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O SR, OSVALDO MA

CII,,\I)O SAN('CONOl]' A LEI

1)0 "CONCURSO DE Me

Buscá�pés
Cada' "Scnhn:' Du-etor.
1).' d�,,('IlC:lnlo em desencautn. desde 1951, vi fi

L'rlmN,\ \'1(:fLANCU no nodcr. R de-n-nuhcci-n. {'O'

UIU elu Na lilHla ua uposit::fIO! Pura! Ih-nvn! Idea listn!

IJ,'�it-a! l�xi!!('jltt'!
O l:m't'I'!H) u-nnstnrmn.r-n 1101' tntctro. A ,::U:I helezn

»umfu j:í nu }Irimeiro ano. ,\ sua mocidade cuducou 1\11

me-unn 'r:I1..I, ,\ ,,;UlI pur-eza tmnsrormou-sc nos piores e

mai-, f",jo,:; vír-íos. A sua bravura hüje é covardia. Do

"'('11 idNllismn sêmeute restam defin�çiies cínicas, que a

n-nnsmudum em REALISMO enm rigo'r de aproveita
mcntu. Da sua lúgica, as teses foram relegadas pelas
nntlt eses. O que era exigência hoje é relaxamento. I�

retaxnmento oté mesmo quando (IU'$lões de honra en

tno pronuncinmentes, que não saem nunca, substituidos

pl'lu" süenciosos decepciantes e esmagadores,
:\I�lInl' exemplos bastam para explicar resultndos

.-Il'ilttrnis. Nus praças oposicionistas, postulando admi

IIi."'. 1':\(';111 às ela-as, seguíamos Eduardo Gomes Iledindo:

== :;:��i�:���a�e V�:I�g��S :��il���a�o�c::���:���.
das públicas;

_ prestações de contas arruvés de balancetes ana

lítico ... ;
_ n�,;.triç;\O, ao máxi�l). na .:rill_(,'llu·dc ('lIrglls: ",ti

bli('�)s (homens panl os cnr,.!o,.; ê não carg'd!;; pu
ra us hnmem:l);

_ Ensino núhlico "em 'tnrerrerêncta política:
_ do "puucc fazer muito" com li honestu e rigidll

aplitlU;iio da fortuna pública,
Valerá a pena analisar como êsscs - alguns entre

tantos - postulados da Eterna Vigiliincia rornm fib';er'

\ado,,'! De1. nnos sem concursos! Depois o:;. COI:!cur:;;.ol';

tipo SOS, com candidatos que os fizeram ati dois dia_,;

d{'!Hli" do término das pro\'lls - e com os m�smos pon

(tH! ('omllras vendas e contrntos - tudo NAQUELA
I;ASE, eXJllici�ndo surpreendentes fortunllS do din para
;1 noite, Prestação de� contns pràt iCBmenle abolidas,

I:Hlancete� microscópios - mais para esconder do que

pllrll �xibil', Cllrgos públicos a granel. comprometendo
If llll"sado, o presente e o futuro, A mais dissolvente po

liticagem cangrenando li instrução t' provocando II que'

da em ,'ertical do Ensino, E do muito Brfecadado, um

(Iuase nada feito,
esse doloroso panorama observado de longe do fa

nntb,mo e dos interesses partidário,> - levou-me, como

li muito,; dos velhos tempos de lealdade politica, de idea

li",mo pOlítico, de sinceridade politica, n querer a der
rota da UDN catarinense, porque ela já Ilersonificava
jUl';tamente o contrário dos Ilrincípios dn Eterna Vigi-
li'tnda, �

R que l-riste fim, êsse agora, de pai para filho, de

i"mftO 1)111'11 irmão, de cunhado para cunhado. Aposenta'
Joria!. imorais - Lerner RlIdriguel>, Oswaldo Hulse,
ele, etc. - procuradodas no Rio, sinecuras, doações,
partilha)';, ,-enda de cargos, barganhas ii bôca do '(":!

,.;"uro! Os chefes de poderes então pensam que êsses es

{'nrnio,,; ao po\'o são inconsequentes? Que podem fugir
ii l)ur�1l de tanto escândalo? Não percebem que eleger
o :Hual governador para a presidência da VON é fechá
Ia'! Flllidll e degradada? E odinda?

A demoCl'acin I)recisa de pnr! idos, É criá-los, ESi'a

11 mcni'lI!!;cm que o IIUVO espera,
Atencio!lamentc, d,l "ve1hn guarda"

J, Rnstoi' Filho,
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CODIGO NACIONAL DE st\UJm
RIO, 11'1 �V-"A,) _ Mem- gncru da

.lP)�ar
o d'�cu

brp,.; d.O Con"elho i,(1ha! IIlt'nto, h:�nd. la oca�'I;l('
(!ci S:,Hleie e�Ll\ ti, lIha-,_,· .;J/'i:"/;l�*\'), h' . ;nl;;u",'('I\tíYtiC,,) �t'1t(m�anl�l�\" I �':l r�:iN.).*� ('t<-

.

....:.,�t.I;;l,t!I�
racao ,"O COdlgo Nacional �C� cspec!al I1tel'es"e no
de acúoe. cue

.

dentro fie �entid". de QUl'l. I_�in(ja na
poucos dlus sera levado II nuun admtnt-tração. }),I!'IRIl.

aprcCiaç:'!o .

�v PI'e-;W,entc entl:ll.1' em vígm- o co.tnro
da Repúhlfrn. O milll�trl! NnClunal de Saúde, lif, t.rn
Al'l):a.�d!) V_leão foi vidtu- to tempo reclarnasl«
do 1)('1:\ corutesâo en arre-

'

I
MONSENHOR REQUER<:"':�'

Apuramos que Monsenhor Libreloto enw

.d,ereçou ao Sr, governador o seguinte reque-

!nmento: �

EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNA-
DOR DO ESTADO

Monsenhor I Pascoa] Gomes Libreloto,
Ministro do Tribunal de Contas, requer�u aiVossa Excelência, na ,segunda quinzena do
mês de novembro de 1960, a designacão de

lurna iunta médica oue o submetesse a exame

para efeito de aposentadoria, Designadh a

I junta em referência, apenas um dos eompQ·.
nentes de12, o dr, Jorge Anastácio Ko'tzias,
até a presente data, o examinou. Respeitosa
mente, pois, requer seja completado o exame,

Nestes têrmos,
pede deferimento.

Florianópolis, 14 de janeiro de 1961.
Monsenhor Pascoal Gomes Libreloto

Nada menos de 10 mil pe,HIOf,f! .o.níl'ilm à.s 1'11a� da Capiln\.
na ,�exta'feil'a, oficializando fi abertura dos festejol'! de

MÓ:-'10 dê�le ano, que promdem l;el lie "arronlba",

reforma

Srta. Solan_r:-e Narciso (catartnense de Joaçnbn) eleita Glamour Girl gul-Bras+l

l!!t:t, nu lado da srta. Marli Maura Meira, candidata desta Capital
c que otn eve a 2,'" cctccacão. I 'I'êxtc na última página)

FLORIANOPOLITANO PASSOU MAUS
MOMENTOS

mreítos rro íatrados na curarem as prátas com o

rêde distribuirlorn 1.(' água que o efeito dn falta de é

propociadam aos nortaríõ- gU:I Se não fez ser. til' mats

poítta sos, desde ai! prtmeí- rórtemcnte.

rãs hums de -àoa-tc ati à 0_, defeitos venrtcedo, já
lnrde �c eonuneo, niúus estãu WlI _

vias dç sei' rcrin
momentos. Não h" vtn. na rado-, 'p :J

-

plena normnttan
-Rla�H'lU-fl�,!'I'- +'6.1<1i:l\(�,::_. ú- çiio,,'rul nbaSt.eI;ln;ll'nto �t'ú.
guu nem paru tomai', restaoeiectaa aln-tn hoje,

Po� outro la�!" o forte se-gu.�do nos informou pr,,
(alar obrigou C:IÜ('na" OI' !-õÓ:1 credencíuda Junto no

-:-_-::- "_"_IIC_,_ft.....__ "_'_'''_'''_'''[.,_.''_'_"_"_'"_-_'_'_,",_iÇO de A�u:l" c EsgúLo

O governaoor e o
DOllzél ...

Sei'';' Janç:l<lo, hOje, à�
'20 horns. no Museu de Arte
Modena de Santa Catarina
(rua Tenente Sllveírn

, 691:

�
livro póatumc O;!!:' Jor�e

., I.'�'t rlü., tdi{jão tia Et\ltÕl'il
t,� -OIt'l11t»o-;' DBMOCRk-o
elA ]f NAGÃO

Ni1.lI hnveá r.mvttes eepc
::'11s ':)al',1 o ato.

Estlldo Novo, dezembro de 1938. RecC!'
bo telefonema de Jau Guedes, C!omuni·
canelo-me Que o Interventor desejava fa'
lar comigo com urgtincia: Apressei-me, O
DI' Nerêu me I ecebeu muitl"l lInlisfeito.
Conversámos um pouco sôbre genel'Jdi·
dades, Interessou'se em saber como eu ia
de vida e He o escritório estava rendendo,
Mas atalhou: - "Mandei chnmã-Io; por'

Os Ramos, �i_l�03 do vclho.Vi�al, ele· C��!l�I:�'e����lII�� ��r�eCnO�Ô�i:r!ai,.��n��
hf:n!o:s,cg:n�l�til;t��.aem �l�gve;����.�so E� ��� d� �=bfl�ef�ltd�I�:ln��tl�oo de;:F��::�g
b.d?, "7 Neleu e C�!�o -, a�la'.es lutas e ROO minha presidi'ncia. Você Rerá um

���t��I�i��n�� 7�g:14��ia�t��I:r:l��it;vde� ���ê C��::�h�����, N�m�I���o rf���sase�
;!3��nyf�ft��õ�:������::a��.n��Pte�c:�. AOdne��tl�·�;r�i�. 0�:���s�1�t�osd�:r�í'as�
�;��e�t��d�hahçl�.tsã'�ode ����,���I���1s� d�il,��oJe�ni�I�!ld�e�,�i;:ig:�eYaJoleo �e�
!ellcla,! do seg'�ndo ii? p��el'Ío que êle menau; o Joã� Leai de Meireles, geren�lc
�esal'tJculoll ,orno se fOln um ré'de' do Banco do Drasil; o Pt'Ofe'sflol' Joiio
ento, Bayel' Filho, diretor da Fuculdnde de Di-

Ass�mindo o,gO�êrn.o:, o Dr, Nerêu d:itEst�����a� Ôe�����t�O :ee:t ;u�N��cl�
convo_ oI.! �fI nmlgos m�Js chegados, Fe�- hoje. O Valentim Bouças virá aqui paru

dg;� pSr�e��j�i���io en;��!ae;�����:il�:rà� ��!����-!\:ri':s�: �:�i�Ô�iI�!:epê�i cl:�
���;.t�o �r�i�i��;ad�ef;���:':oe��,;?:��i�� r�r\?���I���M�a'l�<;tlg��,���al�i'o I��6�v(jellll�

st�l�e_f��{ãn� �_���i�trll o��_t:�::� �������: d!OI:rr1�'!!e�aJ't:l��\����Odé pvo�ioe/e�t:: I

��rnl:1�a��a��r�:1i������i6�'J�ecs��;�acl: no,:"eaçflO é de minha livl:e �scolh� e ele

administraçiio, nO!'cin, haveriam de s ,_ mals?��mgl��rn, Algur:!a obJeça� mIH.!>, R<:·
gil' cert�s_ cO\ltingê-neiai!, deSllHado�s tlflt.O., SOllm1ú• P?l�e ,�empJe fUI mUl

nas .deuRoes do Govel'n"dor, parn as
o .lm�go de �aye\ '.' ,Abs?!uta�ent,:"

cl���l,l�I!�eeCClmp:S����Pl���$n���o o primeil'o tdié f�j�gl�fI����eS�;\�e��.�V�{:I\/J��\�ii�
, . sua I'ea<;no",

Criada, P01' ��onstituiCãO de -- ---

25 de agõsto de 19�5, li COJ'regedoria da Celso assumirá n govêrno a 31 do cor'

,Justiça no Est;,do, tendo o Executivo rent,:,. _De seus nuxihares dir_étos, nós.. na
desemba��o pl,e!l0 em i!eu provimento, plalll<:le, só stlbem�s q,ue ele cor:v�dou
que a lei permItia até fosse feito fóra parA Chefe. dI? Cerlm0!lla_l de PalaclO ,o
d�!'. quadro!'. na MagiJ'ltrahlra, o Dr, Ne' Jo,,:�m ncademl<!o di,'! .DIreito Nels,on Te)'

-rpu Ilomeou o desembaJ'p-adol' aposenta- xell':t Nunes, des.cenoente e contlllllador
do. Gil Costa, \)l'o(eftl'or de Direito, poli· da velha e entanzinadn cêpa udeni'lta !a-

g��e�i��t��tto� t����I�IFi{hdov:rW��odedr� ��l���nci�'n�i;'o�go�.;jvE'err:;;ri�!I' {\�����f�����
ley _.Tuniol', o .Col'l'eged,ol', até o desapa' talvêz �ecl'et�lIlelJte,_ ao �Govern.adO!' elei
l'eClmento do 101'nll1. forA. diretor de "A to. Deve ser Il'l80, Nao fOl'a aSSIm, o Cflr

P4TRIA", diái'Ío {le llodermla penetra' go te';iA sidl"l destinado a um pessedista,
çiio opo"i.cionista. 'N'inguem teve cora- 011 filho de pessedista, Nlio é por Ilnda,
("em (Ie nen!'l1'ltlll' li I'azão ti .. escolha, mfli! melhl'l' que ninguem sabe o GO\'('I"
Di,'!nnis da.� ines()lIe"lv�i� lel'túlins em nadol' {(11anta."1 l)erseguições '1ofreram
P;lllÍ.rio, eu selllpl'" !'aíH com ele, De Rua flell'l eOl'I'eligiún{\)'io:'l, durante TI decênio
I'esidêneía, mandava o 1':11'1'0 me levar de ocupaçilO- da UDN em Santa Cntal'hla,
ao h'IÍ1'l'O da Agl'onômi"a, onde eu mora- Quanto moço existe nesta terra, com ti.

\·n. Certa noite, conversando dentrn do vida interceptada, e com os estuci'')!l, \'1O
�"\lI'O, parado," ao l'III'trlO de Rua casa, eu zes sem conta, impedidos de Hel'em con'

.:!e"ellgnRgllC'i: "DI', NCI'êu o Que o Sr, tilll\ado� \)01' f:\lta de l'eeUI'!lOS, e Jlelo
IIcholl no Gil?" Am'oveitei o bom humor impel'rlO:l\'t'! cl'ime c(e firlelidnde ':nnina
il'l'a{linnte, nll\llteln noite, estado de es- HO PSD!", O cargo refel'ido é d(' ('011

píl'ito em que êJe se encontl'flva, E a l'es- filln(,:a jJes�o;1I e Cel;_o é homem ((ue n\'C!1

J)os�a veio, ,cortante e al'rllzadora: "Achei ta semlll'(', n� mim, pORfIO apenas �'I'itl1r
o que você !lclla, mns que II paixão de (jue elltl'Oll 11m monal'qui"la de �,al.'(llllL
'.e!'t�i modo ninda explicável em sua. 'ida- no govêl-no". Aqui"del-l'eil",' A(i�lt�
de, transfig-Ul','l em scu julgamento, É \Im dei 'rei !, . Pfo�sivelmente IIté, os nl'in
ndversário digno e um homem .culto e in- cipes slopel' de Petrópolis e Cab(\ Frio,
t'elige'll�: Além do 1I1niK, escolhendo um explol'adores de laudêmios e de \Jcenç�s

���s���ah����'a::: à�lt�;i�t�:�udr�P.�'es- ��I'�mall��t���ü�,o �(��}izéT,R.I�::al'ão encont.'o

UENA'fO BARBOSA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



INFORMAÇÃO LlTERARIA
MORREU DASHIElL' HAMMETT

Salim Misuel

__ ,'<;lo

cs�sg������cs��

II
Para almoçar e jantar bem, depois de sua

I casa, (!UERÊNClA PALACE HOTEL

SR. ANTÓNIO PASCHOAl. APOSTOLO

DR. JOSÉ SCHWE!DZON
-MÉD1CO-
tI.!lsistenle da CllnicR

Ijemru-tológiva e Stfil icgráfica da Paculdaue de :\\rdi'
cina do Pararia

r.O�S.ULTOR'O: Rua Trajano. 29 - l° und

.JÁ ESTÁ ATENDENDO DUURANTE O )LtS DF.

.rA�ETRO.

OSVALDO MELO
REGOHGITARAM AS ENSOLARADAS PRAIAS DE
FLORL\NóPOl.lS - Com um excessivo calor, que

chegou ri 2R graus ii sombra, Plorianôpcl ia transportou
milhares de habitantes para toda'! as praias. du ilha E

do continente próximo.
Além de centenas. de automóveis particulares e de

alugueres, todos os ônibus da Emprêsn Ploriauópofis
como de outras linhas eativeram movimentadissimas.
circulando durante todo o dia desde cedo até à noite,

'(J"":éen"o da cidade ficou por n-uitas horas deserto,
enquanto a assistência aos cinemas apresentou mesmo

ii noite senstvel baixa no número de frequentadores.
A semana na Oh", apesar de dias e notes sem ChUVA

nem trovoadas, foi de intenso calor como aliás, faz mui,

to tempo nno 'acontecia,
FeUzmenle, nenhuma ocorrência desagradável nas

praias repletas de banhistas, o que já não aconteceu pOI'
exemplo em Ararnnguú, onde duns pessoas, dois padres,
perderajn a vida quando se banhavam em uma de suas

praias. O corpo de uma das vitimas roí encontrado, sendo
que, até ontem nenhuma notícia hnvin de positivo do
encontro do outro corpo. ,

Também domingo, o rádio amador recebia nesta ra·
pltul. ii noite. noticia de um acontecimento doloroso que
se vot-ifícou UH ctdade de Lajes e j�\ ontem com notícia
\'ci!"d<�rl(\ POI' utun de noaaas emissoras, dando conta da
mi 1'(1' de um paruqnedistu, que juntamente com outro
-omonnherro [uvinrn evoluções nos céus da Princesa (III
xerr«. Gm do" aviadores teria ido àquela cidade para
(a4'II'-"e, "a indo iloso do desastre,

r>tc e I> mundo de surprêsas em que vivemos.
Risos. aleg'l'ia, contentamento pOI' um lado e triste

�a� e mortes por outro lado, enchendo de dores " (te an-

�I,!... i���i i;)�i;)�I'�!<�����':�Õ;;'muito sol e também de mui,
tas lágr-imn s.

Assim. é ti vida.

v conteC/fl{en�05�.OC!C71S
( �,U{��

PARA
qUALQUER
L_UGAR I

� i

CRUZEIRO
-��RAZ�I

\'( TAE
d-, [AUZEIAD

.

da5UL r=�'�"-------

fOlTnL CONVOCn,no
Pelo pr-esente edital, ficam convocados todos os se

nhorea membros da Congrcgac:,ão da Escola 'l'écntcn de
Comércio Pio XII, para uma seseão extraordinária a se
rcaflxar no dia 18 do corrente mês, às 10 bora«, no 2.°
andai' do Edifício Zahia, a Rua Felipe Schmidt, nesta

Eapital. <I fim de se defibemr sobre os seguintes nssun

tos :

1. Apreciução da siluu(_;ào financeira dn Escola;
-J 'IrganizaçãQ do corpo docente para o corrente

ano letivo :

:], Recstl'uturaç.ão da Congregação.
Ploríanôpolis, 16 de janeiro de 1961

6SS.) Léo A. Ramos Cruz - Diretor

Em Nova York, no dia 10 NOVID!\DES LlTF.RARIAS

_ vem al cancandn grande
sucesso de livraria o no

vo livro de José Conde,
"Terra de Ca r-uar-ú", editado
peja Civilização Brasileira.
Dentro de pouco sa!J'ú a e

dição portuguesa.

UM GRANDE DIA
DIA20

Será um dia de :\ignifica(:ão especial o próximo dia 20,
)10 âmbito internacional tel'cmos, nesse dia, II posse

do novo presidente dos Estudos Unidos, alvo das mais
nlcandorndas esperanças, quer do povo dos Estados
Unidos, quer dos Sul Americanos e que!' ainda, no plano
dos bons entendimentos e da paz. de população mundial.

Também vamos ter um dia de significação especial,
no âmbito comercial, aqui em Florianópolis.

NO dia 20 teremos a 2,8' LIQUIDAÇÃO DE VERDA
DE", ii.. rua Trajano, 33. O que a mesma significa para a

economia. du população, todos (IS que recordam a "Liqui
dação de Verdade" do ano passado, bem o sabem.

São mercadorias boas, são mercadorias de máxima
utilidade, que serão liquidadas pela metade e até pela
terça parte do seu valôr. E' uma poderosa válvula de re
novação do estoque, de certas mercadorías, e é na ver

dade uma magnífica oportunidade do povo comprar por
preços sensacionalmente rebaixados.

A Liquidação começará no próximo dta 20 e termi
nará, sem prorrogação de um dia sequer, no dia 10 de
fevereiro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



YLOHIANúPOLlS, 'l'êrça Feil'll, 17 de Janeiro de 1\.161
--�-----------------------------------

l{aLUNA' CATÚLlCÂ]!'
EM PORTO ALEGRE O

P. AGOSTINHO
Seguiu ontem pal� Porto

Alegre o estimado padre Agos

�i:e��' :j��e:edO a�e:mf�: ��

Enfim ..

GRAÇA

... diriglu-;;e ao Jardim

das Oliveiras para. rezar. En·

Quanto aind' rezava e suava

sangue vieram Os soldados
prendê�lo por ordem doS! ta:
ri�eus e foi condenãdo à

"'morte MORTE DE CRUZ.

Sm;penso entre o ceu e a

terra foi o nosso DIVINO

MEDIADOR. Ligou êstes fiais

pontos que o pecado de

Adão havia separado.
Isto se eleu há 1.900 I

... noS

no monte Calvário c, por

i-gso, ainda uma vez:
_ "Cristo construiu, no

Calvário, uma piscina dl' pu·

rlfiCaQão e de salvação e a

encheu com o tangue pOl
Ele derramado m�...s se os

'lOmen;; não mergulharem
nas suas ondas e não lava'

rl'm as manchas de sua ini

quidade, il:ão !lodem certa·

mente ser purificados e sal·
,os". (Pio XlI).

E, então, apôs '.I tua grar.
dl' CARIDADE, poderias, ;10

.1eitar·te, rilzer:
_ Hoje sim, sou ·um ver·

dadeiro CRISTAO, porque

procurei imitaI' deveras o

MENINO DE BELEM

.... p.p. A e-ra.decemos a di

",ção da JOC, ,por nos for·

nece.......o ;;eu livro do Ql;.·�1

trascrevemo"'S esta. história

que tem o titulo "UMÀ
LUZ NAS TREVAS".

lq Hoje ..

Este mesmo Menino Jesus,
que na.sceu em Belém, Filho
de Deus? fie uma Vugem;
que ensinou a� bem·aventu
ranças, Que multlpl1cOu o�

rlães, qUe curou dO('nte.s e

rrssucitou mortos - est1.,
diariamente, esperando por

! nos em sua casa - I.� Igreja
- e, dlàrlamente na Igrl'ja
E!e desce ao altar no Sacri
fício' da Sa.!1ta Miss:1, como

�Ie mandou no seu.

FAZEI ISTO EM MEI\1(1RlA
... MIM

CASA LAUDAm, LIMITADA
MeVElS EM 'GERAL

��""'�';f' "$&'. zwm '�ru...�..;j
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"�'�C<,-I ',� *i"�7'0 m t a r i f a s r e d u z i d,�,� ,�.

'\-.. .

diàriamente a:

� CURITIBA-SãO PAUlO-RIO

mas que diferença!
A quootid2dc /:_ P"'lUNI> m:li 2 qualidade i gr.."drl l5. F�r'
mcntOem Póll.oy,1 � o pequcno segrêdodos &randcsêxito�n'
ftotur. de bolm, bl$cotlos, P'ZU' e urn. mfmidadc de OUtros pnros.

l.·crmemo em PÓ R.oy.1 to.rM. m.su maÍ! leve e m.ci•... propor.
�,Onl um crHC'mento un,forme .. v.loriz:l o ubor ".Iunl do. de.
ma;' ingred,entes! Preferido em Iodo O mundo h:iq= um século.
<) Fermento em PÓ Roy.1 � muito mdhor e m.is econômico.

saída às 9 horas da, manhã r�",.,\
a PORTO ALEGRE sarda às 16 horas

A. SCHMJ1'T
revesttrto do seu saverdócro
pelo sacramento da ordem:
ao repetir as palavras "isto
e o Meu Corpo" e "êste é o
M('u Sangue", transforma o

pão e o vinho no Corpo e iiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiilêcneue de Cristo, e. ao e-

DE VOLTA O P. EDGAR
levar a HISTORIA e o UA· 4" ·tLJifL.... .•

Este Internado vàrlas r1ia8 �!�i�, re.��:;e�d���� d�'l�l� •
1",,-

no Hospital de Caridade o entl'e o Céu e a Terra; ,cris- ..... , ..........
,.....�

.•.',
nosso estimado padre Ed�'lr, to, cujo ó:an\�ue tira 4S pe- V

..

.: 'IIt
.

onde se submeteu a uma cados do mundo, com.o de.
intervenção ctrúrutce nerae- clara São João Bat! ta í .�

=: :a���a�adga Os nossos J8 _ E agora ...

IS.

�
tt

�eo�i:e��o.um breve reatube-
tu, Que és hraslleh-c, Que

,"'�
r.' f:.ceste na terra da Sa"n1a

15 � então.. Cruz" Que és cri são, remido
pelo sangue cêeto Jesus que

CONTINUAÇAO para ti abriu a ntscína do
... Na véspera de sua pal- Calvário, não te lembrarás

xão, reunido no Cenáculo dêste mesmo Cristo no dia
com seus epõstcíoe, onde do seu nascimento?
comemorava a. páscoa, cc- O Natal não é uma festa
mendo com êies o cordeiro, "I.. gã de Soireei! c bailes; o

üanra do Cordeiro Divino Natal e uma festa de ramí
m • .Jlado no altar da Cruz lia, uma festa cristã e cristã
e renovando essa Imolação mente deve ser celebrada.

insanguentamente na Missa. E o melhor meio de ceie-

Conforme o Evangelho e brar o Natal e traststlndo à

São Paulo, o VERDADEIRO RENOVAÇAO DO SACRIFl·

CORDEIRO, QUE TIRA OS -CIO DA CRUZ e vivendo com

PEOADOS DO MUNDO, to- o saeedcote as palavras de
mau o pão em SUR'S santas Consagração; é üdoru ndo ês

c veneráveis mãos, e, ergueu- te Cristo suspenso entre c

cio Os olhos para o céu, ,para céu e a Terra, na hora da

Deus, seü Pai Onipotente, Elevação.
_ deu-Lhe graças, benzeu-o, Sim, realiza bem o teu Na-

e deu-o a seus dlsclpulos, tal assistindo com tua rc-

;��;':����o::,�lE:�: �!:��;I�:�ff]�;:���f' -IU---r--u--g--u--a---y----e--x--p---u--I-s--a-----e---m---b-a---i-x-a--d--o-'-r=O===C==u==b=a=n==o==e=�-s--e--·-
:n��::�:� ;��:::::�'1� i:�ao�:�::����m;:�t���:�:; creta'r.·o·da Embaixada Soviéticaveneráveis mãos, dando gra- corpo, pa rtícípando todos do •
cas ao pai, benzeu-o deu-o mesmo PAO." WASHINGTON, 14 (A.P.) peito ria notícia de que o tinham muitos motivo); pa-
a seus dll\cipulot, dizendo:

.. Mas, faz mais ainda..
- A expulxâo, pelo gcver- Conselho do GOVêIl� do ra senur-ae contentes pela

�_ Tomai e bebei dêle to- no (lo Uruguai, ce altos

di-I
Umgu>... i havia díotdido, à �lda uruguaia, que o-

dos, poís ESTE E' O CALICE �ãu:��S�:ms:ra�� ��seme��: fll��a��f c�������a;a s;::!� �:;:�;I:a����d��b:���I;;�� rl�r,;:uW��ein;:�� I'O����S
DO MEU SANGUE, 1X) NO- arortunacos oue tu. os cuc Iuncícnárjoe co governe cu- Garcia rncneustegut, �·o relações dlplomatic}as com

VO E ETERNO TES'(AMES· {lada têm, os desasfustlrdos mo urr., passo .�Ign!flcatfvo
...

primeiro secretárto da lo4.1- Cuba. ° Uruguai tem repu-

TO, MI'STERIO DE FE' QUE socíets. os doentes. Os pre- para uma eventual

'l'r;â0i
batx�th. �vlética-;. Mlhatl torção r-esta �apital de ou-

SERA' DERRAMADO POR
. ht.mJ�êriça �ontr.a o. llrt� .�. srnilovt . ..ppr�f� • tol'P" ar meter. Hl>.Xçl.ade..

VOS E POR MUITOS PARA ��� :;e�o� :::�::�al:e:f�! t.1��0OM:i���I�a����.o C��- ����f���a��i:. �aã�(��:tan�. �o����ocl���:!Oto�er��tSeer o

"A REMISSÃO DOS PECA· mesav.. Estado clecllnou de fazer te, os runctonàrtos norte

���sTI:�:\l��lo�!::Se!U�;!::' po�,;�lll!���e�ê�!iu�����eq�:
comentários oflclal.� a res· americanos, em particuM.r,· qu:o� ctdnd��lui��\;:���;ã�

rnórta de Mim. (São Paulo CARIDADE: _ "Tenho com.

- .

terá, especial pêso pscícoró-

;).coríntiOS I, cap. 11.24. a patxão deste povo" - disse g�;m��er�:.t��s fu:���=ri��.Ele ao multiplicar os pães nortã-amerrcanos ::.onside .
..

N!JS, caridade não está só ram oue os governos latino-
en; dar. está em sabeI' nar americanos já se deram
e. corno não te deitarias re- conta o suficiente, elo pe-

liz, se, no teu Natal, tua res- �:.�op��a �ax�t;t���.,udae r;��=ta de �1...miIla, tivesse em
lução esouerdIsta, porem

tua CRsa o PresépiO, assistin· abstlveram"se de tomar me-
{lo com tôda a tua famili:l diclas em vlrtufie do en-

a mesma Missa e saboreado tuslasmo popular, em seus

o mesmo PAO, e. '�pÔs tua )nises, pelo tipo de ,efor-

festa de Família, tivesses vi' �aa�� �u�����o��i�g����O�i�
flitado um menos farto que expulsar, ao mesmo tl\õii..T)o.

�� :e�te���:��' q:� :;��:�� i d�I:�::�x��!ié�i��a��1 �on�
de tudo, não deixam de seI' I slderad'.I �omo claro reco-

teus Irmãos.! . nhecimento, por nal"te do

Uruguai, dos vínculos de
Ca::-:tro com o Krer.�in. O
Uruguai é o oitavo govêr·
no americano a romper ou

.�u�penrle1" suas relações:
diphr.átiCClS normais com Io regime de Castro. Os

demal� são Est<1dos Unidos

Peru, ReoúbIlca

Domlnlca-j�:ralS��lt�. p��::���laJO�� 1II.,:".wIUIko.�r...I'.lWi.Ii:"�""';"o.jLM..C. Dreier, aue re:entemen· No Brasil, como no mundo inteiro OSRAM quer d' ar

�o c����i���o:O cl_'��o�s��= lâm�ada .... e sem!:,re a melhor lãm�ada, Por isso, qUa�dO
dos Unidos ante a organi-I

Voce precisa de lampadas, lembra logo a marca OSRAM [

i;i\�i�t���!������� oLAMSARA ·M�Y""amerkl.lnos, num artigo pu- .

bllcado ontem. Dreier Crtsse
gu� ::li OEA - Que os Esta-
dos Unidos oulseram lIrlc-

���t�ll U��tr�Cã� ������! PARA O BEM DOS SEUS OLHOS'
poderá tomar mE::'�d.�
quando o� gOvernofl.-mem-

VEJA A DIFERENÇA ROYAL,
.

bras assim o desejarem. "E sair dDS Estados Unidos re-

este momento poderá estar velaram preferir ese1!"� a
multo próximo" di.<;se Dre- voltar narn Cuba. �é o mo-
íer. menta, nua foi tormda ne-
Entretanto, Castro tam- nhuma decisão a respeito

bem tem encontrado dlfi- das soucttacõe» lie asilo,
cuidadas em outras partes di['se um porta-voz do go-

��'l��!Or��adi:ig�����a�:.. �:�n�'ePI�::a��, a�!o��a;
rcrmaram Que, ate o mo I maneira geral. tem admiti
menta, pelo menos 16 dos do sem exceções os cuba-
100 dlplomatns cubanos nus oue rogem do :a>gimo
que receberam ordens de. de Castro.

I",,, ." !/r., /".""/" '.'�"'�'i'/"

GOVO .,LE��L�A�A
'.

"

'

':::
1:.):,· ._

.
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-

........ -

FEI!MENTO EM PÓ

Royal
GHÁT/�, P." r�.btr ,"C:>nilh, Roy.I". com dOl.n .. d,
"","" ilu"r,d" d. bola0. pr1los ...",d"' . ...,,,y.; D. �hrL'
S,h'co" - 0."", RS-} � C'LX> 1'",,,1 "79. Rio d. J:m"ro

M�t. "m p ••d". d. qootldod. d. STANO.o,RO tRM�OS OF aUZIl. 'NC

NAO

POLITICA

L E I A !

ECONOMICA

QUATRO MILHÕES DE ,HOMENS ESll0
SEM EMPREGO NOS ESTADOS UNIDOS
WASHINGTON, 14 (AP) para dezembro de.'lde 1940

- O ,Iesempêgo nos E!;ta- Ai<. porcentagens s.t(J a-

do:s U�id�S eJ�vou-se em: 'Just,ldas por temporada.
meIO mllhao em dezembro, Seymor Wolfbein, pcrlto
chegando a 4.540.000 - o em assuntos operál"los do

!ttotal mais alto para. de-Izembro desde 1940. Os em- Departamento 'llo ·.!l:aba:·
prêgos diminuiram em .. lho, disse que o total eh:
1.173.000, chegando a .... , desempregados 'aumentará
66.009.000. ainda mais neste inverno.
Ao üar estas cifras na Wolfbeln declarou oue se

sexta·feira, o Departamento
I

a média de 6,8 por cento
do Trabalho tambêm disse I

de desemprell:ldos por tl'm'
que a média de desemprê-' pOI'ada, continuar sem mn

go na fôrça operária total diflcações. o total de deso'
se elevou de- 6.3 por cento cUl'ldos aumentará de um
cm novembro para 6.8 por

t
n um e melo miIhóc� du-

cento. E' I
.. � maior média rantc janeiro.

AIII�a-se 011/
ven�e-se

Rua Deodoro, 15 - Caixa Postal 109
tetet'one 9820

Antes de comprar ou reformar sua bicicleta, vi�ite nhelros, em Barrelrofl..
sem compromisso a RAINHA DAS BICICLETAS, rua I Trntar na run Silva Jar·
Conselheiro Mafra, 1M. dlm, B9 ou pelo telefone 2918

Uma u\sa de madeira, re·

c"m-(,ol1�t!'uida, perto dn Es·

cola de Aprendizes Marl-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AVAl DERROTA O MARCILlO QUE ,NO ENTANTO Si1i.ÃsS'IFICA JUNTAMENTE,éôM O PALMEIRAS, GRAÇAS 'A VITORIA ,DESTE
,sOBRE O CARLOS RENAUX - Avaí 1 X Marcílio Dias 0, em ltajaí; Palmeiras 2 X Carlos Renaux 0, em Blumenáu; Cimenport 2
X Figueirense 0, nesta Capital e Olímpico 3'X Paysandú L em Brusque, eis os resultados da penúltima rodada do Campeonato
da Segunda zona realizada domingo. Com tais resultados. Palm�iras e Marcí lia Dias obtiveram classificação para a disputa, da
etapa final do Estadual de 60. O Avaí surprendeu com seu fe,�o em Itajaí Que beneficiou o] campe ão de Blumenáu que as-

sim se isolou no primeiro pôsto. Com nova derrota e a vitória 'do Avaí e Gmenport. o Paysandú baixou para o último pôsto. Do
mingo terminará o certame com os jogos Que seguem: Aval X Palmeiras, nesta [apitai; Olímpico X Figueirense, em Blume
néu. Carlos Renaux X Marcílio Dias, em Brusque e Cimenport X Paysandú, em Itajaí.

�s:;cc�m:s:s::::::::::,�_ .��«"$"!\"'Ql�",'$ _$

______________

FLORJANOrOLlS. 'I'êrçu Feirn. li ele Ju_��ro _�_2?ú_

SCl'l {lúvidH alguma, o 81'.
\\ .. '<1"';<0 r",]"on. multo A história do (. A. Carlos Renilux
'-('1. (,:�1 pníl do esPortr
·,·C""" Além de

P,,,;d.o'1 num Almanaque;,' rir. /('III'aí. é também um

,',,� dil'j\telltú ..< do C. N. Mar-, VOé!' conhece II história 'do Clubf' Atlétito Carlu!o; fie_
ilio lli:l�. Perde Portanto de fieI! clube? Sabe o que IlUux. o Vovô do futebol ('a-

um dt'spol'tista de neonteceu em ",ua trajetória b,l'inenfle. Procure também
- :-.Ió,; d:l crônica pelo futebol catarinense nefl- '.<;e inteirHf dos printip:lis:

1·''I;Ol"ti\'1 da Capi!::d desejll- les seu" ·17 anos de exi!:.tên- acontecimentos do país e do
"""� felidd;Hles ;w Sr, Wal- cia? !llundo em tôdo>: os esportes,
'Imar Cal"!,;l-\olt e t'xma_ fa- Se nãu .'<abe, prO("llre ler lendo O ALMANAQUE DOR
mil ia, �. l'spernmos que aqui o Almanaque dos Desportos DESPORTOS. editado pelo
('I'H'1Il l'stahelecído" por em Tódo o )Olundo '{' veja em cOlHl:l.grndo esportista Adol-
muit, in tese o que foi o passado 'pho Sehel-mann.

SOCIEDA[}E CA:RBONIFERA PROSPERA
'SI A.

EDITAL DE ICONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De ordem do Sr. Presideníe e liOS têrmos dos arti,

.l!"US lO..} e IOR � único da lei das Sociedades Anônimas.
(Decreto--Lei n026 9 94.0). ficam Os Srs, Acionistas des
tH Sociedade convocados à comparecer à Assembléia Ge
ral Extraordinãria, li realiznr·se no dia 7 de fevereiro

t de 1961, às 9 horas da. manhã, na sua séde social, a fim
dc deliben'll'em sóbl'e 11 seguinte ordem do dia:

a) - t.eihll'a, exame, discm,gão e nprovnc:ilO da

proposta da Diretoria e respectivo pareceI' do Conselho
Fiscal de aumento de capital socia! de C'I'� .

1(}5.000.000,OO para Cr$ 150,000,000,00, aumento este
a "el' subscrito pelas Senhores Acionistas.

b) - Reforma do artigo 6,0 dos Estatutos dn So.
c:iedsde em consequencia do aumento proposto,

e) - Exame, discussão e "otação de alteração
de outros artigos do Estatuto.

-

Criciúma, 30 de dezembro de 1960.
Eng,- Mario Balsini
Diretor Tfcnleo

DESPEDIDA'
NEWTON CRUZ E FAMILIA, DE MÚDA'NÇA
PARA O RIO, DESPEDEM-SE DE SEUS AMI
DOS AGRADECENDO AS ATENÇõES RECEBI.
DAS DURANTE SUA ESTADA NESTA CAPj-
TAL,

•

4

INFORMA:

O(. I E d
Ultimas do esporte Barriga-Verde

imenport vo tou a vencer no stá io '�ct'o);;';n�a':�n:oO',PI::ed;:qt'u\a'�t'·'��f��I�l.� ::��!�O�O���dEl�:� oO:��;�
'" �- • ._ • do público para a reaueacao

no eatádlo "Dr. Adolfo Kon- do gr',mde ..onho dos monto-

"Dr.. Adolfo Konde ri' ��I'�!:�n;� �.. �e;:ee:::::!�� ;:;io��n��dicional clube ln-

na oportunidade todos os zxz
seus cruqoes. O reterei Jor- O médio Slmpli'�lo, do Car-

Decepcionando novamente aos lolhos da,sua "torcidaU, o Figueirense acabou vencido por ��. �fo:u����r:ues(::::�� ���t�:t�a�;�li�:!á�Ct��mi;:�
dois tentos de Nilton e Acaraí, ,conquistados na primeira metade do período inicial-Imperou �;�:�:a�;��:"i. do fut,bol �::�i�a;;:;�:�"'ae!'t;��ado:;

ZXZ conôtcões pal'.!. a reforma de

a violência e. a indisciplina, tendo sido expul sos Márcio, Pereréca e Nelsi - Os jovens do ::::';'�:�a�ctoM,�;':��,,�� ���!:::,��:,qU' deverá se doe

Guaraní derrotaram os do Paula,Ramos, recu perando t1 liderança, no jogo preliminar'. :��Ot:ç��o :�:�m s:oa� ::.���:: o meia djr:� Ctl1co.Preto,
Dia,llt,! do públ ico

flOl'iU-lcu,:-peil.O ih!�a!t!:!�e, ton:;e-jlllwe revidcu com um pcu- tampo, elH!Uanto que 11�lnlw:,Nel�i e Zequ�n?:l.; Tel'ê. Po:;�ibllidades de levantar pertencente ao Metropol de

II0poht:lR� que o VIU suplau- gutn nova vitór-ia. abatendo ta-pé que atirou ao solo I) quudro local apenas .locell, LAcal'l, Niltou. DI dI e Bru, 6 título máximo de 60. crtctúma. está sendo preteri
tar () AV!lI no tumo, o con- o "onze" do Figueirense com Imédio Ctmenpcrttno sendo 'i"c praticou um puuhudo ninho. O Mareilio Dias [á consultou dldo por um grande clube

ruuto elo Cirnenport, "ice- [) qunl empa turn em Itaja.i. 'de imediato expulso 'da can- de intervenções dificeis nâo ],'IGt.:EIRENSE - .lnreli ; 'paíxetrtnha, tendo o craque urgennno que nreroceu um

I
Doi,� tentos a zéro. () r'e- 'cha, A.", duas outras ocorre- sendujcnlpadou dos tentes GH,;Mo, Trilha e Ciro IA1'- concorcxoo em jogar pera milhão pelo seu atestado li-

sultado do Match que levou' ram no ultimo minuto, quan , que o venceram, Trilha. nuldoi : Márcio I Cu-o I e
I c!ube marcHista beratórlo.

Bt D. P?ql�:na assistêncin ao está- do Pererêca e Nels.i troeu- Adão e Ciro conaesutram fl.e An�el: Wi1�Oll, Femundo. I
, ZXZ_ ZXZ

dto Dr. Adolfo Konder" uulrnm empurrões, após ter n sulvar. .-\rilw, Cordeíro f.' Perereca. I valdir Bela, Luiztnho e 11ton O certos Renaux vem de co--

As elel'co-es na C 1
tarde cheia de sol de do- pr-lmeh-o sido atingido des- O gol. inicial foi a';SilHI.11I- 'cu preliminar jogar-am ns estão [nnompaj.ibilfzadus com municar a Liga Bruequense

•
• minga. lealmente pejo segundo que Uo aos 15 �Jinutos por )/il_ i ovení, do_Gu�I'.ani e Pa,ula I os diretor,,_s. du Pa.Isandu que se interesse pela reno-

.:'\'a n�ite de se-:,�� feira,j �rac:? o enc()n�ro entre os �ada nHti� fel'. �uc imitar n tono ;.lp,I'O\·eltando um passe Ilnrnos, em prélio pela 11(1('-\ tendo partfclpado d� coletl- vação de contrato do player
fOI re�h�ad�l. a eteíçêo para jdol� \'1ce.ca�?eoes que em Já r onhectdo estJ�o u? extre, de ,Duh.- O, s�gundo tento. nUI�:;\ <!o ("(>rta�e da .�ate. vo do C.arl?s Renaux. Ao tU'.. Arctc o. oue atê hã bem pou

<I preaidência da Confedera- muítas ocastoes apelaram ma canhoto do Figueirense. que serra <) ultimo riu tal'llli', l_!'nrlll. \ enceu o Bugl'c paI'

I
tudo mdlt' o PnY5anc!u to tempo t'steve n1as cogita-

T'o�f�:::�;]';':: dp�.,�::;O:I:: ;:.�:;' ,:'��::\: �Z:;':�;��;; I" �o;';:�"P�;;<I�,n�z;,,]�,�: :;:;:;�::::: ':,"A��:� :;':,má,'�� ,;;f;,.,li·��L�_�(���:a:I:)��üP�::� ��';S��::t�o�i�l�a (�rl::�n;:�� ����ed�r����:!a�ã:�:���\--
.To:-:o }f<welnnge foi reeleito. complacentes do al'bitro co· mllis I:!quipe c maiOl' art'.lof qllf' roi ganhai' o ('anto di- l1(>lIn� (' Jogo Figucu'cu1:!e x naln,

�'������;,_ ;�u��ul\1:�:::o�: ����U c�i:�I'�e�la��:��u ����� �;�t���V��e;I�:� ��u��:u�P:'�� �I::U���� ���'�ll:�.��. :,�_ �1�:����:� ::s��i':��r t�!:eco�: A dire(OriaZ�� Humaitã de 1,.... --.

Cnn'alho. It reeleição para a .$al',TI'�!< expulsões verifica' dividllal. pois conseguiram ,;im: Sil�1 perdeu o!< pontos plll'a I) Nova Trent0 .. em �olenitadr" GOMO t GOSTOSO
vicepresidência, ram.:l.e. a primeira aos 20, brilhar nada menos de oit(] CIMENPORT - :\1\Z:I)'(,- ah·i.negro, procedeu o lancarrento da:

FOI na Oportunidade feita minutos do plimeho perlOdo elemento,: que fOlam Naza. riO Nonho. MOI plh e Mal ri· Relld,1 CI� 6 510,00 Pedra Fundamenta! da sun' O C � F É Z I TO
uma Inovação com a Illclu_lquando Já o escore estava ena, Nonhê Morelh Marzl

f
-.----------- - -- ----

nova e moder!:A. Sedr Sacia!. 1 '- _'

..ao de mal:; lIes "Ices presl- c:ompletnclo MálCIO recebeu \lho. Nel�l, Xllton e 01dl, O presidentp do clube neO- ,

dentes • .cabendo um despOl. \101enta entlad.l de Malzlêste ultimo o melhol pm

AtsA�A;I��t;e, doOut��I�: c��tr�Oen:� _ _ _

O E N TIS T A
do fluI Pala o centro fOi es :�i.\.\r Con!;lultôrio em BIlIlllenulol, (�iente];, fo)'m�Hla c

cl,lhldo o sr, Paulo Machado�� ;; lo
definida, Rendn I<�séele.nte, Vende-se po)' motivOI! $lU·

J� l:lh'alho, ('abendo ao dr,

I
periúre;; que �cl'á esplic!ldo ao intc<ress/I(!o.

�I.,�i�:l' \�����::������� �:a�� _\C'ELlNO ALVBS, (�ILO) c:omunicu aos

_

S(>II.<; lnforma�.ões nesta Hedação urgente,

I:' D, zona .':lu!. Portanto, es- amigo,� e fregueses 111Il' vendeu u HOJel �1afl) NÃO L E I A !
!:, de parabén:< o esporte de

-;j:::'�:�'e�'��'���s�;l;i/:I�l'�ae-I ,t
Grll!',,!) e que adquiriu o P 'O �., T" C A E C O NO M I C A

,....._�-t·us filhos ilustttes, Sua bicicleta e!lta velha? :-;'ão se preocuPe, aRA'
I;\IHA DAS BICICLETAS tem um corpo de mecãnicos e

pintorE's es_pecia1izudos, que lhe a retornal'á nova emHotel Londrina
De .parabens o A.
C.lcaraí

RU:L I!í de NO\'embl'o, 4\l - CURITfBA H H
II A RAINHA DAS BICICLETAS, ueha-se apare- II
t lhada para consel'tofl, J'eformas c pinturas de J

<Jualquer tipo de bicicletas e �I'idclo;;. ('ontando II
para isso ("Om um corpo de mecanicos e pintores II
altamente f'specializad"s.

'

II

onde espera continuar .<;(·ndo di!';tinJ{uido com n

:\"a cidade PtaiallR, ltajaí,
hú muih: Ilue o ('Iube Icarai

j){;sflui sua cancha p/Bas.ket
-- vo!ei-bol de Salão, sem

nu entanto li H\1;l Diretoria
Ilavel" {'OIH,eguido li devida

I� :,:,�":;:�';:�,7<lf< '�:]" I�::���� Certame amador: São Paulo, terceiro
'!llt/L'!(���I�om[U'c�, _ Ago-l;�:\I�.o�ral�:m�_� f��;::s���! colocado

,

:II1oal Pl'e!;ident�, conseguiu' Com a realização da pe- <:)i"\U P;l\!lo t' Treze de �laIo

".re�ifltro fi��l junto a� �,?- Il�1tima rodlida. pl'o;Jseguiu, '(ecidintm o terceiro pô..

to,,'mlfllO da UIlUlO em defmJtl. s2bado. o Campeonato Amli- vencendc o primeiro pO]'
\'0. dOl'istn de Futebol. Quatro 3x2. O Campeonato ,;erá eu-

n.'_:�I'�I'tl�:!1:1��:0 �aar�s:��; . ��\��:�le, d�p��:,��_���e n�:� 1���'aod7nh��h P;:�,i:�� ������
Capital, vêm deixar o Atlé· apal'eceu pnra enfrentar o PO!ltnl Telel"l'Mico c T:l.
ti('o Clubc_lcaraí. numa si- Austl'in que desta forma foi mandllré.

�

lu:tt:üo henHi.ca e passando declarado vencedor pOI' W·O. '

'I rl'eflidcncia ao Sr, Agenor
Kl'obel. atual Yice·Presi-
(j,'nle.

Ilrt'ferência de todos O!'l Calarinenses_

\

PARTIDA DIAQIAMENH Ás gl?,
TAe - CRUZ�'RO 1)ôc)ut

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'O ETAJ.iO"· o MA.18 ,Ul'noo JJu.&lO ua a. c.'r.....

Prefeitura
l�LORIANQPOLIS, 1'ê·r�1I. Feirtt, 17 dt: Jllncirll de 1_._61 -_._-_

CR� 6.166.388,30

Municipal de Florianópolis
de Novembro de 1960 I Movimento da Tesouraria, em 11 de Novembro de 1960-

Saldo do dia 10 (em caixa) cr$ 5.970.742,30' �

REICEBIl\IENTOS I PAGAMENITOS
RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Arrecadação 151.846,30 Administração Geral 80.627,60
Depositante de dinheiro 43.799,70 Exação e Ftsc. Financeira 30.140,00

Educação Pública 68.289,40
Saúde Pública 89.250,00
Serviços Industriais 10.420,00
Serviços de Utilidade Pública 69.950,00
EnC'argos Diversos 118.690,40
Depositante de dinheiro 8.000,00
Balanço 5.746.071,00

Movimento da Tesouraria, em 3
Saldo do dia 31 (cm caixa) cr$ 6,978.758,80

REICEBIMENTOS
RECEITA ORCAMENTÁRIA

Arrecadação
.

226.167,00
Depositante de dinheiro 13.393,90

PAGAMENITOS
DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Administ.ração Geral 28,700,08
Escação e Pise. Pinaneetra 47.730,00
Educação Púb:ica 30.346,70
Serviços de Utilidade Pública 6.476,00
Encargo Diversos 26.2�5,OO
Restos a pagar 82.110,00
Depositante de dinheiro 18.128,00
Balanço 6.973.574,0�

CR� 7.218.319,70CR� 7.218.319,70

DISCRlM1NAÇAO DOS SALDOS
Na teeourarla .

Em Ban:os 6.973.574,00
1 . 099,525,50

8.073.099.50

Movimento da Tesouraria, em 4
Saldo do dia 3 (em caixa) .cr$ 6.973.574,00

REICEBIMENTOS
RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Arrecadação 272.472,00
Depositante de dinheiro 11.500,10

, ,
,

de Novembro de 1960

PAGAMENITOS'
DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Administração Geral 24.000,00
Escação e Pise. Financeira 50.374,80
Educação Pública 3.000,00
Saúde Pública 6.500,00
Serviços Industriais 3.440,00
Serviços de Utilidade Pública 37.386,10
Encargos Di\''3rsos 39.981,20
Balanço 7.092.864,10

CR� 7.257.546,10 CR$ 7.257.546,10

DISClmllNAÇÃO DOS SALDOS

CR$ 7.395.619,20

Na Tesouraria
Em Bancos

7.092,864,00
1,099.525,50

CR.t 8.192.389.50
�-I

de Novembro de 1960Movimento da Tesouraria, em 7

Saldo do dia 4 (em caixa) cr$ 7.092.864,00
R E,C E B I l\I E N TOS
RECEITA OR('AMR�TÁRIA

Arrecadaç30 276.272,90
Depositante de dinheiro 20.482,30

PAGAMENITOS
DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Administração Geral 45.400.00
Escaçõo e Fisc. Financeira 15.600,00
Educação Públü'a 50.844,00
Saúde Pública 4.600,00
Serviços Industriais 4.600,00
Serviços de Utilidade Pública 37.500,00
Encargos Diversos 185.700,00
Balanço 7.051.365,20

---'I
7.395.619,20rR�

DIS('RHIINAÇAO DOS SALDOS
Na Tesourarh

. Em Bancos
7.051.865,20
1.099.525,50

CR-t: 8.150.890,70{.I,
Movimento da Tesouraria, em 8

Saldo do dia 7 (em caixa) cri 7.051.365,20
R EIC E n I M E N TOS
RECEITA ORÇAMENTÁRIA

AI'recadação 294,731,00
Depc:;;itante de dinheiro 27.938,70
Despesa Orçnmenrarfn 17.887,00

�.I

de Novembro de 1960

PAGA.MENITOS
DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Admínístraeão Geral 89.300,00
Exação e Fisc. Financeira 60..620,00
Educação Pública 112.220,00
Saúde Pública 189,850,00
Serviços Industriais 57.766,60
Serviços de util. Públir:l 121.037.70
Encargos Diversos 613.387,40
Balanço 6.207.740,20

('R� 7.391.921,90('R� 7.391.921,90

D1SCRliUlNAÇÃO DOS SALDOS
Na Tesouraria
Em Bancos

CR* 6.207.740,20
1 .099. 52.?,50

CR$ 7.307.265,70.
_.

-.-....."....,.,

A Movimento de Tesoul'nria, em 9' de Novembro de 1960

Sald'o do dia 8 (em caixa) Cl'� 6.207.740,20

REICEBIM'ENTOS PAGAMENI'fOS
RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

...... \rre('adnção 162.041,40 Adm�nistra�ão �7ral. 54.750.,00
l€'lositan1e de dinheiro 25.817,00 Exação e Ftec. Einunceira 2.'3.600,00

De;pes8 Orçamentariu 500,0.0. Educação p.úblicn 56.400,00

� (, Saúde Pública 12.200,00

......'""'��JIII Fom�nto. . .

8.800,0.0.
....� .

' '1 Serviços Indus�r.lals
âbli ��:���:��..�. :JI.�' Serviços de .Uhhdad.>s Pu rcn

82.454,00

O:;":UfS:', h'" -( . .;..._ '_,.,..... ��;:;ft:�t�I�:r���heiro I
111,70 -

��'ot� Balnnco 6.0.75.640,10

---'.1 \
CR� 6.396.098,60 CR$ G. 396. On8,nO

mSCRnnNAçÁO DOS SALDOS
6.075.646,40.
1.0.99.525,50

N3 te,QOllr:l.rla
Fm Thl.ncos

PAGAMENITOS
DESPESA ORÇAMRNTÁ RIA

104.350,00
19,100,0.0
67.200,0.0
12.0.00,0.0
19.10.0,00.
12t.658,00
95.634,70.

CR$ 7 .. 175.165,90

Movimento du Tesouraria, em lO. de Novembl'o de 1960

Saldo � ��� � (�mI�:!x�) �r�6�7�.640,40
RECEITA ORf'AMENTÁRIA

Anecadação
•

292.819,30. Adm�nistra�io G:ral .

Depositante de ilinheiro 40.737,8o.! ��:���ã: F���1í��nancelrn
, .'

I
Saude Pubhctl

, Serviços IndusÍllals

�:�-_. Serviços de UtilidadE' Puhli('�

�..,.._-.,.,..._..,.... En<':J.rgos Diversos

�.. �_��.
- Restos a paj":J.r 9.412,50

... IBalanço 5.970.742,30-

CR$ 6,409.197,50 eR' 6.'109.197,50

DlSCRIMINAÇAO DOS SALDOS
. .

I
Na. tesouraria

.sm BancoS

6.970.742,80
1.099.625,50J ...·t

CR$ 7.070.2�7)80

CR$ 6.166,388,30

DISCR..nNAçÃO DOS SALDOS
Na tesouraria

Em Bancos ,.

5.746.071,00
1.099.525,50

CR� 5.938.492,90

CR$ 6.845.596,50

Movimento da Tesouraria, em 14
Saldo do dia 11 (em caixa) cr$ 5,746,0.71,00

REICEBIMENTOS
RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Arrecadação 163.909,60
Depositante de Dinheiro 28.512,30.

de Novembro de 1960

PAGAMENITOS
DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Administração Geral 70.200,30
Exação e Ftsc. Pinaneeira 19.000,00.
Educação Pública 83.222,40
Saúde Pública 6.700,00
Serviços Industriais 34.814,40
Serviços de Utftídade Públtcn 42.350,00.
F,n('argos Diversos 86.213,40
Balanço 5.645.992,90-

CR$" 5.938,492,90

DISCRll\IJNAÇÃO DOS SALDOS
Na Tesouraria

Em Bancos
CR$ 5.645.992,40

1 . 099.525,50

CR$ 5.989.985,40

CR* 6.745.517,90.

Movimento da Tesouraria, em 16
Saldo do dia 14 (em caixa) .cr$ 5.645.992.40

REICEBIMENTOS
RECEITA ORCAMENTARIA

Arrecadação
�

322.735,20
Depositante de dtnhetro 21.257,$10

l.w.

de Novembro de 1960

PAGA>lENITOS
DESPESA ORCAMENTÁRIA

Administração Gernl- 30..800,00
Exação e Fis�. Pinnnceirn 21.150,00
Educação Pública 78.487,50
Saúde Pública 6.400,00
Serviços Industriais 25.853,20
Serviços de utilidade Pública 11.972,50
Encnrgoe Diversos 39.811,30
Decositante de clínheiro 80,00
Balenco 5.089�90

CR* 5.98�.,��5.4�
DISC�ll\lJNAÇAO DOS SALDOS

CR� 5.775.430,90'
1.099.525,50

ciu: 6.874.956,40

Na Tesouraria
Eml Bancos

PAGAMENITOS
DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Adminiatrucfin Geral :\2. 9iJO,OO
Exação e Fisc. Pinan-eirn 16.300,00
Educação Pública 54.906,70
Saúde Pública. 1.800.,00
Serviço!'! Industriais 12.020,00
Servlcos de Utilidade Púhlícn 62.750.00.

F.n('nrgo� Diversos 51. RIo.,OO
Balanço 5, 6RR. 044,90.

de Novembro de 1960Movimento du 'resourarta, em 17

Soldo do dia 16 (em caixa) cr$ 5.775.430,90
R EIC E B I M E' N TOS
RECEITA ORÇf.MgNTÁRlA

137.612,10
10.538,60

Arrecadação
Depositante de dinheiro

CR��! cns 5.92�.581,60

SALDOSDOS

I
DiSCRIMINAÇÃO

5.6RR.044,90
1.099.525,1'iO

Na TesoU'raria,
Em Bancos

CR.� 6. 7R7. 570,10.

VOCl> -E ATIVO

SABOROSOl

SÓ CHE ZlTO

lri�unal �e
Justi�a

NA SESSÃO DA 2.a CÂMA
nA CIVIL, REALIZADA NO
DIA 24 DE OUTUBRO DO
.l\f}';S PRóXIMO FINDO,
FORAM JULGADOS OS

SEGUJlNTES AUTOS:
1) Apelação cível n.o .

4 828, de Florianópolis, em

que é apelante o dr. Bene
dito Felipe Rauen e apelado
o dr. José Kolody. Relator o

sr des. VITOR LIMA, dect,
dindo a Câmara, unânime
mente, conhecer do recurso

e negnr-f he provimento. Cus'
tas pelo apelante.
2) Apelação cível n.? .

8.844 de Laguna, em que é

apelante Ibraim João Cunha
e npelnda Adelina Vitória.
Relator o ar. des. Vitor Lima,
de:idindo a Câmara, por voo

1a('110 unânime, converter o

julgamento em diligenciav a

fim de que seja junto aos

nutos I) mandato, conferido
pelo apelante ã seu ásets,
tente Judiciário. Custa a

final.
:\) Apelação cível n.v .

I. R:l-1. de Blumenau, em QUI'
� apelante Arthur Hutzl
mann e apelado Gustavo 'I't

er-ling. Relator o ar. des.
CERQUEIRA CINTRA, de,
ctd indo n Câmara, por unâ
nimielnde de votos, conhecer
:lo recurso e negar-lhe provi
mento, para confirmar a

sentenca apelada. Custas
{leio apelante.
4) Agravo de ;n.tl'Um_

!
to n.o 122, de Timbó, em que
é agravante Friedrich Klo;
ehn e agravado Ricardo Kli
txke. Relator o sr. des. VítOI'
Lima, decidindo a Câmara,
unânimemente, conhecer do
recurso e dar-lhe provimen ,

to, para que a exceção seja
nprectadn no mérito. Custns J
pelo ngravado.
5) Agr-avo de peíicão n.c

'11)�, de Ourinbunos. cm Que
são ngrnvantes e ag ravadns

Atalaia, Cia. de Seguros e;
as beneficiárias de Will�
:(uhl.·Relntor o sr. des. Cer
queh-n Ctntro. decidindo
r:'unarn, por vctncão unân:
,1Ie. conhe. er do recurso

rejeitada II prcllmínnr su

�i'll.da rela Procurador.n G
rn l do Estado, determíne-'
voltem-lhe os autos, para f

devidoa fins. Cu�tAS a final
Gl Apelação cível n.?

1.729, de Ooncôrdte, em q
,:-,0 npclnntes Valentim � ....

tal Broetto e sua mulher _

:��!a���h�;�er�:la�::a:i

sr)i)'.�;��:�����i���:I�:����Ode·'
.

votos, 1\:10 conhecer do re-
�

curso, por deserto.

cust! jpelos apelantes .

7) Apelação ctvet n.o .

I R12, de Blumenau, em li
'

�����:;::�te
Cornêr to Ltda. e apelado
João IIciden. Relator o sr.

des, Vitor Lima, decidindo a

cãmara unânírnemento. co

nhecer do recurso e negar'
Ih!' provimento, pm'a ('onCir'
n1!l1' II. scntenJ:1l. ap(')ada.
Cll�tns peln npelllnte.

�
:.

POQE GANHAR A fÉ, MAIS DEc

(�BlDoorOO MENSAIS

Dedi(,:llldo fi !'IUfl ativif"lade ao H".tOI· ma.is fascinnntr
{tM tempos moderntofl: n VENDA DE TERRENOS. }":

opoi-tl1no você I!aber que simultâneo ao seu interesse de

ganhai' -comi·ssões, você estará proporcionando ao clien'

le, a'melhol' das óportunidadea: de tornar·se proprietá
rio, através de pequends pagamentf,s mensais, na mr·

IhOl' e mais futurosa zona da Capital (Jardim Atlânti'

ro), anele o valor está em crescenta a.umento; não só

porqt(e "o dinheiro desvaloriza e os terrenos sempre

qlori'l.am", mal'l também como decorrência do rápido
cres('imento ,da Cidade naquela direção e da sua proxi·
midade do -('entro urbanístico.

lnformaçõe!:: à run Trajano, 7 - }O andar, das 18
18,�o. horas, diAriamente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-_ fi FLORIANôPOLlS, 'I'êrça Ferra. 17 de Janeiro de 1961
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Reportagens: Reuniões Sociais - Casamentos
- Políticas - Coquiteis ---'- Esportivas
Atende a qualquer hora do dia e da noite,
serviço rápido e perfeito.

\' Jornal <'O ESTADO" Conselheiro Malra,
160 - lone 30-22.

\ --'Õlcicletas 8e�star ��:g���;J=�:�
CLtNICA OmuL I

�
A veoda em suavcts preataçôea mensais na' liAl' coneuítõrtc: BtI' CeI. Pe,

,�HA
DAS

BIC1CLE,TAS, Ru� conselhe,iro "" 151. dTO Demoro 1.&27 _ L"itrf'!

b ----o
. I to, das 1& lU 19 boru Ia,] 111-

. lJeç<l�.e ac ssórios! para (Iualquer tIpO de blclc!elil'l do da "--mAcla do Cantl)'''''
�t���·�� :;I��;S Be!�t�{I��,.��llS�rl!�s C::s�l�e�I���' ��f�:" Rea.: _auto8 saral���;711l54.

Se :sua bi:iClela eSI,á velha? não se preocupe, le\'e ;;.,,�streu.o
- FOl.H'; '.

�

J'''' l:AI?'\HA DAS BICICLETAS, que ela lhl' retornara
-

"<lI'inha em rolha, Rua: Conselheiro Mafra, 154. DR. LAlJHO I.tAUHJo

.... c........tr. .arr., 1"
I �' .. f',r' .. '(n�'! ,-, ("'u. ros�.! 189
."o:f,r�,:.. r ..... l'f.hetl 1:�1·.'lOn

" I"" I '.) k

j(" i.� •• ,I" A rr"a. K.",,,.

',IH.'I.

�1�) "

HIII'\ fi)K.�

Vitl\'h1 Alh .. r1" 'lfI
'.:"" 1',,/1 .. ,," 1>""1'<1 Pau'in M'I"nlll'\" _ Zun Macb.
nn _ »;11111! 11>1 C;o�la Ramo� _ certos h Sllvf'lra Len.zt

• 'I I. -\ H I} It ,,," II ii t< I�

- IIr -\I.-Io'j", AI,r ... , -- I-'r"r (')11'100 til< ('nllt)l Pereíra -

\r"r 1\;111111 d'E;;", MI\IIH lldefnn;o./1 .lueenaj -.' Prol
.\I;<"\" ... !,I,, d .. f)1'\,('lll<o" _, Pr �Ii:tnn Leit. dA Cn$ta _

/., '{';!orl' f'''�lx 1"'", ,-\ ":t"�IO' :-':o>t!(\ - Waftet
LI1I1!!'1' - Ilr 4,""r l'I�\tf' '1" Ln'/: - ,-\"," ('}Ihrlill'pi"tt
J)",-�II>,"" -:,.,�n·, l" F''''''''"r� Q.... ,lfl'lltr (';lrva:b,
_ Fernando Routç) Mslof _' RUi Loco - RIJ1,f>�l'b V Llmf
- Mail'" R"'Il",' LI\1,$lr(l Rariotnmf'u

FOTOr.RA FIA -- AilIILTON VIEIRA

" tl H I. i I' I O '" � •
fiI<�llIH .... xr-nuneweu» - .... rec reroanot-.: _ vtraruc DI...
. _ T�o J'rutno.\O

..... R.IoI.III,.',.'"
..._,.•••Llct- 4. 8. lAn LJI.
WIO:_ "ln 8ft••• , ".�t•. ,,�

T.lII"14
..... 1

....... It: .. T .. I .... r�t1l'. 4.. UNIT." PRl� "'-PI

... (lINT_R • ("ORR*POt.1D.NTWIfoi
•• 1''''.....u.tl'tp1." ·-t,4"'iT. rA�""'IN_'

.lo. IJ PI C. JI

.\-"'SINATUHA ANUAL - CR$ fiIlO,f}O

Ã riirt<;Ã11 '1Á(\ ,.p rt"s1Jf�a�ahiht,;!O Pf.'!o-.
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REPORTER FOTOGRAFICO
AMILTO N

LUSTRA-SE - LAQUEIA-SE - e

ENGRADA-SE MOVEIS
Serl',lr;O rapido e perfeito, tl'at:u com R})drjll\l�� t>

:"�itas à rua Conselheiro Mafra, 164 (u!Ídoll

l o T E S,
COIII grande lH.cHldade de pagamenL.O, fellde-.8e' lo","

11 longo prazu selu juro ...
, sitos a rua Lauro Unhares, prO

xlmo a PenHenctarla, Podendo o comprador cOlls.tl'ulr .u.
'�'SÍa, lmed1atame�te

Vendall: Eflalrlll :>.IOIII,f'p!O ;, o aoctar _ 'S.Ia �GfI -

-----_.�_._-------

VENDE-SE
VENDE·SE otlma casa sita a rua Con�elhelro Ma[r.a

_",%, ����v�,õ��afiPe�:ê�r:;��, c��I·a:e}3�na;:;,a?::tr!�,rl:I���
!ami1l<l'\' ;. ora. de quintal. O referido ImoveI estâ no

illinl1:lmento e socupado para pronLa entrega, Negocio
urgente, Tratar nla mesma com o proprietário a qualqUf'1
hora A venda e por motivo de viagem

àüal�ãdür·PrófíSsIõüà1. ..

._-�---------------_._----,
IIH d.,NKIQU. PK!SCO Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta

.:::��� .. , ••" DR. GUERREIRO, DA FONSECA
(;lll.1lr."...4ul_

Aeronorro Hercüto Luz
Cu.";') de Saúde S, Sebasbiâo '

COAP
COl'PO de Bombeiros
Estacão Rodoviária
Hosp-ital de Caridade
Hospital Nerêu Ramos
Hospital Naval
Hospital ��ilitar
Hospital Sagrada Família

I'HA'f,-I,}IEl\Tü das SINUSITES sem operação pou, .Juizado de Menores
UL'I'l{rlSOS e [ONISiI,ÇÁO, EXAMES dos olhos, er, Polí.cia

"'AIiAII>iO RECEITA de Ó{'U]Oól com EQUIPO BRUSH�LOMB. Policia (Estreito)
t;IlHO d. l'p8ÇII.U�.çj,0 aO i!gÇl- EXAME de OUVIDOS. NARIS e GARGANTA por MO. SAMDlí
.al doa S.rVldorh 00 .. ..ao UERNO EQUIPO nHENOL (único na Capital) OPE- Serviço Funerár!o
.::;mlço CIO prot, _"laDO o..... RACÃú de AMIGDALAS -, DESVIOS dc SEPTO e Serviço Água e Eagôtn
MM.}, CouaWt.." 1'_1' =lmhi 1>(0 :3n.{U�ITES pelos mais modernos processos. Opera em Serviço Telefônico
tlo.pnal de Cartel"" •. 'A ,.,d'.I1.. todos OS HOSPIT4llS de Florianópolis, Serviço de Luz e, FÔI'�at'.!lO acr •• til! t1U.QI. ao roa.IU- CONSULTóRIO _ RUA JOÃO PINTO 35 (eml;;; iM;;;iM•••"••iioiõo•••iHoM.;;.iH...._iK........;;;••;;���o:R;f�::��=.!�::��:� {1·�'Il�E�I����I��nj� �a�ta��LIPE SCHMlDT �)9 ---

e TU D I O J U R I D I C O !:�hl (;aml. D'.,. lIO lU, - rr.I, PONE - 3560, J
�

:--- � -- - - - - - - - - -,

Mll.urlclo dos ReIS - eovogeoo

::II �i:i:;:!�S e�lc������'e aa 1I�!��: p�l:\'r�:��� II Norberto eraM - advogaa'l :
:I DAS BICICLETAS, em todos os tamanhos e pejo I:: Advocacia em geral nu ESladlJ de
�I menor prece da cidade. Rua Conselheiro :\1afra III i Santa Catarina III _154_:_ _ _ _ _ _ _ _ � I : correspcneensee:

c-O ; i INCh.ATERl<Á BlWIlLlA

I
A T EN, A I: �����iN��nDos ;!�'�!U��EIRO

�:,rF���ti�\�ó�:li�:��'��: ;;I'Ô����e��f'I�;�.I�.i�: .

Ed SUL AMtilICA 50 andar

Tratar na mesma. : s'cnes: 2198 e 21181.

----.A"'T=END=E=ND=O-D:::r::A-=B1O':AM=E;;::NT=.;;-:�;:.---
.Is... Is. •••• • •••�•••••••-

MA 'ERNIDADE fARMELA PUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

.

1:1I(11":"l(i1<I;l�: nHS. A,.J. N'(JBREGA DE OI.I\·I·;IIC"
EWALnO J, R. SCBAEFER

t:'UI[JJ� ... do t<:"lôm3!':"(I _ Ve�i('1Jla Biliar ._-- Klo�

Tnral - usso.. - Inte!l1lrlfl. ele

Hh.tl'rO!alpÍllgo,(tafia -' 'Radiulllalia UII�I"lrh·.

'GI'lJ.vidézl - Katliofugia Pedlâtrh'a

P[.':',POE DE APARELHAGEM MOD�'RNA MAJH:II
SlElttL'NS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

I!;NDERI:CO: Rua Irmã Ben'wardll. �'n �nlbu�. por
ta lAlmte. Lamêgo)

(UNIU SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais :_
Angtutlà - complexo� - Ataques - Manta.. -

•

Problemático Afdiva e sexual ;
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia - :

lnSOJlJnaterapla _ Cardlozolorapla _;_' Sonoterapia e :

PSI(;�I�,:r\�:a\adOS Pslqlllatras _ :
DR. PERCY JOAO DE BÓRSA :

Dr. Hélio 'eixo.p, ! �:: ���! ���D����DI! i
ADVOÕAllO .: CUNSULTAS�e.s 15 às 18 bora.! :

Escritório _ Rua r�I1t.i"" End�reço: Avenida Mauro Ramoll, 288 : I
Bchmldt nO 37 _ 20 IUldar _

: (Praça Etelvma Luz) �
Sala ._

• t ••••••••••••••••••!!��.!!��
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lIar�o.o. BoriTlo' 111':10 ,. li •

2� .16 bar...

f(ua Tlrl.d�ol" tl
- FOD. J2.� kMldl.oOl. 1"1.

;,.ac.rd' ('OIUlulIo. II ,('II."on ••

IIPIoI:IIII '0 .

Resldêncl. - "J&1I11'c1a

Adolfo Konder nU 17

CaiXa POSlaJ ,oI

Telefone - 142l

DEPARTÀMENTO DE SAÚDE PAÚDE
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MÊS DE JANEIRO DE 1961
L0 _ Domingo Farmácia Not�rná Rua /Trajano
7 _ Sábrado (tarde) Farmácia v;tória Pra,:a 15 de Novembro
ii _ Domingo Farmácia. Vitóriã Praçq 15 de Novembro

14 _ Sá.bado (tardli) Farmácia Moderna R\I& João Pinto
15 _ DoanJiOgo Farmâcia Moderna Rua João Pinto
21 - Sabado (tarde) " Fllr'máci'a Sto. AntônIo Rua Felipe Schlnidt
'� ,._ Domingo \Parmácill- 81.0, Antônia Rua Felipp Schmidt,

'�_ Eiábado (tarde) Farmáci;t catarlnensl? Rua Trajano

-'::Dtm.!.U�1J' , .

Farmácia ca�nsl? Rua Tr'l)ano
, -;ia-;tio�;;)m;ii;-;e.á efetuado pelas farnjácias S��, Antônio, Noturna � Vi!,ã�i�.
.J til:>n�'lo rliú!'nfl .'o:nprceoilirlo enh'e 12 e 12,�t} h!'-, st'1'3 ef(>tllado peln farmáCIa VltO!'13.

ESTREITO
l° - Domingo
3 Domingo

15 _ Dom·i-ngo

FaNllácla do Ca'l1to
[i'armác:a Indiana
1�.1rmácia Catarinens€'
�'al'màci3 elo Ca'!ltoOmninçll

Dnmingn
O

/

Rua Pedro Demoro
Aua 24 de Malo
RUi! Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro

Rua 2� dE' Maio

ORA. EVA B. SCHWEIDSOH, BICHLER
ClINICA DE SENHOR'AS E CR·IANCAS

t:"'"e'(·\�llat. orlO molé8tial de Ji,b\lo. • r"ClI,

1-at.am"O\o d. nb=;�IJ.��"t.U!.......1.
CONSULTORIO: - 'p.na "cet Pedro DelllllTll. IM'�

�trelW

DENTADURAS INFERIQRES
M " T O D O P R O P R '1.0

r r x a c a o GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGlAO uENT18TA

DIl'LOMAIlO PELA UNIVERSIDADE DO f'ARIIN/i

RAIOS X - PONTES - PIV;OS
'TRATAMENT'OS DE CANAL

I:itlRAR!O _ das 8 às 12 e das 18 às 20 bOflu

HOR...S MARCADAS ,_ das 14 as 18 .1Q(I\....

HUA TRAJANO, 29 _ l.0 ands'r

Escritório de Adyocacia
HUn il'ellpe ScbJnldt, 14 -. 2.0 andar - r'lorlanÓpol1e
Or IIcáclo OarlbalcU S. Thiago
[)�, EvllAsl0 Mery Caon
Úr. José de Miranda Ramo.

Questões Trabalhutae - Call.&fl.t clvete, comerclw, cr1m1-
nllls e rlsca.is - Adm1n1straçao de bena - LocaçiO e nD'

O'a dI:' 1016vela - Naturalização - Inventário! - Cobran·
. COf)tAhllldade: e�crltfl"', blJ.Jançoa, &ntllst!." � vertei..

DR. SAMUEL FOftSECA
CmURGlAO . DENTISTA

- C)ini('fI - Prótc:o.e - Cirur�a Bucal
Raio X - Infra Vermelho

I'reparo_ de cavidades pela alta velocidade
nORDEN AIROTOR S, S, WHITE

Consultório e Residência:
1: IIIl .I<·rónimo Coelho, l6 - }.O andar - l!one 2226

";l(',hlsi"lImi!nte com hOl'lIs marca<ta8

APRENDA INGUS
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silv,.eir.atA2

-o _TA.DO·· o -"18 ANTIGo UlARIO IJ. SANTA CATARIN'

TELE(1'ÔNES DR F.MRRGENGIA

2619
:Hõ3
3540
3313
3507
2036
3831
2222
3157
6325
3733
2594
6233
6282
�023
2088
O.

2404

C. E. VIE'GAS ORLE

Advogado
t:1J 1,r'lHJ ..... 2" .... ND ... R 1'ELEFONE, 2248

M� DE JANEIRO
,DIA 21 - Grito de Carnaval
DIA 28 - Disco Dance

PROGRAMA E REGULAMENTO PARA
O CARNAVAL DE 1.961

PROGRAMA
Dia 11 - Sábado - Haile de Abertura, às 22 hOI·as.
Dia 12 - Domingo - Baile Infanto'Juvenil, das

15 às 20 horas '

Dia 13 - 2.11 feira - Tradidonal Baile às 22 horas
Dia 1·1 3.a feira - Baile do encerramento, às 23 hs,

REGüLAMENTO
1 - Reserva de Mesas
As senhas serão distl'ibuidall dia 2 de fevereiro,

quinta-feira, às 19 hOl'as, na séde sorial e a re!'lerva se�
I'á feita, em segllida, no me::;mo local.

Ê obrigatória a apresentação da Carteira Social e
talão elo mês de fevcreirn corrente. para f) que o Sr,

�o������l:.st(lrâ presente, i! fim de �fettlal' o competen'

IMPORTANTE: Cada Henha da,,.:'i direito !'Icmente fi
seserva de I (UMA) MFlSA.

2 - Preços das ;\I{'S8l< para Associados
P.al'a 3 noBes Cr$ 1.000,00
Para o Baile Infanto - .JlI\'eniJ, CI'S 100,00
Preçor;"d,il-,'õ !11l?'Sa� pal'a ('onvidâdos
Petl1i�!t::::!l{ m,tras cidades

������� ..

," ('l'� CI'� 1.500,00
�

Para as pessoa� em tnlnsíto, poderá a DIRETORIA
ii seu rrit�rio, 'e'Rob a l'esponsabilid/!de'de um sócio, que
firará Iilujeito as pena"]idades est.atutárias e qlle deverá
"ir em companhia do con\'idado, expedir convite, me,li'
ante o pagamento das seguintes taxa!'! de fl'equênein:

CASAL Cr$ 2.500,00. para afl ::l noites;
CASAL . Cl'� ]. -500,00, para uma (1) noite, e

TKntVIDUAL Cr$ 2.000,00, para. (IS 3 noites.
)lETER"rNAçAO ESPECIAIS

, ,,� rigorosamente ,proibida li entrada de menores nos

B,tiles noturnos.
Solicitamos aos SI'!'!, paif:., não l:Ie fazerem acompa·

nhar de filhos ou dependentes menores de 15 anos, sen°
do qlle, a não observância desta determinação, irnpliea
I':i nas penas pre\7istas por lei.

Os filhotl OI! dependentes maiores de 15 e até 12
!lHO':, 'só terão ingresso nas dependêneins do Clu'he,
qnandl) acompanhados dos responsáveis, '

��o Baile infanto'Juvenil. nflO sel'á permitido o uso

de Lauca'perfume,
A Carteira Social e o tolliLo do mês de Fevereh'o de

1961, ou ilo anuidade respecti\'tl, serão rigorosamente
exigidos à entrada
A Diretoria p�irá rigorosamente o sócio que fizer uso·
de Lança·perfume, como entorpecente.

Os convites só serão fornecidos (conforme o acima:
deiel'minado), no dia de cada festa, das 14 às 18 horas,

NOTA ll\:lPORTAN'fIÇ: N�9 .se'rão at�ndido9; sob

��:���:�t� i��t�����li�'ad�J�i:I�"���a��.I�� �:!:'J�ea::�
ou .an,uidádes, bem como· pedidos. oil aquisição de convi�
te-ingressos,

./

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I n Ve s tid o re s catarinenses pedem
prioridade para transporte Aéreo
c---�
@.[12DEA�

u

PROGRAMA DO MÊS'
JANEIRO DE ]961

DIA 17 _ CINEMA - "LABAREDAS DO INFERNO"
- Richard Todd � Michael Rederave c

Ijrsula Jeanes.
DIA 22 - "ENCONTRO DOS BROTINHOS" --r- Ini

cio às 20 horas.
1)1 A 24 --.- CINEMA - "O MUNDO EM PERIGO" -

James Whitmore - Joan Weldon.
DIA 28 - SABADO - "f,RITO DE CARNAVAL" -

Inicio as 22 horas - mesas na secretar-ia

[IA 31 - CINEMA - "CASABLANCA" Hum

ohrev Bcgnrt e lngi-id Bergman

�e��Q�:vet!�U:;:n�:�ar;�:�: �:oudn; ��a���:�n� :���!��� I i!� �:: �:;!��n�:�� �Ie;����'� I CO��Ci\�i�.�e:undo �ezco�:
cal! 1"0 inte]\"lor do Estado

I
to internacional, cue possa "ItaJai, .rornvme, Rio do 8uI, l�:ant��er.�o a���;�eto das

sunnc deliberaram soucear servir de meio para Incenti- Lajes, Joaçabu e 'I'ubarao,
à� autoridades uma se'rle de II var o catartnense par� as de modo a torna-los ade

pr-lvídêncjas com vis·.·.ls a viagens a.,én} s e mesmo quad/os a operacêc de acre

obtenção de meios seguros ( runctoner. cerno alternativa naves de maior peso, como

e permencntee elo transporte para a cidade de pt.to Ale- as do tipo "Convair" e 011-

de sua produção para Os (gre, foi a princ.lpal meta tras ; bl construção de uero-

;�:,n��� �:i�o�e C��i:�i�; 1 �e���ae��ia����s ni�d�:���_ �����si:a�� s��ljd��g�:1 ��
debates em tôrnn da ques-, rio Sócio-Econõmico do I:sta- oeste, flue abriria as em

tão toram coroados de êxito

I
do presidido ceio sr. Oelso prê�as aéreas um mercado

e ae Sua!! remvídtcecoes to- Rarr-os.
-

constdaradc enorme, dadas

,I. m .. Intetízadas em nuacro as dlf!cuJdade� de acesso as-

sugestões, oue serão apre- Ali outras três prioridades- mesmas per rodovia; c) cria

sentadas ao Govêrno Fede- lembradas pelos inves�d9res vímentucãc dus aeroportos
ral c à administração esta-' sulinos foram concretív das cão o:!e um Departamento
dual, cujo íniilo de manda-

I
da st'guinte forma no doeu- Estadual d;' Aeroportos e um

to se dará nc, último dia do I mento final 1_0 Snmínc clo consequente nCOl'do com a�

corrente mêr. A desli'nnçno Sôcio·Econõmlco: a) ameno- :\lItorill:\dl'� nrimllacân c pn-

nbrlrà no E4ado uma JUnte
Ine-gotável par" a industria
<em chaminés, ooís o que
mais dificulta o turismo na

DE
RECREATiVO

,JANEIRO

PROGR.4.)1A no WIl:S OE .IANF.IRO

DIA !?;_ Hingo 'Oa:1çnnte
DIA 16 - BroLolâncllU em Sociedade
Dl A l!l ....._,.. r:lngo D:illçnntri

... -

DIA 22 - Bingo Dnncunta
DI!', 2.11 - OI·il.(I de Cnrnuvn l
DIA 21> - fling-o Dn nen nte

l/ A RAINHA DAS BiCICLETAS, acha-se apare
/1 Ihada para eonsertos, reformas e pinturas de

II qualquer tipo de biciclatas e triciclos, contando
1/ para i�fIO ('om UIll ""01"))(\ de mecanÍ':!OS e pintores
li flltnmente espeeiali7.artos.

/,/

@@ j
\

qualquer caso "CRUZEIRO A PRAZO"

Tnc_ Cr,arirll dllS,,1
�

possibilidades turísU.-ag de wglã,\ Sul é a cerênc» de

Santa Catarina para o Se- transpor-tes permanentes c

minál"io Sôcio-Econômico, a adequados aos Interêsses
concretização desl'3.s metas dos viajantes.

EDITAL
1. - De ordem do Sr. CeI. Cmt. Geral, faço saber a

quem interessar possa, que se acham abertas nesta Cor

poração, pelo prazo de dez dias a contar da data de su_a
1." publicação, as rnscrtcõee ao concurso para preenchi-
mento das vagas relacionadas:

'

1 vaga de Capitão Médi.co (Clínica Geral)
1 vaga de Capitão Médico (CHnica Pediátrica)
1 vaga de Capitão Médico (Clínica Traumatolôgica)
1 vaga de Capitão Médico (Clinica de Ch-úrgia Geral)
1 vugn de Cap. Médico (Clinlca de Otorr+nolm-íngolcgia )

1 vaga de 1.? tenente Mecânico de Rádio
1 vngn de 1.0 tenente Dentista.

DA INSCIUÇÃO
2 - A inscrição será requerida ao Sr. Cei. Cmt. Ge

ral (entregar os requerimentos no c.R.S:r.l, juntando
se à petícâo os seguintes documentoa:

2.1 -'PI'ova de regiat.ro civil (cerbidüc de idade).
2.2 - Pr-ova de ef\tm' no gozô (:os direitos políticos

(tílulo de eleitor, acompanhado de jUlüifieaçüo ofidal
r-aso nüo tenha votado nas últlrnuw ereícões nacionais).

2.3 - Prova de identidade (carteira).
2.4 - Prova de bôa conduta civil (atestado de con

nta e folha cm-r-ida, respectivamente. pasendos pela n nto

i-idade policia
í

e escrivão do crime em cuja comarca te·
nhu residido nos úiltimos seis meses;

2.5 - Prova, de habilitação profissional para médico
e dentista (Diploma do Curso Médico ou de Dentista,
passado POl' Faculdade de Medicina ou de Odontologia
oficial ou reconhecida pelo Govêrno Federal - Diplo
-nas ou Certificados referentes a atividade profissional)
Para Mecânico de Rádio (Diploma, certificado passado
por estabeelcimento técnico oficial ou oficializado);

3 - DO.8 EBA I\1ES
3.1 - Para médtccs:

iii. --:-: apresentação de..tjtulO$. I;a .e&peciRlidade-;
u"/-:"" exame de paciente com de�cri<:iio ]l01' e�crit<)

do caso clínico sorteado.

Na próxima
viagem

leve também
o SFU garoto

pll.galldoaapal9l!.lI'l!nl
IIp6ft II. vIagem em euevea

prestações men.II.JB

2.3 - Paea dentistas:
a) - Prova escrita.
b) - Prova prática oral, de acôrdo com o pt-ogrnmn

que será distr-ibuido aos íuteersaadoa na Se
cretaria do CRST, dl( Polícin Militai'.

::.3 � Para Mecânico Rádio:
a) - Prova escrita.
b r - Prova prática de acêrdo com o programa a sei'

distribuido aos interessados pela Socretnrin

do CRST da Polícia Militar.
Quartel em Ftoríanôpolis, 7 de Janeiro de isai

Jorge da Cunha Ocampo Moré
Ten. Cel. Du-eto: do C. R. S. T.

CARNAVAL DA ILHA

inJorrnações: Agência TAC . CRUZEIRO DO SUL
Fcnea 21·11 37-00 31-74 Rua Feltpe Schmidt. 24

Teu passado de belas tradições
� o orgulho desta boa g;ente,

j� ât1:g7�:r t��� �\:�r:i:ef:li�::t�
I,
I,
I,

Pierrol, Colombina e Arl-.:quim,
Foram tuas fantasiafl de OUl1'OI'H,
Omaram lindos salões, m�s agora,
DesPct'cebidas pal'a Slempl'e enfim.

Abrilhantas, ainda, a arte E- -H poesin
Exultando todo o povo num só dia
Com Os teus belos carros campeões!

Ao despontar tristonha quarta-feira
A cidnde se redime inteira
rom as cinzas das tuas ilusões.

RIO E_ A.

V E N DE-SE

Um, Bar e Restaurante cito à rua Conse
lheiro Mafra, 139 por prêço de ocasião,
Tratar no mesmo local ou no 5.0 Distrito
Naval no expediente de 12 às 18 horas.

_..,....t.. - - - -
- ---

DR, SPYRO N, SPYRIDES
No dia 23 do corrente, segunda feira prôxima, deve

rá colai' grau na Faculdade Fluminense de Odontologia,
em cerimônia que será realizada no Teatro Municipal de
�itel'ói, o nosso estimado conterrâneo dr. SpyrO Nicolau
Spyrides.

O novo dentista, realizou os estudos primário!! e secun

(IA1"io, em nOMla Capital, no Instituto de Educação Dia;;

Velho, tansfel"Índo-se após para O E�tado da Guanabara,
onde cursou o COlégio Rui Barbosa.

Prestando exame vestibular pua a Faculdade Flu·
minense de Odontologia, o dr. S�rc saiu-se ait'oflllmen

te, e no próximo dia 23 estará recebendo o grau de ba

�hal'el em odontologia.
Aos seus pais, sr. Nicolau SpYride� e d. Kiriakr

SPl'rides, atualmente residindo no Estado da Guanabam,
e às suas irmãs aras. Annstacia Apóstolo e Déflpma Bon

baid, l'esidentes em Flol'in'nópolis, qller(lmos cn(]cI'f'ç/ll'
I
as nossas congratuln�õa!-l \leio brilhante término do curso

-

e que .consiga êxito em nova.p�
\ •

...
�i<,':;/'�

�-------�-,

Casa ou Ap-a-rt-a-m-e-n-to---- I i; \I' EZ I N II", N \:J I :
-I i:,dE ZiH! !Procuru-se para familia pequena (A pessôas j . L_ _;

'I'ra tur à rua Deodoro, nv 5.
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lorlanópolls - CapItal rasileIra üo G amour
A CIDADE VIBRDU COM A MAIS DUSADA REALIZA CAD SDCIAl DO' SUL DO' PAIS - CAXIAS DO' SUL E FLDRIANDPDlIS UEITAS GLAMO'UR
E SUPLENTE - AS BELDADES 'REGRESSA'RAM O'NTEM se outro j"p aberto "a- colheu cerno vencedora AL DA GLAMOUR, .,tão

• eenoo ri srta, Teima Eht.�, a srta. Solange Nar'll:i0 re- programar do o ltincrát'io A plartlr de amannt na

Foi um verdadeiro SIlCCS- d(l.� -:1u Pr-incezn". Logo a- aarn Bartolomeu. Mi!'s Olub e de Aeronúuticn presentante de Caxla'l'I do de Solange, seu roteiro da sua. coluna "RADAR" Lúza-
so a reenaaeão lia 6.a FES- PÓs abrindo o de;;ril� vi Beguiram-ge quinze carros do Rio de Janeiro, cue foi Sul e como suplente a srtu. beleza quando vl��1i V:'.L- 1'0 Bartolomeu dará detn-
TA IMPERIAL DA GLA- Ilha um jeep aberto com conduzindo ao; belas vi;;j. ovacionada nela enorme Marli Maura Meit'a, eandi rio" municípios dos trêl?; lhe's desse mngnificn pro-
MOUR, organizaria pelos a representante de curte- tentes. t',rros esses cedi- público. data deste capital. Est'.!.oos sunnoe. Nêste fim moção em sua coluna,
cronistas Lá<"'l"o (Radar) t:..1 s rta. Marilis Môrten;:;en dos pela Dlpronal qUI! pa- de ;;emana, SOlangl' visí- � __ + _

Bartolomeu P Teófilo tDíá- acompanhada oercs jorne- rrocínou a passeata, Encer- O GRANDE BAILE ,\ VENCEDO'" a., tará l'I famosa praia de

rios Aesocíacoo Prâdo. ttstas T{'ófilo Prado e Cá· rendo o .te-nte apresentou- Camburlú, onde Lázaro e r-------�

A resta ultrapassou a Solange Narcíao a uLA- Tt,ófilo, pretendem oferecer
�4_')e �allva reinante na MOUR GIRL DO SUL - lhe um'!!. �rand:, resta ;:;0-

cidade, Não roi u.na prc BRASIL _ 61" apesar de ctat.

moção de- I.:'lciectade sõmen representar 1_ cidade gaú-
te, n:ls algo que levou o cha de Caxias do Sul e lá OUTROS D[TAr.�J
povo ::"- rua',", raaenru vi'

»rar i' aotaudtr uma p' nr

mc ma-c a »ooular na, rua ,

cc,ntrai� ela ctaaoe. cuunde

tio (" �i'l' da" beldndes pe

ta; me 111;�. desrue c'" I'

(lU,' fel prccecldo pelas E·

1'01:1 dt, snmtm.

() DESFIJ,F. DF- RLT.\

Como �'is�fm(>" ecim

cêrcc rlc 10 mJl »crsóns L;'

muram os passeios. ns

runs c 1.\ prucn J5 .dc No

vembrc ;.:}lalldi,,·\o �empl'('

n passagem dos carros que
('undu\d:lln a�' belas ,1I'10!

clat9.>; munlclnats.
O desfile '

.•presentou prt-
1l11'Iro n-, Escolas ele sum

en -cooa Lord" ..
"Fllhnt

do C{mlinenic" e P�.)tcgi·
Aclmn a candidata de Curitiha :'11"111, Mar:rli Mõrtenscn (IUHIH!O d,'·,fili1\":\ t'lIl

jipe y.be�to RH comJlllnhia dos cronistas promotores !lu!'! f-esth'idades,

.

Solllllge Narciso. candida!;1 de CaxillS d,1 SuL I>o>;terinrmente v('nct'dora do
certnUle (1lIlIndo flc .. fila\"u em ('IHTO lendo �fll SIW l:'11II111Whill II '"i"la, :\Iarisa

UanWl< (com a faixa de ruinha da Primavt'rll da Capital).

C(I� os salôos ':1 Lirã

'renrs Clube compietamr-n
te 1013110s pela aI' socte
':le _.e tocnan . .'." a

contcccu 113 nc.;e Il� nba

(j(1 (l "rand" nade df' ,,('1"·

ç,l.o "'1 "Glamour Girl do

Sul '.!.'� 1961".

Apôs um rle,,!ile de "Mail

tet" c traje de gaja, um

jurl presírlido pelo famoso
escutcr Mg:)Jn 'rcban �.

residir há multo anoe, ra .. ·

ceu no municipio cntnrt

nense de Joaçat,l'..
E' morena de olho" vc:

def>, c mede 1,70 de altura

CAl\omORIU' NO ROTF.IHO
DA "GLAl\lOllR SUT.f.'l,\"

�om os concursos

O� jornalistas pro!\1.lto·
xes da 6.11 FESTA IMPERI FI.OHl.\XúPOLlS. 'I'én:/I Feira, 17 de Junetr.. lll' l!l/jl

.'lj.\ FOTO ACIM."-, 0:-: jornalistas TeofiJo Prado e Láznrn Bartolomeu. 11n)ol:\ntlH
com as candidatas muujclpais e moças da �u::.'il'dlldc local. ao lítuln de "(;\.A·

:\10UR GIRL 00 SUL BRASil .. 61" logo apó., o desfile pelns
ruas da cidade, na sexta feira últ1ima,

Da aemoeâo r'e Du-eto-
lU:üEBEMO'!;: rc.� "C Grupos Escolares u

art. 12 diz oue it publica·
São JO�é, 12 ��e janeiro c:ii.o ,.las vaga" reg('l'·�e-a

de 1961. pelo;; mesmas norma,: prc·

IIn)l. Sr. Diretor

Jnrnal "O Eióõtatlo"

Lf..du o Decr cto n." .

1170. oubUcudo no Diárifl

Oflc:.,l �e 21·11-l96u, :,s�i·

nado oelo E.:-:m.J. SI'. Gavp!'

nadaI' em 31·10·1960 quc

�� a regulamento para (,i

Concur,:o� de Remocão e (IC

l11grrs�o de membros do

Mngl",têrio, notei o .�egllln·
te:

Da remoção <lI.' I:l;;peto

re� Escolare\
Art. 6.0 - Na primeira
quinzena de ca1a ano, fi

Dlret<)t'.I� tie Admini:;��o
da SJ"retnria de E...�çãn
r Cultura fará !}ublicar.
por cinco vêze;:, pelo 111("

no�, no Diá.rio Oficial, a re

lação ompleta ':Ias Cir _um:·

crlções Es�olal'es va!ras ou

lnt.erinámente m'ovldao;

vi:,tas neste Regulamento
para I) Concurso ce Reno'
<;ào "e Il,-�petorrs Escola·

re;; ,art. 6.°).
Da Remoção d,,' Pl'ofe�

sare" Primârio1',

O art, \6 diz ('ue fi .flubl��'.
ç<ln das vaga� ri de acordo
cum o art. 6.° de�te mesmo

Drcreto.
A Secretaria rJe Educa·

ção • Cultura não tomml

conhecimento do �reto
1110. pornue não �:xb�,';ou

a l'elflÍ:ão das vaglJ." pre'

vrstas no:=: artigo� 60., l:!o.

e 160. e nem atê o dia de

hoje.
De acordo com o oue foi

exposto acima eu gostarl;1
que V. S., Sr. Diretor, me

explica�se se estes Conêt7r·
sos fol"am legais.
M-tANTINO JOSE' FER
REIRA

Créditos
, suplementares

AO govêrno Hulse
(DE JULHO! A, 31-12-1961 )

'rOl:!! publicndo ('m

SECRE'rAHlA DO IN1'EruOR E JUS1'J('A (ConIiOlJação)

11l.2�\9,3��,70

Del'l'rto
Decreto
Dpcrelo

Total

Decreto
Dei."I'NO

ESTRADA DE FERRO SANTA IMPOSTOS NA
CATARINA PREFEITURA
COMUNICAÇAO' A p"r,ituca Muni,ip,1

F:L("l! II têl'mino do movimento rrevista que e;:lodiu
'

de Florianópolis está reco·

110 dia 2:� de Dezembl'o l)a:;�ado, a administrll,ção da lhendo, du! .nte o mê!. cor·

Estradll de Ferro Santa C'atal'iJllI tcm o prazeI' de ('o' l'entej Oll impostos sõbre

mlllliC;ll.l' HO jJ()\,o do Vale d() Itn,jai o seguinte: In(lú.�tl"la� e Profissões, <I"

1 - A l.Idministl'acão da !'eno"in, muito antes da Licença e Sôbl'e Atoll de E·

defla{l;mção {la mencio,;ada greve, tinha tomado, espon' cOl1omla, referentes 'ao pri-

tnneamente, pl'ovidências no licntido do atendimento dn1', meiro trimestre de 1961..

reivindi('açõclcl pleiteadas no dia 23 de Llezembro, a saber: pó;;. o dia 31 do _orr;:'I1"

obtencão dO!i recurso:> finllnteit'os para o Illlgamento dali te, inCidirá. sôbre esses tl'l

\'enci�€lItu!i do pessoal relativos ao" meses de noyembro butos a multa (le 20 1l!J�'

e dezembro, delegação à Rede Ferroviária Federal do {('!:to.

exel�"ício dn lldmini:!traçào da Estrada de Feno Santa
Catarina e extenllào aos ferroviários do. Vale do Ituj.d
do!! benefício� d/; chamada Lei de 1l8]'idade,

-

2 � 1.\'0 dia 24 de dezembl'o, a Ildministra(,"ilO d<.l K �

ta C'aLal'ina, em I'eunião conjunta com o pessoal
tl'Rdll.!!comprovou o estado de ,ulLlntamento em

que se encontrn"am os processo!:! das reivindicações,
prestes a !terem concretizada", inclusive anun.ciando que
tnl concretização teria lugar dp.ntl'o de 15 dias, como de

fato ocol'l'eu.

3 - No dia 22 de dezembro, a administração desta
fel'l'ovia expediu comunicado, que foi divulgado na imo

prensa e rádio Incais, mostrando li verdadeira situação
dos pl'ocell!:lOS em andamento e concluindo pela inopor'
tunidade do movimento, o que os fatos posteriores ,'ie'
ram confil'mal', cónfol'me retratado IIOS itens acima,

4 � Na opOl'tunidade, esta Adminil',tração esclareco

Que Oll P,Qdel'eS,lcorupetentes, no .caso o 'Departamento
�acionnl de Estradas de Ferro e Ministêrio da Viaç:lo e

Obras Públicas, dispensaram a melhor acolhida a .toda!';
;]." lll'ovidenrias pela mesmn solicitadas. isto desde 22 de
HOH'mbl'O (lo ano findo, com a mc;\ma :;;olicitude e dtmo '

IlrOCel'!sual \'erificados até o dia 10 do corrente mês,

fi � fo'illltlmente, eilta AdmillistruçfLo s(!nte'�e no de·

I'!' de fll.!:radecer, de publico. :� colaboração eficiente e

;\I!'\nlcnte tompref'nRível que ]'Ccebt'll do deputada fede'

.

Ranl()�
.. que

nâo mydiu csforço�, em BI'a!\í'

,';\ e no d(· -ll\nel],o, para que chegaR.!\em fi bom t:ermo

"" mc,tlidal< pleilcadl1>l em faval' (I:� Estrada e dos seus

"�'I'\'id"r('s, prestando lI::.sim, mais um inestímÍl\'el sel'

vi("() Ú (('1'1":' (':llfll'inense,
1�]I,ml'lIau, 12 de janeiro de 1961

_\lllonio Vitorino A','i1a Filho - Administrador

:)-1,61

n,n 22GI
n.o 22f:i!)
0.° 2274

:?:1·,12.60
23.12,60
28,J2.60

Totnl (Io.'i créditos,

PODER EXECUTIVO

Palácios do GOl'êrno e da Agronômica

{i·l·lil

ll,O :?2G7
ll.u 227�

2:-1,12,(;0
::!�,12,60

Total dos cl'êditos,

5<J4.!)40,40
477.602,60

5,000,00

Cr$ 11.266,942,70

(Continuação

7,594,200.00

1.5R5.000,OO
110.000,00

Cr$ 9, 28!:l. 200,00

(' E I. S O r F.)f A t

Todo esse pessoal (\ue estâ ,.:endo nomenoo Oll

"c leito" pelo atual GO"êrno para ocupar postos-cha'
\'e,� no apal'elho estalai c parestatal sel'ã demitido

pOI' Celso. Um g'l'llpO de juristas está examinando a

melhor manei]"::\ de agir em <.:acla caso, uml\ vez t\ue
H di\·ersidade de estatutos não pel'mite lImH medIda
única de ordem geral. COI""IO Celso estaria inclinado
a tom,,!,.

Se você fÔI' Homcado ou "eleito" IIgom diretor
de alguma coisa ligada ao Governo paI' alguns anos,
não se iluda: será demitido ou "deseleito" de {lual
quer modo pelo novo Govêl'no. É possível que você
possa reCOITel' ii .Iusth':lI e esta lhe dê g,\nho de cau·

sa. Ma!! esta SUll vitória >lel'á retardada o mais pos·
sível, e (� IIOVO Governo usara de toão!! os l'ecurSOfl

pal'a evitá-la Olt postergá-la,
É pO!;.!Iivel tamhêm, em CHio" casos, que você,

no fim de uma longa demanda, rcceba umn bolada
de atraf>,ado�, Mil!! o novo Gov�rno entende que é
melhor para o Estado pagar eS�(I bolada do que acei'
tal' a "ituação, legal ma!! imoral, e fora do esplrito
do ]·egime. de 1J(l"e�nllr com pessoas indicadas pell!
"mão do finado" em PO:'ltos importante;;,

Acnam os amigos de Cel�o RHmo� 'que nno é
justo que, eleito na opollição por esmagadol'a maio·
ria pOJlulllt', que exprimiu da maneira mais categó'
rica um anseio dé I'enovação dos quadros governa
mentais, . o novo Governadol' seja obrigado a gover'
nal' com pessoafl de confiança. do antigo. Pnra o

llO\'O governador ii mnis do que um direito, é- um de'
\'er, a;:;f\umil' toda n I'esponsabilidade do Govêmo
atrllvês de homens paI' êle escolhidos, E êle estaria
disposto 11 UMI.I' de todos o� recursos jurídicos e po
líticos para !)oder exerceI' na Ot'ática, em tôda a sua

plenitude, o mandato que lhe foi conferido, Não dará

�ossego l\ l\enhulll "sobrevi\'ente" ou "póstumo" ou

"ação retardada" do Go\'ernadol' Hel'iberto mesmo

J que êle procure aderil' lia seu Govêrl1o,
No �le acima está escl'ito substitui ,Jiinio pOl'

Celso. O� �l'gllmentOf\ todos são de uma cl'ôn ica de
Ruhem Braga, tranSCrita domingo último pela n01H'-n.

prezada confreira A GAZETA. Os udenistas adOl'a
mm'na milhões, Mas." trocados os nome>; e mun'

tidos oS pinclpib..s, resta-lhes o espeto .. ,

Ao 'f\'elho Braga" minhas excusas pela "apro,
priação indébita" da sua crônica, Não resi8ti à ten
tação dn paráfrase. E a a:xtorização veio-me tácita
da qualidade de seu "leitor assíduo" e admirador
sincero. Mesmo antes de transcrever aqui o "Ficus do
Senhor", rio "Pé de �ilho" - página prima, entJ'e
as melhores suas.

I

Z4f�
I
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