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Portos VISTACatarinenses:

�!!���,�!r��J���� ,�,�� ,,�e�p���.I!�.��!I�
sões que tiveram em Flo- do) porto de La d

plano elaborado pelo Gru- todos os por-toa c?tannen_

�:!d��IJ��i:, na� s:���ld!ãae� �i��� ap::; a�mae!�g:���; �� �C�0���t�;�ãod.aN���1�tl�� ��fg�e �g�o ;uit�o �����:
:k;·�!�.:rh:�e�to pld!lO\r�� �;�la�ael��s g� :bri�da t3- �,�:I��� ��a s�r:t;�á�1c:s�; r.�����::�een�e ;:Qie�eo s:s�
portos vitais para o escoa- burra d� rio A��r��a ,a acec. Para diminuir os J.'aco de tempo.
menta da produção régio- que facilitará em muJoua� custos da carga e descai'

F���c��joaidoLS�l.npo� ��� ;���dl�n�.�g1:a PJ�dE�i�d�: ��n�t��t�ortcol��;i��ant�O d�
!��ã�adOdea vc��:tr�eçiã�n�� ftir�P����h�m:���t�OÇã�s�' f�':1�tPn�j1ica��cr.��ri�!�pôrtn da Capital do Estado

e lO agem pela presença
voltou a ser ventilada, me
recendo o apoio do presi
dente do certame e de grau
de grupo de representan
tes do comércio de Floria
nópoila. A intensificação
da cabotagem surgiu como
um imperativo para Que o
litoral catnrlnenae, tijo vas
to, seja utilizado em pro
veito do transporte de suas
rlquezna, principnlmente
madeira. carvão, mate e

produtos manufaturados
aos grandes centros indue
h'inis, A presença mais
amiudada de navios foi re
clamada como um meio de
O� exportadores locais po
derem atender com mais

���g�:dO��: !eed�i�s p���
lo, Paraná, Rio Grande do
Sul e Ar�entina. O Semi
nário Sõcto-Bccnnômtco de
Santa Catarina deu a êste
t,?ma singular importân
(;la. ha,·endo sido redigido
sõbre o mesmo um 2"rande
docu1'lento, completo na
sua estrutura e perfeito
Quante, às reivindicações
formuladas.

DRAGAGEM
E ESTALEIROS

Outras sugestões apre
"entadas pelos participan
tes do Seminário, Que reu
niu rnais de setecentos in
teressados em Florianópo.
lis, rom a supervisilo do
pl'of. Eul"icu da C� Cal'

"MINAS, GERAIS" ZARPARA'
FINALMENTE HOJE·

,
ROTTERDAM, Holanda, 12 (A. P.) _

Apos uma demora de mais de um. mês o
porta-aviões brasileiro "Minas Gerais" d
20.000 toneladas, partirá para o Rio de' Ja�
neiro no dia de hoje sexta-feira. A demo
ra verificada r:a partida do "Minas Gerais".
'foi ocasionada pela falta 'àé recursos' para
pagamento das taxas portuarias.

JOTA GONÇALVES DEFENDE
INTERESSES DA ClASSE MADEIREIRA
o deputado pessedisla

Jota Goncalves requereu
merecendo aprovanão u�
nânime de seus pares, na

Ass��bléia Legislativa, eX
pedlçaCl] do seguinte tele
grama ao governador do
Estado:

"Assembléra. Legislativa
de Bania Catarina vg em
�ua sessão de hoje vg apro
vou requerimento deputado
Jota Gonçalves sentido a

pelar Vossêncla em. nome

.ser��iO»"'.IR-
rD:l'Ift e do S1ndi<.l.lto

_ dos
Madeireiros de Joinville _g
a fim e ser r�tirado da
pauta 'lonstante da porta
ria 757 item Madeiras au

torizac..-a.. cobrança imposto
madeira rh. fonte vg pois

f mesmo só e' posslvel apôs

SABOROSU 'I

sO CAFE ZlTO

LEGIÃO DA BOA VONTADE r- L. B. V.
No dia 15 deste, domingo, a Diretoria do Nucleo n.o

20 - LEGIÃO DA BOA VONTADE DE FLORIANóPO

LIS, e seu respetivo Conselho Fraterno, irão em Cara·
vana à Costeira de Pirajubaé, a fim de instalar, solene
mente o Pôsto L.B.V. n.o 3, na residência do cQnceituado
dl.sal Waldir Silva--Ignácia iSil"lI e, em seguida, às
1 hora de domingo, próximo, dia 15 de Janeiro, realiza
rem no Clube Social da Costeira de Pirajubaé, mais uma

das chamadas TARDE FRATERNA. - O Club Social
da Costeira de Pirajubaé acha-se localizado na moder
na Avenida Doutor Jorge Lacerda.

Todos são convidado!! u compareCHem à essa jornada
cristã, jornaçla de paz e amôr. - Sob o comando e ins_

Piração do Chl"isto Divino de Deu.�, o Príncipe da Paz,
Verdadeiro Deus Verdadeiro Homem. - Domingo, dia

15, pois, não esqueçam, O CHRISTO MARAVILHOSO
DE DEUS ESTARÁ PRESENTE, NA COSTEIRA DO
PIRAJUBA:É comandando a�s intemeratos legionários
da LegiilO d; Bôa Vontade de Florianópolis,

a cla!,;siticação madeira pe
Jo Institutd Nacional Pi
nho nos pontos escoamento
pt Alega ainda desse ma
-deireira medida visa so
mente produto primeira vg
segunda et terCeira quali
:dade vg excluindo Quar- rta Dualidade pt Reteri1ia
medida está c}lusando sé-

11iQ.,� prejuízos produtores
et operá!'ios II\otivo c;ente-

>ti"""',
malot prazo P.
rflm serradores se apare
lharem para ll.Il fim pt N,!
certeza fie Que Vossência
compreender� apreensão
reinante seio classe madei
reiros vg atenderá este
justo' apêlo vg subscreve
nlo;nos cordialmentel RUy
Hulse Presidente"

Sala elas Sessões em 10
de Janeiro de 1961

Na tribuna, o deputada
autor da medida defendeu
o ponto de vista desposan-

��al���oCl:Sj�st:�d�i:e��d
relnvlndicação, afirmando,
a certa altura. QUe �ê!"ca
de 300 caminhões Já esta
vam retidos em Mafra e

r outros munlcipios produto
'res de madeh'a, e que os

produtores neceflsitavam
prazo malar para se apa
relhagem de molde a cum

prir as exigências da nova

portaria, '_�p6s o que ore

�quel"lmento. Sll-bmetldo a

votação, obteve a unanimi
dade favorável do� p'Hla"
mentares presentes.

Revista Russa Acusa a

Igreja de aliar-se aos

Paíeses Imperialistas
MOSCOU. 12 (A,P.) _

A revista literária sovíéu
C;1 a�uilou hoje, a Igreja
Católica de participar de
intrigas com os olonialill
tas, com o objetivo de 1);;1_
cher Os cofres do "Q"atica
no, segundo informou a

agência nott-tos'r "Tass",
A gazeta literária acrescen

ta, segundo a agência no

ticiosa, eue os sacerdote!';
'r::atãlicos conspiram com' os

��17c��t06ri����iP�;�\��, I��
dia � Indonésia. "A Igreja
Católica parece ser vítima
de uma obscessão' diz a

revista. "Intrigante� poliU
C9S embarcam nas aventu
ras mafs ousadas. N"os úl
timos dias do colonialismo.
Quando já nada mais na

da pode salvar a velha or
dem, empunham a cruz e
fazem sermões aos ex-es

cravos. Por aue a aueda do
colonialismo faz tJ'emer os

santor padres? A razão dis
to deve ser procurada no

profundo ódio pelos ideai!!
de liberdade Que sempre
tem sido tÍpi�o ,,'.1 Igreja
Católica" diz a revista a

cre:ôcentando; "Trata-:;e' da
questão CIos seu):; próprios
cofres 'e -dos pertencentes
aos �onopoli:';tas �atóllcos.
que sao o� �fuS :ahallos!'.

�;;J�:�'l'leuci� ftt�e �t.
l�õe,.; de dóf�s em' il'l.vel"

�oe�. e que, alélm c:iisto, os
JesUltas dispõem de'" bi-

lIõ,���: ���r��r1� c����
fabulosas som'.!s estão in
vertidas precisamente nos

pa!se" coloniais, isto é. M.OS
palses onde os juros ôDre

o A:apital empregado ao
maiores Que em Qualqu�
outra parte" afirma a re
vista soviéti�a. Diz a re

vista Que no Canga os pa
dres católl::.os apoiam o co
ronel Joseph Mobutu e o

presidente Joseph Kasavu
bu. Acrescenta que -desem
penhaI'3om um "papel bas
tante 'de�tacado" no ,Jtt.i·
mo complõ coma o presi-

�e��� s�:aI�(�j'an�o��������
éotra o govêrno comvnis
ta do Est'Jdo de Kerala, "O
Oriente também está Iln
Icluindo nos objetivos do
Vaticano. Ja -foi lançada
uma campanha de recon

ciliação do catolicismo ·::.om

o Islam, em nome da gUCl"-
11_ santa contra o comuni.-
mo ateis ta", afirma a • e

vis-ta.

---�-��-------�-��---��---�--�--�-�-

- "Um cl'rco ijue se encerra" ��!��� �us��i:�isd�e���spPeiu��e j��li�r�a:�::il;ti�e%-, ,
ri nao sumlrao por encanto, mas permanecerao vIgente
• e respeitadas.

• Cuidando:se anted�tfl:da vítima do .futuro gover_ g�e�ei:�::;,e, :i�: J���stre Secretário de Es-
nador, o sr. Vlclor Antoruo Peluso JunIOr pretendeu. tado ho1e assessor �pannmenho" da Assembléia de-
ontem, nos "!!- pedido_s': de_A GAZETA, demonstrar

vem 'ser endereçados aos ::onspícuos ?uristas ao seu

��:n: ZI::a�:e��eP:�r����.que lhe deu o atual go-

�:�t���' Que o meteram nessa enta adela de mau

Se lhe li!ocorl"essem certezas dessa legitimidade, Assinale_se, ainda, que o sr. Peluso Junior foi
de �ada dev18 temer e por nada podia angustiar-se, muito mais feliz que numerosas proCessaras norma_

anÍlgo servidor do Estado que é, sem nódoas no "cur_ listas que não puderam ter, na hora oportuna, "o am-

rj�ulum" - excetOíi os pecados de solidariedade po- paro de. outro poder" e acabaram sacrificadas pelos
ilhca �a "udeniza�o" do Ensino catarinense. "expedientes" criados especificamente para evitar o

A�nda agora ai estão os concursos de ingresso e reconhecimento dos seus direitos. O preenchimento
remoça0 de prOfessoras sem a publicação da vagas - ficticio de vllgas, por tit.ulados ausentes, para satis-
manobra excusa pela qual afilhadas da politicagem fação de conveniências politicas, infeciona atualmen
:p.ermflnece� em cargos subtTaidos à escolha garan' te tl Ensino de Santa Catarina - antes dos melhores
II_da por lei, de normalistas. Com a publicidade pré_ do Brasil e hoje, por isso, l'Iegundo o eminen�e proCes.L

;�:ianria��r:��er:s��!in����a�o:�::::3:s�ões de vagas d�� �:C::;��d��osrinho da .'iilva, um dos maiS atraza-

•
Mas, deIxando de lado êsse caso _ que tera so- Essa melancólica t.ransposição do ótimo para o

���a:s�o�t�:r�.!!�:"c��:�r:��:��e��sifg!tr� i��� �����'rf�i�,o�r�vi:�:i�eOS��om���repo� j�!ri�a��n��SU;:
����r:�:':p���t�!d!���oe:03��,I�o:�e:�j:; !rt����� pOdeÂ\c:.sd�Il:P�:::���:;�:s:C!°�i::t�:foi ���tg:;:�o
?'p:��':ã��ac���Ju�!da A!:�!lbl�f�ap:f:t�íi���:� d�' �:�,d��sa���:3:, ��i��t�I;::r��:�:;���lisõe�hdi;��i�
atuat:�U!�:��8o��: financeir�mpnte menos vantajo_ minab���s ::sos:��i��fu�� ��C:ie�:I'l::'�: �;dfflah:�er
sai confessou o sr, ?eluso Junl(�r que !ii sua situa(:ão, maior infelicidade do que a sua, na levmndade de

:es�a���7an��ó��a ;�!s�nnCçoan�I:��téeV�: ��� ���W:!d�rd� ������p�?tad;rad�e'di:eiio��stando-Ihe a

mORu covfrno. Nesse aspecto, o governo a que serve tem recorde
Se oa atos que o beneficilU'am eram perfeítos e in�upe,rável.

acabadoe. com porte jurídico de liquidas garantias, Com n perdida ocasiãü de ficar calado, ., sr. Jle-
por que outros amparos, que nâo os próprios? luso JUlÚor põe 'ora a de dar à� suas lam\irills um

O �ovfrnf) que fie lnlciará no dia 31 não é de ex' titulo mais exato: em v.,7. de "um ciclo que se encer-

a._� novo overnador não terá poderes disc.rici.o� ra", UM cmco��..lN�E=� ..._
>f,

•

POSSE 'A
RENATO BARBOS-A--C-ab-"·-i.-.,-m-b-o.-t-'c-ni-c,-,.-o-=S-,·.-=C-=,I,-o

Dentro de vinte dias, assumirá o go- Ramos pedir contas,
�
urgentemente, fi:

vêrno do Estado o Sr. Celso Ramos. Can, seus aliados, o Que nau fez, e_ nem. ;oel
dídatura lançada pelo PSD, com o ulte- m�smo se o fará. 9 protocolo nao fOI m
rlor concurso (10 PTB, PRP, PDC PL teh-amente c.u!t1l?rldo, no natural p'ressL!
e uma pequena dissidência udenista, é posto de lej!"ltll:!udade, contjdo na cupaet-

tl?ett�t��t1U� �i�n�'1n�t� p�g���a aSin���i�� gncdoen���addee\���s P���i����s, no tocante

��';'i�P!��dtI���'á o referido esquêrna
Em face da �;.cposto, não poderá o dig

no homem público fi quem elegernca,
Em todos os protocolos. existe certo transbordantes de esperança em. dias me

denominador comum. ou linha de flutua. lhores, ser fácil presa dqs partl?os} g ra

ção, sob os Quais se objetivam o montan , vitando todos, sem cxceceo, na orblt.'l de
te de compromissos assinados pelas par' soluções prtmártas .e personahstas. A
tee, entre si ajustadas. Não se deverá es- não garantirem os aliados cobertura par

quecer, todavia, que o não cumprimento lamentar- ao _Executivo, recçnqu.lstando a

de determinados pressupostos, invalida, maioria, então melhor ter-ia SIdo queo
ou pelo menos enrrac uecer, em ética po- Governador eleito Já houvesse reexarm-

l�tá�\ li�d��dicaçõe<; e exigências, de f:a�oc�se tb�����teecla��.r�·���:n���.eêí:
____ amarrado a mil e uma exigências e uno

co��r��si�s;d��ri��l�S\on��Il��;:�iac�õ�� 1:;i�l!ti����c���)���:f��o, p���r�:iO!'!�
parecer às ur-nas coêses e dis.ciplinadas. ria a públ icn deuunclacão desses .proto·
Não nos cabe » análise, ou a crítica, de colos, explicando-se no l?0vo, cn_l Hngun
assuntos atinentes às respetivaa econô- gero sem biombos. a l·a7.1I0 de t:IO fulrni
mias. Abordamos apenas fatos concretos. nante conduta.
Nenhum dos partidos signatários do pac- ----

.•

to vitorioso chegou � 3 de outubro limpo Reflitam, asalm, as direções partu]l_1-
de indlsciplinas e de alas dissidentes. rias em causa, antes de lançarem obstt,

�!�� ��I�dicll���j:1fgv�!.��d��.��t��iohd�; read;:S;í��l�dj�a����'r:��tai���dievel:;;;�.-
cotettvtdades.t sem quaisquer outras in- dh-em no Governador de admirrisbrur com
junções. fundamentalmente diferente se os mais capazes, Para. o. observador su-

:�i��s� �=�aO!'a��lrd� �)o;Jíic�ci���;.��entos, gil:���ig.l'aP�r�ced�t�::J:f:\I;. U��1���f6�'�;
.

do candidato de seu ntlmirável conteúdo.
Mesmo depois de apuradas as eleições, .

declarada escorretta a vitória do Oover- A conquista do govêrno estadual foi
nadar Celso Ramos, não tiveram os pre, uma causa comum. De maneira �IV�l'Sa
ditos partidos fôrça moral e autoridade não, a compreendem aqueles, que dl�p,!em
bÔ::�0��n��I"��Omd!,0�����3:r��n;:d� sd� ��'o���i;d�r�ad�e��el"g: :s�����nf��ll�ft�:
Assembléia Legislativa. Como resultado ca será. entretanto, toda atitude que.vI.
desse atordoante comportamento, rece- se, em nome de falsos Interesses �artldá
bera o novo govêrno orçamento onera- rios, cobrtndc. mal e mal, I_ls·mals .cbo,
dtsstmo. pois, ora urr, Partido, ora outro, cantes ambições, criar amd,a malOre.�
ou ambos ao mesmo tempo (PTB e PRP), embaraços ao Governador eleIto. PrecI-

��r��svii:�ia�·��!����t�o��liin::cee��i:g��: iii�I�!', P��:sa)��':�e���� d�atodi':;�d?:faa�
rem, para a verificação regimental de energica l"econQ�ista da. morahdade ad
uma maioría de um voto, como garantia ministrativa, hOJe redUZIda a frangalhos
do mais escandaloso panamá de Que se pela situação Q'le está a. viver suas derr�
tem noticia no país. deiras semans�, no mais vergonhoso ch.

_____________

ma de irrespoflsabilidade.

DISTRIBUiÇÃO DEMOGRAFICA E DA P·ROPRIEDA'DE
RURAL EM SANTA UTARlNA N":!�E�?o�Sp,, conto
'�A ..qis.trJbll�o dn: �u-_

.

g_u.inte: �.��.6 _alliIÔIlH�tro.� ���'l"cs::l�!��:.�e��� s:���
laçaó co.ttarlne�se, �eg\J'ndo �Uadr>3.dOS esta(� .cobertos Cabrlna estão comprecndi
oi{ 'grupos -de area.s d� ati- de lavoura.�; 16.291 aullõ- dos na faixa inferior a cem

vldailes, está inscrita em metros Quadrados ':.orn ·�a:. -hectlfl"e!ll São 97.095 pro
um do:umento completo tas; 9.849 .Q.uilõmertos qua· prledades que correspon
sôbre a �grlcul�ura do E!<- !Irados não estão culth<tl:- dem a ouàrenta e llete por
tado suhno, feito para. o dos. .cento da área ·cultivável
debate ali eIetlv-ado recen- Todos estes dado,; foram do Estado Entre 100 e 200
temente, sob os �spicios suficientemente debatidos hectare;: há 3,9% do total
iln cla!:se industnSi. A á- no Seminário Sócio-Econõ- (."_5 propriedades; entre ..

rea aproximada dõ Estado mico de Santa Cat"lrlna. 200 e 500 hectares, há 1.9
e' de noventa e qulltro mil presidido pelo industrial %: entre 500 e mil, há ".

e setecel}tos e novj;!nta e Celso Ramos, procurando 0,6%; fie mil a cinco tIl"
oito Qu�lom�tr�s Quaárados, o.� sem pfl;rticipantes • .,: hectares, há 0.4%; nclma
com 11018 mllhoes e setenta contratO formulas para u de � inco mil hectm'es há
e seis mil habitantes. ou desenvolvimento da agri- apenar 38 propriedadcA a

s�ja, 21,89 Pessoas por Q?I- cultura, Que registrou. no grícolas, com 0,03 % �o
lo�e�r? ouadrado. A �I�- ano �ls;;ado. Um total de total. O valor I.!a produçao
tnbmçao

.

da área cultlva- 5? o/� ilas ativid�des ren- 'Jgricola em 1958 foi de 7

vel. avaliada em 51.111 tavel� nesta umdade. bilhões de cruzeiros apro
qUllõmetros quadrados, ê a DISTRIBUIÇÃO DF. PRO- ximadamente, destac� o do

tumento !;l.o Semisáno Só

cio-Econômico, l'eunindo Os

seguintes produtos: milho,

��n��o��: �����a,tri:�a�j!�
cebola e café O produto
que t'eglstrou m',üor Indj,;:.c
de valor foi o milli.o com 1

bilhão e 837 milhões de

�l;��!ir��mse����[hã�a :n��B
milhÕes de crczeiros. O ca

til c,ue tem pequena -:ul

tura, chegou à. casa dos

i;��ta �I!��r�. �u��"!��
rio serviu ,para efetuar o

m'Jls completo levanta
mento agricola já feito no

Estado �e Santa Catarina
.dando aos seus diri,gentes
os elementos básicos para
o etabclecimento de wna

segura politi�a neste setor
econ?mlco.

ACAMPAMENTO DOS
,

BANDEIRANTES
Na cidade do Plraquara,

Estado do F'arana' está
sendo l'ealizado o Acampa
Imento dos ;Bandeirantes,
movimento Q.ue vean pola
rizando i,_,. atenção do povo
paranaense.
A Região Esc.oteiros de

Santa Catarina está repre
sentada por 7 chefes des
ta Capitnl.

EESe Acam'Pamento ter
minará seus trall'.llhos no

dia ele hoje.
ESCOTISMO
Em reunão ordlnaria, a

Comissão Executiva da Re·

glão Escateira de Santa

��a����u:�all�Ô�'rea������
de �lo.'� agenda. Estavam
presente� o Presidente do
Conselho Regional do SESC
SENAC e Presidente, da Fe

deração do Comércio de San

t<l Catarina, �r. Haroldo
Soares Glavan, o dr. Ro

berto Lacerda, Presidente
dessa entidade de escotis
mo, Cte, Carvalho Arman

do drs Arnaldo Suarez

Cuneo e' Mur!llo Serra Cos

ta o Chefe Luis Carlos da

R�sa Luz e sr. Pedro Agos
tinho da Silva.
Entre Os as.�untos resol

vidos, de lmportãncla J)"3or.a
a vida do e2cotlsmo .ç_�tafl
nese está o da realiz�!cao de

Uom Curllo de Chefes. sob o

patrocíniO do Serviço So

cial do Comércio. Que se

realizará na sede �ampres�

tre do SESC na cidade de

Blumenáu, n'_t regund,a
Quinzena do reverelro pro

xlmo vindouro.
E', �em dúvida,

contecimento da maior im
portãncia para os Que es,
tã0 integrados na vida so

cial da escotismo catari

'nense, pois, segundo se ln

'Íot'ma, '.:. Comissão Executi
va da Região de Escoteiros
de Sant.:, Catarina planeja
para o Corrente ano, um

'programa Que atende 'as fi
nalidades Que determina-
ram a criação dêsse orgão
do escotismo do Brasil elm
terras barriga-verdes.
P<,de-se a .ivulgaçãl"( das
noticias acima, por obsé
quio, em colaooração com

a Reg_ de Escoteiros de S.
Catarina.

Buscér�pés
.

Lendo a relação dos nomeados pelo "panamá"
da Assembléia, unI ingênuo Hcou espantado de ver

nomes que haviam sido excluidos de repartições por

seJ;"em "ligeirinhos".
E citou dois nomes. Um, no entanto, níio fôrn

nomeado para a Assembléia, Quem o nomeou foi o

honrado - apelido - governador do E�tado para

um cargo de Delegado Regional no Sul.
Mais estarrecido ricou ainda o ingênuo Quando

lhe mostraram uma nomeação, de há doi� anos. de

um liberado condicional, condenndo Ilor crime eco

nômico. E nomeado não só durante o cumprimento
da pena, mas ainda em desrespeito ii sentença, qUI!

o inabilita para cargo públh,'o durante cinco anos!!!

A Mê!;;a da Al'lscmbléin é n!'l�im. Mais sujn do

(Iue pau de galinheiro.
E a coitada ainda nehn que dp\'e ttlerecer con

sideração,. '
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A. SCHMIPT
CONTlNUAÇAO

I
"Tendo Jesus nascido em

9 - Os primeiros adorado- Belém da Judéia, no tempo
res de Jesus do rei Herodes, eis qUe vie-

iam do oriente uns magos
"h'"avia navuela mes� a Jerusalém e perguntaram'

. gfào uns pastoraa que passa- - onde está o recém-nas-

(_ �
";.i""

U{
-

vam a noite em claro, guar- ctdo Rei dos Juãeus? Vimo�a,....c.....l...o-.of..e.- dando Os seus rebanhos. a sua estrêta e viemos ado---r � De súbito. apareceu diante ra-lo.Com alegria noticiamos na data que hoje transcorre, dêlee um amo do Senhor e A esta noticia se �rroumais' um aniversário nateucto do 110SS0 prezado amigo e
, a glória de Deus cercou-os de o rei Herodes dos sacerdotes

�!��:ln��,c;�ltl���!�:om:I��s�osé 'Napoleão, pessoa relacio-

'MARIA HOORTGUES "GLAMOUR" DE CAXIAS DO SUL É HOSPEDE DO LUX' da;;��r�� grande mêdo. �o�R���:'\��/:;�aen�����O nntnliciante que é genital' do nosso colega de tra- HOTEL • O anjo porem lhes disse' Q Cristo,
'

bulho, Antônio Carlos Napoleão, na oportunidade de tão x x x

•
_ Não temais. Eis cue _ Em Belém, da Judéia _grata efeméride, sei-á alvo das Mais expresslvaa demons; vcrno, _está se moviment�nd.o ?D.r:l a� vos anuncio uma gr�nde

-

a- cesponderam eles � por-trações de apreço e estima IIs quais nos associamos, for- recepçoea que acodntecerá dia ,H e 1. , legria, que caberá a todo O que está escrito pelo prore-rnulnndo-lhe e ii �1I!1 digníssima família os melhores \'0-
_ , povo: é que VOs NASCEU

Ita:tos de felicidades, 5 Nelza Mafr� uma das �enhO�I��s Ele'
HOJE NA CI'DADE .DE DAVI

gant� da CIdade, continua cllculando, O SALVADOR, QUE E' O _ E tu Belém, na tel'l":.'!!_.ANIVERSARIOS ,- s r. dr. Nilton Cunha no RiO,
• CRISTO,SENHOR, E isto vos Judá, não és de forma ní-

FAZEM ANOS HOJE 11- ��:i �����r:o Carmo ce-

6 O Clube Doze de Agôsto elegei-á Rainha' �e��r:i:: :�va�;t;n������:�: I ��:� �riZ:::i�::c=�t�: ��dc�-- sr. Nagib Nassif Fran- do Carnaval e t_?-m,bém, C:0neul'so de, e daiêado numa mangedora "porque de ti satrâ o Chef�- sr. Evaldo H. Mi._chels cisco fanta?ias: Os premies se_:ao .ex,posto!l, EIQgo associou-se ao- anjo. 'que há de governar o meu- sr. Arnon Moreno Cardo - rr. Frederico Busch Sch- na onmerra sernann do mes vindouro.
uma grande multidão da mi- povo de Israel.

id
.

en ,Ilicia celeste, e eles

louva-, Então Herodes chamou se-7 Depois de um conco�rl o et m�:I� e-, vam a Deus dizendo: cretame�te os magos e in-

t,�doi;a��'��c:�'et1l:i�ln�l:asnal: de eR�a;, .

- "Glória a Deus na� al- ;Quirlu dêles o tempo ·ex.?"toIene

bate- a o os casais: Sr. e turag e, na ten'a. PA� n"OB ,em que aparecer.a a �strela.:I�,aDt:,�Paulo ��lel' Filho, Sr, e sra.,' H��ENS DE BOA VONTA- l�nvl.ou-OS a Belem dizendo-

Dr, Rui Hulse, Dr, Fulvio Luiz Vieira' DE. . .. lhes,. . ..

e Sra .. , o Vice-Governador DI', Doutet
,

DepOIS que os anjos s� - Ide � mcorm,al-vos solle,lta
de Andrade acompanhado de sua lin�' tiraram pa:EI_ o ceu, disse- mente � reeoctto do M.,:_nmo,
Ia noiva Ligia Moellmann c Srta. 'K'ice' ram entre SI os pastores. e, logo cue o houverdes en-

F .

,
- van-os ii. Belém c veja- centrado, fazei-mo saber, pn-

I

nna.
mos s que aconteceu e a-

I
ra Que vá também cu adorá-

, • caba de enuncêar-ma o Se- 10.
8 Voltou a r-esidir em nossa Cidade o

.. nnor. I" Eles, depois de ouvir o rei,.�imp�t!c,o cnsnl �r. e Sra. n-. Gilberto,. Foram a toda pressa e

I
partiram, E eis que a e-'?tr�-rJamííí) Guerreiro do Fonseca, • acharam Maria, Josê e o ia que tinham visto no .orl-

9 No próximo dia 28, o Clube Doze acon.' ::'0 deitado numa man-

:�:e�u:e�::ana:�a��red:l���---'""1_- tecerá com grito de Carnaval. • 'A vista disso, contaram o gar onde estava o Menino-- - - - - - - - - - - -

ti ,\ Sra, Bernlldete Viégas foi a

. _ .. que lhes fôra aito acêrca parou,ti anfitriã da Semana 10 _:..ia ltsta de pasaagen-os do Convaír daquele Menino; e todo!1, cs

I
Ao verem a estréia foi so-

I P A r
-

O
.. Cruzeiro do Sul, _para a �e.lacap os� que- os ouviam admíravctn- cremeuetra grande a ale-P A R T I ( 'r A ; 1 A Díi-eçêo do Querénd<l Palac: e l'ec:_ D�'s: Theodoro Leils e Rogeg'lo Monte' se do que Ires dtzi'21I1'õSPã.S- gria que sentiram,

O berá logo mais em. seus saloes pa�.a Viana Ka!"p, • tores_
,..

, Entraram da. casa e .viram
N o\F��NIA�D� ���VO S THIAGO E ANA MARIA' um eleganle e movlmentado_ e mO\1- -

-� , Maria, porém, conservav.l o Menino com Mana sua
S THI�GO paltlo.:lpam .10'" p3lente:-; e pessoa<: de :,;uas, mentlldo cO(luitel, a!< c,andldata!< a011 TeIma Eilta, a hospede n.o 1 do Lux

tôdas estas cousas, meditan-1:Mãe, prostaram-se em terra
f Ih ANGELA. MARIA nulo "Glamou!"" lmpenaJ 1960. Hotel, contmua dando shaw de graça. do-as em seu coração. le o adoraram.lelaçoeR o 1�,I!\C��ento de tIa alM:telmdade' dr Carla:' I

, e beleza peja cidade_ TeIma Elita peno. Voltaram os pa"torel-; lou- Abriram Os !;:eus tesouros���,�,�I:,O 110 1.1 o COHen e, 11 •

• 2 Recebem hoje lHll":t uma �h,ulT�s,cada; �a n,a .!)Os8ib,il.id�de d,e uma sua �pre- �'Jndo e glorificando a Deus (> fizeram-l�e ofertas: ouro

• (l caMI fll', e ,na. Dr. Ce_fl.l1 CeaHI,

�e;I;:;':�mo:I,tHltJca a,llldl'l este mes,

'��I'O�:i�'o e °ve��eas��;�:'�ljn�:S�o��Il"I;�rém, recebe-• a gm SUH bem decol'ada l"e�itlê11cia o ca-
.,

/
..

-
lhes fôra (�ito".

1

, .',lom aviso �ara não volta-
- s:!\ Fernanoo ViégufI I'e.cebeu para u�m 12 O reporte soem,l ,J,tlse Rod71phu Cama.' rem à presença de Herodes;• lmte-papo: Alv�\I'() (Loll]'(le�) cata,o. ) I'a, perle para J1lf�l'l"lar ��PosRi,vel l'�,�, 10 _ Adoraçã" dOfl Reis .pelo que ,tqg.resSRram

a seu• P:tulo \.Mil'yam) 8aU61', RUI �OUI�\ ( nttlsenbtllle dp F.ll�ado, lO. bule 011, Mago� narrada porSãoj ,Ma.' pais por otif;ro caminho".DEPILA-. des) Hulfle, SIta, Ni('.c F<lria, AA Sra, c1:\,1 ?l1S Deb!1tante-s que. rl1 em abdl
tens, 30, capítulo, IBernadete Viégafl mil.li! uma vez c('m- proxlmo. na Be\lIcap,. CONTINUAII firmou Heu tít\1!n de Elegnnte.

1:� Já está circulando em nossa .cidade o' ----------------•
.j 0 .. 1". Nel!!oll Teixei'h Nllnes,.c�efe do cr�nista floc.ial da ('idade de Lajes.• cel'imonil\l d(', Palácio do proxlmo go· CaIo Sbruz?1.

II:'Iledi' !. .. _ ......... .._'.• _,.

H Para almoçar e jantar bem, depois de sua Iu casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL

SR. JOSE' NAPOlEÃO

50 mttausen
- dr, Angelo s'rau-tsco Fon- - sr, Aldo Beck

seca - 51'. Léo Saraiva Caldas
_ sr, Jorge Soares M_'{�co - sra. Inocência Fernandes
- SI'. Hermann Beck Junior J Machado
_ SI'. Sady Líjma. - sr. Sargento Egmar�1.o

- �I'. ôr. Mário Welld'!!au-, _ srta. Nair Alice brTIo

V E N DE-SE
I Um Bar e Restaurante cito à rua Conse- !

I lhei�o Mafra, 139 por prêço d� oC,asi�o, :I Tratar no mesmo local ou no 5_ Dlstnto:
I Naval no expediente de 12 às 18 horas. I

(ANCER DA PÉLE
(Diagnósti.co e tratamento)

DOENÇAS DA PF;LE - SfFILIS

ÇOES - PLASTICA ABRASIVA

DR. JOSÉ SCHWE!DZON
-Mf.:DICO-

'Dcmnrtolngifa e �i8f����:���i:;'\ d�Ii�!:l1ldllde de
cina do Parana

CO:\SULTORlO: Rua Trajano, 29 - l° and,
,J_-\_ ESTÂ ATE�,mENDO DUURANTE O i\f:tS DE
.JA:\'EIRO.

INICIAÇÃO A I>'ILOSOFIA DO .JORNALISMO -

Entre os presente� de Natal que Papai Noel fez .che·

gar às minha� mãos, encontra.·se um livro precioso:
Iniciaç�10 à Filosofia do Jornalismo, da autol'Ía de

Luiz Beltrão (pI'emio "Orlando Dantas" 1959)
A obra .se plasma num aspecto 1l0VO, fora do circulo

limitado de outras Hôbre o a�sullto, que se atêm II aspec
tos "históricOfl de I1pologü\ ou de memórias",

O autor encara u questão do jornalismo no Brasil
sob o ponto de \'ista filosóficu e também sociológico
acentullndo com coragem a razão pela qual há um'com
pleto menospl'eso c desapreço em que é tido o jornalis'
mo no Bruflil.

Diz um critico impuI'cial na apresentação da citada
e recente obra, que "0 autor realizou um lú.cido trabalho
de investigação e crítica em torno das ma�i�estações, do.s Icaractéres, dO!l agentes e das RtualS condH;oes dessa atI
vidade humana essencial iI \'id:J. da sociedade, aplicando
fom justeza u!'Ieonclllsões obtidas à nos.sa realida�e"_. INilO esqueceu o <lutar de ao conclUll' seu explendldo
tmbalho, II verdadeira situação do jornalismo no Brasil,
um estudo a posição do jornal, relativa mente à moral,
ao verdadeiro Nacionnlismo e à paz mundial, mostrando
com acerto e verdadeiro equilibrio mental, rumos certos
e indiscutÍ\'eis que devam i'ler tomados na hora presente,

Lui? Beltrão é jornalista de Provincia, pernambu_
cano, com mais de 20 anos de atividades' constantes no

setor da inlpl'cnsa, ,

Tem representado por mais de Lma vez o nosso país
junto ao Comité Internacional de Colaboração elos Jor-
naliHtal' t'om �('d(' em Pal'is, '

Seu livro .\tual deve merecer ti atenç:1O dos estudio
so:-; nu a;\:-;unto.

Fazer jorna I ê uma mÍl�são c uma das mais nobres e

{'o1"ajo�a;; (lIlC exifltem con]o 9rofissões,
I;; enh'etanto IJreciso saber desempenha-Ia.
l.�tu, para <pte l)oSsa de direito reclamar o que maip

lhe convém: a liberdade a que ;;e junta também li l'espon ..

�abiliclaàe do di? e afirma.
Iniciarão 11 Filosofia do JOl'llalismo' é um roteiro,

um progl'aó,a, um amigo que nâo deve faltar à mêsa de
il'ahnlhl1 do� (!1le fazem jornal e de"otam à profissão per_
feito wnhe.cimellto de causa,

v conlecimentos �\ Sociais

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

diretüia SãoPaulo

. jJf'lo .•

Thl@W@ �@Jr�@(Ç
Uma novo aeronave do VARIG, com novo classe e novos. coraclerísticas: 1
Maior pOlêncio, malar velOCidade, maior conlôrto I �

.�, I'., •

:t:!'
-

r pedll(t_ilo
IU);S toPtl&s

..•...•........................•• �

�,� .4T,.diy�8,,!,�O,dO
-..;

[Ç]LUNAf CATO LI�

FEDERAÇ.õiO DAS INDUSTRIAS DO ES
TA"DO 'DE ISANTA CATARINA

EDITAL
COKSELllO DE REPRESEKTNl'\'TES

)ia forma do disposlo no nrt. 35,0 letra 'u' do Esta
luto fica convocado o Conselho Je Representantes da
FeJel'ação das Indústrias do Estado· de Santa Catarina,
PJlI'II n� reuniões' ordinári;;! e extraordinária a realiza_
rcm-se em sua séde social, rua Lacerda Coutinho, núme_
1'0 oito (8) I}esta Capital, no dia vinte e um (21) de ja
neiro de 1961, a fim de deliberarem sõbre o seguinte:

Reunião Ol'dinária às quinze (15) horas
LO Leitura. discll1�são e a.provação do Relatório e

Contas referentes ao exercício de H160,
2,0 Outl'OS assuntos,
Reunião Extraordinál'ia às dezEssete (17) horas
1.0 Pedido de filiação dOR seguintes :Sindicatos:
Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados de
Santa "Catai'ina;
Sindicato da Indústl'ia da Construção e do Mobiliá_
rio de BJumenao;
Sindicato Nacional da Indústria do Cimento,

Florianópolis, 11 de janeiro de 1961
CELSO RAMOS

Presidente
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IRA T. (. - DIA 14 - SABADO - "SOIRÉE CHICh" APRESENTAÇÃO E ESCOLHA ,DA GLAMOUR .GIRL SUL DE 1961 � MESAS NA RELOJOA
IA MüLLER. '�-Sóbre uo supueslo Plagio en Estu·

dios Folkloricos Calarinenses
,Como el professru:Walter ,AdeJa Armi, Bejarnno, etc,

Piaaaa tUVQ la gentileza de ea mucho menor que e! ma
citar mi nombre como estu- 'terial ajeno que utiliza. Dar,
dioBO di': las :iências de) pue- i valho Neto cocrdtna, aíste-

���a�u�i::t���c:'V��:�t� :r�� I �e:���� ;l��i�:�cr;��z��;�
grave acueactôn de plagio

I
bien (salvo eu algunas ob

que le formulara el profee- I
servectones de Carvalho que

Sal' Paulo Carvalho Neto en
'

comparto, cuando dice que
la revista "Leitura", quiero Piaazn confunde el hecho
sobre este enojoso asunto htstõncc con el social. Pera
entre dos buenos amigos 'Ia flnquezn de Carvalho �e.
míoa, hncej- pública Ias ai , to, muy buen profesor, muy

gu��nt��/:c�ai��cI��e�alter' ��t�n e�or�a::�p�e d:lul�ni:s:
Piazza y de Paulo Carvalho vestigación, como se puede
Neto, ai extremo que êste apreciar a través de sus
último escribió en Montevi- trabajos sobre folklore uru
deo un libra riededicadio a guayo. ("Folklore Minua
mi obra afouruguaya, pai' no" y "Folklore Florideuae''.
consiguiente, lamento este A) A que queda reductdo
enojoso Y desacostumbrado el supuesto plagio?, A una
episcdío entre estudiosos similitud de clasificación de
dei Folklore, que hace que matertales. Pero Ia clnaifi,
dos compatriotas tengan que cactõn de Onrvnlhc Neto es
sar-ar a Ia prensa crueatio- original? No, La ha tomado
nes que aún sn caso de ser de ctros autores: Hoyoa
ciertas, deben ventflarse en SMn'lJ, Jrscovella, Steele
Ia intimidado Boggs y Morote Best. No co,
2i La obra de Carvalho noaco ninguna .clasificnción

Neto, que êste díce que Plnz., orig-inal rlo Cnrvnlho Neto
zn le pluginm "Folklore dcl eu el Folklore o en nlguna
Pm nguny" es inédita. "J±:ste de sua espectes. eomn ln de
solo hecho invalida Ia afir- Letchman Nlsatc he para las
mación de plagio? Se puede adivinanzns.
a�l1lmr públic�mente de plu- 51 Donde esta el plagio?
g"J.O de un libra o de una Cnrvalho Neto cuando mu

�al'te de un libra, �uan?o el cho debíó haber dicho que
libra permanece inédito y Piazaa se olvidó de citarlo
solo es conocido por tres o y no acusaria injustamente
cuat.ro amigos,.? EI p��li�o de plagio. Y Pinaaa a su vez
no ttene elementos de JUICIO, debió habe- expresado que
hay que atenerse a la pala. coincidió con Carvalho Neto

- - - - - bra dei acusador. Es cierto I en laz clasificación de sua
1/ A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare II q,ue Carv�l.ho Neto parece

Imaterinles. Carvalho Neto
/I lhada para consertos, reformas e pinturas de jj clrcu.nscnbl_r ,el supue�to hubiera quedado bien ante

DECRETO N.o 118 j� ��:�qi��� ��� ��l �i:l���'l�a: �e�l������\ c:i�tt�::: / plagin ai índice, y publica ISUS amigos y a Piazza no le
O Prefeito Municipal de Florianópolis, no t. cotejándolos, los índices de reatar-la mérito hacer-lc,
usa de suas atribuições, e de acõrdo com o

/1 altamente especializados, /, Ias dos obras, Se trata de puesto que "Polklore De

disposto no art. 5.0, d..! Lei n.v 422, de 9 de
1/ - - - - - - - - - - - - /f una ,similitud, una ccínct, Brusque" es una importante

dezembro de 1959, V d D' L t
dencla muy frecuente en to- contribnciôn ai estudio de

D E C R E TA: en e-se OIS o es das las obras de esta índole, las tradiciones populares cn-

, Art.�l.O - �ica� ab:l"�os os crédítos suplementares o- lotes são ligados, com um total de 23,75m da ��:q��t����qU!�I'fo�l�r�io:� tarinenses. qu�. comple�enta
as dotaçoes aba IX? dlscl'lmlnadas, cOI·I'end� as despesas frente por 2n,00m de fundo, em esquina, localizados lUIS sUs aspectos materiales o l,a varte ��st?llCa de Ia mte_

f:re��;:�i�� provavel excesso ele arrecadaçao do cor,'en. proximidndes da E:'._co-!a de Aprendi7es. Mal'inheiro. espil'ituales: dividirá los ��IS:�:��ldi:��ó:l g�� �:��n!�,

. Preço de ocaslao. Pngnmento fi. Vl.�ta, __, materiales estudiados eu d R C b' I '
.

t0.7A,1 Cr,� $01000,00"'1 TI'atfll' ii RtHl Pl"e:o.iliente Coutinho 11 _ Telefo_ fo1klore ergológico folklore r� .. fI UI en un leClen e

!:���i g::; 10�:ggg:gg ne 22]!i. f:orial,.etc: y_a s,� �ez en C�_ll �'�'Mi Tel'cerismo en este
5.03.2 Cr$ 10.000,00 D E N TIS T A ri? caslllelo, haja �as SUbdl_!ASUnlO no afedal'á Sill duda,
6.94.2 Cr$ 10.000,00 �:'�::ac���r��p�:����e:: p�� Ia gr�� amistari .que me una

8.23.2 Cr$ 20.000,00 Consultório em Blll�enau, (!ienteln formada e 1"0 los contenidos san dife-tA Calv.d�o N.eto,.�uesto que
8,73.1 Cr$ 120,000,00 definida, Renda Escelente, Vende'se 110" motivos su- l'entes: Carvalh escribe so- �n matel�a.cle�tlflC� �o de-
8,74.2 Cr 50.000,00 periores que será esplicado ao int�l'essndo. bre el folklore dOeI Para ua

en �� el lese�hnllelltos
Art, 2.° - este decl·eto entrará em vigor na dflta Informações nesta Redação urgente. p. ob I d Bg y jPor critIcas ti opnlOnes con-

�:n��:l'i:�blicação, . l:eVO!adaS a� diSP�sições em

Casa vende se �u;)Ia�:: ;os reO:igin�t]e:u:� Ir��i:Qsfa��d:����O f�n�c�i����Prefeitura MUlllclpal de FlOrianópolis, _ _ Csn'fllho Neto de su obr.1 I
fi. ue me .ISCU pe arva.

30 de dezembro Ó���6�Do MACHADO .. A, o O ._ "Fol�lore �el .Pal'aguay"..y I ���o�:��:I�tlfiodoe;t:c;��� c��
PREFEITO MUNICIPAL

De dOiS pa�I:n�ntos, toda mUlada, tendo n 1. pa\1 os .slstemat�za, por consl_ ligerez!l ai valerse de una

me�to: 1.dormlt�l"lO, 2 .q��rtos, sal(:lta, sala de Jantar, gl�lente el hbro.d� Carvalho I·evista de difusión como

D. E C fi .E.TO, . ��:lnc��e��:�:laeçaeOnt�.���a��\:���!�t�o t!:'�:��o:r��:: �:!O -i��e��ig:����n�� ncoa;�· �;e�;�::a'�r��rl�i�nd:r:;i��i�O Prefeito .Mull�Cl�a� de FIOI'tanópolIs, no
quarto e instfllação sanitária de e.llpregada e 1 IPeque-lpo como el de Piazza, y si te deJaforable a Walteruso de suas atnbuH;oEs: 110 quarto. Ver a Ru1!, Profes!';ôl'n Maria Júlia FI'UlH'U 10 es e!l alguna parte (en ?i:.zzn e:ntre aquellD E C � E T A A: .
na 11. Tratar a Run Bocaiuva nO 67. Aceita-sc financia- aql!elJas investigaciones que conocen íntimflmen�: I��\:oArt, 1.0 - Passa a .competencla do Departamento de menta de Caixa ou Instituto, él l'calizó con sus diSCípulos I

h t'ti·
I!:duca�ão e Cultura a ol"ien!ação do serviço municipal A

'I�s��t�.
en le e enos de este

d(l t':I�:.m2�� _ O funcionário (:!ncalTeg{do dos negócios
.

..' �de��n8�,P�reira Valdés

de cultura sel·á o co?rdenador da� �t.ividades que visem
.; .......... _ • ...,._�.J,. .�

� ......
_:,

'po 1.'1, IClcmbre 7/960.
o jnc;:����!o�Oe���I��;r;t� Me����:)�O�m vigor na data � 'ar:: �

da sua publicação, revogadfl� as disposições em

contrário.
PI'efeitura Municipal de Florianópolis,
22 de dezembro de 1960.

OSVALDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

"0 .aTADO" O JUIS .n'lOa DUBlO O. I. OATAaD.

VOC� � ATIVO

PODE GANHAR ATÉ MAIS DE

CR$ 50.000,00 MENSAIS

Dedicando a sua atividade ao eetoe mais fascinante
dos tempos modernos: a VENDA DE TERRENOS. t
oportuno você saber que simultânerr ao seu interesse de
ganhar comissões, você estará proporcionando ao cllen
t7, a melhor das oportunidades de tornar-se proprietá
flo,-atl"3v�s 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 sempre
valorizam", mas também como decorrência do rápido
cresctmentc da Cidade naquela direção e da sua proxi
midade do centre urbanístico,

Infermacões : à rua Trajano, 7 - 10 andar, das 18
18,80 horas, dtêrtemenro.

[�ital
JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE TlJUCAS,
EDITAL DE PRAÇA, CO],'1
O PRAZO DE TRINTA

DIAS
O Dout-or Manoel Carmo

na Gallego, Juiz de Direito
da Comarca de Tijucas, Es
tado de Santa Catarina, na

forma da lei, etc".
FAZ SABER aO!I que o

pr{'sente edital virem ou

dile conhecimento tiverem,
expedida nos autos de Ação
Executiva proposta por Leo

poldo Campos e lrineu Cam·
POS, contra Waldomlro Ro
meiro Alves, que !le proces
sa perante êste Juizo e car

tório d') Escrivão que êste
subscre\'e, que atendendo
ao que lhe foi requerido
!Je!os exequentes Leopoldo
e lrineu Campos e tendo em

vista o mais que dos autos
cunsta, por despacho profe_
rido aos 10 dias do mês de
janeiro de 1961, autorizou
a venda, em hasta pública
C.O veiculo abaixo descrito,
com sna respectiva avalia
ção, pertencente ao execu'

tado Waldomiro Romeiro
Alves. que será levado a

público pregão de venda e

rl'ematação, a quem mais
der e lI'a"ior lanço oferecer,
acima da respectiva avalia
ção, pel·o porteiro dOR audi·
tórios ou quem suas vezefl

fizer, 110 dia quinze (15) de
fevereiro p, vindouro, ás
dez (lO) horas no local
em que se realizam IIS \'en

ons em hnsta pública de
t�rminndas por êste Juizo,
fi porta do edifício do Fo
rum, DESCRIÇÃO E AVA
LIAÇÃO DO VEICULO
QlTE SERÁ LEVADO Á
PRAÇA: - "Um automó·
vel marca "HUDSON", fa_
Ú"icnção 1951, car bordeaux,
matai· '110 56,152, com seis
dlindros, tipo limousine,"
E para que Chegue 80 co

nhecimento dos intares
adas e ninguem passa ale.
gar igncrância, mandou ex'

pedir o Presente edital que
!';el'á afixado na séde dêste IJuizo, no lugar do costume,
e, por cópia, pUblicadolUMA VEZ no jornal '·0 ES·
TADO". de Florianópolis.
Dado P. passado nesta cida.
de de Tijucas, aos dez dias
dI) mês de janeil'o do ano de
mil novecentos e sessenta e

nm. Eu, (as) Gercy dos An·
jOf:, Escrivão, o datilogra
fei, conferi e subscrevi,
(ãs) ?ti, Caçmona Gallego
- Salz de Direito, Está
confurme o originai afixa.
do na !i!ede dhte Juizo, no
luga.r do costume, sabre o

que me reporto e dou fê_
Data supra. O EscrlvAo:

Gerey,_d A�
, 'li>

P O R T A R [A N.o 86
O Prefeito Municipal de Florianópolifl,
no uso de suas atribuições, resolve:

CANCELAR:
a dívida ntiva de Maurício da Silveira, na importância
de Cr$ 6,319,40 (seis mil tresentos e dezenove cruzeiros
e quarenta centavos), referente ao pagamento indevido
do impõsto de Indústria e Profissões dos anos de 1957,
1958, 1959 e 1960, de acôrdo com o Jlrocesso n.o 3.369 de

29 de dezembro de 1955_
Prefeitura Municipal de Florianópolis,
27 de dezembro de 1960.

OSVALDO MACHADO
PREFErru MUNICIPAL

PORTARIA
O Prefeito Municipal de Florianópolis,
no uso de suas atribuições, resolve:

CONCEDER LICENÇA:
de acõrdo com o disposto no art. 1.436 da

Lei n.oO 246 de 15 de novembro de 1955, a

ELI COMICHOLI DE OLIVEIRA, ocupante do car

go de Escriturário Classe K, de provitnento efetivo, do

Qlladl'O Único do Município, com exercício no Depal'ta
mento de Administraçâo, de 90 (noventa) dias, por mo
tivo de doença em pessoa da família, a contar do dia 20

de dezembro do cqrrente ano,

Prefeitura Municipal de Florianópolifl,
27 de dezembro de 19êO_

OSVALDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

FLORIANóPOLIS, Sexta Peil'n, 13 de Juncil"Q ele 1961
--�---------------------------

W,L.. PUe.

Na próxima
viagem

CAFEZINIIO, NÃO!
CAFE ZITO!

leve também

\._
o seu garoto ALUGA-SE

Loja a rua Deodoro,

124,
tratar na casa Ve

l1eza

II.� "111.8 rérlaa

pagandoaaplllBllgeD.
.pÓ, Il vIagem em suave.

pre8t8ções meDula

Convite
PROGRAMA

Dia 12, 13 e 14
Triduo às 19 horas

Dia. 15, domingo
E'lnta Missa às 8 horas,

com romunhão geral dos
Irmão� e dos fiéis cm !te
,.1
Dias 12 a 15
'A noite, após as soleni

dades, haverá quermesse e

leilão de prendas, cujo re

i'!ultado �c destina às obras
da Igreja.
Aos Devotos de N. Senho

ra do Parto pede-se (I�udar
_______''''o,IU'''�umn renda,

L:3I qualquer caso "CRUZEIRO A PRAZO"

TnL.Cr,ar;", "8Sul
�

informações: Agência TAC ' CRUZEIRO DO SUl
Fones 21-11 37-00 31·74 Rua Felipe Schmidt. 24

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'rF.:UJFÓNES DE EMEHG.€N('IA

o 8dtCúÚJ. :at--d-·----:--·
..

P----f-:--:-----I;r.�::oo�·:;;"�r�.:.�:;,�.�.. : D leaOur ro ISSIOn8 :
a__� � �
OR. HENRIQUI I'KI.CO Olhos __ Ouvidos -- Nariz e Garganta
,,�'.... .:,��::::" "00.' DR. GUERREIRO DA FONSECA

r .. � C1IDI�. O••0IlL_
TRATAMENTO das SINÚSITES sem operação por

ULTRASO\' e IONT$AÇÃO. EXAMES dos olhos e

f't\KAISO RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-LOMB
..;w.a do lI:l".m.IL • ..çto no 1101J11. EXAME de OUVIDOS, NARIS e CARGANTA por MO.
1.1 do. s,r"hlom do .nadO. DF.'R."iO EQUIPO RHE;{OL t únicc na Capital) OPE
(SmlçO do pret•• ,rlano 11. "D� RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SgPTO e

41'141). COtlluU.. : PII' mAJlhl DO SINUSITES pelos mais modernos nrocessos. Opera cm

�::�It:�r: ?:I��=�'I:AII;I��� lOrlO���i0��Pd:�JS_deR�;r��1�oliSpn,TO :J5 (em
:�;,,! ::' T�r::I:&e�ad;.!!: (rente a Radio Anita Cnrlbaldt).
1766. RltldlD.oJ& _ &IU • .,... RESmtNCIA - RUA FELIPE SCH M1DT !I9
eh� Gim, D'.'I. 11.0 lU. - Til. FONE - 3560.
nto.
-- �J'"

InderéCQ Tele,rUlco liSTADO

UIH..l'UH

li. K Il-N T.

II lU A 'r o R I M

Osvaldo Mello - Plâvto Alberto de Amortm - And1'f
Nilo Tacaeec - Pedro Paulo Mac.baClo - Zury Macb.
do - Paulo da CO!\tB Ramos - certos 11.. Silveira Lenat

CULAUORADOltlS
Pro!. Hnrrelroe Filho - Dr. Oswaldo Rodrllues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Perelra.c-
?rof. Othcn d'E�a - Majo,r rldefoneo Juvena; - Prof
Manoe!ito de Orneüee - Dr. Milton Leite da Ocet.. -

Dr. Ruben Costa - Pro!. A. Seixas Netto - Waltel
LaDR'e - Dr. Ar:)'r PInto da Luz'- Acy Cabral Teive
Doraléciu Soarts - Dr. Fontoura Re.)' _ Ilmar:.Cuvalbc
- Fernando Souto Major _ RuI Lobo - noaecac V. Um.
- Maury ecreee - Lazaro Bartolomeu

FOTOGRAFIA - Ai\lILTON VIRIRA

POBLjCIDÁ9.
Osmar A. scnueewerm - Aldo rernano� - VirgUlo DtaI
_ rvo Frutuoso

alrRIS • .NTAIITI

U.epn .... tac6N A. 8. Lara Wa
RIOI-· Rua Sell..... r o..tu ". - I .• '''ar -

rol.III'U
� Pu I. Ne. V1t6ri. 07 - ...... 1 ,. -

Te}. li�8'"
f!..rv1(. Telep'ftc. d. UNITJln PRasS tU-PI

AO.N'nS I CORRIISPOIlD.NnE
•• Toei.....ualclpIOl'-- �ANTA CA"ARINA

.".8ClJ'
"'dla.ln �.tr.I •• d••corlll. c.•• ta ... l. ,• .,1••r

ASSINATURA ANUAL - CR$ 600.00

A direção O'Ão se respousabíliza pelos
cor.ceitos emitidos nos artizos assinado.

REPORTER FOTOGRAFlCO
AMILTO N

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

�t3 :t.\'A )9I'm S ""�
COIiItwoU.!tGIIllW;1IIIO

Dl'ULlW
IN: fllIIIdKt,....,.·1I

DR. WALMOH ZOM.H
GARCJA

01plom&(lO p.l. '.lIuldl4. JII ••IO.

UI d. lIl.dlCln. 11. OIl""'ldt.O.

ri Bicictetns BEKSTAR, a ultima palavra em bi,
11 c iclétas. encontram-se a venda na RAINHA II
II DAS BICICLETAS, em todos Os tamanhos 6 pelo I!

li ���Ol' preço da cidade. R11a Conselheiro l\bfra li I

Aeropol·to Hercflío Luz
Casa de Saúde S. Sebastlâo .

COAP
Corpo de Bombeiros
Estação Rodoviâria ' ..

Hospital de Caridade .

Hospital Nerêu Ramos
Hospital Naval

Hospital �ilitnl'
Hospital Sagrada Fnrnilln
Juizado de Menores
Polícia
Policia (Estreito)
SAMDl)

Serviço Funerário
Serviço Água e Esgôto
Serviço Telefônico
Serviço de Luz c Fôrça

2619
3153
3540
3313
3507
2036
3831
2222
3157
6325
3733
2594
6233
6282
3023
2088

09
2404

ATENÇÃO
POi' motivo de mudança .--;- vende-se uma loja
-cm Florianópolis, na ma Jerônimo Coelho n. 1 R
Tratar na mesma.

ATENDENDO ()JA.RIAMENTE NA

Dr. Helio Freítu
DOENÇAS DR BENBORA,.CõI
PARTOS - ClBOROU. --

CL1NICA OUAL
A venda em euavets prestações mensais na RAI- Conawtórlo: Rua CeI. Pe�

NHA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro Mafra, 154. dto Demoro 1.627 _ &RreJ.

Peças e acessórios para qualquer tipo de bicicleta,'
to, d&8 IIS lU 19 boraa Ia:) la

pinturas simples e jubileu, consertos e reformas, só na I
do da JI'-""Ulflcla do Cantol.

RAINHA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro Mafra, J Bes.: .:.antos SaraIva.170

154.
Se sua bicicleta está velha? não se preocupe, leve I ;87�trelto - Fone, :1322 f'

na HAINHA DAS BICICLETAS, que ela lhe retornará

InOV��sjR��i"E I: �ÂS��E;��it�:4. DRCL���.HO ..�,UHA
e t.pecllUUI om moi"""........

..lDOrU o .1.. IULD'rLM. CIlU rl�

11c.1 .••• ulheçll" 1lU11.. I �._

Serviço rapidc e perfeito, trn tar com Rodrig ues e ::..��:I:':P:;.I!:O:���:�"=
Freitns ii rua Conselheiro Marra. 1l.i4 fundos. .plri1b.o Dfa"llto. dO Ú�I!IO

CLlNICA SANTA CAT4RINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais -

.

Hicicletas He�star

ENGRADA-SE MOVEIS.

L O J E S
Com grande recineede de pagamento, vende-se 10_

a longo prazo sem Juros, sitos á rua Lauro Unhare!, pr6-
xímo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua

casa, Imediatamente.
-

Vendas: Edlflclo Montepio 3.° andar - Bala 304 _

Fone 23!H e 2867.

VENDE-SE
VENDE-SE ótima case sita a rua Conselheiro Ma!ra

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

alto relevo, soalho de tacos com desenhos, lustres, grõbos,
tampadas e grande quintal. O referido Imovel está no

alinhamento e desocupado para pronta entrega. Negocio
urgente. Tratar na mesma com o proprietário a qualquer
hora. A venda é por motivo de viagem.

' __ .

.

STUDIO JURIDICO
Mauricio dos RelI! - advogado
Norberto Brand - advogad'J

Advocacia em geral DO Estado de
Santa Catarina

COrrespondeu"-:
BlWItLUINGLATERRA

: ESTADOS UNIDOS RIO DR JANElRO

! AROENTINAEd SUL AMItRI��q6::��r.
; Fonea: 2198 e 2881
••••••••••••••••••••••••••••••• I! ..

IItfVOto. 80r,.10, IOY. &II II ,

2� II li DO'" --

COQ.uJl6fIO·1
Angustla - Complexos - Ataque� _ Milnla� _

�U&F��&;���' 1;"�I��I:D.C:; Problemático Afetiva e sexuai
Tratamento pelo Eletrocboque com enesresre _

�::. c�u�:=. 1�'.I(C"'''.n .. tnsunnateraprs _ Cardlozolorapla _ aonceerepte e

. Psicoterapia
Dlreçâo dos Pslqulatr&8 -

Dr. Hélio Peixoh) �:: �:����:�E��:ic��*,
DR. It'4� BASTOS DE ANDRADI!;

ADVOGADO

I
CONSULTAS�J)as 15 às 18 bcrae

zecrrtõno _ Rua Fellpe Endereço: Avenida Mauro Ramos. 2811

Scb.mldt nO 37 _ lO Andar _ (Praça EtelvJna Luz)
Sala'" .

_

......

Rea1dêncJ. - A.lamed.
Adolfo Konder 011 n

Cab:a Po,taJ tOl
TeletoDe - 2U1

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PAÚDE
.

PLANTÕES DE FARMÁCIA
MÊS DE JANEIRO DE 1961

1.0 _ Domingo
7 - Sabodo (tal"tle)
8 - Domingo

14 - Sábado (taL'dp)
15 - Domingo
21 - Sábado (tarde)
22 - Dominl!0
28 - Sábado (tnrde)
29 - Domingo

Farmácia Noturna
Farmácia Vitória
Farmácia.. Vitória
Farmácia Moderna
Farmãcia Moderna
Fat'mácira sto. Antônio
FaL'máCi'a Sto. Antônio
Farmncia Catarlnense
Farmácia Catarinense

Rua TI'ojano
PraÇ'a 15 de Novembro
PraÇlJ 15 de Novrmbl'O
Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trajano

ESTREITO
FaL\mácia do Canto

Farmác:a India,na

o plantão noturno r.;erlí efeluado pelas farmâciss Slo. Antônio, Noturna c \!itãria.
O plamio diltl'no {'ompreendido entl'e 12 e 12,30 hs. será efetuado pela farmácia Vitória.

DENJADURAS INFERIORES
MeTODO PROPRIO

'l'IXA'ÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
ClRUROlAO DENTISTA

lJlPLOMAflO PELA UNIVERSIDADE DO rARANA
RAIOS X - PONTES - PTVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

HORARIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 ncrm

HORAS MARCADAS .- das 14 Lo! 18 bora"
RUA TRAJANO, 29 _ 1.0 andar

CUNICA DENTARIA
DR. LUIZ C. SILVEIRA DE SOU�A

IIORARIO: 2as. - 4as. e Gas. - das 8,30 às 11.30
horas
3as. e 5as. - das 18 às 20,00 horas

DH. JORGE SEARA POLIDORO
HO�ARIO: 2as. 4as. e 6as. - das HI,OO à!! 21,00

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

CONSULTORIO; Felipe SChmidt, 19 _ 10 andar
- sala 2.

DR. SAMUEL FONSECA-
CIRURGlÁO . DENTISTA

- Clínica - Prótese - CirurgIa Bucal
Raio X - lnfra Vermelho

Prepllro de cavidades pela alta velocidade
OORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Consultório e Residência:
1�llfl .JerÔnimo Coelho, 16 - 1.0 andar - Fone 2226

EIclusivamente com horas marcadal

S O F R E DO FIGADOI
Rins, Nervoetsmo, Reumatismo, PriSfLO de Ventre,
Impotencta. Cansaço, Doenças do Aparêlho Di

gestivo, do Estômago, Doenças Epáticas e para
outros males! Não Desanime! 'Peça-nos hoje mes

mo, se não encontrar nas farmácias da sua cidade

Multi·Plantas - TATUABA - OU

Especies Page
Que alguém disse. operam milagres curativos.

Laboratório Veg. Pagé
Rua Duque de Caxias, 11.° 208 - PÔl"to Alegre
Enviamos pelo Reembôlso Postal ou Aéreo.

TACOS DE LUXO -- Comunicação
Industria de Madeira TACOLINDNER, estabeleci

da em Joínvüte informa a seus díattntce rresuesee que
INCAS REPRESENTAÇõES LTDA., estabelecida nesta

Praça Ed. Hotel Royal, deixou de ser seu representante.
Para qualquer pedido, ilustração Ou consulta sobre

TACOS LAMBRIL, SOALHOS, etc. queira dirigir-se
diretamente a Fabrica Mediante preços especiais.

Praça Hercílio Luz, 270 Fone 332 - Jctnvtlle.

NÃO·
P''Ú � I T'IC'A

L E I A!
EC'ONOMICA

Antes de comprar ou reformar sua bicicleta, visite
sem compromisso a RAINHA DAS BICICLETAS, rua

Conselheiro Mafra, 154.

MeS DE JANElliO
DIA 8 - Inauguração da Boite Lira T.C.
DIA 14 - Soirée Chic da Glamour do Sul
DIA 21 - Grito de Carnaval
DIA 28 - Disco Dance

APRENDA INGLES
.---I-,com O Prof. Mr. Edward Green ."

..

�----��"--��------------------------�

"à rúaTenenle Silveira, 42

Rua Pedro Demoro
Rua 24 de MaIo
Rua Pedro Demoro CASA lAUDARES. LlMlTADA�

MOVEIS EM IGERAt-.., "
.......-

Rua Deodoro, 1.5 •.,,Caixa ·Posta.lfl09·�i.':' \:
.

.',

telefone. 3�2q 'h�"':"":;
"
... ':k/"�<',/ �":

"

",·1',:,(/.:x
_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O MTADO" o lUl8 AIfTIOO OlARIO o. 8. CATAIID'.

DIA 13 SEXTA-FEIRA, DESFILE ,DAS GLAMOURS GIRLS'SUL E GRITO I)E CAR NAVAL IDAS ESCOLAS DE 'SAMBA PROTEGIDOS DA PRIN-
CESA, COPA LORD'E Fil HOS DO CONTINENTE, 'AS 21 HORAS, '-r··'t' ,.,., .,.. .. ,"

.

LlRA'lJENIS.CLUlE-
�---------

PROGRAMA E REGULAMENTO PARA
.. . � ,..:r "" '" "' '" '" '" '/1(" '" "' .,. .. * * .. * * * * .. * '" * .. "' .. "" "',., .. ,., .. ,..,.,,., '" 11 '" .. '" '" * "'�

".�:�;'"�2i't���4�:���,,��.: S�3p�T:f.���� ..
c:

D�a 13 - 2.1l feira - Tradicional Baile às 22 horas
.� .. .,-

Dia 14 3.1l feira - Baile do encerramento, às 23 ha. õiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiii�õiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiii.REGULAMENTO
1- Reserva de Mesas '\'i' n fi:��_, :--�,-

_------:;;:;--'.y'
'-:--

*
qUin��f:�I�'1�a;s ;�r�:r��:t:�:�l��dd:s SO�::1 ! �eI'C����,�ei�;� '''rIS.!, '.I'". !� .

\
C O m t a r i f a 5 r e d u z i das

,,;'''''''''��
l'R feita, em seguida, no mesmo local. M�.4'

.

��I� ;�'�. r' �" T�;,..�·� .

'1,J..t' ,. "

t obrigatória a apresentação da Carteira Social e

\
..

�'J �.:a. � � \'� :� d i à r i am e n t e a :
� 1

talão do mês de fevereiro corrente, para o que o SI',' \,�. "{. j
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rURII18ft-SÃO PAUlO-RIO Il(2 - Preços da!'! Mesas para Asscctados '" "JI JIPara 3 noites . . ..... , ...... Cr$ 1. 000,00
Para o Baile Infanto - .Iuvenll . . Cr$ 100,00

_ �{.. ��
�::!::sd:: :�:: :::::d;:nVid:Jdos .1

T.
saíd a às 9 h o ra s da. man,h ã j' \

::ac!n�?;::s, c-s c,. L500,00

:Le
a PORIO ALEGRE salda às

.......'B,--"h._o._ra..·�s
.. :-"..I.;Para as pessoas em trânsito, poderá a DIRETORIA -.4

ii seu critério, e sob a responsabilidade de' um sócio, que
ficará sujeito as penalidades estatutárias e que deverá
vil' em companhia do .ccnvtdado, expedir convite, medi- � '- I .....A IGante o pagamento das seguintes tnxns de frequência: � �� .,

g���t :. g�� 1�5��:Ó�;'P��:\I�a 3(;t�:�ieJ e
� . a pioneira,

INDIVIDUAL Cr$ 2.000,00, para as 3 noites,
DETERMINAÇÃO ESPECIAIS

E rigorosamente proibida fi entrada de menores nOR

Bailes noturnos.
Solicitamos aos SI'1I, pais não se fazerem acompa

nhar de filhos cu dependente; menores de 15 anos, een

do que, a não observância desta determinação, implica.
I'Ú nas penas previstas pôr lei.

Os filhos ou dependentes maiores de 15 e até 111

anos, só terão ingresso nas dependênciaa do Clube.
quando acompanhados dos responsáveis.

t.{o Baile infanto-Juvenil, não !lel'á permitido o uso PIANO'
de Lanca 'perfume,

A éarteiru Social e o talão do mês de Fevereiro de vende-se um em perfeito

1961, ou a anuidade respectiva, serão rigorosamente estado de <:onservn� �

Ver

exigidos à entrada c tratar com o sr. lIercumno

A Diretoria punirá .rigorosamente o sócio que fizer uso Farias no Edifício Sul Amé

de Lança.perfume, como entorpecente. i-toa 6,° andar lias 8 às 11

Os convites só serão fornecidos (conforme o acima horas.

determtnndo), no dia de cada festa, das 14.às 18,hol'ns. ------
NOTA IMPORTANTE: Não serão atendidos, sob

( -tqualquer htpotéee. no decurso dos Bailes, casos de ea- OnV I equecimento de Dnr-teirn Social, ou talão de mensalidades
ou anuidades bem como pedidos ou aquisição de convt

te-Ingressos.
'

Ploi-innópolís, !) de Janeiro de 1961
A DIRETORIA

rr======��,
6

CLuBE RECREATIVO

DE .JANE IRO
f.STREITO

PROGRAMA DO Mf:S DE JANEIRO

DIA 12 - Bingo Dançante
DIA lG - Brotolândra em Soeiodade
DIA 19 - Bingo Dançante
DIA 22 - Bingo Dançante
DIA 212 - Grito de Camaru l
DIA 26 - Bingo Dançante

'ligoro!'anlente serd exigida a carteira

I >ioeial e o talão do mês.

I
IIIII

"Lb---.._-
NÃO

P O �:ll'I C'A
LE I A!
ECONOMICA

Sua bicicleta esta velha? Não se preocuPe, a RA

INHA DAS BICICLETAS tem um corpo de mecânicos e

pintores especializados, que lhe a retornará .. nova em

30VAGAS
O GINASIO EM 12 MeSES apenM só frequentando

as aulas doJNSTtTUTO"D. PEDRO II.

A orientação .altamente especializada d.o ,e�sino mi.

nistrado a _vpcê, garantirá multipIas possIbIlidades de

êxito nos exames do Artigo 91 - Madurêza. .

Se voeê deseja ainda preparar'�e -para- os exames�do

"ft'< 5-0rreilte .• ano,_,peçn., informações .no GRUPO MODtLO
..

!�S VELlfO.• das 18,30 à.s 20�O hOl'a�. diáriamentE:_.

T"LORIANóPOLIS, Sexta Fcirn, 13 de Jnnefro de 190
__

' -_0_-

PROGRAMA

Di�r��ú�3à� 11� horas
Dia 15, domingo
&..mta Mi�sa às 8 horas.

��:ã:.�o�U�o�âilé�:ra� ���
"I
Dias 12 a 15
'A noite, apôs as solenl�

dades, haverá quermesse e

leilão de prendas, cujo re

sultada se destina às obras
da Igreja.
Aos Devotos de N. aenno

ra do Parto pede-se euucnr
com uma prenda.

'

nlu�a-se OU
ven�e-se

'11 Uma casa de madeira, re-

cem-construída, perto da Es

cola de Aprendize!j Mari

nheiros, em Barreiros.
Tratar na rua Silva Jar

dim, 89 ou pelo telefone 2918

ALUGA-SE
Loja a rua Deodoro,
24, tratar na casa Ve
neza

AL UGA·SE
Casa à Rua Souza. França., 20
Tratar pelo telefone 35.30,
Das 8 às 10 horas.

Prefeitura MUDici�al �e floriaDó�olis('�
DECRETO N,o 115 0.74.4 Cr$ 30.000,00

O Prefeito Municipal de Florianópolis, no -� 0.74.5 Cr� 30.000,00
uso de suas atribuições, e de ncôl'do com o 2.n4.3 Cr:o:. 100.000,00
disposto no art. 5.0, da Lei n.v 422, de!) de 3.04.1 Cr$ 20.000,00
setembro de 1959, 3.30. 7 c-s 50·.000,00
D E C R E T A 4.04.4 CrS> 10.000,00

�..Ad.. .J..o......... -]\cam'6bel'tos os créditos suplemen tarea
.....

8.03.2 CI'� 20.000,00
às dotações abaixo' discoiminndns, correndo a despesa 8.21.1 Crs 60.000,00

por conta do provável excesso de arrecadação do eoi-ren- Art. 2.° - este decreto entrara em vigor na data

te exercicíç., ela sua publicação, revogadas UH díxpoaicões em

3.94,3 Cr$ 120.000,00 contrário.
8.12.1 Cr$ 100,000,00 Prefeitura Municipal de Florianópolis,
8.02.1 Crs 500.000,00 21 de deaembr., de 1960.
8.52.1 c-s 100.000,00 OSVALDO MACIIADO
9.34.3 c-s 600,000,00 PREFEITO MUNICIPAL

2.94.1 CI'$ 150,000,00
Art. 2.0 - este decreto entrará em vigor na dntu
da sua publicação, revogadas i\S disposições em

cnntráj-io.
Prefeitura Municipal de Plorinnópolis,
15 de dezembro de 1960

OSVALDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N.o, 117
o Prefeito Municipa l de F'lorinnôpolis, no

uso de suas utrtoutcõcs. e de ncôrdo com o

disposto no art. 5.°, da Lei n." -122, de 9 de
dezembro de 19M),
DECRETA:

AI't, 1.0 - Fica aberto o Crédito suplementar de
CrS 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), para pagumen
to de vencimentos dos funcionários grnt.ificados, contra
tados e extr-anurnerái-ios menaaliatas, correndo a despe'
sa por conte do provável excesso de m-recadaçâo do COi·�

rente ano,

Art. 2.0 - t:ste decreto entrar-á em vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.
Prefeitura Municipal de Florianópolis,
22 de dezembro de 1960,

OSVALDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N.o 115-A
O Prefeito Munictpnl de Ploi-lanúpol is, no

uso de suas atribuiçôes, e de ncôi-do com o

disposto no art. 5.0, da Lei n.? 422, de 9 de
setembro de 1959,
DECR&TA:

Art. }.O - Ficam abertos os créditos suplementares
�s dotações abaixo dtscr+mtnedas, correndo as despesas
por conta do provável excesso de arrecadação do correu'
te uno :

2.54.2 c-s 30.000,00
0.44.2 c-s 20,000,00
8.23.4 CJ'� 150.000,00
Art. 2.0 - Este decrete entrará em vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições em

cnntr-á r!o.
Prefeitura Municipal de Florianópolis,
20 de dezembro de 1960.

OSVALDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

+
DECRETO N,o 117·B

O Prefeito Municipal de Florianópolis, no

uso de suas atribuições, e de acôrdo com .o

disposto no art. 5.°, da Lei n.v 422, de 9 de
dezembro de 1959,
DECRETA

Art. 1.0 - Fica aberto o crédito suplementar- à do
tação abaixo discriminada, correndo fi despesa por' conta
do provável excesso de arrecadação co Corrente exerctctc:

0.94.2 c-s 20.000,00
Art. 2,0 _ tste decreto entrará em vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições em

coutrúrio.>
Prefeitura Municipal de Florianópolis,
30 de dezembro de l!J60.

OSVALDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N,o ·1l5·A
O Prefeito Municipal de Florianópolis, no

uso de suas atribuições, e de ncôrdo com fi

disposto no art. 5.0, da Lei n.? 422, de 9 de
setembro de 1959,
DECRETA:

ArL }.O - Fica aberto o crédito suplementar à do

�ação abaixo discr-iminada, correndo a despesa por tonta
do p�o.�{;�;l exc.�s.s.o d� a.l:l'ec�.d.a.ç.ã.� �o �o;�'enlt;o���d���io.

Art. 2.0 - tste decreto entrará em vigor na data
da sua publicação, I'evogadas as disposições em

C'Olltrário.
Prefeitura Municipal de Florianópo!i;;,
18 de dezembro de 1960.

OSVALDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

onde espera continuar sendo di�t in�uirlo com n

ACELINO ALVES, (SILO) conmnica aos seus

amigos e fregueses que vendeu II Hntel Moto

Gros.!'Io e que adquiriu o

Hotel LondrinaDECRETO N.O 116
O Prefeito Municipal de Florianópoli;;, no

usa de suas atribuiçõell, e de neônio com o

disposto no art. 5.0, da Lei 11.° 422, de 9 de
setembro de 1959,
DECRETA:

Art. l.0 � Ficam abertos os créditos suplementfil'es
ft1J dotnções nbnb:n cli�criminarln�, �OI·l"endõ l1.. C�pCS;lS

;�,�,'Ei!�����::��,e�?\:o
d, ":��:"h,,\O 'I�. '0; .

Rua 15 de Novembro, 49 - CURITIBA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



VELA GAUCHA ,ESTARA',REPRESENTADA NA REGATA FLORIANOPOLlS-RIO SEGUNDO SE NOTICIA EM PORTO ALWRE, AVHA GAUCHA
{IRA, MESMO PARA A DISPUTA DA 'REGATA OCEANICA "FLORIANOPOLlS-RIO" 'QUE 'SERA' INICIADA' NESTA CAPITAr NO DIA"21 De
CORRENTE. O ;IATlSMO GAUCHO FAR-SE-A' 'R!EPRESENTAR PE�O BARCO "AVENTURA", 'SOB O COMANDO DE BRENO CALDAS E TENDO
COMO TRIPULANTES GAST$iO ALTMAYER, 'ROGERIO BHRISTO, KURT KELLER, SERGIO BHRISTO E LUIZ SCHRAMM. O REFERloDO 'BAROO JA'

I ����CAPITAL O_� CHEG�2IA '20, OU ,SEJA DOIS DIAS ANTES 'DA LARGApA. ,

,

(Ir����OO[mm� I <�;:::�1BI;�,,��:�d'�:dOÓ��;'�:;,���B rasile,i ros venceram em 60, 18-2 peleias �::�::���;f��:::�f��fi; �'::�:'::�fE ;.,::::, d:
.

� contrato .com o famoso onze Sady pertencentes ao Ciube
Uma estausttca publicada sfleiras de futebol que se Paulo,3 no Rio,. 1 em Pôrto tes. Foram marcados 1.170d08 brasileiros e 419 por par- de Itajai Atlético Guarany estão com

no "Correio cta Manhã" e houveram em certames in- Ala6Te, 1 em Salvador e 1 tentos, serrdn 751 por parte te dos seus adversários. -) X (- aeus contratos 'terminados.
organtzada por Eduardo Gal- temacíonaís no ano de 1960.

j
em Curttfba.I Mais outros O ponteiro direito Hélio, Em 1961 os conhecidos ta tlé-

do, revela que verdadeira- Nada ineno.s' de 298 jógos

fO-/1118
jôgoe tiveram por palc_o AMANHÃ'A TAR·DE A PRIMEIRA um dos grandes valores do tas trabalharão como dlre-

mente ímpresstonante fOl a Iam dísputadoa 9 dos quais as Amenas IASSllll 1 pre clube campeão do Estado, tores do simpátiCo clube dei-
cemoenna das eqUipes bra em nosso pais 13 em Sao ��s f�ut;�SPn�t�IOug:�� :s�:� REGATA ELIMINATORIA ���ir:�=oB�I�;!:�.didO pelo ��;dO a car-reira de roga

tro no Canadá Dois, se Ve Sera amanha e não- hoje

I
seja domingo os concorreu O jogador est� disposto a

I
.

-) X (-
neaeta 'rrês nas Guianas a tarde a prunaiea regata t,es Aldo Lu� e Martlnelh mudar de clube. segundo noceruva e Atlético sêo as
Holandasas e tles ainda so I el1mmat�rta promovida pela voltarão a bala sul para a soubemos. duas aereratacões Que não
Paraguai 4 no Chille 6 no Federação Aquábiea de San disputa da segunda prova -) X (- se tem notícia a respeito
Equador 7 nos Estados Um

I
ta Catarina para dcsignaçâo Se ,(or necessano uma ter- O Barriga-Verde, de Lagu- dos trabalhoSl que preteri-

�o:�IC8q�n;5C�ost;e���:; ;::� n��s�I��:���ç�o S�� F��:l�O �:� I ��r:mP:o��:I�seti�!a\ :�I���n� ::' il�;:I���l:o�:!ar�;:��ei,aç!� €::1 d�::��:��:���uc:e v�::
ooíombta.

. .

mar parte na famosa "Prova segunda, está marcada a ma- que consta deverá mesmo tas ao certnime regional de

BLUMENAU _ Sábado e Domingo à tarde set"â en- ;0:9. :;!��:tesfO���e��I�lt��� �lraa�����aN�ôr�i�'" :el���t�� ��. �!��s��.l.legUnda feira para a ���:�:eer��e F��eb���apO�u��: 61.

_) X (_ ,

domingo será reiniciado o: cerrado nesta locafidade o quta, nassía, Suíça. Bulgá- de participará do próximo Grêmio Esportivo ouerujé
TOr?eiO Mlni"stro Luiz Gal-l·torneio !Presidente Arnoldo r,,'am.'nt��,ia,' GG,�',ãc-!r,e��:a�la�: EDE'R JOf'RE lE SUAS PROXIMAS L�lmpeona�)"xég!(�al. t'."Gorê,m.,iaOo E.SPpo,','I',vmo"nú." EdSO-lottJ que se desenvolve nesta Sehaeffer, Já conquistado H

��.:�:�l�uoastr�s;i��o;:; d�:::i� �o�t���::���:::eo �;��iOCq�� ��� B���il�:�g�IOIÕ�ir:nç�O�� lUTAS p2t�v�ir�I��:;i�� �;=r=� I ��te��r�n�e���::ad�:�i:�r,:�
buídos : Sábado-Guaru-aní e travarão Usati local e Ona- lauda, Iugoslávia, suécta, RIO. 12 lV.A.) _ O em- l�a Que Eder ali lutasse. No aumentar a mensalidade de dia 31 próximo.
Vasto Verde. Domingo: Pal- rany de Brusque. j'ítàndta; Noruega Hungria e

presárlc Katzelmelson, o entanto, salientou que não seus associados. A mensali-'
-) X (_

merra; x Amazonas, União _) X (_ Espanha. (�el'mo Que havia afirmado dera resposta ':.firmativa. darle que era de Cr$ 5IY;ü0 A diretoria do Amazonas,
x Tupy e Floresta x Olimpí- BLUMENAU _ Todos os

Na Africa os brasileiros es-
na senhna passada que não sabemos mais que o pro- passou a se� Cr$ 100,00 de Blumenáu, continúa na

clubes da cidade estiveram
tiveram em Argel, Egito e

tinha fundamento a noticia motor de lutas norte-amert-] Foi r�S?lVldO, _ ainda,� .que gr-ande luta para cotocacão
se movimentando na ta.rde Colônias pnrtuguêsas. divulgada segundo a qual rano Parnassug não aban�o- i

novos !lOClOs serao ad.�l1lttdOs do motspensavei alambrado

ITAJAI _ Prosseguiu na de terça-feira, dando início
Na Asla, atuaram na. P;- Eder .rorre teria aceito a 0- nou por completo a idéia de sem l-'".gamento de J6fR.. em sua magnífica praça d\

noite de segunda-feira o acr preparativos para os em- lest�na, Israel e Turq�la.
-

fer�J para lutar com Piero realizar a lutla de Eder com -) X (- esportes.

1�F:�U: ,��:r���o::: ,;�ll�n:� '�E;n�:�n:�t��: �f-�á,t::n.:ão�:,a,';�l:::::;:�;��i I ��,��',�,�������:i}��;;�: r::::::";�;:1�{��E:S� ���a ,;1:: :���2:":':;::�;i�:OI: ��:,�!��t ,;!i���?t:��;
cotejos efetu'ados. destaca- menearam o treino do otrm-

o
... , I varres pmses da Europa pa- nossos gramados em -vista meados de fevereiro, o mais

mos o jogo n.s 2 da-rodada ' lômbia o prtvdegin de ser o _.. de uma tórte contúfão que tardar.

que colocou frente a frente
pico.

) X (
I pais em nue maior número sofreu nuím dos treinos da _

- -

,

I de jogos foi realh.'ldo. Do,; ----------- ,
..

�6�·��â���s b:nz��,�:,<:d���. 4V� ITAJAI - Apenas ? CI-
298 eretuecoe. constatou-):ic J �

-::::=-::z
--

A
. -:===::::--;==_j_.

. .

"e.�a;���ro:;;o jogador deverá
memporteRtevescmovlmen-

um total de 72 derrota;;. Por ��t"L·U··filCrt!E1 fI,E G�DSl'D,', ficar Inativo por 30 dias: (t.tROROSO",2. ta?do na. tarde de terç�- outro lado os nos:.>o;; jogado- '"'... a ti _) X (_
Il II �

BRUSQU-;;)� �atorze, a- f�\rad O lrd�r .��te�e em

t

atl-
res obtividen1m 182 vitórias. A tlh·etorla do Marcílio S O C � F E Z I T O

vante do Carlo.� Renaux, é o

VH a e na_)a� �_ e on em.
havendo cerca de 44 eL'l1pa-

d,
' D������:�n�� i���::sa:t�::n_""'-------

artilheiro do certame esta- BRUSQUE - Guarany,
dto).. ll com 15 tento" ccm u- Carlos Rerl"ux e Paysandú
ma médin de 1 gol paI" par- movimentaram seus atlétas

-)X{_

tida. Dinho, do Palmeiras
de Blumenau é O vice arti
lheiro com 11 tentos.

_)X(_

PR OGRAMA DO MÊS\
JANEIRO DE 1961

para :1-

pontal' o conjunto de "oito'·

que representara Santa 0,,
tarjna nas próximos rega

tas a serem dealizadas no

próximo dia 25 na raia de

Jurul:atuba, eLT. São Paulo,
serão efetuadas �ábado pró
ximo, à tarde, domingo pe
Ja manhã, e, em caso da ne

cessidade de uma terceira

de .!!<lnta Catarina. iniciara,
dentro de poucos ruas, a

construçâo de 6 barc." da

cla;;se "Pinguim", a fim. de
incentivar a prática da ve

la entre a infância da capI
tal {}atarinense.

-)X(-

DIA 17 _ ['INb:i\IA --'- "LABAHF.DAS DO I:\'FERNO"
- Hichard Todd - Mi.chael Redgnwe e

Ursula Jeanes,
J)L-\ 22 - "F.:XCONTRO DOS BRO'l'INHOS" - Ini

.. ('ia às 20 horas_
OlA 2·1 - CINEMA - "O l\"IUNDO BM: PERIGO" -

James Vlhitmore - Joan WeldOIl.
DJ,.-\ 2R - SABADO - "GRITO DE CARNAVAL" -

Jnído as 22 horas � mesas nn secretaria.
DI.-\ �l - CINEMA - j'CASABLANCA" - Hum

phrey.Bagnrt e lngrid Bergman
-------------------------

Dizem os jornais gauçhos que Juarez vive um dra
ma, Acreditamos que próp.riamenle o que se passa com o

tank do Grêmio não seja isso.
Ê isto, sim, um reconhecimento do popular craque

no clube que o projetou_
Jua.rez foi convidado· para se transferir para o fule

boi argentino, onde o Independiente lhe acena com um

milhão e quinhentos mil crllzeirns e um ordenado men

sal de cincoenta mil cruzeiros. Juarez está indeciso_
Nâo 8abe se ingressa no fulebol portenho ou se per_

manece no Grêmio_
A Diretoria do famoso clube dos Pampas se pro

uunl'ioll favo.rá.vel à ida de ,Juarez pal'a o futebol argen
tino, como l"t'conhecimentn aos bons serviços prestados.
Porém, Juarez:permanece sem saber {Iunl fi decisão de-
verá tomar,

�

Se continuará no Grêmiq, onde atingiu o Climax dt'

sua carrei.ra luminosa ou se vai ao encontro dos pesos
argentinos, De nossa parte, apenas, registramos o fato;
com votos de que .T uarez snibn decidir pelo melhor e

('ontinlli fi ser feliz,

O Martinelli solicitou ins·

eliminatória. segunda feira criçào para a Prova Fun·

pela Irrl'anã Aldo Luz e dação Cidade de Sào Paulo.
Martinelli sào os dois con, Com isto, pretendem os di

junto,.: que estão treinando rigentes martlnelinos, Iii.es
àtivamente para os ,,-ens�cio· mo que percalm as elimina-

nail! "pegas·". tórias, levaram o seu r::ILtge

-) X (_ à dapltal paulista.
O de"pol"tista Aldo Luz é -) X (-

o novo presidente do Clube Dia 30 do corrente, dar-

de Regatas Aldo Luz. Des, se-a � posse dos novo.� diri
cendente de uma ilustre fa- gentes da !Federação Aquá
mília aldlsVa, o nq_vo �resi- tica de Santa Catarina, elei
dente, tr·ansferido pa.ra est:r tos no pleito realizado nr

Capital, está disposto a dar dia 4 e1.o corrente e cujo
o máximo dos seus esfor- presidente é o dr. Ary Pe

ças pela" tradl ionais côres reira Oliveira e vice-presi-
vermelh� e branca. dente o 51'. Os\\/aldo Silvei-

�x� rn

�
Até o momento Ia Federa-· -) X {_

cão ".e Vela c Motor de, Domingo próximo �rá
Eanta Catarina nâo recebeu realizada na baia norte �

nada de oficial sObr·e a rea- regata de longo-curso patro
]izarão da II Regata Oceâni cinada pela Iate Clube de

ca FlorLnóPolis-RiO, prova Florianópolis.

6���f:�!:;�:à�O �al:::ie���o �� I. Postal ��e�r��co e Ta-

Vela e Motor. A exemplo do n:andaré decidirão o campeo
que aconte;eu na pril:n-eira nato amadorista de futebol,
prova, os dil"igentes da nos- na última peleja do certame
�a vela acredit'�m que sRj:le- AmbOIl o clube;; "ão lideres
rãu "omente os detaliJ�s d!1

prova quando começarem a

Capital os

Pel·spectivn das maioreil fie descortina para o Puniu

Ramos, especifllmente_ Sem reservas ii altura e mesmo

necesllitando de alguns reforços, o conjunto hicolor po_
derá escolher aqueles que lhe poderão ser úteis, na lon-

ga e espinhosa caminhada de 1961, em busca do ambicio-

nado titulo. A\·aí, Figueirense, Cimenport, Olímpico,
PaiS3nGú e pro\·a\'elmente o Cal'los Renaux, estarão com

scus jogadores disponívei:;. PorqL'e, elltão, o onze da
�estrêla solitaria" não contl'ata alguns craques? Acre_

ditamos que Avaí e Figueirense poderão lhe daI', como

empréstímo, dois ótimos valOres: Aniel e Vadinho, am_

bos jogando bem. O Carlos Renaux poderia ceder Sarda
a título de emprêstimo, bem como o arisco atacante Pe

reirinha, Do Cimenport o ·Paula Ramos teria possibilida-
de de conquistar Ne!si. Isto fiem falar do Paisandú e

Olímpico que têm Nilo, Godeberto, Nilson, Schippmam,
Bernardo, etc, Já imaginaram o onze praiano com alguns
desses reforços? A titulo de curiosidade, resólv.emos.
formar o elube tricolOr com alguns dos elementos em

disponibilidade, para as disputas árduas, da fase semi-
final do certame. Eis: Massiman; Nelsi, Nery e Manoel�
Zilton e Valêrio; Hélio, Sombla, Oscar, Vadinho e :ae-, I

tinha (Pereirinha). A famosa ala Nilo e Godeberto, não
aproveitamos em vistas das maiore;, dificuldades que os

mentores do clube da metrópole encontrariam pata'ton
tratá-los e mesmo porque um outro .elube deseja os dois
cI·aques, e;;tando em negociações adiantadas com o

Paisandú_

C_omo emas, além d_p m�s
('om reserva;; it ..,ltul'a,·' ... �-

.".,
..�

..
l

. .o.�.. ,;::. ...,. :.,.. r ... _:;_.

�����!��;��!i�cpo�m�"�\��:���1:���"�e�;q���liP1'�����;l���:��;
,.�:,�,

l.·r "DAil>nii'�

����������
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Um passatempo para mi
lhões e milhões para um
Um passn tempu p.u-n milhões minlsttlando-lhes conselhos

"'mmpi,',hões para um passa- p'assatempo para organh.'ação das suas

1o.olecções e facilitando as

trocas, A sociedade mantem

:�:�i:���i::�:�;:E:�::�t�� ;�:�.�:·t:::t;o;::'�o :i::�� ��"�;:ii�;::��: t:���nE� :!:���i:,:�S:€;��:�:':�:
r.'H as fronteiras velope, assegura o transpor- milhões de marcos.

.mérk'.L do Sul.
Hamburgo _ (Por Jen:;

te de uma carta ao seu des- Na República Federal da _

Jenssen _ Impressõc., ela A�
tino. No entanto os sétos Alemanha contam-se núme-

lemanha) Uma vez por 'ano a
costam apenas 124 anos, ros redondos, 4 milhões

....

t:e co- .... _

maior sociedade de filatelis-
Quando o Prof. Rowland Hill leccionadores de sêtce. Uma CO'MO E GOSTOSO

tas da Alemanha, 001.'0 o n�- �pre,�entou '-". sua i��e�ção gl'ande parte deles reuniu-

me bem .�impJe;; de "hi::m- I as autoridades bl'ltanl�as, se em clubes e grupos de O C A. F É Z I T O
burgor BriefmarkenlSam- l'ellPOndel'Rnl,�lhe com uma trocas, Os filatelistas fiam-

mler" mltr" c=coteccíona.to- ;a:ga,l�atla sonora, Em burgueses dedicam �o 'es-
rea de seles de Hamburgo")

8 O ra t1nh� sido adoptada .pe:ia[ atenção aos jovens,
realiza uma exposfcão e fel-

e 18 a?os n\Ji� tarde Row- ------

ru oue oferece aos- filatelís- land Hill era chefe do_� cor- INSTITUTO 'BRAS'ILEI'RO DO CAFE'
tas a oportunidade de apre �!:���a�teD���I':��e���:o:r��

,

seszarern as suas coieoões. C O M UNI C A D O
Desta vez os visitantes Ga nos, os mais diferentes es

exposícão puderam admirar
tactos e, mais tarde, todo o

cerca de 50,000 raridades. A-
mundo adoptou o novo riste

trairanl, muito esoe.tat aten-
ma. Desde então é pràtldn

cão as séries completas de �ente Imaglnivc! um ser

muitos paires "sstm como
vico oostat eeru flCJO�.

Ialgumas peças curiosas. Hã cem anos já havte co-
EnLre elas rteurava

um:l.jleCCionad01'('';
rtc sôtos. Un�

��;!� c!�a�ue�i7u:giP����:� ;����a�����:o:sp���va�!U��
-m Viena, connndn ;'0 cor- com agulhas, e alguns dota-

----------

���lP��� l���, _S,U.I;�� ������I�,j��rSl'a��n�e��:c���o:r�:ti�:��
EMBARQUE POR QUALQUER PORTO

cos comemorativos do lança- redes dos seus ouartO�õll Tipo 4 "Estüo Santos" bebida "Rio" caracterlstica
menta oo Sputnícue e elo Lu- aplluuvnm Os selos a móveis. sujeita II vertficncão prévíu Cr$ 648,60 p/lO ks.

nique, uma das 5.500 ceotà, Em multas l'ol.miUas ainda Rio de Janeiro, 4 de janeiro ele 1961
enviadas de um ponto do se vêm os 'antigos abat-joue; ADOLllHO BECKER

tAtlân�ico num Icguetân' ou caixinhas decoradas com Presidente

teledir�gldo VJ.ra os :Esta- selos, Sã pouco a oouco os
uoc Unidos. Além de selos minúsculos pedacinhos de
americanos desnnartos a via- papel começaram a iér va

gens Interplanetárias curto lor comerctat Apareceram Ilias l'Cartas de Prnpugun- os coíeccíonadcres ll".sPostOR

Idas' o remetente paga a- a pagar somas elevarias por
cenas uma parte da fran peças raras Chegou se fmal

cuia costal enauanto a quan- mente '.3.0 ponto de nao so

tia restante ê. p'aga pent im- colecclonadorea perucrneres,
pressão de um anúncio "ou mas até mesmo entidades
de uma legen,�.', de propa-

'[
governamental" guardarem

,

ganda. as rartdadas -em cofres. Hoje

I Na vida moderna a estam- há -oteccões que valem cen-

I ���: ::���I é n�s�:en�:d�� �:lS 1���â:��'J�'êl�: ;:::��:�
IIIII A RAINHA DAS BICICLETAS, acha_se apare- II
���.��durmas e pinturas de I
II Qualquer hpo de bicidétas c tl'Lciclo", conlando

IIIII pIna isso com um co!'])!] de mocuniC(ls e pintoreR II
II altnmente espeCializados, II

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

/

ruiu Irá poucos dias o ele-
Suzana Sbruzzi, Garota vado cargo de Chefe do A Dlprnnal, por tntermé-

"RADAR" de Lajes, forte Gabinete eo Prefeito, dês- dia dos seus Dtretorea Srs.
representante ao titulo de ti' município. Oscar Cardoso Filho e Os-
Glamour Oirl do Sul de , mar Nascimento, nemene-

t: p��:a�a�n���g;�r �7.� asHcO���ii�:t:�or�� �iltO�I�st:� :��r�m� �:I:���l'��!��
aérea, Olamour Oirl co Sul, serão de Sambaqui, no próxtmo

homenageadas com uma domingo,
HOJE, 'AS 21 HORAS HA- churras-ada orerecrda- pe-

VERA' O DESFILE DAS E- lo Sr. e Sra. Dr, ceser Seá- O cdomsüa social de La
LEGANTES DO SUL, DAS ra. A Empresa Plnrtanópo- Jes, Calo Sbnuzzi, êncon
GLAM:OURS E RAINHAS lis 'Conduzirá gentilmente tra-se nesta Capital para
DA CIDADE, EM AUTOl\lQ- as belas jovens,. a festa da Glamours Girl

" VEIS AERO WILLYS do Sul.

O Querêneia Palace ao-
Miss Flo.'.!nópoli[<, ae.ne. tel, homenageará às Gla- Flávio Carneiro, cronista

LÚcia Maria Lange abrl- mours e elegantes do Sul social dos Diários Associa
rã o desfile ct'?_s Jovens mo- com um Coquetel, hoje, is do,,, dI' Põrta Ale.g-re, che-

jças paranaense!l, catarl- 17 horas, gari amanhã, POI' via aé-
nense" e gaÍlcha�, no Ilesfi- rea linfa a feRta !la Gla-
le de hoje à noite, pcla cI- Regina Helena Martins
da de, 11er� a representante �

Cl'iCluma, no Concurso era
Im,,",s AeroniuUea, !Iria, Oi.a.1n.D.u= Olr..! a6 8u1-;-.iI.

TeLma 1:lIta, ,encerrarál o elegante moça da jovem
desfile da nnite d., 'hoje, guarda c:'Jtarinense parti

cipará do desfile de hoje �atarinen!le, AgU<ll'dem",
à noite, num dos Aero WU:

A,� Escolas de Saiba Iys, Belas jovens do "society"
"Filhos do Contlr\'ente", f1orianóPolitano, participa-
"Copa L01'd" e "Protegido'; As m;oças que possuem do do Idf'sfile de hoje :\

da Prin:esa", darão o :.gri- titulo_" de mi"ses, e etc ,noite, nos automóveiS! d:\

to e Carnaval hoje à no�- (�f'srilarão ICorry as faixas Diprnnal. SuceSi<o à vista ,

te, abrilhantanclo o des!l- simbólica, em automóveis
le das candidatas dOR tres hoje à noite. No Oscar lPalace Hotel
estados do sul - Paraná, acontecera uma solree no

Santa Cat!.?rlna e Rio G, Amanhã, no Lira T, C" próximo domingo, com a

do Sul. será conhecida a G!am;!llr apresentação das elegantes
tio Sul de 1961. Tõdas nfl do !lul de 1960

No 'próximo dla.,2.8,��' -

sentare! uma festa em

Camburlu para a escôlha
da Rainha do Atlãntlco

em automóveis,

ri�y, viajará pelo Çonvair
da Tae-Cruzeiro do Sul.

Chegará hoje, a srtn, candidatas estãOl, confian-

l\-Iari�y MI'rtensem, I'epre· tes no sucesso da fes� O As dez mais elegant($ do

sentante de 'Curitiba, l\-1a, Clube da Colina lotara, Sul apresentadas {ll'lo.s ('0-

1unista. e Teófilo Prado,
Os sócios do Clube 12 de serão apres-clllalla,.; .. r.iu

Ago"to, com a apresen1:l,- T. C, antes do d('sfile tns

O s!' ,Manol'! Marques çãl> das carteiras �o o c31ulidata3 Utulo (lu

Brandão, filllo de lradicio- direito cle ingresso, adqili- Glnl�our.
nal ía.mjJia de Itajaí, assu· rindo me$;as,

CONVITE - MISSA

I
I

Uma rasa de madeira

re-Icêm-constJ'uída, perto (",-' Es
cola ele Aprendize$; Mari
nheil.'Os. em Barreiros. ITratar na rua Silva Jar·

cUm, 89 ou pelo telefone 2918/
que conheça datilografia
Exige-se Referencias
lia A MODELAR

nlu�a-sc OU
vcn�c-sc

\'"a, Lindah'o Costa .convida parenteR e peSRoas amigas
a assí,;til'em a mis�a de, um mês que mandará rezar no

dill 15 do corrente (domingo} às 13 horas na cajlela do

Ginásio Catarinense, em sufl'âgio dn alma de !leu ines

quecível espõso,
A todos que comparecero?;m a (,ste úto de fé cristã

antecipo agradecimento:>.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (Homem)

Ftrp11-1I:> ,8 'J .;
12 ;:. ';, .�

IMPR[SSORA
�A)hilJ) lftbA.

N.o 61/

A Diretorin do Instituto Drnsüeíro do Café, repcr.,
tundo-se ao Comunicado n.v 6()/77, de 20,7.60, leva ao

conhecimento dos interessados que se acbn instalada a

Agência de São Francisco do Sul - Estado de Santa Ca,
�1I1'ina, estando, pois, nquêle pôrto, desde 2,1.61 devi
damcnte hnhilitndcpnrn a exportação de eufé, vig�ralldo
até 7.1,6], para os embarques que venham a ser ali ere,
tuudoa, a seguinte base de jlreço P!'Ira l'c::iiltl'O de Decla
rações ele Venda:

AVISO AOS SENHORES CACADORES
Tendo expirado, em 31/12/60 " validade da licença

de porte de arma de caça ou desporte, e tendo em vista
o novo modêlu de carteira a ser adotado para o corrente
ano, bem como o grande número de licenciados, a Direto,
ria de Fiscalização de Armas e Munições, convida os

senhores caçadores a providenciarem com antecedência,
a renovação de suas licenças, devendo para isso, os da
Capital dirigir-se a esta Diretoria e os do interior à Eis
calização Regional ou à Delegacia de Polícia a fim d,;
que no iniciarvse, em 1.0 do maio, a prôxíma temporada
de caçn, estej:l.m todos com suas armas devidamente le_
galizadas.,

--II Alcides Bastos de Araujo
Dil'etor do Sel'\'iço de FiscalizaçflO
de Arma;; e Munições,

EMPRESA DE,LUZ E FORÇA DE FLORIA
NOPOLlS S/A "EL FF A"

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EDITAL DE COKVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionüitas convocados para a
reunião de Assembléia Gerl!.l ElI.traordinaria a se realizar
às 10 horl!.s do dia 24 de janeiro próximo vindouro, nn
3ede social da Emprêsa à rua Jerônimo Coelho, n,o 32,
nesta Capital, a fim de delibel'are;rJ sõbre a seguinte

ORDEM DO DIA
1. - Conhecer da !'enúncia do SI. Diretor ComerciaL
2. - Deliberar sôbre a Resoluçflo n.o 14/60 da Cen

trais Elétl'icas de Santa Catarina SIA CELESC.
3. - Outl'OS assuntos de interêHse da So.ciednde.

FIOl'ianóPoli.':!, 11 de janeiro de 1961.
A DIRETORIA

INSTITUTO ,DE EDUCAÇÃO E COLEGlO
I ESTADUAL "DIAS VELHO"

, ,

ANO �ETlVO DE 1961 ,"
EXAME DE COMPLEMENTAÇÃO:

Inscrição - 24 a 30 de janeiro
Início das provas: 6 de fevereiro,

EXAi\IES DE 2,a ';;POCA E 2,a CHAMADA:
Inscrição: 26 a 30 de janeiro
Realização dos Exames de 2." chnmada: 2 a 5 do

fevereiro
Realização dos Exames de 2.a t:poca: fi de fevereiro.

EXAMES DE ADMJSSAO AO GINÁSIO:
Inscrição: 16 a 30 de janeiro,

� EXA���C�oDct;sA��v��Ã� cl16�����AL:
Inscrição - 2 a 7 de fevereiro
Inicio das pl'ova�: 1G de f',;vereiro.

MA'l'RtCULA:
Dia 16 de fevereiro - 4,11 e 3,1\ sél'ieR ginÍlsial
Din 17. de fevereiro - 2,11 e 1.11 !lél'ies ginflsial
Dia 18 de fevereiro - NORMAL
Dia HJ de fevereiro - Cl!í!-lsico e Científi.co

ORSEHVAÇÃO - As matrículas de 1.11 série ficarão
ubertas até 25 de fevel'eit'o,

HORÁRIO - Das 9,00 às 12,00 hOl'nfl
Das 14,00 às 17 horas

INICIO DAS AULAS - 1.0 de Março
OIl.I;jERVAÇÃO: No lIto da I'lnll'icuta se!':! cobrada n

Caixa Escolar:
Xormal: CR$\ 150,00
Ginásio: CR$ 150,00
Científico e Clássico: CR$ 250,00

Os alunos devel'jio \·ir uniformizado� no inicio das aulas,

Florian_Qpolis, 10 de JJlneiro �e 1961
c 1'if:art!i Gfirolinn Glllldlti K€rrig

DIRETOR

CARIMBOS, ENCADERNAÇÕES E

ISERViÇO DE CLICHERIA
COl1 PERFEiÇÃO E RAPIDEZ,

----.c-._

RUR CONSELHEIRO MAFRA, 123.
:--ANTA c_"T�mN'\ I

DAIlTlOA OIAQIAMENH Ás Q,?
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Sô�re apeli�o Carnavalum hoje á noite cidadena
Prezado Governador Hertberto Hulse :

Dirijo-me �L V. Excia. com o respeito e a considera.
ção que o seu elevado cargo me merece. Sirvo-me desta
coluna 11OJ'que fui sabedor, há dias, de que V. Excia. não
abre mais fi correspondência que lhe édestinada, teme
I'OSO que esta lhe traga mais pedidos de empregos, em

cujo atendimento V. Excia. foi tão imodesto nos últimos
três mêses - ma!' que, segundo me declaram. está dis
pôsto a não mais transigir nesse medíocre apagar de
luzes do seu per-lodo legal.

POr este lado não me tomu, senhor governador : não
tenho emprêgo, mas estou muito satisfeito com êsse mes

mo; c, ainda que não estivesse. nüo seria a V. Excia. que
iria �le}i\�:�;�dl��e-:;e:�az:o�:v�: ���ll����oés�ia dúvda, que 1---------na---o··'-e'-si-dO-d-.-'n-',-',-'-'v-.'
se instalou em mim logo depois do 'início dos panamás O Res�ons�vel governamental, a ação do
- ou que outro nome V, gxcía. fie ao atual estado de U governador dever-ln ser a.

coisas, tua! e Culminante. A sua

FLAVIO ALHERTO DE �e�t�ri:sa�"I�osa�����íP�:: d�
AMORIM :�I�a� �aeradã;�i!�ve���s s�:

Disse, em arUgo ante- buses. Os aplauso� seriam
r-iür, que ao chefe do exe- fartos e sinceros do povo
cuuvo con��ete gerir t' ae- a,gra:d,flcido. '

Ia" pelos ben� públlcos ns denúncias diárias,
contando, para I,..se, com o nossas e do povo, no eh.

concurso ide um corpo de tanto. até a.gora, não Co.
assessêres de reconhecida ram sequer ouvidas. O sr,

C����li��::'�O ::stra���P�: ::�::;,toco::��S:á a ���::��
sua, autoridade. ato,.. plenos de senveego
Esse processamento esea nhlee, de barganha. de in.

or,ganizaçiio, estão �,<;t"i- sensatez. O que se esta ve
tos a um conjunto de re- "f�do na Assembléia
gras e norma". A sua não a se ,chamar de nocivo a�
o.bserv·ação, pOJC parte... do

-

ínterêsses .d� povo, será
titular do gover-ne, torna- apenas apelida-lo: o que e'

... UJU Instrumento a ,serviço xistd_ ali é s,evergonhice pu'

:��Is,in:�':rfc��r�:���!� t-aLi�j�::�!e � apenas ia
rie de coias novas ao:- inte' situação cômoda de: aSfli·
ressel'l púbIlco...... nante, I) sr. Govel'ftador,
Ao se afastar o :;;r. Go· aos poucos, vai Caindo no

vernador deSfias regras de desprezo pÚblico, assinando
cunlduta, (I, organização do igualmentl), o fiml de sua

Eslado estará ,sl'ndo com· carreira políti�a. � inter':

prometida (" a desejad;l venção ativa do Estado, em

"dis�plina Ida \Convi vencia casoS' como êsses, além de
social ",eriamenh' amea· necessária, torn-aria a a.t·

çada". ,
mosfera um tanto menos

Havera \o conspícuo go· r.arregada. Ma..<; S. Excia,
vernador de convir conos· pl'dere ir côntra lO povo a

co de qUe o que hOUVt, na melindrar a. maioria even·

.<\,o;sembléia Legislati\'a é lual da Assembléia.
simplesmentl' vergonho�o, Já por não ter realizado

:l::���oc�� C:��:�a��� P:I� �raa��ode ���::'n� ad�!:��
tíssimo" onerando o erário comprometida. Agora, c�m
e.<;tadual' em algull!ol milh6es a ,8ilnção de t.ais nomea

de CI'uzeiro� mais cedo ou çõe,.. tf projetos, es._Aes·
mais tarde,'irá comprome- cambando para � medj(l(lI'i
ter o futuru administrativo dade. A sua autoridadt> está
do Estado. sendo !Calcada. aos pés S.

Surgidas de UUI govêrllo Excia, disso não se aperce

inoperante ou' de um depu- be. A dilavldação (1.0 erârio
tado da maiodia da As"em' continúa, os escãndalos

bléia, cxclusivamente para proliferw. S, Excia., coni
.'lel'Virem a apaniguados, as vente com os dt'smando�

Si:;:��:.asN;ã\I;:���o�te� �1 :;'��:!�a�:ve��is�I::i�
qUe não vem ocorrendo -, r?sad�: .sua �ass"gem por
de !! criação dos cargos Ia �el':l lembrada.

umH�:�f7re��eho;��o�Ó\�e:i�
com belas [cvcns parana
enses. catarmenses e gaú-

t:has, numa grande festa
de congraçamento social,

�i:zed�o���r:d�on�J'bfi�:Sd;;
('aX!la�õ horas as Escolas
de Sempas - "Filhos do
Continente", "Protegidos
da Princesa" c "Copa
Lord", abrilhantarão a
festa com o grito de car
naval de 1961,

Os promotores do Con·
curso da Glamour Girl do
Sul e do desfile de hoj_e à

fW�tpr�d� ���nDliiZ;i:s TÁ:�
sociados de Põrto Alegre
e Lázaro Bartolomeu de "O
Estado", estão trabalhando
para o sucesso deste ccn-

�i\�S�t��U�e���a,�.e é mé-

�
Fomos informado de que

êste concurso no próximo

imo será de -caracter Na,
ctonel. Os promotores ini
ciarão os trabalhos guatro
,"_€Ses. antes da apresenta
çao final que será nesta
Capital.

-

A Dipronal com os au
tomóveis Aero Willys, pro'
r_nov�rli o desfile de hoje
li noite, completando o êxt
te que o nosso público terá
a oportunidade de assistir.

PROFESSORES PARA BRASILIA
A FUNDAÇ'AO EDUCACIQ
(N:AL DO mSTiRITO FE
DERAL Informa que está
procedendo � seleção dc
proressõres para o ensino
médio em Brasilla. Há va

gas para as seguintes
-

dls
cíphnas. no curso secun
dário: Português e Latim,

:a�a�:�'enI�;'lêde��:��át!.

Histitirla, Educação Fislra,
Química, Física, Música e
C'Jnto Orfeônico, Artes In
dustriais e Educacão Para
o Lar; no curso' normal.
Didátl�a Geral. Didática
de Ciências Sociais, Didáti
ca de cíêncras Naturais
Didática de Linguagem e
Didática c!e Matemática;
nos cursos técni';os de ele
trônica e edificações: De
",enho 'récmco Industrial
Eletricidade e Eletrônica;
nos cursos cornerctats de
contabilidade, secretariado
e administração: Oontabüt
dade Pública, Bancária e

Industrial, Contabilidade
Mercantll, Mecaografia e

Mel'�eologla, netecararte o

r:�tllografia,
Condições para Inscrição:

inane máxima - 35 anos;
�'cenciado por Faculdade
FllosorJa ou registro no
Ministéz'so da Educacão e

Ccltura, eacetc para à Zõ;rl'-
1;0 normal; preenchimento
do "ouesucnário.
Os formulários deverão,

ser apanhados, em Brasí
lin, na sede da Fundação
Educacional e Cultura,
BJo:,o 1, 6'<' andar, ria. sala
1210 da antiga sede do Mi
nistério da Educacão e Cul
tura no Rio de Janeiro e
nas Inspelorias Seccionais
do Ensino Secundário ....s
capitais dos Estados, Uma
vez preenchidos, deverão
dar entrada na Fundação

�!; ��l��djo��n��fo ��r��10�
A e.s<:ôlha dos professô

ras será feita por meio de
exame dos titulas !1os ins
critos, entrevista e prova
dldátl�'a, a serem realiza
das, em Brasilia na 1,0.
quinzena de fevereiro.

- -_, ...

FLORIANÓPOLIS, Sexta Feira, 13 de Janeiro de 1961

Histurfemus : a SUIl sentidu UDN, antes ainda do aa

bor o resnltndo do ntuul pleito, já descontava ii. Imensa

vantagem que teria o 81'. h-meu Bornhausen, os votos

que lhe ser-iam suutruídos em virtude de sua dupla ine

tlctênctn à frente do poder: além do máu governante, era
muito pior politico, E teso. senhor governador, ante ... da
derrota!

Depois dela, todos - e acho r.ue até y, Excia. -

são testemunhas da caudulosa adjetivação que lhe foi

irnpiedosumente dirigida, A menor acusação que lhe ta

atam. 0" honestos, era a de que V. Excta. trancara as

portas do Tesouro, com teso, permitindo a derrota do

sofrido Senador. Como, de resto se o Tesouro fizesse

parte da Tesourai-in do partido.
'

Isto põsto, uma coisa estaca pràíícamente assentu

da: v. Excin .. fizesse o que fizesse. abandonaria o go

vêrno com M antipatias gerais da brava Unif�o Demo
crúttca Nacional, ignorante nisto de separar o dinheiro

do povo do seu próprio. Restava, portanto, a esperança

de, ao n-nnsmitt- o .cargo, l$air com c' respeito dos ad,'er_

lllÍrios e 1\ admiraçflO dos neutros,
Mas eis que entm em cena o I)anamá, - que V

Exciu. negll, (Iue o seu filho preconiza, que o Wolney mo

vimentll o do (lual até faz'agidos da justiça usufruem -

e V. Excia, cai no descrédito pOpUJ;lI' com mais estrondo

do Qlle sel'in capaz de fazer um elefante branco. De:!

gosta, com a sua incompreensível atitude, a todo muno

do : aos verdadeiro:> I1denistas, aos milhares de niio-Ue·

JIeficiados, ao novo govemador, aos partidos oposicio
nistas, ii essa pondel'ável IlRrcela da opinião chamada

])0\'0, e isto tudo, de graça, em sêco,
Mode�tamente, senhor govemadol', eu não chama·

ria o "eu comportamento de inteligente, nem mesmo de

mediocre - porque, em dUlIsÃ,alavz'as, êle expl'ime ape

na:; estreiteza de espirito. em uma palav!"a,.
E é justamente por is:>o qlle vim à sua presença, a

fim de desmanchar li seguinte dúvida: o apelido Que

tleram ao seu filho José, da Energia Elétrica, vem pOl'

hereditariedade ou o apelido pertence :;ó a V. Excia.?

Es�a, li raz�o de minha carta, Sempre soube, ah'avés
de amigos, que o Zé até que era inteligente, engenheiro
formado, etr. - c, longe de mim cometer a injl1stiça de

chamá.lo pelo degz'adllnte apelido, que :tgora, desconfio

�er somente seu.

Renovo, ab'avé!l desta, os meus protestos de C01ISi

dcraçli.o, e guplico bl'eve resposta - que fi. dúvida é

shilCSjlellreàna,

NOTICIAS 'DO INSTHUTO
BRASILEIRO DO CAFf

REUNIÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA
DO !BC NO PROXIMO DIA 16

A Junta lAdfrnlnistra-tiva a fim de dlllberar sõbre
do Instituto Brasileiro do matéria referente à epucaCaJé reunlr-se--á no prôxl- ção das leis 3, 780, de ... ,

mo dia 16, sob a presídên- 12·7-60 e 3826, de 22.11.1960,c/u. do sr. Francisco de e que regulam o enquadraPaula Soares, delegado es- menta do '"tual pessoal do
pecía! do Governo s'eeerat lBC

SOB PENA DE PRISÃO, TERÃO QUE
DEVOLVER O CAFE' DO IBC

O Juiz Pollnício Duarte firma o prazo de cinco
de Amorim, da 2.11. Vara (l� dias para a entrega do
Fazenda PúbU-;a, em despa- �afé depositado pela Au
cho exarado na ação mo- tarqui'.a. em diversas loca-

J��� ��l�a��S�i;�:�a �r�r:� ;�d:d;!n�O :eul (�erisã�i��
ma Amnazénli Gerais J3tl'i responsáveis pela emprêsa
<le Minas Ltda" de Trê.s de armazenagem,
Pontas, concedeu à citada

BALEADO POR CONTRABANDISTAS
UM FISCAL DQ INSTITUTO
BRASILEIRO DO CAFE'

NA FRONTEIRA DE MA- fiscal Jari Sales, tomou as
TO GROSSO COM O PA- providéncias necessárias.
RAGUAl O ATENTADO - inclusive telegrafando ao
E' O SEGUNDO ATAQUE Governador de M�to Gro,s
\A!RMADQ DOS CONTRA, so solicitando seu empenho
BANDISTAS EM POUCOS na apuração <la OCOI'rencln
DIAS. e na punição dos respongB'
Um fiscal c!o Instituto veis,

Brasileiro do Café sediad(
em Ponta Porã foi baleado
por contrabandist<ls de ea·
fé da fronteira, tendo sido
removido para Campo
Grande dI! avião, onde f'e
rá operado,
O atentado ocorreu du

rante a mac1rug'ada, quan·
do o fiscal Jari Sales �r
cia Fluas rfunçõee (le repres
:'1&.0 .140 contraba.ndo. O
projêtll alojou·se no lnlrnF

���n(r����om��dOcujo r���
tado de saude é tlellcado.

� OUTRO ATENTADO ,

O combate ao contraban
do na fronteira do Brasil
com o IParagt<Ji torna-Ee
cada vez mais delicado, CO'"ll
suceesivos ataque� do� con'

trabandista:; Contra tun,
cionário� do lBC e tê me�
mo soldado do Exército qUE
ajudam nro. IIscallzação.
Hã. clias, uma oatruiha do
11.0 Regimento ele Cavala·
ria �Ue acompanhrl\'_a. fis·
"t:als co In�tituto Brasileiro
do -Café foi atacada a ti

ros por contrabnndif'ta!<,
que usal'<,_m balas "dun
dun" quando pilharios em

flagrante, atingindo um dos

militares, que ficou gra
vemente ferido.
O presIdente do !BC, Sr,

Adolfo Beckez', logo Que to
mou conhecimento, atra·

vés de telegrama do chefe
do Pôsto le Fl.�calização de
Ponfa Porão SI', Lima Men

de);, do atentado <l0l� o

lall,) Paulo da costa Ramos

Dizia um pessedi"tn:
- Será (ll1e êste mês

nunca'!r
de janeiro não pllssa

Dai � ����:'e��I.c��t�r�� a ob�:���'l�a�e';:I:'�)dos
últimos nbencerragens do idea!zsmo, certos homens
vencidos da vida e completamente descrentes de
qualquer possibilidade de z'eação do: altruísmo COll

tra os h!!diondos estig!1las de umà él':lOc.a acentuada
mente vZllcada de egOlsmo, de falaclosldade, de or�

gulho inepto e de vaidade rastaquere .. , Por isso
teve de exclamar, a respeito dos que se esforçam
pOr manter as belas tl'adir;ões ca imprensa brasilei
ra, mesmo nos pequenos 1<etore;; da atividade muni

cipal. um descendente ilustre do provecto edu�ador
bl'a"!'Iileiro, que foi o �nr. General Liberato Bltten
court: "Ali, como não te,n guarida a deshonra, 50'

��a/�i�h�í;�(t';sfn��� lIe(�n���:t�t�;���� 'r��:���i
ainda nesta Ritua�ão de desmar:do, .

de d,escalapro
moral, de falta de amai' ao Brasll, amda e passivei

;�n��;zt;b���t�el�rtt��rou(�.\g�nh�e �� �fr����' �� ��::
na! "O Municipio", de Sã� Francisco do �Sul, Santa

�lt����Hda���l!C���a��ri�\i:li.O de 26 de novembr,o
Lidadores da impren�'l da ... elha gLlal'da, descul

dosas no que diz respeito ú manutenção dos e!eva�os
pl'incípios que deviam Pl'.!SCl'VUl· das contanllnaço�s
insidiosàs e atentatól'ia;-; das belas tradições brasl_
lei !'as, deixam-se levar lld torrente dos malfazejos
costume:> e em vez de uma .colaboração leal e !)atrió
Hca, omitindo_ge no ('umpl'imento do dever, inves
tem contra os seus companht;:iros, esquecidos do
tempo eui Que I'ecebiam deles 1lma colaboração con'

digna, cheia de espel'anças c de renovado Id�al!
Ill(lralos! Podem ,,'er a expressão materzal do

nosso Idealismo ter de c�del' às agressividades hu'
man!!.s: o que jamais conseguirão é desfaze)· nas

('onsciéncins l'etiHneas, como a daquele ofici:�.1 su

perior do nosso glorioso Exército, o c,?ncelto de

���.���I); ;��ild�j�n��i <tu� "abem cumpnr os seu�

Insensi�ili�a�e moral Dizia um udenista;
- Por que serÍl que êste mês de janeiro está

\'o:\ndo?
Uma dolorosa caracteristica desta época esporti

va em que vivemos, é li insensibilidade moral com

Que os homens de ação constantem�nte se depa!'am,
no trato social, relegadas as relaçoes entre, os �o
men�, do elevado plano �a amil:lade, ao do� z�teres
ses imediato,;, que com,tatuem elementos vitais para
a sustentação d;\ existéncia física, ou tamb�m ao

das l'ompetições indh'iduais_, _procurand.o ,cada Q!lal
til';tl' \'alltagens da sua pOSIçao 110 cenarzo da VIda
humana, mel'cé de paixões egoistic2:s aviltantes, .d�s'
tituidos o,; competidores de quazsquer resqmclOs

mOI'ais de solidariedade. pois que o amor fraterno

desaNêl�t�e�a�.��g��t��\�'�:�a�o:mc���u�e:;l b�ert.en�
todos os princípios superiores dn Cristianismo, nnu'
fmgnm as ol'ganizações ed\lcacionai�.e culturaiR,
nelas incluídas mesmo os lare,; c as ofzcmas de tra.
bnlho mIo jungidaf' li objetivos comeJ;ciaJistas, para
que prevaleçam no mundo os arreCIfes estr�urados pela audaciosa iniciativa ,dos Que·tud� red, em

a têrmoi'l de pra�er dos �entldos, de OI'K'W�P, I! ca'
bivel, de valorizaçôe;s intelectuais moldadas Hobl'e
odiosOH pl'incipios materialistas,..

.

O próprio céu lIjlre,;enta.se·!l0s susceh"e,l _de
:;N conquhst.ldo pelas mesmas ViaS- da competlçao,
ao longo das quazs segue a caravana dos oPresso�'es
e dos opl'imidos, _ll!di�riados. todos. a �sse resp'�lt?,
1)01' efeIto dali VICISSItude!; lllerentes a translt-orza
vida dos espíritos em seus arcabouços .de carne, nos

planos mat,eriai);, eomn se fõsse posslVel transpor'
tal', para os altipla,no:> da imortalidade, os míseros

fal'l'apoH com que dzsfarçam os homens a nudez nem

,;empre limpa da sua consciéncia, que tantos males
aC:lrl'eta e tanto pez·turba as almas sensíveis e sin
ceras como bem o acentuou em !lua asc�se ao paraí
so o cantor .da Divina Com�dia:

"Quivi Cu'io da queIJa gente lurpa
Disviluplmto dai mondo fallaee,
ii cui amor molte anime deturpa,

Criado mais um cargo d·� as!<cs:!OI" na Assem
bléia, foi nomeado para octly;i-Io o Exmo. Sr. PI'e.
sidente do Poder Legislativo, que se aposentou.

X:\ sua "aga foi nomeado um Seccretát'Ío de
Estado, SI'. Peluso Junior, que já deve estar de
aposentaria lIHsinada.

Cone por aí que na sua ',aga será nomeado o

sr. Heriberto Hulse, governa{lol' (lo Estado,
Quem é qne du\'idn?

. .

Kllm C,lIl'St) de eXlell':lllO 1)8Z'a pl'Ofes30ras o

me,�tre pediu um exem.plo de --'marmelada";
,

- Os concurso da Secretnrill de Educação!
foi a resposta de nada menos do (jl1e oito tlssis
tentes.

C;.) c;:-
/�(

CRÉDITOS SUPLEMENTARES NO GOVERNO HULSE
(DE JULHO A 2Í1· 12 . 60)

PLANO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS
Derreto n,O 2149 9 de

" 2193 26 de
no\'embro

no\'embro
30.000.000,00
70.000,000,00

'II DIVINA COMF;DIA - Pambo - Canto XV
- \'el'"os IHi a 148.

(.\rnaldo S. Thiago)

�%"'J'"nS!� -�

, 100.000.000,00

COMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CELESC
Decreto 11,0 1929 5 de

" 1948 13 de

2089 12 de

2180 IR de

julho
julho
outubro
noVembro

1.717.000,00
120,000,00
31.000,00

9,868.04.5,30

11.236.045,30

TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA
Decl'eto )),0 194.3 13 de julho 140.000,00

1960 13 de julho 3.269.886,00
2044 6 de setembro 130.000,00
2068 21 de setembro 3.44.'216,00
2102 19 de outubro 50.000,00

" 2144 ·1 de novembro 660.000,00
" 2176 18 de novembro 80.000,00
" 2208 12 de dezembro 180.000,00

7.956.102,00

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA E CARTOGMFIA
Decreto n.o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


