaixotada. Leva, portante,
em sua fé de ofício essa dolcrosn neta de vândalo da
cultura milic.iana. Desde o CeI. Reg-is quando foi insta
lada, CeI. Marinho, CeI. Lara, CeI. Mendes CeI. Mari
nho novamente, CeI. Pedra Pu-as e nté o C�rol1el Cue
des que influenciado pelos mesmos .capitãesinhos qui!"
liquidá·la mas recuou em tempo, todo,s os comandantes
zelaram e protegeram a !':ala c museu que Simões JlOl'
ml:r:!. ';raidnha" política al'l'ebatou ao pntl'imôl1io cu 1-
tnr:ll da Polícia l\Hlitnr,

Floriltnópoli�, Do}ningo. Ij de .Janeiro de 1!)61

Loteria do ,Estado de Santa Catarina
Resultado dll extrat;'ào de se"la'[eil'n:
3.668 - CR$ 500.000,00 - ,Joaçab,!
V"lDO - CR� 50,000,00 - Joaçaba
3.147 - eRR :lO,OOO,OO -, HeI \'al D'Oestl'
6.290 - em: 20,000,00 --' Videira
G,982 - GRS ]0.000,00 - Chapec{,

Banco Intcramericano
oe Desenvolvimento

As.: propostas
Para Que o BHnco tome na devida considel'lIçi"lo

um pedido de cmPI'éstimo, o iui!!l'esl'lado devení pro'
pCI'cionar, POr c�crito, II>; seg'uinte" infol'maçõeg:

1) '�ome, endel'eço e fOi'ma de organização ela
entidade intel'essadll, Se (I !>edido não se des.
tinar ao go\'êl"no nacional, mas li outro ÓI'g:io
público, ê.':te, ou II entidade (IUe o formule em

�eu nome, de\'er<Í cxpiiell' SUtiS relações fi·
nanceira!; e jul'idicl\s '(.om (. gO\'êrno nacional.

2) Uma clel!cri�ão gel'HI do projeto, na (lual fI(!

indique Re se tl'nta ele ellllJl'eellclimel1to no\'u '
ou amplillçào ou melhoramento. de ntividade
jâ em curso.

;�) Phmo de opel'lIçõe� dll atividu(le propO�(lI, r.1

Qual especifiquem, �egulHh caiba: a) tipo e a

,!uantidade dos produtós .
ou !lel'viço,,; b) os

mercados contemplados e o volJlme de venda
esperado, indicando·stJ as bases em que ile

apoia esta estimativH; 'e) o tipo e a fonte da.>:;
matérias pl'imnfl; d) 11 disponibilidade de
tí-ansjlode e dos olltros' recurflos nece;l;;ários;
e e; os plano:.; de administrllç:1o.

4) Gusto aproximado do pI'o.ieto, com os totais
das diverSas categÓl"ias de gastos e indicando
se separadamente u!'! nece;j!;idade,., em mONtl
estrangeira e nacional.

51 Total do empréstimo soli.:ilado, especificando
_se detalhadamente :t aplic�H;ão que se Jlretend�
dar_!he e o plano cle amorti:o:açiio proPosto.

li) Totais e prazos de amortizaçlio de outro.':, fi�
nanciamentos considerados; p08;.;i"cifl fontes
de recursos com que confa o pl'oponenlf', in
clusive a Slla próprill conb'ibuiçào.

71 Calculo dos l'eSultlluoH financeil'08 espel"�do.�,
inclusive quando seja () caso, 11 e"timati"n da�
rendas, 'dos galito;; e do'! lucros anuai�, nos

três primeiros ano!' dc' operação; l'ellltól'ios
financeiros dos últirno� trê!l anos, ini;lu:-;ive
balan(,'os e demonsll'!lt)ões cle conta!'! de luCI'OS e

perdas.
8, Cópia de qualquer estudo que se tenha feito

sóbre custos, mercaclofl. pl'eçoil do!; produtos
ou sel'viço$ da eallcCl'réncill, exequibilicL!de
têcnica do projeto c qualQlIer nutra infol"llla
çi'ío que contribua I)am se julgnr <ill pOi-lflibili
dade de sua l'ealizllçflO, sob os !)onto� de vist:!.
c:>onômico e técnico,

O) Se faltar ao proponente qualquel""- dado de
interêsse, econômico 01: de nntl"lI natureza, in_
dicar os planos que tem para obter e propor'
cionar essa informação. Deve o proponente
esclarecer, outrossim, se deseja a colaboração
da Divisão de Assistência'; écnica do Bnn-eo e,
110 caso afirmativo, se cstá em condições de

financiá_la, no todo ou em parte.
AS EMPRESAS PRIVADAS DEVEMO FORNECER
AS SEGUINTES INFORMAÇõES A'DlCIONAIS
10) Esforços feitos para obtel' capital tlü outras

fontes,
11) Referên-eias bancárias e comerciais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


