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Desenvolvimento do Turismo
em Santa Catarina
A isenção de impostos e outros favores

fiscais para a construção, 'em Florianópolis,
de hotéis e balneários, além da reforma dhs
considerados aproveitáfeis para o desenvolvi
mento do turismo, são preconizados pelo Co
ronel Lara Ribas, que preparou, hãpouco
pormenorizado estudo s ô b r e o assunto,
apresentado ao Seminário Sôcío-Econêmice
de Santa Catarina, sob a presidência do in

dustrial Celso Ramos.
Salientando que a capital catarinense

tem inegáveis condições para estabelecer flu ..

xos turísticos internos, através de programas
raeionalizados, observa o CeI. Lara Ribas
ser de grande importância, juntamente com

as providências lembradas , a construção de

paradas em pontos tais como os morros da

Cruz, Pedras e outros.
Conclusão de Rodovias
Conclusão de rodovias dr

grande curso, como a BR-
36 por exemplo, que vir!
dar acesso a Florianópollll,
p9.s�ando por grandes cl
dader catartnenses, é um

dos alvos do turlsmo, regto
nal. Além disso, a êonsEru
ção de outras rodoviãs que
levem os turistas às rente,
termais são recomendadas
com ênfase, encontranão-se
neste capítulo as Que cen
duslrão às cetcías da Impe
ratriz em Santo Amaro:
Guarda, em Cubatão� A

guas Morna� c estação de

água� do municlplo de São,
õnrfos.

prestou uma série de escla
recimentos 'ao plenário,
Como parte preliminar

para a fixação de uma per
feita mentalidade turística,
os parelcipantes do Semi
nário decldiram propor, a

promoção de ampla cam

panha publicitária em tôr
no do assunto, informando
às autoridades fie todo o

pais sõbre aa atrações tu
risticas da Ilha de santa
Cntnrma.
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(Texto na 7." pág.)

Melhoria da navegabUi·
dade da Bacia doUruguai

Comissão de Turismo
O estudo apresentado pe

lo Coronel Lara RjI:,I:!-.s foi
complementado por um

ante-projeto de lei desti
nado a criar uma Coil�o
Municipal de Turismo em

Florianópolis, O futuro Or

gão teria como orgão 'exe
cutor um Serviço Munici
pal de Turismo,
A iniciativa entusiasmou

aos }1arUcipantes dotlemi
nário, principalmente aos

representantes de Florianó
polis, tendo estado presente
aos debates o jornalista
Aramis Amorim, secretário
do presidente da Comissão
Brasileira de Turismo, que

A melhoria da!'! condições
gerai!,! de navcgublJi!ltinde
da bacia do Uruguai no seu
trecho catarlnanas, foi um
(los temas do 'Sern:nál'io
l?óclO-Econõmico de' Sant'a
Catarina, Tal provilkincla
segundo as recomenãações
feitas à dírecân dõ" Semína
rio, deverá ser complemen
tada com a implantação
de portos na área, rJara a
tender ao escoamento da
produção do Oeste catart
nense rumo aos grandes
mercados externos do Pra
te. Acreditam os Jféritos
que a concretização desta
mtcãittva poderá modificar
por completo a feição do
vale do Uruguai em sua

h����c�a���er�dúS:l� �:�
nâmlca de carnes e produ-

R-eara-O dO Pres,'dente �;��'),;�':l�n�e;!mn��:�!l;ro. ,��f.ty�:i;;��
� U U nas, a momentânea necesstdnde de re-

nENATO BARBOSA .: s��tro etettoraf através de uma legeu- �

Percorrendo o país de quadrante a

guadrante, o Sr_ Janio 9uadros prov_ou
a Na�ão a verdade contida no enuncia.

do de que se póde e se devfl �azer po.
lítica, sem a selvagem brutalidade dos
resvalamentos para os alagados fatais
de partidarismos exacerbantes_

Ere��r;lg{;9�3-37�� () ��ri:�r�ov���!��
te paulista teria sido eleito Presidente
da República cl)mo candidato avulso, e

c9m votação m�lito mais expressiva que
a obtida a 3 de outubro de 1960. Sua
presença, por vezes desconcertante, no

cenirio da realidadot brasileira, - tan
to no que tange a métodos, como no

concernente á imanência de valores -,
imprimiu ás l'espetivas reações qual
quer coisa de ilocrático, no conceito po·
lítico'do bem público.

Em Santa Catarina, o Presidente
eleito apontou tôdas as nossas carên
cias. Imensos defeitos

�OrgnniZação���dti�!o ��r�)���,�"r;t:s s 1�!��\1��: ��
subdesenvolvimento desta área p:eo·
etonômica. Fustigou, bravamente. des
preocupado de melindres dos acompa
nhantes oficiniil, erros a mio serem re

petidos. Em fao.:e de tudo isso, e conhe.
tendo-se a formação moral e o sentido
político de serviço li cousa comum do
Govel'nador Celso Ramos, somos insen·
sivelmente conduzidOfl a garantir, sem

��ceeig Ê���do ��c����aerã�i�O: c�ef1�rd�
Rxecutivo federal, q maior soma de es
tímulos, na m'gente arrnncada contra o
défici! geral por nós a.presentado.

Que secl'et�missos de ar·

razall}et:lto teria, porventura, fil'mado o
Sr_ JantO Quadro!! cl)m essa UON mi_
xuruca de Santn Catarina? Com o POC?
Com.o I;'L? Que aterradoras promessas
de vtndlCtas coloclLna tão cauteloso e

arguto homem público no tabuleiro ca
tal'inen!!e d� negociações politicas?

Mesmo os que não se lhe afeiçoaram
á candidatura, nós, catarinenses, para
servir ao Estado, deveremos, sem des
persona!izaçõei> chocantes, seguir a se
rena e patl"lótica ad\'ertência do Gover'
nadar Celso Ramos, quando, abordado
pela imprensa, esclareceu, há ,pouco,

:��:h�����di��� �e����I�:�fe e:!adi{!!
pública, - hoje como no passado-,
diretriz reaconselhada nas recentes ma·

nifestações recebidas do povo l&,jeano,

Reagindo contra (l clamoroso inven.

ká:�o�a c���i���:�:d;� ej���ntQ'u�dl�b�
.

ao assumir o governo de São Paulo,
transferirá ao crivo apuradOr da Justi_

�� : �a���ae��ád:r��zde�-, o P�fmÍ��ár[e��
abusos, para melhor prestigiar o inte·
rêsse coletivo. A salvação moral do país
dependerá da ,<;uperioridade de reação
política do Presidenle, diante da con-

���:�r�. �Cl�:i�!r aSq���l�S�âa�l:l?á,n�
sejam quais forem as vicissitudes e os
cêrcos de desalumiadas perseguições
,partidárias -, comportamento de esta
dista autêntico, desinteressado, e mes_

�r��:I��:OC�19hg�iJ:>al�{e�emrl:fJl��s dde�
domesticismo cos nossos partidos polí
ticos.

Entre as fôrças ('oligadas para a vi.

��l��a d8a�:;'i�a<!,ISOo �trC°� �i"uL.amNad�
obstante, se mantiveram elas resolu
tas, - a despeito de eleitorado por ora
muito pequenino -. ao lado do Sr. Já
nio Quadros. A verdade é que não ha.
viam ineQlD'patibilidades de Ordem éti
ca, dezautorlzadoras da referida con
duta das respetivas comissões diretoras,
ou gabinetes executivos. Além do mal8,
pela discreta �tuação, e bem -cubadi·

��I�S f�i ac�i::��. �oP�'[�l'!�g�'tt�tt� ���
tOdávia, havei' t'ido contra o 81', ,Tânia
Quadros,

tos derivados, que jã en

contra substnciais praças
para diversos tipos fabrica
dos,
Este foi um dos méritos

fundamentais do Seminá
rio sócto-aconõmíso de
Santa Catarina, permitindo
aos homens de emprêsa e

educ'...dores, acmtntatreõo
res e técnicos, uma (TIs
cussão franca e-sCm ro

deios de todos ospreblemas
qu.._e. ínteresam à integra
ção ec8nômica regfcnal. O
certame urgiu como uma

fonte de renovação dê es-

pcmncas oscnentes. Mais
de sete-entes participan
tes a�estaram, ,lWl-_ Florla
nópcj ls, uua crença no fuu
ro do Estado, que contando
com 's� classes produto
ras, muito poderá conseguir
em pequeno espaço de tem
po, A complementação des
ta obra se i',uã. com a me

lhoria das éoridições de vi
da das populaçQ� rIbeiri

nnae, pl'inCipaLnieqt,e no

que tange aos serviços ue

tnterêsse coletivo, como

água, esgotos e energia.

Nova Sugestão: Não Vender Fiado
Prezado dr, Jú Ramos
DD. Diretor do .rornnt
"O Estado"
NESTA
Li outro dia, -�Q ';ot'unl

"0 ti:stal1o" a �I Te_:;posto.
ao comerciante que sugeriu
ii idéia do "Nâo Comprem
Maii' Sêlos".
conresso Que gostei bas

tante ela idéia do micolega
do comél'Cio e ainda muito
mais rjJ: si resposta, po�
que eu também não estou
comprando sêlos,
Só vou ('omprar no mê�

--

".' -�'i>..----
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Um. Médico Para Cada Município
Um médico para cada

muna�ípl;.o catartnenee, a

companhado de uma !,!n.
Iermetra de saúde públl
cn e de uma assistente so
cial ....,- eis a solicitação
que ma is fôrça teve dentre
tôdas as feitas por técni
cos Que estudaram os

meios de dar ao Estado
sulino condições plenas
para marchar rumo ao de
$,envolvimentQ e vencer as
dificuldades que mais are
tnm sua populacãc. Isto
ficou aprovado. depois d
debates demorados, na

subcomiesã-, de Saúde
Públiea do Seminário Só,
cio-Econômico de Santa
Catarina. realizado em

Florianópolis, na primeira
semana do mês em curso,

O Que ficou deliberado,
na recomendação número
dois, é: "ampliação do
quadro de pessoal técnico
fio Departamento Estadua l
ele Saúde, da Secretartn de
Saúde Pública, de modo a

-c ter: fi') - um, médico
�nlliLill'i!'.ta, no mtntmo,
um cada município (uni
Jade sanitária): pôsto de
'snúde ou pôsto de pueri
cultura � somando ses
senta clinicos ; b) - uma
enfermeira de saúde pú
bltca para .cada dez mil
habitantes, somando 198
profiSSionais da especia
lidade; c) - um asatsten,
te social .nara cada grupo
de dez mil habitantes,
somando também 198 es

pecialistas, desta ocupa
ção",
A ampliação em. causa,

explicou à reportagem o

coronel Lara Ribas, um
dos participantes do cer.,
lame presidido pelo indua
trial Celso Ramos ficará

subordinada a duas me

didas complementares de
alta tmnortâncta: 1)
pagamento de uma con,

dlgnu remuneração aos
profissionais em questão,
todos de nivel universitá
rio; 2) - organização de
11m sistema de transpor
tes que lhes facilite agir
em todos os setores de
suas áreas de trabalho,
ajudando ao povo nos me
nores problemas sanitá
rios, efetuando um traba
lho constante de pregação
junto 1\ camada menos es,
clnrecídn Que vive no in
terior.

- Com êstes deis ele-

�e;I�/ a�����os d�cC����
Cm-valho, que supervísto,
HOU os trabalhos do Semi
Ilál'io Sócio-Econômico -

serü possivel: ter-ne 11m
rendimento pleno dos pro
gramas pr-evistos pela pró
xima admíntstracão ro.,

atonnt. Além destas pro
vidências, o Sefl'linário
alnrln aprovou uma reco

mendação no sentido de

cl�:tfls:Jae�\�i��s a�s�:�r�l1�
andas material necessário

��'aseuas a)��ai��:at����:
1J!O, fornecendo-lhes, pr-ln;
CiPA Imente, vacinas, soros,
antibióticos e material de
t'Íl'ut:gla de urgência em
quantidade bastante para
Qualquer emergência. Des
ta forma, o Seminário pro
curou cuidar do homem,
dirigindo para êle sua

atenção· em quase todos
os setores, pois que não
se poderá compreender
desenvolvimento sem o
:1)1' ii frente de tôdas as
inicln tivna.

�H�::Jl��"qu:ndg,,�,:� . Café Brasileiro Melhora Ifel'e�, fJl�I�Q�z!C'�n �l';!:-�" �

_' . o;· - 1
" _

;�i�{1�ii{�;;;':� Põ��� no Merca�o_ Alemão
minado setor da admlnls-

'

tração e�tad�<ll, à curto O Consulado Geral do Brasil em HambuI'go, em

r�',ago, e em pequena esca-

��': '��f�l����Õ��,E;�b����a�':�:�a!�\;reaoo�!��;c�:t��
n-e�t�o��el��mosP��!�'de Çjg�� café na Alemanha, dando especial realce à que!>tão do

vêrnd no sr, Heribetfo Hul- incremento do consumo e m I"I\zlio do -rebaixamento de
se, tem sido procurado por impostos naquele pais, S�l1ndo a l}ublicnção, em julho

ri��OfJri��'!:asraa�o��o�::; de 1953 o impõsto na República Federal Alemâ foi re'

em fornecer para o Estado,
duzido de DM 10,00 parn DM 3.00 pOI' quilo_ A receita

em granele escala, mas pa' fis�al proveniente do café, que era de DM 560,9 milhões
ra receber o dinheIro no no ano de 1952, caiu pal'a 01.1 �40,G milhões em 1953 e

governo do sr, Celso Ra- para DM 304,5 milhões em 1954, Em H155, entretanto,
Inos_ • ocorreu um aúmento Q.ue se tornc)U sempre crescente,

PI'��{PIO�e�ãOa�si;áo, c�� tendo acusado em 1959 o to�al de DM 644,0 milhões. Pa

muita di�Poslção para ven-
ra o ano de 1960, fi expectativa orç,'mental era pOl' vai·

der Ciado para êste gover- ta de OM 693 milhões, devendo em 1951 chegar a

no, porque tem conheci- DM 705 milhões,
menta de que está havendo
muita .malandragem nes-

�as compras de ultima ho'
ra e bem assim, na entre
ga das cob/as compras ou

adquiridas, e ainda porque
dlvel'sos fornecedores seus

conhecidos, já desistiram
de vender 'fiado para rece

ber mais tarde, etê_

riz�n��VI::seqUc�; �a���
mêrclo é 1.,_ seguinte: Será.
que o sr, Celso Ramos. Cle

pois de assumir o governo,

���asmc���!�, ��;i\erfg�:;
ou examinar se. as merca

dadas os obJetos, 01; vei
culos 'enfim, todas as coi
sas c�mpradas, foram real
mente entregues pelos ven-

de(lores? ,

Na espectativa cra sI re!;

posta, agrade o

Amigo at,O e obrig,"

(NOhle !l-JlCJl:lS para efciio
de rO(lação).

Buscér�.pés
Entre as entrevistas dos srs. Celso Ramos e Heri

berio Hulse corre uma diferença: o primeiro afirma e

comprova o que diz; o segundo apenas afirmn_
Ao jornalista do DIÁRIO CARIOCA, que o entre

vistou, o futuro governador ent.regou um DOSSIER
completo, sontendo a pro\'a provada das suas declara_
ções_ O atual governador não pode fazer isso, porque
as provas apresentadas são ATOS SEUS E DE SEU
FTLHO_ '

Para i!idHas terá que engolir tudo o que ambos
fizeram.

E como isso não lhes é possivel, ., o jeito é sail'
mesmo pela mentira, A dignidade do cargo, estnndo
morta, nada lhe merece.

Daí a mentiralhnda, a varejo e por atacado,
Como fim, é de inCinila m('lallcolin",

Loteria do, Estado

Pagamento de

Prêmios
Na Sêde da Loter(; do

Estado foram pagos os se

guinte� premias maiores:
Um mjlháo de cruzeiros ao

sr. Westphal Neto, residen·
te om Lnjes. referente ao

bilhete 1225, extração Q-(J
25 de dezembro p,p,; Qui"
nhentos mil cruzeiros, ""i

lhete 1395 de 16 de nezem
bro p.p, ao sr. I!'ineu Di

Do.l1eni<:o, -vendido pela
Agencia de Joaçaba; Qui·
nhento� mil cruzeiros ao

sr. LeopoldO Xavier,
-

resi·

dente em Pomerode, cor

respondente 1'>,0 bilhete
1757 extração de 9 âe de
zembro p_p.; Quinhentos
mil cruzeiros ao sr_ Ger

hard Nelson Appel, bilhete

3992 de 26 de novembro
p,p. vendido pela Agenda
de Brusque e Quinhentos
mil cruzeiros ao sr. Nelson

Jayme Schweidzon, 'resi·

dente em Florianópolis, bi-

i�e�� �:�en��;�o.��g, do dia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.. Or. Pires ços de maqullage.
A limpeza UtI .pere é a base Quando se estiver em face

de qualquer tratamento de de um� pele normal ou Deu
bele�J. não é exagero enr- Ira e que é facilmente reca
mar que uma cútis perfeita nhecida pai" não hã aumen
necessita ser lim!� com to- ia nem diminuição de secre
do o esmero. .

cão sudol'ipar'a ou eeborreíco
TEL.�I" ELlTA, Miss Aer;---- dora, está passando rértas Como aa peles estão elas- aconselha-se a lavagem pe-
náutíea do Rio, Está Clr- 11 _ E por falarmo$ em em sua terra natal _ Te!- srricadas em quatro catego- la manhã com agua e sabão
(lulando Em-Nos.":). Ciíladc. Brasília, os brotos Jcseare. 'ma é a hospéde n. 1 do rias diversas é rogtco que e- líquido. Antes de ueíun- usar

�x-x- e Lilia, estão mesmõ ucon- Lúx HoteL ja também diferente o modo um creme de limpeza 'do ti-
I _ Nota-se que o clubo tecendo. de jimpá-las. po Juído ou então uma rocêc

do ramoso cantor Billy Ca- _ x _ x _ 13 - Estamos informa- Vejamos em nnuae gerais tcnrca e refre!"cante.
.

paro, está aumentando em 12 _ TeIma ElIta a baila- dos que deverá estar üir- como se procede, De inicio Finalmente resta explicar,
nossa cidade. rtna catartnense qUe no culando em nossa cidade estudaremos a pele gorduro. a limpeza de uma pele mista

_ x - x - último certame para Miss nestes illt,imos aias o muí- "a que é aquela que secreta a qual devê ser feita com
2 - Partiu para uma G\I'..mabara deu rlores de to comentado cronista da uma gordura mais ou me- muita atenção pois necessito

temporada r.r� praia de cabeça "a Comissão Julga- cidade de Lajes, Caio! 110S abundante e onde o em- ',uidadOi: diferentes para o
Cambqrlú o jornalista Pau' jlrê�o de agua e sabão eo- ou os lugares onde se apre.
lo Costa Ramos, Sindicalo dos Condulores Aulônomos :�; I:=�;ã, b�� hO�:��a��� �e�:��c::�ata g����ro�;p:���s
3 - Ei<tamos inf(lI'mados , R· d' .,.

I
excc��o de o!eosidt;de tse- ue pele num só rosto e, as

de que esta ii a Semana de Velculos o OYlartos borréíaj preferir um sabão vezes, embora excepcrcnct-
das fest�<s "Gtamcue' Im.::j. q�le tenha' na sua composi' mente, existem todos ce ti.
penal do Sul du Pais, ne- ' NOTA DA DIRETORIA' I

eao sUbstânCI:l� m�dici�ais: pOs de pele rjtormaf sca,
sejamos aos seus prometo- ! enxofre, resorcmu, �ub}lma· gord.llrosa) numa única e
res muito êxito. O Presidente do gtndtcato, dos Condutores AlltÔHO-ldo. Ao deitar aplique uma determinada cútis. 'Geral'

-x- x- mo>! do Veículos Rodoviários de Plortanôpclís, tem a, loção adstringente) da se- mente entret t 1
4 _ Realiza-se hoje na ,!trata satisfação de levar ao conhecimento de todce ost guinte forma: corocue um mtsa �e aprese��a°_go�du�:s�

cidade' de cnctume, o en- morurisfas autônomos c demats pertencente, à classe o pouco do prepar'ado num pe- na testa, nariz e queIxo e
la:e-matl'imonial da srta, �eguinte:

"
., " . ,jllaço de algodão hidrlfl!o ou seC'a nó resto do rosto.

SÔnif;l. Balslni com o depu· . 10 - De:-;dc vanO>l meses vem a dll'etona dC/üe SUl' mesmo cle gaze e pas�e·o em A própI'ia lógica Indíca o
tado Adernar Ghizl.

I
di.-ato �e empenhando nu.m ál�dl1o trabalho para obter l todo � rosto renovando o modo de limpar uma pele

-x-x_ do Gúvel'uo_ do Esta<!o /� Isen�80 _do pagnmento do [m· algodao e a gaze sempre mj,;ta e que ti a lavagem pela
5 _ Quinta'feira, ores· PO$to do Selo na pl'lmell'a op�raçao �n�aJ de tl'ansfe.! que fôr preci�o, A limpeza ã. manhã com agua e sabao

taul'ante .do Lira Tênis" i'ênci:� de veí�lllo�p,al'a motOJ'lsta PI'Ofls!:Ho�aL. noite e uma absoluta necee-!nos locais oleosos e ao dei"
Clube inaugura' a sua ião � 2 - Apos .V�!'iUS e pl'olongada" g��toes JU�ltO a�� ,;idade especialmente nos, tar usar uma loção adstrin-
espera.d:r "boite". I

"enhores Secl'et�l'los de Es�ado;o consegult� fi dlretorla lias de hOJe em que .. $ mu" gente na!" partes f;eborreicas
-x-x- que fosse expedIda a Port�I'la N 762,

.. d� 2_ �c,de7.embro 'here;; usam durar.te multo'e um creme gordm'Oso Ou
6 _ O movimentã..tõ Luiz ·:le 1.960, �ue se acha ,publicada no DlarlO Oficiai do Es' �empo, cre-mel. e pó�, que 'oleo uas zor,ldS ,�ecas .

Henrique, foi ;::-ota. ·ãlv.l na

I
lado ')�o dla �2� d.e d.ezembro, d,� me�mo ano, � fls, �' .)bstn�em o� púros� -!rma pele

I
NOTA: - Us nossos leito·

anlm:.'W.a e elegante I'eu·
, ....� K,;ta, �!l�lm: de, p.I1.lbcnf; a la,borJosa daS!� "ue nao possa re5pirl\I' pejo re� poclerâ'o ,;oUcitar qual,

nlã,) de domingo, no� �:l' de m�t�lIstas PI.�flSi';I0na.I,s. d,e �o�o _

o �,stl\�O de S;n,,� me no;; duran�e ns horas rt'· cJuer conselho sobre o trata.
lões do Clube Doze' _ Não Cahllll,i<�, par mal� ,C�gl\ lC1VI?dl'Caçoo \ltOrlOi'W, .quc \1 servadils ao ",ano estal'á, des· menta da pele e cabelos ao
tem dúvida; Encofifro do� '3 f��d�3���li�{:,�:1��'{�g�0 :e��\��al�:r�\T� ;��I, �;��'11h;� tin,ada a enru�'_r e envelhe· :nedico especialista dr. Pires,

Brotinh�e tml�rc; �esmo beneficiar da", regl1Jiafl :IIi contidas ê condi�ão e!lseneial ee�co� uma facilidade,
_ la rua Mexico, 31 - Rio ll�

.

para a ro o an a.
" primordial que seja o motorista. dE:\'idamente sindica_ pe ee se�af< e qU,e sao, Janeiro, bastando enviar o

-x-x-
li:-;ado, que possua apenlls um "eícuJo, que o utilize no :�����:: q��d;�: !:�d�anvc��a� Ipresente artigo deste jorn.:11

st:�'ã-p�:!:a �e':o�:b.:::: exel·.ieio. da PI:ofi:"!l�o e q�le eflteja em dia com seu;>
pela rn-anhã. Ccrn 'àgua e se� : ;e:;:s�:�ço completo para

muita gente prêOOõpado _' (Oml�l�o�S�o��e:;�i�I����lO mandarâ dai' dlllplu divulg(l' sa�ão. Aiimpeta ã Tundo é

O broto eleg;mte do Brasil, \::io !l Portaria N0 762, pal'a que o,: senhore", moto1'Í!lta5 felt.a por melo de um creme

tem sabido ostentar o- tiulo profisf'-ionfli� posf<am fie \'alel' de tal direit.o, Ill1ra o que, g�l'flUrOSO, Que se �em, mos·

QU6 'Ia Belacap recebeu. � encontrll n dil'etQriti de!lta ellLídaàe !l'parr.lhl'ldll ,para I hado .oUl1to eficaz, A noite

,ttf'nder :\O� );eu� fl5floc'iado!;. lusa:' .um oleo de qualquer
Fh'll'ianópolis :� de janeil'{) df.!o 1.961

I
es�ecle. (mineral, vege'tp.l 9u

,

Vilalino .Alexandr:e Pereira .Immal) para l1ber�al' ,] p0le ...... _.....

Pl'esident'e de todas as impurezas e tra·

8 - A famo�a orque:;;!'a
"Suspiro de Espanha", a

contecE'u nos salões do

���E,�:���o�â�'!�:ga� -. Or�ena�ão �e Ministro Anventista -em SlO Paulo
9 _ Lenfnha B.luer esta Os Ad\entIstail n.io Olde tl<]oe".lO ofíCIO de �aLel(10 plesldente da IgleJIl Ad\ell \enbstas mantém glnndc

cilculandÕoe-m nossa cIdade nllm Ila� fl1nçõe� rnlnJste ;te mllllstellal, são cntllo OI 'tuita na Améllc.1 rIo Sul númelo de escolas e colé
dando sbow de elegânCIa. I J�IS elementos l'ecé01�l:mi denudos ao rnlllistérlO

I
O prognln1d de Habaclo à gl,OS entle aí! descendentes

-x-x- (l�H da Sua FaCllld.lde dei A ceIlmõnlll de otdenll' nOite fOI n lpleslmt,H,:ào de dos Tncas AS!llm fOI en

10 _ Prepalase a sacie- Teologia DepOls de sua co.1ç;IO fOI pI.ltlLada por 110 Ullla conferênclH f.lrtamen c?llado {j Ciclo de Confe

dade, poht!�os e õpovo em Iflc�lo de glau s.io chamadus I dos llastõles 11Iesenle!l te cantada ,e Ilu"'llada t-om renelas do plofessor Roy'
geral, para as '[randes fes J)aHI o tr,lbalho da Igreja I .-\mda no saba.do, It� li _colabOlaçao do �ol<\1 Cal_ �1I�n And�rson. durante 1tS

,)_�, de posse õo novo' 00- iniciando então o chamado 18:30 horas, fOI !evad() ii, lo:; Gomei.;, >;OIOH, duetos, ultimas seis nOItes do ano,
vêrno do Estado _ O sr, cido p.'lstoral, quando de'

I
efeito G culto do Pôr do qllllrteto!< e ou�ro" conjtl�· conforme progl'amndo no

verão adquiri)· experiências Sol, pela pas!"ugem do Ano los l'O�O () t: coro de menl' Pacaembu.
no campo de trabalho, Uma' �o"o, N'essa oportunidade !lOS e coro de homen,.;, �al.ou
\'ez demomtrad;lS SUIl.!'- ap- faloll o pastor J,J, Aitken, o pR�tOl' Enoch de OIi\'ell'fI Domingu 10 de Janeiro

drmdl) ênfase a.) t�ma "'0 iniciou"se o Con,cílio de Mi·
Drama (lo:; S&'-1I10:;", F.nire nistros no Colégio Adven·
OIlt1'U� números hlll1ve lllU lista ;Brasileiro, com uns
df'Mile. reprtl!lentllndo I) 350 missionários e pastôl'cí=I
tndxllhn em di\'er:-;a" P,ll" presentes, Na, noite do dia
éS do mundo, quandO mis' 2 foram encerrados os tra'
;ionúl'ios se IIpresenhll'am balhos culminando com a

om tl'ajes tipiCu); de :,;eu Santa Comunhão ou Santa
)ais ou Estado, de);tacllndo' Ceia do !;)enhor, con\ a par·
e 11m grupo de ín(!ios do ticipação dos ministros pre-

....eru e Bolívia onde O;< Ad, 1 sentes.

1 : Agradecimentoj Ret()!'llando à I�aje;;, :I hlinha tena, onde_ plll��arei :I

.!i' residir lIúramente, qucro de püblico, agradecer :I toda!.;
,J

a,; pe:<;;oa:; amiga", 1I0!" colegas de Academia, aos dis'
tintos prOfef'-!\Ol'e!< pcli\ amizade ",in cera demon!.;h'i\c1a

en'luanto aqui residimos.

17'i��il�iíi���i.�íi��;iiP.;
f:m e»pecial. n(!,<�e ültimo pel'iodo, em {IUe atl'ave;;'

sei lào inesperado golpe, agl'ade�o a comPreensáo e a

� colaool'llçilO de todo� o;; amigos, incluindo a dos SI·S.

I
Deputados a da classe médica e a do distinto C01'pO de
funcionários do IAPC.

���=.i.i������tti����
A todos, com gratidão, coloco minha residêndn li

2itlpo!lição em r�Rje",.
I Mn.ria .José R, C. Nicolleli

CURSOS ·INTfNSIVOS DE INGlES

Ftortanõpclíe, Terça-feira, 10 de .Janeiro de 1961
-----------------------------------------
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V conlecimenlos Sociais

C��I ��.__._
ANIVERSARIQS ara. vda. Welfrida Lacerda
GAL. PAULO W. VIEIRA da Rocha e funcionário do

DA ROSA Instituto Brasileiro do Ca-fé,
Com imensa satisfação Te- em Paranaguâ, com a gentil

gistramos na 'efeméride de e prendada srta. NeUy oon

hoje, mais um aniversario çalves Schmidt, fIlhU! do sr,

netenctc do nosso eminente Dilermando Schmldt e de

conterrâneo e particular a- sua exma. eepôsa d. Córn

migo sr. ,General Paulo we- Gonçalves Schmtdt.
bel' Vieira da Rosa, da re- Serviram de testemunhas
serva remunerada do Exércí- do noivo, na cerfmôn.a re

to Naclon4.ll. IIg10sa: sr. êcnues l:trBêiro
O nataliclante, figura de Santos e srta. Lanil Fernar

proa na política cetannense, des Lacerda, representando
nas últimas eleições para Edith Ribeiro; Eraldo Cor'
Prefeito da CapiUaI roi can- âetro Lacerda e sra. svrene
rtídatc e, embora não se ele- FI'auÇI-l Lacerda, vinve wel

gendo, conseguiu expressivo lrlda Lacerda da Rocha e sr.
número de votos, Na dn-ec" Hera!cy França Lacerda, Na
do Partido Libertador que certmônta civil: sr, Miguel
conduz com mão de ferro, Ardlto Ribeiro e sra. Nadine
vem fazendo alta política. libell'o Silva" representeüe
arregimentando cada vez por HnJllta França Ribeiro;
maior número de íadeptos sr. Acácio crua e si-a. Caro
para a agremiação de Raul Una Rocha OrUz; sr. Ader
Pila, bal Gustavo Sclunidt e sra.

Colaborador dêste jornal, carobna Stella orna.
seus escritos são recec Test.emunhas ca noiva, !la
muito bem, já pela língua- religioso'
gem clara e estilo bonito, jâ erta. Jane Schmidt Guí-

pelos ':.onceltos emitidos, marfles e o IJr, Ayrt6if,Clay-
Na oportuni!lade da data ton Schmidt; Tenente' João

de hojc, que lhe e tão grata Paulo Guimarães e sra,
muitas serão ai: homenage-ns Nelly Schmldt Guimarâes;
de Q.ue serâ alvo, por parte sr, Jose Gortçalves e

de seus amigos e admirado· AzeUntla. Oonçalves<.,_
res, as quais nos associamos No civil:

formulando·lhe e a sua digo Sr. Nerl Moura e sra, An·

níssima famm" os melhore� drônica Mom!t.; sr, Vitor
votos Ile felicidades, Meyer e sra, Violeta Meyer;

.:;rta, Teima Pereira e Anan
FAZEM ANOS HOJE: Pereira,

_ �r, Antônio CarloS Boa- Os noivos, após as cerimô-
baid Brlma alas seguh'nm viagem para

_ sr, VaImor Delfina de Curitiba.
•

Souza Ao novel l'-U, que fixarâ
_ sr, Altair Rosa l'esldê-.-ccla na cidade de Pa-
_ sra, Nancy Rosa, ema, ranaguá, nossos votos! de fe·

espôsa do sr, Artur Rosa !icldades, extensivos aos

:��:�a�::s�:� �o�i;:da�e; I �:�C���!��'
local a C1uem apresenta- Está em festa.!l o lar do

mos 'noss'os votos ae reli· senhor João de J Carvalho,
cidades.

-

, do alto cGmêrcio p�t"a. Ca-
_ menina FátIma l>elam- pltal e ::llJ.l, exma, esposa d,

bert FilIzola Ial'a Camp05 Cnrvalho, pelo
_ sr, Reinaldo dos Refs Lo- na�cimento do galante me·

bo dno, ocorrido no dia 7 do
"

corrente e que na Pia Ba·

ENLACE l\1ATRIMONIi:'t tismal receberá o nome clc

SCHMIOT - ROCHA Luiz Antonio.
A's 10 horas de !anteontem, Aos pais de Luiz Antonio

na Catedral Metropolffana, os nossos cumprimentos com

���:���la�:m�:eCh���!a�: I ;����ads�l!�I,iCida�s �o rc-

OSVALDO MELO
HEDAÇAO D "O l!:STAOO" - Começou cá por eu·

�n uma azáfama tremenda, Balburdia. Tudo d'es(\rruma
do, num palldemônio de assustar,

Á primeira vista até parece que houve briga feia
ou empastelamento da reda�ão.

IXada disso, O pessoal de ('asa não briga enlre si.
Unido no sofrimento, lias decepções é sôbre tudo

nas alegrias como esta de pl'incipi') de ano,. de política
nova, de cufOl'ismo I)el!sedista.

I:; qlle a' Redação \'este'!\e de no\'o,

Fogo na roupa.
Pinlol'cs em todas as SHI:IS,
ClIl'Jlinteiros, arrumadores.
Tlulo 110\'0, Novas sala", anumaO:lS á b�se de bos�a

nova,

O 110\'0 tem ('heiro de tintas,
Mobiliário, tapetes, um com'ite, lia tr�balho erd am'

biente �adio.
Assim mesmo trabalha-se em qualquer {'ant!).
Onde haja um lugal' \'ago.
Primeiro, o dinâmico diretor,
Chega 'C'edo. O ,primeiro a tomal seu lugar.
Maço pe cigano na mêsa, filtrafumo do lado, uma

baforada gostosa. Ri pr'a dentro, Antegozando.
Depois, l'ctf'Za os muscu!os, aPonta e começa \'fre·

rhando",
Zin" ,tá.
Bem no alvo.
A seguir aPl'oveitando o foguinbo do

dinho", esco,rva o "busca'pé" e lá \ai ele zunindo api'
I:mdo em ziquezaglle!'l e pum, com o estouro da bomba
final.

\

nn lima" ol'dens, o Domingos suando diz que tudo
,,�lú O,IC e lá �e \'lli, descendo os 24 degl'au-s da es-:adn,

Os l'edatOI'es \':1.0 enll·ando.
ProcllI'all(\o onde pOi-lsam escreveI'.

AI'I·anjnm·se.
A coi�a �ui mesmo, Tudo pronto.
Lá em baixo, o peflsoal.das !)fi('ina", pega ('om gos'

10 o trabalho.
E pela madrugada: jOl'nal na 1'113 para os assinan.

Na próxima
vlaCem

leve também
o seu garoto

&8llJulériu

plgandoup.llageDI
Ip!ll I viagem em IUIV"

prulaçOe8 meDlalll

qualquer caso "CRUZEIRO A PRAZO".

lc�.
Tal'era \'cnc ida.
Crôni<'ll publicada,

improviso.

jnformaçõe� Agência TAC . CRUZEIRO DO SUL
fon.s 2111 37-00 31-14 Rua F.Upe �hmidt. 2-t

",'

Conselhos de
B,eleza

S�BOHOSO·I
sI) CArE mo

Matriculas abertas.
As aula;; começarão a�J)al'til'
de !) de Janeiro,
Inform3çõc� no

.

INSTITUTO BRASIL·ESTADOR UNIDOS,
Ed, ZAHI:A ....... 6.0 Andar
Fone 2390

1/ A RAlNHA DAS BICICLETAS, aeha-se apare
/1 lhada. para consertos, refonnas e :pintura� de
// qualquer tipo de biciclatas e triciclos, contandó
I/para isso com �m corpo de mecanicos e pintores
II altamente especiatizados. -

Ii - - - - - - - - - -

II
II
II
II
II
ri

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"o &B'l'ADO" o WAlS AN'flOO OlAIUO O. 8. CA'l'4&IIU,

DENTISTA[�ital I
JUiZO DE DIRE1l0 DA

lalVARA CíVEL DE FLORIA

NÓPOLIS

""��' ,,'!' ,.,:�:,;"(;;;n"�à::"'- 1
- iNDUSTRIAS nxTlSRENAiffT1:-

o Doutor

WALDE'j'
,

MIRO CASCAES, l0 .I\SSEMBLÊIA
_ GERAI� EX']'RAORDINAll.IA. .

.Iulz Substituto, da ln Pelo pr�sen.te sao :on\'tdados os senhores aClonl�'
Circunscriçllo Judiciá- tas das IlIdustn�� 'I'extts Renaux .S/A:, para se reu,m·
da do Estado, no exer-

I

I"e� en� assemb!ew ge ea l extraordmál·.Hl, em SUII, !-l.edc
cic!o pleno do cargo de 1:i�cHlI, a rua J�ao Baue(l".no ,54, nesta cidade,

..

no PI'OXInHl

Jui70 de Direito da 111 (lia 20 de Janeiro -, 1!l61, as l� .hot-ns, a nm d.e dell-

V C"I I FI
. , berare me votarem sobre a eeguinte : Ordem do diu:

p�!;:" �.�.,( e

na o;'���o; I �) :cu�;�:� �I?e:e�.��:lai:o;cial, mediunte u emissão

Ft� �iBER b r reforma dos estatutos sociais, decorrente do
'"'

. ao� que o llUmento de que tratn o item anterior;

���e;t;raz:dlt�� :in�eP(�Õ) �)I'lI:���t:�no�o c�l�re�;�:oe:;m��o i�!el�;�� social.

d.i?,s, vi\"t!�, �1I deleu�onhne�
,

Otto Itenaux, Diretor Suuenntendentc
, �I��el�t�etl;:�:��iroqd�' 1961, �.OI���en���a��u�.iI·���'ct�::eilidcntt!
ràs .1� .�lOra��s�/o;����o :r�� Dr. Jngo A. Henaux: Diretor

��IHI�tO��;liCO, pregão de I\:arl Linde.r, Diretor Adjunto,

• tenda e arrematação, a _ _ _ _ _ _ _. _ _

quem mais der e o maior III A HAIn-H.-\ l)AS BICICL�TA::;, acha-se apare II
Iançó oferecer sõbre a avn- /1 Ihada /para consertos, reformas c ptnturus de /I
ttacno de Cr$ 12.000,00, dos II qualquer tipo de biuiclatus c triciclos, contundo /,
objetos abaixo descritos, Ii para isso com um corpo de mecuuicos c plntorua II
penhorndos a IIlLDA AN· 1/ altamente especializados. I,
DRADE, nos autos n? 45·60 II - - - - - - - - I.

de Acão Execuliva que lhe

mov'� a COMPANHIA!
SWIFT DO BRASIL S/A, a

snuer:
.

I ...,(:!
l0) _ Uma enceradeira

marca Lnstrene E D S nO Sua bicicleta esta velha? Não se preocupe, a HA-
41.411, no da eaixn 419, em INHA DAS BICICLETAS tem 11m corpo de mecânicos e

hem estado de conservação pintores especializados, que lhe a retornnré nova em

c funcionamento; 20) -

�;�, 'à::i;, '��:::" P:::�::,'� CURSOS- INTENSIVOS DE INGlES
P.A. 25, nO 19.0266, em bom

estudo de conservação e

funcionamento; 30 Um ba

leiro marca Lualete no 216,
com 15 vidros em perfeito
eatndo de conservação.

co�he���:nt�U:e �����emn��!
..��������'P?7t��----����������t'al, e��:d;l�l'â o llfi�:��:n��

lugar ae costume e publi.!
'�a����:d�o��:tRda c\��d�a��!
������lúg�li��nt;:t�i!��ri:"�
aos vinte, e oito dias do

mês de dezembro do ano de

mil novecentos e sessenta,
Eu, (ass.j Carlos Salda
n ha _ Becrtvno. o subecre
vo. (A,\s.) Wnlderniro Caso
utrs - .Juiz de Direito,
Confere com o original. I

Cndos Sllldanha

Cl)ns�lltÚl"io em Blumenau, client elu fUI"II1:!<la (.
definida. Renda Escelente. Vende-se pOI' motivos su

periores que será esplicado ao ínteressudo.
Informações nesta Redação urgente.

NÃO
-POL'IT'ICA

L E I A !
ECONOMICA

Matriculas abertas.
As aulas começarão a pm-tir
de 9 de Janeiro.
Informações no

INSTITUTO BRASIL·ESTADOS lT�II)OS.
Ed. ZAH IA - 6,° Andar

.

Fone 2390

F.scriváo

LEIA
Panorama
A REVISTA 00 PARANA

em tôdas as bancas

TELEFONE PARA

LUIZ HE RIQUE I6231. DAS. 9 AS 11' HORAS �.
-,--

�;, .�,,_'."'"'c!iL;

�-�-,

�!�JZDEA�
%;#

PR OGRAMA DO MÊS'
.

.

JANEIRO DE 1961

FlodilHóplJlb, 'l'cn;u·fcil'lI, 1.0 de ,luucil'tI u_,_,"_6_' -_._-_

É bom marcar � data, É uma data que vai falar ao

ínterêsse não só da população floi-ianopolitana como

também das cidades vizinhas,
Na aparência !lerá um acontecimento couicrct«t,

• om aspecto movtmentndiaaimo. MMI, só nú pnrên.tn.

! :�:�:'� �lupel:e�\�!l�UI���S;ã�I�: �:���'�:r O��:;:��i�!�fl�;si����
( - a mlliol' parte para u eetacno em plcno auge - por'

/I)I'eços muito, muito abaixo dos normais.
Portanto uma onormnídnde de se fuzer substnncln l

, economia. E quem niio e!ltá iutercssndn em comprar
bnrnto " Quem não nrectsa fazer e�()Jlmi;l!�?

����o����-=��=�:1 Dia 20 "tá pr-óximo. Dia 20 "amo, 1,,- a recdrcno,
I

ainda mais
-

expressiva, ainda mais reul e vigm-osu, da

C LU 8 E R E C R E ATI vO ���:�� _�: ;��u�da:�:�o�e Verdade, hmçadn_ com imenso

6 DE ,j A N E I R O ta n;�lm��:lp�;di:n:oa;je��rr�� �����o�çÃO será Iei-

Dispomos de vaga ]Jara os !legllintcs r:ll'gos: JUno DE DIREITO D
CHEFE DE VENDAS: Para ](,jas do inlerior cio

VARA CíVEL DE _FLO:I!� ��:;�d;lil�';O�� ::�i�'u�a�:�Et\tano. NóPOLIS valhR�, usnd:!., manual uva_

,'ES�'l�I:�STENTES DE VENDA: Para yi:ljur em Iodo
liadn C'fl1 Cl'$ !l.OOO,OO; 30)

lNSPETOR DE PRODUÇÃO: Para viajar em to- J�cli!:1 d(�e ,����a(�:�d�a:ra- �1.,um�a��(IU!�n:een:;���:do °G���(�TE DE LO,I A: Par,1 a .. principais cidades ----

O Doutor EUG�NIO ���;�',o:���Ó��' 4�;'a�d�m ��no il��l�'��OGRAFA: Com R'l'!HHle I,r{ltica TROMPOWSKY TAU· limdro (Ie ferro, com dois

CORRESPONDE�TE: Com grande PI'Íltic:\, LOTS FILHO, .Juiz de l'olos de operaçiio indÍ\'i_

Elevado,; sala rios, aju(las 11e custo, comi�!lõe!l e �:re�;o C��:l�caV��aFf:� ��l�l, nlla�ar��]ja2A�eC���2
prêm���'tar na Filial Columbu:-I ii' Rua Gerônimo Coco l'ianópoTis, Sallta Ca' cada uma, avaliado em .

�arin:l, na forma da ('l'� "20,000,00.
lei,

. E, pam que chegue ao

FAZ SABER aos que o cOllhec.imento de todos,
presente edital de praça J

mandolJ expedir o pl"esentc
com o prazo de. vinte (20) edital, que será afixado no

din�, vil'em, OU dêle conhe·llugal' de costume e pubJi
!"imento tiverem, que, 90 cndo H:I fOI'ma da lei. Dado
di:, :1 de Fevereiro p�'óximo, I e pn�.�ado ,neFltn cid�de ,de

_."'","",,"::':'===""'=========''''�< il!-l 15 horas, e porlen'o dOR fo'lol'lanópoIIFl, nos dOls dias
itllllitól'ios dêste ,111lzo, lra_ do mê" (Ie Janeiro do ano

ni li público, pregflo de! de mil novecentoFl e Flessen

\'t:una I: ar!'ematnçfLo, a quem ta (! um. Eu, (asfl.) Maria
m/li!'! der e o maior lanço flll'aci <In Silva. - Escre_
()fnccer, sôbre a avaliaçilO \'ente JUl'Rmentadn, o su

Ile CI",� 30.000,00, dos obje- O!lCl'eVO, (Aflfl,) Eugênio
loS abaixo descritos, penho I Trompówsky Tatllois Filho
I'nf.o!l a ERNESTO DAME_ - Juiz de Direito,

ESTREITO

DIA (; - Posse da nova Dircfor!a com

cnq uitol orereetde ao.� Asso'
t!i:ldo!l e ronvidurlos.

DIA 7 - Scirée comemorut.ivn 110 20,0
anívetsür!o rio Clube _ com

números de bnlet c cRtolha (Ia
Rainha.

DIA 12 - Bingo Dançante
DIA 10 - Br,)tolândl:t em SoCiCI!:HI('
DIA 10 - Bingo Dançante
DIA 26 - Bingo Dançante
DIA 28 - Grito de ClIrnanll
Higorosamente serlÍ exigidn n clnteira
sodal e o talão do nlês.

/- ,

b-�.--
--�-_.---------------

-fullcionários -- Precisa-se

lho, 1(i.
.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (Homem)
que. conheçn datilografia
Exige-se Refel'éncia.�
na A MODELAR

amigos c Cri'A'ues{,fI qtll' "('llflel!

(;rosso e «ue adquiriu o

Hotel Londrina
Rua 15 de Novembro, 49 - CURITIDA

onde e.'lpera continunr >!f'ndo dislinguido com n

DIA R - DOMINGO - ENCONTRO DOS BROTI·
NHOS - Inicio às 2() hqrAs

OlA 10 � CINEMA - "'l'RAGICA FATALIDADE"
(Ilegal) - Edward G, Robinson" Nina Foch

DIA 17 - CINEMA - "LABARb;DAS DO INFERNO"
- Richard 'I'odd' - Michael Redgrave e

Ursula Jeanes.
UIA 22 - "ESÇON'l'RO DOS BRO'l'INHO$" - Ini

cio às 20 horas.
Dl A 24 - CINEMA - "O MUNDO EM PERIGO" -

James whtunore - Joan wetdon.
01.\ 28 - SABADO - "GRITO DE CARNAVAL" -

lní..:io as 22 hcrna - mesas na secretm+a .

DIA 31 - CINEMA - "CASABLANCA" - Hum-
phrey Bogart e Ingl'id Bergman

E' no dia 20

VENDE-SE
Um, Bar e Restaurante sito a rua Conselheiro Ma

fra, 139 por preço de ocasião, Mottvo de doença em ees
:,;0:, da família. Tratar no mesmo local ou no 50 Distrito
Naval no expediente de 12 as 18 horas,

:;QLmprego
Precisa-se- de uma moça com ll\ai.� de 18 anos que

ler.;.ha o curse Ginasial e datllog-rn íin.
Tratar no Cabo Submarino á run João Pinto 26.

agradeCimento
Retornando à Lajes, a minhu tcn:l, onde passarei a

residir novamente, quero de público, agrade_el' a todas
a" pessoas amigas, aos cole.gas d:> Arademill, aos dis'
tintos ;)\'ofessores peln amizade i!':'('(!I'a demonstrada
enquanto aquí residimos.

Em especial, nê3se último pcríodo, em que atra\'e;;'
sei tr�o inei'-perlldo golpe, nKl'lldcço :1 l':)'l�)!'('ellsiio e fi

(;olabol'.\ç:1O de lodos os amigoil, i:l IllilHIo :1 elos .�l"S,

Deputados a d,l :.-lasse mêelicfi e fi do di:::tinto corpo etc
funcionúrios do IAPC,

A todos, com grntid!lo, eolc.eo r,�inIU1 I'esidênci:l _à
(�is:posiçlio em Lajes,

Maria ,l.)!'lé fi. C. Nicolleli

EDITaL

Confere com o original.
Mnria Juraei da Sih'a
Escre\'ente Jllramentnda

RAU. I;OS autOR nO 12.453
de fH;fl') executiva, que lhe I

1 �l��S �:'1��tJ��D��� I

Ib';;, _ Um moinho p""

....-------

fubá, d�ferr undido, elé_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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••• COU.I�:U•••Ir., I" 1 ;Indicaóor Profissionali'!'!!1!(O(.Je g�2 - C'.I:I.. P05'.118i, • .... ••_. ... ...a;l)d�rioctl ftlt/'rrátf�. ESTADO OH H.NIUQIJI PWI8CO Olh O'd N·.G tOS - UVI OS:- anz e argan a

",...... -':�:�: ......e., DR. GUERREIRO I DA FONSECA Asstatente da Clini"
Cllnle. fIO "'''\1.1_ j'RATAMENTO das SINUSlTES sem operação por

Domart ológica e Slffl iográfica da Faculdade de Medi-

ULTRASC).!\ e IONISAÇAO. EXAMES dos olhos e CO:\SULTORCli�� ��aP;�':�:no, 29 _ lU and.
PAKAISO RECEITA de óculos com EQUIPO BRU!SH-LOMB.

J.4. ESTJ\ ATENDENDO DUURANTE O M�S DE
CUltO ClI t;lpt-c1al1u,ia ao 1l0Ql1- EXAl\'IE de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO.

.JAiNETRO.

1�1t��:Q d�·�;:;.��ar:Q :.":: ����g1Q��irgD����O� bú�;�,�� �:i���TgPF� I "''''''."''''-=-''=_=.:::.=.'''.N=.=••:::.:::'''=_:::_=.:::.'''_=.:::••:::.:::.:::.:::••:::.::::.:::::••
â'aca), CO�lIullfol: P,II trlObt no SINUSITES pelos mais modernos processos. Opera em
1I0.pltal ue Carldldl. 'À 'ardI d... todos os 1I0SPITAliS de Plcrianópolie.

:��;utr�::��:�:::I:���: (r�ll�Ol����'i�Ó��?ta-Ga���li?ÃO PI�ITO 35 (em

t786, R.-»diDCI. _ ItWI."" HESIDeNCIA - RUA FELIPf: SOHMIDT !)!) -

cbl.l Gama O'.,. UI lU - T.I PONE - 3560,
'ltO

"

--_ �.

Repol'tagens: Reuo'iões Sociais - Casalj1entos
- Politicas - Coquiteis - Esportivas
Atende a qualquer hora do dia e da noite,
serviço rápido e perfeito.
Jornal "O ESTADO" Conselheiro Malra,.
160 - fone 30-22. Ir" D H I'

'-;+-
r. e 10 Frellas

. Dicicletas· Dekstarl; "

A venda em suaveis preslações mensaiS1J'1� RAl
NHA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro Mafra, 13.1 4to Demoro 1.627 _ &&U'el

, to, das 16 83 li boraa (al Ia·
Peças e �cessód"os, pura qualquer tipo de biCIcleta, d d 1'� á 1 d C topinturas simples e jubileu, consertos e reformas, só na I aR a

"1Dt C 8 o

I
an )

RAINHA DAS BICICLETAS, Rua Consell)eiro Mafra, I es.: ... 1.11 os Bara va, no

1..54. I
- Estreito - FgDell 2322 p

Se SlW bicicleta está velha? ílão se' preocupe, le\·e,138'1.
na RAINHA DAS BICICUJTAS, que ela Ih, l'etornarll

-------

llovinha em folha. Rua: Conselheiro Mafra, 154.

UI H 11'0 H

(j. R .-N T.

, MIOA'foaIS
Osvaldo Mello '_ FlAvio Alberto de Amorim - ..\nd"
Nüo TlIodll�cn - Pedro Pa.ulo M.achaóo - Zury Macba'
do - Paulo da coste Ramos - Carlos A, SUvelra Leu

(UtAHORAUOR.S
Pruf. t�llrr�iru! fllho _. Dr. Oswaldo Ro-drliues Cabral
- Dr, Aldtles Abreu - Prof. Carloa da Coata Peretret-,
?rot. Othou '!'Eça - hohjor Ude(onso Juvens] - Prof
Manoelito de Ornellas - Dr. MUtoD Leite d& COita -

Dr. Ruben Costa - Prof. A. SeÍ1;a6 Netto - Walte.
Lang-e - Dr. Ar-yr Pinto da LU1 - Ac, Cabral 'Teíve _

DOTlllio"i" �(l:,rell - Df Fcntoure ReJ - 11mar Carulb.
- Fernando sente Maior - Rui Lobo - aoeezsío V, Llm.
_ Mallrv Borgf'l' - Lharo Bartolomeu

FOTOGR.o\FL-'\ - AMILTON VIEIRA

"V8lICIOÁ!).
Osmar .... ecnnnewetm - Atdo rernaQ<l� - VlrltUo nt..
- r-e rr'utuO!O.

U.rRI�.II".l.'P.
1_.,.... t.c6M A. a Lua L'"
IitHl:- M•• 8..... 1' oa.'u oi. - I....... -

Tal, III,..
-

li! t· .. l. N .. Vlt6rfa "7 - "'aJ II -

T.I. U-INI
Io,.nh:. T4>I4>"'U!u ..... �D PIl.a8S rU-PI

.'GIINT.s·. CORJUSPO"'D.NHI!
III. TIHI.....u.alelpl.. " .. �ANT' CA'lÂIUN.t

� •• IIC'J.
,.

..."•• 101 "....tn'., •••t."'. e••• laIN,••• nlu

.....SSINATURA ANUAL - CR$ 600,00
A .direção não se responsabllíza pelo.

f'nl,' pi!n .... pmitido" nfl! artig'')1f assinado.

REPORTER FOTOGRAFICO
AMILrO N

LUSTRA·SE - LAQUEIA·SE - e

ENGRADA-SE MOVEIS
Sen'iço rapido e pt'rfeito, tratar rom HOdJ'igues l'

foreiras ;. rua COflselheiro Mafra, 164 fundos

o T E S
Com grande fa'cUldadtl de pagamenLo, vende-M lo.

a longo prazo sem Jyros_ sitos á rua Lauro Llnharea, pr6-
xlmo a PenitenciAria. Podendo o comprador construir 111'

casa���de::�t�%�l'tl: Mo�teDto 3.0 andar _ S�la � _

Fone 2:101 e 2867.

VENDE·SE
VENDE-SE oUma caSa sita a rua Conselhell'O Mafra

170, com bõas dependências, claras e arejadas, rõrros em

n:to relevo, soalho de taco3 com desenhos, lustres, globos
lampadas e grande quintaL O referido Imovel estA !lO

nllnhamenlo e desocupado para pronta entrega.. Negocio
urgente. Trnlar na mesma com o proprietário a Qualqul'r
hora A \'I'nda e por moU\'o de viagem

vreuncrc dos Reis - advogado
Nnrberto Brand - advogud-,

Advocacia cm geral no Estado de

DR JOSE' SCHWEIDSON Santa" -Catarina

"_",.: te? :s"_':,m 1)"."., <�,g>u. à Plortanõpoüs, 2a. teu-e próxima, o I ccrrespondentea
cnr � nosso conterrâneo, Dr. ,JOSÉ SCHWEIDSON, residente, INGLATERBA '.- BRAStLlA

; {OIIfICUOU,.51IMlIIOl8. '"
há muítcs 0.110>;, em Curitiba. I: ���AE���N�NIDOS :!� �!U�NEIRO

.�: h.!r:. ... !t de J�:.::;:�ee�l�l;:a��:�:�l�ls�l�Z�a(�:a:·é:/��I:eatne�d�r�ll!: ! Ed, SUL AMJ!:RICA lio andar. I
casos clínicos (la especialidade da qual é um dos mais :

.

rones: 2198 e 2681 :
DR. WALMOR tOMEM �:f:n�a�:�n���l\c:Sd;��n��!��g��g;!st!:�aLdO canccr na • ..·····� I

,Iplomado tI::���4M' "MI... aDle�t:a�e�!z a�'lt��iaJ�:e l�:��ve���!;la! são os rotos qUtl/ãiiii:iiiiii:iiiiiiiiii:iiiiii:iiiiiiiimiiimiii"",,,,

::'.,::,,�::::',::::'::.::: MAIERNIDADE O('ÂRMELÁ:DUTRA I.ldl4....eer•. (131"190 do Pto"

Oct,vlo ROIDlru" 1.l1Ilo'). &1- SERViÇO DE RAlor, X Ieterne do s.nl� d' Clnuat. 40 J �:.lJ ZAHl ..... :1:" ....Nq�R
,,,,,.., IAP.U.C....".. Rad,.t.",t." DRS. A. J, NóBREGA DE QLlI IlHA

;::r:. �é�:O �.:=�, :t� BWALDO J. R, SCHAEFER ""'''''''===============11
C.rl� corra.. EXimes do Eetôma,o - Ve!'lculllo RUIM - HIIIII -il
.)OENCAS DI SORO.LU - Toru - OS60� - Intestino, etc. I
PARTOS - Op.Uç6la - Ifl!<le-tosalpillgognfia - Radiügrafia Obs1elrlra

IPARTO S•• DOI ,.10 .'todo (Gr:,lVidêz) _ Radiologia Pedlátrlca.

COU'Ultór�O,:c;��;;::I�DkI. 10
uISPOE DE APARELHAGEM MODitRNA MARC.... Rudo Felipe Schmldt, 14. _. 2.0 andar - FlorJanOpoU.

du 16,00 •• IS,OO IIMU. 4'MtUt. SlEl\1ENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO Dr. AcAclo OarlbaldJ S. Thragu
eNa hora. clJ'cld.. ENDERII:CO: Rua Irmã Benwarda s/n õntbus a por- lO!, Evlláslo Nery Caon

:�:�.��H!�'::�" I". (�.lIm ta (A�te. Lamêgo). i Ques�;�sJ�Sréab�lb��n� .�::: cI1t!J.!, !.:UIllerclals, crlmi-

DRA. EVA B. SCHW.EIDSON BICHLER nal" "".1, - Admlnb".,ão d, b,m - Loc.ç'o , "n·

aa de ImÓve1.� - Naturalização - Inventários - Cobran-

ClINICA DE SENHORAS E CRIANÇAS ,., - Con"bll>O.O. ,,,,It�,. b.'.nço.,_an._",,� -_o,�rl'I_..
tape(laU'�1 �11l mOléstia, de ..ni:� , r".:t(l

T".tametlto de hemorroida., tI.tulu.•LI.
I Clrurrla a.na.!

�ONSULTORIO: - F.ua CeI. Pedro O("1J10f(), \fI�3

l'
.)

Estreito

CUNICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais -

I
Angustia - Complexos - AlaQue� _ 'MamfVO _. iProblemAt1co .... IetlvR � sexual •
Tratamento pelo EletrQchoQue com Bn';'Sle�Ja .- :

�1;::��::!�P1S
_ Cardlozolorapla - Sonoterapia P :

DIreçÃo do'!' Ps1qulátrllJj - :
DR. PERCY JOAO DE SORB.... :

Dr. HéUo 'eixol,. I �::.���: !�����SD������OI� i
ADVOGADO

J
cONSULTAS Das 15 às 18 boras :

Escritório _ Rua FeHpt fndeleço Avenida Mauro Ramos 2811 :
Schmldt nO:17 _ 20 A.ndar _ (Praça Etelvtna luz) •

Sala" _!.........o ti �-

l�AS

PARA';:(;l,CO;'l/STRUCÀO
I�M A OS fHrENC0URr
("dI �"()"'Ó 'O"H .QOl
.... ''(,0 é'1�OI"O O"'M"N'

DOENÇAS DE S:&NBOBAR
PARTOS - ClBUaoU. -

CL1NICAO�
60nsultórlo: Rua Cei. Pe-

DR. lAU.to UAun,..
ClJNtCA. ••• ",1

lDOr'" I n... I,IrllI,H.. Cu,u I.

11c..t " .. \DlIC�ô" �d... I or.
�IC"', ao .p.rilho "DII<).U1IJ:lVI"
'DI u'Ibc.. o. 1U.0& Doeu,.. do

apaf�lbo Dll1:""'o, dC' 'llo'�.

D.noKl. 80r,rlo: 10� " U •

Z� iii lo lIorll - CQn.otU'ótlO
RU. TIr&d�lItN. I' _ 10 &J:lIll....
- FOD' ':lU. 8"'dta�.: lU
!olCltÓI COUUllJIo. I' (C••''''' ••
Elp.llha ._ '0.......

Residência - AJIUlul<la
Adolto Konder nO 3'1

Cma Po.staJ to.

Telefone - :Im

DEPARTAMENTO DE ·SAÚDE PAÚDE
PLANTÕES DE FARMÁCIA

'MÊS DE JANEIRO DE 1961
1.° - Domingo
7 - Sáblado (tarde)
8 - Domingo

14 - Sábado (tarde)
'5 - Damilngo'
21 - Sâhado (tarde)
22 - Domingo
28 - Sábado ((urdel

Farmácia Noturna Rua Trajano
Farmácia: Vitória Pra(ja 15 de Novembro
Farmácia. Vitória Praçu 15 de Novembro
Farmácia Moderna Rua João Pinto
Farmácia Moderna Rua João PlntCl"
Farmãcila. Bta. Antônio Rua Felipe Schmidt
Farrnacb sto. Antônio _ Rua. Felipe Schmfdt
Farmâcia CatarinenSe Rua Trajano
Farmácia Catal'lnenst' Rua Tr',ljano29 - Domingo

ESTREITO

O ),Ianlão noturno será efetua.do pelas farmácias Sto. Antônio, Noturna e Vitãria.
O pltlnno (li(ll'no rompreendido entre 12 e 12,80 hs, será efetuado pela farmácia Vitória,

Ln _ Domingo
3 _ Domingo
]5 - OOl.ni:ngo
22,· Domingo
2!) - Domingo

Fanmácia do Caonto
Farmácia Inrlia.na
Farmácia Catarinense

> F,ll'm?cia (lo CO;:]tCl

l'�::1rmácia Indiana

Rua Pedro Demoro
Rua 24 ele Maio
Rua�dl'o DJ._mol0
Rufl. PC'clro Demoro
Rua 24 clt? Maio-

i 'DENTADURAS INFERIORES
MÉTODO PROPRIO

rlx .... çAO O .... RANTIDA

DR, MOORRIS lCHWEIDSON
CIRUROIAtJ UEN'l'ISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO'f'AR."NA
RAIOS X - PONTES - prvos

TRATAMENTOS DE CANhl.t
HORARIO - da3 8 à� 12 e das 18 ÀS 20 hora.

HORAS MARCADAS .- das 14 Ag IB bOfa�

RUA TRAJANO, ·29 - 1.0 anda!

CLlNICA DENTARIA
DR, LUIZ C. SILVEIRA I)l-:; SOUZA

Il()l�ARIO: 2as. - 411s. e 6a>õ. - das 8,30 i,� 11,7>0
horas

•

,

aas. e 5a8. - das IS à� 20,00 hor�s
DIt . .JQRGr<; SEARA 1'0!..lDORO

IIO!';ÁRlü: 2as, 4a5. e (ia�. - das 19,00 à� 2J,00
horas
3as. e 5a5. - das 8,00 às 11,00' horas

(,()�SULTORTO: FeliPe Srhnlidt, 19 - 10 andar
- sala 2

DR. SAMUEl FONSECA
CIRURGlAO . DENi'ISTA

- Clíllka - Prótese -_ CirurgIa Bucal
Raio X - Infra Vermelbo �

Preparo de cavidades pela alta velocidl\de
HORDEN ,.AIROTOR S. S, WHITE

Consultório .e Residência:
1':,,11 .1('1��I��:�i;:;�h:t'e l�o: �:r:�d�a�a::e 2�25

"O .I8TADO" O MAIS ANT)OO OIARJO O. SANTA CATARIN4

fANCER DA PE'LE

-MEDICO�

HUD!O JURIDICO

C. -E. VIE'GAS ORLE

Advogado
rELEFONE, 2248

,r Escritório de, Advocacia

S O F R E DO
Hill". Ne!'\'osismo, Beumatismo, Pl'isão de Ventre,
I mpo\encia ... Cansaço, Doenças do Aparélho D.i
,Jestivo, rlo E�tômago, Doenças Epãticas e' para
outros males! Não Desanime! Peça·nos hoje mes'

mo, se Mio encontrar nas farmácias da sua cidade

Multi-Plantas - TATUABA - ou

Especies Page
Que Illgu()m disse, operam milagres CUl'llti\'O::l.

� 'Laboratório Veg. Pagé
'Rua Duque de Caxias, n.o 208 - Pôrto Alegre

Enviamos pelo Reembôlso Postal ou Aél'eo.

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

TACOS DE LUXO - Comunicação
industria de l\ladeira TACOLINDNER, estabeleci· t'

da em Joinville informa a seus distintos fl'egueses que
INCAS REPRESENTAÇõES LTDA. estabelecida nesta

Praça Ed. Hotel Royal, deixou de sei· seu representante.
Para Qualquer pedido, ilustl'aç';,o ou cOJlsulta sobre

TACOS LAIIIBRIL, SOALHOS,
-

etc, queira dirigir'se
Jirdamenie a Fabl'ica Mediante preços especiais.

Praça Herdlio LI17., 270 Fone 332 - Joil1ville.

NÃO
PO�ITICA

L E I A!
ECONOMICA

Ante .... de comprar ou reformai' sua bicjC'let!l, visite
"em compromissn \I RAINHA DAS BTCICLETAS,
Conselheirn Mafra, 154

, Mf:S DE JANEIRO
DIA 8 - Inauguração da Boite Lira T.C.
DIA 14 - Soirée Chic da Glamoul' do Sul
DIA 21 - Grito de Carnaval
DIA 28 - Di�co D�nce

será efetllado p!,laa ;'farmácias do 'ée�nt(l, Indinllfl. (' Cinar.i

poderá ser:,'��terad(\ sem.�révia a.llJ'hjz��;�.o dé�\�:lr
Rua Deodoro, 15 -' Caixa Postal lO\)

tY:Leícne 3820

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O IBTADO" o WAl8 ANT100 DIABIQ O. B. C.T....." 1"lu/'iilnÓlloli�, 'J'cr<;u-fcira, 10 de Janeiru de i9Gl

A pesquiaa histór-ica, ads- gundo, pode chegar-se ii podemos fugir ao deleite Mas", alí estava sempre
trila a') campo da doanmen., certeza moral, graças ai espiritual de reproduair aquele impecilho ; o tal rio
tncno, depende mais de de' ractocíníc lógico, ao borr tópicus da referida carta quase como o de Darne com
vctamento ii emprêaa, pn- senso indutivo e dedutivo e em que, a prol da fixação que se defrontara ° Espoir
ciêncla ,senso de escolha, a um certo espírito de trun; patriótica de um vento his- em determinada parte da
do que de disposição ao ra- stgênciu para com as oot- tórico de alta valia social costa sul do Brasil, nfna
c loclnio lógico c de alto n.iêes alheias _ o que não para a nossa tert-a. esclare- tando fi plauaibilidnde de
gr!'U de impareialidade no é muito comum, infelizmen, e-se per-feitamente um pon- haver sido mesmo em S,
ajuizar homens e nconte; te, entre os' representantes to, não sei porque, 'até hoje Francisco que estivera o
cimentos. da ei:!pé�ie humana, ontroverso. dos mais re- navio francês, porquanto

1\"0 primeiro caso chega- Mal'cílio T, Thiago eSCI'e' motos-fastos locais. êsae novio teria tido oca-
S!! ii cer-teza f'Isicn, mate, veu, para a edição de !) de Assim escreve o prcvec- aiãc de transpor uma am

máticu, pela aprê!lentação julho do corrente uno, do Lo educador fruuefscano : . plteetme barra de uma
material de uma peca euj a "O Município", de S, Prun- "voou-nos o pensamento baia que de modo algum

;��:n���,i�:�pr�:=�:, �e��:, ���c�ír::�:in��,S�: q�:.r'ê:� =u�:oai;a (;�oS��la�'i:t�;�au.l�� I er�:a��� d:n�mv�!��d� con

��: h�;,rr��]��o ��e���:, �����: :��;'�:\����t�;; s�e i�:vue\�% �� \!�l:il���;f�::�;_:eágc�� I ��: :B�m����: �����I'i�ac���
menta!; lapócl'ifos, No ;;e-Icom ta! evidência, que não o vasto oceano, vimos, ve-:estadia de Gonneville em

la" pandas, bordejando ao São Francisco, terra banha
rlspido terra aquele brigue I

da par uma esplêndida baía
desteroeros., - o Espoir -, I

que foi, efetivamente, con

nome cuja tradução se .faz I siderada desde os primeiros

�o:;s ES:e�::nçap�\�'�: 4::' ��m:e��sdOe�;�p��:CO�f��ne:�
nossa língua, I até pelo menos, 3 de do

. zembro do ano de 1887 (co'
Era Binot Paulmier de mo se pode ver pelo tê-me

Gonneville que, naquele dta! de exame nêsee dia lavra,
esplendente de 1504, pene-I do na "casa da Escola Pu
trava, ansioso e feliz, ou di-I blica de Insfrução Ps-imu
z iamos nós, profanava as ria, nesta cidade de Nossa
águas augustas da nossa

I
Senhora da (}.raça do Rio

Ibipor:.lnga!." Como nos
I
de São Francisco Xavier do

embalamos no sobreto qua-
I
Sul), como um rio, e ainda

dl'o do Espoir deslizando ao: hoje, cientificamente, nin ,

largo daquelas areias ni- guém se abalança a negar
.tentes· do Sumidouro e da' a hipótese de haver sido
Coscínha, tenteando a·

CO-I
orig'inàriamente, esta baía,

rôa dos Pâmpnnos e lança- um rio sôbre o qual agiram
mendc as âncoras no abri- fatores telúr-icos a lhe mo'

go fundo e seguro do Bia- díficar a concormecno, no

gú 1-:---:--. Depois, ã-s lufadas curso dos séculos!

�;��!�i:� e :�Il,:l::ode:�:' �I�: I ne!iil��t t;:i�lmi:�do d-=- �:�
lôncavos e promontórios, I

sim _ o primeiro europeu
exel'gando, de binóculo, a a transpôr a barra d rio de
turba ct> aborígnes R cor· São Francisco (assim talvez
rei na,> praias dos Paulas (' paI' êle considerado e real_
a saltaI'. de flexa e maça em mente ·considerado assim
;.Junho, os ]'oc�edos do Ra- até 1887), não porém de
bazedo, fisgando os sargos um rio quase como o de
jentuços que iam comer carne ,mas de um rio ma·

�aT'anguej08 na lombada de gestoso, como se lê nas pá
pedras quase submersas, o ginas de um interessante
ouro no]'mando veleja no livro intitulado DATAS
Erpoir ligeiro, tangencia 'a C�LEBRES E FATOS NO
corôa Grande perigosa, re' TÁVEIS DA HISTORIA
co'nhe:e as cu)'vas engana- DO BRASIL", Efetivamen
doras do l'ioMonte de Trigo, te, nêsse livro escreve'se
atravessa o Manoel. Alvefl, com rt!'erência à efeméride
rlefront� ii Ponta Graciosa de 6 de Janeiro de 1504, o
em que o Joaquim Berns- seguinte: Ancora dentro de
torff construiu a casa bran- um rio magestoso na costa
quinha que nos serve de do Brasil, iCasualmente aviso
l'eferen(.'ia a t)Ultos pesque- tada na véspera· e neste dia
1'OS da baía. e vai fun' abOi'dada o navio francês
dear no S�co do Lomba,1 L'Espoir,' capitão Binot
encostadinho às f a I das I Paulmier de Gonneville",_
m<"ia'luz daqueles morros I O autor é autoridade em
queridos que formavam assunto dessa natureza,
abras onde o brigue enCOll" pois trata-se de um sócio
t�ou fundeadouro calmo el do Instituto Histórico 6

r,ró_pria à aguada e ao bas- Geográfico Brasileiro, do
ttlclmento qJe ii lavoura dos Instituto Arqueológico e
cal'ijós lhe oferecera,.," Geográfico Pernambuc:lno (!
É tão clara, tão precisa, da So.ciedade de Geografiade tal modo de acôrdo COQ1. de Lisboa, O seu nome é Jo

a realidade geográfica da sé de Vasconcellos,
I'egião marítima visitada O raciocínio de MarciEo
em ,15004 por Binot de Gon' foi, portanto, exatissimo, A
l_leville, -eS/ia des·el'ição con· g1ória dessa etapa históri
Je(;tural, que Marília eonsc' ca pode erigir'se em monu'
gU!O fazeI', da denota do mento cívico na terra fl'an'
na'-e,!tR.dor normando depois ciscana - e é parn fixar
de transposta a barra do essas datas, êsses eventos,

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ��'��Ci��'o,n��:a /���!;eii�� !�e�:�06Sa c�hnetSes::�õ!�Pi��
II p�m�a� nos dislates que o pertinentes, que estamos,
raClOCIHIO pode engendrar em parte (in parlibus, ve
quand (,não está ao serviço jam bem!) os escrevinhado'
de causas úteis e benéfi-cas res do "O Município" _

�:j��m :sC�:tii��P�::�ãOc�7s� �:��:'O,_M:������a�ods:, :s�
tórica Ilara reforçar con- forçando-nos, sacrifica�do
clusões simpáticas ao reno- nos" Façam.nos ao me
me tradicional de um povo, nos justiça! O difí-cit é ar
ele uma <Cidade, de uma co' ranjar tempo para tratar
.lctividade humana, em suo de tanta cousa!
ma, qualquer que ela seja, Gil à'Almeida

.. '� f néMF..tWdIF ffE .?2Z2W 5) Mfsr-e:lm:i.!C'�� .."i'�.r.\tlll.
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pROGRAMA 00 MÊS'
JANEIRO DE 1961

'[�ital
JUIZO DE DIREITO DA l:l.
VARA CíVEL DE FLORIA,

PóPOUS

."'.
DIA 8 - DOMINGO _ ENCONTRO

NHOS - Início às 20 hO]'IUI
DOS BROTI'

Rdital rle L('ilãn
O Doutor WALDR,

MIRO CASCAES, 10
Juiz Substituto, da ln
Círcunscrtcãc Judiciá'
ria do Estado, no exer
ereto pleno, do cargo de
JU!Z de Direito da la
Vara Civel de Floria
nópolis, S.C" na forma
da lei,I DIA lO - CINEMA _ "TRAGlCA FATALIDADE"

(Hegnl) - Edward G, Robinson" Nina Foch
-

DIA 17 - CINEMA _ "LABAREDAS DO INFERNO" FAZ SABER !lOS que o
- Richard Todd _ Michael Redgr-ave e presente edital de leilão, I

Uraulu Jeanes. virem, ou dêle conhecimen-:
DIA 22 _ "EXCONTRO DOS BROTINHOS" _ fni' to tiverem que, no dia 24

cio às 20 horas, de Janeiro de 1961, 15 ho-
I)IA 21 _ CINEMA � "O MUNDO EM PERIGO" _ ras. à porta do Edifício do

James Whitmore - Joan wcldon. Fórum desta Ccmnren, sito
DlA 2R _ SABADO _ "GRITO DE CARNÀVAL" _ ;\ Pracn Pereira Oliveira

l nícío as 22 horas _ mesas na secretaria, na 10, o porteiro dos audi
DIA 31 _ CINEMA _ ';CASABLANCA" _ Hum, ItÔ.l'iO� dês!e. Juízo, levará ,a

phrey Bugm-t e Ingrid Bergman púbtlco leilão, a quem mms
_________________ [der e a maior lanço ofet-e-

- - - - - - - - - - -
- - cer. sôbre os seguintes

1/ // bens, penhorados a JOSÉ
11 A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se ntmre- li PROVESANO NETTO, nos
I lhada para consertos, reformas e Pinturas de I nutos na 11,718 de ação

·11 qualquer tipo de btctcíetas e u-tctctos, contando II executiva, que lhe move

II para isso com um corpo de mecanicos e pintores L PROCóPIO AGUIAR, asa'
U altamente esoecfnuaados. II

Um macaco marca Jaca
ré, com qurrtrns i-odas,
grande e uma furndei ra
elétrica marca CKG, Y2HP"
em bom estado de conserva'

<;1\0 e funcionamento, nvn

liados....
em CI'� 20,000,00.

Sindicato Nacional da Jndústria da
Construção de Estradas, Pontes,
Portos, Aeroportos, Barragens

F., para que chegue ao

e' Ravimenlação .conbectmente de t o d o s,
m.1I1do!1 expedir o presente

BOl'rAL PARA COBRANÇA .DO IMOSTO SINDICAL edital oue ser-a afixado 110
I

O Sindicato .Nacional da Indústria da Construção lugar de costume e publica'
de E;;tradas, Pontes, Portos,_ Ael'Opol'Íos,' Ban-agens e do na forma da lei. Dado e

Pavimentação, com sede provisória à Rua Debret na 23, passad._) nesta cidade de
!f"/1206 e 1207, Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, Florianópolis, Estado de
em rumprimento ao dispo"to no ftl't. 605 da Consolida- Santa Catarina, ao;; 23 dias
�iin �as Leis do Trabalho, vem comunicar que, tendo do mês de dezembro do ano
I-lido reconhecido como entidade t'epresentativa da ca' de mil novecentos e sessen
legoria econômica, por ato do Sr, Ministro do Traba- ta, Eu, (ass,) Carlos Salda
Lho, Indúsh'ia e Comércio, de 15/9/1960, fará distri- nha, Escrivão, o subscrevo,
buiçMo de guias para o ]'ecolhimento do Impôsto Sindi_ (Ass,) Waldemil'o Cascaefl
,'ai, de Que trata. o art. 587 da C,L.T" a ser recolhido ao _ Juiz de Direito,
R:lnco do Brasil S/A., por todos os empregadores, re- Confere com o original.
ferente às suas contribuiçôes devidas, relativas no Carlos Saldanha

.

,'xel'cicio de 1961. estando oortanto' obrigados a- reco- Escrivão
lhcr em seu favor, em todo o território nacional; tôda.�
11f1 emprêsas da Indústria de constl'uçâo de estradas de
feno, estradas de rodagem, pontes, portos, aeroportos,
hnrragens, pavimentaçflO e serviços correlatos,

Tal I'ecolhirnento de\-erá ser efetuado até o dia 31
de janeiro de 1961, de acôl'do com a Tabela anexa, pam
e\'ilnr a mera pl'evi;;ta no nrt. 600 da Consolidação da!<
Leis do Trabalho,
TA nELA DO IMPOSTO SINDICAL QUE INCIDE

SflBRE o VALOR DO CAPITAL DAS FIRMAS
('rrpital de Cr$ 10.000,00 a CrS !'lO,OOO,OO ,. Cr$ 100,00

de Cr� 50.001,00 a Cr$ 100.000,00 . Cr$ 200,00
de Cr$ 100.001,00 a Crg: 200.000,00 Cr$ 300,00
de crS 200.001,00 a Cr$ 25{1.0oo,OO ,. Cr� 400,00

Por Cr$ 200",000,00 ou fração mais Cr$ 50,00
Rin de Janeiro, 22 de novembro de 1960.

(11) IJAROLDO CECIL POLA'�D
Presidente

* com

Trr.;..-;

,nHAcfâJ
LEMBRA

CIRCO

-
.

.... -1···

No Brasil, cerno no mundo inteiro, 08RAM quer dizer
Jâmpada", e sE:rr,pre a melhor lâmpada, Por isso, quando
Vccê prEci�a de lampadas, lembra logo a marca OSRAMI

LÂMPADAS

O
PARA"O ElEM DOS SEUS OLHOS!

AM
DR. JOSÉ SCHWEIDSON

Conforme já havíamos noticiado, passara aqui, sua
tena natal, as férias de janeiro, o Dr, José SchweidRoll,
Pl'ofeili-\Ol' Assi"tente da Cadeira de De]'matologia e Si
filigl'afia da Faculdade 'de Medicina de Curitiba, Ocupa
igualnlente os cal'go� de Chefe do Serviço Radioted,
pLo do Hospital São Luca;; e da Clínica Dermatológica
do LA.P.C,

o nosso ilustre conterrâneo ntendel'á, durante o

l'críndo da Sua eiltftdia em Florianópolis, Os casos da
;;ua efl]le�ialidades médica: diagnóstico e tratamento do
rance!" na pele c moléfltills da pele rln gel'al.

O seu conflultório acha-se flitunc10 fi I"UII Trajano

tarifas reduzidas

diàriamente a:

----------

:Casa - vende-se
De dois pavimentos, tôda murada, tendo nO l0 pavi'

mento: 1 dormitório, 2 quartos, saléta, sala de jantar,
cO!'linha, instalação sanitária completa, área com tan
que cimentada e entrada de serviço, No terreo: gal'age,
quarto e in!ltalação sanitária de e,npregada e 1 ,peque
lia quarto, Vel· a Rua. Pl'ofessôra Maria Júlia Frnnco

_ nO 11. Tl'atat' 11 Rua Bocaiuva nO 67, Aceita-se financia

.._."",_""'!""""""!":'I""'"
mento de Caixa ou Instituto,

Vende-1e Dois Lotes
Os IO!('!I !'Iflo ligados, com um total de 2!l,7l'im da

fl'entr ])01' 2!1,OOm (le fundo, em e!'l(]lIina, IOClllizfI(io!'l lias
pl'oximidadt'lI da F.flcola de Aprencli1cs Mnrinheil'o,

Pl'ec:o (le ocasião, Pngamento I) vista,

t,,',", J� � 1':lfn' • l'f'sir'l('n r Con mhõ 11 - T .ctl}-.
_______��� '- 11(' 2iH:..

$o.

� ,.

��
___íiiii·" i..;.._..;:""::. �:..:���"',;_·__�_-·_J;?-ol.�_·_,;·:t\;i..'".t:.' ,�.'" ;J'lIíIi"",';���c.,L"�_............_ :..;:""'"",____.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PALMEIRAS TAMBÉM TRIUNFOU FÓRA DE SEUS DOMíNIOS, AV_AI' VOLTOU A PER'QER PARA O ClMENPORT E EM BLUMENAU OUVE EM
PATE - A ante-penúltima rodada do certame da Segunda Zona apresentou resultados que não vieram alterar as posições, dos oitQ
concorrentes. Palmeiras e Marcílio Dias continuam líderes, tendo ambos triunfado ,por 3x1 neis domínios adversários, o p r i m e i r o
frenle ao Paysandú, em Brusque e o segundo diante do Figueirense, nesta Capital. O Avaí, voltou a perder para o Cimenport, desta
feita em Itajaí, pelo mesmo escore do turno: 3x2, enquanto que em Blumenau igualaram-se em lentos (3x3) Carlos Renaux e Olím
pico. A colocação, após a rodada de domingo, é a,seguinle: 1.° Marcílio e,Palmeiras, 5 p.p,; 2,° Carlos Renaux, 8; 3,° Olímpico, 12;
4.° Figueirense, 15; 5,° Avaí, 16; ro Paysandú, 17 e 7,° (imenport, 18,

'

Com Uma Atuação Pr'imorosa, o São
Paulo Deu "Show", Goleando

o Líder por 7x1-�����rn[ffij��
MardlioDias3 X Figueirense

__-_'_- F_l"_,,_i"_,""_;;_'p_"l_;,'-,_'1'erça-feirâ, 10 de Janeiro de 1�61 "O .STADO" O MAI8 ANTIGO OIARIO UI SANTA CATARII'H

Previa-se um cotejo dos 'São Paulo, foi um pi-irnor
msís movimentados para 11 de equipe. Acreditnmos
uu-de de sábado, entre São mesmo que um clube amn-

1
Paulo, quarto colocado e (101', defic.ilmente possa re

Postal Telegráfico, !íoell petir a atuação espetacutm
isolado, em sequência ao e envolvente que apresep
campeonato amador+ata de teu o I�onjunlo tricolor. O
futebol. O Postal defende' Postal, caiu de pé, muito
ria além de sua posição de embora alguns de seus [o
lidet-, '1 vantagem de eon , gadol'es como foi o caso de

O I' b
'

bit d I I'd 'I t d Ilnr
tom um empate no cler·. Bibi, Arilton e Nivaldo que

a vI-negro a nu o escore" m�s aca, ou sup an a o pe_o c�� I er pe a m,esma con agem o

:;"���,;�d:.::�on;::o,d�C��i� �� ��:�::e:.:;: q�:�ãoj�1::��
turno - Uma, peleja que sena, das melhores, ,nao tivesse, a entrava-Ia a de- ::,:a,��';,� t�:n'��n��:�:�!� ;;:�t;�n,m�:::�lt"a!::l��es��

cepcionante atuação do árbitro Arno Boos - Ronaldo,,1désio, Jorginho e,ldésio, a ordem dos, pn��l:' ���,'e:,�:,�," � o�:� ���;:�t:id��e CO�j":i:;biâ�;
tenios, sendo que, os dois primeiros foram consignados na,primeira fase- Na partida pre_I��::����:Çã::mnPa�;��;:�e; ��;o;:ô:;:' p��:d�a�,:'�'t:�

I" G' Atl't' (7 O) R d d S 3048000 jco; ore! e creuson: !tenê, portanto como simples att tramas dos com�n�n_.dos rlo

ImlRar O uaram massacrou o e ICO x - en a e cr , ,Id€s;o, Aqulles , Pernnndn "',,dO>',
, "

Machado. A exíbicêo do

e.o�;;eguiu ? campeão
.

oe f,ór" de seu redut,o, impôs ao' pela contagem de tres tentos s� ao exptrm- o per�Odo ini.! Jorginho., ,.1 a ��n;:�':a�l�to::_�:e 1��I�a� �:�o,P;�\IOm��a!�II�do�ad�i:��
I�aJal '..:. deseJa�a re�blllta- hde� a d�.';��radavel perda a um, tal (lua! no primeiro c�al, ataca o Marcilio e IPe.! Fr�UEIR,ENSE "" .DO�I.' onze de Silo Paulo articula- te de tõdoa �:;I -nepeéctos.
cao de seu r�ves sofndo na ela ínvencibilídade. turno. E venceram com gran- ';10, servido por Renê, avan_l�astao, :rr�lha e Ciro. ,Mal', va-se bem, embora o Pos- O,� tentos consignados
ro<.lad� anterior, quando o .,Os c�lo:.ad.o>: vol�ara.l� fi �es méritos, porquanto

..

0 �a p�rseg�id� �or Márcio e, �� eA���el;T�!a��, �������! tal,. apl"es.entasse pontadas JJOI" 1raC�<Hl?, .especialmell.Ollmplco, mesmo atuando tllunfal sóore o Figueh-ense Jogo teve por palco o estádio as Imedlaçoe" da "meia- '
. .. I· nini'; nerrgceas. roube en- te os dOIS últimos. revela-

� "rh-. Adolfo Konder" e o qua- "Iua", fulmina, Salta Domi
e Pererec�. , . l tretunto ao ISão Paulo, abrir i-am a sua condição de um

dro de rdéstc perdia por um :ma.'S Dito 'consegue agarI'M: A prehml�ar, dls�utad::l.: a contagem, após bôn ear- futuro jogador et-ee ue já
tento. A reação Os coloradns .

a pelota que vai dormir no
entre Gual'a�l e �tlétl�O pe-

-ra de sua vanguardn. )fa· consumado graças a' ma.

veio na segunde fase, multo
I fundo das redes. Um a l�:r:, o l� oertao-e l.uve.UlI, fOI ver. ;bRdo foi o autor. neirn com; os lances se de,

embora o !Sool do empate u- j eesutteoo (jueto) da primei- cldu pelo pr-imeiro por 7xO.
Mus, o Postal logo con- eenvolveram e a catenorta

vesso sido marcado segundos
j
ra etapa. Renda: crS 30.480,00 ,e�uiu o empate, grucus a

I
do jogador que finalizou

����1.d�. t!:��� od�i�:���� ,ta�e�nlOog�e�����s�O:l�:I��'�i�- �:���r�\)g��;�\.inqdl�;i.:l� ��s:;��) ,r�:'�� �Je �ê���;'i�a�O���nd�
,�e c?rih.eceu mats um l'�vé�, I ri�'.l,le do" visitnntes, Ao� 6 volveu no .bico da grande uma falta, foi notável. AI·

en�lando a.os �lal':ihs1J.!�, �lm�ltos, .Dom� conaegne

rea-I COMO t GOSTOSO I área apôs .1?gada, de ..I Tiro berto, tom o pé. esquel'do,
mal� es<'!a satlsfaçao pera con (lzal notavel, Intervenção de f ' que perdeu mfantllmente ;1 enúezado, CGnslgnou um

qlJista da vitória �esta sual,�m pelotaço de IdéSit,' ,que O CArE ZITO pelota Jllll:a OS�li: fll:\rtindo tcnto de bélissima feiturn'

5 O A
'

C
a1"l"anc<\(�.\ para o tItulo (le lecebeu a pelota em visível u �entrD que (1l"lgLllOll a Ita· enquanto Roberto, também

X nle, O I aravana Campe�o �a Segu'tlda Zona,. ,impedlmen.tt> ,qu� nào foi a-
• � -

_ .heo;:adll à.� Érlio.,.,paoo,....à� ..
rõ- teve ,o,,; seus._mél·!tos, !la

o
Nh. tarde de sábado,-.pros- :soIreu gQleada�, deu-�e ao m�l"�n::I���� l�:;�::ccduo P:� '����f�C:�ois::b�!:��st��'o;�s '��:' fi�a;����lUl�e �;I�:d���: ���QLll�:��:là���. d:�i'd���to�

��gUlU (J campeof)ato am�do. ,luXO de golear neste fm.al de Figu('iJ'en�e que se movimen-: jogadores loc<li,�. Aos 20 m
I

[�I'tal Paulo, ma,,;, parece que 1110' postal CQmo perdeda qual
rl,�t<l_ de futeb� rom .a efe-

I c�.rtam�e, comp.!'ovando � sua

I'tou ba�tant.e na canciia., infd,ülndo no<; ataqu�s o Ma� vida POI' qUfllquer fóqtle quer �utra equipe, nesta
tuaçao de m�ls �ma Iodada

I
a"cençao técmca, reablll\!.. r.-

.ignorando por com�leto o 'iJio quaf;i que desempa.ta magico o São Paulo, ("oor- tarde inspiradissima em

d�p:a, No

.PI,lmelro compro-Ido·se desta .:ormal em..

gran·IJ.lor
rei':;anl.e. Ml;ls, "mesmo :-ão tiveSSe Aquiles. CCdl1Ple: Jl"iZO DE DIREITO DA 1'1 denou '<;1Hl.� linhas e_ PW;lllOU que· se apresentou o São

�:ISSO e�bveram fre�te alde parte, daqueles fracassos. mferlo!'izado nas ações, o l'"mente ljvre e frente a ,'AnA CIV1�L DE FLOIUA· entii.o li exerceI' (lomillio Paulo. Uma tarde de galalente as representaçoes do

I
Outros detalhes: Mat'"Cilio Dias não se deixou frente con. Domi atlra(lo por NóPOLIS diante de Heu ,poderoso ad', para os 'torcedoyes sampau-

'�re�e. �e Ivlu� e Carava�a 1.°1 temp.o: OxO, Final: Tre-I perturbar e vez p;r outra cima do �rco, Aos 29 miml .... ,'er"ário, a�abanrlo po:' g" linos.
'-

no.�. sperava�se um coteJolze ce MaiO 5 x CaraVan.1lcontrn..atacava obrigando fi tos Os visitante ... obtem o l�dital de praça com I) pra. len-Io de forma SellSIl.ClOnal Outro:; detalhes: l0 tem'

€�ul!Jb!'ad.o 'POIS as forças IdO Ar 0,. . .. IretagUHl'''';' loc'al a redobrar desempate' por intermédio zo de \'inte (20) dias 'e bl·ilh,�n.te pOl' 7 x 1. OS IJ�: São Paulo 2 q 1. Fin:tl:
elam eq.Ulv�lentes._, I :rentos, �e �nmU!y contld, sua vigilância sôbre os cinco Jorginho, que I'ecebeu a bola O Doutor WALDE· tento!; t.ol"�lm n:n:;(:elldo. gra' Sao Paulo 7 x Postal Tele·
TodaVia, ISSO �lao aConte-

I Wllso�, Zequmha, Mauro e, ,omponentes da linha de de Idésio após manobra com MIRO CASCAES 10 ça� 11 primorosa atuH.ção gráfico 1. Tentos de Ma-

:eu. O ?a:avana ,do .Ar, ape'IErnam pe�a ordem.
.

.
'il"ente. Aos 22 I;ninutos, au- Aquiles. 4\os 37 minutos, vai Jui,; Substituto, 'da III do" atléla" d� dubc trJi"O' ("hado 3, Ro�erto 2, AlbQl"

',a!';
resls:lu ° �nm,elro tem-! Quadros. ,Treze �e

Mal�'lténti,ca
"melée" !'egls!;rou-se tllndo a manobrar CO'\l Aqui

Ci"(,Ullscr,ição
Jndiciá, lor qu� "e aglg,lll"tamm e to 1 e RogérIO para o on"

{la. qWlnl!O .conseg,ulU ,
man- ,Jett�; Andr�, A1�OCl .(Carml· diante da meta alvi.negra, !e:'J, Idésio consegue o ter ria do Estado, 110 exer' .\�)I"t.:!<e)lt<ll"all1 1;:1. t:1nle de vencedor e Édio para os lí-

té�l I) placal em bla�co. cO,n- ,n�ttl! e AmJ1ton, .WJison e
tep.do Trilha atingido Idésio celro e ultimo tento, a pro cído pleito do cargo de sabade, Ullla cXlblÇHO l'eal- deres:

üudo, na s�gunda �es:pa a Z�umha; El'.nam,. MI.luro, {jua!'do ê!!te receb.l,l iI bola vei�..lnclo uma ilefesa.pat'cial .Juiz de Direito da 1'\ mente e::re,tll.cubll·. C! J?('�' Quadl'o::!: Siio Paulo: B;l'

reP.I'esentaçao do Treze de MIguel, Alvaro e �llton. , Ide Aquile!';. Penalty no duro. Ide Domi que largou a pelotl\ \"a'\1 Cível de 1<'loJ"ÍH' tal T�legrRÍltO, <:alll 1I'-;':'aú :i\1anoel, Amoldo e Sil_
�1alO deslanchou pal'a che-I Caravana: Jose; Qem!', M

.

b·t I ad Ino �olo dela se ap d d nópoUs, S.C., na fOl'ma l"emedl'l\"elmente ante. UI\. via; Nilton e Gel'ty (Tico);
...ur ao plllc). .<l· de 5x�, 'n�el"Cê Pedro e João; Hér.cules e pe��s °j:;a��l��s i:�:�s��Og:! o �oll;andante lIa

o ;;I��ã� da lei, �:il' P;udo l·el.dI!IC,l\t:e Jlutá� Al'?erto, Rogério, M�chadú,,Ie um trabalho mUlto
• )Jo� K!Ug; A�aury, Mano, �n�o'ldepois ele 'trilado o apito, re- oarctoga'verde para depositá- FAZ SABEH aO!$ que o \eJ

,

<!. ('"xl ra()]·{.llll<l!"lO, .onde An e Rob�]"to, .Postal: M,o'
entre seu.,> de[ensor,�. As h-lmo e Jairo. ° Caravana lO- ::olveu ct"ar "tiro-indireto", I la nas redes. Dois minutos presell:u edital' de praça

�lla>i Il!Iha,: ",�tJ\'el"all1 Impe' Iha.do: Nl.valdo, L�uri e
n11a.� do TrQze de MalQ pare- ,gau, com �Iez a.tlé��s. )em prejuízo, é claro da e.:jui. )

após, Idésio desfere po'te<:te c�m II )))"a\,(I de vinte (20) �;ilel,:,.. .

Ariltoll; BIbe e Zanlll"; O.�.
('� filie ;;e encontrara:m P:l"'! .'\ rbitl"O' Vlrgll!o

_

Jorge
pe vi.�itante. Pouco depois, pelotaço que vai de encontro dia;; \"irem, ou rlélc conhe·

. ?s düs�l)l,tl�tas q�le. d�l' ma!l1- (Cabeça), Cola, OSDJ,
f('!l:tmcntc_, passando entaoico..111 uma bo� atuaç,�o, em·

melhorando sensivelmente e ao travessão do arco guarr.e' cil,:ent(l ti\'crem, 4ue,

no\
,al,õI!Il de II" ate o e�ta�1I0 da EdlO e Gonzaga.. .

a co!"!segul.r os tentos. <illCi bora em certas ocasloes s; já apresentando superiorida- <:ido por Dor:ní. Aos 41minu. (11,1_28 de Janeuo de 1961, F.t.r. IH! tarde
..
de s�b�d_o, I�lanclo Rodngues fala

lhe garanhu.o lY.!->, r�dol' delmostras�e um t�lltO desp�l' de,técnióa o Marcillo foi vá. tos verifica-se um ligeiro

in_Ias,
15 horas, o porteiro dos PCI"(kl,<II!1l

ii maiO!' eXlhu;ao ál"bltl"� I�om lima

atunçr,o,5xO. O Treze .de !"1alO nue I cC!1te. Anormalidacles, nao
rias vezes ao ataque. Num cidente entre Pererêca, Joel alldilôrios dêflte Juizo. tra rle 11m cllll)e amndot" ,\leMa cOl'rehsslma. Esteve se�pl'o

dUl'llnte o pnmelro 1:urno houve.
{(eles, quasi que consegue a. e Trilha sem maiores canse. rá· a público, Pl'eg�o de tempo,t".udll�. ".

presente ,ao.'; lance� aplbn'

=

,-
brir a contagem, Isto quando {,uências, graca's á intel"ven- \'e!ldH e Hl'remataçao, 11 I 0. SUOl I uu��. (le ::;eu �l- I�O tcom flrmesa. ótll1�a �Ol1.

<.,,-:-' Mareio, atrazando para 00- ção dos comp�nheiros. E'pao quem nulis deI"
�

e o maiol'l"llf:l;�.;�O.PO .�, e::;queJ: !l_',
u a"

"

. ._

L-no :11i, o fez inaJbllmente, qwasl .' terminar a tarde e�porti- 1�ln�.o oferel'.��" s�'hre lt H\":l' ��te{�eer;�I\�,���e�f:d��!;�d,�\'lg'��l \'e��i�la�:��ade:;. N.\Q se

� .;-... �onf!ekui·n.-jo ma\1dar a� bola )\'a. uma. espetacular rI'efesa Ilba�:,a{) �Ie ��!;' L).�O�,OO, d� seu,: l:/.!i.\��I:;"T's .'�eto]"e�, 0\ M. nonGE�
.'Is rêdes. A pronta açao de de. Dom) de -l!m tremendo o JE";to ,lbl.llXO de"crlto" pe _�._'�.....,� _

° Aldo Luz pi·ossegue.trei- ção é derrotista, etc,. etC. Domi, saltando se�sacion�l-I}�oot'�deRen� .. Fin.a.I:Mar- .�I���.a�E;JO�?:�N:'� cS�t� ,"""."':"" - - - -

.-,
- -

-,
-

nanflt> ativamente ])1Ira ao:;
I

x x x mente panl agarrai o �Iao �Jho DIas 3 x �Iguelleme 1 ..
1 ,,'

I, Blclcletfls BEKSTAR, 11 ultima palavra em bl-

regatas de São .paulo, o mes· j Dentl"o de poucos dias I'U- de couro �o �olo, evitou

80'1
Todos no conJunto. vence· i�)l;;-U.'i L�1IoT�35.�;�A�1;' a��; :1 dclelns" e)\�ontram'sc a venda na RAINHA II

mo fazendo õ Clúbe Náutico marâ para 'I Capital da Re. fresse o I"L'luelrense o gol de dor atuaram bem, nao ha· .

-

. II DAS STCIGLETAS. em todos 03 tamanhos e pelo II
l\.�.irtinelli. IniCialmente o.lpÚbli<::a o dr. Ary Pel�eira abertul"a. �AOS 42 m.i;.uto,; ;endo 1L� .�ó ponto fraco. ,os ���:'�\�'�'/i'�R��e� !l,ln\"l;� U menOr" preç(l dfl cidad ... , Rua Conselheiro Mnft'{I IÍ
Aido Luz estava com, dese-IOliveira, presidentCt da F'ASe putl'8 vez ��l"reu pel:llSo (I .ue mal" "e (lesta�all_,m Uma camioneta. IlHU"l"H

II 154 II
jos de ir à São Paulo, con· a fim de votar pela Si}... en_!arco d.e Donu que fOI."alvo.r.oran� Ivo Ipe�a. pru�lel.ra '"RENALiLT". de.�mflntad[l,

- - - ..,... - - - - -

_

tudo agora o Martinelli tidade nas eleições para a por Trilha lle [muna
.. c.�pet�. ,vez d�ante do publiCO floJ"�a- �ôr dn:w, em mail est�do

também mani,festa a �esma presidênciél da Confederação cular, quando todos Ja cons,l' napolitano enVC1'gando a J::t. de consen'açI10, contendo

[
intenção ° Que obrigará a Brasileira de Desportos. A dera\'am nas rede�

..

a bOI,a queta .do seu ,n.ovo Cl�be), tôdas u,: !leça.�) menos MI

FAse, a realizar possivel· FASe tem direito a cinco atirada pelo pon,tello Renc. r'lntO\1l.nho, Idesl.o, Rene e
pne-us,

mente un�a eliminatõfla em;votos na CBD que são: remo, Um minuto .apo.s, contra·IA1UI:es. �o vellClrl? apen.ns E, p,tJ'a que chegi.le ao

dat,a, a

ser,
marcada op�rtu- nabação, w,ater-polo, saltos e atacando, ° FlgUe,n.tmse

con· D�nll,' �nll1a, �Irlsta,o e An.lel tOllhecilllento ,de todos,
na r.ente, Irepresent,ção. 1 segue cll!ocar-�e em vanta· :;Ulram',;e a contento. MUlto mandotl expedil' o presente

,
x x x x x x gem no mar"cadol. A

�e1ota'lfr_aca
a linha de frente que edital que será afixado no

:\����ã� (�q�:��::ir�� ;a::; I a�J�g�:se�:o���: s��n�:a;�� I ��i:��\�(]�a��:/� ���:���, ��� :��d:e�eenUt�o �Óasel:��:n��ss�� ��g�� ��r::t��tlele�. p����a�
Catarina l"1,Llizará a primei· rianópolis, o iate D:fÃNNA, Ihando Ivo ao te�tal' i'nter� biJj�ade� I"eals. tlasshdo nesta �idade de
ra regata c1enominada:O<ANI· de propriedade do 1.0 Tte. cepta·la, fez II mela _�Iva�çal "A arb-ltragem, .conna/.la. a Flc,J"Íanõpolis, Estado cle
MAQAO·'. reunindo os clu- ,Tales da Paz Montell"O d('lcom fit'meza e �eclS!ao �'��a�\A!'no �o�, da LIga ItaJale�. Santa Cafarina, aos vinte e

I)�" oi[\. c;lpital do Estaâo pa· Ca�t!"o. adentrando a lItea.. atual s.e, fOi a nota negra do pre- �eis dias do mês cle dezem'
n' o ll1r!hl]l" preparo "técnico' rasteiro no c.anto dlre�o. O

I
lIa. Errou muito S.S. que �e- bro do ano de mil llovecen-

r fi.:co de.; no��s guarn1-j )( x x j�iz fez funCl�at".,o a�:)jto (',m�nstrou.estal:"alnd.a multo tos I!l sessenta, Eu, (ass,!
cões para o prOXllllO Cam- Dk1 22 do corrente, data nao fosse ;J mtenençao d01velde par refelll pattldas de Carlos Saldanha - Esc!')·
�{,o!lato B)'a�ileiro de Remo.

I
da II Regata Oceânica Flo- "bandeirinh�" Benedito de Iresponsabiliddde. Uma cala- vão, o subscrevo. (Ass,) [IlII;A�"'.c�(JS Clube;; devem apoiar a rianópolis-Rio. A pal't.lr do OUveira, tena deridic!u peh midade seu desempenho, WaldemiJ-o Cascnes - Jlliz

F�deraç8.o panl depois não' próximo dia 15, começarão a
1
anulação do g'ol que a .[�o��o I Os quadro" Joramaram as- de Direito.

.

virem dizcntto lltravés Os chegar â capttal catarinen.1ver foi legítimo. A �eg\]jr sim'
. ..

Confere. com n original.
�:l'l\: l?al'ed_ro.!i.,J1u.Ç..,_a .Fede- 'se os pdm,eil'oda�elf"d.:r!')rl'n- �AdãO c!l'lxn !'l cn.\:rh� (''"'(.1:1! ivrAR"CII:10. DIAS., _' . Zoe ',' �

Cnrlo;; Snldanh3
, ":'1" Li tiil[\C!Ol"fl, -3 Federa· ,no., Iscn 1ugar énll!ft I elmo"pu"'l earl03; Antomnhú, I,o e Ele-;f Escrivão

••

Também o Treze de Maio Goleou:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



}"Iuriunópolis, Terça-Ceirll, 10 de Janeiro _d_"_'_96_1
_

VOCt É ATIVO

PODE GANHAR An MAIS DE

CR$ 50.000,00 MENSAIS
Dedicando a sua atividade ao setor mais fascinante

dos tempos modernos: a VENDA DE TERRENOS, É
Oportuno você saber que simultâneo ao seu interesse de
ganhar ·comissões, você estará proporcionando ao clien
te, a melhor das oportunidades de tomar-sã proprietá
rio, através de pequenos pagamentos mensais, na me
lhor e mais futurosa zona da Capital (Jardim Atlânti
co), onde o valor está em crescente aumento; não só
porque "o dinheiro desvaloriza e os terrenos aempre
valorizam", mas também como decorrência do rápido
crescimento dn Cidade naquela direção e da sua proxi
midade do centro urban ígtico.

Iufru-mnções : fi rua 'I'rnjnno, 7 - 10 andar, das 18
18,30 horas, diàriumente.

Não há nenhum político
ale-mão

.

depois da Segunda
Guer-ra Mundial que tenha
exer�'i,lo influência tão de
cisiva sobre a rota da grnn-
fie politica como o Chance,

d S I I
A PALA VRA OFICIAL I te do IBC, levando pai 'I a

ler em Bonn; não há, bam-

O U
Representando o sovêrno sua casa o lauréc de tel si,

bém, nenhum que na Ale do Estado, o Deputado Lau du um dos adminiatrntrn
manha c no mundo goze de i-c de Loyola falou a seguir, dores na htstõrta do cnf'é,
igual prestígio e populart, 'extelnando não apenas a qUE' diplomou uma cidade
rinde e cuja energia e viva- Com a presença do prçsl·1 satiefaçâo dos presentes e como porto cafeeiro, nnf'ea
cidade negue de maneira dente do Instituto Brnsilei-

I
em pai trcular do povo de mesmo de ele começar a

tão convincente a idade ro do Café, Sr Adolpho Be-15Eo Pranctsco, que com a trabalhar como porto ca
avançada. ,Konrad Ade- cker, d� �Iesl�ente da Jun- ccnstalaçâo da Agência do feeiro São Francisco J.í
nnuer- tomou-se o símbolo ta Adminístrabíva, Sr, Pran- lBC encontrava possibili: está diplomado, Agora, va
da recumernção da Alema-- ela: o de, Paula Soares Ne- dades para poder viver um mos tra-balhar para que
nha no após-guerra mas to: do Diretor Oswaldo da pouquinho melhor, ccn- ele realize o -�eu programa,
ao mesmo tempo, ta�bém � Costa Rego. e represeutan- eluíndo sua breve oração a sua importante missão, E
gar!l.lItia de uma amizade do os dem�ls membros da- para agradecer ao preai- concluiu, dizendo esperarsincera com todas as nações quele colegiado, o Sr, Darcy dente Adojpho Becker e ao de todas as autoridades Io
do mundo que procuram a

de Souza �ant.o, além de coronel Paula Soares e a cais, O estimulo, o apoio e a
am�zade com a Alemanha, altas autonda_des dos Esta- outros tantos que se Inte- vigilância, permitindo as
Quando depois do colapso dos, do P�ran,a e Santa Oa- ressarerr; pela inauguração sim, a São Prancisco do

do regime de Hitler se em- t.aT�na,_ fOI inaugurada
�

a da refer-ida Agência, Por; Sul a .cotebora- e viver :Js
O sr, e sra. Dr, Pri�co Pa- reucítações do Colunista i�'ieSe��el�n�:�s� ����, O�i�:�� ;�)��:il:�_O d:o I��i, :�nt��� �1����iS��to: na s�Oud��v�, ��o ::�a��t�:I�ad:o dec���os q�:ralse, marcaram um jantar pe:� data.

.. tativa de criar um novo Es , me�to que tr-ará efelto� be- ra que no decorrer de 1961, brasileiros, porque nós sn-domingo p,p" no Querencia
_

- x -

tado Demoaréríco Ade- néfícos para a economia de tenhamos .progresso cons- bemos que é ele o grandePalace Hotel, <: �OIS Id!sembargad�re>g, nauer foi um dos p'rimeiros todo o Esta�o catarinense'l tante nesta terra". produto carrendor de dlvl-Carao parte da C�lm,,,sao que se prontificaram a co'
O porto de São Pranciaco, O Prefeito Darcy Adson sas que poderá propore io-Dia treze prõximo-, o O Colunista, agradece a Ju�!:"�dora. do desfi e ,dO laborar. Ê um dos fundado, ofer-ecendo condições plena-I foi o orador seguinte para nar as linhas de desenvol-Querência Palace Hotel o· .gentile:5'l do sr. Aloisio Ma- p�o�lmo sabado no Lira

res da União Cristã Demo, mente satisfatorias para o
1 dizer Que o Executivo Mu_ vimen�o economico que es-Cerecerá um Coquetel, às chado dd. Gerente do Lux Tems Clube,

crata, assumiu a pl'esidên increm_ento d� nossas eX-j nidpal não pOderia silen- tão em processo no pais eGlamour" Girls do Sul do Hotel. -x- ...

_ cia deste partido na Zona pOl'taçoes, sera em ÍL:turo .cial' naquele instante. Disse das Quais -tivemos uma}'ais e cronistas sociais, _x_ Quatro senhoras, se�"ao de Ocupação Britânica. proxim�, um dos. malO�'es!da olJd� de pessimismo qua- transplant-ação numa figuraOs' associados d. -1.-- conv!�adas _ p�ra partIC!- mais tarde em toda a Ale_ e�coadouros do nosso prm_ ,se geral, quando pela pl'i- muito viva no discurso da"12 de Agosto" e do Lira v"r na Comlssao Jul�adora manha Ocidental. Como clpal produto de eXPol'��-.1 meira vez se falou em Deputado Loyola,Tênis Clube, assistirão no no desfile da. Glamour, no
partido que abrange tanto çi'i.O, contando, ,o IBC, ali, b'nnsformar o porto de São AGRADECIMENTO DOprôximo sábado no Clube ,Clube d_a Col.ma. Os co�v!- liberai" como

.conservado-I
co� um depOSito com

ca-,
Francisco em um dos gran- POVOda. Colina, um dedile iné'l tes serao felt.os na nOIte,

Ires, operál'ios e empreen- pacldade par@-
_

armazena, des escoadouros do nosso Dizendo tel' quebrado odito no Sul do País; quan· uma h_ora ��tes da

apre-I dedores, católicos e protes. mento de 300 mI! sacas, pri�cipal. prduto de expo,r- protocolo, como o l'econhe-do será eleita. a Glamour sentaçao ollclal. tantes, H União Cristã De- O A,!? lNAUGURA,L taçao, o café. E conclUiU cia, falou em nome do pOVOSul. - x - mo�rata prec'isa de um che- Pl'esttgl_ando o ato mau-
para .afirmar que "'o povo de São FI'ancisco, o poeta,Eslam-os agual'dando, o fe enérgico e, ao mesmo gural, e!lhveram na sed� dO,de minha tel'I'a, hoje, está farma�elltivo e historiadorprogr.ama de posse do Go· tempo, capaz de estabelecer

I IBC, entre out�as autol'lda- de parabens com essa ins_ Manoe� Teodoro de Carvavernador Celso Ramos, Fui o equilíbrio. Konrad Ade-
I des, o Prefeito Alfredo

'ltalação
e nós, franciaquen' lho. Disse êle da alegriainrormado de que a Capi- nauel' pa.l·ecia predestinado (Da r c Y Ad�on, deputado ses, agradecemos de todo o incontida de quantos vivcmtal receberá muitos visi-

.para essn tarefa; conseguiu' LaU,I'? Cíl.rnen'o de' Loyola, coração e sinceramente o naquela cidade, com a instaDtes do interior par3- as- reunir correligionários e,. car�tao dos Portos. PílU,I� esforça de Quantos colabo" talaçãu da Agencia do IBC,sisth' as esperadas soleni- às vezes, quase obedientes, Ueho Alv,es _da Pita, Fl�l raram para Que esta Agên- solenidade tão ,importantedaüel', Adenauer nasceu na cida- Sebaldo, vlgá�'IO ,.local, fl_
1 cia

fosse a ,'ealidade que para a nossa cidade, Dizen_
de de Colônia, como filho g.l1l·as as mal.s repreflen.t_a-l.i:í o é neste instante.' do-se enamorado eterno de
de um conselheiro de chan. tlvas da SOCiedade de_ Sao DIPLOMA PARA UMA Sã'o Francisco, que senlpre
celal'ia. Durante 16 anos Fl'anci�co,. representantes CIDADE

,
acreditou e teve fé no 'fu-

foi P:'imeÍl'o Burgomestre dos smdlcat�", de clnsse, A seguir, falou o presl- turo da sua terra, agl'ade.
da sua cidade natal até os

emprezas mal'lbm�s, e esta- dente Adolpho Becker, para ceu ao presidente do IBC,
nacional-socialistas o de- bclecimentos bancal'lo�, �e- �nunciar que havia chega" Sr, Adolpho Beckel', íl.O
mitil'el':"l no ano de 1983 ale.' !egaçõe� ,da!\ ASS?�laçOes do o dia de São Francisco presidente da Jllntn Admi
gando SH um elemento em I COm�l'C:als .de CUl'ltJba e do Sul. E acrescentou: "A nistrativa, 'coronel Paula
cuja atitude política não se Flonano?ohs, bem como o

I Diretoria do IBC recebeu, Soares e a quantos colabo
poderia- confiar. A prind_18ecr�tal'10 do Centro do Co"

I
em mai·) deste ano, uma te_ ral'am para a realidade que

pio a Gestapo de Hitler não merclO de Paran��u�, e os .�ulução da Junta Adminis- ali estava tendo lugar, mal':'
<;e interessou muito por ele, chefes dos Es:nt?l'lo� do

I trativa, que é nosso orgão co inab:::lavel, firme, solido
Mas depois das tentativas IBC. _

em Flol'la�opohfl e

I
de comando, determinando do progresso de São FI'an

de revolta da resistência CuntJba,
. pl'ovid,ências para .que São cisco, a felicidade que lhe

alemã contra o l'egime na- Iniciando as solemdades, Fl'llnCISco do Sul se es�a- proporcionaram, com a

cionahlOcialista, em Julho antes de dar a benção às belecesse o mais pronta- inauguração sol e n e da
de 1944, Adenauer veio a novas inst:\lações, falou o mente passivei como porto Agência do IBC,

���h��erc:n�:::;:ç:o�s cam- ��gpa���ã���:\ p:�a s1����iC��: �:����'Oq::c���a�as�a_::r;:� í-------....,DOmiDgO, dia 15, no Os· !';'em o afastamento da do na cerimônia, que b'ar!) zel' íl.h uma lllstalaçao de COMO É GOSTOSOcar Pa.lace Botei, as Dez ceníl. política,. nem os sofri. I
para São Francisco não; fantazia, destacar um fun-

Mais Ele,antes do Sul se. mentos da detenção pude-l apenas o desenvolvimento cionário e parecer que se O C � F É Z I 'f O
rio apresent�� �:�o;:;:�l..a�:m:nei��i;e d:� �c�;aô���� ;::aa t!���;d�::� I :��ae��i������!�dO'a a���:=
lhA: ;��i��:;:e,d:fi�gu:;i� ��;a;l�l"�:l��;tu�:t�ou pr�� ��:g�::!� q�l: .paaí��ld:t���é� �i!S�iO�e f�z,o e��n�re:l�:�ã:��, _

amanhã,
�i�\��;��;::e�� ���t�c: :9a41�� �om:ev�m;�rt�, d� ��::\;açf�� �r��:�s s���f�;�teume�i:luO� I

Domingo p,p, a praia. da

I assumir a direção do go- lou o Sr, Silvio Guimarães, �a à cidade de São Fran-

�!���fi��;:;!:::;�da�stev:rin:;��� No clichê - Srta, Solange Narciso, can- ��:n:a��a, p��tea �:;�bli�: ��eA;��:7�z� :ncei�t������ ����t: �:;:ei��: s�:a��:�a��
t C Praia (,"'ube

didata a'O título de, Glamou;, p�r Caxi�s Federal da Alemanha J é ho·j te esperada pela familia Com essa .providência, a_men e n�x___.!_
"

do,.8ul, chegará h:�le;i�or VIa aerea, pe a

je de novo um Estado sobe_ Clltal'inense_ Disse de. sua b�ia-se p�ra a cid�de de
Sueli Nunes Mlss

Brott-,
g

!fUlO, economicamente forte aleglla ao vel concre,tIzada Sao FranCISCO mais uma

nho TC, Tdnia Fialho: DR JOSÉ SCHWEIDSON c de glande plestígIO, que aquela aspllação e de po- glande oportumdad� para o

Silvia H Ramos da. lhlva.; I afl antigas potênCIas VItO dei ter contl'lbUldo, de qual escoamento de -caies para
Scheha Costa, �ara Kas- Conforme Ja havlamos notICiado, passa\\�!�:dSS;�'l ��:�:me c:�ooc�:lac���o I :��. �:J:r ��r���s�;;�t:l1�o

o I�� �:��IS:Sde ���:sc:�!�Uro;I��tln� Blttencourt,

Ãer�'::'�lteil,a
natal, as féll�g. de Janeuo, o DID��:t�IOgla e SI: Igl'aldade de dneltos, deve. lasse satisfeito em l!lpldo sos ha\la assumido o pIO'rltz, Marlsa Ram�, _

Plofessol AS$lstente da Cadeira de
ullhba Ocupa se esta. exhaordlllarla e\o espaço de tempo Ela eom POSltO de fechai, Incluslve,1�:� d� p�:.:er�or��:a\ ;�I����f��t:ao:����:sd�:eC�feef�lcl�� �:r�lço R'adlOterá lucão, em pllmelro lugar, a' satisfação q_ue entr�gava a l\ua administração à fren

Annama'rJa Canado, Maria rl�O do HOSPital São Lucal\ e da Clilllca Delmatologlca �s��;:�l\ �:�n��:er[ q�eco�e �0M"::�� �� �;�,F�::C�SI��I� 1/
- - - - - -

IICristina e Raquel

MellO'IdO
J APC. d fi te o fIança e a.tmglll fmalmente' Í1carR ••m 110VO marco ao II A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-Re apare- 11estas belas jovens do "so- O nosso Ilustre contelraneo ntendela, tll n

d el\te seu o'bJebvo I r)logresso daquele grande Ilhada para consel'los, l'efol'ma:" c pinturas de 1elety" f1orlanopoUtano� a- penado da sua estadia, em FlorIanópolis, Os caso�o d�'1 O Chancelei da Alema- POlto, pala fehcldade do 1\ qualquer tipo de bICicletas e tl'i.cic\o!\, contando IIconteceram no Praia Clu sua especlahdades médl�a diagnóstico e tratamen

I nhn nlio é o que se chama F.fltado (l maIOr grandeza II para ISSO com 11m COI po ele m8('anico:" c pintoTell IIbe, domingo, á tardE:
_

concel na pele e mOléstIashda pelejt·md ger_al T ajano um homem "cómodo" nem do Brasil 11 altamenle eSJlecIRII�arlos. II_x_ l O seu c_onsultóno ac aMse s ua o alua r '

lonra� l�eDauer ain�a- se sente jovemBONN - (P o r Kal para os seus adversâríos po- transigente e inflexivel: mente à cultura de rosas,
Eberhurdt - Impressões da líticos fora e dentro das quando se trata de manter . Adenauer levanta-se muito
Alemanha) -- "Antevejo fronteiras mas também não c de defender a liberdade,' cedo e gosta de andar e de
com prazer as eleições no para os seus amigos como Das suas numerosas via.

I
trabalhar ao ar livre. É pospróximo ano, porque a cam- se sabe muito bem entre os gens pelo mundo, Adenauer

II
aivel que nestas ctrcune

panha eleitoral e tão refres- aliados' da Alemanha Ocí- não trouxe para casa sõ- tâncias e na sua maneira
cante!" Não foi um jovem dental, no seu .préprío par- mente prestigio politico e de viver esteja o segrede da
fogoso que recentemente tido e talvez atê mesmo no êxitos diplomáticos mas sua energia e da sua capapronunciou estas palavras, Conselho de Ministros em também cerca de vin'te dou- cidade de trabalho sem li_
mas o Chanceler. Federal Bonn, No entanto, ninguém tcrameutoa honor-is causa, mítes, Um jornalista perKonra d Adenauer, que

hájdUVidal'á
das suas boas in- além de numerosas home_1mais de 11 anos dirige a tençõea. Há quem tenha j nagens de outro gênero. Os guntou recentemente se

po!ítica da República Fede- ousado Adenauer de ser tei-j seus sete filhos já lhe de'

Ii
Adenaner não pensava em

i-a l da Alemanha, Estes dias rnoso ou de sofrei' de uma ram mu-itos netos, O Chan- se candidatar ao cargo de

I () "Velho" como já se diz falta de flexibilidade; foi celer pr-ocura dtstraír-se Presidente da República,
córrenteme�te, celebra o

I até mesmo acusado de pro-I das lutas políticas no seio com certeza menos cansntl
seu 850. aniversário. No en- longal' deaneceesàrlumente : da _sua família, lendo um: vo e mais calmo, Adenauer
t�nto ainda �e sente sufi, a Guerra Fria ou de a agra- J bom romance. "policial ou sorriu apenas e respondeu:cientemente Jovem para en- varo Há de fato um ponto trabalhando no jardim, De-

1 "Porque não - quando fôrIrentar- em Setembro o elel- no qual o Chanceler é in- dirou"!le muito especial. um pouco ma i!! velho!"
torado e, caso o seu partido

.

con,i,. ma i, uma vez a

Instô'lada a agencl·a domaioria, assumir por mais
QlIHtl'O nnos a reepcnsabttt,
dnde pelo Governo,

I. B.C. em São Francisco

f
O DESFILE DA GLAi'IOUR
GIRL NO LIRA T, C. SERA
DE MAILLOT E GALA -

PROX?IO SABAJ)O,

_x_

Ooroty Kernpel, a óela
loira de Joaçaba,

represen-Itará sua cidarle, nos desfi
les da G.!Jmour Sul. 001'0-

ly, foi ti. primeira

candida"Ita a chegar nesta Capítal.
_x_

Amanhã, ch�fario as 1
candidatas ao titulo de,
GI3-mour Sul de 19411,

\'_x_,
Quinta feira próxima, a

cidade reeepcionaró. ns be

la!: jovens catarlnenses,
gn.üchas .

e pall.lnllenSes,;
(om o desfile em automó-
veis 1! "Grito de Cal"naval"
das Escolas de Samba,

Sábado prôJdmo, no tira
Tênis Clube, aconteceri a

principal desfile parllt o

concW'so da Glamour Girl
do 'Sul A.'! candidatis, des
filarão .te maIUots;8hc'is ti

I'ala, Será 11m ,suceRllo.
-x-

O movimento de venda
de mesas da. Soirée ,rChic",
do LilI" T, C., na Relojoaria
Muller, a partir dê hoje,
será grand�,

Aniversaria hoje, o Ge

neral FlJ.ulo Weber Vieira

da Rosa, figurn de grande
destaque nos meios pOlítl-\co,> e �orlais cio Estado. Ao

lIu!:tre aniversariante, a�

'.-l- ';'" ,.

�-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



F. de Direito: Concurso de Habilitação

•

Defesa do retroleo com

ferro e com �Iefe

CRÉDITOS SUPLEMENTARES ,NO .GOVERNO Hum
.

(De ,Julho a 20-12-60) �'�
.d.ilIJ'!I I

DEPARTAMENTO DE ESTATíSTICA
Decreto n. 1965 20 de julho

1966 20 de julho
2241 16 de dezembro

380.000,00
10,000,00
70.000,00

. 460.000,00
CESPEI COMrSSAO DE ES'JIUDOS DOS .sERVIÇOS PU BLICOS ESTADUAIS

Decreto n 2015 19 de agosto 2.323.261,80
DIVE·RSOS

1961

1973
1992
1994
1995
2006

" 2013

2014'
2039.

"2047

2059
2074
2075
2076
2078
2097
2131
2139

2146

2147

2154

2158

2169

2171

2174

2195
2178

I:"l'"

2.323.261,80
1.672.974,70
l.OOO.ooo,Oú (x)

58.516,00
250.000,00

1.251.600,00
1.143.900,00
250,000,00
125.484,00

1.829.286,70
395.000,00

1,077.346,00
1.500.000,00 (xl

510.360,00
43.512,00

# 1.5<l6.579,60
1.500.000,00 (x)

713,430,20
122.050,00
400.000,00

40.000.000,00
803.134,311
782.034,40
460.000,00

1.000.000,00
3.677,60

662.732,00
269.700,'p0
926.654,60
168,000.00
938,613,60

2.000,000,00 (x)

129,000,o0
616.384,00
360,632,80
19.850,00
lO.8S0,OU-

1.700.000,00 "tx).

518,971,70
2St(9S0,00

1.200.000,00
1.211.586,90

79.800,00

Decl'eto n,

Det:l'eto n.

1923

1937

1940

30 de junho
13 de julho
13 de julho
13 dc" 'J�ího
13 de julho
22 de julho
3 de agosto
3 de agosto
10 de agosto
10 de agosto
12 de agos"to
17 çl.e IdgostO
26 de agosto

setembro

,setembro
setembro

setembro
s('tembro

outubro

outubro
outubro

novembro

novembro
novembro

novembro

novembro

oovemb�o
novembro

novembro
novembro
novembro

novembro
novembro

novembro
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro

16 de dezembro
21 d'e ,novembro
21 de dezembro

. I

" 1954

Decreto n. 2181

6 d.
16 d.

27 d.

27 d.

27 d.

7 d.

19 d.

29 de

3 d.

4 d.

d.

d.

I' de
16 d.

I' de

18 d.

28 de
18 d.
18 d.
27 de
29 de
12 d.
18 d.
I' d.
18 de

2128

2293
2223

2228

2231

2232

2236
" 2245

2247

("Y.) - Seu t�Eio vale um milhão

_(foul. da l.1l 1)líg,)
Um iivro �iferente sô�re a ...
E1:Ituda éle detidamente

t, povoamento de Snntu
Catar-ina, a princlpio ci r,
eunacr+to à faixa litorâ ,

nea, sendo a conquista do
planalto impedida pela
muralha da Serra Geral.
Vicentistas fundaram "i
las na orla mauttmu -

���fi�;>IS;nc���,�, d�at�<;�êr':
��s-;;;)e�[i�isa�e�o i��:riúa:,
n leste, rôseem "até nos

• espanhóis confinantes", e
1'0 litoral. ao nade, llmi.,
1 éeeemos com a baía de
Dunratubu, o Morgado de
Mateus manda fundar em
j 766 11 vila. de Lajes e ele
'fi em 1771 n povoação de
Ouar-atuba à categoria de
viln, sendo demarcada a

sua divisão ao sul pelo
rto Saí. Invndíu assim o

governador de São Paulo
I) território da capitania
de Santa Catarina não
sem que esta deixasse de
orotestar. POI' fim, em

1820, passava Lalea . a

pertencer a Santa Oatart
nn, cujos limites ao norte
foram fixados pelos r-ios
'saí, Negro e Iguaçu, Nilo
obstante, voltam os pnu
lfstes a invadir o nosso

Ierritórío, npoderando-ee
(!os earnpua ao sul do
Iquacu, e, conquanto. gr'a
ens u., protesto do Preai,
dente Antero José Perrei
I'H de Brito, ficasse nasen
tado .entregar_se o caso it
decisão do Poder Legiala-

.... ttvo, continuaram os es

tnnctelros pnulistas II am

p!ifl-I' as suas Posses no"

campos de Palmas, Inicia'
,'a�s�, ,destarte, a questüo
ele lipntE)H", que, a criação
da Província do Paraná,
em 1853, conaututda pelo

��1'I'U��'iOP11�i�, f'i�r�nOsf�\�j�:�
se para a nova ci rcunscr-i
cão. passando esta a rei
vindicar, além dos campos
de Palmas, parte ele La
Jcs, �>l terra!'. ele Campos
Novos e Curitibanos. Fi
l ada,!lOs, por assim dizer,
reduzidos à faixa entre o

litoral e a encosta da Ser
ra do Mar, A despeito dns
reclamações formuladas
pelo governo catarinense e

lermos mais tarde' obtido
g;mho de causa 110 Judi
ctérto, continuou no Irn
pél'io _t' na Hepúblicll o

Pâl'a)ltl fi llersistil' na {leu

flllção das terras do Con
tet<tado, advilldo

-

daí· I'e�
petidos conClitos entre UI<
polÍC'ias de ambas afl PI'O
\'ín<;ias ou Estados,

O ]Jovoament(l da regUlo
loi muito lelitn e elipUI'.'w
- (li.<IHlrsn cm \-irtude do<
latif(lIidios que fazendei_
ro,; <.) criadol'es rle ga(I,1
furam ocupando, reunill'
d(, ao .';eu redor "a famí_
lia (lo tipo patriarcHI
filho,; gel1l'O;;, nora!'. lle

t·�!�'", �gl;�lill�ê)7<:i!le d�S�I�!�:
�:�n��������;lis, pe���c t'�,li:
\'lI:lm outras família.'; mais
lJobre:, e Que se llnillm
àouel,l por gratidi'i_o de
:l\jxi1i('.� recehidos nas en_
fermid<ldes c pclos la(,'o.;
de compadrio, Assim. iam
:-e formando I(I'HIHle" gru-
110S, moldado" pelo mesmo

PadJ'iio, que acuh.ll'um tOI'_
'lflndo-;o.e ri\'ail"l na compe

_.1içJ\o pela' ('oJH!\1il"lta da

chef'ir politicu. ou lnimi,
ece P01 questões de fa
mília, Com o aumento do
número) de agregados, pa
ra OB quais nAo havia tra
balho nas raaendes, ti
nham êsses excedentes de
procurar meios de subais
:é-ncift em outras parn
gens, reunindo-se a êlee
outros elementos, forag'i
dos da justiça, e mais tar.,
de, com fi terminação do
prolongamento da estra
da de ferro de União da
vttõrta até a margem do
rio Uruguai, muitos dos
homens que haviam sido
empregados no assente- ......

menta de trilhos, na pre
mência de eetabelecer-ee
comunicação ' ferroviária
r om o Estado fronteiriço
(lo Rin Grande do Sul, pai
rando sôbre o País a

ameacn de uma guerra
provocada pelo célebre
Telegrama n. 9. - "Ao
que relatam os testemu
nhos insuspeitos - diz (I

A, - ti maior parte dêsta
gente foi conseguida nos

centros populosos, entre /I

escõrta da aoctedede. O
rebotalho da!'. ruas, malan
oras e criminosos, gente
sem profissão e sem qual
uuer formação, egressos
du Justiça e fugitivo" das
cadelas. capoeiras aia
medes e facínoras de tôda
11 eenéete. de tôdas as pro
cedênciua. foi o Que a Po
lieta, «m suas batidas, re,
colheu e cornpulaõi-iarnen-

��st�%�l'to�efen�dO_O�, ���
possibilidades de fuga, no

t�,�t�lligl'a ne����i�i��s R�
lado dêates tentudos pe
lo" elevados salários pro
metidos, aventureiros alis
tnram-se nas hostes do
Engenheu-o Saldanha, pn,
rn assentarem os tr-ilhos
da Süo Paulo-Rio Grande,"

� °re�iã:'iti��hO�kfd���_
I'l'am f'requentea, dizendo
mais tarde um engenheiro
da conatr-ucâo "que, se

Iõssc possível reunir o

--angue de tôdas as viti
mas havidas lln tempo, POI'
largo período as água.';
dcquê!e rio vizinho cor;

rei-mm rubras, Os eadáva,
.res doe assasstnudos Quan
do Illi,., desciam corrente

a�)aixo, )og�dos pelos. ra,
cmol'u>; as agulls, sumlam

:-te soh os atclTOS dll linha
'Jernlnnente",

M_uitos sertanejos que
havlllm levantado o seu

l'flllCho em t(>nas de\'olu_
ta::!, depoÍ1:I aÜ'H\'essadnt<
pela "ia fénea e toncedi
das ;'1 São Panlo_Hio Gran
de, i'.)ram despejados co

mo in.'lb'usos do sítio QU('
ocupavam sem título de
posse, A miséria,

.

odes'
tontentamento. a presençfl
de mau� elementos, o a_

handol'O em que ficara a

regi/in, tudo isso \'il'in
contriouir Jlill'a (Iue se h'a
\'ll�.�e a luta [Jue ensan·

J!uelltou parte d(. llOSI'iO

lelTilcírio, tendo bastado

ii�; �!�,���L�Z: l� ê���r���:
menlo rle IIIlI indi\'íduo
(11Ie dizia cham�II"1:Ie José

)1;!J'ia de Santo Agostinho
.' Incu!cava_se il'mão do
monge João Marin _:_ João
::\Iaria de Agostini - cu ia
memória perdurflva e ai'n
da perdura nnQuela J'('

.;:iiio,

Tnruo pÚblicu, para co

nhecimento dos interessa
dor que se encontra abertas
as Inscrições para o Con
cU!'*,--.de_ R1abilitação, dlà

nemente, das 8,30 às 11,30

�ir�' d��cs:� :oec�·����·�e. e
Florianópolis, 7 de Janei

ro de 1961.
,4.luizio Biasi
Secretário

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ

Escritório Estadual de Florianópolis
COMUNléADO

,
Levamos ao conhecimento dos interessa

dos que mudamos a sede do nosso Escritório
para o prédio D. 185, do Edifício "JASMAR"
%ito 'no Cais da Liberdade, nesta Capital.

'

Florianópolis, 9.de janeiro de 1961.

ANTONIO' PASCHOAL APOSTOLO
Chefe do Escritório

Florianltl>olis, Terça-feira, 10 de Janeiro de 1961

Banco Interamericano �e
Desenvolvimento

Apresentação de Propostas
O _Bnnco nã� tem formulários especiais para a apre'

s�mtaç.ao de pedidos de empréstimo, Receberá Com sn ,

h.)lfação consultas preliminares dos candidatos II. cré-.

�ltO, PAor �arta.o� :ntendimento direto, Nn base dêsae

Jfiter:camblO prehml�l�r de informações, podel'ão o Banco
e o Interessado decidir da conventêncra de se submeter
uma proposta concreta.

0" países. membros, SU<l.� subdivisões políticas e

SUIlt<. repll;'tições ftutônoma� poderã() apresentar pedidas
de fmanclIImento de caráter públicQ,

E de�ejo do Banco tratai' óil'etamente com o soliei'
tante ou .';eu rePresentante dêvidamente credenciado,

Infor·mação. Adicional Detalhada
_ �ão logo �lIa pl'Oposta, lenha corrido os pl'imeil'Os

tl'a;l'ule ... , o proponente será informado sôbl'e se o Banco
e;-it� c� condições de encaminhar o aSfiunto à cOll!lide�
raçll.o final. ,

,
S_endo és�e o CIISO, o Bnuco dará ao pl'oponente uma

:,:I����/,d:���:.:��:a���fs:�li;!������v::.ue necessitaI' pa-

Enderêçol do Banco
QUllhluer con'e.�JlOlldêllcia destinada ao Banco rle'

\'t� ser endereçada 11: • _

lnter-Americ31l OevelQpment Bank
SOl Nineteenlh Street, N,W,
Washington 25 D,C,

Enrlel'eo::o teleg;';íficú: INTAMBANC
Telcfône: Ex(,c.uth·e 3-4171,

Reven�o �� jO-l"�ai!'i de II/i dez unos passados,
II�� dos pl'lmell'o;:. dlag de fe\'el'eíl'O, quando o Sr,
h'meu Bornhausen inici(ju a mais feroz persegui,
çflO pO,litiea. registrada nH história catlll'inenf:e, en_

contrei fi mmhn exonera�'110 de Secretário do Con
gelhú Penitenciário.

Esse cargo el'a dCl'on-êllcia dn lei: o Dh·etol'
da Penitenciária é o Secr.elâl'io nato do Conselho,

De Diretor, "':lrgo de ('onf:ànça do governador
segundo as determinações eR)leneiaiSl do regime jã
nH! }Iuvia exonerado,

'

Nenhuma lei pOdel'ia razei'-me DA CONFIAN_
.CA DO NOVO GOVERNADOR, Parn permanecei'
no cargo, óbvinmente, neeessita\'a de pouea vergo
Ilha ou�de aderir, Larguei_o antes de 31 de janeil'o,

;�:��it:�:��:.ar uo Rdverílíu'io vitorioso o go�nho de

E deixei no meu sucessor TODAS AS VERBAS
IXTATAS, ...

_ Me�1 �x:mplo pessedistu, pnssado.'l doi!'! lustros,
I1UO tera Imitadores udeniRtlls,.

, �m comp:nsaçào o novo. governador, nas de
mlssoes que fIzer, dos ocupantes de CARGOS DF.
CQN'FIANÇA, não fará atos como o do senhor Bor_
nhausen, ao demitir'ple de ('UI:gc Q,ue não mais ocu-

Pp.VIl.
'

O tal gostinho de exonerar_me saiu-lhe às aves-

sa�: teve que engoli-la,
'

E cu dei o quu-qun-qlla final" ,
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