
o eng�!I1heiro, Carlos P�rc3 de, Sá, �il'ctol'- geral do DNER. informou à.imprensa que deverá ser inaugurado hoje o trecho da rodo via J3R-2 que liga Lajes
(�anta Catann�) a Caxias do Sul �RIO Gran de do Sul'· No.próximo dia 24, aBR-2, que é ...principal tronco rodoviário do sul do país, estará. concluida, pois se
ra aberto ao trafego o tree ho S. aulo-Curltlba. A RIO-Bahia, porem, só, estará terminada daqui a ano e meio. - CARACTERISTICAS MODERNAS _

O sr. PIres de Sá esclarecewque a BR-2 fOI construída, em tôda a sua extenção, com.o atendimento dos requesitos da/moderna en genharia rodoviária, po
dendo ser consi�erada um� estra�éV de primeira qualidade, O trecho a ser colocado em serviço hoje, mede cêrca de 220 quilômetros, sendo todo pavimentado
a lasfalto, Tambem ,d,e .,p�vImentaçao asfaltica é Q trecho São Paulo-Curitiba, nos seus 403 quilômetros, dos quais apenas 20,ainda re ceberão, nos próximos dias,
a capa de asfalto dífínitiva. Com-o novo traçado, a ligação entre àquelas duas capitais será feita com economia demais de 100 quilômetros sôbre a estrada an

tiga, cujo comprimento .era de 522 quilômet ros.
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K.; "Não conheci
mesmo entre

SITUAÇÁ'O IECONOMICA

BRASíLIA -

. Num rápido discurso pronunciado durante a recep ,

cão aos membros das duas casas do Congresso Nacional,
o presidente Juscelino ,Kubitschek "aürmou ontem que
"nunca foi tomado pelo ódio, não conheci inimigos mes

mo entre os meus mais ferrenhos adversários, sempre
Que estivesse em causa bem servir o Brasil",

Domingo, no Palácio da Alvorada, o chefe da nação
recepcionou os chefes das Missões Diplomáticas creden
ciadas junto ao govêrno do Brasil. E, dizendo que "em

discurso desta natureza não é hábito abandonar certas
fórmulas", mas que durante seu govêmo outra coisa não

-���I':;;:�sa�:;:nosn:�of:�'�� 1���to�:�:,�t�I'��zr:�,s a���
�L� nacões em favor da paz.

AOS CONGRESSJSTAS
':\Ia solenidade de ontem

foi o seguinte o discurso
d" presidente da Repúblf ,

ea: "Posso, de coneciênciu
tranquila, ertrmar perante
,,� representantes do povo,
nos quais cabe o jnlgamen
lo de meus atos e de mi
Ilhas pa1.n�l'as, que nun

ca fui tomado pelo ódio,
Que não conheci inimigos,
u-e smn entre os meus mais
ferrenhos adversários,
sempre Que estivesse em
causa bem servir ao Bru
sdl. Os ínterêsses ou n�

paixões politicas não me

levaram a ctaastftcecã., as

prioridades para o atendi
mento aos reclamos e exi ,

sênctas. nelas guinando'
me apenas pelo Que me pu-

-v-e receu corresponder às cou
ventênctce do oatrtottsmo.

,_ ,Jumai:'! dist.ingui entre E;;

lad9§; jemats tive crere
.

l'ênc,tl.s por um em det i-i

menl&Sdi)J�i.O�ATAS
Foi a seguinte u Muda'

c:'ío feita pelo presidente
da República aos diploma-

tas, domingo último:
"Tive a idéia de aqui

reuni- Vossas Excelências
para apresentar as minhas
despedidas e agradecer
comovido as gentilezas e a
preciosa colaboração que
nestes 5 anos me foram
pI'estadas pelas. represen,

A PÊLO
Moradores da Prúia d'o

Muller reclamaram, ontem,

d��u�r� ���l��aç�� �!ib\��
� a cavalo fa�ndo per-iüêcia!> e pondo em perrzo n
vida de cr-iancas.

as I�I���d8��I:st������ ���
giu aos desaforos,

. . .

mrmicos
adversários"

•

guir novos rumos, deman,
dar outros postos,

senão de encontrar o cami
nho da paz" de iratim'Oo pe
lO' entendimento gerai, de

não aunientãr as agómas IdS

dIficuldades e as aTITóuições
de uma epoca pat'ncular
mente densa e angustian

)i, .Nunca medi !_!; mínhr:-;
ater côes e homenagens aos

POVO!; e a seus représentan
tes por um critério de Impnr

tênota màteri.li, A maior e

fi menor nação 110 mundo,
a n-ars modesta e r,l mais

poderosa têm para mim u·

ma ídênttca !'lignificação, u

ma vez QUe. todos os países
são compos tos de seres rm

terr:os, todos �emelhantes,
todos revesuoos da mésma

(('on!. na 2,4 pág,)

tacões credenciadas junto
a" meu sovêrnc.

pr�s :;l'c\�r:'t��' te!�á�rc6�
de dizer adeus -' saber
partir faz parte da nrcrte
sào escolhida por Vossas Sei que não é hábito, em

���lel;�í�dÕ deD��:�i�ent� discurso dessa natureza, 'a

tive a emoção de ver partir bandonar certas fórmulas.
muitos chefes de mi$sào a Mas, neste meu período
quem me afeiçoara pelas presidencial não fiz outra

��í6 ��,�l;d�dueê� r��:ra��� coisa senão abandonar rôr
a êste país e pelo devota. mulas c. desta vez, comete
menta a causa da compre' rei nh.i;; uma inofração às

én�ã�ub�Sãenci� �:��a Q�� regras sábias do nrotocoro
carreira diplomática, De e dos hábitos estabelecidos ,

lanto dizer adeus, julgava Nesta hora, em Que, pela
eu, estivesse bastante pt-e- ultima vez recebo Vossa gx-

��i�dOd�;�:dida�invhe�'ifi�� celêncta, c�mo presidente da

porém, que nem sempre ê Repú.bltca do Brasil) desejo
fácil êste gesto quando reafirmar oue não t.ive ou

��df�e�s ded�\�eerão,node dl;� tro pensamento; em n,ratérla

momento na r-a outro, se- de política. tnternactonar.

CARVÃO DE SANTA CATARINA
SEM PROTOCOLO (em milhões de tone/Iodas)
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DIA 13 'SEXTA-FEIRA, DESFILE DAS GLAMOURS GIRLS'SUL E GRITO DE CARNAVAL IDAS ESCOLAS DE SAMBA - PROTEGIDOS DA PRIN
CESA, COPA LORD'E FllJiOS DO CONTINENTE, 'AS 21 HORAS.

Hotel", também vai hospe
dar Candidatas ao titulo

1 _ Martha Rocha;1 5 -( Slmatra Sammy "Gfamüur- Imperial do País.

,namorada do Brasll, tem nevt, Junior e Nat "Klng"
- - - - - - - - - - - - -

circulado no� meios soct Cole, são os grandeg ria I J - A Rainha Hêllane
------

ais ao Rio acompanhada música americana cue to- Lins. está promovendo pa-

do sr. Ron'aldo Xavier de marãc parte do "show" ra _u noite de am�nhá nos�Lima. Comenta-se af� a restejoe da posse do Presi- "alo(>.� do clube Dõae. "En-

hipótese de um próximo dente Kennedy. contro dos Brotmhos".

casamento., I'
6 - Luiz Henrique o 12 - Deram sbuw de e": I2 _ Na Imo"Vlmc'lltada preresser de violão, inicia legr�I.lda lia. pra.ia de Ca�-�

festa de sábado no>; salões suas aulas semente em borlu: Tama Fialho e SII-

do Clube Doze. o colunista fevereiro. (} nnmentadu via Hüüpeke da BiI"Va

notou a mesa ,do el!sal Sr. curso já conta com J'llals
e Sra. ,Dl'. EII,idi" (i:;ea) de 100 .etunos.

CostllJ Souza, com a, pr-esen- nnecemo-, multo e de gran-

ça ido Dr. RO;\I'êrio Monte 7 - Continua o -socíe- de projeção no mundo so-

Viana Karp, Diretor Co- ty' aguardando a inaugu- c.ial, vai Inaugurar teu a

merclat da Firmã. 'i,'enapla- ração da "boi.tf' 00 re!'..! .. u- partamento com reeeocãc
nagen� Desmonte, cujo '1'i- rante Lira T. Clube. em 'Black - tel."

lular é o Dr. Tony Mayrink
-

Veiga. 8 -,Na r-ldnde de Cri- 14 - Encontl·á-l:!I� em

I
ciuma realizar-se-á hoje o no ..-sa cidade o vtce-Gover-

.3
_ Em companhia 10 ca...nmento da srta, Idalete nader eleito, Dr. Doutel de

I
Sr e S.'A. I>1lthel Daura. Cunha com "sr, Ayrton An(lrane.

� jantavam nct, resüaurante Castetan.

"I
do Querêncla satace, a 15 - Chaflck E. Sand, o

I
Sra. Ondlna Slrnone G-e.ur. 9 - Com um jantar m- caplchaba caixa alta está

\. timo no Querên.la Palace. acontecendo ,'m no:ssa cl-

'J _ De Hajai\ recebo o Secretário de Viação 0- c/ade.

t com·ih' para part.icip'�r de bra•. PUb"liC",'",'.,'",8",'".,."",D",L_"!!__,="",,,!,,=óC

=CA="'CE""LCIN"'O""ACI.V;':;�iis."":::ii.,,"'=,O"")"co"'nH"",,,;ii,,,"',"",,,C,."'u,""_'" JX. 1'J1ciõ conhecI:
CConL c;!a l.a)

�terrestre.
o que se coiiven-

1 diante, me é dado oferecu!'

di2nid'Acü..;t;Cumana, que ê llc cionou denominar Cle ter- II minha desvalio�ll. n:l.� sin

nosso devçr neJ"êriõcr e pr

'�eiro
mundo constituiu l,un cern amizade peSSC1al e �)�

servar. Se algumas vezes m() esaflo aos povos. de�ell\1)1. meUf 'I;"gl'lldec1melfios pem

senti oõdgao :\ fazer �eltas' ido:'!. Melhorar, fl.fI.- co�li. lt'.d colllboração oüe rece�i
I
advertências que par�cefilm �ôe_�

de vldí( humanâ e U\1111 cle todu o lIust.l'c c�To dl-,
veemente:l, foram el�s dlri-

-.' li.sSãO _tão importanLe t'ã�! p!?mátice, t':elrenclaao n.o
gtdas 'Sempre mah poc!ero- u' I�, tao gl'ave, {.ue J'UStl- Bla\lt, e Que e)Otes agradecI-

f �·o" ... reflponsávels. ficar.ia uma trégua nas lu- l1:er.los e adeus se extendam

� ! f,as ldeológj:as, nas cllver- êm meu nome e no õa mi

l CAUSA nA PAZ I tênClas, Las incompreenf:õe�. nha "enhoru, ã� excelenti�
onde ('spC'ra ('onlinullr sf'ndo distinguido com a

! tla� intrangi�encla"i. simas; em baixalrlze5' que,

l
Sei que estam(J� r'.Un,j�

hO-,
com !anta devoção e bl'ílho,

1 r·a particularmente cilficil: Q�e eliPlrito .1.lU:n�no que enriqueceram as represenw-

H:;:::::�:::::��"",�==�:::::�:::::�;:::;:��
- mas sei, também, que a cau- no c.:�mpo da clencla pura e ções de seus pah,es, mar�an

- ._ -_- S,I da paz têm seu parti. da tecmca estendeu os seus do com amizade admíraçan
:lário:s for�:':-ê dlCiõT(iO� em J �cmi�iO� a r.eglões a.:!·aqul �d�e�r:��;��� com ;1 socie-

�d�;�z�gb��S� =� t�duo:d��! ��.:a��c��t���na�:� ���,���
paiset do mundo. SeEl'J Ide-! nização (i.e contrarias um

Esta Cidade, capital da Es.]
ai que ê:;�cs partidário/:! da

II
processo de convivência en- perança, que Os acolhe, ju-:

't,laz H' conhecessem me. tre os povos e (lue me re- bJlo�'a, e feita para o pro

lhor e se reunissem mais �U�o obstinad'ilmente a cel- gl'e;;�C) e a paz, será estamos

frequentemente para com. �ar. O Que nos imcuWiJe n
certos o lar permanente de

ESCHI'I'ÚfHO no I.u.c. E��v��'tgR�A��ftgLlS _ ��n:;���m���t�: l��o�������i �:dO�'e���s:� te�:b:�:a�ài���� ��'�fe���o en�ee:;:a:e�t�O'ent�:
o l1l(Jvimen(o gllcl'itôl'io do LB.C. em noss;a Capitul, sõe� geradO\I�ti de guerra con-l mo�. �contr� as tÕl'ças êie de!;- todo.� os povos". 1

��\��::)ll\�::;h��e�(l�):,�I��Orl'�I�':ll�os�li�I��;I�:��:se�.�����Z�: �::l�:d��l:g��\��:::'{):: I �u��:;'o nosso cleve!". ItESPOSTA

���eoe;::)ii�l�g:���:' ;::�I��s:e�!���o::��li'��:'e;;;:�lt: �;;it;�� ����e��l'nhc��:�'ad: ::��l}:� 1 ENTENDIMENTO O ombaixador do Chile"
<:io ·'.Jasmul''' 110 Cail' da Liberdade, n.o 185. terra. Os povos (Iue �'e (Ie.

I Sr, Raul Bazan "D'Avila,
À direção do Escritório e l'Iua equipe de trabalho, ,sentendem poderiam bem

I Perdoe-me que, nesta hora l'e��onlleu 0.0 Presidente da

ton"ignamos nestil�, lillha�, \'otos de crescentes prospe. encêtar uma �arera comum. de adeus, eu ter:ha trata/lo R�publlca em nome do Corpo

rjdade� e muito ,êxito no�. !<eu!l negôtios e pl'opaganrla da Essa tarefa existe e está be:n dê�tes graves tem'J.s. Foi a

I �IPI��ã.tlco, anrm�nd� que

noss.a Itll'ompal'a\'el ru!)wC'ea. ii. vi!;ta � luta em favor dos melhor T.aneira. Que enCon-
.1 l,,�a o�e V. Excla. tlavou

muitos e muitos mllhôes de trei de eÁtar em ccmunhão dlll'Jnte cmco anos �ara di·

08 .\I.TOS Ft\L ..\N'l'ES DO HOMEM Gl!RILA _ desamparac'r.:.:; oue ocupam ma\s íntima com Vo;;sa Ex- namlzar � �ogres:J? deste

Já estú enchendo, porque se torna em abuso, a gri' regiões Imel)!HH do gl(}bo celência maili pert9 do inte. grande pais. {UIU _a_me:a u

taria pelofl altos fldante".. ({ue anunciam durante o dia e rêsse que tantos "'povot aqui prema de dar a seu� tlabl·

�ol:,�/,:���Sn��I'��,:I��1 ��. ��él��nhe:p��;�s s�ot������m�o�� PIANO AMERI(ANO����:nt:�e:�e�e�s�:l'e��:��: I�:r����a l�e��eor[�Sze�O:d��'�:�1
vivem al:ll'mados com aqueles anun('ias em altas \'ozes, Vende-:-;e un� em perfeito junto ao meu govêrno. Que. reada vez mIais respeitado
(lue atroam pela praça. I estado de cIHlservação. Ver I ro, para finalizar, peâlr a no con�êrto das

•
nações,

com���ob��lo °i:�\e gl�'a(�llll!:��� 1��H> �l�.I�Op�:%O!���e�l�' ;:;i:�a�:o:��i��� 1�:IC��é�. �e:��oE;�::;;ec��e ��e R��e�� ���a:tI!��g n�����:�:�s ��:a��:
LI'Hr-Se para trabnlho que pede atençilo dos funcionários. dea 6.0 andar das 8 âs 111 bli:a qUe e�tá delxanelo o seu zações; um exemplo singular

EnfreHie 110 bal'l'llcão de madeira, cul'Íosos estado- horas, PÔl$to o que de agOl'd em de que pode fazer um e�ta-
llnm atrapalhando o trânsito. dista de visão e de caráter,

Se o prédio (lue o "boato' esp&.lhou,' seria erguido PROCURO rASA que tem f. emseupo"Vo e

110 10�1I1, onde hoje tud é mato e cerca desmantelada e , t � Inspirado pelo mais puro
.lté IÍJmx PIII'I) p;ol'Ílnl$)Oe exibirem, então. a Capital não GEREX'fE DE GRANDE 'EMPREZA COMERCIAL patrlotiuno",
el<,.L1·j" n-l'i"tindo o deprimenle espetáculo em seu plêno PROCURA CASA PARA RESlDENCIA COM OS SE- O diplomata chileno elo-

cUl'ação. CL'UINTES REQüISITOS INDlSPENSAVEIS: glou a Operação Pan�me--
Flol'Lmújlulis é a",.;im mel;mo, o lugar onde llté o 3 DORMITóRIOS _ QUINTAL _ JARDIM _ I'icnna, meta principal da

i 111·m;sil·C] llcollt('ce e �eml)l'C para pior. DKPENDENClAS DE EMPREGADA _ INSTALAÇOES politica eXiterlor do Brasil,
)/(1 eniHnto, n('I,l pOI' isso ,;ai\'én�o<; da lic;:a comba' COMPLETAiP; _ L-OCALIZA'ÜA EM FINA ZO':\'A RE- fori:alecendo as rlemocra�ias

telLdo o bom tomb:lÍe em sua defésa. SIDENCIAL, e lutando contra o 8ubaesen-
. ..I,lô, al, Caix,," EconÕmica. THATAlt COM O SR. ALMmo À RUA GERôNIMO volvimentoã'o Hemlsf.rio,
Alô, que tem gorila na mata! COELHO :-1,0 16,

LIRA T. (. - DIA 14 - SABADO - ,iSO�r�ÉE"'::CH<::s.;IC�h"�,A�PR�ES::?'EN�TA9çr=�O::;:>'E'!:'!:"ESC�OL�HA�,-D�A�GL"!!".:AM'�O�UR""!:!G�IRL�SU�L"!:":DE�1':"!'961�.�ME�SA�S�NA�R�EL�OJ�OA
RIA MüLLER.

.

��"�r;: �

�,�li�������J�:�T:g�l
ATENÇÃO

POI' mutiv« ele mudança _ Vende-se uma loja
em Fforiunópolis. 1111 rua Jerônimo Coelho n. 1 B
'I'rntnr na mesma.

II \ ./

Sociais
PARTICIPAÇÃO

Sra. MAHlA CASCAES
Sr. MANOEL D1'� OLIVEIRA e SENHORA

tem o prnzer de participar o noivado de seus filhos

SANUUA e AHl\I:f:NIO
Rio de Jnnetro. 25 de Dezembro ele ]%0. COM MOVIM'i.:NTADA E uma elegante e mutvimen1a· Heitor Ft:!l'l'al'I, rectejerem

ELEGANTE ItEUNlAO, FOr da·,festa. que acontecem vinte anos de seu enlace

INAUGURADO SABADO no restaurante Caiçaras. matrimonial.

ULTIMO, O IATE CLUBE O cronista SI'ba!<Uâõ lÍeis,
N.o\ E N C A N T A D O R A está ii. frente do aconteci- 10 - O "Oscar Palace

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

mento.

Hicicletns BEKSTAR, a ultima palavra em bi- II
!l cicletas encontram-se a venda na RAIKIIA ii
II DAS nICfCLETAS, em Iodos O; tnmnnhos e pelo I

II menor preço da cidade. RUI1 Conselheiro �iI1fra I
II 15·1. II

PRAIA DE CAREÇUl)"S.

13 _ Um casa! Que co-

llmigo>; t' fl'egtleses qlw \'endi'1l " Hotel i\111lo

G\'(lSS(J e (IUI' n<1(luiriu (I

Hole� Londrina
J:UH J;l de �()\'embro, ,19 - CURITIBA

prefl'l'i-n<'ia dt> Iodo" 1I!oi Clltarinen"e>l.

LIRA lTENIS CLUBE
PROGRAMA E REGULAMENTO PARA

O (ARNAVAL DE 1.961
PROGRAMA

D�a }] - Sábado - Baile de Abertura. às 22 horas,

15 a.�D�� �!l':: Domingo - Bnile ln fnnto-Juvanjf das

Dia 13 - 2,11 feim - 'I'rudicionu l Baile às 22 horas
Dia 14 3,11. feira - Baile do encei-ramanto, às 23 hs.

REGUI.AMEN'I'O
1 - Reserva de Mesas

qllin��\;���aà�� ��r�I�I'���t���l��dd'�s M�!iil�\ ! l��'e�:�',��ei�:�
1':l feita, em seguida. no mesmo local.

� Obrigatória II npresentnçãc dn Carteira Social e

t�lào do mês d,e revereü-o torrente, paru o que o. S,',

;eo���l�;�']:.:;tal'a presenta " fim de efetuar u competen-

IMPORTANTE: Cuda senha dal'lí direito semente a
sesei-va de 1 (UMA I M]\SA,

2 - Preços dns :Ue8a� l'I1I'a Aseoctados
Para :1 noites .. . . . ..., CI'::; 1.000,00
Pum o Bnile Infanto - Juvenil Crx 100,00
Preços dEIS mesas paru convidados
Pessoas de outras cidades
Para 3 noites
3 - Convites
Para as pessoas em uúuetto, noderú a DIRETORIA

�. seu. (;l'it�l'.io, e sob a responSl1bilid!!de de um sôcto. que
fl.cnra sujeito 11� !lC!lalidndes estatutárias e que deverá
VII' em cornpan hin do convidado, expedir convite, medi
ante � pagamento das ,;eguintes tnxaa de frequência:

CASAL Cr$ 2.500,00, para as 3 noítes :

CASAL.. c-s 1,500,00, paru uma (1) noil:e e
INDl'-IDUAL Cr$ 2.000,00, para as � noites.

'

J)ETERMtNAÇAO ESPECIAIS
E rigorosamente pt-olbida :1 entrada de menores nos

Bulles noturnos.

Solici.tamoi'l aos Sr-s. plti.�, não se fazerem a compu
n ha i- de filhos ou dependentes menores de 15 anos, seu

d? que, a nüo obser-vància desta determinação. implica.
ra nas penas previstas pOI' lei.

Os filhos ou dependentes maiore� de 15 e atê 18
anos, :soterão ingresso lias dependências do Clube,
qtl)llldo acompanhadas dos reeponeévets.

'-'\0 Baile infanto-Juvsníl, uúo será permitido o uso
de Lança-perfume.

A ('(lrteira Soci<ll e o tHliio do mês de Fe\'el'�ro de
19tH, ou a ilnuidllde respectiva, gerão rigorosamente
t'xigidos ú entl'adfl
A Diretoria )luniní riguru�amente o 8ót'io que fize.r liSO
de Lança-perfume. como I.'lltorpecente.

Os convites só serão fOl'neeido� (conforme o acima
detcl'rnilladol, no dil1 de cada leal<l, das 14 às 18 horas.

�OTA lMPOH1'ANTI�: Não sel'l10 atendidos, sob )._
qualquer hiputese. 110 d\!Cl1r�o dos Builes, casos de es

quecimento (le CUl'ÍE;irll. Social, ou talilo de mellsa!idl1des

���i�;����:�::'\ bem l'0rO pe(lidos ()(1.aqui"i�ii() .de con.vi_

Flodnnópolis. !) de Janeiro de 19(iJ
A OIRETOHlA

('I·.e; ('I'S;; 1. 500,00

SOCIEDADE' DE ASSISTENCIA 'AOS
LAIAROS E DEFESA CONTRA A LEPRA,

EM 'SANTA (ATARIN4
EDITAL

Pelo presente Editnl, levamos ao conhecimento do�
senhOI'es Membros do COllselho Deliberativo da Socie
dade de Assistência aOfl Lúzal'os e Defêsa Contra a Le_
pra, em Santa C'ata!"inll, que no diu desessei,,; (16), se
gunda'feira, do �ol't'ente mês, à:s \ inte �20) horas, na
Séde da Socie<lade, à Pl'açll Perein1 e Oliveil'a, Edifício
Ip.'Ise, 4.0 1111(1;11', de acôrdo to,n o que determinl1 os E;;ta.
tutos dll Sociedl.lde, renlizl1r·se·á H reunião do Conselho
Deliberativo e do C'onselho Fi�('al, e não havendo llÚ_
mero leglll, em pr-imeinl con\'o('aC;ito, �eia (Ih) hol'H de
pois, ('um qualquel··nlÍmero. (' com a �eguintc ordem
do dia:

II I - Discu�sà() e votaç;io dos Bll]au�os e das Contas
dl1 Soderlade, I'efe/pnte ao 2.0 Seme"tl'e do exel"
<:ieio de 1960;

b1 - PareceI' do C'(lnlielho Fi.�('I1I:
{' r -:- LeituI'a do Helat6r-io apre;:;entado pelll lienhOl'l1

Presidente da Sol'iedade e refen'nte no 2.0 Se.
mestre do exel'clC'io de I!)GO:

d 1 - .·\�gunt(1;:; de inlel'l-"se socillJ.
Florianópolis, 1(1 de janeiro de l%l
Dr. NI-�LlO L!(;OCI\I - ].0 Secl'ebhio

mETRICH VON \VAl\GF.NfIEll\I - Presidente

30 VAGAS
O GJKÁSIO EM 12 MESES apena� "ó frequentando

a .... aula;; do INSTITUTO 1). PEDRO II.
A ol'ientnçüo lllbtmellttl egpecializada do ensino mi_

ni:SÍl'ado a voce, gal'nntil'lí multi]Jln� IlOS.�ibilidades de
êxito nos exames do Artigo 91 - Madurêz!l.

Se \'ocê deseja aindl1 Prep!lJ'al'-�e para os eXl1mes do
�orrcnte nllO, peça informações n') GRUPO MOD�LO
mAS VELHO, dlls 18,30 às 20,30 hOI'tI$, diál'iamente.

AULAS DE MÃTEMATlCA PAR·A
'2.a EPOCA

'

AULAS DE MATEMÁTICA PARA 2.11. ÉPOCA
INFORMAÇOES À RUA GAL. BITTENCOURT
121, APTO. 1 OU TELEFONE 3839 NúMERO
LIMITADO DE VAGAS.

'
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"O aTADO" O aum .&JITIOO OlARIO OI I. O..T...."

Prefeitura Municipal �e florianó�olis'
De�artamento �a fazen�a

Movimento da Tesourar-ia, em 21 de Outubro de 1960
Saldo do dia 20 em Caixa) Cn$; 6.666.663,50

��::���:�ã�e credíto ���:���:� :::��st;a��;c.G;���nceirn
DePQsit..1nte de dinheiro 2.632,00 Educação Pública

Encargos Diversos
Fundo Dísponlvel
Conta de Depósito
BALANÇO

Cr$ 6.925.008,20

Na 'rescurerte
Em B'.mcoBl

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

10.300,00
4.600,00
5.800,00
4.930,00

23,30
5.676,70

6.893.678,2

Cr$ 6.925.008,20

crs 6.893.678,20
1.099.525,50

crs 7.993.203,70
Movimento da Tesouraria, em 24 de Outubro de 19GO

Saldo do dia 21 (em catxa) Cr$ 6.893.678,20
Arrecadação 153.263,60 Aoministração Geral
Depositante de dinheiro 5.318,30 Exação e Fls('. Financeira

Educ:�ção Pública
Seg. Pública e êsstst, Social
Saúde PUblica
Serviços de Utillda,!e Pública

Movimento da Tesourar-ln, em 25 de Outubro de 1960
Saldo do dia 25 (em Caixa) Cr$ 7.254.057,50 ....

�;:,�f,:��,O de dinh"ro ':::::::: ��g;::5��;;,::;n,eirn J'ffiJ1 Reedição·da limosa "Liquidaçao de
serviços de Ubtlldadea Pública 983.238,20

Tudo tem a sua época.

Ve d d " VF.RDADE".

En'.argos Diversos 33.941,00
Houve tempos em que as li. r a e Encontrada ,1 denomina'

Resolução n," 12 Crédito Esp 1200000 quidações se. sucedia�, qun- , çã{\ tornou-se preciso esta'

Receita Orçamcntária Ú2ÚO ��e���l�:mC���:r:�ç:�'e C:s liquidaçôes falo oroprro cO.jO ambiente des_favOla\el pa- �e!��:� nd� :��:�::ti�,��l�ca�BALANÇO 6.411.316,0� placas de "liquidação" per- mérclO. o qual, na verdade, lia as liquidações normais, prupagnnda r-esolveu sat.is-
maneciam ano após ano, até necessl�ll, VItalmente, de

I
J esolveu, em começos de

f'atór-iamente o pormenor.Cr$ 7.573.951,40 o tempo as desmanchar. uma válvula de lenovaçaol�960,. A. Modelar, de �odas, Depois ... depois o suces-
O resultado, lógico, foi o d?s estoqu.es. Hã mercado-11mpnmll" �m_ novo rttuo e

se passou a depender, excluo
descrédito para as tais li- r-ins, e_speclalmente ,da moda" dar nova feíção a essa ven-

s ivnrnente, da realidade dosCr$ 6.411.316,00 quidações. O povo se fartou. QU: nao pode� e nao devem da.
. " preços. E os preços de fato

1.099.525,50 Quem mais sofreu, toda- permanecer estocadas.
.

I Da.1 a. denor�llnaçao, qu.e vieram garanti.lo. Foram
via com a indiferença que o Conhecendo essa necessr- a prrmerra Vista, parecia t ão sui-preendentemente re-

ors 7.510.841,50 PO\:o passou a encarar as: dade e conhecendo, também, I vulgar. "LIQUIDAÇÃO DE
dnaidos, tão honestamente

Movimenta da Tesouraria, em 26 de Outubro de 1960 de "liquidação de verdade"
Saldo do dia 26 (em cntxa) Cr$ 6.411.316,00

Que freguezea houve de com-
Arrecadação 228.968,30 Administrnção Geral 28.131,90 pr-ai-em e voltarem II com.
Depositante de dinheiro 13.148,40 Exação e s'ísc. Financeira 43.606,80

:-....,,� .�.fI,à...il&
..

•

� -. iià) pt-n r inúmeras vezes. Gente
Bducaçâo Pública 15.746,70 _ houve que comprou para re-
Saúde Pública 37.0�3,40 vender depois ..

Serviços (l� Utilidades Pública 2"210000 I Pib
.

da
Encargos Diversos 5l·.79ÚO Na próxima nêst� om��e te::m��ol�m�ml"e_
Depositante de dinheiro 100,00 edição do sensacional acon-
BALANÇO 6.454.944,90 viagem

I
tectmentc. Terá início no

Cr$ 6.653.468,70 leve também ���á�'�l�e�r:in:�ádi�mi;o:�
o seu garoto ��;':I�:�ro. m�:�!�n��ç���s ��

dias de agitação comercial.
20 dias de "Liquidação de
Verdade", para bom e legíti
mo proveito do povo e tam

bém para os ínterêsses da

Encargos Diversos
Receita Orçaruentartn
Deposíbante de dinheiro
BALANÇO

Cr$ 7.052.260,10

DlSCRI,nNAçAO DOS SALDOS
Na Tesouraria
Em Bancos

Movimento da Tesouraria em 27 de Outubro de 1960
Saldo do dia 24 (em oarxe) Cr$ 6.962.057,20 Administração Gel'.)l

Arrecadação 347.956,20 Exação e Fite. s'tnencetra

Depositante de dinheiro 4.058,00 Educação
I
Pública

Saúde Publica

Serviços d� Utllidaoes
Encargos Dlversofl
nec. n. 911 de 27 de Julho de

1960

Restos:>' pagar
BALANÇO

Cr$ 7.314.071,40

Na Tesolll'nr!'.'
Em Bancos

DISCR.!.rtONAÇÃO DOS SALDOS

Cr$ 7.573.957,40

DISCRIl\flNAÇÃO DOS SAI..DOS
Na 'resourarse
Em Bancos

Cr$ 6.653.468,70

DISCRIa.nNAÇÃO DOS SALDOS
Na 'resourarta
Em Bancos ..

Movimento da Tesoul'al'ia, em 31 de Outubro de 1960
Saldo do dia 27 (em CalX'.l) Cr$ 6.454.944,90
Arrecadação 1.015.365,30 Administração Geral

neposttante de dinheiro 8.373,50 Exação e suec. 'Financeira

Educação Pública

Serviços Industriais
Serviços de utilidades
Encargos Diversos
nestes a Pagar
Receita Orc8:lmentárla
BALANÇO

Cr$ '1.478.683,70
DlSCRnnNAçAO DOS SALDOS

Na 'resourane
Em Bancos

Cr$ 8.078.284,30

9.100,00
22.0oo,0G
5.0�t),OO
1.700,00
4.600,01
8.4ãO,Of

33.540,20
688,2r

5.124,50
6.962.057,20

c-s 7.052.260,10

CrO 6:962.057,20
1.O99.�5,50 �

Cr$ 8.061.582,70

púb.

4.600,00
6.824.90

6.70'0,00
6.700,00
9.954,00
14.835,00

5.400,00
5.000,00

7.254.057,50

Cr$ 7.3.!-4 ..�71,4�
Cr$ 7.254.057,50

1.099.525,50

c-s 8.353.583,00

c-s 8.454.9'44,90
1.099.525,50

Cr$ 7.554.470,40

8.822,90
10.000,00
29.936,20
12.116,00

Pública 293.322,50
87.247,40
57.927,00

552,90
6.978.758,80

o-s 7.478.683,70
crs 6.978.758,80

1.099.525,50

Um, Bar e �,�ur�n�'i� � �u�Conselheh'o Ma \
fra, 139 por preço de ocasião. Motivo de doença el� P�S-1soa de=famüta. Tratar no mesmo local ou no 50 Dtetrtto

Naval no expediente de 12 as 18 horas.

,�

um gesto de afeto, um gôsto em comum.

<'_00.'�ºl�,��mº.9d
'.-1.3..6-(' elA. OE CIGARROS SOUZA CRUZ

firma em eprêço.

Convite
PROGRAMAlU! suas !�ri86

pagando ae pa88ageDI

apóB l\ vregem em euevee

preetaçõea meDsals

Dia 12, 13 e 14
Triduo às 19 horas

Di�.)�:â ����g1s 8 horas,
com comunhão geraL dos
rrmãos e dos fiéis em ge
rai
Dias 12 a 15
'A noite após as soleni

dades, haverá Querme.sse e

leilão de prendas. cUJO re

:-;ulta(!<t se destina ãS obras
da Igreja.
Aor Devotos de N. Senho

ra do Parto pede-se 'flJudar
com uma prenda.

'i' qualquer caso "CRUZEIRO A PRAZO"

'fHLCr,ar;r. d.S"I
�

informações: Aqência TAC - CRUZEIRO DO SUL
Fones 21·11 37-00 31·74 Rua Felipe Schmidt. 24

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I:'LORIANÔPOLIS. Quüda j<'eira, 11 de Janeiro de 1961 �o .S'fADO" O MAI8 A:'1ITIOO UlARIO U. SANTA CATARIN, ..

( A N C E R DA P É L E

IIIu C....UMllr. .afra, U.
I etetoee 3022 - Cea. POllh! 139
IQ4erfell 'felerrj,(kG 'ESTADO

III H I T (J H

l\�""., "'1' Arr\od, R.ml),

I. I H r;'N T •

lJomlDt"1 Jõ"rnanrle. ,jr AQul.o

KIOA'rOItI,\oJ
Osvateo Mello - �'Ié.vlo Atnerto de smortm - Andr
Nilo 'rede sec _. Pedro Pauto Ma c haeo - 'lury Mac'h'
do - Paulo da Costa Ramos _ Carlos A. Silveira Lenz.l.

CUl,AHOItAUORIS
Prof. Barreiros filho - Dr. Oswaldo Rodrliuell Cabra
- Dr. Alcides Abreu - Prot. Carlos da Costa Pereira -

Pror. Othon �1'E,,8 - �1r.jor Ildefonso Jueenej - Prof
Mannelito de On,el!lI" - OI' MiaOD Leite da COlltA -

Dr. Ruben ('o�ta - !'!"ur A Selxas Netto - Waltet
Lenee - Dr. AI'yr Pinto da Luz - A\'Y Cabral Telve -

Do ralécto S<lllre� - III' FOf\lnur& Rf'Y - Ilml'lt C'st\'l'Ilh.
- Fernando êouto Maior - RuI Lobo - aoeeneo V Llm.
_ Maur'll RnrQ"pf _ Lá7Brn aartctomeu

FOTOGRAFIA - ..\MILTON VIEIRA

e n 8 L; (' I O ... !l.
O!mllr A scnunowetm - I\ldn rl!rnanl1� _ Vtr.�1lI0 Dia!
_ 1'110 Frutuoso

H.t·H.�.NT.'lIT.
lt.-pr.. tnt.c6.. A. 8. La,. IM.
1110:- (lua Se..,., O•• , ..

'

.._ - ,.

,..1. UI'"
� �.III. Nu Vlt6rh .57 _ .. ·... 1 U �

Tel. U�8N'
�rv1ce Tele.dUt. d. UNIT.U PRMH tl}-P.

AGINns • CORRJl8POi'lDINTIJ!
•• TMI.....unldple, � '<tANTA CA.'tAllIlU,

A.1I.NCl.J.
"."•• t,\ c•• trate, II, .ce"'e (Oe. , ta""l.... ..-t,.,

ASSINATURA ANUAL _. CR$ 600,00

A direção não s€' respcusabilizs pelor
�n!I",.it()x emirídos n(l� Rrtip,.... Q ltoo1n!trlo.

REPORTER FOTOGRAFICO
AMILTO N

Hicicletas: He�star
A venda em suaveis prestações mensllis /la\ ILH'

NHA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro Mafra, 151.

ENGRADA·SE MOVEIS

L O T E S
Com grande facllldade de pagamento, "l'ende�e lot.et

a longo prazo sem Juros, sitos á rua Lauro Llnhare8, pr6-
xlmo a Penltenclárla. Podendo o comprador construir .u.
casa, Imediatamente.

Vendas: EdltirJo MontepIo 3.0 a.ndar - 8&1& SD:! _

Fone 29!)l e 2867.

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

170, com bôas dependências, claras e arejadas. fõrros em

aito relevo, soalho de taco9 com desenhos, lustres, glõbos,
lampadas e grande quintal. O referido Imovel está no

alinhamento e desocupado para pronta entrega. NegOCio
urgente. Tralar na mesma com o proprlctárlo a qualquer
hora A venda é por motivo de viagem

1.0 _ Domingo
7 - Sáb'ado (tarde)
8 - Domingo

14 _ Sábado (tarde)
15 - Domingo
21 - Sábado (tarde)
22 - Domingo
28 - Sábado {tnrde)

Farmácia Noturna
Farmácia: Vitória
Farmá.cla Vitória
Farmãcia Moderna
Farmácia Moderna
Fal'máci'a Sto. Antõnlo

Farmác1,' 8to. Antônio

Farmãcia Catarinense
Farmácia Catarinense29 - Domingo

àüdi�adõr'PrOi�slõüàii
.--�----------------�-----�
OR RENH"II' "MI"CU Olhos _ Ouvidos - Nariz e Garganta

.:,::::� .. ".". DR. GUERREIRO, DA FONSECA
r'l\nICo d. Adlll_

i"RATAMENTO das SINUSITES Hem operação pOI'
ULTRASOS e IONISAyÃO. EXAMES dos olhos e

PAUAISO RECEITA de óculos com EQUIPO BRLJlSH·LOMB.
Curw,to "'I),CI.U'.VI" "" Ilc.pl. EXAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO

DERNO EQUIPO. RHENOL (unlcc na Capital) OPE-

RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIo.S de SEPTO e .

SINl.JSITES pelos mais modernos processos. Opera em

todos os HOSPJTAIlS de Florianópolis.
CONSULTÓRIO - RUA JOÃO PINTO a5 (em

(rente a Radio Anitn Garibaldi).
RESlDl!:NCIA - RUA FELIPE SCHMIOT 99 -

FONE - 3560.

, .•..

,.1 dOI SI,9Ido... do .nado.

(S,nlçO dO pro', lIlorleoo cri ",n.
Itr..,), QoIlJUU.. : PIII 1D.l11ll DO

BOlplt.1 d. CllTldldl. 'A '.rde n ..

u"SO uer.. Im ctIl1llt 110 (I01Inl

t6r10, I. RUI NUII" ••�bldo, 1'1,
IIQuln. d. Tlnd'lI'" - T.....
11M. Re,ldOnot. - ali••.".
ehll a.m. D'.�'. '.0 UI. - T.a,
'110·
-- � ... ':

�'3:r,,,�im S",/,.
-

{OIiÃWOII.I.1I 0U&10U6 '"
OUIlAYI

'1f:I�MdKt�.II.·lI

DR. WAUtOU 1.0MIII
GARCIA

01,,1010""0 1).10 ,.eUlll�. ,...� ....

..1 di 11..,1<11 ... do UIII ...... ld04.

dOS''''

1i:�.llIlerllll pc.r",ooe...,.. ...... _

..tdf4l�a.ool.. (S,n1to dP pro•.
001''1110 Rourlru'. l)ml). I.·
Dtlrno ee SIr91VO d. CltUrpl 40

lo.pHII! I AJ'.I.T C. da Rio dI

'.oerro. ÜélllCo dO Boapllt.1 d.

C.rld.d. I d. ..urDld.crt Dr
CIlTIOII Conl •.

flOF:NÇAS n. SINBO&A!
PARTOS - OPIUQOIS -

PI\RTO SI.,. no.. �Io 1Il,�II

Deverá chegar à Florianópolis, 2a, feira próxima, o CorrespondenLe.:
n(lSSO conterrâneo, Dr. JOSt SCHWElDSON, residente, INOí.ATERB.A BRABn.1A

há muitos anos, em Curitiba. I: ESTADOS UNID08 RIO DE JANEIRO

Pretende o Dr. Bchweidson passar entre nós o mês : ARGENTINA 8AO PAULO

de Janeiro e embora seja em gôzo de férias, atenderá os • Ed. SUL AMmICA 5° andar

vasos clínicos da especialidade da qual é um dos mais : rones: 2198 e 2081
renomados médicos do país: diagnóstico do cancer na �•••••••••••••••••••••••••••••• II! ••••••••••

pele e tratamento dermatológi.co em geral.

apre����e�!z aeost��.�aJ�:é n;:��e������1 são os votos que "":i'im:i'iaiiii<iiiiiiiii:Diiii:Diii<iiiii:i'i"'"

JOSÉ SCHWEIDSON

(Dtaguósticn e tratamento j

IJOE:\'ÇAS DA r,,�LE - SIFIUS DE]'IL...\�
ÇóES - PLÁSTICA ABRASIVA

DR. JOSE SCHWEIDZON

DR.

ATENDENDO OIARIAMENTE :>OA

MATERNIDADE (ARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

Rad!oluK"istas: DRS. A. ,1. NóBREGA DE oun:IHA
BWALDO J. R. SCHAEFER

-MÉDICO-
Assistente da Clil!i�1l

Domn rtnlúgica c Sifiliogrâfita da Fnculdndc de �Iecli·
ctna do Pnrana

CO�SI,;LTORIO: Rua 't'rajano .. 2f1 - 1" ando
JÁ ESTÁ ATENDENDO OUURAXTE O M1i:S DE
.JA\'EIRO.

STUDIO JURIDICO
MaurIcIo dos ReI.!! - advogado •

Norberto Brand - advogad'J

Advocacia em geral no Eslado de
Santa Cataria.

C. F... VIE'GAS ORLE

IIEL<FONE 2248

Advogado
Eu L.;AHIA. � ... ANDAR

bamee do ESlõma,o - V.e.'llcula BUlnr - Klne - �
_

Tora. _ Ossos - Illle8tino, ere. I
fJi�l('rosalpiDgogrorla - Radt<lfuU. Ob.!ltétr!�.

I
'

íGr:Jvldêz) - RadiOlogia Pedlâtrlc•.

UISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SlEMENS RECENTEMEN"TE ADQUIRlDO

I!:NDERCCO; Rua Irmã êenwarde �/n Onlbo� , per- Y

ta (Almte. Lamêgol. !

CODlUltOrlo: RU. 1010 "!luo. U
d •• 111.00 b UI.IIO Iwlt.... lM.".

110m hor .. moto.", ... ·I·.'.'(>n.

'OU - , ..lll,neh i .. O-".UI

Dr. Helio Freila.
DOENÇ'AS DE 8!:NRORA�
PARTOS - cmUROU _.

CLrNICA OUAL

l!:�pec!.lhlta eru moléstia. de ac;.:_ , rec re

r�.t&m.'tlto de heD'loJrroldaa, !1.1õul .., .1...

Cinrai. a.nJL!
CONSULTORIO: _ Pua Cei. Pedro Demllru. 1:'Io��

Est.relto

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
crRURO lAO uENT1BTA

ulPLOMAflO PELA UNIVERSIDADE DO rAR .... :O"A

RAIOS X - PONTES - PJVOS

TRATAMENTOS DE CANAL

HORARIO � das 8 às 12 e das 18 as 20 Ilorn.'

HORA� MARCADAS - das 14 à� III Ilorn�

RUA TRAJANO. 29 _ 1.0 andar

Repol'tagen;:.Reuniôes So�ia.is - Casam�ntos I'.. MAJ)[IRAS PARA

��l- Politicas - Coquiteis - Esportivas CONSTHUCÃO
Atende a qualquer hora do dia e da noite, I JotM A OS BIIENCOURT

serviço rápido e perfeito, �:'I:(,�
A�!�:Ó�' I o' �'�I.. /::�

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

ConsultórIo: Rua 0:1. Pe�
IIro Demoro 1.827 _ Idrel·
to, das 14 âa UI boru {� la·

Pint�.:�a:i�;I�:s�Óji��it��I,r�o��:�1�:re t�'��o��absi,c�cie��, do da "�·mácla do Can\ol

RAINHA DAS BICICLETAS, Rua 'Conselheiro :\lafra,l Res.: ...antos Saralva,470

164. I
- Estreito - P'oDe. 2322 e

Se sua bicicleta está velha? não se preocupe, leve' 11387.

na RAINHA DAS BICICLETAS, que ela Ih�

retol'llaI"JI--------novinha em folha. Rua: Conselheiro Mafra, 154. DR. L\Vltn t.'.\UH ..

. LUSTRA.SE - LAQUEIA.SE _ e ",�,,�,�:N:� ..:.:::L .. �
�.Il0t.... 1 ... ,,"n*l'1 .. CU1. fa.

ue.! "OI LIllt<:�I'I" Io(\J.d" , ar •.
nlc ... dO "DaljoU.o '.Dj��U1U>,r111

Serviço rapido e perfeito, tratar com RodrigueR e

FreitaR fi rlla Conselheiro Mafra, 164 fundos.

(UNICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

'

Doencas Nervosas e Mentais -

I
AngustIa - Complexos - Ataqllf"3 - M:Hllas

-IProblemáUco Afetiva e sexual
Tratamento pelo Ii:letrochoQlIe CNn Rneste:'.!a -

Insullnateraplfl - Cardlozoloraplll - Sonot('rnpla e

-IPslcoterapln
Direção do!! Plilqulé.tras -

DR. PERCY JOAO OE UORUA :
Dr. Hélio Peixohl DR JOS' TAVARES IRACE"-'

IDR. IVAN BASTOi; DE "NDR!lOK

ADVOOADCl

I
CONSULTAS: Das 15 às 18 boras

Eacrlt6rto �_ RUI Fellpe Endereço: Avenida Mauro Ra.mos. 28& I:
Sehmldt Dn:n "!" .\D.dar _ (Praça Etelv.!na Luz) ,
Sala'" ••••••• m ....

Rea1dêncJ.a - Alameda
Adolto Kondt'f un n

.m '011:101 (l. OU<l1 DOlaf" 00

,pu(jlbo D�I!""o'(I o de Il._IIII-.
lI�r901O. 90r.rto III"'''' 11 •

'l'il �I fi bar•• - COUW"órlO·
Ru. Tlr.d'[I,.� 17 1.0 • .Q41U
- "ou. '2'0. K-..lQ.aa:l.: •••
L.cllTlI. COUUDbo. II (C.'I.,. oi.

IIp.u.b. - ""'� lU'

Cma POllotal .üt
Telefonll - �4n

Rua TI'ajano
pra\)..l 15 de Nuvl'!mbro

PraÇlll 15 dt, Novembro
Rua João Pinto
Ruo. João Pinto
Rua Felipe Schtnidt
Rua Felipe S('hmidt
Rua Trajano
Rua Tr'ljann

ESTREITO.

o planl<i�lurno sera efetua.do pelas farmacias Sto. Antônio, NGlurna e "itãria,
O planlio (!iúrno compreendido entre 12 e 12,30 hs. será efetuado pela fl.lrmácia Vitória.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PAúDE
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MÊS DE JANEIRO DE 1961

1.0 _ Domingo
B - Domingo

]5 - Domi-ngo

Famnácla do Cooto

F'armácia IndiMla
Rua Pedro Demoro

:�:2:e�:oM;!�noro A P R E N D A IN G L E S
���2�e����1\1�:l�":"'o_m_·-- 1-- com o Prof. Mr. Edward Green

. à rua Tenente Sil eira,42

CUNICA DENTÁRIA
DR. LUIZ C. SILVEIRA Df. SOUZA

IiOHARIO: 2as. - 4/113. e 6as. - das 8,30 ii!! 11.30
horas
3as. e 5118. - das IS às 20,00 hOl"l.l�

DR. JORGE SEARA POLIDORO
I/()I!ARI.O: 2as. 41'1.8. e 6as. - das 19,00 as 'll,OO

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

C():\Sl:LTORIo.: Felipe Sehmidt, 19 - 10 andai'
-sala2.

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGlAO • DENTISTA

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

p'reparo de cavidades pela alta velocidf:i.de
1l0RDEN AIROTOR S. S. WHITE

Consultório e Resid!ncia:
BIIS! .Jerõnimo Coelho, 16 - 1.0 andar - Fone 2225

Esclusivamente com horaa marcadaa

Escritório de Advocacia
Rua i"ellpl: Scwnldt, J.i - 2.0 andaI _. rlo,laDópolla
Dr. ecécío Oarlbaid.l S. ThIago
ur. Ertlásl0 NerJ ceou

Dr. Jose de t.Uranda Ramo!

S O F R E DO FíGADO!
l�im;, :\'el'\"osi;;TilU, Reumatismo, Priflllo de Ventre,
lmpotencia, Cansaço, Doenças dÓ AparêlhÇl Di
gestivo, do Estômago, Doenças lElpá���� f!. para
outros males! Não Desanimél Peça�noi\ hoje mcs'

mo, se nfio cncontl'ar nus farmácias da sua cidade

Multi-Plantas - TATUABA - ou

Especies Page
Que alguém disse, operam milagres curnti\'o!l.

Laboratório Veg. Pagé
Rua Duque de Caxias, n.o 208 - Pôrto Ale_gre
Enviamos pelo Reembôlso Postal ou Aéreo.

snn

TACOS DE LUXO - Comunicação
Indu.stria de Madeira TACOLJNDNER, estabeleci·

da em Joinville informa a seus distintos fregueses que
INCAS REPRESENTAÇõES LTDA., estll.bele-..cida nesta
Praça Ed. Hotel Royal, deixou de ser seu representante.

Para qualquel' pedido, ilustração Ou consulta sobl'a
'I'ACOS LAMBRIL, SOALHOS, etc, queira dirigil'-se
Jirl'tamente a Fabl'i('a Mediante preços especiais.

Praça Hel'cilio Luz, 270 FOlie 3�2 - Joinville.

NÃÓ
p·O � I TI C'A

tE I A!
ECONOMICA

Antes de cOmpt'IH ou l'eformar sua bicirleta, visite
sem compromis$io a RAINHA DAS BICICLF.TAS, rua

Conselheiro MAfra, 154.

MES DE JANEIRO
DIA 8 - Inauguração da Boite Lira T.C.
DIA 14 - Soirée Chic da G1amOl!r do Sul
DIA 21 - Grito de Carnaval
DIA 28 - Disco Dance

CASA LAUDARES, LIMITADA-----
MOVEIS EM 'GERAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O 88TADO" O MAIS ANTIQO DlARIO OI! 8. Cj,TAJlIIU

NuMEROS DO CAMPEONATOõTI:r'
! lONA

FLORIANóPOLIS, Qunda. Feira, 11 de ,Jnneir_o_<I_'_1_96_1 -_"_-__

A PARTIR DE 6.a fEIRA ,AS ELIMINATÓRIAS ,REMíSTlCAS - A Federação Aq quática de Santa .catarina ,/acaba de marcar ,as datas pa
ra,a realização das provas eliminatórias destinadas a apontar a [guarnição de, oito remos que vai ,representá-Ia na Prova Clássica
"Fôrças Armadas do Brasil", marca d� para o dia 25 do corrente em São Paulo com a participação Idas mais adestradas, e

!organi
zadas guarnições do País. A prova inicial será efetuada n a manhã de sex,ta-feira, na baia sul. No �ia ,seguinte, no mesmo locál,
efetuar-se-á a segunda proya., Haye ndo necessidade de ,uma terceira re gata, a

..
mesma será realizada domin go. Aldo Luz ,Marti

nelli, os inscritos, trei nam, com muita assiduidade, bem de monstrando o interêsse de "ambos em, representar as côres catarinenses
na mais famosa, prova remística que, se conhece no País., Fala-se Iqu e a FASC auxiliará com 30,mil cr uzeiros ao clube yen-

,cedor Ipara as suas despesas com a ida à São Paulo. J
"

������mTI��
Subvenção pa-ra a )1CESC inclui
da no orcamento na-União e 61

Ia a entidade dos cronlsta.slf'flde preside nova fOI lhe feita pelo di dosl:J. �c�fiocom,
esportivos que aquele con- A comunicação da boa I Ader bal Ramos da Silva lo IndhJpensável numerérío

Oe palabens, pOIS, a ACESC para fazei face as multas --..

•�ª 'Ã'i«i;;-�REiORIÃ'ÕÔ'�;;AR;�: I
,��',':;;.z� ': MENTO DE FUTEBOL DE jSALÃO DO

,

CLUBE (BLONDINFinal: Palmeiras 3 x Pay- . Recebemos e agradecemos raco
aandú 1. o seguinte ofício: 1 Vice-Presidente: Edio S.
Goleadores: Dinho 2 :x Mi- Laguna, 17 de Dezembro Oliveira
ma para o Palmeiras e A!- de 1960

I
1.0 'I'esou rei ro : João José

deri pnra o Paysandú. Presado Senhor Batista Abrahão
Quadros: Palmeiras: La r- Diretor Departamento Es- 2.0 Tesoureiro: Nlldo
gura; Roberto, Lázaro e portivo Jornal 'O ESTADO' Ullsaêa
s'emando Cruz; Zito e De Florianópolis 1.0 Secretário: Otto Brandi FigueirenseLucas; Deba, rnodoeido, Mi- De ordem do sr. Pres i , 2.0 Secretár-ío : 'I'ancredo Olímpi,o
ma, Dinho e Albano (Gor- dente, tenho a satisfação Mhttos Cimenportdínhn) . paysandú r Luquita ; de levar ao conhecimento de Ava

í

_

llton, Montebeler e Peclnha; V. S_ Que em Assembléia Técnico: Osmar Bonaeea Paysnndú
'prnnça trvor e Walace, Nl- Gera l Ordinária realizada à Supervisor Técnico· Jn- _

gueh-ense 1. - Goleadores: lo, RoU, Jultnho, Alderl e 13-1260 fOI eleita e empoa- ques CIlIlI Bul!os I
Ronaldo, Idéslo, Jorginho e Godeberto seda a seguinte díretorln, Nesta oportunídade, apr-e

07-..------Idésjo, pela ordem. Arbitro Pranctsco Otto Bo- que regela os destinos des- sento a V S os meus Jllll-

� _Quadros. Marcílio Dias: José hen da LI�a Blumenauense te Clube no penado de 1!161 testas de alta estima e ele-. ....

I
Carlos: Antôntnho, Ivo, e

ancrmeuüedea não\' ouve e - 1962 [veda consldernção \ [.1. [ti J. \:Dêco; creuson e Joef"i; Re- • renda gcenou crs Preaídente de- HODla Di

I Atencícsnmente I __ -- - - •
nê, Idésiu, équües, Fernando 20990,00 Pedro Mir-anda OUo Rrandl �
e JOl·ginho. Figueirense: 0(1- JOGO N° 3 _ OLIMPICO 3

PleSlfiente Newton Fa 10 Secretário

mi; Gastão, Trilha e Ciro; x CARLOS .RENAUX 3
. t PERMANENTE DA ACESC_ das principais provas reaü-

Faz anos na data de hoje M·Jrcio e Aniel; Wilson, Ro- ;�C�{u::���o da Baix'ada

i!- �_.
-:- A diret.oria da Associa�ão

zadaa na ca.plta� do rstarlo,
o esportista Osni Gonçalves, nalllo, Fernando, Adão (Tel-

10 tem . .

.,
L no s�tor"A-ft'ftD I dos Cronistas Esportivos de esteve na manhã de domin-

o popular Nlzeta, que se mol e. Perereca. ..
- po: OilmplCo a

x.1. . avu__n Santa Catarina., solicita dt go, representando Santa ca-
consagrou no passado como Arbitro: Arno Boos da LIga Fmal: Em�ate de 3 1:; _3. -...,--- .

. -

.

- -

seus associado ... o compare. tarlna, na t,'....dlcíonal prova
um dos maiores "ases do ltajalense. Goleadores: Orlon e Schip- NO SETOR· AMADORISTA tuba. . cimento na sêde da Enti(ia- Trave.�-;ia de Tôdos os San-
rooe.bett barriga-verde e Anormalidades não houve e �:::ri�:aar: � ..�:ij':',Pn'h'caO '2 gado t�m�é%tI��\a��it:i�:; I,. de a .nm ,de que as pe,rma,' tno."Ba'"na,ualmente realizada
hoje orientando técnicamen- a renda somou CrS 30.730,00, ........ •

t se a d V
te equipes de futebol, tendo, cnnaíderada bôa. I pa.ra o C. Renaux. Quadros:

O Bocaiúva, deixou de er.trou no pareo, deven.do a l ::na::im J � r:�r:�:ri:"" d� M<lls uma vez o desb.cado

�e�,:��r:o �:r:�m: �::!��:t� ;�G�';�I�� :AYSANDU ���P�Cê�to �er;:::t�;; ����i� ��:�:;��er a�a es7áad��ã �= re���:a;��i:���:�:el:��� I ACESC: (l1'la,· pel� orde�, �i�ic:��o.n�� ��n::e��i�;::;�
do titulo de Campeão, Ao Locall Estadio Augusto Bau �IO�dU�i; ?eraldo, Varalr, 0- :�·�:a;�e ao�Ô::ol( e!asr;�u��� 'l.� duas agre�laçõeíl. �=Q:: �::o�o:eer:en��rg�: colocadoi'l foram baianos e

�;i�;��:�� os nossos cum- �l.� et�m���s�:elmeiras 1 x O. carlo� �ne�au:: SC:�::t:;· da ao campeonato de juve· O U.. rco A�tr�consegUiU carteira:;; de identidade. ur;o����e�.�ero� infeliz o :re-

DEZOITO CLUBES DISPUTARA-O ,A, ���ar�ze��'; S����heO �fo;:!� ���� �o:t::i �e�,n���r ���� �:r �a�:!��n���i;g:'�t:�:� SERGIO NASCIMENTO NAO presentante catarinense em

xeirinha; PetruskJ, Quator- ça· aI de veia por anteCipação OBTEVE CLASSIFICAÇA"V mais essa prova.

S L r EM 1961 ze, Perelrlnha e AgactMdo. _x_ numa bonita taçanháão co� "'ERT E"TAÇA BRA I r
Arbitro: Lourival Mossi-

A equipe a:madorista do mandante Cúneo e demolis O conh�cido nadador Ser- Õ BO�:IUVDE �UVENIS -

RIO, 10 (V.A.) _ Dezoito PUlilo; Grémio, do Rio Gran- ·namm da Liga Bl"usquense São' paulo, conseguiu na tl·Lpulantes. gio Nascimento, ver:cedOL
REClm E A: �UCAOR���

clubes disputarão na atual de do Sul; Náutico, de Per- Amwmalidades: Quatorze foi tarde de sábarlo, imprimir -X-
GOLEOU

tempol'ada <l "Taça Brasil". nambuco. Outros clubes que expulso aos 34 minutos da em iogo realmente espeta- O nadador Sér?io Nasci- ,....-------,
Serão campeões de dezesse- disputarão o c.ertame são: �::�." �l��� ���6jon,odolscIP1·lna. ��Iearr, i::I�:�d;el� at:x�::�� ,t!nl�:t��� n!: t::�e!::�z�: C A F E Z I.N HOtN Ã O ! O campeonato de juvenis
to: entidades regionais e Cruzeiro, de Minas; Bahia, ,]

1 I
da cidade, marcava para do-

mrLÍs o campeão da Taça de Sal"ador; e ABC, do Rio JOGO N.o 4 - CIMEMPORT t;'"nte placarrl de 1" x . No B�la de Tôdos Os S<lntos, C A F E Z I TO! mingo mais dois encontros.
an�erio,-, no caso, o Palmei_ Grande do Norte. Apenas o

X AVAl ��t��r:o:=�: 0p:�e:ex ��leou �e�o conseguindo c/a,sificar-
... .... Pela manhã deveriam rogar

���;li�tl::os�Oj� eSsã�e����:;i� �;t��io, :edrS.�J�aAI�!riarçe; t��a�� �����io dr. Hercíllo

O Aldo ��z�continua em- ALDO LUI ELEITO PRESIDENTE DO
:.��� �m�o�:�úva. ���;:���

�o�é��C:eg:�n�::adcOa�:eri��: �il�:S��e�e :::1, c���:õ::r�i� ��n���b��e�mp;l�.�o�tA�'aXj O2,, penhado nos treinamel"!tos, ����r:e�:o�lad;o��pa��:�, • vizando a prova de São

C R ALDO LUZanhara; Santos, de São11960. ��e���:e�: CI::�p02rteN�: Paulo, na Raia tle Juruba-
• •. �� I�:�s!au::t:t�:�t�e�:��

la Ir e Vadlnho J,1J.ra o Aval. Tem novo dirigente-mór· o o r!Ome. Nossos cumprimen- dois pontos. Por seu turno
Quadros: ClmempOl't: Naza- Clube de Regatas Aldo Luz:

I
tos ao novo maioral aldista, Guarany e Atlético, jog·a-

reno: Nonho, Morell e Moi- JOSE' NAZARENO o D-l" Aldo Luz, filho do bem como aos seus auxilia-, 'ram na preliminar cio en-

.�ês; Nelsi e ZéQulnha; Te- grande es.tadista q.ue !oi o Ires, �

desejando_lhes feliz

I
contra Figueirense X Mar-

iê, Acary, Leal, Dldi (Lam- C'OELHO dr. HercillO Luz e lrmao do gestaO". cillo Dias. Vitória fácil do
breta") e Bru,nlnh"tr.'!'t'val: Ta- saudos/) jovem que lhe deu onze líl�r, pelo_elevado mar-

REELEITO PRESIDENTE 'DA FASC O SR, ��::;a d: '.�PZ;i:"j���,b';':
_.. conjunto bugrlno.

ARy PEIREIRA OLIVEIRA

Segundo informes que co

lhemos junto ao radialista
Cláudio Olínger Vieira, o

Senador Francisco Benja
miu Gallottl conseguiu in ,

cluir no orçamento da União
do ano em CUI'SO uma sub
venção de Ca'$ 50.000,00 pn-

NIIElA está de
aniversário De acôrdo com a importân

cia dos [ôgoa do campeonato
astaduat-segunca zona-apre
sent<.lmos os detalhes com

pletos da rodada de domin
go, pela ordem.
JOGO N,o 1 _ FIGUEIREN-

SE x, MARCILIO DIAS
Local: Estádio da Praia de

Fóra, em Florianópolis
1.0 tempo: Empate de 1 x 1.

Final: M'arcilio Dias 3 x Fi-

"PERFOMANCES" DOS CLUBES· DE·
PROFISSIONAIS DA CIDADE EM 1960

IV - ATLÉTICO

Com OS resultados de domingo Avai 2 X Cimenport
3 Marcilio Dias 3 X Figueirense I, Carlos Renaux 3 X

Ólímpico 3, e Palmeiras 3 X Pnysandú 1, o Campeonato
de Profissionais da 2.R Zona passou a ter a seguinte
fisionomia :

CLASSIFICAÇÃO POR PONTOS PERDIDOS

1.0 lugar _ Marcílio Dias e Patmeirns com 5

2.0 lugar - Carlos Renaux com 8
3.0 lugar - Olímpico com 12
4_0 lugar - Piguairense com 15

5.0 lugar � Avn! com 16
G.o lugar - Pnyaandú com 17
7.0 lugar � Cimegpor-t com 18

� ,!,'I'EN'I'OS A Pi\ von

Murcflic �a;��:- 33

.. ,�� 30

2.1i._
22 --v

Cm-los Rennux
Palmeiras
Paysnndú
Olímpico 22

20Pigueireuse
Avn t

Cirnenport
20
15

TENTOS CON1'RA

Marcílio Dias
Palmeiras
Carlos Renanx

12
17
19
20
23
26
27
29

tú, Gersino, Enizlo e Mlrlnho Deflui na efeméride de
. Bonga e Abelardo· WilI (81- hoje- 0- aniversário natalicio
nhal; Nllso.n, Alah·, V,a.di- do nosso prezado colega de
nhJ1 e Betlnho. imprensa e radialista .1"osé

V-rJjitro: ,'edro Manoel �azarer.o Coe2ho, u�a das
r.le Souza da Liga Itajalense. ""fIguras de proa do Joma- Mais uma vez foi reeleito' nosso esporte. A vice_presi-
\Anormalldaàes: Betlnho lismo esportivo de nossa presidente da Federação i dência e0l!be ao Sr. Oswal-

deixou o gramado na pri· terra. Aquática de Santa Catarina, do Silveira, também ele-
melra etapa nâo mais re- Responsável pelo sucesso numa verdadeira demons_ mC'nto prestigioso do nosso O t),HCO Astral, conseguiu
tornar..do tendo o Avai a· do programa esportivo da tração da confiança que lhe mundo náutic.o. A eles os na, manhâ de domingo, ven-

tuado c�m dez eleme�tos Rádio Guarujá, Nazareno depositam os clubes de re- nossos parabens com votos cer mais uma disputa do

na segunda etap<l. conta com in�meros triunfO_s mo de 1l0�SO E.sta.do, o. dr. de felicidades. Ja foi mar. campeonato catarinensé de

Renda; Cr$ 9.200,00. no setor da Imprensa escrl-l Ary Pereu:a Ohvelra, flgU- cada a data da posse: 30 do vela (la classe "Llghtfning".
1 lta e falada, graças à sua ra das malS destacadas do corrente. r::om essa estupenda vitória,

capacidade de ação e inte- o bar .. o comandado por Ar-

�i:l�ne�!��;�ia:aSi:p::i�. caÃ EM M'ARÇO A PRIMEIRA REGATA ��:�� p��a:e:te�tp:��o,c�nst�ele os cumprimentos de DA TEMPORADA t.Ilo mâximo da temporada.quantos, nesta folha, rabis- "ai daqui as no��as feficita-
cam diuturnamente visando Conforme decidiu a

dire-I
efetuada no dia 5 de março, çõcs I_O comandanté dúneo e

�omo éle, o progresso espor- toria d� F.A.s.C.� a primei- concorrendo guarnições de de mala tripulantes do Astr<llAvo (f(! n()S�:1 �lTfl. L·I"! l'egn.u (lrr�TilJlMllCh FlilHí llb\' SfiLmO.':l, Drlo brlTh:1.ntlr.tnnCJuTst. ..

I·

.�\:.: �(/.i:i;
"W'#é':d�;;1ie .�""Jt,.:",..

" ...."",,;;;;..;=,,-, _

Atlético 2 X Avai 3
Atlético 1 X Tamandaré 1
Atlético 3 X Figueirense 6
Atlético 2 X Avai 1

Atlético 5 X Tama.ndaré O
Atlético O X Bocaiu·va O
Atlético O X Paula Ramos 2

Atlélico O X Figueirense 7
At!ético 2 X FigueÍl'ense 3

Atlético 4 X Guarani 2
Atlético 1 X Figueirense 1

Atlético I X Pllula Ramos 3
Atlético O X Figueirense 5

Atlético 1 X Avai 2
Atlético 1 X Paula Ramos 3

Atlético O X Figueil'ense 2
.

JAtlético O X A.. j 2 COMO E GOSTOSO
Em resumo o Atlético disputo<l, em 1960, 17 jogos, .

vencendo apena� 8, perdendo 11 e empatando 3. Marcou I O C A F E Z I T O
23 tento::t-e SllSll r.edes foram V�ll_l!:d-ªs �3 vezes�..portant.o. .;.
com !1m deficit de 20 tentos.

ASTRAL, CAMPEAO POR
ANTECIPAÇÃO DA VELA

CATARINENSE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



horas

_-_-_,,_- I'_',_OI<_'_A_N_O_P_O_',_IS, Quarta }<�dl'a, LI de Janeiro de 19fiL "O .STA.VO" O MAIS ANTIGO UlARIO n. SANTA (,;ATARIN&

flintiveisfom�r:-venda-IoJCação-admmlsfraçãa
:' RU-Àr�EUPE SCHMIDT. 37-s010 2A-Ed SÃO LUIZ

,'�, 10. � {< ,�.:. �:-;_:=::-*·;;;,=;_�--�,·�';:+.'!'·:'.7.�.�.�.�.�.�.�.�.�.".'.".'.".' '!'•••".'•••••••••••-•••••••••••••••-•••••••••••••••-•••••••••••'- -._
I

S'1.1per.�6 c::
* com tarifas reduzidas

-i- .� S. tt'�) 1.'\ (ia .a- fi) IA
_ }.1.\_J1'à--�.-��IIIA1&-�__�I�IIr."llliil�iíil "'1ft

:�,���:::���,::,��",:" I Socicüaôe Pró Desenvolvimento Prefeitura MlInici�al ôe florianó�olis
Chocara di' yeránelo cj4. Ô [t 't

Movimento da Tesouraria, em 17 de Outubro de 1960
900 m. cl plseina de 50 ln fl S rei o sarno do dia 14 (em caixa) CrS 6.691.799,00
ENS)<:"OA DE BRITO U ��rE:erc:ç��ç�� Crédito L�::�b�:�� :�:���o ep����aFinancelra
�r��a ��/5:�� 012 �6e���;üo do diH 3-1'6t I�.�n����i�:e s:I;;s�:��S�i��::� neposuente de rnnnetrc 9.167,20 ;:�'��g�I!�1��e�:

O advogado João Batista dos ataques fi esta entidade; Operação de Crédito
Bonassig compareceu fi e�t:l! - Foi deliberado que se Conta de deposito

�ei�'�::�' pr;:r:e��;:ta;adoEm�! �i:l�!���i��al a�lO SI�'e�:'��ei(�� r BALANÇO

presa Florianópolis, SI'. 1 prestar esclarecimentos a
CrS 8.565.729.00

Aldo Rocha, e mrece de con- respeito da f[sealizaçãc d:1S
vite anterior, quando teve II :il1ha.� de ônibus que ser-

;:������I�����'ll ;�1id;��;i:�� I'e� l�Orn E;:�:itâ� prolifera-
Na terournrta

I:-!FORMf\ÇÕES SEM d li d
Em aan.os

:;�fael:�lc��t:_�o;�cça:eo�' pa:'j\ �! t��" �\acarS:: ��rt��I��r��:I:�
('t);\IPRQMISSO E lJ)A Estreito; ao fnzer usa 00 Sub-Distrito, o que vem

cau-,palavra. o referido causídi-!"lIIndo vexames e desasaoce-
AO LOCAL. co expôs o pensamento da ses às famílias, foi delibe

empresa que representa, con'l 1'I1do restterar oficio no Sr,

31 _ Sala 2-A c l uiudo por pedir desculpas Secretârio da Sego Pública,
e se penitenciur por l'ieu! selicttaudo a extinção desse

______________________� I reco de imoralidade:

�. t< �_.��
'; r"

�;'f � ",

CESTRO Balneário
'rerrcncs

diàriamente a:
Praça Lauro J\Iü.ller
(Jardim da Praia de ,,'ora)
casa na praia

CURITIHA-SAO PAUlO-RIO
Praça Lauro lUüller

���a �/��:�tea�/�, [ardlm,
Rua Bocaíuva, e para o Mar

Rua Conselheirn Mafra esq.
Rua Pedro Ivo, rundQ.�

saída às 9 horas d� manhãRua Almir:JlIt4' 1\lvln
Terrenos

Rua Rrig-. Silva Pau
Terreno nua l-úlviu Aduci

Cnsn rc/Pmtn pnrticutur)
Rua Visconde Ouro r-reto

Casa e Terreno Rua .lu",.! Elia",

Avenida 1\];\l1l'u Hnmn!O BOM AflUIGO;
'J'cncuo Casa

nua AlIamiro Guimarães, OU'lJJi).L
Casa "naJJod o,uaw1I31o'J

omvsao OU OlmOI\;
Hua Atmte. Lamêgu
Ter-reno CAPOEIRAS

Cc/Praia pru-Liculn r )
Rua cons. l\�

.

Casas /

a pioneira

�-'-'Ptrrremos
Rua Juea do Lntde 4' nes ..

Pedro Silva

f(t1RONOl\lTCA: Rua Des. Pedro Silva
checará c/2.600 rn.

Rua Frei Caneca
'ré-remes com vista pIa
bal'il. sul

COQUEmos

nua Frei Dnnecn
TClT0110S

f,STltEITO
Rua Raynundo Correia
Cnwa c/IOO rn.

Casa
Il/O mar

COQUEIROS

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

···1-�,�

Movimento da 'I'esnurat-in, em 18 de Outubro de 1960
Sak!o do dia 17 (em Caixa) c-s 6.7�19,90

IArrt.!Jdação 172.523,90 Administl'Rç-.ão Geral

Depositante de dinheiro 13.14'8,60 arcacão I! stec. Financeira

Educação Publica
Saúde PUblica

I
C,·S 6.94'.592,40 I
DISCRI.nNAçAO DOS SALDOS

OFFRECEi\lOS PARA PAGi\MEi\'TO F" �1I1
i\Jf:;SES, TERRENOS COM óTIMA LOCAUZA
('ÃO, RUAS JliC'A DO I.OIDE E DES. PEDRO
��A .

�iJl1/,ó.'(el:;�:'fI,'.f>"""l[)'T"«,,'.f••""U<1
Rua Felippe Sehmidt,

Admj,nistl'ação Geral
Exação e Fisc, Financeira
Sego Pública e AS!ltt. Sochl
Educação PÚbll.ea
Serviços Industriais
Serviços de Utilidades Pública
En:car,gos. Diversos
Depositante de dinheiro

C'S 6.78õ.596,50 I
BAl;ANQO

D1SCRIMINAÇAO DOS SAJ,DOS

\

- decidiu-se oficial' ao Sr.
Diretor- do Departamento de
Saúde Pública do Estado,
insistindo nu necessidade e

urgenciu do início da cons;

truçno da vala que vteu evl
(ar ínundacões no Bêco Ca
rnmurú, de vez que o Sr,
Joaquim' de Tal, encarrega,
do do serviço, no dia que
rnFI'COU com o Presidente
desta entidade para começá
lo, estava abrindo valetas
para encanamento d'água
em um loteamento pai-tiuulu r
em Bal'L"eirO'l('

- foi delinerado se ini·
ciar rorte campanha junto a

quem de direito, no sentido
de ser aberta ao tráfego o

orolonzament., da rua Gas,
par Dutra, com urgencia,
eln_ face aos graves perigos
a que estão expostos os pe
destres e condutores de veí
culos em geral, resultantes
Jo consesttonamento do trá
fego em dois sentidos em
urna única via.
Ppclía., em 4 de janeiro
de 1961.

Celino Camargo Pires -

Diretor do Dep. de Peso
quisa e Publicidade,

serviços Industriais
Serviços de Utilidade Pública
Encargos Diversos
neposítante ele dinheiro
BALANÇOMOTORES ELÉTRICOS

,ARNO ��, t;�o���:ia ........•••...........•.••• , C'I
Movimento da 'I'esourm-in, em 19 ele Outubro de 1960

Saldu do dia 18 (em Caixa) crs 6.717,224,10'
Arrecadação 143.105,80
Depol'itante de dinheiro 8.323,20

Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovado ...

* Eis os três íotôres de garantia que os Matare, Arno representam poro o

consumidor.

* O, Molores Arno $ÕO rigorosamente controlados pelo Sistema C. I. t",)., Con

trôle Integrol de Ouclldcete. o Gl1ico que a�seguro perfeição méxunc no

Administração Geral
Esc'",ção e, Flsc. Ftnaneelra
Sego púb. e Asslst. Sociais
Educ-açâo Pública
Saúde Pública
Serviços Industriais
Serviços de Utllldades Púb.
Encargos Diversos
Restos a pagar
BALANÇO

CrS 6.868.652,90 I
DlSCRIM[NAÇÃO DOS SALDOS

I
Movimento da 'l'esourar+e, em. 20 de Outubro de 1960

,saldo do dia 19 (em ealxaj CrS 6.685.372,10
Arrecadação 92.443,00
Depositante de dinheiro 7.781,40

Na. tesouraria
.\
,

Em Bancos

AL UGA-SE
Casa i Rua SOU2a França., 2(1
fI'ratar pelo telerone 35.30.
Das 8 is 10 horas,

GOSU DE CHÉ?
ENTÃO PEÇA CAFÉ ZITO

AlUGA-SE
Deodoro,

na casa Ve-

Na tesouraria
Em Ba'llco�

6.000,00

2.200,00
38.110,00

40,10
1.650.000,00
111..9,00

6.757.919,90

crs 8.565.72'5;00

6.757.919,90
1.099.502,20

o-s 7.857.422,10

65.413,00
9.500,00

38.500,00
15.461,70
17.500,00
14.826,60
67.067,00

100,00
6.117.224,10

CrS 6.945.592,40

6.117,224,10
1.099.502,20

7.816.726,30

65.500,00
16.100,00
9.000,00
10.4�OO
1.800,00
9.500.00

28,il85,80
29.095,00
13.000,00

6.685.372,10

Cl'S 6.868.652,90

6.685.372,10
1.099.502/20

c-s 7.784.874,30

24.700,00
�5ó,oo
2.000,00
12.000,00
2.000,00
36.500,00
23'.663,00
15,420,00

U6tuJ63,50

Cr$ 6,785.596,50

CJi$ 6.00a6�.'0
1.099.502,20

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O &aTADO" O MAIS ANTIGO OlARIO DB EI, CAT.AJIDI.l

serão apre-
O PARANA, SANT\ C;\ sentadas no Oscar P Hotel

TARINA E RIO GRANDE no oró:vimo domingo. Cin�
no SUL ESTARAO RF.- co nele cromatn T-eómo
PRESENTADOS POR iiE· Prado c cinco pelo "Ra
LAS JOVENS NO DESFILE dar".
DA GLAMOUR SUL DE
1961 NO LIRA TENIS C, Recebi. a coniirmação du

ida da Rainha tio Atlânti-
A SOCIEDADE FLORIA- co Cálarinen�e, a Pôr{o A·

NOPOLITANA A?LAUDIRA íegre, para concorrer o li
NO PROXIMO SABADO lul" de Rainha do iltiàn"
NO LIRA T_ C" AS LIN- ucc Sul, Que será no Bal
DAS JOVENS INSCRITAS ncârio fI!, Tones.
NO CO�CURSO DA GLA-

A Rainha do Atiânilco
Calarlr.en"c será eleita no

próximo dia 28 em Cnru-

pr?xi�lr� �nCis ;:iV�:��reil�� burtú.

com a srta. AV,

As candidatas 0.0 título
de gl"moUl', .�erao tlUmenn-

Eloisa Helena de Cerva- geadas com uma churras
lho, e"ta, com o seu enxo- cada no Horto Flores;tal o
val QII:t!,;C &Ironto, para o Ierecída pelo Sr. c Sra. DI".
casamento do prôximo elia Cezar (ZlIma) seara.
vinte ele nudu

Pela jn-tmefrn vez no Sul
SuzanlJ_ Sbruzzi e Ivete do \paí�, acontecerá um

Appel, candidatas de Lajes cnnüur-su de beleza entre os

e Bru::<;ue chegarão a.nu- três esteôcs. Par�ná San.
nhà. la Catarina <: Rio ciralJde!"No Clube "15 de Outu- do ,Sul. Florianullolis, ínau
bro", acontecerá no prôxt- gurará ..

mo sábado, o "Festival das
As Gla:uour;; Glrb Sul

serão recebidal em Palácio'
A modista Uda "Oonceí. 11;1 Prefeltur'r e na r('�idên:

ção, confeccionou algumas era do governador eleito
"bermudas.' para uma sr. Oe'so Ramos,
noiva, que dentro de oito

dias, irá para uma "lua de . Publicarei nexta coluna,
.mel". as coicboracõe; para a

Festa da Gla rnour. conse-
A f'iegante Neusa Oam- gUil.!'l" pelos: coluníeta e

po,�, de Lajes está círcu- [ornalista Tcóflio �rado ..

��,\��,�(:�a ,d�in:;ca:�.�_ :;�:� la�ia��te�O a�uer���!;o���
elegantes Ida Cidade, U, B. Sul serão homenageadas

com um coouttet pela dire-
Solange Narciso, candí- cão do mesmo.

data a Glamour Girl por
Caxias do Sul, chegou on- Marly Morse, uma das
tem, por via aérea, Varig. fo.,tt? éandidatas ao titulo

• No próximo dia sete de s�:t:_l;::�:U���I�!.hegarii
2,° - SKTA, NEUSA EN- rev eretrn, acontecera o en-

GELSINk, representante de lace mairimonial da Sr in. Cronistas sociais do Pa
Pôrto

.

Aleg.'e ao tii:ulo de l\larise Amorim, com o rena, Sant'J cutenne e 'Rio
GLA!\10nk SUL, chegará Teu. Ledenlr.

.

Grande cio

SUl., estarão u-

jhoje, POR VIA AEREA. mdos para o sucesso ria
TAC CRUZEIRO DO SUL, As dez mais elegantes Fe!ita Glamour Sul.

"'_= .....�=

TELEFONE PARA

LUIZ HENRIQUE
6231. DAS 9 AS_'1_:.}IO_RM 1#
-.

-

.�

FLOllJANóPOL1S, Qllnda Ft'im, 11 (h- jnuelrn de 19G1
--------------------------------------

Im r.do o "'lindo ... o .xp.,.ltnclo dos f,.orlstas most,.a-

Você· não pode comprar pneus
que custem menos por quilômetro

do que Firestone

COMÉRCIO E INDÚSTRIA GERMANO STEIN S. A.
RUA CONS. MAFRA, 47 - FLORIANÓPOLIS

o maior estoque de pneus ;.rt$'O"' da praça

�OR 1�����E�R���tAREÇAM, I ",cnt�' IOI';,����;����;�o������q���!���n�;;�1; n:::
Sim, por incrível que parecarn, 01'1 nrecos abaixo S;/tO da,��_coln/!e A"IC1�d,17e:.��,I,,'II\hcl' ,

preces de mercadcrtas que podem .�im podem ser com-
de OC,ISI,IO, 1,1g!lmlll!( i'l : I. ,I.

_

prados na hora que alguem o queira, hoje, 011 a[(OI":\
ii Rua Presidente Coutinho 11 - 'relere,

mesmo: 'aqui em Florianópolis,
E bom que se diga, ratar-se de mercadorias perfei

tas, ótimas mesmo, e lião de a.lgnma lillUidH�f\O, ou de

artigo!! defeituosos. Apenas, o que há é o falo ríe se tru.,

tal' de mercadorias da "Grutinha" e como todos subem,
a Oruünhu foi fundada para servir. !llIl'l1 cooperur com De dois pavimentos, tôda murada, lendo nc 10 pavi-
o PO,"O e não para ganhar dinhelro. . menta: 1 dormitório, 2 qum-tos. snletn. "ala de jantai',

Aí vão alguns dêsses preços:

I
cosínhn instalação sanitária completa. área com tnn

BLUSAS DE JERSEY, .(; 1.19,00 que cimentada e entrada de serviço. No térreo: gnruge.

'COMBINAÇÕES DE OPALA 83,00 quarto e in�lalação santtãr!n de e.npfegndn e I peque-
PIJAMAS 210,00 no quarto. Ver a RlI� Professôrn Maria Júlin Frnnc o

CAMISAS ESPORTE !>: 145,00 Ino 11. Tratar a Rua Bocniuva );067, Aeettu-sc Ilnnncin-

CALÇAS TIPO LINHO 2;i"5,OÚ

'I
mente de Caixa ou Instituto,

TOALH.-\S DE BANHO FF.LPUDAS , 17KOO

1/ A RAI.\'IIA D,-\S BICICLBTAS, acha-se apare I/

I/I Iha da par� consertes, reformas e pinturas de /1

E 1- �� ����qit�!� ���� ��l �i�I�����I: �e�'������\ c;i�ltt���; :;
Ir ult nrueu te esncctauendos. //
II ---�---------- /I

Casa - vende - se

CENTRO CATARINENSE DE· ESTUDOS
PESQUISAS ECONÔMICOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, ficam convocados todos os só
cios da CENTRO CATARINENSE DE ESTUDOS E PES-

j

��.���Sr!�i��.?S�nl�Od�'aPtd'�: c��:':�t��é!� �O���I h��:��� l
na Biblioteca da Faculdade de Ci�ncia51 Econõmicaa de
Santa Catarina, para deliberurem sôbre fi seguinte
ordem do dia: I ,. .,

1) Discussão e aprovação dos Estatutos PR OG RAMA DO MES'2) Assuntos Oerats j "

Florianópolis, 10 de janeiro de 1961 JANElHO OE 1961
ALVAIl:O SELVA GENTIL IPreaidente [)\_.\ 10 ___,_ CINEMA _ "TRAGlCA FA'I'ALlDADE"

----------------------'-----1
lI!e_gn!) - Edward G. Robinson" Nina Foth

D E N TIS T A
DIA 17 -

<:_'N:i���,d ;���B�R�[�C��CIDOR:�:..��cNO�
Ursula Jeanes.

Conw!tório em Blurneuau, cuente!» fOI'�,a(la e
DIA 22 _ "E�CONTRO DOS BROTINHOS" _ Ini-

definidu. Renda ,Escel.ente, Vel�cle-s;e pOI' »1011\"051 s;u· I cio às 20 horas,
pel'iores �ue s_em esplicaclo ao_ Illt{:�'eS51a;lo, I LHA 2.1 _ CINEMA. _ "O MUNDO EM PERIGO"

InfolmaçoeS nesta Redaçao lllgentt!. James Wbitmore _ Joan Weldon,
�-------- --_

---------

InlA 28 - SABADO - "GRITO DE CARNAVAL" -

INDUSTRIAS TEXTIS RENAUX S. A. ! DIA 31 _ �;�;M"� ':_hO�:��SÃ���l�c;�; �"ci;,::::
ASSE�'IBLf;IA f,EHAL EX'I'HAORDlNAlnA I phl'ey Bogart c Ingl"id Bergman

PeJo pre�ente �âo convidados os �enhOl"es acirmis-

AUXILIAR DE EfCRIT
-

RIO (H )'" do< [odú,tda< Tcxli, Roo"", S/A., "'m " '·c"ni· J O ornem
l'em em assembléia geral extraordinária, em s;ua séde

soci,d, à rua João Hauer nO 54, ne51ta cidAde, no próxin�o
dia 20 de ,Janeiro de 1961, à.... 14 horas, a fim (]c deli_

berare me \'otarem sôbre a seguinte-: Ordem do dia:

a) :eu:��:; :1?e;e�'��:ilai:OjciU1. mediante n emis;siío
_

bl refor'ma do� estatllto� sociai�, detolTenle do

aumento de que trata o item anterior;
t) as;�unos correlatos ele ir.terê��e )locia!.

Brllsque, 30 de De1.embl'O de 1960,
.

Otto Renaux, Dil'etol' Supel"inten(!enle
Holanda Renaux, Diretor P1"I!�lIl['l1tf'

I. C. H('naux BnucI', nil'('!o\"

l}r.li"lg'o A, "TII'IT:fll):, 'f'

Knri Linelex, Dil'et,o.1"

que conhe�n datilogntfin
F.xige-se Referência"
na A MODELAR

NÃO
POrlTICA

L E I A!
ECONOMICA

Sua bitideta csta \-elha? ::-I"lio se prcocupe, a RA_.

l:-':HA nAS BI('I('TsETAR lt'lll um tlll'pO de mecíiniros e

"".__..,._1 Rd Ilt,' Ih fi

,-{.-'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O· ALERTA Da MAÇONIRII
FOI REMETIDO rA ,ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, AO SEU PRE- ��'",����� �:����u>�'p�;n�d '��'n:�;::�o, d�:;'U:::áÍi�:�'_

, .

.....
'

,
"

)
_ nanimidade de seus Mem- G.ue nacêa fazem ou nã�

SIDENTE E LIDERES de BANCADAS, PELA LOJA MAÇONICA "JANUARIO ,CORTE", O PROTESTO �;;�n;:u,;{���,,�';.';�: ��:I::;; �a�zm��;;�!; a�;
E ALERTA QUE ABAIXO PUBLICAMOS NA INTEGRA-

,.

������;ã� d;�'L'�;'C'���� :��I��:g;��:tICUI"', do,
• tituidas do Estado e do A solidez do regime de-

AUG�. R�P�.� �oj: " �h{;. i\I-�I\NlPÁRIO �ÓRTE" Fiel ao seu prInciptu da quem foram dados pelo voo cões de simples tleleg'ado'> ��ds a�Ub�i����e(�e��tts- ���á!���o ee::'b:!��: ::::
(Sob Of; AAllSPGI'�� g::�: ��\��atls11�anta Catar-inn e iG����iD��E�Rf�: - ��s���C:á����ç�g �Oo�O'n�� �l��t���� P:t�I���! �aJ�II;� ��l:t��� �u!�se��!�T�a�:� g����ss �i���efo rlí��'�S s��
��t�foLd� C!?:Cat�i�aua Vi(htl Ramos número RO �eO�:R:l�aS���fl!� ��t:��� ���<:o1nfe��!����iaE d�e��� � ����ne���;a�:����s. para ��:;�í��: ;��i�t����� �:�l e �;���:��� �o�:!:e�tc;Caixa Postal, 405 - OR:. DE FLORIANóPOLIS - a Pãrla se acha em perl- çON'AR·rA se faz cuidadosa- LATIVO, a mais bela con- e confiança popular.A S. Excla. Snr. Presl- axmoe. Snrs. Deputados go de convutcêo pela ince- mente pela mais estrtta e Esl/,l LO·Ja, depois d� com- quísta democrática. em or- Poucas vezes. r-a Histó-

���;� �l� ���St���lé�� ���It� �o ������l;�a sa;t�gi��at��� ���:ad�ela Pt�anol,�e:��:�t� �;��:�� :ii�i�7t���a ���:\�� ���erlSeS!Ud�co�t���:ent�: �!�l�r����re d�e���d�i�� g:�a�.�n�,t'a��u�e d: J:ç�Cntli\·inli que avassala os homens li queceram as suas condi- conômica'mente "pro fiemo NARrA que tomar, por u-

��� "'d!ra�:;f��ç��d�gb�� �� ���z����m;����:ev�:�!:
em 1:iegraus de empregos o seu deslderatum foi cum
sem ao menos atentarem prldo para a grandeaa da
para a seleção de valores pátria que está acima de
normais e intelectuais Que cada um de nós em partl
devem abrilhantar e dar o cuia!' e para sossêgo do
respeito popular àquele or- povo Que somos nós mes
tantsmc do Govêmo. E mos.
mais, ainda. esta vtsuên- Florianãpolis, 16 !i� De-
era se estende aos homens zembrc de 1.960
públicos e quem cabe a dl- Ass, Jacy João Daussen -

reção dos diferentes parti- Prertdente

E necessário aumento de 202 mil kw õté
1965 na producão de eletricidade de se

,
,

Para que o parque induatt-ia l cataríuenee possa con,

tínuar o seu desenvolvimento- normal, como atê agora
ocorr-eu. técnicos em assuntos de energia dizem ser rte

cessárta a disponibilidade de 202 mil qu ilown tts novos

ntê 1965 e de :�55 mi! atê 1975. tstli's números são resul
tantes de estudos acurados e absolutamente seguros,
oriundos de pesquisas que vêm sendo efetuadas no inte ,

rior entru-inense há mais de cinco ?IlOS, O tema foi coto
cada na agenda do recém-findo Scn-ínâ rio Sóeio-Econô
mito de Santa Catarina, couvocuds pela Confederação
Nacional da Iudústria e a Pederacâo dlls Indústrias 10-
cal. O plano acima indicado deverá ser colocado em exe

ludo em diversas etapns, dado o \ ulto dos ínvestírnen
w,.;' e a neceseldude de se rormnr. daqui POI- diante em

]Jrêsas (IUe Me animem a fll1.er o que é preciMo,

CA poderá dar mais cem

quilowntts em 1965 e mais

t;"l'd.;;n;f�0:�;,��0';9�� Um I.·yro dl·ferente soAbre...los membros do Scmínâtio
toi consagrado com n a

quarta.l'E!_comendac;iio ,da (Cont. da l.a pag.)
subcomissão de energra : sou a. exercer enorme in
"assegurameutc, em con- rluêncla sôbre os que o cer
se(IUI?t:�la, da y�esença da �avam. _ "O sertanejo

1l� �n���'fcip�s �o��o�s dl�� ��i�: a����������uaedo��h��tntos t! zonas rurais disu-t-
, .

_

c
.

buh- II eletricidade através cera - mas oao pOSSlU".1. o

de cooperativas de eletrifi- lhos para distinguir _as dt

cação", O aumento do con- I!erenças entr� a_9:uelelJ e

sumo também foi aco.ise- este, Que xe dizia portador
Ihado na sexta !lugestilO da sua mcn�agem e her
I:olocada no setor de ener- deiro da sua obra." - Sou
gia, !)I·incipalmente "isan- be-se mais tarde que o seu
do expandir 11 exploraçAo vereladeiro nome era Mi
carbonífera no Estado. guel Lucena de Boaventu-

ra. Fôra s()ldado do li::xér
cito ou da Fôrca Pública
do PaL'anã, de cujas fileiras
de�ertara. PI·ocurando apli
car o que aprendera no
quartel, reuniu Oi-; Seu,. pro
géUtos em acampamentos
e organizou "su:!. guarda
especIal". 00 Faxinai dos
Padilhafl, pa!<,.;ou Jost: Ma
ria para o município clf'

Curitibanos" Indo asscntar
arraial pertu do Rio Cor
rente!;, Como visse uma 11,

mea{<'.1 â orrlem oúbllca
na\ pre<;ença dI! t;l] agrupa:
mento em ",ua� pl'oximi
dUllos, o então prefeito de
Omltibanos petllu ao 00-
vérno ciO Estado tôssem to
madAIJ provldên:.ias no ",en
tido de $erem dali af'J.sta
dos o monge e sua gente.
Atendida ao .�o1icitação, foi
José Maria obrigado a dei·
xar Santa Catarlr.!a, pa,,
�andO-1JC para os Campal'
do lnmi, "então municiplo
de Palmas (Estado cio Pa.
raná) e hOje no de Jo'açaba
(Sar.,ta Catarina)" conti
nuando aU "a reunir adep
tos, curando, rezando c

predicando; já I-,gora entre
meando as suas- prédicas
de t"ecriminaçõe!'; contra o
Govêrno, que o havia ex
pulso e aos .�eus crentes" .

ChegandO ao conhecimesto
IIi!'; autorldaclef', pal'anaên
;;es oue, não uell gruPO pe.
los !:f\,tarlnenses, navia
transposto ai! tronteira.� do
t�rrltórlo em litig[Õ ócupado
pelo Estado vizinho, expe
diram pR.l'a '_.li uma" fôrça
policial, Que foi desbarata
da, tnou'endo o seucoman
dante CeI. João Guaiber-

���a� �����s 1��o'Q�:mt��:
��r�:s�_I�d����o I�C�����f�
Jo;;é Maria.

�».. .., $$::: ""$ s;::;::� Começou aí p, campanha
mo dos meIO" políttcos ou, entre uns e outro;;, do Contestado, abrolhanrlo

Santa f'alarl'na r?mo lhe <lpl"o}!ver. pOI:-; o 1)I'oblema é "eu. exdu- �oél!n��ov���a.s����el....0ere�I" s·\l:n��b� ;e�\"entuaJid:l.de ue virem a participar frega de Irani, êle·s refluj-
fIo novo .!lavemo elementos do PSD e do PTB, ob- mm para Santa CatarIna
�el"\'ou: "No dialogo demo�.ratico, os "e.n�edore:; Internando-se em campo�
fazen' o governo e os venCidos a oposu;ao, que Novos, �ouco depoü:, apa-

�cntl:;i� �l���;b�i\.��\ t"�\aS�1��n!il�0:I�ti�ip:;��0�� rece um f'x-comerdante

'Qlu,m'del?O��" ��e���dY�����o��o !;;;���oà dSo,��,'��:nd� �r:��!�ão �1����.�earaa�Oemqe;�
d d nao !';e havia envolvTdo na

�����r��ré�oO��ãtilace����fdá�io�ue A,di�nt���e� luta, nws ficaram n par

�ha����'s ��I,édii�P�i: ���ft�����,�el a praxe dOfl �l?e _��ira�C��.lsOaC�I·�?:jre���
Afil'mo\\ mais IHlirlnte que acreditava que o sr. caça0 de Jose Maria, ae qUe

Jâllio QUlldros lUlo tecia dificuld.ades no .CoP- ressurgida "para, com um

_lrl'esso, apesar de ali ·não t<li: o apoLp da malçna. farte e:xérclto conduzir seU8
A seu ver, negnr, no Congresso, apoIO às medidas ;�fl?:e�o�pãl:,:g���:;r-Ãde::;
f..�is °s�.I;�s��I,r!ed�o��t���ti��; teen;Sfof�,��al�ã� crença, e un1a. neta Mama-

�e&�:�i�cd:I���f:I.�:�:bi:'�Sp�.�����re��'v�\t!e·da da Teodora, dizia ter vis-

Ca:)itul para o Rio de Jl1neiro.- contra fi !lual se lf/o_:é s�r���s!j��?\���
��o������ll�d�. �:��hg B�fioi�o �� s:�:à��t��� ��� r��r���l��f�_�_:_�a;��

-

Sl\nfa Catarina em 1962:
. tlbanos, e aU se concen-

I'Rrt;�?I)!Uo.v�����;mL(i�!lj�d�I�!�o�a� PI.p�� �l�(!;� ���l:j�, os �Implórlcos ser-

:!!�i�l��1 ��t���, p�\?ti�l��·e�·����n�e;��lh��1 ���.�e���� _ "Deram-se, então, nes-
didato II \'ice-governador o deputado Dout-el de se novo lugar de aJunta-
Andt'ade, Naf'.ceu dai, como leaçã.o à sua 'pl"e�en- menta, os fatos mais ab-

I;a, intensll campanha I!e e.xl?lorações e l,n�rlgas surdos e disparatados,
politica); lünçadzlfl pela nnbhcldade Ildversana, na cuja narrath'J. chéiã a a-

'-lual o "Ieit-motiv" el·a um inexistente ac�rdo set �ser:;�:naS��lo������e;;C��u\;nh�d��a���la�d�n���6J�n1� g�l��'i�l�,����l���: Apesar d1.�so, a famUia de
rios .contat.os que mantive com o governador Bn- EUlléblo foi altamente con-
-,,"[a. �7. :ll�nma ele ahHlill frO ::I!I�tmto, ° (l1H!1 -:-- .. ddcrnda, sendo eTe,,',lCIos os
""'ia dilp - !,n�.�;f{[" " �:I('lIo r!('IXOI! de _CI· 1\<1_ _filhos a chefc)"i, a neta a

11'·(:.'·, �}l��n�,à���-.���'pr�, ��;:�.
che-fes passaram a pregar

'. :�.:���+,:;. 2:·:�,�,';;:&,.,J

dade acham interessante
se comece a aproveitar os

principais desníveis e que
das de água dos seguintes
rios: Cubatiio, Santa Cruz,
Ohanecõaínho, Flôres, Gar
da, Uruguai. Canoa, Ita,
jai e seus diversos nnuen
teso âste último, aliás, ba
nha uma. das mais próspe
ras regtõea do Estado, com
grnnde parte do parque fa·
hi-il cutartuense. Alêm dis
lo, 03 participantes do Se·
mtnãrío lembraram a con
veniência de se destacar o

término daa obras da SO
TELCA e outrall ;nenores.
(Ie modo a oferecer às Are
ns onde a demanda é maior
meio de >luprimento a curto
1,I'UZO. A lIi'ina dn SO'rEL;

�ã��j��êe��::dOm�s �I���a;
Acõrdo, passou a ser outra.
rntenstncou-se o seu Po
voamento, abriram-se es

coma, eotücerem-se �Qre
j<1S, criaram-se municipíns
recnítaram-se os meios de

comunicação com os cen

tros mal� clvlllrJddos, es

tendeu-sc até ali a orga

,nização administrativa e

Judicláda, ccmeçou a haver
trabalho a elevar-se o I1J.
drão de' vida e a diminuir

o número de de",ajustados.
E ron�lul o A:. - "Tudo
Isto - e apenne ísto �

tra.nsformou face d�ela
terra ciadtvosa que foi re

gada com tanto sangue i
llocente. A paz voltou a

reinar e a tranquilia·ade a

cspalhou-se oor tôda a par
te,'" - Ali nâo hã mais
cHOla para que algueom.
sob (jualnuer Dretexto,

consiga I'eunlr o" serta
nejos em horas como as

que deram motivo à. Cam

panha do Contest·ado.

a zuerrn que teria por fim
restaurar a monarqúll&- A
credita o A., com cons

r�·��:::�:�s'de "���u�raç�
foi um golpe �editado
por indivíduos tntererssoos
em reacender lima luta, da

qual, certamente, th/avam
ou esperavam tirar provei
to" prevalecendõ-Se ela In

genuidade e (hl -bravura
daquela pobre gente. Ven
tidos em Taquaraçú, r�'J
pareceram mais a leste. em
Caragoatâ, onde as fôrças
legaie sã.o derrotadas. e o

movimento estende·se pal'a
outros pontos, já agora
sob a feição de verdadeiro

:��g�ti�::'°re���n��n c'he�:
diferente" cada qual baten
do-se POt' uma causa tam
bem diferente - êste, por
fanatismo;� aquele por ser

'·perseguido das autorida
des·' aoueloutro, por ter o'

pinião a favor de San_ta
Catarina n<1 antiga peden
ela lindeira. estando a

maior pal·te Intereseada n'.!

luta a fim de, I."rr� "meio da

conf11�ão poder saquear a�
proprledàdecs -abandonadall
pelos moradores que. }anl
fugindo apavorados com o

avanço da horda. Em San'

��t�f:iaco�re:���� ��r!�·
o" Jagunços difinitlvament!'
derrotados.

OITO GIl:ANDES RIOS
Em face das metas visa-

�a�l;�el�ovla��"joá d:t�I��'��
(� ...

IJesqui:;as durante O!:i de
bates do Seminário Sócio
Econômi.co, o:; iécnico$ de
El\gel':h�U"ia e- de Eletrici-

NOVA GREVE71DE PORTUARIOS
AMEAÇA ECLODIR HOJE

Uvel'em ellcontrndo uma

!-;oh.c;ão para fig rei-:inrlica
(ÕC!; <!tlquele;;; trabalhado
!'es, O modmento paredis
ta, Q:W ameaça atingir ape
nas portos parti.culares,
(le\'er2 estender-se também
H')S )IOI'tOS do Rio de Janej.
1"0 e Belér� do Pará, lima

,'ez que o enquadramento
f'ntregue à comissão de
dasslfic:.L«:i.n de ::argos do
UASP nito satisfez aos scr
\·idol"es portuáT"io�, (lUf!-:'IO
; entem prejudicado!-; e a

meaçam paralisar o truba_
Ibo se não forem atemli
dos em suas pretensões.
Dificilmente será cvitn

da li greve no pôrto. do Riu
de Janeiro, a meno;; que
também sejam atendidas
/IS l'e1vindicaçôes dos por
tuários das emprêsas par
ticulares, uma vez que a

Federação Na.clonal do;;
Portuãrio� c a União dos
POI,tuário!-; do Brasil estão
Pl"OIJellSaS fi fil'mar um

pacto de ação comum, in
cluimlo os esth'adores, teu
(lo em vista api.·e�s,ar.o
atendimento das rel"mdl
{HI;'OeS dfls três clasfle!l,

RIO, lO (Y.A.) - As
ati.vidades em todos 0:\

portos nacionais podeL·iio
(;essal' completamente n ze
:'0 horA de hoje, se as nu_

tol'idndes ministeriah não

�

FLOHlAN()POl.1S, quarta Feira, 11 dí' Janeiro ri ... I�lfll

Oswaldo R. Cabral, com
a publlcaçij.o dêese livro,
velo reatlrmar fi �ua sôlida
cultura e ? sua operosida
de, ao mesmo tempo que
nos ofere:eu um magnifi
co tt·abalho vazado no seu

e!\tllo f Imples e despreten
cioso, em que oredominam
a f1uéncia e a clareza. -

Qui:; êle deixar acentuado
que o rellgioso nâo foi ° ú
nico Cator da luta do Con
testaflo, como supuseram
vários autores, que não le
varam em conta "os fato
res histórico-sociais Que
cono:orreram para a form',],
ção do f;ertanejo r�elado".
E conseguiu o :;eu obJetivo
com a farta PI·ova aduzida
em rfl vor de �ua tese.

Doutel em Flrianópolis - Convenção do. Diretório Esta
dual ,para' o dia 22,

ChegandO anleontem em' Traba!hist.�l. Brasileiro, on
nossa Capital, o Vice Go- de fo,"am traçados os ru

vernlldor eleito, Doutel de m(t.'l Que os trabalhista� de
Andrade, promo\'eu reu_

nião da Comis.siio F.xecu
tinI. Regional do Partido

\·el'Ao seguir nu lOlllPO::!i
C;ào do governo que se in;;
talará 110 dia 31 Próximo.
Ontem na séde

'

(LO Coqueiros Pra
O� component
ti

' Após tão graves O-;'Lorrén
das, tratou-se de �esolver,
Ile uma vêz por todas, a

secular ouestão de lirri1te�,
sendo em 1916, no Rio de
Janeiro assinado o Aci5rdo
que pôs' termo à pendencia.
A crença no primeiro Jo·

�ar�a!';�erc��ra:;.a�;��:eoã:
pOPulàçâo do ex-Contestado

moveram um a moco de
confraternização, estando

ntf'� o deputado 0011-
tel de Andrnde, deputados
Evilásio Caon, Wnlmor de
Oliveirn, Walter RoussenQ,
Agostinho Mignoni, depu
tado Meneguzz[, Dr. Acá_
I·io Gadbaldi Santhiago,
Dr. Gentil Tellcs, Dr. Hol
demar de Mefleses, Sr. Oli
res Caldas, outros prócel·f>>(
h'a.bal1listas,
Ficou também delibera

do na reunião da Comig-

;:��v��.�;�I�i\'doRe�ii�I!��'ri�
1�!Itndt\nl do Partidn Tra
balhista Brasileiro, llal·a a

data. de 22 do corl'ente, 11

�l�� e�e Ií���esseji�el?i����
IIOS, ('om respeito As dei i
benlC;ões do comnndo exe

f·uti"o,

NOVA LINHA
DE ONIBUS'
Atendendo a solicitação

..ncaminhada pela SocicdR
Ile PJ·Ó Dcr.envoh'imento do
Efltreito, o Pr(>(eito Os·
"nldo Machado .�ul�riz�u
[li". EllIprê.<:;as Flol"lanOllob.4
e Bom Abrigo a explora-
1·C'm, em cllnüer cxperimen
Inl a linha Cir,"ulal' EfI
treito.Coqueiros.
A nova linha entrou ",n'

�.'ll1 �ionament(\ no dia 1.0
cio corrente.
Efltimam-se em cOllside

l·áveis os benefi.ciofl oue a

Jlf)pu'arào continental p .... -

derá· deflfrutfll' do atf'ndi
menti, da mediria I'eivindi
<'ada reja SODF..

LEIA
Panorama-
A REVISTA DO PARAHA

em tôdas as bancas

1) govel'nador interino, deputado Ruy H ulf;o,
segundo noticiou A GAZETA, inaugurou sábado
último a Delegacia Ewecinlizada em Furt-os e Fal

;;ificações, <:I"iaç/io do seu pai.
O Secretádo de Segurança, dividindo l\:; gló

rias do 110VO departamento, inaugurou nli o I'ell'alo

do govel'nador interino.
E\·identemente tudo iflso foi feito na base daI Falando II "O ESTADO", o S1", Celso Ra

mo�, go,·ernador eleito de Santa Catarina, afil'
mou que '·o� resultqd03 do pleito de ª de. outubro
eddencia:·am que o PSD e I) PTB nao lideraram
o eleitorado",
E a.cresrentou: '\Se cstes partidos niio se re

formula.rem 110 '··proce,,�us" e não se realizarem,
não acredito (lue I)OSSam voltar à li.del"a�lça. Para
os situllcionismos, os re'lultados eleitoraIS de 3 de
outubro condensaram Irrecusável censura, Pa!'a
b�bl\��ed�a�a'b�í�i��I;.:�s{liiOr��e�,i���t\r:n;��fsu�,��
mos, que levaram li isto, os administradores e os

����:t���il!:;: ioUrtald���·� age P:''1���r:�sd�eg�lb�;h��
de au�teridnde e de par.",

-

Sobre 1\ eventual manutenção do atual íliste
mil sitllH.'lioni.�ta de forças (aliança PSD-PTBI

diss�':Diante da liituaçiio confusa de "paliteiro"
,!;� :,'u:dirladr partidaria no SI·asil nào encontro
bn't'"l' uo:! seguranc;a para ajuiz:;u' do futuro �a
l'li·''''':1 PSI)-PTB no .�f'tor federal, e em _relaçao
:lO 10tll(Ínqu(, 1965. Só_ t.s á��ZlS que até Ia .cone_
1·,�'Jl �(lU a ponte Jlodera,") adIv,nhaz· o que vai acon·

;' ··"1;., I:��l'�·l:�;��' Rg ��!�i!{�I'lt!ii�l�il�e�!�;i r�!;��i�i.
i'If"·i'rU-;:1 no rurso dos acontecimentos, a ponto
<If' eli(::· ;_'� :,titudes que 'e!<.S€S dois partidos de-
\·,·m g��I�!�';:;I" em .�eguid:t sobre a constituição do
:l1i,,;�tpl"il) 11(, ;;1·, Jíinio Quadros, objeto de� umll

(,:r;{�lt;{�t'�;:� :1"�PO'r��.�'"id��:t� !ierr�n:l�ef;:�� .�a�lr�
_,,',""...' h�;I;,,,;'..!('\",'"':��"'·t�<l;�ii�. ��_ '�,���r11�����'�i<i���Wtl��

:5/11<; i 1\':"�S:� I���1�:� l«'(�.�t��;:��f,�::i��J��i�.;�

Martin Fierro, pseudônimo de um escrevedei
ro um tnnto confuso e contraditório, criticou-me
ge é (lue entendi - po.r haver citado Ingenieros_

Achn êle que citar o imortal pensador argen
tino não é elevação do nível intelectual: é coi!'la
nenhuma!!!

Elevação será, a seu método, citar letrinha de
gamba carnavalesco!!!

A carreiras de citações, entre o citndor de um

filósofo do gabarito de Jo�ê Ingenieros e outro, de
autor anônimo de samhinhn;. de morro, Mnrtim
Fierro glosari:l Rssim:

'�8 buena ley que el más lerdo
Dehe perder Ia correra -

Ansi le pasa a cuolquie.ra
Cuando en competencio se hona:
Vn cantar de mela lalla
Con 011'0 de falia entera".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


