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Celso Recebe Cirandiosa Manif st (ão na Sua Terra Natal
,1-

___________________
'

- Pela primeira vêz, desde sua eleição para o govêrno do Estado, visitou
,

F t Pld d o sr, Celso Ramos a sua terra natal, Lajes, Já à sua chegada, às ] 3,30 horas

orma UI'a na acu Q e d� dia 11, a j)ril�,eira das m�lita
..
s homenagens qu�' receberia fo,i .realizada, att'a

ves de um cortejo de: automóveis do aeroporto ate o centro da CIdade, passando

C· d P °1 f
$) por diversas ruas da capital serrana.

otonnense e 1 050 la . Dur3.nte essa pass��üa, o. automóv:,1 aberto que ,o,llduzia o gov�madol'
, eleito, bem como ao prefeito elerto de Lajes, sr. Wolney Della Roca, fOI sobre-

, voado por aviões do Acre Clube de Lajes, que jogavam papéis picados e f1ôres
Juscelino Kubitschek, .Que vossas generOas palavra;_. sôbre o cortejo. Verdadeira consagração popular receberam os dois pessedis-
no_lo conferiu, jem meti- Meus oueríuo., Bacha , tas, sendo que a todo instante pessôa s se aproximavam do automóvel que os
vo especial para se reju- 'réis
biliar, porque a nossa Uni- Fàça-vos DeUs muito te-

conduzia para abra.-á-Ios e cumprimentá-los,
verstcl.cte, desde o í.c íclo Iizes e muito eficientes, e À noite, na praça João cumprimiu-se para ouvir a

realizará o seu próprio ma- ,_ ora largos e ascendentes Costa,' enorme multidão jalavra do governador e de

nifestado, no clarividente i amínhos para o': vossos
rüscurso com f_1ue. a 7 de trabalho e 'r;ara () vossos
março c:ê.�te ano, abriu as nobres sonhos.

_
aulas ria Univer�idade do COLAltAM GRAU OS E:E-
B./_.sil. G!:HNTES 'BACHA'REl�:

i f

,NOVOS OFICIAIS �DA POLICIA MiliTAR I

Tendo como paraninfo o Sr. Prof, Dr. João Evan

gelista de Andrade Frlho, como patrono o Sr. Prof.

Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral e lomo...ftomenageado
sspecial o Sr. Prof. Henrique da Silva Fontes, colou

g ráu, no dia 13 do corrente, em cerimônia realizada

no Teatro Álvaro ,de Carvalho, a turma de 1960, da

Faculdade de Filosofia.
Ao ato, além de representante do Sr. Governa

do!', estiveram presentes autoridades civis e m il i

tmes, professôres da Faculdade e numerosa assis-
Quer�'·T.o,; n Universida

de, - clisse Sua Excell'nci�
- "em jnstalações adequa-
-das" com o seu i I' strumen.
t�l moderno; e para que
nao se retardem ne�te I'Í
tmo construtivo, pm(i.]ela_
mente aos tnstituo-, ele alta
especializ�lção e à� novas
F.a�U!dades e Escolas se er
sitártas",

t ência.
Às pala vras expressivas, proferidas pela orado

ra da turma Cunigunda Brod, seguiu-se a saudação
do paraninf� e do Di ietor Henrique da Silva Feri

tes, que proferi 11 as seg u in tes Vala vi-as, e IH_ errando

as ,terimônias:
MEUS SENHORES, dado sulessivam::,nte esco ,

O t..no passado. em ceri- las superiores particulares
mônia igual a esta e neste e para elas SC'rL pro alcan-

mesmo recía to magnirico, cando subsídios elos cofres
disse '2U:

' es ,', duais,
"A nossa Facu'clade, com 'Veio depoLs ii. iniciativa

o reconhecimento al canca- oficial.
do êste ano ccr pletou os A Constituição CatarL
elementos bas,'_ -: te para a nense r1e 1947 entre as

Universidade; e esta, se suas �Usposiçõe;, i: cluiu a

Deus Quiser" em breve se- Universidade; (' o Sc'nhor
rá instttulda ; e surgirá Governador Ii ineu Bor-
dentro de ci-:lclde bela, con- nhausen destinou-llhe ter-
rortavel e gasalhosa, de ras e nela-s n_f_'�dou proj e ,

I que a nossa Faculdade se- tal' U�11a Cidad a Unlver.u-
rá I" primeira moradora", táiia, «ue o sempre Iern-
E Deus ajudou üs cata- brado Governador Jorge

rinenses e ? sua U-úiversi- Lacer·da iniciou e em Qll�' o
dade já foi vota�a pplo Senhor GovenJ. dor Hel'i-
,Congresso' Ferleral, e em berto Hulse mandou cons_
breves dias e�tará, consig-

.

truir 0 primeiro cdifí 'io.
nada em lei_. e o desassom- que é () t:::a :::O"S,) F'acu'da-
b,I_,do Senhor Pree:idente de, e a QUi: o Senhor Pre-
Jusceli::o Kubitschek certa- sidente Juscelino Kllbit,-
mente a inaugurará, inclu- chek rieu ajnda sub"ta!1_
inclo-a entre ,as obras de cial, possigilitando a é!'U8.
seu glorioso govérno. inaugu)_ ção em marco de
Meus Senhores, 1961, se Deus (!uiser.

.

A Ur:iversida.de de. Santa O primeiro galanião l'e-
Catarina é uma vitóri'.1 doe: cebido pt'lc. pl'ofessôl'e,.;
111'0fessôresf . cntarinenses, cHtai'inens'es foi a federali,
que, Dara o ..seu a-dvento, zação �a Faculdade de Di-
há mais de Quarenta anos reito, '�alardáo que agollJ
cOl11eç.mlJ.m a- trabalhar de; se ester: derá a todas as

i';3n.:blclOsm:nent�, tendo a nos_;as escolas supel'ion's.
fl'e'._ teli .Jose BOlteux, fun� E o Sethor Presidente

, '�""'-"-"*��)�"'I'?'f.,'" -'.""" I

Ilustres Membros da Me
�}_" i'ustre Auditório, muí ,

to obrigado pela vossa ar í

madora nresenca.

Distinta e "ntusiagta 0-

rado.'. eles novos Bacha

réis, muito �_'bl'ü;a 40 D2:<1 c;

Em solen idades, no Quar
tel ela Polic,". Militar, L": e_
berão hoj e seus espadins
os novos oficiilis daauela
corporação. Felicitando-os.
,mandamo-lhC's, com as
possas efush'_; s congratu_
lações, votos por uma ctCl
reira feliz '2 digna das
tradições de honra, altivez,
b.ravuro e �ealdade, (Iue fo
ram antes b.'�zão cl9, no"sa
Milicia. Que cada um é to_
dos Os novos oficinis Z�,-
tem por esse nassado re,

t\l-belecendo_ll-le o ,l'el;i:peito
de �ue ser�pl:e foi. .ç:él' adfl
pelo povo.

Os novos segundos-tó-
rentes são: Affonso H. de
Oliveira, Belfor Del Valle
y Aroújo_. Dinho, Antônio

História �a Universi�a�e lei, p�ra a ES'::ola de Agronômia com
suas Instalaç�es, laboratórios, caml;OS d(
e�per!m�t;tt�çl-l.O e éle. pesquisas. Flori"
nopol,ls .la e uma ndade universitária.
Metropole sem condições de se transfol"
111,a.l:. ep] área industrial, Muni:::ípio pHL:'
pedimo, cO!l1.endo e bebendo através da
�onte He_rcI]Jo Luz, com terras áridas (,
ImprodutIvas, }, Capital do Estado al ..

cançou, agora, o sentido de desenvolvi'
meEt?, que é I) cultural. Para no::;sa De'
quenma terra, a primeira das duas fór
mulas de SalVf_H;ão se encontra, mer_ê de
Deus. em rase executiva: - a Universi_
d�d,e. A oU,t·ra. se!-á o. T.L1l:ismo. Com ê�se
bmomlO, FJOnanopolls Ira para a, frellte
A F.::culda.de J�ai;; afastada, e que é á
de FIlo'Sofw, (l1sta, a pé, 15 minutos do
cent�-o urbano. Cidade calma, sem pel'S
:�ecÍlvas de tentacular e1çsenvolvimento
Ll�·b.a�o, -:0111 I) �:istema origl'áfico da Ilha
dIVI(�llldo .0 .e,;paço habitánl em ·duas
P?rçoes dlstl1Ibs, llunca, toclavía, perde
ra. a sedução que exerce sôbre quem de
se.)ar estudar, lei', meditar e sentir pai
sagem.

'I I
RENATO BAJ{BOSA

Ningué,m abordava o Desembargador
Fontes sobre a� vantagens da Univer'lj
dade Federal. Ele. era um velho ena1110-
l'üdo d.a Universidade, sob a modalidade
de _:Fundação, ou criada pelo próprio
governo estadual. Possívelmente acha'
va que Universidade Federal se�-ia de
sejar muito e demasia'da'llente. Tremen
do complexo provinciano. " Homem d�
Rua. cultura e espírito público .iámais ,po
derIa ser contra empreendimento de ta
manho pórte. _F;le o desejava realizado
tc�lvêz com mai� pressa' mesmo do qu�
nos outros. A nao ser o grupo F-en-eira
Lima, ninguém conhecia ou se interes
sava dirétamente, pelo' problema em
causa. A Cidade Universitária está eiva
da de êrros técnicos palmares. Chegou
se a reservar terreno para um Instituto
Agronômico, mas nã0 o fizeram para uma

simples e preliminar Escola de Agronô
mia ... Carro na frente dos bois, no
duro.

Acho que o Magnífico Reitor Profes
"?r Ferreira Lima, (e haverá'um voto
d.lscordante?) �:l1pervisionará nosso des
tmo universitário com habitual acerto,

A Cidade Universitária, ou Trinelade- e vrovel'blal· zelo:. Para mim, dois 'Pl'O'City, se transformou em tabú. Referir- blemas reclamarao solução urgentíssi
�e a is;"o, criticando-lhe os gravíssimos ma: - 1.0, a (ooperacão diréta efetiva
el'1'o:; que contem implical'Ía em ipsultar, ,su�stan�i�I,. da Reitoria. ao Restaurante
agTavar, ou desrespeitar a êsse ilustre Ul1lversttano, onde ,se possa servir ae
(oestaduano, querido de todos nós e que estudante. ref.eição sac!ía, cientifica
é o Desembargador Henrique Fontes. �en.te raclOnalIzada, sob a di-1'ecão de um
Agora, quando nos meses próximos o pa- dlebsta e de um nut ricionista,

-

cobrando
tl'imônio referido fôr transfe;-ido �o Do· apen�s o custo da n,erca·c1oria, até qLÍe a
mínio da União, estou em que ° edifício granJa da Es, ola Agronômi"ca possa aten
q Llase terminado de Trindade-City .po- der ao setor de verduras, ovos. leite ('
c1erá se aela tal' à nossa Escola de A!!ro' frutas; 2.0, conf\tJ:uçào de um edifício de

, nômia, compondo a área a esta rese�va' 109 apartamentos para ,duas pessoas, 01.'
da em uma liliputiana Cidade Universi- seJam para 200 estudantes, inicialmente
tária. Por tudo isso1 e não por culpa sua ,com. gu.arto, sala de estudos, instalacõe;
mas por timidêz e n-ouxidã-o dos oUe lh� saPltanas completas e kitchness. Essa
deveriam ter ollvida-_ e não o fizêl'am, é construção seria erguida no local da Fa
que o Desembargador Henrique Fontes, culdade de Direito, construindo-se par,
mesmo sem o querer, atrazou a fundação esta nova séde com frente para o Largo
do instituto re.:,em-eriado. Quando, po- do Fagundes, em uma realização funcio
rém, o procuraram, após itlúteis e p:'o- nal que marcasse época em Santa Cata
longada� exarcerbaçôes, não houve pro' rina. Não se póde pensar honestamente
blema. Ele re_;;mungou, como de hábito. em Universida·de. sem se oportunizar ao
Talvêz tenha até encontrado alguma vír- 'miversitál'io condições condignas de ha
g'uJa displicente fóra de fórma, mas a bitalidade e alimentacão farta, barata e
verdade é q ue, com os demais Diretores sadia. Depois disso, p'ensaremos em ter
também assinou o Memorial ao Pr.esiden� mos -de ampliaci'io de bibJiotéca, etc. eto.
te da República, pleiteando a criação da Em um ano, noderiamos enfrentar os
nossa Universidade. Diante disso, eu, dois problemas organizqcionais de base
Rem falsa modéstia, me .considero vito- a que me referí. Os outros se,:ào deleé\
rioso, porque sempre sustentei a invia- d�c:o�rentes. Uni�e'rsidade para o univer
bilidade de uma Cidade Universitária s�tal'lo, - deverá, ser o slogan ,da Reito
E�tfldual em Santa Catarina e, muito na. Abordarei em COmentário de amanhã
menos, o sonho faraônico de uma Cidade o qt�e, r�pl-esentará. na composição uni
Universitária. verslt�na! a. FUNDAÇÃO BOITEUX,

por mIm }deahzad3: c �oncretizada e que
Criou-se um caso onde nunca houvC\ a!'-ançara amp];:;,s flIlahdades como insti-

I caso algum. Eu entendo que a Reitoria tuto universitário agregado. Falarei
. deverá destruir a área da Trindade in- t�\mbem do� assistentes de ensino supe,

leil'inha, e ainda sel'á po'uca terra, iHtl'a 1'101', por mllTI, e nol' mais ning'ném, lall-
í __a_H__ir_ls_'t_a_l_a_ç(_)e_s m_o�.(�lc_I_-n_a_s_,__e_x_i_g_'i_d_a_s_p_o_I_._�_.a_d_o_s_e_n_l_S__a_n�ta__C�a_t_a_r_in_a_.��

CURSO DE GEOGRAFIA
Ivone Alv�',; ,�e Oliveira
Neide Oliveira c:e Almeida
CUR.SO DE HISTORIA:
Ayres Melchiades Ul�Ysséa
Beatriz Pain: {_'� Luz
Car-los, Augusto Caminha
Edio Chagas,
Maria "-o Carmo Rodrigues
Maria Isabel Ghisi
Sílvio Coelho dos ISantos
V_ltei' Ma r oel Gcm ·'s
CURSO DE I.tETiUS NEO_
LATINAS:
Cunígunda Brod
Eda MarIa Evangelista
Neusa Maria Pelu-o
Rosa Maria de Carnpo ,

Côrte, Egori José Thomaz
Peressoni, José Manoel _No
Ia�co, Mel_- cir de OIiv�'lra

Corrêa_ Ney Luiz r�8 Souza,
Pau'o l:-Ja!';cim2nto -:-;nller,
Renê Kell, SLnllo "h: l � de

Romm, Se"tílio Anp::Jo F,;an

zoni Sirl,ney Carlos Pache

co, Taltibio Del Valle y

AraújO VenícÍo Humberto
BozacloiL Dutra. Orarlor -

Dinho Ar. tônio Córt('.

A eme :ionante traris·::ni,;-
são ,I�cliofônica d � nrin_
.cipe-herdeiro foi ouvida em

Londre,:;, ·depois de um dia
inteiro ce boato.� sôbre gol
pi "'a Etiópia. Algumas
informações ouvichs na

Ing'aterra diziam que o

principe Wassen tinha sjjo
'- ssassinado oU estal'ia pré
so. Em suas l)alavr:,!S nelo
rádio, o !pl inc�p,,-herdeiro
declarou Que al,sU�s etío
pes j amais tinham podido
lIvrar-se ôa, miséria r da
ignorâncJlj, Acrescentou

que ,l,S leis do .país tinham
por fim privar o homem
COll1.l1y, ?Jls. seus direitos
?, pn�lleglOS para aUl1lc'ntar
a l'lQu.eza de ur.s Poucos
favore-cldos".

Afirmou aindal Que "o

povo da E'ltl_)p.'.i tem. a

guardado, há muito tempo,
com pa _iéncial na esperan
ça ôe ser livre, alg;um dia,
da opressão, da pobreza e

da ig:norânc}.'_". Acl' ,'scen_
tou IQue "a,s promessns

\

,.- --------

outros oradores, que foram
precedidos por artíetas da
Rádio Clube de Lajes, num
show que era uma homena
gem ela Rádio ao eminente
homem público. Usaram da
palavra a -srta. Ieda sítwei
tzer, os srs, Domingos. Va
lé:tltt__ Rubens Nazareno
Neveô, Heitor Mabalhâes,
Cleones Carneiro Bastos, o

prefeito eleito Wolney Della
Roca, o atual prefeito Vidal
Ramos Junior e por fim o

governador Celso Ramos,
delirun+emente aplaudido
pela multidão, que a todo
momento entrecortava sua
oracão com sauelacõcs.

N8. segunda-feira, no Clu
be de Caca e Pesca Luiz
Ramo:', roí' oferecido ao ilus,
tre lajeano uma suculenta
churrascada, a Que compa
receram mais de mil pes,
sôas. SaudQu, na ocasião, ao

visitante, o dr. Affonso Ri
beiro Neto, (Al Neto). Bas
tante comovido, o governa,
dr!' C2JSO Ramo,' agradeceu
profuntamente tôdas as

homenagens que lhe foram.
presvrdas; proferindo um

discursa de alta significa
ção política.

Ontem, o sr. Celso Ramo,_'
s€l?:uiu para. São Joaquim,
onde irá paraninfar a tur
ma de regionalistas, rece

bendo, na ocasião. as home
nagens do povo joa\juinen·
se, retornando então a esta

.

capital.

'------------ }o<oo> .... _�'#_"..�
'

(J- I erador -�'Selassié

laxim protesta
��C.......�

EXMO. iSR.

feitas já não podem satis
fazer ao Povo o_ue agora
quer uma ação concreta,
a fim o:'e melhorar o seu

nivel de v'icJl.
Os planos Cl.e des�'nv(llvi

mento não foram executa_
dos na !,,"ática e os 1:Jl'O
gressos f_1u-e fazem os no

vos Estarios africanos i:l_
dependentes, indica·.'!' ao---

povo ela Etiópia Que esta�
ILçc�'s "e 8-:liantam rápi
chl.mente, deixando o povo
eti(l]JC para trás".

viela;
2° _' Estimular a cultu-
ra.

3," _ IncrC';rental' I) Co_

r l'L'cin1C'nto 1ócnico no

rhis.

1

ep�sto'
'LONDRES, 15' tU.P,r. \ - O /il1cipe herdeiro da Etiópia, Asf \Wa",en,

anunciou um go!pc de Estado hoj,�, em Addi" Abeba, calJital do país africano
e que fôra instalado nove g'ovêrno, com o apoio do Exército. Um comunicado
transmitido pelo rádio e gravado, nesta capital, diz que o propósito do novo

g-ovêrno é "terminar com os 3 mil anos de injustiça". O príncipe-herdeiro, que
conta 44 anos de idade, é o filho mais velho do impenldor Hailé Selassié. De,
clarou êle qU€ o novor-reg-illle conta'\'êl com seu apoio, assim como do Exército
e da Polícia. Não se faz menção de um lugar para o imperador, atualmente em

visita ofiei,J,} ao Brasil.
Hailé Selassié e1';\ chefe

do govêrno e chefe do Es
tado.

4_:) - Edu.ar os jovens
da Etiópia para ocupnrem
cal1gos de responsabilida
des.
O comunicac1o c1.iz espe

cificamente o_ue o capital
�2stl:angeiro é'.epo�itado na

Etiópia ficara intacto. Ao
no_esmo tempo. ressalta que
o Pal'lamen.t,p se acha em

recesso. O Le,gislativo .�tió_
pe �e compôé ('.e O_mara
e Senario. A nac:ão é gover
nada por urr, Conrdho ele
Ministros, o (1ual era res_

ponsúvel j)f'rantc o sobe
rano.

O prircipe-herdeiro pro_
nunciou o ,seu discurso em

aramai .0. Depos, a emis
sôra ele Addis, Abeba o

trannitiu em ing]0s. Esta
noite, a rádio (}) capital
etiópe anu:.ciou o_ue o novo

governo impôs o toque de
.:.ecolher -em todo o reino
das 19 horas até a 6 -:la
manhã: A ráelio (Jjvulgou
o comunir,'ado do govêrno
a tual, no qual 'não S0 ifaz
menção ao imperadol' au_

sente, Diz Que os obj etivos
dl) no'vo regime são os se

guintes:
1.0 - Elev�r o nível 'ie

GOVERNADOR DO IESTADO
FLOIÜANOPOLis
MAIORIA .ESTA CAMARA RESOL

\TEU PROTESTAR CONTRA ATOS PRA
TICADOS ESSE EXECUTIVO ESTADUAL
'Tg APOS· FRACASSO ELEITORAL SI-

\

rUAçAO vg AIVIPLAMENTE NOTICIA-
)OS IMPRENSA vg QUE REPUTOU 'pRE
fUDICIAIS TESOURO vg ONEROSOS FU
fURA ADMINISTRAÇÃO vg CONTRA
:nos PHOBIDADE ADMINISTRATIVA· pt
':;<1s. (Ass_) André Lunardi -

'PRESIDENTESoeiedade (te Assitência aos Lázaros:

EXPOS!C!O DE TRABALHOS
.

.

A Soçiedade de ASRistência aos Lázaro� e Defesft
é o11tl'a a Lepra, estú cOlwillando as autol'idacl es civis,
militares e l'eligiosa�, a imprensa falada e esc.-ita. o po
vo em geral, para a inauguração da EXPOSIÇÃO de

Fotografias e Trabalhos Manuais, elas cl'ianc:as rIo Eelu
candál'Ío Santa Catarina. A mORtrn, será inaugurada no

dia 16 (hoje portanto) às 16,00 horas, no Edifício <lo

rAPC, salão tél'l'eo.
É de ressaltar,< o traualho

das abnegadas senhoras
qUe dirigem a Sociedade de
Assistência aos LázarofJ, na
construcão do futuro destas
cl'Íançus que perderam os

E'eu.1 lares, 'destruidos pela
lépra, e qUe têm na pessoa
de uma Dna. Madalena de
Moura Frro, o incentivo, o

amparo e o carinho que
t.anto necessitam.
Para esta EXPOSIÇÃO, o

capacitado proIi�sionf1.1 da
fotografia, Walclcmar Ana.

EXMO. SR.
PRESIDENTE \ DA ASSEMBLEIA LE&

GrISLATIVA DO EsrrADO
FLORIANOPOLIS '

MAIORIA ESTA CAMARA RESOL-
cJeto, retratou diversa;; po-
L:2S, onde se pode aquilatar VEU PROTESTAR CONTRA ATOS MESA
o trabalho das criancinhas,
na construção artesanal das DIRETORA ASSEMBLEIA vg BEM ,COMO
composições manuais, colo· LEI MOTIVADAS FRACASSO ELEITO-candn as sua8 artes e os

seQ����ge�1C���ita no esfôr
HAL FACÇÃO GOVERNISTPJ vg ALTA

GO humano de recuperação, MENTE ONEROSOS TESOURO ESTADO
quem acredita no valor des,
t'u' crianças des,amparadas, vg REPULSIVOS QUEM PAGA TRIBUTOS
devp ir hoje a EXPOSIÇÃO t Sd (A ) Ad' L d'6a Sociedade ele Assistência P S. SS. n re unar 1 -

['<O.� Lizal'os. Além de tudo, • PRESIDENTE
a ei1.tracla é franca! ,J..--..._..."''i25''_''...'-a'''......-...-- ...-

........._........ '''............Oiliiiiiiiiiiiii..........iiiioi<......_....

-:00-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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--��---�-�- \�--�----�---,'AMANHÃ.NO LIRA 1'. C. APRESENTAREI O DESFILE DAS ESTAÇÕES - 24
,.i\WÇAS PARANAENSES E CATARINENSES ImPRESENTARÃO OS DOZE ME--
J1113ES DO ANO .- VAI ACONTECER... •, ";::'ft;"i1j.i;�':;fE-i�7�}i;'J:. ,. ,
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: No dichê - A Garota "RADAl{" .de Lajes SUZANA SBRUZZI, "Glamour Girl" da�_siml)áUca Cidade Serrana, uma forte con corrente ao título de "Glamour Girl dt"'i961 do Sul do País. Festa que será reali zada nos dias 5, 6, 7 e 8 de janeiro próximo""
• . s- ,
II1II

-.r.A CO�FORTÃVEL residêric iu do Sr. e YIOVIMENTADiSSIMA foi a festa das,JIIII Sra. Dr. Cesar t Zi lrnaí Seára acontecerá Gínasianas de 1960, do Colégio Coracão
• ;0 próximo dia onz o de :ianeiro. um de Jesus, no Lux Hotel, qU<ll;a-feira 1;.P"
,
"J:dlt:U Tropical", O colunista foi convi-:��-:-' . ,dado,_}),ll'<t pa rtic ipa r .e c olaborar nesta () COLUNISTA

. v�i observar qual ... ,• ,'eUllut() de luxo. IIave!'a lima surpresa.,. mais original Vitrin e de Natal. Aguar '"
II1II dem.. . If
JIIII O "HADAIC, foi enlrevi;,;iado ontem, no '::.
')JJ'ogl'ama "Revista Matinal' de Fernando UM CONSELHO: Cuidado com os chan �
� Unhares da Silva, lia Rádio Guarujá, às tagistas. Tôdos os anos, acontecem as r
III
sete e trinta horas. saltos nas lojas e nas residências. Tôdr ;

II1II o cuidado é pouco. Lembre-soe do an{'JIIII OS ISRS. E SRAS. Deputados, Ivo Monte- p. p. '"

II1IIII1II ne.gro e .AuguR.·to Br,es61;:�" ,aconteceram. na Cuidado com os 'batedores' de carteiras!"Vendo a Avenida Mauro Ramos 196, um Arrnazem :�l'ancle íe�ta d� an rversário � de noivado _de Sêcos e Molhados com ótima f'regtrez ia a caderno, JIIII da Srta. Terez.inha Atanaz io Gonzaga :\0 DESFILE <;le amanhã acollte erú :',bom movimento a. dinheiro.
, om o dr. Miguel Hel'mínio Daux. de,:pedida do ano 'nDVO e H�Ó velho, quen,Aluguel com l1l?radia sob, ;ontrato até, 1962 /�� -. Í<ná O papel do an.) velho? ]� segredo eh'Cr$ 1.200,00 mellSalS. Base ?r%í <>?O. 000,00, sendo <>0,( I
,\'OI:;U.'I..nA�POLT, é� bela pal'anaen"s-e '''guerra''. II1II" vista 'e o restante em 12 plestaçoes. , !ue desfIlara com duas 'b';:)rmudas", che- f JIII

Negócio l'I)'gente, nfto há intermediário. a tratar com

'10U ontem, procedente de Curitiba. Norma O COLUNISTA está precisando de um'o proprietário no mesmo lo"al.
d 1960 repl'eFental'á o mês de janeiro 110 desfile coelho, pala o mês de ahril. Páscoa.,Flor:anópo]Íf;, 12 de Dezembro e • Jas Estações amanhã, no Lira T. �Clube Quem levarií o bichinho?CARLOS GAINETE_

• (Maiô). ,
O l\tJ:Its DE fe\'ereiro estará J'e;)l'eSeIlta,• AS CASAS Vel'alúdn e A Modelar, .estão elo por uma moça, que gosta de samba]' II1II• c olaborando com o colunista para o des Carnaval à vista. Quem ,será? . JIII

II1II file de amal�hã 110 Lira T. C. ,JIII AS· "VIUVAS" estão com os modelo,.,." 'O BHOTINHO Haqul'l Melo, seguirá prontos para ir ao "cemitério". A viúY811111• hoje, para CUl'Ífiba. Bl'la viagem .. , alegre procura um colar preto. " QuemJIII
_,.,._._I

I
tem .. , Faz favor.,. A "viúva tdste",, íV-AKA Maria Porto e EleonMa Toledo está pronta para cho,rar ...",

II1II• de Banos, dois lindos brotinho� da jo- - JIII
II1II

vem guarda f101:ianopolitana. A NOIVA vai exigir um noivo, mas,'JIII depois do desfile. O papai da mesma eS-1IIII• NEUHA J\'LA,RIA cantará, no próximo dia tará presente. Levem a "argola de ouro".JIIII
II1II 25, 110 Clube "6 de Janeh:o", na Rádio O "Radar" está pronto para divul,ga1',.,'JIII "Gual'uj�l" e no Clube "Doze de Ag-ôsto". '

II1II, /..E HEPRESENTANTES do inverno,' vãoJIII
II1II FESTIVAL das "Saia,,", acontecerá no sofrer com o calor ... Vai acont.2cer .. ,'JIIII CI�lbe "Congresso", na simpática Cidade al!!..an�ã, no .Lira T. C. Vocês, vão gostar,• de Laguna.

.

"'� I ��!:.!:!�ell·a. '. e eu tambem
•

_ ,
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U p;_!r';J almoçare jantar hem, depois de sua �
U �, QUERÊNCIA PALACE HOTEL H
SSSS%SSSSSSSSSSS%SSS'SiSSSiSSSSSS<SSSS'iSSS

FAZEM ANOS HOJE

- dr. Randulfo Cunha
s ra. Doracy Tomaz
srta, Terezinha Carreira
S1'a. Lelita Pires de Oliveira
sra. Alda Luz Costa
SUL Ida Moura Coelho
::;1'. Virgu lino Rurquim Machado
sr. Tomas Camilli Filho

.,...... sr. Moises Saraiva Caldas
S1' .. · Agripino Souza

- Si'. Odilon N. Porto
- srta. Neusa Couto
- srta. Beatriz P. Coriêía
- sr..João Salvador dos Passos
- sr. Anísio Dutra
- srta, Lí ce Bittencourt
- srta. Maria de Lourdes Silva

'-'-1)-A R T I ( I P A ç Ã O
Sylvio Rigueira Peluso Arnaldo Delpizzo

e

Zilda Sá Delpizzo
e

Wolga Machado Pclu"o
't'êm o prazer de participar aos parentes e pessõas
tlp SUãS reia cões o conrrútn de casamento de SNIS

- ,

filhos
FIIll íunópolis, 7 de Dezembro de 1960.
}�LEONORA e PAULO CESAR

Rua Hermann Blumena u, 42 Hua Coronel Cabral, 49

Florianópolis Tubarão

------'--�------_ . ....,--_._--�.-

--P-i-R T I C I P A ç Ã O
Salvio Gui lhon Gonzaga Miguel Da l1X

e e

Anita Athanazio Gonzaga 'Lidia Boabaid Daux

Participam aos seus parentes e pessoas de suas

relacões o contrato de casamento de seus filhos
Tere�inha e Miguel Hermínio

TEHEZINHA e MIGUEL HERMíNIO
CONFIRMAM

Rua Nel'êu Ramos. 13

Florianópolis, 9-12-60
Rua Nerêu Ramos, 5

ARMAI,EM, COM MO,RADIA

Osvaldo Melo
ACADEMIA CA:rARINENS� DE LETRAS O prazo

para entrega dos trabalhos dos concorrentes aos prêmios
instituidos por es"a entidade máxima dos hOl11e�s de le
tras do Estado', terminará em 31 de janeiro de 1961 pró-
ximo.

Até eSSH data a secretaria da Academia re('eben\
as produções literárias dos concorreptes.

Cumprindo à ris.ca seu bem elaborado programa em

favo)' das letras catarineniles e de estímulo aos nossos

escritores, mais uma vez a vitoriosa agremiação põe à

prova o desejo de incentivar a ,cultura literária em

1103sa terra.
Sabemos que muitos trabalhos serão apresentados

para figurarem no aludido eoncurso.

MENDICÂNCIA NA ILHA 'E,· NO ESTREITO O

pI'oblema, que vai dia a dia agravando-se e que apezar
das atenções e providências tomadas ainda ·não resulta
ram práticas por vários motivos, novamente volta à
baila.

Além do crescido númeljo de pedintes que epxameiam
a cidade, dia e noite, .iunta-�e ainda uma tUi'ma de explo-·
radores da caridade públic,a, que vem do interior, pa

gam passagens de ida e volta e aqui ficam semanas in'
leiras pedindo, exibindo o que se torna pior, atestados de

pobreza, .passados. .por autoridades que deviam tomar
n�ais cuidado nesse senUdo... � qye essas autoridades
pal:a se verem livres dos chamados 'P?bre�, (mu.itos com

tel'l'enos e moradias próprias), os enviam a CapItal, con"

siderada a Méea do pedichorio. ,

Sábado, convo,cada pelo sr. Bento A. Vieira e de co

mum' acôl'do com o sr. Prefeito Osvaldo Machado, está
maràlda uma reuni-ão para tratar do momentoso e im

(orta'nte assunto.

'Esperemos pelos resl1ltados
devidos.

, LEITE: NOVO PREÇO APROVADO PEI..A COAP
Em 1-(;I;I<:a'l palavras e sem comentários para esta OpOl"
üin icla,d e.

,

O ,(011 umidoJ' lJagará 17 cruzeiro;; fios postos de
renda P�l' um litro.

20 cruzeiros unl litro entregue a, domieilio.
Fica valendo também aquêle consêlho que você está

acostumad� a ler: "Beba mais I�ite": �,' Con�élho mei'.mo

ou anedúta?
E COMO O CASO É DE SAúDE E HIGIENE Vai,

idéias Q lembrete: "Ci,dade

para os comentário"

por simpl0s fl5'-,.ociação de

íim)a depende de você" ...

ACORDEON VENDE-SE
2 REO�STROS. NOVO, VÉR E TRATAR NESTA RE
DAÇÃO, COM OSCAR SCHM:rDT.

:VENDE-SE UM, MAHCA HICOMELLI, 80 BAIXOS,
:::'''f�'i

\

f'EDE·RAÇ,ÃO DAS ASSOCIAÇÕES RU
,RAIS/DO ESTADO D'E SANTA C'ATA'RINA

E D I T A L
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÃRIA

l.a E 2.a CONVOCAÇÃO
De a, ôl'do com o Aré. 27, dos Estatutos, são convo

cado" os sen�ol'es Membros da Assembléia Gerar Ordi
nária da Federação dil� Associações Rurais do Estado
de ISanta Catarina a "e l'elwirem I,está Capital, para H

8eguinte ordem-do-dia:
'

1. Discutir e votar o Relatól'io do Presidente, bem
tomo o Parecer da Comissão Fiscal, relati\'o às
contas do último exercício.
Eleger n terço dos Membros do Conselho Deli
berativo.
Discutir e l'e�olvel' sôbl'c quaisquer assuntos·de
interê�se da Federação Ou da Classe, nentro da
Lei e dos Estatutos.

Fita marcado o dia ]2 de janeiro de 1961. às 13 ho
l'a�, na :'lede própria ela FARESC, na AvenidH Irineu Bor-
nhausen s/11 .. nesta Capital entendendo-se que, caso não

,-
-

_.. o

J-haja número. a Assembléia se realizará, em segunda e S ri. ri (} R o f. o ?
á!tima convocação. no rlia 17, às me8mas hOl'a� e no

(' í') i"i' L' r]. i l' Omesmo lo,:,al.

\
I Ll �y ti ii t f., !J 1

Florianópolis, 12 de dezembro de 1960. L... ,,",,,,"=�_ ......".=,,,",,,_

"

Clodorico Moreira - Presidellte

VENDEDORES

2,

Ofereço j<qlortunidade
a \pesgoas jovens que

queiram trabalhar c,omo
'Ven:dedore.s Ramo Lucra

tivo hone'sto interessa

dos apresentar-se com do
cumentos c atcstado de,

'con.duta (to' Senhor Antô
'nio Carlos L

Hotel Cruzei

·1'0 das 18 as j20 horas.

paulo da costa ramos

o EX-MINISTRO E' 1 UM PALHACO
,

l�sse gordo (> indór-il João Ribeiro Dantas há
mais de oito mêses que passeava os seus cem bem
pesados quilo" pelas diversas partes do mundo, a

dar.. numa encenacã., ridícula e por todos os motí
vos extemporânea, lima "avant-premiêre' daquilo
que esperava fazer no govêrno de Jânio, como Mi
nistro das Relacões Exteriores - nós aqui a olhá
lo, esperando o-rnornen to no qual suas nádegas se

achatassem contra a superfície rasa do solo, de onde
nunca deveria ter saido.

'

O homem, entretanto, insistia; foi a Cuba, à
China, à Russia e a diversos outros países - que
para is,so dinheiro não lhe falta. Falava, já e então,
como Ministro e porta-voz do Brasil. Mas o tombo
haver-ia de vir.

E veio provocado pelo próprio Jãnio, irritado
com as des�l'ticuladas articulações do ,seu ex-futuro
Chan: eler, A história se conta assim:

1) Acharam que .Iân ío deveria encontrar-se
com Kennedy.

2) Jâní., não achou.
3) Mas João Dantas achou também, e foi falar

com Jãnio•

·i) J ân io foi reti ente, e João Dantas levou i,sso
em conta de sua modéstia; resolveu agir por sua

própria cabeça.
i'í! Partiu para 0,1 EK UU., e não conseguiu, de

pronto avistai' o ..TK de lá.
_

6) Pediu então 'rcarona" para o 'Encarregado
dos Negócios de. Bras il, que ida levar uma monsa

gem ao presidente eleito, enviado pejo nosso JK.
7) O Encarregado negou-se, de vêz que não re

cebera nenhuma orientação no sentido de levá-lo
[i tira 010.

Rl 100 mil cruzeiros de telefonemas para o

Brasil i entornaram a questão: João Dantas teve
Permi",�fto para "perua r" o encontr-o.

9 i Uma vêz com Kennedy, manifestou o desejo
de Jâní., por um encontro entre os dois -presidentes.
Kennedy aceitou.

10) João Dantas largou-se para Londres, a fim
de dar ao "cacique" a bôa nova - que era má.

1) J�io queimou-se, e disse que não ia a en

contro nenhum.
12) Sabedor do fato, Kennedy também queimou-

se, 'e disse que não pedira encontro nenhum.
,

J.a Conclusão: Antes mesmo de tomar posse no

ex-futuro cargo que ocuparia, João Dantas criou
um caso internacional, que teve que ser hábilmente
contornad., pelo Itamaratí, .com a desculpa de que
Jânío não iria ao encontro porque se achava em

tratamento de saúde.
2.a Conclusão: O Ex-Ministro é um refinado

pá Ihaço da política.
Conclusão Final: Requiescat in pace !

.,-_•._-----

'INGRESSEM ,NA FA'B. E GANHEM Cr$ .

, 1 -

tj

·23.000,00 à Cr$ .30.000,00
Jovens de 16 à 22 ano", a Eseola de Especialista" de

AeronáuticH, fará de vocês Sargentos Especialistas da
Fôrca Aérea Bra"ileira.

-Matriculem-se no CUl'i'O Pl'epHratõrio Noturno, que
funtiol1Hl'á com início no mês de Janeiro próximo, em

nó�sa Capital.
Não pledsa ter o· ginásio.
·Inscrições pam- matrículas e informações, a parlir

de 20 de Der-embro na rua Almirante Alvim, 19, nos

dias úteis, da::; 19,30 às 21,80 horas.
------ -- - _. - --------

NOn(�SI DE TUBARAO

FORMATURA
Completou a 13 do corrente, com notas distintas °

curso ginasial do Colégio São .Jos'>, H talentosa senho"
I'inha Marlene Nicolazzi, estimada filha do Sr. Fal'ma-
zêutico Nilton Nicolazzi, propr:etário. da ·"Farmá.ia
Tubal'onense", desta praça e "ua Exma. espôsa Dna
'�stelita S:.-1eclc Nicolazzi.

Dü;s ,;ntes, a senhorinha Marlene que fôra classi"
�icHda em primeiro lugàr entre 39 diplomandas, fa�en
do jús a um prêmio e' dllns meda!h�ls ofere,cidos pelo
on eitllado educandário, recebeu tambem, em festa
)romoviL1a no "Ci-ne Vitória" pela União Estudantil Tu"
�aronense, o "Prêmio à Cultura", constituido por vaJio
:lo brillde.

- Tambem conquistou notas distintas, obtendo o

1.0 lugar nos exames do 2.0 ano da Escola Técnica de

Comércio, a talentosa senhoúnha Jâne Maria Nisolazzi,
s-inasiana e segunda anista do Curso Normal.

Tãu grato" acontecimentos trouxeram, merecida-
mente grande satisfação para os dignos pais de Mal'lê"
!le e Jane-Mar!a, a quem felic:itaElOs.·

IRMANDAD� DO SENHOR JESUS DOS
PASSOS E HOS'PITAL (D'E (ARIDA'DE
EDITAL DE FORNECIMENTO

De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do
Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, pre
vino os interessado,s que até o dia 27 do corrente mês,
às 12 horas, receberá esta Irmandade e H��pítal na' S't'1a.
Secretaria, proposta em cartas fechada", para o forne
c;imento de Pães, bis,coitos, cafe, e outros genel'os ne-

essários ao consumo, durante o seme"tl'e de Janeiro a

Julho do ano próximo vindouro.
Florianópolis, 15 de Dezembro de 19�0 ..

José Tolentino de Souza - 'SecretarIO.

II
II
II

II
II
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II

II
II
II
/1
II
II
1/

A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare
Ihada para consertos, reformas e pinturas de

qualqllel' tipo de biciclatas e tl'ici.cl08, co�tando
para isso com um corpo de mecal1lcos e pmtores
altamente especializados.
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Sugestão para o Natal
/

I

É uma contingência do Natal você pensar em fazer
compras. É uma contingência da situação você pensar
em se valer do crédito.

Pois bem. Aceite' uma - sugestão: VISITE AS VA.
RfADAS SECÇÕES DOS ESTABELEéIMENTOS "A
MODELAR". Nelas você encontrará o que de melhor e o

flue de'mais belo. Encontrará os artigos mais catego
rízados pela moda e pelo bom gôsto.

Você encontrará ainda' a melhor disposição em bem
serví-lo e as mais suaves condições de pagamentos,
Quanto aos prêços, já é uma tradição e você bem a co

nhece: são sempre os melhores da praça.
,

Além dos I maravilhosos artigos das secções de mo.

das para senhocaioi,.t,caiValheiros e crianças, além do
'grande estoque de geladeiras, fogões, cristais,

-

porceta-
11a8, tapeçarias, r rádios, relógios, mobiliários, etc, etc.,
possuem os Esta;b.eleámentos A Modelar, uma famosa

secção de bons artigos populares, cujos prêços são mes

mo popularfssãmos, Prêços que não visam ganhar dl
nheir., e sim, Iservir.- Trata-se da s.impática e bem SOl�-

tida Grutinha;
,

É assim do, seu interêsse: ANTIQS DE FAZEH
QUALQUER COMPRA; visite as secções dos ESTABE·
):'ECIMENTOS "A lVlODELAR" .

..

(

\.

II
//
II

II
NOTA DO GABINETE DO

I vam, veemência, contantes e
-

ções de Juiz de Direit� e de
-

marca e por reprovar têrmos Vereador, Geral Peters, co- ��PRESIDENTE D� TRIBU-
I injustos ataques feitos

.

Jor- sua �onduta como cidadão e contra sua Excelência J o ffierciante,' Norino Rótulo,
NAL {DE JUSTIÇA nal "Cruzeiro ,:;iO Sul''';' Que Chefe de Farnílía.; os �<vo- vêm sendo feita campanha médico, Antônio Honoro Ra- /1 - - - - - - - - - -

1 - O sr, desembargador se, edita, nest'.. cidade, ia pes- gados e serventuários da nal Cruzeiro do Sul, na exa-. mos Advogado, João Artur
Presidente do Tribunal de soa honrada e digna M.M: Justiça :nfra asssínados, re- tidão destas palavras, em- Vasconcellos, Advogado,
Justiça recebeu da; comal.a Juiz e.e Direito) comarca, presentando quase totalida , presto minha solidariedade, Ary Rodrigues M'aia, COl1S

de Joaçaba os seguintes te- doutor Nelson Konra'�:;; o de "'os profissionais e ser- Cordiais Saudações Antônio trutor, Florindo Grotto, In

Iegramaa: :Os rigniatárias, qual como é púb:lico e notó- ventúártos residentes nesta Nunes Varela, Nelson Pe- dustrial, Alcides Sganzerla,
sentemcse honrados comu- rio, tem sido vítima ínrun, ciL'", de, portestam � não en.- dríno advogados, Reconhe- Economista, Arnaldo Sche
nicar vossêricía mandaram dada eampanhü injúria, di- dossam t-�s conceitos, pelo ço verdadeiras as assinatu- rer, Comerciante, Olívio :R�
publicar, a se<guinte nota de famação e calúnia, mormse- contrário, reprovam-no, in, ras drs, Antônio Nunes Va- fosco, Contador, Arlindo
esclarecímento: Os infra- -te f')l)Ós realízacão eleíeões teíramente. Quarto Que, ou- -ella e Nelson Pedr'ini e dou Roso, Comerciante., Houivíl

assirhdos, advogados e ser- três -outubro úIl;imo, se:gu::- brossím, atribuem 2sta cam- fé, Joaeaba 30 novembro de Zago, comerciante, João

ventuárto., 'da Justiça, �li:- ·do Que, � linguagem usac;'. panha de descréc.ito e des; 1960 em testemunho NT da Radomanski, eomerciante
tantes comarca Joaç:wba, ijue rereríco jornal e ronceitos moralização da pessoa do verdade Nair T'run, Escre- Sergio Negara, In'dustri�l,
compreende também os mu, ali erpendídos, não espelham Juiz de Direito, Que reflete vente Juramentada", J u lio Cezar, 'I'omaz, conta
níelpíos '::'e Herval 'd'Oeste, verdade dos fatos porque nos altos mterêsses própria "Os infra assinados Pre- doi', João Marcou, comer

Agua Doce e Ponte Serrada, injusta e Incompatível com Justiça, ?_ atitudes pessdals feito Municipal, Ve{'eado- ciante, Abílio Machado, pro
vem, bem da verdade e no a realidade. Terceiro Que co, ecua e ubalernas, Que por res, Advogados, rapresen- pr letár io, Balduino Arcari,
ínterêsse próprio Justiça, es- rihecec.ores firmeza lfltãter ora, nos dispensamos ana- tantes classes produtoras I comer,ciário, Coronel Artur
elarecer seus clientes e par-l ilustre e digDo Magistrado, lísar. �uinto Que, assim sen- administração pública, ao Pere.iru, industrial, Agenir
tes, bemt corno todo honrado

I
doutor Nelson Konrad e de (�IO, hipotecam sula irrestrita tomarem ,cenhecimento estar Si'va, bancário, Germano

povo desta ::.omarca, o 'se- sua correíço e honeatídada, solidariedade ao ilustre e em ,preparo manifesto de Palude, comerciante, Se'
guinte: Primeiro que repro.,

I
srercícío suas eleva':.'a" lun· íntegro Magistrado, doutor advogados em defesa Juiz rino Fuga, comerciante,

Nelson', Konrad concitando Dieeit., esta comarca, redi- Antônio Paludo, Vereador,
, - . Dia 25 NATAL - Soirée

os cidadãos Joaçabenses e g ido sob inspiração mesmo José Luiz Leduc, comer,Clan-
d d L t Dlstríbuteão de Bombons e Brinquedos a garotadados demais municípios inte- e subscrito por a voga os te, Aparício

.

ova o, comer- " y. '

t
. 'd' �

f
. ,

Vit P I tti Vereá e a noit,e sorteio surpresa.gran es c-omarca contmua- muitos os quaIs unclOna-
_ hmte, 1 01' o a 1, -. •

f d
'

'O t B
- Dia 27 CINEMA "O Professor e a Corista" -

rem confiando ação Justiça' rios al1tarquia� e eraIS que dor, Herval d es e, auer-'
, ..

- -

local e na de seu mais ele- nem siquer advogam, apres- mann Cia, Ltda., comercian- ,VIrgI�Ia Mayo - Ronald Reagan e Gene Nelson

vado dirigente, o Meretíssi- sam-se manifestar vossência tes, Zamoner & Filhos, ,co' Colol'1?o,
L' d I Dia 31 Baile - Reveillion - mesas na Secre-

mo Juiz de Direito. Joaçaba, integral solid'al'iedade a me.Tciantes, Pedro In o -
.

_

28 novembro Hi60. Assina' campanha justa e morali- pho Schefder, cJ_merciante, taria - a ipartir d_0_d_I_·a_2_O_. _

dos doutor Antônio Nunes zadora iniciada dr, Brazilio Cle.merlt(· TrizoUo, comer

Varela, doutor Eroni Joa-I Celestino de Oliveira aol ciante, Ernesto Peters, in

quim Alves, doutor Már.cio I
mesmo tempo em que ape- dustri:tl, Luiz Dionísio Bre

Batista, doutor 'Nelson pe'llam vossência' sentido en-l da.' comerciante, Honorato
dl'ini, doutor Linésio Laus, "ontrar junto ao Egrég'io T(.sser, comerciante, João

RE- doutol' Waldir Pra Baldi,: Tribunal Justiça solução Büd'otti, comerciante, Luiz

joutor Alexandre Muniz de' capaz por paradeiro clima Fratini, comerciante, Rolf

Queiroz, todos advogados e-I cr('scenté intranquilidade Krause, comerciante, Clau.

Álvaro TolentinQSilva, Cel-
i
reinante esta comarca face dino Mascarello, Vereador,

'l(j Matos; José Assis Ri�e_i-I atua��o ,f�c,ciosa,. irr�gu,laI S�,nto Gas�arini, c?mel"
1'0: Pedro Granzotto, ElvIdIO' e arbI::ral'la JUl,Z DIreIto cwnJ;e, BelmIro ROSSI, co

Matos, Izabelino Lopes, Ne. Atual conjuntura' é de suma merciante e Anselmo Zilio,
vio Argenton, Roggi FI' gravidade sentindo-se povo industrial".
handes, Allan Kardec Âma- Joaçaba desamparado JUg,
do ;Sampaio Antôni.o Lon- tir.a e continua exaltação 2. _ Como se vê os fatos

dero da Sil�a, Elza Mattos, â,{imos poderá gerar conse- ar,ontados contra o Juiz de

Alberto Albrtch e Otávio' qlóências lamentáveis, CUlli' Direit.o da referida comarca

Alves Ortiz, todos serven_! prf_-nos informar' ainda a sao éontrovertidos, e pOI'

tuá:rios Justiça. Que t.dvo- vORsência manifesto aludi- GSEe motivo o Tribunal de

gado doutor Gerson Cherem' do em defesa Juiz está sen° Tu!'tiça e Gónselho Discipli
bml'bém hipotecou solida- do apresentado para ser su- nar da Magistratura só po

'l'iedade, vasada seguintes bp.crito intermédio Oficial, derão tomar qualquer pro
têrmos: Virtude conhecer Justiça comarca nomeado vic1ências depois de serem

integrid��e funci�n,al ,em I p�lo Juiz. Cor?iais Sau�a- os megmos conveni�ntemen-

I
henorabJ!IdaQê famIhar !lu!>

I
ÇOES Ruy Honl'lch, ,Frefelto te apurados pelo $1. (lesem

tre ed,igno, cloutÓI: �elson. �Iun.id'Pal, ��.iorino �unes, �argado.r _GorreegedOl' GeraJ
Konrad, JUIZ de DIreIto CO-, Vereador, Albmo 'sganzerla I ela J iJ iltrça., '

VEN�DJE-SE
Uma CASA de alvenauia com 10 cômodog, duas

frentes, instalação complella, terreno amplo, ótima
vista, situada 110 Baii'l'o d. Fática, 110 Estreito,
EnÜ'eg'a imediatá'

'

Informações com Agisse na Casa da Borracha de
Florianópolis.

.

VENDE-SE
2 REG1STROS, NOVO. VÊR" E TRATAR NESTA1
DAÇÃO, COM OSCAR SCHMIDT,

VENDE-SE UM, MARCA RICOMELLI, 80 BAIXOS,

PREFEITURA MUNICIPAL .DE ORLEÃES
NOTA DA SEC'RETARIA GERAl

NOTA DA SECRETARIA GERAL
De ordem do Senhor Vidal Pereira Alves, Prefeito

Municipal de Orleães, çonvido a todo aquêle que se jul
gar 'credor desta Prefeitura, apresentar-se, por gentile
za, nesta Secretaria Geral, até o dia 20 do corrente mês,
para a d.evida !egalização e pagamento.

'

Outrossim, esclareço, que se trata exclusivamente
de transações realizadas durante a sua gestão ãdminis
trativa, ou seja a contar do dia 1.(1 de fevel'eiro de 1956
até n present� data:

'Orleães, 2 de fevereiro de 1960:
AntÔnio da SU-va. Caseaes Júnior

Sec.rclário Geral
'lefone 3750.

-.

A RAINHA DAS BICICLETAS, acha-se apare
lhada para consertos, reformas e pinturas de

qualquer tipo de biciclutas e triciclos, contando

para isso com um corpo de mecanicos e pintores
altamente especializados,

II
II
II
II
II
II
I:

•

Pro.grama:-de mês de Dezembro
Dia 17 '_ Formatura Contadores "Academia

méroio ISanta Catada.". ,;.ft :: �t-!'S��'.! '

Co-

Dia 20 - CINEMA _ "Até parece Mentira"
Jane Wyman e Dennis Morgan,

Dia 21 _ Formatura Escola Industrial Florianó

polis.

Infanto Juvenil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



- 4 -- YLOHIANúPOUS, Sexta Feira, 16 de Dezembro de 1960 "O .eTADO" O M.AIS ANTIGO llIAKlO U. SANTA (.;ATAHINA

;EMPOLGANDO PAULA RAMQS "YElS�S" (AXIA�- Paul� R_mos X ,Caxias é o \prélio �ue ,em empolgando oSIficinoados que ama
phã, à noite,' superlo,tarão as �ependencias, ;do' ,estádio 'fDi. Adolfo Konder", ávidos pelas jog adas,' impolganles Ique 10 ,amistoso
entre o� campeões, e vice-camipeão catallinense de 5.a e ,fihalislas de 60Jlão deixarão de a,presenlar., O nosso! tricolor, derrotado;
sábado último, quando do lamisloso em,IJoinville, vai agora aluar em seus domínios, buscando a desforra dos 2- X (1 da "Manches
ler. Vamos aguardar ,o niatch que m. rcará ,as despedidas �dos dois gloriosos clubes da lemporada de 60.

.

A
.

Regata "FlorianQpolis ..

��
Rio"

-:--�I;
--

à 22 de Janeiro
......_�...��

.... _

{ Escreve Figueira Barbosa, Volta à nu." Raza, competi-
...

IIlO Correio da Manhã, do ram as classes Oceano, Anã:o
RiOl: i de Oceano, S.I.ll', Gua.:nabara,
A Associação Brasileira de L�,;:htnig e Carioca. Desde os

,Veleiros de Oceano, reuniu prirr eíros lances Varra fora
� seus associados em fins da o Star "Ninotchka", de Pefer
semana I-�:t,ssada, a tím de stemsen, tomou a lideranca
decidir. assuntos de impor- geràl da regata, seguido por
tãncia como seja a realiza- 'outros companheiros de

ção ela próxima re2'ata Flo_ classe, Após então, navega

rianópolts-Río, e a cri'a:ção ',I, m OS oceanos com o "Pro
de uma série de pequenas :celária" líderando, e então
regatas antre as flotilhas. do 10 Iíghtníng "Osprey V'·,

Rio e São Paulo, no litoral ,3e,guiam-se guanabai-a, �

fluminense, na.s proxímída- caríocas em boa luta, prin
des ,de Ilha Grande e IIl:�o cipalmeríte na prímeí.I, clas
(�)ela.

�

A decisão pela realí- se, que "Berrr.Bom' e "Man-

I"' IPRI�IEIRO TORNEIO r 'sobr2
'"s dificuLdades-im,po.s._ Iinipr'õv1So têêeu esclareci- - .

doí d
.

_ " eaçuo dOS OlS eventos foi 'armo" disputavam a pri-
'J E o' nosso D.rimeiro to!" 'ta�. 1)e10 tempo aos part1cI-., mentes �ôbre nossa glorio , f' t·l ., • a Irma iva. maz ía da competição.
l.ieío foi isto que vimos. Umn. Ipantrs do Torneio. IDm se- (.oa Marinha e sua missão,' N l

.

o

OI o cormngo, a Federação s resuitado , neste per-
bleiade ele homens lutando" 'guída falou o senhor capitão Ide sentíné.í, nos n05'$OS ma-

,Metropolitana de Vela reali; 'C'urs(f roracn : Star: 1.0 _

bontra as íotempéríes como 'dos portos que em brilhante re. eou a regata Marcílío Dias "Ninotchka", de Peter Siem
Ise não bastasse 1á os saerí- (Volta da Ilha Raza)"m sen, inclusive o fita , azul da

ricios cto próprio ,rsporte,

PAU,LA RAMOS X, (AXIAS
homenagem à n()Sc.'�' Mari- competição, 2.0 .- "Pinguim"

I A lestada castigou e cas- nha de Guerra, Que marcou -Ie "Valter von Hustschler:
Ligou .Ibem. A� equipes de , também o encerramento orí- )ceuno: 1.0 - "Procelárta"
ram tudo. Lutaram o dia Na noite de sábado em Joinville, foi realizada a

cial d I te d I d F- d
'

V C
-

tari d
�1 ai mpora a ve eira e 'emane () Pimentel Duar

nartida entre Campeão e ice- ampeao ca .armense e .

_. ,�ai'Íoca, 'o "Ninotchka" do te. '2.0 "S",ro'aco" d'; Ebert
195n. O conjunto pra'iano não conseguiu a vitória que

. b', '''! '

.

'K J
,1il'ista Peter Siemsen con- Chamoun; Anão de Oceano ,o

almejava pois tombou diante do a lvi-negrc da i.:"�aI}, ies- ,""

quístou a fita_azul. 1.° - "My B(ht", clt' Frank
ter pelo marc3!dor de 2x1.

Sábado a noite, o Paula Ramos terá a oportunidade , ,lI'ravis. 2.° "Ailec'n", de Fre,

de df'.sfol'rar'se e demonstrar' .para o público esportivo i"LORIANOPOUS DIA 22 DE ,ben Schmidt; G�anabara
da ,capital a sua atual condição, preparatória, para () ,fAN,EIRO

o

o 1.0 - "Bem-Bom", de Luiz

iógos semi finais do éamp'eonato estadual. Além do maÍf Em r,eunião dos associado:; O'iveira Passos, 2,° "Chung"

(l tricolor pl'aiano, vai tentar demonstrar para o público 'da Associação Brasileira de IV", de João Carlos, Santos:

ilhéu auuele padrão de jôgo bonito, vistoso, prático € Teleiros de Oceano debateu- 'Ugh1ming: 1.0 - "Osprey V",

objetivo
-

que apresentava quando conseguiu o título m? ·se a realização ou ,não df,,-I de Erik Schmidt,' 2.° "Stra_

ximo do Estado.
.fI Regata Oceânica Floria·, t,us", do Grêmio de Vela da

l AgigantOU-se porém o va_ nópolis-IMo, de 400 milhas. I EscoLt, Naval.'.or dos caçadore,;:; que lu.
,:vIuito �mbora anteriormente Os 'Snipe,g. foram Os únicos

[taram ,estoicamente para não
,--

-�--"-------�,�.- ...- .. - -

o an1Jblente va1recesse con_ a montarem. a boia do Mag-
----

)t:'��:'�'��sfeio�o���:�. �� I. �,�',�.'- • ••'.MA DA" ;:�:�n;ad��'�:�od�n�:��:; !;::�L;:;�'n:�m O:'H::�: SERA' EM SÃO PAULO IA LUTA
\.iue torneio porém ,r.,ão exis_ ,�� ,.I*lft&.I,_���,�__ '1esta reunião a mesma forl Sharpies compal'eC�r<lrú. JOFR,E ,X" HALIMI\t�m estes "arrulhos"? .

_ .'e l�antido a data de 22 de 1 Nesta clas,se, foi a se.guin_

I Graq.:ls a atuaçá() dos j1.Ú- , ''''FOR'''''
�---�- 'JaneIro j.hra a partida. te ,1 classifi'cação final: 1.° RIO, 15 (V.A.). Assessora'do pela Empresa

Iles Professor Martins, Bu.by -==:::--.� '1 .,., __;,__----,----�'- . Outro assunto debatido foi - "Vikhlg", de Axel Scluni- PODEMOS ln'formar com ,Brasileh'a de Desportos, Par-

�3,j,g,enlbarch ,e ten. Ledeny -;-.- --=----- a criação de U/xa série de dt, 2.0 - "Cliper", de rngo segurança, e�tar p1'àtiLbmen. ,na,ssus já marcou, 1:!m prin_
!Mendonça da Rosa, :foram O troféu Invicto CARLQS !que o públiCO tdentificou co' l·e.gatas entre cariocas e -?roborskL te Rssentada a realização, cípio, a data do combate,

'Jesca!radc.s OS segui.ntes re- jBONETTI, contlnu9. em dJ.s.. mo "o homem do covanha_ paulista.s, contando de pe- Os joven" da clas�e Pin- {'m nossa capital, provàveL que será no dia 24 de janei-

I.mltados: puta pelos clubes de todo o jQue", com números reaL iquenas ,pro\tllS. (' possível- guim não 1"aÍl'am f.� barra da
1
mente no próximo dia 24 de 1'0, vespera da da�la de funda-

IEQUIPES Iterrl�o catadnense. Com Imente sensaciOOlats.
mente até trian.gulares, nas Guanab8ra, competindo em janeiro, o 'grande enclmtro ção de São Paulo. Tratando-

11.0 Lugar _ MOURUBIXABA � derrota. do Hercilio Luz di- ! ' x_X-x ,águas r.!e Ilha Grande ou águas de Botafogo. Nesta pelo título mundial de peso- se de vespel'a de feriado, ha_

\_ Vitor, Hugo, Baiano, Ju- lante do P1erroviádo o duhe , O ,barcQ, AusU .. ! deverá
,Ilha Bela. A Flotilha da Gua- classe, OS re,sultados foram:, galo entre Eder Jofre e' o iVerá facilklade para aquele"

1]0 e Antônio'Mendes. ltercllista interrompeu a se- <ser proclamado. oficialmente
,naU;ra achou Hcel'tada a 1.0 - "Pingo", de (brIos Uen

I

fr8lncês Alphonse Halimi. :que desejarem locomover-se

!2.0 'Lugar VERMELHINHA _ :rie de invencibilÚlad€ atra_ o venc,edor r.!a (primeira vol.
.realização 'e consultará �" rIque �el:h.ior, 2.° - "Faísca' I' Esão sendo levados a e· das cidades vizi,nhas para n.

i::félinho L!.l.ng·, Erico, Lauda_ :vés,c.JJ. qual aparece como o ,ta a Uha, uma vêz que o
,Flotilha sôbrc' a' data possL ele RU! VIeIra. feito os. e:':ltendimentos ne_ capital COI� o objetivo â'!

�:'es" Gabriel e Ari. !grande catndidato ao troféu ,barco Gavião deverá 'ser
;velo Provàvelmente esta será I cessários, havendo a maio] assistir ao encontro maxi-

13.0 Lugar PINGUI!>.1 _ Agora, portanto, restam a- ,drsClassirlcado em, virtude'
,a da a.bertura dJ. temporada "FJORD IV"' V_ENCEDOR I boa vontade por p'Jrte ,dfli' mo da historia do pugilÍF\_

u'l'ldl' 'E t M
o

D'
_

pena (l' d'd"� I
da ABVO do Rio., Quando �e D.� LA 'PANELA : autorI'dade" e rio prApI'I'O go- mo su' l".:lmericano.

,n ,'rnes o, oura, Ir-: s _OIS ,can I a""s pe a 'de te]' usado a vela Daco
'O � � V'

I�eu e Telmo. 'poss.e do troféu. o. MaTeílio quando somente era penni-
,realiza a regata: Rio·Colégio vernador Carvalho Pinto ern I 'O empresário de Los Âll-

!INDIVIDUAL
"

Dias 'Que prossegue lideràndo ,Udo a vela de algodão.
I�aval, ou seja em fabril ou Buenos Aires. 14 - Apó� dar ao promotot; eallforn:- Igeles terá proximamente

11.0 Lugar -: Vitor Cardoso 'o ,certame 'esta-dual, béin .(0-
"'-X-x

maio. quase 30 horas ce regata a, ano, George Parnasl<us r... uma entre-vis-ta com o gover-
....

•• d" l'
'

,

/--; O MELHOR PESCADOR mo, a representação do PaI- ,Com remadas 'fipmes e rl�
, .la lClona regata Dár,s'ena iacilidadr�l e garantias ne' ,rador Carvalho Pinto, a

lãugo e Wildi empatados no Imeiras que s61?;ue de pe�to "NINOTCHKA" O FITA- Norte-La !I'jtnelá, de 196 mi cessárias a tão grnnde en'., quem será apresentado pelo
, , timad. s, o oito. ;gj.gante e)c) A:Zr'L Ih

o

f
.'

-
,

)'0 maior ""eixe 'ao seu antagonI's"a
lU as, ' 01 v,encida pelo '''FJ'ord ,pl'eendimento.

•

coronel 'Saguas, pre'sl',dente
" .... - .'

"

V<. ,Aldo Luz, cO:OJseguiu superar
-

IiVitor Cardoso com a maior i x_X-x fV", de.6:?rman Frérs, termi- ',Ainda com referênci� a') da Federação PaulisJl de
'com grande vantagem ao A pr M' '1' D "and I 1

Ivariedade de peixes A+'" \ri' ,

ova arCl 10 ias 01'- '.. o em fieg,wn.do o fl'nI'ster' oca do combate tudo indl ipUgUI·o�Ino. Icom o obJ'etl'vo
_
.' "e o proXIm'Ü "la 15 de 'MartineÍli que ao 'que ncs

. I"" "

'�Iélinho Lang 'com !a. MAIOR 'dezembro o sr. Moacyr Igua-
,ganizada e J,1,;ltrocinada pc- re "Tango", de Martin Ezcu_

.

ca que será o Ibirapuera I 'de obter do governador a

,_:}AROUPA temv ,la SUveI'r t'
,..r..receu não conse'1uiu "vL la Federação :,

Metropolitana ca, e terceiro o "Farallón II", '€,'s:colhido, pais a realização palavra Ofl'cI'al do Eso tadoo 80_'. , J.." --
o, a, el'a qU€ :rar" :no mom�nto preciso, d

.

d
.

C'Iugo com o maior Méro. apo- ta f o n m d '-tI 'ta '

' e Ve�a foi 'disputada em e Guillerrqo Decker. La Pa- '0111' local descoberto" come' ,bre a l'eferl'da promoç'-' O.i -, "'t 'o' e ° 'cr. e devido ao descontrote 'geral
u,

GUARNIÇõES que será considell..ldo como ,jos rem-adores, () 'que Influiu
,sete classes,-t-endo a Snipe a nela é um farol' sit4fa,do mas o Pacaembú, aJa1'l'etaria ir: �ntes de mais ILda, sabc:o-

Urimeir<1; l�l,g3!r foi dado a. o CRAQUE DO ANO co.n 'decisivamente para a der.
Pinguim competido em dois, águas de Montevidéu, e fOi' 'finidade de problemas dos 'do�e que Parnas·sus consi-

que conduzia a .eqUipe ven- ;forme a determin:açã� d� .rota por grande 'vanta:gem
outros difere3tes percursos,: rondado com pequena vanta- mais delicados'. dera condição sinequa non

'J.edol'a na 'embarcação FIo- !d1reto�' proprietário àa' , x X-x
. enquar.to· o,s Lf.:ucos maioreR

I
gem por "Tango", tendo cem

r

!sua 'autoridade para cobraI;

;�'mha compostfa, 4QS seguln_ !�pot-Press, que organIza os Hercílio LUz � Metro I ne-
,ganhavam, o:;mar alto con_: metros na esteira o "Fjord 24 DE JAN'7mO taxas das rádios que prete�_

'.e,<;: Comandante Afonso. Ca.- CRAQUES 00 ANO, em 'todo verã lecW' pO"d t011llando a Ilha Raza. IV". dam
o

transmitir o ,combate,
',alheiro, mais conhecido co- o Bí·asi!. Porhnto vamos 17.0,...,,0 ttlL prl' n!r .0 caml�' a �ô percursó prlndpal çla I
, O t t M

''" "'" s.' 1 ,rIra reO' ao. em
mo s an a.m, oura Ferro, ,aguardar alg'uns dias: pail_. ,um préli

- . "'t, ,

,; 'Dominone Iq
,

j'
o· o Que sera lavaco

_,:,
.

_ .. •
ue se a c?nheCldo o. nome \,)rovàvelmente na capital cio

,'1. vice-campea fOl composta :do melhor Joga.dor de futebol -'Estado 'sto de'd
'

,

'1 .. C d te AI d

'I'
. VI o aos -gra-

'. os amigOS O>lnan an '

.. 'o aro em nosso Estado 've ac nt· t
'.f. miro Joni e Alberto :-1' X

. s () ,eCl!men os Que se

,.. '.. '. . I, X_ -x 'registram últtrr.lamente lá
'�omo 11re1111OS foram dlStl'l- � O� esquiadores do clube 'p,�lo sul
\buida.s medalhas e duas lPiraque da Mar{nUl, do Rio

I' <To�lnvia, nada de oficiaL
Iplacas de de prata para '8e- de 'Janeiro e-st'veram re a t, b

.

,
' ." _ '!ne:n ,e fle sa e

Irem colocadas nas lJ:Jaleei- ,pl'esentando para o públLo' o',
x x-

Iras. ,em notá·, _ f _ x

. velS, apr,esentaçoeR Pe!a Ql:línta vez em J 960
IPEIXADA <n.a ,bala sul «ta" -capital cata-' a equ�pe do Mancmo D1'a:'
':;egundaAei,'a foi oferecida 'rlUense S'bad . I ':i

'J)elas (!Quipes ,a nossa Ma.- d
'.

t� o, Os '�squla_, consegue vencer 8. esquadd_
: ores .

es v-erWm treinando, do Cimen-port pela conta-
1'1nha t;:!' Guena, ImprenSla na bala �o.rte, oportunIdade: Igem de 1 X O, notrundo-se
,e convidados ,um j3ntar 110S {em que tlvell'los a ,satisfa.ção 'ain<la aue os I
(Veleiro!' da Ilha), Ni"sta oca- Ide I.:compal'lhar d-e perto os

I

cretnl
- o

d
- tgOdS q�e de�

. 'I ,'Cl n ao . erro a 'Os clmem

l'e�c;.
' movimentos dos atlétas. I portlnos �ão consignado;I"iao usou da palavra o Pr<l- lOque mais nos im')res- nos llt,· - .

"e 1i I t·
..

"1 /
� t _Imos ffi'tnutQS da par-

'i �scr _va·r lns q�üe dlscorreu i ,s onou foi Heitor Tab-orna ticitl..

______________________,_,., ,__._.,l". __��._•• �
_

..:-�

GUMAlí,�JA

(nteíro contra as águas, con

�ra o mal' contra o 'vento e

'linda contra o azar como

i:conteceu com a Vermelhi-

\ lha nossa simpática. c,oncor

"ente: Os resultados foram

ftacos hão resta dúvida. Pa_

\;'a o.s nossos costões pisco·

I,os a ,soma ,d(i) pontos
tingiu um resultat:lo irl'i

f;órios.

l
I
I

Prossegtiin l1a tarde de sábado, o campeonato ama

dori1'ta de futebol com a realização ,cie mais dois cotejos.
\;a. 'preliminar hateram-se em luta as representações do
\ ufltria e do 'rreze de Maio. Sl1rpl'eendentemente a

'q.l1ip� tl'€zii'.ta não foi além de um empate sem abertu
',u de ," ontagem, pois .inha de cOllsagl'adol'as vitórias
,e�te returno frente ao São Paulo c contra o Tamanda
·é', ronbmdo inclusive a invencibilidade do onze piriquito.

�o cotejo de fundo. o Tamandaré voltou a fazer as

"use:; com a vitória ao vencer o São Paulo, que decepcio
na totallncRte no returllo, pela cont:::g-em de 3xl.

O líder do rampeonato é o Postal Télegráfico com

'3 p,P, seguido do Tamandaré có.m ,1 p.P.
�

VITORIA DO TAMANDARf' NA PRELI-
, I

,MINAR. DO JOGO AUSJIIA X TREIE

,
,

Números do (ampeonalo �a 2.a lona
Com os resultados de domingo: Ava! 2 x Ftguei

I'eme 0, Marcili., 1 x-Cimenporf O, Carlos R�naux 3 x

Paysandú 1 e Palmeiras- 2 x Olímpico 0, o Campeonato
te Profissionais da 2a Zona passou a ter a seguinte fi,
-Ionornia :

CLAiSSIFICAÇÁO POR PONTOS PERDIDOS
la lugar INVICTO - Marcíllc Dias, com 5
20 lugar - Palmeiras, -5
30 lugar - Carlos Renaux, 7
40 lugar - Figueirense e Olímpico, 11
5a lugar - Avaí, 13
6° lugar - Paysandú, 14
7a lugar - Címenport, 16

TENTOS A FAVOR
Mardlio Dias .. .. " .. .. .. ..

Carlos Renaux .. .. .. .. .. .. ..

Palmeiras .

Paysandú .

Avaí '

.

Figueirense .. .. .. .. .. ..

Olímpico .

/
.. .• ..

Cimenport .

28
24
22
19
16
16

-

16
12

9
13
16
16
20
22
23
34

TENTOS CONTRA
Marcílio Dias .. .. .. .. .. . .

Carlos Renaux .. .. .. .. . .

Figueirense .. .. .. .. .. .. .. ..

Palmeiras .. .. .. .. .. .. ..

Olímpico .. .. .. .. .. ..

Avaí .

Cimenport .

Paysandú .

"ASTRAL" O, PROVA·VEL VENCEDOR
,

DA "VOLTA DE ILHA", JA' QUE
"GAVIÃO" D!EY:E,RA' S'E'R

DESClASSIFICADO
�.!

Muito embora ainda não se conheça OS resultados
'fic'ais da competição velística, oceânica, realizada em

oruemoraçào a Semana da Marinha, podemos divulgar
ixtraoficia lmente que a vitória deverá caber ao barco

\STHAL. seguido de TORó e TANGARÁ em 'terceiro.
) b.uc o .PA:'\fPO dealstiu da prova por avarias, o mes

�10 ,1 'on,tecendo com Quito. O bal'<::o GAVIÃO, que che
:0\1 em primeiro lugar, deve estai' desclassificado pois
,10 regressar, utilizou"se da vela DACO quando o regu-

'lmento ;H'evê vela ele ALGODÃO. Convém ainda ressal
ar que o,; OUt'l'OS não con�eguil'am cumprir a volta a

lha l()nf6rrne i'e e';pe1'a\'a. Todavia, os barcos realiza'

'um dois }JcrCllJ'SOS isto é do Iate à .Ponta das Canas e

'aí até a Ponta do Rapa, ida e volta. Portanto,' vamos'
19uardar a de. i�ão para divulgarmos oficialmente o

:enredor da I Voita a IlIUl.

, P A R T I .( I P A 'e Ã O
M,arcio .

Collaço e exma. espôsa· participam às
pessoas de suas relações, amigos e parentes, o nasci-

mento de sua primogênita GISÉLE, ocorrido l'
d

no {HI. 11
o corrente, na maternidade Car;o>l Corrêa.

A RAINHA DA8l BICICi:Êns, 3r·ha.se apare- II
I' lháda pal'a consertos, reformas e pinturas de I
" qualquer tipo de bicicletas e triciclos, rOlltando II
1/ pal'a isso com um corpo de mecanicos e pintores ii
II altamente especializados. 1/

I!
'I

-\-

Precisa-se de Empregada Doméslica
.

Trata,r"'CALÇADOS TR�S"GARôTOS : RUA TE.
NESTE SILVEIRA NO 15.:

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EPEL

Prefeitura Municipal de Florianópolis
,DEPARTAM,ENTO DA FAZENDA - RE.STOS A PAGAR - PAGAM,ENTOS EFE' JUADOS EM 1960 (

CONTI�UAÇAO ! Loris Corsiní
DIVERSOS: I Muria do Carmo Cardoso de Freitas

36.700,00 I Maria José dos Anjos
2.000,00 I [1'ls. Pagto. Pessoal Contratado

187.547,50 I Dl'. Spyros Dimatos
3.400,00 i Walter de Ol ive irn Cruz
4.363,10: Va lmorel de Melo
Ll. ROO,OO I Djalrna Ferrari
/1.106,50 José lia Maria Termes
3,000,00 I Roberto ,I. Martins '-e espôsa
1.099,80 I'

Orlando Linhares Sobrinho
2.606,60 Osvaldo Meira
7,500,00

I
Zenaide Nunes de Afonso

�. 373,20 Tereza dos Santos Teodoro
32.000,00 I Zenair Maria Farias
2.250,00

I Z�élio Hugo. yalente .

1.500,00. Dí lma Porf irio da Silva
5.080,00 I Antonio de Pádua Pereira

2'1. 000,00
I
Claudina Ortiga Lisbôa

3.000,00
185.500,00
6Ll.180,00
9.150,00
4.%0,00
11.370,00
117. �n8,30 Asilo de Mendicidade Irmãos Joaquim __ .

6.000,00 Coral Sta. Cecília da Matriz do Estado
.6.625,00 Pensionato Imaculada Conceição
6.000,00 Asociação Desportiva Vila Nova
1. 8:13,30 ,;ardim de Infância Santa Catarina
8.503,50 . Sociedade Carnavalesca Granadeiros ela Ilha
600,00 União Espirita Discipulos de Jesus

15.000,00
G.OOO,OO
2.000,00 I
2.200,00 .

3.000,00 I PAGAMENTOS AO OPERARIADO:

8.739,90 I /.belardo Octacílio Gomes - Intendente

3.050,00 I Antonio Antunes da Cruz - Intendente
14.000,00 Firmínio F. da Silva - Intendente

.

12. ooo.oo Juc emar Hugo Soares - Intendente

9.900,00 VIanoel Dias - Pagador
19. noo,oo Francisco Germano da Costa - Intenden te

14.000,00 isauro Veras - Intendente
7.200,00 José Fernandes da Silva - Intendeu te

2.200,00 Mauro Luiz Espezim - Pagador
3.100,00 "':dual'do M. da Natividade

19.200,00 .vIa noel lVI. da Costa ..
2.0000( i'ertuliano Brito Xavier - Intendente

2.000,0,' Nalc1y Gomes
6.000,0('
2.000,01
8.500,0(:

1R.OOO,0(
g.800,0(
8.800,Ot
3. OOO,O�
7.600,Ol
3.200,0\
Ll.000,00

PAGAiVIENTOS
Da lmir Ro:ol1f\
José Mm-uns Junior
l\'Üu'io Lôbo - Tesoureiro
'José Ilig ino Mn rtins
Adelaide Souza
Arlatie in Lourdes de Melo
Alair Pereira da Silva
Dr. Alamir TI. C. Farias
Antonieta Erotides ela Silva
j\ ri Chaves de Souzu
Antonio V. Jacques
Adr-iano Alexaudrin.,
Braz Valentim Cunha

A

Daniel

Carolina Inácia de Jesus Hcrdt

Cipriano M. da Silva
Dilma Lúcia dos Santos

Edni( Gomes Ferrão
k:l'Lo Borges
Fls. Pagamento Pessoal Contratado
Aluguéis de Casas - fls. Pagamento
Fls. Pagamento Fiscais Cinema
Fls. Pagamento Serviços de Enfermagem
Fls. Pagamento de Fiscais Cinema
j;'1s. Pagto: Extrannmerárlos Mensalistas
Heleno João Nemés
Eilda Cunha
Jlda Ro",), Silva

Iplacides Ana da Silva
}r€110 Bitten::ourt
Julieb M<1I:ia Vieira
Jüc!r:l Lin hn res Lôbo
José .João Lehmkul

Lucv Martins
Luiz David Alves
Luiz Candido de Castro
Le"ndl'o Vieira
Natércia Lemos Muller
Nicolau Muasi Netto
Newton Djalrna elo Vale Pereira
Pedio Nicolau Prim
eauio Kupka
!1ení Machado
Raul Comicholi ele Oliveira
Roberval Lobo
Rubens Lange
Seliast iâo Lúcio de Assis

V va. Aristides da Sil 'la
Vva. Rômula Soares
Valdevino Brasil

Vva, Etelvina de !Souza Qu ei roz
l ir. Almiro Caldeira de Andrade
Dr. Armando Va lér!o de Assis
Antonio Cunha
Certrudes F'ran_isca Antunes

Hilário Manoel da Silva
Joaouim da Costa Bastos

Cel';ino dos S'á'nto,; Botelho

Judite Santana Fernande,

15.000,00 Ioda Cerlack
4.000,00 W;:dhl' Almeida

4.800,00 I 10:,(' Manoel Machado
397.433,10
6.000,00

11.7H;;OO
5.599,80
80.000,00
6,875,00
15.000,00 Total pago do Func ionalismo em atrsz., Cr$ 6.R01A55,30

700,00
2. QOO,oo'
4.325,00
3.000,00
2.300,00
3.000,00
2.229,80
6,500,00
70.000,00

30.000,00
5.000,00

1� : ���:�� P A R T I ( J P _ A ( .Ã O
..

-

- ,

20.000,00 Otílio Lisboa e Sra. Maria Ramos Lisboa, particl-
'5.500,00 parn aos .parentes e pessoas amigns o contrato de casá-

101.330,00 :nenlo de sua filha Lourdes Maria com o Sr. José

18.000,00
18.000,00
4.500,00

TOTAL . CR$ 1.600.705,40

TOTAL CR-� 576.8l2,00

U.M PRESEPIO DENTRO
IDE TI .. ,-Escreveu: BEATRIZ

Está chegando o tempo de
Natal. E quanta alegria êle
nos traz Lo coração. Tôdas
as nossas tristezas desapa
rece.n, todos os nossos pro
blemas são resolvidos. Tô ,

ela a nos�}l vi-da transforma
se em poesia, e esta poesía
num canto de Natal.

Mês de dezembro. o mês
mais fabuloso- d(� ano: Du
rante o ano inteiro procura
se fJ.lguma coisa e a eneon,

trames no Presépio. o amor

de Deus pela humanidade.
Dezembro o mês dos sorrí
sos e da alegria - ansíedads
e espera. Dens,'fe'ito homem,'
nasceu neste mês ...
Antes de êle vir (Jo mundo,

José e Maria, andaram ...

andaram. " em busca de
um lugar para descansar.
não encontraram senão uma

pequena gruta, fora ela ci

dade, onde Os animais fica
vam guardados durante a

noite. Os .homens não tr,
nham lusl:l.l' para êles. Isso
aconteceu há quase doír mil
tl,noS. E os homens. '�J-0 são
Os mesmos, mas continuam

.

a não ter lugar em seu cora

ção. Será flue tu também
.

\
não terás um cantinho para

l� "Os Trêr"? Será que tu Vos

preparar o teu coração para
receber Jesus? O teu cora

ção será teu Presépio nêste
Natal. Será míaravllhoso l
'Tu não achas? Carregar em

todo lugar que rores um

Presépío contígo. Sentirás
uma coisa fóra do CU:11um

dentro de ti. Tt..la, fronte es·

tará mai� brilhante e teu

coração resplandecerá de
Luz. A luz do Presépio ...

PAGAMENTOS A ENTIDADES BENEFICIENTES
E RECREATIVAS:

TOTAL CR$ 176.830,00

6.180,00
93.180,00
77.230,00
23.090,00

1.481.608,00
87.450,00
151.020,00
48.640,OC

4.797.976,50
1.600,00
4.500,00
4.920,00
G.500,00

TOTAL CR$ 6.778. 894,5(

PAGAMENTOS AO PBSSOAL
CONTAS DA CAMARA:

E

3raz Silva
Wilmar Philippi
.slvaro Millen da .Silveira'
Izaura Xavier de Brito

282.632,00
189.000,00
46.080,00
18.600,00

3 LOJAS A SUA

PAGAMENTOS AO FUNCIONALTSMO�

. RESUMO DE "RESTOS A PAGAR":
c-s 5.656.051,50

176. 8�0,OO
G • 778. 89/!,50

G76.812;00
1.600.705,40
6.801. 455,20

Pagamento ao Comér. ío
Pagamento a Entidade Benef'lcientes
Pagamento ao operariado
Pagamento a Câmara Municipal
?agamento Diversos
Pn.[�·;tmellto ao Funcionalismo

TOTAL CR$ 21.5!Jô.74S,60
Contadoiia Mnn icipal, em l.0 de Dezembro de' 1960

ALCEU C. DE ALMEIDA
Chefe de Secção

=ti';�;:,\,·��.";';��;Ç���t��ft-"""";h�""!J.:;-�"_'.'
. �_ ... \..�4'��up:-����,�,,�-.,{.:<í:.�� . -�. '

Cúrcio.
Vva. Jozefn Cúrc io, participa aos Parente.� e peso

-oas 'amigas o contrato de casamento de seu filho José
:0111 a Sta. Lourdes Maria Losboa.

Florianópolis, 13 de dezembro de 1960.
._---------_._---

VfN'D'E-SE URGE'NTE
Motivo -transf'erência um fogão marra Wall ig, uma

cama solt airo, uma :penteadeira com espêlho, uma ban

queta, um bidet, um porta chapéu grande com espêlho,
uma mesa para rádio e um cavalinho de madeira para
crianca de 1 a 3 anos.

'l�rat'ar à Rua Dom Jaime Câmara, n.? 4b..
.

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

REPORTER FOTOGRAFICO
AMILIO N

Reportagens: Reuniões Sociais - Casament os
- 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.

DISPOSiÇÃO
ais. MlFRI, 6
FLOBIANOPOIJS

15 DE IOVEM.ORO, 1405
BLUMENAU

'RAJAMO, 23'
FLOBIANOPOJJS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O .STAUO" O MAIS ANTIGO lJlAIUO VI SANTA CATAHINA

PARA lHO

Op,r&96" - Do.n.... 4e 5111J10-
ral - Cl{nlo. d. Adl1l�

CUrlO de JIlIPlolaU,aOio 110 1l0lP1-
U,l dOI Slrvldor.. do .nuo.

(Serviço do prot. M.rlano d! .ln.
drade). Conan!t ... : Ptl. manhA DO

Hospital de Carldad., 'A t.rdl d..

16,30 horal em �Iant. no COMUl

tório, à Rua Nunu Mach.do. 17,

e.qulna d. TLn.dena.. - T.I.,.

2766. Re,ldêncla - Rua .are.
ohal Gama D'BO'. D,O 141. - TIl.

•no.
--------------�'�

DR. WALMOR ZOMER

GARCIA

IllplowlIllO pela ,..au.lClad. JlfI01C!,
lul de .l(8dLoln. da Unlyfl!'tlClaa.

do BrU1J

Ex-Interno por CODOuno d•••..,_.
'!ldade_lI.col.. (alrvlOO CIo pro'.

Oct,VIO Rottrlgu.1 Lim.). h,
lnterno do Serviço a. Clruril. ao

Hospital I.A.P••.T.C. 'do RLo 4.

Janeiro. ,MédIOO do BOtPUal 41

Caridade I d. )1I'lrnldl4' Dr.
Cariai cori-••.
DOENÇAS n. a.NUO.A!
PARTOS - OP.RAÇOIS -

PARTO SIl. DOR "lIa m6\04ol
Pllco_profUlI\loo

Conlult6rlo: Ru. Joio PID\o II. 10.
dai 16,00 àI 18.00 hor�. A"lldt'
_ horu maro ..d.... TIletolltl
8086 - &1I111Inol .. : ali. aln,ral
lllUlncoun a. 111.

CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO!

Dr. Hélio Peixolg
ADVOGADO

Escritório - Rua Fellpe
Schmldt nO 37 - 2° Andar -

Sala, 4.

Residência Alameda

Adolfo Konder nO 17

Caixa Póstal toe.

Telefone - 2421

r-iNSlNO.",...
A VENDA NAS

BANCAS DE IORNAIS

E REVISTAS

OH. I.A UMO IlAURA
CLINICA elJUL

E·'pecl"l1lt. em moi'''l.. aI II"
"tlOr.....1". lHtn"rl... Cura ra_

1trH.I ,1':ld 1nrecçôel ag:udu e art
nH t\1. a'O .. o�riilb0 itSo1to_urlo,rta
.m ombr. OI 1<010.. DOlno'" do

"oHé lho Dlge.tlvo. <le .lPtm.

nerV080. Ror.rlo: 10',1, "I II e

2't., àl .� horu COMuU6rlo:
nu" T!radpnt•• l' � 1.0 andar
�� Fone 824ft. R••ldln01a: ...
L"0erdli COU tinha, 11 (Clijou...
i!; IIJ illl h. ',.OIU ••4•.

Endereço: Avenida Mauro Ramo�, '2H6

(Praça Etelv.lna Luz)

a�� .. .. _ .....----- -�-----

A P R E N DA' I N 6 L E S

1!ª!!i�ª�_�r_�r9J!�!i_Q!I!!i ,CO� r::�:������I�:�!�;;en
OR. BENRJQUB PRISCO DRA. EVA B. SCHWflDSON BICHLER ·xno:.:�";'U"�$S"""S%$%·"!:SS"S$SSSSSSSSSSSSS;'S'

CUNICA DE SENHORAS E CR1ANÇAS
C E. VIE'GAS ORLE

Advogado

p' 10 - Disco Dance com atrações.

I I

" 17 - Desfile das Estacões
•- •••••"••••••••o•••••••Ot.................... "2 "S

.. " I f t'I', .

I
.

r T U D I O J U R
'

D I ( O
i I " 3� = Ba�;;e�e ��'l:� I a parür das 15 horas.

J I : I
C1IB�. -- Traje a ri�ol' - Cavalheiro, ISmoking ou

:. Summer. Senhoras ou senhorit'as, \·(!�tido�;

Il,'
I

I.
MaurIcIo dos ReIs �- advvgado �. c-ompri'do:; rigorosamente.
Norberto Brand - advoladi) : ,-------- _

Advocacia em geral no Eslaril' d('.E TACOS DE :LUXO - ComunicaçãoSanhJ Catarina : Industria de Madeira TACOLINDNER, estabeleci

I :. /. ("� .em J

o. i:lVille
informa _a seus, distintos fregl.leses que

Correspondente.!: • INCAS REPRESENTACoES LTDA. estabelecida ne!'ta
INGLATERRA BRASlLJ.A : Praça Ed. IÍotel Royal:deixou de se'!, seu 1'2prCSr[:tan:e.

i
ESTADOS UNIDO:-J RIO DE JANEUW ! Pal'a' qualquer pedido, ilustração ou consulta sobro

I ..
ARGENTINA

�

SAO PAULO i T�COS LAMBRIL, SOALHOS, etc. queir� dirjgil'�se
�i I Ed. SUL AMl!:RICA 50 andar • JIl'etamente a Fabrica Mediante preços especiais.
ij __

Fones: 2198 e 2681 .: Praç.a Hercílio Luz, 270 Fone 332 - Joinville.

i 4! ; (iS O ("issÊ%·ssô"1rUii%r'Gsissô"õ,
'

_� N ( E R DA P É L E ij Ri", ""vó,i,mo, Re"m';i,mo, Pd,ão de Ve.tco,
(Diagnóstico e tratamento) Impotencia, Cal'lsaço, Doenç�s do Aparêlho Di-

DOENÇAS DA PÉLE - Sí.FILIS DEPIl .. \- gestivo, do Estômago, Doenças Epáticas e para

ÇõES - PLÂSTICA ABHASIVA outros males! Não Desanijlle! Peça-nos hoje mes-

...DR. JOSÉ
.

SCHWEfDZON
mo, 1)e não encontrai' nas farmácias da sua cidade

Multi-Plantas - TATUASA - ou

Especies Page

f<:lIpe(:lali8ta em moléstia.. de a1li:� • recto

T"'a tJlDJfl�\O de bemorroídas, fl.tu I•• , .te.

Ckur,ia &Il&l
CONSULTóRIO: - P.ua CeI. Pedro Demoro.

Estreito
------,-_._._---

DENIADURAS INFERIORES
MItTODO PROPRIO

l"IXAÇAO GARANTIa A

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGMO DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE. DO f'ARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENT'OS DE CANAL

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

HORAS MARCADAS - das 14 às 18 noras

RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

ATENDENDO OlARIAMENTE NA

MATERNIDADE (ARMELA OUTRA
SERVI(O DE RA'OS X

Radlolug istas : DRS. A. J. NóBREGA DE OU \'FTI!."
EWALDO J. R. SCHAEFEH

Exames do Estômago - Ve!'icula Biliar - 1'tlnlJl -

Toras: - Ossos - Intestino, etc.

Histerosalpingogralia Radiografia Obstétrk.
(Gr:nidêz) - Radiologia Pedlátrica.

DISPõE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
, SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDERtÇO: Rua- Irmã Benwal'da s/n. õníbus 1 por
ta (Almte. Lamego).

CLlNICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

D-oenças Nervosas e Mintais

I
Angustia - Complexos ;_ Ataques - Mamas

i
Problemático Afetiva e sexual

Tratamento pelo Eletrochoque com unestesta
Insulínaterapia - Cardiozoiorapla - sonoternpta r:

Psícoterapla.
• Direção d.os Pslqulátras -

: DR. PERCY JOAO DE BORBA

1= DR. Jos� TAVARES IRC!CEM ....
• DR. IVAN BASTOS DE ANDRADR

CONSULTAS: Das 15 as 18 horas
:
I
.......o �•••••-

-M�DICO
Assistente da Clínica

Dem:Ol'l'lológica e Sifiliográfira da FaCilIdade de :'I!.edi
cina do Parana

Co.'\SUUrORIO: Rua Trajano, 2!) - l° ando
ATENDERA' DURANTE O lVI�S DE JANEIRO

Apadamenfos: ALUGAM·SE
Alugam.se apartamentos de fino acabamento em

p�·ed.io recen:-construido, com. espetacular visão p1rno
ramlca da bala norte, ponte Hercilio Luz e todo conti
nente. Apenas dois apartamentos Por andar cOntendo '1
dOl'�llitÓl'ios, ampla sala de jantar, bal1heit:o complet�)
cozlIlha espaçosa, terraço de sel;viço com tanque, quarto � W.C. de empregada e garage. Nos fundos ótimfl
praIa para banhos e ótimo local de pesca.

Ver à rua Almi!'ante Lamego c tratar 11:1 Joalheria
Muller a l'lIU Trajano 4-C.

VENDE-SE'
VENDE-SE ótima caSa sita a rua Conselheiro Mafra

170, com bôas dependências, claras e arejadas, fôrl'os" em
alto relevo, soaiho de tacos com desenhos, lustres, glôbps
la�npadas e grande qUintal. O referido imovel está JW
all1lhamento e desocupado para pronta entrega. Negocio
urgenlr. Tratar na mesma com o proprietário a qualquerhora. ii, venda é por motivo de vlageni.

--------�-----------

ED. ZAHIA. :! v ANDAR TELEFONF:, 2248

_____ 'e • ...__._ .• .___ __ __

Escritório de Advoca,cia
Rua Felipe Schmldt. 14 - 2.0 andar - Florlaoópolb
Dr. Acácio Garlbaldi S. Tbiago
Dr. José de Miranda Ramo!
ur. EvlJásio Nery Caon

Questões Trabalhista.'! - Causas cívets, couiercíaís, crnm
naís e flscais -- Administração de bens - Locação e ven

da dt' unóvels - Naturalíaaçâo - Inventáríos � cobran

ça.� .-. ContalJlli(1adt> e!\('I' as, batanços. anatíse .. � Qertclu

LOT
Vende-se ótimo lote, sito à rua Urbano Sa lles,
:1 rei! 40U 1112. ln Iurrnações Edifício Montepio,
30 andar sala 305 - fones 2867 - 3426.

--------�-------- -----

(LINICA DENTÁRIA
r

DH. LUIZ C. SILVEIRA DE SOUZA

IlonARIO: 2as. - 4as. e 6a:3. - das R,30 às 11,30
horas

.

:"a8. e âa s, - das IS às 20,00 horas
D1-: . .JORG!� SEARA POLIDORO

!lOf{ARIO: 2as. 4as. e 6a8. - das 19,00 às 21.00
horas
:Jas. e 5a8. - das 8,00 às 11,00 horas

CONSULTamo: Felipe Schm í dt , 1(1 -- 10 andar
�- "al:t 2.
-_._-_._---------------
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Que :ilguém .disse, operam milagres cura tivos.
Laboratório Veg. Pagé

flua Duque de Caxias, n.O 208 - PÔl'to Alegre
Enviamos pelo Reembôlso Postal ou Aéreo.

( 'SS%SS>\SSiSSSSSS%SSSS%sss%�n,.%X't.f.', 4.","';.
· -.

Dicicletas De�star
-

/'
'

A venda em suaveis prestações mensais na RAI
:\'HA DA.S BICICLETAS, Rua Conselheiro Mafra, 154.

Peças e acessórios, pal'a qualquer tipo de bicicleta,
pinturas simples e jubileu·, consertos e reformas, só na

RAINHA DAS BICICLETAlS, Rua Conselheiro Mafra,
154.

Se sua bicicleta está velha? \lão se preocupe, leve
na RAINHA DAS BICICLETAS, que ela lhe retornará
novinha em folha. Rua: Conselheiro Mafra. 154.

LUSTRA-SE - LAQUEIA-SE - -e

ENGRADA·SE MOVEIS
S�rvi��o rapido e perfeito, tratar com Rodrigues e

Freitas ii rua Conselheiro Mafra, 164 fundos.

a.a C....Hl.u. .afra, 110
r.letQDe 8022 - C,xa . .l"'ostal 189

.D.�r'Çit rrelel'ráficQ i:S'I'AUO

IHa.TOB.
Ilab.u d. Arrt.da Itamo.

G aB .-N T.

VOO'1IIlIO' Fernandea de AQulao

K.DA·rOR.li8
Osvaldo Mello �- Flávio Alberto de Amorim - An-di'-4
Nilo 'faduco - Pedro Paulo Machaóo - Zury Mac.hi·,
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. süveíra Lenzí

COLA80UADOHIS
Prof. Barr e írog Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides. Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira �

?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof .

Manoelito de Ornalla s - Dr. MHton Leite da Costa -

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Waltu
Lanlle - Dr. Af<yr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -
Doralécio Soares - Dr. Fo n tõura ReY - limar Carvalhe
- Fernando Souto Malar - -Rui Lobo - Rozencto V. L1m&
- Maury Borgea - Lázaro Bartolomeu.

P.U B L i C I D .. 9 •
osma» A. Schllndwelm - Aldo "ernanQ� - VirgU10 DlW

1- Ivo frutuoso.

H II]oK.�.NT.\RT.

�k,re..ntaç6.. A. 8. Lar'. Lt4I.
RJO:- Ru. SeDa'e. Dut•• til - •.• '.'ar

T.t 11"14
iS f'uh, Ru Vltóri••67 _ . ., �""',1I.1 n _.

Te" li-8'.'
��.rv1(o T�It'l1'áflco da UNITIID PRBSS (U- P)

AG.N'l'ES • CORR.SPO�DJlNT.�
•• T6CI•• oe .uaJclpJo. r'. �ANTA CATARINA

.lN.NC�.HJ
M .. __ I•• l" ("..aer .. t_, d. aeord. co. I CabeI.....1r.r

l\SSINATUR,'\ .>\NlJAL cns aon.en

A direção nâo se respcusahiliza pelos
conceitos emitidos T'lO� articos assinado-.

L O T E S
Com grande facUldade de pagamento. vende-se lot..

a longo prazo sem juros, sitos a rua Lauro Unhares, 'Pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua

casa, Imediatamente .

Vendas: Edlflclo Montepio :tO andar - Sala 306 -

Fone 2867 e 3428.

._---------- ----�--

I I
DR. SAMUEL fO'NSECA

CIIWRGIAO - DENTISTA
Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal

Rato X -'- Infra Vermelho

Preparo de cavidades pela alta velocid"de
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Consultório e Residência:
J erõnimo Coelho' 16 ---:- 1.0 andar - Fone 2226

Exclusivamente com horas marcadas

í
i

Rua

Dr. Helio Freitas
DOENÇAS DE SENBORl,__q IpARTOS - CIRUROU. -.

CLtNICA OERAL
ConsultórIo: Rua Ce! p�

dto Demoro 1.627 - Esttel

to, das 16 à� 19 boras (aJ la- :

do da F - -mácia do Canto).

Res.: .�alltos Sara,iva.470
- Éstrelto - Fones 2322

8387.

Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta
DR. GUERREI'RO, ·DA, FONSECA

I .

TRATA1VIE;\1T9 das SINUSITES sem operação por
ULTRASO,.'\ e IO;\1ISAÇÃO. - EXj\lVIES dos olhos e

RECEITA de Ó'culos com EQUIPO BRUlSH-LOlVIB.
EXAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO-

I

I DER�O EQUIPO RHENOL (ú�i.co na Capital) OPE-

I
HAÇAO de ""1\MIGDALAS - DESVIOS ele SEPTO e

SINUSITES pelos mais modernoS' pl'O:es�os. Opera em

todos os HOSPITAIiS de Florianópolis.
I CONSULTóRIO - RUA tOÃO PINTO 35 (em

I frente a Radio Anita Garil.)aldi).RESIDIl;NCIA - RUA FELIPE SCHMIDT !)!) _

FONE - 3560.

,

• "-RQUITETONICO
TOPOORAFICO

• DE PROPAG�NDA
• PERSPECTIVAS'
• TIMBRES. ETC.

./

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



''{(.aTADO'' O MAIS ,\NTIOO DI,\RJO DIt S. CA'fAIUJU FLORIANóPOLlrS, Sexta Feira, 16 de Dezembro de 1960

LI'RA T• .I(. - DIA,17 - SÁBADO �IDesfile das 'Eslações - Vinle e Quatro Moças Representarão os Doze Meses do Ano.
,Mesas na Relojoaria M,uller. Promoção do Cronista ",RADA'R", " .

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

Prefeitura de:Florianópolis
Oeparlamenlo

.

da Fazend ·

JViovimento da Tesouraria, em

Saldo do dia 11 (em caixa) cr$ 7.170.694,70
HECERIMENTOS

HECEl'l'A OHÇAMENl'ARIA

12 de Outubro de 1960

PAGAMENTOS
DESPESA ORÇAMENTARIA

Administração Geral
Escação e Fisc. Financeira
Educação Pública

46.195,10
27.250,00
55.800,00

_,. 9.400,00
13.700,00
18 400,00
80.163,00

7.007.689,60

J\-rrecadação 60.346,20

Deposrtante de dinheiro 27.556,80 Sande Pública

t'.erviços Industriais'
Serviços de Utilidade Pública
Encargos Diven·.)s

Balanço

CRt 7.258,597,70 CR$ 7.258.597,70

Dl:";( 'lU.\ll � .\(,'.\.O IhY; ��"\ LDO';
" '

" .' " , ::: '. '. .

'

.' .: : � : : '. '. .' ...
'

� \ 7.007,689,60
.

1. 099 .462,10
Na Tesouraria
Em B.'H1cOS

CR$ 8.107 ,151,71i

13 de C:.ltnbro deMovimento da Tesouraria, em

Saldo do día 12 (em catxa i cf.$ 7.007.6119,60
nF.f'El1TMEI':TOS

tU'XF.IT i\ \lRÇ.Al\1EN'f ARIA

1960

""'1'"

PAGAM1<;NTOS
DESPESA OHÇAl\JENII'ARIA

.

Admtntstrncão Geral 19.200,00
118.293,40 Escf\ÇÚO e Ftsc. Financeira 9.150,00

Sego Pública e Assíst, Social 6.000,00
1:' ,649,00 .@Cluc[\(;úO Públícn 66.200,00

Saude Pública 3.825,00
Sr'!'V. de utilidade Pública 124.325,00
l'�i1i:m'Ros Díversos 44.011,60
Rcccíta Orcarnentárta 1.834,00
Balanço fi. 835.086,40

Arrecadação
\

Depositante de dínheíro

o-s 7.109.632,00 ces 7.109.632,00

DISCntNITNAÇAO nos SALDOS
6.835.086,40
1.099.462,10

N::t ':'esoul'aria
Em Bancos

de 1960

•••• , ;i.

CR$ 7.934.548,50

1IíIIiiiIIii
-

"*'-- _.

I�"�
14 de OutubroMovimento da Tesouraria, em

Saldo do dia 13 (em caixa) crS 6.835.086,40
RECEBIMENTOS

'RECEITA ORÇAM:2NTAR'

�rrecadaçúo

PAGAMENTOS
DESPESA ORÇAMENTAlUA

Administração Geral 63 .400,00
223.537,lQ Escação e Fisc. Financeira. 27.600,00

-�'l' Sego Pública e Assist. Social 2.000,00
19.552,80 Educação Ptblica _;...;.n"12§.;IO... :

,,�.
'

,'Saúdejp'ública '. 1Ó.600,00
Serviços Industriais 20.400,00
Serviço UtilicladEl Pública 3.9 .296,60

i,:'.�,��ª". ,._.�! Encargos Diverso", 85.954,00
Conta de depósito 100.000,00
Balanço 6.691.799,00

Dep�f';tante de dinheiro

CR$ 7.078. 176,30

mSCnlMTNAÇ1\0 nos ',SI'V "OS
N:a Teor .uarja .' ' ,

, .. : , . ,

'1'Em Ban .os ., , ,.,.'

CR$ 7.078.176,30

6.691.799,00
1.099.462,10

CR$ 7. 79( 261,10

....____
--
___

------
EM �-_

[JUALqU[R
VIAG�M
/

IAEREA.

PARA
QUALQUER
LUC·,AR \

�
RUZEIRO·

�·PRAZ

"

- � I 1

\ ,

I

o�ó. � /)/.;'<1- flU"'C'fQ;6',f .(�
�

asSOCiando_se 00 � � 7"",��esPlnto fe t'Magno da Cri t
S IVo da dato.

s andade �. cJt'mula seu' svotos de -FE, Uz NATAl�
TERRA AOS

� de "PAZ NA .

HoMENS DE BÔA
VONTADE"

.'

------"..

OBS. S�RÁ EXIGIDO A CARTEIRA
SOCIAL E O TAI..ÃO DO M�S
CORRENTE.

'I Bicicletas BEKSTAR, a ultima palavra em bl- II

'1,1 lD'icletns, _ encontram-se a venda na RAINHA II,
AS BICICLETAS, em todos 03 tamanhos e pelo I!

" menor preço da cidade. Rua Conselheiro Mafra 1/
II 154. "
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CLUBE RECREATIVO

DE ,JANEIRO6
Tesle Para A'uxiliar· de ,Escritório
A ACARESC, fará realizar um TESTE no dia 19 de

Dezembro para admissão de um AUXILIAR' DE ESCRI.
TóRIO. (Ambos os sexos).

É INDISPENSAVEL: Ter mais de 18 anos e me'
nos de 35.

Estar quite com o Serviç., Militar
Ter o Curso Ginasial ou equivalente
INSCRIÇÃO: Até às 11 hs, do dia 17 sábado no

Escritório Central da ACARESC Avenida Leoberto
Leal S/No - Agronômica,

DIA 15 -

Bingo Da.nçante :..._ às 20,00 horas
DIA 17 -

SOÍl'ée de formatura fios Contado
randos de 1960 da Escola Técniêa'
Senna Pereira. .,

DIA 25 - NATAL � GRANDIOSA SOI
RÉE CHIC DAS VELAS - APRESEN- .

TACÃO DA FAMOSA CANTORA DA
RADIO NACIONAL E TELEVISÃO _

"NEUSA MAR'IA".

ESTREITO

PROGRAMA Dl<,; FESTAS DO
M�S DE DEZEMBRO

Negocio de, Ocasião - URGEN'!
VENDE-SE OU ARRENDA-SE [MEDIATAMENTE

A CH.URRASCARI,A DA LADEIRA - úNICA NO
CENTRO pA CIDADE - RUA DEODORO.

TRATAR NA MESMA.

P E R ,D E U - S E
A Cautela 11.°) 1 038/59 (grupo jóias), emitida pela

Carteira de Penhôres da Caixa Econômica Federal de
Sta, Catarina, em 27 de abril de 1959,

ALUGA-SE
Aluga-se uma casa. em Barreiros, à rua Moura,

n.? 78, por Cr$ 3.000,00,
Tratai' com Bernadette Carreírão, no IAPI, Edifício ,

IPAiSE, 2.° andar. ,

.J

r.i' ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ranlino Búrilo- Estarrece lssem�léia: ��Dta�elD em Do�ro �e Man�ato Eletivo
NOVOS CARGOSICRIADOS PELOS GOVERNISTAS - E. CAON: ELETROBRAS NA ORDEM DO DIA - ENCONTR'Õ DOS
PORTO ALEGRE

Na sessão de 14 do cor

rente, a bancada do govêr
no continuou sua faina de
criar cargos, coneeguíndo
maioria para aprovação de
projeto. que aumenta para
mais cinco os defensores
públlcos. Foram aprovados

LÁ"SEI SE E"

Ora, nêstes conturbados
tempos, nem se pode dar
uma voltinha. Os inimigos
estão pOT tôda parte, e co

mo de praxe, não mandam
jlõres, nem avisos; quanto
mais, os inimigos de casa. ,j
Foi o que aconteceu. ao iliI

Imperador de tõâas as

Etiópias, Hailé Selassié. O

I
soberano veio visitar o Bra- J
sil, dar uma voltinha pelal
América do Sul, e puftll
Perdeu o trono. Seu. filho,"j
príncipe setassié, deu Q gol-
pe de Estado, desbancQu Ou

destronon (jica melhor) o

pai ausente. Até parece coi
sa de cinema!
Em São Pauto, joi qUe o

barbudo soube da trágica
notícia. No corre-corre, no

[eriniuir da crise - dizem,
um daqueles almofadinhas
do ttomarats, joi aos apo
sentos, todo trigueiro. e. li,

qeiro para comuruear o -

ocorrido, batendo na: porta,
Indagou:
_ Saudações, saudações ...
é aquí que descança Sua

Magestade, sereníssima, 1712-
peraâor da Etiópia, çranãe
País amigo e irmão? J]: aquí
que se instala a corte de
S. M. Hailé Selassié?
_ Monarca! Magestade

sereníssima. Etiópia, Selas
sié .. , SEI LÁ SE 'É! - re

trucou o próprio, o monar

ca âestronoão que atendia
à porta.

-0-

A queda de seiaesié, vem

mostrar de [orma mais ca

bal mais veemente o âes
i'in� a que estão jadados os

joguetes - peças de jôgo
_ das potências im-perta
lis'tas. Selassié, instalou-se
no trono da Etiópia, em

1930 só deixanáo-o, em

1936' quando os italianos
tom�tram o seu País. Voltou
depois, em 1941, pe1'1nq,ne·
cendo até anteontem. E de
se recordar, que o injeli<'
soberano-viajante, foi. edu
cada na Inglaterra, e sem.

pre manteve estreitas liga
cões com os govêrnos de
Sua Majestade Britânica,
quer na maneira de condu
zir o sen povo, quer na ma,

neira se jazer como ponta
de lanca para as explora
cões dos 'interêsses inglêses,
iwquela sua atrazadíssima
região. Vinha Selassié, mano
tendo uma política fenda·,
lista autoritária, contrária
aos 'anseios de desenvolvi
mento do seu povo.
Atento à situação, ao de

senrolar das coisas, seu ji
lho, PrínciPe herdeiro, a

companhou e auscultou o

desenvolver da consciência
libertadora do povo oprimi
do. Meteu-se com os estu
dants, com os oficiais idea
listas e jovens. Antes que
corresse sangue� oriundo de
uma inevitável revolução,
deu o Golpe de Estado, com
o apôio das fôrças armadas
e do povo.
Agora, é esperar para ver

como fica. Agora veremot

se o rapaz é de alguma coi·
sa, ou se está fazendo jo·
guinho do pai, dos colonia
listas. Será êle um liberta·
dor. .. SEI LÁ SE É, res·

pondo!
-0-

LEILÃO
Altos funcionárioS da As

sembléia Legislativa, estão
jazendo LEILÃO dos seus
cargos. Com possibilidades
(?) de aposentadoria, lan
cam a mercadoria à praça,

� 1J01' nada mais, nada de
ri 1nenos de quattocentos à

I
seiscentos mil cruzeiros.
Para que as negociaçõe8

sejam ejetuadas, é necessá
j rio o beneplácito da Mesa

da Casa. Haváá legalidade
� no ato? É correto o que es

tão' fazendo estas pessoas
(/ue joram nomeadas há

. lJOUCO tempo, e já "nego
ciam" com vistas na apo
,<.eniadoria?
Que responda o Presiden

te do Legislativo!
SILVEIRA LENZI

projetos qUe concedem au,
alentos ao funcionaismo
público, que cria cargos
nOVOé' no Sérviço de Fisca
lização da Fazenda, cria o

quadro de inativos da As
sembléia e altera níveis de
vencimentos do Poder Le

gislat.ivo. Embora entenden
do razoáveis determinados
projetes, a bancada do PSD,
através de seu líder, em de ..

claração de voto, afirma
qUe o govêrno não deu no

orçamento Oi..! meios para os

aumentos.
O sr. Paulino Búrigo apre

senta emenda ao projeto
governamental concedendo
'aumento ao", funcionalismo,
e' que autoriza a contagem
em dôbro, para efeito de
aposentadoria, do mandato
eletivo. Ante os protestos da
Casa, retira a proposição do
plenário.
Fica regeitado projeto do

vice-líder údenísta, que efe
tiva qualquer deaignaçâo de

professora. O sr. Osny Régís
protesta contra essa propo
sição, que além de prejudi
car o professor, tíra do Che
fe do Executiv;o atribuição
àe nomeacõee. É aprovada,
também, o novo nível de
vencimento do pessoal da
Assembléia, efetivando in-

. terinos, com o vot.o contra
da bancada' pessedista. Q
sr. Estivalet Pires, em decla
ração de voto, manrtesta
que assim agín sua bancada
atendendo a que, embora

julgue justa a pretensão,
não encontra no orçamento

a indicacão da verba com

petente..
portàncía para o país. O
sr. Pedro Zimmermann,
também: teceu comentários
a propósito do aseunto, fi
xando a preocupação do
clero na soucão de nossos

problemas maiores.
O líder do PTB requereu

telegrama de congratula
cões ao Congresso,' pela a

provação do projeto da Ele,
trobráe, tecendo judiciosos
(�,oportunos comentáríos a

respeito de tão grande co

metímento para o país.
Afirmou que em Santa Ca-

ta rina e no Rio Grande do
Sul, a energia elétrica era
controlada pelo Estado. O
sr: Orlando Bertoli, em no
me do PSD, tece considera,
ções da maior importância
sôbre o assunto, exprimin
do a neceasídadn de que a

energia, como areias mona
zíticas, petróleo, etc., sejam
controlados pelo Estado, co'
mo solução ideal Que ao

encontro da defeza de ín,
dústrras ligadas díretamen
te à soberania nacional. O
er. Adernar Ghisi empresta
() apoio da UDN, referindo
se, por sua vez, à significa
cão trarrscedental consti
tuída pela criação da Ele
trobrás.

REFORMA AGRÁRIA
E ELETROBRÁS

o sr. Evilasio Caon, na

sessões de 14 e 15 do cor

rente, aludiu à reunião doe
bispos de S. Paulo, qUe tra
taram da reforma agrária,
reputando magnífica a ati
tude do clero paulista e às
conclusões a que chegaram,
realçando o papel da 19re-,
ja em matéria de tanta ím,

ENCONTRO DE EDUCADO
RES EM PORTO ALEGRE

<'110

FLORIANóPOLIS, Sexta Feira, 16 de Dezembro de 1960 Chamou a atenção de tô- .

Retrato �e ,WlAD� a mais intensa o�ra �e l.
Romaf' owsKi; No Teatro Alvaro ue Carval�o

.

Após invulgar aucesso no cartaz do Teatro Guaíra, Joinvil�e dia ,:0 na 'soeíe ,

na Europa, será apresenta- de Curitiba" on.de c�ll1flr, d�de Guaram, de Ita�aí,
da no Teatro "Alvaro de mau s-er o -maior milagre dia 13 no Teatro Carlos

Carvalho", no dia 19 p 20 do àe teatro. dos últimos tel-r:- Gomes de Blum��au, alcan
corrente. a peça "Retrato de pos' corno �fi.rmou um crr- çando o�sol�.It.o eX.lto, �aben
Wlade" (manólogo em 2 tlCO. da pol.oma. , . . �.o o� do�s dias a?,I�ma a, r<:lo
tempos) da autoria do con-- Diante dISSO val'l�s .an-:I- ríanópclís, onde �vm. duvld.a
sagrado escritor L. Roma- gos de ROn1anowskl msis- os amantes de Cultu.ra e Ar,

nowski. tiram que víesee à Santa te prestarão as devidas ho-
Catarina e assim o "Retra- menagens ao autor e ator

Essa original e intensa to de W'Iade" foi calorosa- da peça que tão alto elevou
obra t.eatral esteve também mente aplaudido no dia 9, o nome do Brasil no Teatro

no "Harmonia Lira", de estrangeiro.

RESPOSTA A UM (ONVIlE

Peço que não me CONDENES
POr não ter TESTEMUNHADO

. Aquelas SE9SõES SOLENES
Em que foate DIPLOMADO.

DE DIREITO, era impossível
Do J U R I compartilhar:
A RAZÃO é bem .plausivel,
Mas não vale a PENA dar ...

L� Ho.manowE:í,i interpretando "Retrato de Wlade"
Na Sociedade Guarani. de Itajaí

���4t����L���:�Jf���tt�·,��: � .�� .._j:"�;��:'���r

Se acolhes a ATENUÀ(NTE,
Mesmo sem PROVAS ROBUSTAS,
Espero que ao POSTULANTE
Nem se CONDE NAS CUSTAS ...

A FINAL, isento, a flux,
De quaisquer PENALIDADES,
Desejo - pois fazes J Ú\S,
A QUô - mil felicidades!

rega,. ,

o govêrllo do Estado resolveu, agora que lhe

faltam menos de 50 dias para a rE::tirada sem glória,
reorganizar a Secretaria da Agricultura!

Objeto principal da ,reforma: a criação de vá·
rias dezenas de cargos novos ...

E o governador, e,tangé1ico e seráfico, continua
a afirmar que não há testamento!!!

*

DIREITO e, mais, faculdade
De ir à FACULDADE, outrem,. , .

DIREITO à felicidade
A q ue fazes JÚS agora!

Con1raios e mais contraíos!!!
O último atingiu, com o mesmo contratante, fi

:,;"herba importância de 130 milhões!!!
Tudo sem concorrência!!!
NOlU'e do prejudicado: Santa Catarina.
Nome do. favorecido: Waldemar Bornhausen.

irmão do presidente da UDN!!!
Como são austeros!!!

Que o teu DIPLOMA - jamais
- D-e BACHAREL EM cm?\!CIAS
JURíDICAS E SOCIAIS
Sirva à CAUSA da indecência!

.

!
- E que Pan seja TESTIGO,
Sempre, no teu JULGAMENTO,
REQUER Patrianova amigo
E espera DEFERIMENTO.

Patrianova

o.!,
�-

O arrenpendimenio virá, em 62, quando al-
guem quise)' ser senador e a sua administração fôr
cantada ein prosa, e verso.

da a Casa a apreciação do

deputado Osny Régis a res

peito do encontro dos edu
cadorea da região sul, em

Porto Al-egre, patrocinada
pela CNI, Senai e Ministé
rio da Educacão. O orador,
que participou do conclave,
realçou os aspectos que
mais empolgaram o en

contro, como a necessidade
da criação, no curso secun
dário de uma mentalidade
industrialíst.ica, e à reação
qus vem encontrando a pro
liferação de taouldadee que
não estão em condições de
preencher suas finalidades,
citando professores ríogran
denses que aludiram a es,

tabelecírnentoe superíorec
de ensino que se enqua
dram nessa recriminação,
dentro do próprio território
gaúcho. Após relatar com

EDUCADORES E M
pormenores os assuntos de,
batidos no encontro em

queetão, o sr. Pedro Zim
merrnann congratulou.ss
com orador que tão brilhan
temente represent.ou Santa
Catarina naquele conclave

DIB CHEREM E IVO MON
TENEGRO : JUBILEO DE
PRATA DA ACADEMIA

DE COMÉRCIO

Os deputados Ivo Monte
negro e Dib Chérern recue,
rerarn voto de congratula
ções pelo transcurso do íu
bileo de prata da Academia
de Comércio da Capital, pe
dindo envio de telegrama
da Casa à direção do citado
estabelecimento, dando co

nhecimento da homenagem.
A proposição tem aprovação
unânime do plenário.·

EXPRESSIVA ,MENSAGESM DOS
FISCAIS DE JOINVILLE

,APLAUSOS YA ATITUD,E D'Ü DEPUTADO
ALTI'R WEBER DE' MELLO

Através expressiva mensagem aos Fiscais da Fa

zenda desta Capital, seus colegas de Joinville, mais uma

vez, repudiaram o projeto dos Inspetores de Fiscalização,
posteriormente transformado em substitutivo, que ve

emente reação provocou de tôda a classe.

Já liquidada, para sossêgn dos Fiscais, a absurda

pretensão dos nove Inspetores - .c orn as honrosas ex

cecões dos SI'S. Sebastião Cruz, Oscar BeJler e Thiago
da'Luz - publicamos, a seguir, a saudação dos Fiscais
da manchester catar inense :

"Joinville, 8 de dezembro
de 1960
Prezados Colegaa:
Arrefecido o clima de

harmonia e cordialidade en

tre Fiscais e Inspetores da
Fazenda do Estado, compro
metido o espírito de cole
guismo do conjunto, cuja
maturidade funcional esta
beleceu perfeita correlação
de serviços; prejudicada a

�.'Jbrevivência da dignidade
que valeu aos Inspetores a

comissão do cargo que exer
cem; retratada a inominá
vel e insistente tentativa
de subtração aos colegas
dos meernos direitos legais
à comissão; conhecida a

farsa dos famigerados pro
"jetos-de-Iei e emenda, que
pôs a descoberto a ganância
e a ausência de escrúpulo",
de nove elementos da Clas
se - fruimos a atmosfera
resultante da reacão verti
cal e macica dos Fiscais
Fazenda à "trífida pretem�ão
de efetividade, inamovibi
lidade e irredutibilidade dos

Inspetores, hoje derrotados
pelo f!agrante da inconsti
tucionalidade.
Essa memorável campa

nha, .de efeito consagrador,
foi uma advertência e des
pertou a unidade clas['ist.a,
cuja magnífica eclosão de-'
i'emo-Ia à inteligente orien
tação dos colegas da capital,

bem como à resoluta e tem
pestiva vigilância que fêz
baquear o assalto dos cori
feus encapuçados,
É, pois, por intermédio

dessa maiúscula e valorosa
equipe que nos congratula
mos com todos os Fi&cais-da
Fazenda pelo sucesso alcan
çado e, jubilosos, solicita
mos eejam os intérpretes de
nossos aplausos ao colega
deputado Altir Weber de
Mello, visado que foi pelos
Inspet.ores por ser Secretá
rio do Trabalho e opinaria,
podendo ainda renunciar a

pasta e assumir à cadeira
no Legislativo, onde trami
taria o indecoroso projeto
ou emenda. Sua correta e

elegante atitude culminou
quando Se prontificou a de
mandar à Assembléia para
defender OE! sagrados direi
tos de sua Classe, demons
trando que com elementos
de sua estirpe construire
mos a e&trutura de ga.ran·_
tia para combater a desfa
çatez e o prevalecimento,
como acabamos de presen
ciar.
Queiram, pois, receber as

nossas afetuosa& e extensi
vas saudacões.

.

(ass.)
-

Álvaro Gentil Ibtl'Clpitanga
Hipérides Ferreira
Ol.ivério Côrte
Educt1'do Virmond
Pe'd,ro Torrens".

Na garagem da residência particular do Se'
cretário da \Segurança, cinco fUllcionál'ios do Es
tado ocupam-se em expedir cartões de boas
festas.

O .calor ambiente é tórrido. Sanitários não
existem. E ainda dizem que o "'heróí" de Lajes é
autoridade em PREVIDIDNCIA social.

.

Deram-lhe um bastão e ei-lo e!'cravocrata!
'

N o mais, perdiendo SlI tiempo. O eleitorado,
em 62, não Íl'á enganar-se, QÚe o diga o Padro
Godinho.

* * *

Caro DOUTOR Leonel:
Meu CRIME, para .contigo.
É menor ao BACHAREL,
Que ao AR lNITIO amigo.

Se, DE DIREITO, não fui
E nem OUTORGUEI MANDATO,
Minha PENA diminui: \
Não sou CULPADO, DE FATO,.,

CONSELHO: a JUSTIÇA é
Mas não é r;ego o J U I Z

E, certa vez, um me NEGA
DIREITO de ser feliz. , .

E essa estória dos jipe".'? Das peçaii boas re,

tiradas e substituida,s por velhas?
'!' * *

Muitos homens do govêrno catarinense fa ..

zem lembraI.' Mauricio de Lacerda: "Eram po'
bres quando entraram para o govêrno ele um.

Estado rico e hoje são ricos que saem do govêl'
no de. um Estado pobre".

* * *

Nos cartões natalinos dos ditos cujos, os

votos Rão �penas de feliz Natal. Com o PRóS
PERO ANO NOVO eles não querem nada, n�m
que seja prós<pel',o ....

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


