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Delgado eufórico com sucesso da operação
LISBOA, - A Marinha de Guerra ordenou que suas unidades fOI'·

mem um eêrco em tõrnc das possessões insulares ri" Portugal, no Atlântico,
para interceptar os nd\'enlll.rios políticos do govêrno que se apoderaram do
luxuoso transatlântico -Santa Maria", em águas da Amêrica.

O ministro da Marinha, nlm. Quintanilha de Mendonça, declarou hoje
que havia tomado "tõdas aR medidas necessárias" para colocar as unidades
da Armada em posições adequadas para vigiar o Atlântico Oriental. Os co'

:õ:�d:�!e�e���s�t��?� de guerra, acrescentou, "receberam tôdas as instru-

Entretanto, uma informação não confirmada. anunciou que a posição
do -Snnta Maria" foi determinada por meio do rádio, mas não se declarou
quem efetuou a localização nem de onde foi feita, Tampouco se revelou a

paRição, se � que realmente foi obtida,

operação", Revelou mes
-no que o seqüestro da
embarcação fôra fruto de
um plano maduramente
t ramado entre êle e o ex

capitão Galvão, acr-es;
cantando que, desde junho
do ano passado, ambos
vinham trocando teleg ra
mas cifrados. e cartas
contendo o esquema. Essa
eorrespcndêncla Gaivão
assinava com o pseudoni
mo

...
"Amicus". Delgado

enviava portadores eape
ctals para a Venezuela, a

fim de que as mensagens
não fossem íntereeptada s.

1953, No primeiro ano de
atividade conquistou a

fita azul da Marinha Mer
cante Portuguêsa desen
-vclvendo cruzeiros à velo,
cidade de 23 nós.

gêncin e localização. Tam
l.ém suas baleeiras POR
suem 'êeses materiais do
emergência. Tem o paquê,
te ainda radar .com alcen
ce de 30 milhas, sonda

ultra-sonora ,radiotelefo_
ne, 200 alto-falantes, Sua
viagem inaugural foi rea ,

Hsada para Santos onde
aportou, pela primeira vez
em 26 de novembro de

''SANTA MARIA DIRI
GE-SE PARA O BRASIL
-

o almirante informou -

hoje que um oficial do
"Santa Maria" deu a en

tender que o navio se di
l'ige para o Brasil.

O almirantado disse
que a informação está
contida numa mensagem
enviada pelo capitão da
fragata britânica "Rothe,
-av", Que estava no en

calço do "Santa Maria",
r-cm ordena de apresá-lo
por "meios pacificas",
NOVA YORK, 24 - O

grudo armado, que se

apoderou do transatlãnti
r-o "Santa Maria" depois
de zarpar de La Guaira,
num levante contra o go
vêrno português, escapou
it perseguição dos barcos
de guerra e aviões ame
ricanos e britânicos nas

Carnibes. Informa-se que
(I" 600 passageiros estão
sãos e salvos,
A maioria dos na saagei

I'OS - ma is de 500 - to,
mou o barco em La Guai
ra : o resto o havia feito
em Lisboa,

CARACTERíSTICAS DO

"SANTA MARIA"

o paquête Santa Maria
foi construido em 1953,
pela Companhia Soctete
John Cockrili, da Bélgica,
Mede 185,80 metros de
comprimento, deslocando
21.750 toneladas com n

velocidade (em serviço),
de 20 nós. Possui emis
«ores de ondas curtas e

médias e receptores em

tôdas as ondas além de
manipuladores automáti
cos para sinais ele erner-,

Sub Agência do IP:ASE: Joinville
Econtra-se nêste Esta- GO, sob número 4,335 do Claudio Bocaluvn Bulcâo, ue um' programa de de- nOVQ4 orgão do Ipase que

do, devendo regressar ao Dr. Luiz Compagnoni, en- nue une mede esforços_ no centralização dos servi- provavelmente será inau-
Rio de Janeiro amanhâ o tão Preaidente do Ipaae. sentido de tornar reeu- <';OS dessa impcrjante au- . gu radq no próximo dia
Dr, Erno Scjaeer, alto que determinou a insta- dade l; mais breve pos- tarquia que- tem sido ob-

.

funcionário da Preeidên- Jaçâo dessa nova unidade sivel êeea justa aspiração jeto da maior preocupa- 30, esperando-se (LHe o

da d?:.lpuse. que ac�� lls.slstenci{tl �;iA,1'�f!\\rid9 d1s se.gUl'njos
do

Tllfl.se,
cão dos... atuais dirigentes, Dr. José Claudio aocatn-

�.= �l��:;íí�� :st�:��a�� :���t�i:ês�:V�:�:r�n�t, 2J.éll::!�41�:�sD��\!�t:di �hteLtn ���!�� f!�i��_ �,7.�!>i(l��aSOl�l�icl��c�(>nte
(ia Suh-Agênc ín de Joln- atual Presidente 'fir. .Iosé qll"j;! 11<'I'téncem. 'I'rntâ-se uerfil' sôbrê (;l"In�HO do
víne, num trabalho de
equipe com o Delegado
do Ipnee, neste Estado,
Sr. Arnaldo Budal Artns.
A criação dêssa Sub
Agência virá beneficiar
mais de 2.000 segurados
que trabalham em Join
ville e localidades visi
Ilhas.
Foi ti Portnrta de 3-12-

LANÇAMENro- DO EX�
PLORADOR 't.JII - O fo
guete- Juno II, tranSportan
do ... setéute Explorador
VIII em seu cone, é lança-

��ó��.C�bos�t���:e�ai�a�ó�
ri� pesa 40 Quilos e trans
mite para n terra tnrormà
cões sobre a estrutura da
ionodera. Seu lançamento
ocorreu em novembro últi-

SAO PAULO. - O se
nei-a l Humberto. Dels-adÕo.
Hder da oposição !la go_
vêrno português e ora
radicado nesta capital
4 onde exerce as funções
de publtc relafíon de uma

firma comercial nlio fêa
segrêdo de sua condição
rle chefe do movimento
que acaba de eclodir com

o apresamento do navio
Santa Maria, mostrando,
..e eufórico e congratu
tende-se pelo "sucesso da

�omissão �e·�ensura: Músicas �e
-

�arDa,al
Censura, destinada a jul
gar. eprecter- e impugnar
as músicas populareg e

cemevsrescee, conforme
Lei n. 474 de 3 de janeiro
de 1961.

Prefeitura Municipal dc
stcrtenõnous, 23 de janei
ro de 1961

OSVALDO MACHADO
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ENLACE MATRIMONIAL
AMORIM - MORAIS

Ci,'iI e religiosamente, realiza-se hoje, às 10 ho
ras, na Igreja de ,N'ossa Senhora de Fátima, no Sub
Distrito do Estreito, o enlace matrimonial do jovem
Luiz Carlos Sardà e Amorim, alto funcionário da Pre
feitura Municipal com a gentil e prendada senhorita
Edy Morais. fino ornamento de nossa sociedade.

O noivo, é filho do nosso prezado amigo e distinto
conterrâneo SI" Egídio Amorim, destacado funcionário
do Acôrdo Florestal e de sua exme. espôsa d. Alaide
Srn-dá e Amorim, elementos muito relacionados IlOS nos

SOH meios sociais e culturais.

OSVALDO MELO

UMA CARTA - RESPOSTA - '(Observador" é (I

pseudonimo de alguem sem coragem de assinar seu no·

me, que se dirige diretamente ii. esta seç-ão.
Bem que poderia firar sem resposta, pois, \'ellho

afirmando que não levo em consideração 11 quem se di·

rige â. coluna que assino, tratand{1 de casos ou coisas
embora diretamente ligados ao 3S,..,unto e finalidades

de "Nossa Capital", sem .coragem d(! assinar seu ·nome.
E o faço pela razão de provar M articulista ano'

nimo os "seus receios" - como afirma - de "não ter
eu comgem para publicar o assunto a que alude",

Diz o "Observador", que não llode haver explica
ção possível, mesmo com a alegação das "parcas fi

nanças da P,'efeiturs" para o fato de ainda se encon'

b'ar na Avenida Hercílio Luz, um pequeno trecho onde
o penullimo temporal anunciado como uma tromba

dagua, além de vultosos prejuizos causados á

cidade,,'arrombou um pedaço da amurada que cerca o �'io que

por ali corre e onde uma arvore o,'namental ('aiu cau

sando o grande estrago,
Admira-se o "Obsenador" como depois de tanto

tempo, esteja aquele trecho abandonado, causáildo imi
nente perigo, "porque os paralelepipedos do calçamen
to estão �e abatendo, ocasionando sérios transto1'00l!

no trânsito dos veiculas como aos pedestres."
Depois de algumas considerações, -chama a minh::

atenção, dizendo que "a minha situação de pessedista e

de amigo do Prefeito, talvêz Itnha eSCllrecido a minha
visão",

Quero dizer ao desenc01'ajado anonimo, que pri·
meiramente, a observação é injusta e tanto assim é que
a respo!lta, ás 8tlaS dúvidas, vai lógo nestas linha,

A Prefeitura Municipal tem o Departamento de
Obl':lS Públicas, A esse Departamento, sem as ordens ex

IH'e:<�';I>, do Prefeito, que não é um fiscal, cabe por cer'

\O tl/mn!" H>' providência:; necessárias no caso, proce'
delicio ao concêrto reclamado,

Por !)IW vez, Iodos O!l Departamentos tanto da Pre·
feitura ('omo os do Bstado, são os dirétos eolaboradorep.
t!:l� AdminblTfI<;ões Públicas,

So caso em f(fco, penso que ao 'Diretor daquela Re

pal'tiçiio, (no CllSO o Departamento de Obras doa Prefei'
tma) calJenl sem dúvida as pro\'idi-ncias e não seria o

Prefeito {Iuem poria entraves ao cumprimento dessa

obriga(,'Ro,
Eis ti que pensO e outra feita, largue o anonimato e

nhn doe v;ae.ira .erguida,.
Tchau.

7 - Os "Timidos"
''Timidas'' estão as voltas
com as fantasias lYJ.ra clr

cular no carnaval. A Irmandade' de N. S, do Parto convida para llRSi.'l·
8 - Heloisa Gomes, :t tirem nas noites de 28, 29 e 30 do corrente o triduo em

moça dos olhos bonitos honra do GlorioRo SllOto a� l!'I,30 hOI'a�.
almoçou no Querênd'. p!l·1 Dia 31 às Ifl,aO hora!'; <scrâ l'e1.adH millilll vespertina
lace, multo bem acompn· como encermmento da festa,
nhada.

I
Avifw também que Il� barraquil,has continuHni.o 110

adro da Igreja até o final da festa em pról da Igrejfl,

-x-x-

10 - "Boctlques" de Co- Xa forma estatutária, e de ordem do Sr. Teu, Cei,
pacabana vão apresentar Presidente do Clube dos Oficiais, convoco os senhores
na piscina do Copa Palace sócios para uma reuni:i.o em assembléia geral extraor.
Hotel, um moY1meDtado dinâl'ia a realiuu"se no dia 16 de Fevereiro do con-en·

desfile de modas, com os te ano, as 20 horas, na sede social. funcionando provi.
mais lindos maniqulns do sóriamente em d®endên-cia da Associação Allética Bar'
Rld, riga Verde, a avenida Rercílio Luz (ftente a estação
----

----I
rOdov"iária), tendo por finalidade exclusiva a discussâo
e modificação de artigos dos estatutos, 'conforme te-

VENDE-SE m_ário j� distribui�o� aos senho:es sócios,_ Oil sócios que
nao estiverem I'efndmdo na capital podel·ao. enviar suas

Vendc-s,e uma VILA com propostas ou plll'eCeres à DiretOI'ia, que serão submeti-

]2T:�!ZE1�a ea�8�iDe Seh' t d�& ;I:���::!�!:, :;r:� .hmeiro d� I.SRI

midt, 164. ('Iitl, Lt:o )!c}'t'r ClJulinh.\ � tO SC'Cl'ehíl'io

., 'c,

Heloisa Helena Recepolc
TIOU Com Muita Elegância

I- A Nature�tJ. Presenteou
Heloisa

-x-x-

1 - Uma senhora boní
ta do "socíeiv' vai circular
no carnaval com Espanhola
Vermelha.

A noiva, é filha da exma. ara. viuva Juraci Martins
de Morais, tradíctonat família do Estreito,

Servirão como testemunhas do noivo: P- d' 8 �1'1 t\�é:'�t:A�t;�::���::�:,:�e :�::n� ����:��:� �<!�s��'��;�d��"Ó B�'! en�:�g
ãe Souza e sr-a, - Jngo Erig e ara. - Laercio Polli e do Hospital Sagrada F:llniliH do populoso bah-ro do Ea

treito, tem 11 honra de convidar o I'OVO em geral cara v

grandioso ba ille a realíaar-se no próximo dia 28 sábado
nos salões do Praia Clube de Coqueiros.

Avisa ainda que aPÓlI o baille haver-á õrubus para
extu Fnpital.

AI)ÓS a cer+mênta os nubentes seguirão pa ra o

norte do Estado em viagem de núpcias.
Ao movét par e seus genitores. M nossas felicita

cõcs.
DR, JOAO MOMM

I
Assinala a data de hoje,

vê passar no dia. de líoje, o transcurso de mais um

mais um aniversário, o brIo aniversár-io natalício do
lhante advogado dr, João nosso eminente amigo e

Momm, estabelecido nesta distinto conterrâneo sr.

�.�pitaL Natural de ltupo- Professor Telmo Vieira Ri

ranga, cidade do Interior ca- bctro. elemento destacado

[artnense, fllbo de pais po- em os nossos meios sociais

:�:\�t::'��:t� ��:m�l::� "�I'�l:'����sor Telmo Ri·

�:' eOx:��,;;a��e��::: ";�: �:;;�;,:; XJ'��� 'e�'�·;;� Ministé__sio do Trabalho Indústria e
culdade de Direito, cumpriu do, lIa� eleições 'para Se'
o seu curso com especial de- nadar, realizada em 1958, Comércio
dlcação, merecendo ejneu- candidato a suplente.

:�:s:r::�I���:,lU:;:n�: ;�� :ll���!�Oe e�!i�:�o�l��'�àll���': Ser•., ümeDtação da PreYi-
��n�� :��q:eent::a�:��� ��;����i�·:�\���·��d�: :;���' . dência Social - S A P S
rtose classe dos advoga:dOS, :0 e estima. às quais nos SEGUNDO EnlTAL OE CONCORRtN('!:\
Cercado de carinho e estima assoe+ames, formulando' A DELEGACIA REGIO),'AL DO SAPS comunicr
ele seus remmeres e &m1gos, lhe e j.. sua família. votos

: Os interessados que farÍt rualizur conccrrêucl.r adrni
o dr. João Momm, comemora, de perenes felicidades. nistrntiva para venda de 5,009 (cinco mil I caixas de
nestn data, mais um ano de r,·\ZE�r ANOS HOJE wadeira "azia,;, l'ujo e:;lutlo de cOllsen'ação podel'li !ler

vida, razão porque nos a�
- �l'ta. Leonir Costa, fi- "erificad(J 110 Armazém J)i-:b'ibuidor, ii rua 2,1 de Maio,

��:��'::�:'"::=�:�;O�!� �i��,::?}:t�::*C::::a� f:: nu E��:;�i:;;;m, ,un"",;'" 'I'" "P'OPO"" d, P"<O'

nue II ser lluminada.. lha do $>\', Hel'dlio Liv.ra-. ����:I::I�;��:.��e���:l�li(l� 2��I�'�e!�����d!:I�I'apSa:'�" p,:'e�e����a(��;
O no�so forte abl�ço ao �\:�\!() :'aC�:d�"'U�i�t�::n:� !:se�i�J;��r:� :����ft{ ��;\d:�:);'�'��c�, Te(l�le:���'io�:iI \��c�:;�

����:edea�����:!��,te�xte�: - era, vva. Mal'ia de dos eontendo a observi\(:iio '··Cont'olTência Admini>itnl

vo� à sua exma., senhora e' Lt'U��;�T�:t�q�;aSscarellha�, tiva",
lilhas.

lilh., do sr. Francisco Mas- ue c�ii��d:��I:�'��!d�sq��Il:�ç:�P�e l:�f:::;�s: pOa:��e��1
PROFF.s��:m'TLMO V. ��r�:�f:a �::c:::nh:!pôsa ��:s ��l��(�l:.:C::���= ��t�o�:lI(;ões poderão seI' pre"tn

Plorianóp�lis, 24 de jalleil'o de 1961

PEDRO JORGE DE BEM
Pref\id, da Comissão de Con(,ol'rêuci/l
RTNAI.:DO CELSO FELDMAN:\

Delegado Regional

_--\ COM1SSAO

Loja
Vende-se ou troca por propriedades uma grnnde

loja (crediário),
Informações Rua Herman Blumenau, fl.

Ministésio do Traba'lho Indústria e

Comércio
Serviço de Alimentação da Previ

dência Social - S A P S
CURSO DE NUTRICIONISTA

A DELEGACIA REGIO),'AL DO SERnço OE

ALIMENTAÇãO 'DA PREVIDll:NCIA SOCIAL Hviil/\ no�

intere��ados que fará I'ealizar Exame Vestibular !u,

Curso de Nutricionistas do SAPS, mantido por esta

Autarquia no Estado da Guanabara, esclarecendo que
1 - O exame será realizado no dia 4 de fevereiro,

às 9 horas, na sédc {la Delegacia Regional
instalada à I'ua Francisco Tolentillo na 10,
nesta Capital, constando ele pro"a� de POI

tuguêS e Ciéncias,
À candidata classificada em primeiro, lugar,
o SA� oferecerá uma bôlsa de estudos com

duração de 3 anos, incluindo passagem de i�a
e volta ao Estado da Guanabara, emlÍllO gra

tuito, alimentação nos Restaurantes do SAPS,
e, ainda, a importânCia de Cr$ 7,000,00 (sete
mil cruzeiros) mensais,

2 � As candidatas de"erão satisfazer as seguintes
exigências:
a - não te,' mais de 35 anos nem menos de
]8 anos completos, salvo se fôr funcionária
pública ou autárquica, caso em que não hn
verá limite de idade;
b - apresentar atestado de um dos seguin

tes cursos:

Curso Colegial (Científico ou Clássico)
,. Técnico Comercial

Técnico Industrial
Técnico Agrícola
Normal

c - Pagar a taxa de ins('J'iç.ão ao Exame Ve"
tibulal', de Cr$ JOO,OO (.cem cruzeiros),

3 - As inscri�,ões estarão lIbertas até o dia 31 de

janeiro, sendo que maiores informações e es

darecimentoa sobt'e progl'amas das provas e

obrigações a serem assumidas, poderão sei

prestadas, diliriamente, das 16 às 18 horas,
no enderêço acima citado,

Florianópolis, 23 de janeiro de 1961
RINALDO CELSO FELDMANN

.

Delcg�Hto Regional

6 - O ilustre Profcs>lor
dr. Laerte M. Munhôes fei

homenageado rl�

maravi"
_ M e D I C O _

lhosa Lagoa da Conceição,
com uma movimentada pel·

,

P_8sistente da Clinica

xa$la, que contou com DcmartlJ[ogil':1 c Sifiliográfica da ffH'lIldnde clf' :\I('di-
grande número de ',:lInigo� cinn do rárana
e ad-:niradore�, na ll11stn.' r,OSSULTORIO: Rua Trajnllo. 29 - ti' and
catedrãtico. .JÁ ESTÁ An-:NDF.NDO Ol.IURAN1'F, O }\1f::S DF.

,J.<I,.�EIRO.

Sociais

2 - O jovem sr. George
Peixoto, festejou ontem' seu
"níver" - O I.mlversarlan
te recepclonou.

3 - Na confortâvel resi
dência de seus país sr e

sra. Deputado dr. Haroldo
Carvalho, Heollsa Helena
recepcíonou convidados pa
ra �1 elegante festa de se,

',niver". A ;:;impllcldade f!

charme de ItIloisa foi

bastante notado: bedl co

mo seu gosto, em usar

Vestido amarelo, uma ca

prichosa confecção flue lhe
deu mui�-, graça, armont
zando a decoração da sala
de estar, que era com p-JJ
mas também amarehs _

O jantar QUe era america

no, ror dado inicio as víntc
e duas horas e t·rlnt-J. mlnu

tos, com a presença dos
convidados: sr, e ara. Pau
lo (Míryamj Baucr, sr e

sra Fernando Viegas sr

sra Fulvio (Leonio.IJ)' Viei
ra, sr e sra NUton (EUa
ne l Cherem, sr e xra Pc
tag!o Psu-ígot INadir) dE
Souza, dr. lVr..urielo d0.'

Reis, seta. zoê Lacerda, SI

Edg'.drd Pinto, Doris Maria
Ramos Gomes, Delfim Pei

XOtO, Elizabeth Pontas Pe
dro ounncn. Yara Bltten
court Kasting, Amílcar
Gonçalves, Graeia Regin'
AsSis, Udo von W.. Re

gina Carvalho, George Pel

xoto, Di\t: Maria Carvalho
Raul Caldas ,filho, AmllcRr
Cruz Lima o jovem sr. aue

foi parconsiant.c da cnchn·
tadora Heloisa. Hcloisa
ganhou lindos presentes,
mais Q Que mesmo lhe a

gradou a linda noite- de 1

luar presente da nature ..' I
a encan�d:� :�Ohf,1. I4 - Na Capela do Divl: o

IEspirita Santo rC:JJizou"sl'
na manhã de ontem, t) ca

samento da srta. Maria de
Lourdes Tancreflo co!p o sI'

Ary Neves.

-x-x-

5 - O discutido ad�.�a
do cJuminattl Junior (!ue
ora encontra-se em nossa

cidade, contínua no pl'OpÓ
uito de recepcior.ar em

"Black-t!e" na cidade tifO

Joinville.

-x-x-

9 - Sâbado a cidade dt

Caçador recebe a vlsitlJ dI

"Desfiles Bangú".

EXLACJ:.: l\U.'I'ltl.\lONIAI,

nIT'rlHCH - REGIS

ÀlI 10,:�() horus de hoje. l[l Igreja de Nossa Senho
ra de Fátima, no populoso gub- Distrito do Estreito, rea

Itza-se no civil e religioso, a cerimônia de casamento
do" jovens Pedro. Dittrich Junior e Regina Iara Regis.

O noivo, é filho dileto do fi'. Pedro Dittrich e de
fi. ),.larill Cabral Dit rtch c exerce alto cargo no lAPETC,
alêm de funcionar atívameute no jornalismo e na pu
lítica.

A noiva, é filha do Professor Osnt de Medeiros Re

gi" c de sua exmn. esuôs» d. Dilma du Silva Régts,
Testemunhas:
),'0 religioso - lJoutel de Andrade e da. Maria Ca

or-al Díttnch Chicrc Buatim e MH. Lenvr dos 'Santos
Buatim por parte do noivo.

Por parte da noiva: Jacy de Medeiros Regis e arn.

Dagmar Reg-ia - José Cfetla e srn. Maria de Lourdes
Demoro Ciat!a.

No Civil - por parte do noivo: Ernnni da Costa
Meira e ara. Dulce Mar-ia da Silva - Vicente Dittrich e

sra. Ottvta Dietrich.
Por parte da 110i\'/I: Osn

í

Paulmc <Ia Silva e dra.
Lourdes W. dn Silva � ar. :\'er)' Regis c dn. Clotilde
I'errone Machado,

Na residência dos pais da noiva, n/I rua 3 de maio,
110, no Estreito, os noivos recepctonarno seus convida
dos seguindo, logo após, para Uj-uguai, Argentina e

Chile.
NOSSM voto" do felicitiades aos jovens nubentes,

extensivos /Ias seus genitm-es.

( A N C E R DA P É L E
Wíagnóstico e tratamento)

DOENÇAS DA PÉLE - SfFILI� J1F:I'ILA_
ÇO[<;R - PLARTICA ABRASIVA

DR, JOSÉ SCHWE!DZON

Festa ,de São João Bosco

Edital de Convocação do Clube dos
Oficiais da Polícia Militar
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Vestidos e Tailleurs

Dentro da "Liquidação de Verdade", que, na expressão
exata, é a oportunidade máxima para COMPRAR BARATO,
quasi pela terça parte Ido que valem, normalmente, as merca

dorias, alí à venda, destacam-se lindos, bons e utilíssimos ves

tidos e tailleurs,

o PREÇO PELO 'QUE FORAM: MARCADOS ESSES

DOIS ARTIGOS, representam na realidade, rienos, muito me

nos do que o valor do seu feitio, -ou o custo do respectivo tecido,
em metro.

E', assim com o maior interêsse de bem ol'i�ntar que des

tacamos como

Valiosa e máxima o�ortuni�a�e �o ano
a com�ra �e

Vestidos e Tailleurs
de ótimos tecidos, confecção esmeradíssima,

pela terça parte do valor.

« Trajano, 33 »

---....... .

, ..._-----_ ..__ ......--_ ..- .._--_ ...._---..__ .._----�--.,,-.,--,-,------------------_

.. (l:t:JBf,DOZE DE AGOSTO dtanl� �v��:�sent.ar a Carteira Social e o talão do mê�" E D I T A L
• ( O M' U .

N I ( I r I O
B) - Fazendo-se acompanhar do convidado. 'JUiZO DE DIREITO DA soalhada e envidraçada,

II1II ,," la S:�;�t;i�s convidados só poderão ser fornecidos flil·.1.a VAR"A'ACNiÓYpEOLLD'SE FLO- com .diversoa compartímen-

�

P do F ,
I II1II tos de um só pavimento em

.. rogramas s es elOS paga62p;;t� convite não dnrâ direito a rnêsa que será...
.

bom estado de conservação.

, A Diretoria. do Clube Doze de Agõsto reunida, to- 7.0) _ A compra da mesa terá que ser feita pelE,' Edif al ded ))r�ç� ::?'
o pra- Dito imóvel, está registra-

.. meu as seguintes resotuçõee, que vigorarão lIata os res- próprio sócio ou seu dependente, podendo no entanto:' zo e vm Ias �� ��r���i:o�o �oo �;í��03�0�
II ��:!d�a��a�l:���::de abertura !�;;: ;:[0 e:st;:!i��O� qualquer nessõn, uma vez creden-

O Doutor WALDE- Registro de Imóveis desta

.. Domingo 12 - Baile juvenil - na séde social 8.0) - Só será .permitido quatro cadeiras por mêsu. .. �lIi�OSu��t�fo�Sda 11: �:�i�a�. E�on�:�rm���o chde�
'"

Baile de adultos - na aéde balneária DETERMINAÇõES: .• Circunscrição Judiciá- todos mandou expedir o

.. Segunda. 13 - Baile infantil - na sêde social LO) - E' rigorosamenta vedada a entrada de meno·.. ria do Estado, no exer- presente edital que será

.. Baile de adultos - na .séde social ree nos bailes noturnos. (de 14 a 18 anos - só acornpa cicio pleno do cargo de fixado no lugar de costume

.. b:r��ile�4 ;;r!��I:ã!� adultos - na sêde social nhad2�0��e�: �::�j·juVenil _ Idade _ de 14 fi 18 anos" Juiz de Direito da la e publicado na forma da

, Para adultos das 22,00 'horas 3.0) - No baile infantil não será permitido o USl' Vara Cível de Floria- lei. Dado e passado nesta

Para juvenil das 20,00 horas às 24,00 horas do lança perfume. • nõpolia, S.C., na forma cidade de Florianópolis Es-

Para infantil das 15,00 horas às 19,00 horas 4.) - A curtetra social e o Ialào do mês (ou anui.
da lei, ���:z�e�::t�oC��:jn:� �:�

PREÇOS DAS MESAS; dade de 1961) ati o convite serão rtgovosnmente exigidos FAZ SABER zembro do ano de mil no-
Na eéde balneária - uma noite CR$ 300,00 à entrada. f' t dlt \ ao� que o

.,

N& séde social...- três noites - CRe; 1.000,00 5,°) - Os portadores de convites terão que apreeen • ��:e� ;ra:o
I �e vi�t:r�i;) �:�:�to�arl�s s������aha E� �.____

O..,�� ça�:i��i�v:;j�;;;e:�s:��:irir u;:�esa 100,00 ta r (����n�o���e i��ng:;:l�tamellto Bnlneár-io (Prãi� 'd!as, vire�, ou dêle conhe- Escrivãó, o subscrevo.
-- .....",-�---

Rolha _ 400,00 _ por noite. regerá pelas mesmas instruções. ,c�mento tlvere�, que, no (Ass.) Waldemiro Cescaes ..-�
CONVITE: 7.0) _ Os cartões de frequência não terão valos �Ia 23 de Janeiro d� 1961, Juiz de Direito. �

Cacel Cr$ 2.500,00 _ para todas as noites. para o Carnaval. • as �5. �oras, _

o port�ll'o dos Confere com o oria-inal. r
Casa.I Cr� 1.500,00 _ por uma noite. ONIBUS: .. a�dltol:IOS. deste �UlZO tra- Carlos SaJdanha I. r'!*'?'Individual Cr$ 2.000,00 _ para todas as noites. Para o Baile na séde Balneár-in está garantida a vo\·""ra a público pr!gao de ven- Escrivão

Individual Cr$ .900,00 _ para uma noite. ta em ônibus especiais. ,. da .e l;lrremataçao,. a quem -----

Estudantes devidamente credenciados Cr� 1.800,00 Será rigorosamente proibido o uso de lança perfu' mais der �e o maior I.anço
para todas as noites. me como entorpecente (cher-êta ) . II1II

oferecer sobre a avaliação

Estudantes devidamente credenciados Cr� 700,00 Aconselhada pela prática a Diretoria exclareca o, ... de Cr$ �50.000,0�, do imó·

para uma noite. seguintes pontos relativos ao Carnaval. II vel abaixe descrito, penho-

A posse da mesa não dará direito à entrada, sendo 1.°) - Não serão atendidos, no decurso dos bailes, i-ado
a BRAZ DE ABREU,

;;��r:�/�s cao�:�::i��o��a����:�::!c��e���Ii�:!�I�� �i�:OJet.e eSqt1eCi�ento de cm-teh-a soctet (ou da mensa-. ���o a�t::cu�:a,12,:!�, l�: R E S I D E N C I A
vadcr .de identidade. 2.0) - Não serão atendidos no decurso do!\ bailes.' move A.MODELAR: U� Precisa-se alugar Casa ou Apartamento preferencia

nES��)V� As senhas serão distrfbuidas às 15,00 hm a� :>edi���l o�a���s�çe��:::eonnd'i��:·i;::i�s:sO�e ingressos :1' ��:�e�� :�t:::;o e:b�����:� pont�nCt:���e��� ::�� ���!\��4mínimo.
(3 horas da tarde) do dia 4 de fevereiro e n venda sera fotógrufos • to do Estreito, desta Co

1I11Clada as 17,00 horas (5 horas da tarde). Plorianôpolia, 16 de janeiro de 1961 II1II marca,
com a área de du-

.

2°) - O pagamento será feito no ato da aqUlsl�ão HIRAN DO LIVRAMENTO ... eentoa e sessenta e quatro J .::::- ..� � •�'1
3.0) - Os convites obedecerão às exigências esta SECRETÁRIO GERAL .. 264, m2), com frente na l-::-;;'i;iE12 AGD �

urtâriaa e so serão forn",dos da. 14,00 às 17.00 ho,", Y , S T O .,,',nsRo d, 13 ID"'OS • ..,tLUB DE STD
do dia da festa Dr. Euginio TrompowSky Taulois Filho 1l1a Juca do LOId, fundos �"Ia IIU" .�

4 O) - No ato �a lequ)sl�ão 4Q..&0l!.'.;,.lt� jIlCJo SJ,l1J- PreSIdente • na exensão de 13 metros, ·1 � � r·
,. .pr_�--__--- -- ..... .. exbemando com prooneda

, E n f D E -SE· �

.... '

_

de de Oswaldo LUIZ do Ro
_,

ti
, "fitls - Alugam-se ,.r>o, lado Lo"" n, ox .. .

YAR�!��'�� :,����r2�ApR�v���g�,TZ�� ALuaúlsE SALÀS PARA ESCR'TÓR;OS OU �;��� ���op::�t':i��a:�":; PROGRAMA DO MES�
TORZE PEÇ� �MP.LO 'FER-ii'EN,Ó ·TODO·PLAN'I'A- CONSULTóRIOS E BEM ASSIM A PARTE TERREA Antonio Santaela, ladoOes-" JANEIRO DE 1961

ggs:��íllo i:t?&��éi�E�1�Jg:J:-�ED�tNUDi: ���::�i��, ��. TU:l�A:;A:AR���IA�T��tOVlci�t !:d: m�i: ��:m�as�er�:��: OlA 28 - SABADO - "GRITO DE CARNAVAL"

ÇOES. - TRATAR PELO TELEFONE 3482. LADO, 23, NO PERIOUO DAS 10 � AS 12 F. DAS 18 construída de tijolos, co- elA 31 _ b���l\1� 2':_ hO;'��8ÃB�e1�CA�,a �c!.'e::�::�
.

..

._ ,

bel'ta dEi telhas, forrada, as_ phrey Bogart e lngrid Bergman

SABADO DIA 2f _. NOI�t:N'ntIO' CA'MBüRIO ES(õ[HA IDA 'RAINHA DO ATLÂNTICO (ATARINENSE. PROMoçÃO-DO "RADAR;;-DE 'O
'\

.

' ESTADO ..

Procura-se
C:lsa, b'.ragem ou pcrún

.ue sirva para estabelecer
cegório com lavanderia.
Telefonar para 29 3 6 .

CASA
ALUGA-SE UMA Â RUA SOUZA FRANÇA 20
TELEFONE - 3530

'
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Homenageado o AlmiranteMáximo
Martine II i r

--------- -::_-.._- ---- '--:
---

� -�---�--�
--- ----

�:":;;�=::= ::1�.!�.:::,:i 6����OO[ffiJ�� I
��:iC:�I:O:�xim':�:':t��:;' Ih�::o�:n7dad" foram "a-. OLTIMAS DO ESPORTE Newton J. Garcez Amaro Jun'lor nesta ca�I'talli designando-o sócio bene lízadas na ::Iemana passada. BARRIGA E Pal'_ a grande e unida ra-�éritO da enudade máxima, no Rio de Janeiro e contou

- V'ERD . . mílla do Clube Atlético Gua-
em retribuição aos reteven- com grande numero de des-' .

. . rani o d�a de hoje é de ale- Chegou ontem, via aérea suas férias, acompanhado detes serviços prestados ao portt·istas'b�:��ls�ve os dlri.• relOJ�:�:u�;:seBI��;��tl�e:see �:U;�:eb�t�e� ncl�:o,d� grla p�rQuanto assinala a pela, VARIG o conhecido e seus familiares.

cRpor�e:a:e.:.__ .. ,.::.�c;..,.�· .. Junta Oiscipli�ar Desporti,,�: Arnaldo Martin,SI Xavier pa.��7t'têm do aníversár lu na- abalísado .crontste Espor-tí- Ao Amaro e sua família,\3'"
e Augusto Jose da Costa, san 08 nevns Presfdente e [aliclo do esportista Newton vo, Amaro Junior, redajm- da QUe ee enccnjram, hospeda-
Vice Presidente da Liga, José Garcez, fundador e um "Folha da Tarde" de PÕrtO dos no Hotel Royal, os votos

x x x dos maiores baluarte" do Alegre, que velo até a rne- de feliz estada, em nossa
A dh-eturia do Clube �áutic(l Almirante Barroso. "Bugre" na sua luta pelo trâpole catartnense, passar Capital.

deyerá fie reunir ainda esta "emana para tratar da etet- progresso esportivo de nossa
cêo de seu novo Presidente. terra, tendo já sido dístín-

x x x guldo pela Federação Cata-
o estádio do Va8111 Verde deverá ganhar novo as- rtnense de Futebol com uma

pécto com a concretização dos trabalhos de cobertura 'lal:> maiores honrarias: a-
de sua neva arquibancada, marcada para êste fim de pela primeira vez entrou em
semana. Também Os alambrados estão sendo colocados tnsutuícão de UcT precioso Osr. Eurico Hcster-no, vice- assim como ([o técnico SAUL
possibilitando a realíeacâo de .iógo'! no gramado do clu troféu com o seu nome e que presidente co Figueirense, OúIV,EI·RA, quero apenas (li·
be do B,airro da Velha. disputa no Campaonato de que vinha desempenhando zer e. V. S. Que a conserv-ação

x x x Juvenis e oue para seusra- as funções de diretor de ru- destes desportistas é uma
Comentou-se em tõdo o Vale do Itaja i, a trnusf'e cão maior do aniversariante tebul do alvl-negro, esté com nacesídade oots o jrabathnrênc ia do vigoroso aagneir-o Nilson do Olímptco, para teve o Clube Atlético Gua- seu mandato terminado e eficiente dos mesmos, rtarâc

(l Palmeiras. 'I'odavia a transação n;1o se verificou uma l';ni como seu primeiro ga- não desejando mais perrna- no Figueirense, no próximo'v êz que 08 mentores do onze gi-ená não concordaram nhador. já QUe conquistou e neoer do 'Furacão Negro" ano, ou melhor no próximocom li cessão do jogador, ,tom mértto, tndtscunvets. o vem de encaminhar uma Campeonato, títulO que tcn
x x x título de campeão de 1960. carta 12.0 presidente Tomaz t almejamoe . o de CampeãoNilo l' Godebertu, a famosa ala do Iutebnl do Va· Newjcn Garcez faz anos Chaves Cabral, cujo doeu- de 1961.

le do ltajaí, especialmente de Brusque, estão scndo co- hoje, devendo sei alvo de mente está vazado nos se- Quero, '.;.Inda, Que V. S. aobiçados pelo Palmeiras, em caráter de emnréeümo. Dn- m<.!nlfestaçoes de simpatia e gulnjes têrmus : comunicar minha decisão aotem a norte as partes Interessadae esttveram reunidas \ apreço não eo dos dtretct-es, "Senhor Presidente' I Conselho Deliberativo, tnror-tratando do assunto JogadOles ... simpatizantes do Havendo extinguido o com. me também ao mesmo, oue
x x x clube tricolor, mas de grano Lcromisso nue assumi com o Departamento de Futebol.

O América de JoinviJle está vivamente empenhado de número de esporti;;"�lS li-I êS.'l.e Com.:elho Deliberativo, �ó podcrâ levar aVélnte a sua
.:om realizar um Quadrangular com a participação de gados ao futebol �!a Dha, para ocupar o ear;Jo de vice. missão de daI" ao Clube o
Cada:; RelHlUx, Olimpico e Almirante Barroso, Por seu porquanto o gorducho pare-I presidente do nosso glorioso Campeonato de l:iSf, si o
turno o Olimpico também pensa na l'ealização de um dro bugrino, pelas suas qua- Clube, cçm a respon�abllida- Conselho der meios para Queoutro quadrangular com R participação de OJimpico, !idades de coração espírito, de do Departamento de Pro- o Departamento faça novosCariaI< Renaux, paiSand\\�Imirallte Barro"o.

:�� p���o��oca�:r�:i��::::���� �Ii:s���ai�\.;;e��doo ���O�S�I� I ���r�t��a�e�.i!�g:�:=�� �o�:O treinador José Gomes que já dirigiu equilles do jús '.: tanto. Nos�of'; cum· �ito a V. S. o obsequio ele I possuin.lOi'! h�jf', é intelra-Paeaná, está sendo pretendido pela- equipe do Paisandú prlmentos. levar ao conheciment[) do mente mlposslvel alcançar osde Brusque, Gomes, poderá seI.' contratado para a tem- Comftlho Deliberativo. que ::oS�Os obJetivos; apesar de oporada do regional ou então antecipadamente para co· j esta mi!!ha decisão é irrevo. Figueirense contar com Saul

�����:a °e ��í':P��" ��es:!�� ::����Or, quadrllngular que! Vendedores gâ���es de deixar o Departa. ��ent�li�e�:iho���������av��
O alal:lIute Bl"aCinno� xu� dos destaC"adul'l \'Ulore�! U U menta de Futebol, quero eX' Sul do Brasil, flue trabalha

do futebol sulino, pertencente ao elenco do Fenoviário,! �!:::!: j::e,::u:�:ad:ue� �::�Jernt��U� [)� mr::n�g:c�_ :� �:�e���:�����tó����i�estâ tlendo disputado pelo Hercílio Luz e Metropol, pa-' ram trabalhar como Ven- menta da cooperação Que �'O e gratificações, mas sim,"a a fase �emi final do certame estadual.

I dadores Ramo Lucrativo Jempre recebi ,Ie todo!> os! patl.! elevar cada vez maisx x x
honesto interessados a- membl'o,� da Dlretor;-, aSl<o_

I alter o nome do futebol flo-No próximo dia iH de feve�eiro, será relllizada II
presentar-se com docu" ciado� e jogadore.�. Il"lanopolltano e catarinen.'l.e.priRleira rodada do ealripeonato estnduaJ de futebol em
mento� e atestado de con. Quanto aos membros do mui cordialmente,::�:::.e 1:�:�0��al;a:e1:�;�a��a :i�,�u���ai:�I� I<����� dnta. ao Senhor ,\.ntÕnio Departamento de Fufebol,l Em'ieo Rostern"

x x x I
Carlos, Hotlll Cruzeiro. das

"o Culendãrio futebolístico para a temporada de 18 à� 20 hora�.

de 1960, deverá ser organizado pela primeira vêz na

F.C,F., sendo seus organizadorell o dr. Abel Capella e �wz4(a..rluo H. ,Julio CesarÍno da �O�H� t J(� S'INO\
O dianteko Eurides, partence_?t(' aO,elen�o do GlIa' ENran,y, ))elo qual se sagrou, Campaao de JuvenIS da tem' .",.

�::a:: ::et����1.f� ::�i���:nt�:��:r:a:�rr;!OS j�:���o� I

A VENDA MAS
o jogador aos mentores d; :I:tropol. I BlMClS OE lORMAIS
�ont�I-:é�l!i,�i!���lt::m q�l�C:S��ten,�:l�a�fa ������' ��: I E REVISTAS
vendo ser contratado pelo grêmiO praiano.

se u!:a�l�t�l��:ç::,r�u�nc��t�cl�S �: l\�!:�afd����o�est;��t��
vidade são praticados. Na manhã de domingo, quando
enccntravarnos nos vest·iários do Clube Atlético GU3!·a·
ny, o qual acabava de alcançar o. titulo, an�tam.os ti

presença do sr. José Dias, alto prócer do F!guelr�nse
que fêz Questão de cumprimentar Newton �arcez. e

eeus garotal> pelo expressivo feito. Atitude bonita, .::Im
eern e leal, do SI". José Dias Que à frente dos destmos

do Pigueirense Futebol Clube, setor de juvenis, soube
honrar e dignificar o alto pôato. Un-a magnífica atit�de
que foi étímameute recebida pelo Presidente .do trtco-

101', bem corno. pelos demais diretores e a tlétas que
agradecidofl, pelo gesto de dcspcrttvidade do diretor
ulvi negro, fizeram quesêo de destacai' para a l:e�Ol"la·
gem. Fica ai o nosso registro para que a expoarçao do
sr. José Dia�. seja repetida pelos demais -diretores, pois
além da desp[)rtivínade é um gestv elegante, Pena Que
dil'etoreí< de o\ltras equipes .não procedessem da mes

lia fórnm, pnra Que puder-lsemos daqui dar o destaque
(IUe mere�e taiil fatos, raros por sinal, em nosso futebol

(IUe �e \'é cm'olvido num emaranhado de intrigas e de

rancôres.
x x x'

Duas zonus, eis como !'lerá dividido o campeonato
(.stadual catarinense, agora em sua fase semi-fina!, A

llrimeira zona, que de\'erá ter sua tabela, . org_sn1zada
ainda esta semana, contara COm a pnrÍlclpaçao das

equ..!pes de maiores ,renomes do futebol estadual. P8u�a
Hamos pela cupital, Palmeiras POr B1umenau, Marcilw
Dias, �or JtajlLí, MetropoJ, por Cricitlma, -";ereílio .

LIl:r

111)1' Tubarão, serão as cinco equipes que dlsput�rao. a
primazia de prosileguir lutando no certa�e de amblto

estadual. Por sua vêz a zona dois, contara com os clu'

lu.'!!, Ipiranga de São Francisco do Sul, Raependi de Ja

l'III�lIá do Sul. Caxias de Joinville, Per,v de Mafra. Co·

mercial e Atlético de J08çaha e Internacional ou Gua

l"anv de Lajes. l�ortanto 7 disputantes. Como se vê. no

blo�o um, as maiores expressões do futebol do Estado,
estarão em chóque propiciando a seus torcedores, cot_e'
jos dos mais renhidos e sensacionais, Dada a e,"oluça�
do futebol nas cidades do ínte�ior vamos ap�n!�r aqlll
ú Caxias, como '0 mais favorecido POr tal crderlo ado·
tado pela F,C,F, em \"ista de que em Lajes" Joaçaba,
Mafra, Jaraguá, São Francisco do Sul, prahcasse um

futebol inferior ao dos maiores centros, Fatalmente o

grande e real ad\'etsário do Caxias 8erâ o Pery que vem

mantendo'sll invicto, conseguindo resultados expres'
"iwos. O Caxias. deverá ser um dos classificados para a

fase final. antecipadamente, podemos afirmar.
x x x

Fato desolador temos deparado, Quase que COIH;'

lantemente. Os .clubes da ('upital, não sabemos porque,

abandonam totalmente �eu arquivo. Deixam �e lado .H
história do clube o passado de onde lle poderia extrai!'

a vida do clube, �t; seus feitos, as suas glórias, os dias
11e decepção o su.cesso ou o fracasso de tlma grand� e

imPortante jornada, o perlodo âureo do clube,· enfim,
detalb.es que o reporteI' ou mesmo OH mentore!' do clube,
necessitam constlmtemente. Porém, lamentavelmente, Oi!

arquivos de nossos clubes não existe.m. Encontra-se' ai·

go em páginas de jornais, nada maiS, :rorna'se neces'

llitrio pois que um dirigente, torcedor, Jogador ou. des

portista que conheça a história do .seu -clube! desde o

início, registre o fato, pois só aSSim os a\·ala�oR de

amanhã poderão ter a primazia que nós não tIvemos.

Fica ai a sugestão aos mentores do clube, Que eontra'

tem um dois ou três desportistas, para escreverem _o
passado de sua equipe para qlle se tenha uma' noçao
exata da força quc representa no ,panorama geral do

Estado.
1\1. BORGES

ACADEMIA DE COMERCIO DI

SANTA CATARINA
ESCOLA TÉCNICA DE COMERCIO

_ Reronhecida pelo Governo Federal

INSTRUÇOES PARA 1961

AD:\llSSÁO AO CURSO COMERCIAL BÁSICO
I nscrh;i\o: até o dia 15 de fevereiro
Inicio (los exumes: dia 16 de fevereiro
EXAMES DE SEGUNDA E:POCA

Inscrição: até 30 de janeiro
ln il ia do;; exames: dia 1° de fevereiro

MATRICULA
,'"\",,n� ('nmcr<"Íal Básico e Técnico de Contabilidade

a]}pr:a uté o dia 28 de fevereiro
Expediente dl\ Se.cretaria: diàriamente, das 17,00 às
l!Ulll hor<!�, cxeet[) aos Hábadoll - das 15,00 às 17 horas,

Inicio das aulas: la de março.

"O IISTA.DO" O M.A.18 ANTIGO mARIU IJI SANTA CATARIN"

Deixa a Diretoria do Figueirense o

Esportista Eurico Hosterno

-------- ----�--------------------------------

ESPORTES AMADORISTAS

Aqui estão Os detalhes 24.800,00.
princirl.!is lia últim'a jornada JOGO N;O 3 - OLIMPICO x

elo c'ertame catarinense en� FIGUEIRENSE
sua }." etapa. ,

Loctal: Estádio da Bar�da
JOGO N.'" 1 _ CARLOS em Blumenau.
RENAUX x J\olARCILIO DIAS 1.0 tempo: Ix!. Final

. . Local: Estádio Augusto Olqmpico 2 .x Fi-guelrense 1.
Bauer em Brusque Pereréca aos 5 e Orion 'aos
.• 1.0 tempo: OxO: Final (lar. 10 e 11 minutos.
l[),.. Renaux 1 x Marcilio Dias Quadros: Olimpko: Bel'-
O. nardo; Maninho, Hélio e O'a-
Goleador: Telxeirinha aos rôto; Jango e Aducci; Valdir

20 minutos. (Ma�ro); Geraldo, Orion,
Qu'J.dros: C. Renaux: Pe· Schippmann e Nenê.

���':I�h:; sa�ae:�; .l��O:Si:�� tã:;ig�����s�: ����: M�:�
no; Petl"Uskl, Teixeirinh"ll" e Aniel; Wilson, Fernando,
Badinho e Agachado (Rober· Pereréca. Ronaldo e Árna.l·
to). do.
Marcilio Dias - José Car- Arbitragem de lolando Ro·

los; A:ntoninho, Ivo e Jo�l; I
drigues e renda de crS ....

Gaia e Cleuson; Dica, ld.slo, 6,700,00.
Manéca, Laranjinha e Jorgi- JOGO N.o oi - CIMENPORT
nho (Fernando). x PAISANDU
Arbitragem de FernandG 1,° tempo OxO. Final: el-

je Assi" e a renda ;;omou menport 1 x Paisandu ()
=rS 25.930,00. Goleador Acary aos 28 mi·
JOGO N," 12 - AVAl :x nutos.

O Governador do Munici· P.<\Ll\-IEIRAS Quadros: Clmenport: N'... -

pode�:gd����r�ee:��Ç��ín��:d����táI.?ad�:��Ó��c�he'�r�: �:C�:d�:V�I��nt:��a!::s�� 1 Fl;l�i:��P��::.dIO da FQF' em :;;��; :o���Zi�::br�::s�
pOl'cionar um tratamento inteiramente mdolor e eft- destacamento de Base Àérea nal/ A�:��o�vai 1 x O. Fi· i���o�i�to���il�� B�Ue���clente, major Blns Neto se fizeram

Plepalo de eavldades pela Altl "clocldade 300000 presentes nas sOle?l.dades de Goleador: Betlnho aos 28 n��isandU: Aurélio; Peci�rotações por minuto.
. ab:rtura dO' �rnew de Gra- minutos, (

Dr. ·�ildo W. SeI! _ Consultório modemamente ms., tldao promoçao da "A/J. QuMros: Avai: - Joãozi·
ta.lado à. Rua Vitor Meil'elles n. 24 - térreo - F<llle - O presidente da eclIElca nho; Blnha, Enizio e Mirl·
254;3, . _ Atende diariamente com horas marcada!'. esportista Odi Varela em bri- nho; GerelDo e Abelardo;

lhante saudação agradeceu Renê, Nilson, Ahtr, Vadlnho
a pre§ença dos despo�stas, e Detinha.
do Drefeito Osvaldo Machado Palmeiras: LM'lura; Ro
e do major Bins Neto pelo bertÓ, Lázaro e F, Cruz; Zi
apôl0 '2. que têm dado até to e De Lucas; Mima, CIo·
então a todas iniciativas da doaldo, Dinho e Al�o,

�:�:�ÇãO Atlética Catarl-
\Ia�b��::�O!�I�!!;'� ��l�

extréla na modalidade esporo
Foi reaJlzatla <'. pl'hrieira Uva foi batido pel;] repre

rodada do certame de mfg., sent.açào co Clube Doze pela
Quetebol intitulado Torneip cont'Jgem tie 56 ;>; 43.
Gratidã[).
A Chuva prejudicou em

pal"te '.:. festa de abertura do
torneio possibilitando apenaE
a realizacão de um prêlio
jos dois oue constavam da
:Jrimeira rodada..

Na imica partida da noite

Marcaram o� pontos para
a Clube da Rua João Pinto �

Pedrinho 13 - George 10 _

Aluizio Dobs 8 - Aldo 10 _

Machado o capitão do team
11 - Carlos 2 (' finalmente
Cláudio 4.

:) Avai F. C. que fazia �ua A partida de fundo quI'
reuniria os fives do Clube
Universltârio !oi: O,Havana do
Ar foi adiada em virtude
das chuva.'l que cairam na

capitalCLINICA DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

CASA LAUDARES, LIMITADA
MOVEIS EM GERAL

nha, Montebeler e Borba;
França e Wala-ce; Aldeci,
RaU, Jullnho, Nilo e Oode

berto.
Arblt�gern de WladImir

Borba e renda de el'$ 4.000,01
aproximadamente.
Anormalidades não se ve-'

rlficaram nqs qutro JOIO!;
âc1ma descritos,' 1

-

Rua Deodoro, 15 - Caixa Pogtal 109
telefone 8820

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O .aTADO" O UAlS .anuo DIABIO O. 8. C.&T.aJIDIA Flortanõpolis. quinta·feiro, 20 <[t· Janeiro de 1!l61 -.-

:'CEUBE.--f5õzt-OEA-ãoSTÕ-:-Õíà2à-saliàiii-Ciíiõ-ail
:Carnaval - ioicio 23 horas • mesas na secretaria - CR$ 150,00 :-----------------------------�------------------------------_.

<:�::�;��::;���I.:,�:o
6 R A tA , "

,�o0N<
y.f,X'.""••,I,.Comunico aos interessados que, de 1.0 a 15 de feve- r'

_;;;._���retro estará aberta a ma trfcula às quatro séries dêste
('UI·SO.

Florianópolis, 23 de janeiro de 1961
Leonor de Barros, Diretora

EXAMES DE 2.R CHAMADA E 2.& ÉPOCA
Comunico aos lntereasadca que, de 25 a 30 do cor

rente, das 14 às 18 horas se achará aberta,« inscricão
par-a os exames de 2.R chamada e 2.& época.

.

Plorianópnlis 23 de Janeiro de 1.961
Leonor de Barros, Diretora

MOLÉSTIA DE SENHORAS
COLICAS COLICAS

SEDANTOL
As regras dolorosas podem ser evitadas com o uso du

SEDANTOL - regulador e rómco de ação sedatíva e de

comprovada eficiência no tratamento das dtsmenorréías,

Escola Industrial de Florianópolis
ANO LETIVO DE 1961

(MÉS DE FEVEREIRO)

Concurso para o Provimento de 100 Vagas da
l.a Série do Curso Industrial Básico:

. lnscricão : De 1 a 16, das 9 às 12 horas

Realização: Dia 18, às ,8 horas - Capacidade física
Dia 20 às 9 horas - Português
Dia 21 às 9 horas - Matemática
Dia 22: às 9 horas - Geografia e História do Braail
EXAMES DE 2.a :tPOCA:
Início - Dia 17, às 9 horas
MATR1CULA:
De 20 a 28, das 9 às 12 horas.

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

DOENÇAS DO CORAÇÁO
TONICARDIUM poderoso cardiotõnico_diuretico é

TONICARDIUM O TóNICO DO CORAÇAO
me ....ado no tratamento da Artério acreroee. dtsturtnos ce

pressão Artérlal, doenças dos Rins e Reumatismo

PRECISA-SE
Precisa-se elementos de bôa apresentação, Que de

sejem viajar e de elementos para trabalhar em Floria

nópolis.
ótimo ordenado e Comiflsões.
Tratar à Rua Fernando Machado, 6 - 1.0 andar

no horário Comercial.

Agradeçc ao P. Reus um

graça alcançada, W.M.

BANCARIOS:
Aumento
Salarial

Reuntndo-ra em sua sê
de, r-c Inicio dêste mês, os
bancários catatinenses de
cíetram manifestar ser:

protesto contra tntransr
gêncía patronal, autOl"h!.lD
do a diretoria do Sindicato
a tomar medidas mais e

nérgtcas visando a con

qulata de melhores níveis
saldais.
Man�ndo covo contato

com a alta Direcão do Ban
co Inca, Intormilnd_o g_ue a

Assembléia aeeíjavã ·�·1.2
por cento de aumente pro
postos, mas exigia urna

majoração miníma - que
benencta P. maioria dos

bancários, o Sindicato aca

ba de receber nova contra
proposta do Inca. ofere��'1-
do os termos doacôrdo saia
ria! Já firmado 1"0 Estado
do paranâ, cujas nases são
de 35%. 33% e 30%, com

:�I:�.d�s��r�c���5�,0�on:
siderado pela maioria rtos
c.mcártos como superior a-i

firmado 'n Rio Grande do .

Sul, e entertormenje pro.
posto pelo 'Banco Inca, .qe·

rá alvo de estudos na

grande Assembléia, Que de
verti. �er realizada no fim
desta semana. Porta-voz o

fiela! do Sindle>.to nos

Informou oue O órgão clas
sista espet-a contar com
um comperecíeiento em

massa à prõxlma reunião,
que ira' decidir sobre a con

veniência da aceitação ou

não, da melhor!'.'. preposta
pela Banco reco.

SHOROSO? JSÓ CAIE ZITO

...QUE BELEZA DE BRIÔCHES!
Esta é umCl Teceil" aprOVRda po:!la "Cozinha RO)lRI"

INGREDIENTES:

São facílimos de fazer .. ,

e toda a família vai adorar!

1/2 z-ic. de rene

1/4 xíc de manteiga

lf3 xíc. de oçucaJ
1 colh. (chã) de sal

114 z+c. de agua morna

J colho (sopa) d.g Fermento Seco

Fleischmann ou 2 rcoteees

Ee Fermento Fleischmann-

Ferva o leite e deixe amornar. Junte-lhe a manteiga. Numa vasilha à parte,
coloque a água morna e junte o fermento, deixando-o em repouso 20 minutos.
Peneire juntos todos os ingredientes secos e coloque-os sõbre mesa de már
more. Faça um sulco no centr-o e ai vá deitando os líquidos, o fermento
dissolvido e os ovos. mexendo bem até ligar tudo. Sove e amasse bem atê
soltar das mãos e da mesa. Coloque em vasilha alta. tampe e deixe fermentar
durante 2 1/2 horas, ou atê que dobre de volume. Bata vigorosamente a massa.

Cubra-a com um pano úmido e deixe no refrigerador durante a noite. Na ma

nhã seguinte, vire-a sõbre mesa enfariohada e sove-a novamente. Abra com

um rõtc e corte rodelas com a boca de um copo. Enrole cada rodela em forma
de cilindro. Coloque em tabuleiro untado e achate levemente os cilindros. Deixe
descansar uns 30 minutos até dobrarem de volume. Antes de ir para o forno,
ptncete com uma 'clara de 'ôvo. Forno quente _ 15'8 20 miritJto!l. 't. •

2 ovos

4 xi'C. de fUTinh.a de 'trigo

FERMENTO SÊCO
FLEISCHMDNN
MAIS UM PRODUTO Df QUAlIDADf DA

GRÁTIS!
P.�" o!I D. M""" Silveira,

CCli."P",IClII179,Depl.o
FS·l, Ri", Dfolh.l" "C"n.
•• Ih". Olei"I,abre" Fer.

mentDSico fl.i.chmonn.

II Para almoçar e jantar bem, deporre=s C O N V I T E
II CUB, QUERIl:NClA PALACE HOTEL � Bstão oonvidado, o, se-

n.hores profe�s�res primá- Os Interessados poderão
nos!:, gecundanos, esbudan- fazer suas inscriçõel'l no
tes

. untversttáncs e edu- Museu de Arte Moderna na
t concertos em geral, pa.;-a COSa. Santa Catarina com
... lO " * * k" * * * * * * * * * * * * * * * * * * .. * * ,. .. ,. as�i�tir ao Curso qUe tará a Prcreasôra Neide, n'a Fa-

���;��:oMalb�lo Ta���tr: culdade de FilosofIa com os

�'��e��s.a�á �h.;� ��e���= g�f:':�:��gl�o,,�f:sr����:;
TAR HISTORIiA com o Sr. Febronlo Tancre-

As ��scriç�es �stão aber- �� c��soo�!e�:de:�cretário
��st:�a � r��� �.: �g��
ferido curse, o Qual consta-
rá de oito aulas, as quais r-------_,
começarão diariamente as
20 horas: O curso funciona
rá no Colégio =Días Velho".
Será conferido aos pactíuí-

�;i�;�e����ificado ele upro- '- _....

COMO É GOSTOSO

O CAFÉ ZITO

,,«-' c,�. �".;�'J"�'
iJ ..

··

* com tarifas

diàriamente a:

reduzidas

CURIIIHA-SAO PAUlO-RIO
saída às 9 horas da. manhà

sarda às 18 horas

a pioneira

A posse deCELSO
Para a posse do novo governador Celso Ramos. foi

elaborado o seguinte programa:
DIA 31 DE JANEIRO

Às 10 horas - Missa Botene na Catedral Metropolitana.
}U\ 1 G horas - Solenidade de Posse na Assembléia Le

gislativa.
Às 1�0�'����.- Transmissão de Cargo, no Palácio do

DIA 1.0 DE FEVEREMO"
Às 9 horas - Posse do Secretariado.
Às 11,30 horas - Entrevista Coletiva com a Imprensa.
Às 15 horas - Audiência no Palácio do Govêrno às

- Delegações Políticas) presente;! às comemorações.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
DIRETORIO REGIONAL

De acôrdc com deliberação da. Mêsa, na qualidade
de seu presidente, e na forma estatutária, convoco o

Diretório Regional para reunir-se, nesta Capital, na

sede partidária, às 9 horas do próximo dia 29, domingo,
com a seguinte ordem do dia: assuntos de interêsse
partidário.

Florianópolis, 2] de janeiro de 196L
CELSO RAMOS

reatd nte.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



__---"._- F_IO_d_at_'ó_PO_Ii_,,_Q_uil��f���2���anei���
.. O atlTAOO" o llAI8 ANTIGO DlAHJU U. SANTA (,;ATARIN'

fIl.. c....iMlt•••rr., 1"
l',te/oOe 3022 - C«a. Poalal Ui
In'''rfc. T.le,r6"u IST�"OO

UIH.TUH
MIII,... d. Arr"d.. R&rr.oa

aIHI-NTI
1J.,�![}t". F'froaod•• 11. Aqul.o

H.DA'rORas
Osvaldo Mello ,- FlAvio Alberto de Amorim - AodN
Nilo Taduco .- Pedro Paulo lthcbao.o - Zury Maeh.
do - Paulo da Costa Ramos _ certce A, SUveira Leu

COL"HORAUORIS
Prof. HMrrt'lrf/!I. Filbo - Dr. ôewatdc R!)(frl,uell Cabral
- Dr. Alride!l Abreu - Prof. CarIo! da COIta Pereira -

?rof. Ot hon d'g�.a - Mlljor Ildefooso JuveDaJ - Prof
Mancelíro .te Onzellu - Dr, Miltoo Leite da C08ta -

Dr. Ruben COll\" - Prot. A. Selxas Netto - Waltel

LaDie - Ih. Af'yr Pinto da Luz - ACf Cabral Teive -

Dornlêcto SoarPII - Dr Fontoura ReJ - lImar .canoalhe
- Fernando soutc Maior _ RuI Lobo _ aoeecec V. Llm.
_ Maun BMltell _ Lizaro Bartolomeo

FOTOGRAFIA - A!\flLTON VIEIRA

PlJ8lICIDÃ.!I.
Osmar .... acnncawetm - Aldo rernanOe.: _ Vlrg1.llo Olel
- r-o Frutuo!o

WIPIl8S8"T •• T.
ik.u•••taC'" Â. 8. Lua LCt&
1110:;. R•• s.aa••r De.t.... - I .. , ..., -

,..t _,..
A � .. t. Mil. Vtt'rlI 16'1' -- .... 1 ... -

'f.l ..-Ih.
Io.H'It(. TeJ.,rUtu •• UNlTIIu rBJ188 Ul'�P)

•• �!.���:aJ���p�:#��.IlJNJ
...... II C _ J.

.... ,•• t,. r--.t,.,e, 4. tcan_ r••• 'a...... fi••,

ASSINATURA ANUAL - CR$ 600,00

A" dírf:'f';ão não se respousabilízs pelos
rrH,lopi!flol pmitido� nH.... RrtiQ''')� as..cOnsdo.

REPORTER FOTOGRAFICO
AMILTO N

ãüdicanôrPrôi�sIõüài!
• � � 4
OH nNHIQUI PKlsm'Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta"
""'..._ :::::: " •.••• , DR. GUERREIRO, DA FONSECA

r .. _ Cljlll<l. Ih .Oal_

.. "tlAI�O
CUlIoO o•••,"Dlall,.vID 110 lt"'U,I.
tal 40A 5U1"140'" CID "''*10
(Senlço do prof •.,I�O 4',AIl.
dra4e). CoIWUl'''; P,I, Ql,allhl DD

HOIIpltaJ d. Ca�lo.<II. 'Ao 'H41 o ...

ul.ao hora. ,QI, 1!1aJ1�' DO OOUl1l

'6rID. ii Ru. NUD" lI,c.tuM!o. n,
"Qulna o. TLra4.Il'" _ �
1756. R"lOIUe.LI - allA •.,,_
cbal GI"'I O'... I II I". _ �I.
UU·
-- =,

"'3:r"'4S€no S ""_� .,

CI)IffIClOU·_ ctUlOIQflPO
Df(I!AVf'� t

tu· Itwbu '......'li .'

DR. WALMOR ZOMIU
(;AReIA

(llplDIP"OO Pile ,.e\llClMI MaGI ...
alL d•• "lIeIU. da Uol",lIIdAdI

00 a,..,

TRATAMENTO das SINUSITES sem operação por

ULTRASOr-: e IO:-tISAÇÃO. EXAMES dos olhos e

RECEJTA de óculos com EQUlPO BRUSH-LOMB.
EXAME de OUVIDOS. NARlS e GARGANTA por MO
DERNO EQUIPO RIIENOL (úutco na Capital) OPE
RACÃ(J de AMIGDALAS - UESVIOS de SEPTO e

SJ:-';--USITES pelos mais modernos processos. Opera em

tonos os HOSPITAIIS de Florianópolis.
CONSULTóRIO - RUA JOÃO PINTO :15 (em

(reute a Radio Anita Onrlbetdí).
RESlDli:NClA - RUA FELIPE SCHMIDT 9�

FONE - 3560.

!l Biciclet�siftBEKSTAR, a ultima palavra em bt. I

lij·çletas. �e�lcontram'se a venda na nAINHA I

II' S BICIeLETAS, em todos oa tamanhos e pelo I
I: ?.. nor p�o da cidade. nua Conselheiro Mafra I

II�� .:. - - - - - - - - - �'

ATENÇÃO
Por motivo de mudança - Vende-se uma loja
cm Florianópolis, lia rua .tcrôuímo Coelho n. I B

Tratar na mesma.

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

'rELEFÓNF..s UJo; gMEHGtNCIA

Aeroporto Hercilio Luz
Casa de Saúde S. Sebastião
('üAP

Corpo de Bombeiros
Estação Rodoviária
Hospital de Caridade
Hospital Nerêu Ramo!';
Hospital Naval
Hospital Militar
Hospital Sagrada Família
.Juizado de Menor-es
Policia

Polícia (Estreito)
SAM:Dú
Serviço Funerário
Serviço Água e Esgôto
Serviço Telefônico
.Servtço de Luz e FÔl'Ç:t

2619
3158
3540
3313
3507
2036
3831
2222
3157
6325
3733
2594
6233
6282
3023
2088

09
2404

1·····!.����o�·��!�I�-Norberto Brand - advogad')

I Advocacia em geral no Estado de
Santa Catarina

i· GorrespondeD\eI:
INOLATE.RRA BRA.8lLI.A

: !:����N�NlDoa :l� �:�N.ElRO
,! id. SUL AM.&RICA. 50 andar.

ecnee: 2198 e 2&81
____•••••••••••••••••••••••• !••••••••••

·;�.lnttrnQ pu OOD� ••••..,�
.. ld&(ll_"ool. (S.'l"Itoo 110 PrO'.
()ct'VID Ro..rll"ll" t.,uDI). 1.1'
Il).ttrnDClDStr.IODd,CI�.4Q
t{D.ph.1 J A.P .•. ".C. 40 alo ..

I.Dllto ,UdleD dD Bo.pltll ..

C.rld.d. e de .".rIlldAd. Dr
CHIa. Cont •.

OOENÇAS O. 8aNRO.u.I
PARTOS - OP.UÇOII -

PARTO SI. DO. PIlo "tND
palco..PI"OWIt1oo

CoDAul'6rlo: Ru. 1010 PlatD .. u.
d .. U.oO U tI,OO ._......
ltI..,hQr .. ...,�... �,
'016 - lNid.I.ltell: I ......111

MA rERNIDADE CARMELA DUTRA

""Ii""",,�,�R!lsÇ� .rD�EóB���O�E�LII'>:lIlA !IBWALDO J. R. BCHAEFER

t:lUlm�" do El!llômago - Vel<icula 8111nr - Rlol -:
Turu - 0550.'1 _ Intestino. etc. 1

Ili .. l .. r",��I:::i�º!�ar� K�iOI���io�::��atr�:�l�trtf. 1;,""''''''==_''''''==========''''
IIISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

�

SIEI\1ENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
!N"DSRtCO· Rua l1"mã Benwarde &/n. OnlbulI • por

..

la (Almte. Lamêgo).
8IU,OOO\U"1 a. ut

Reportagens: Reuniões Sociais - Casamentos I '_-M-A-D-E-IR-A-S-P-A-R-A-R�
- Políticas - Coquiteis - Esportivas CONSTRUCÀO
Atende a qualquer hora do dia e da noite, '"MAO'

BlTlNCOUfjl(A" ftAt'''.Ó 'O .. r la'l

serviço rápido e perfeito. .. .. r'co 0.r6s,rQ D ....., .... ,

Jornal "0 ESTADO" Conselheiro Mafra,
- o

160 - fone 30-22.

8�tstar D�:�ç�e1�� ���!.-, �.

PARTOS - CIRuaOll.
CL1N1CA OD4L \A venda em euaveís pceetações mensais na NAI ConsoJtór2o; aúa CeI. ee-

NHA DAS BICICLETAS, Rua Ccasetbetrç Mafra, 164 dto Demoro 1.827 _ E3�rfil

. .. . I to. das 1& à.!I 19 boru ( .. ) Ia-
Peças e acessórios, para qualquer upc de blcH:.lela, I do da F-oomácla do Canto

pinturas simples e Jubileu, consertos e reformas, eo na.
Re.s' anta Saraiva ..70

RAINHA DAS BICICLETAS, Rua Conselheiro

Mafra'l_ B,s'treUo _BFonell 23�2 ,.
154.

Se sua bicicleta está velha? lião se preocupe, leve IN7.

na HAf�HA DAS BICICLETAS, Que ela Ibf retornara
-------

I\o\inba em tolha. nua: Conselheiro Mafra,_15IJ. DR. LAVRO VAUH ....
CLlNIC" ..... 1

As· senhns serão distribuidas dia 2 de fevereiro,
quinta·feira, il$ 1\.1 horag, na Héde social e a I"eserva se_
rú feita, em seguida, no me!'lmo local.

É obrigatória a apresentação da Carteira Social e
talão do mês de fevcreiro cOrl'ente, para o que o Sr,

;eo������l:.stal'á prc.<Hmte, n fitn de cfetual' o competen-

IMPORTANTE: Cada senha dnd direito scmente a

ge.�ürvn de 1 (UMA) MSSA.
2 - Preços da;;: !\lesaR para �\$SOciados
P"ra 3 noites. . . . . .. . Cl·$ 1.000,00
Par:1 o Baile lllfan!o - Juvenil. ('r� 100,00
Pl"e(:� das mesas 1131·a convidados
Pessoas de outl'afl cidacleg
Pal'a 3 noites
3 - ('om-ires
Para as pessoas em trânsito, poderá a DIRETORIA

à seu critério, e sob a responsabilirlade de um sócio, que
ficará sujeito as penalirlades estatutárias e que deverá
\'ir em companhia do couvidado, expedir convite, medi
ante o pagamento das seguintes taxas de frequência:

CASAL. Cr$ 2.500,00, para as 3 noites;
CASAL. Cri 1.500,00, para uma (1) noite, e

IXDIYIDUAL Cr$ 2.000,00, para as 3 noites.
DETERMINAÇÃO ESPECIAIS

t L'igorosamente pI'oibiclfl. a entl'flda de menOl'es nos
Bailes notnl"nos.

Solicitamos a.os Sl·S. J)uj�, não se fazerem acompa·
nhar de filhos ou dependentes menOl'es de 15 anos, sen
do que, a não observância desta determinação, implic�_
rá nas penas previstas por lei.

0:< filho!; ou dependentes maiores de 15 e até 12
lllHl�, :<ó leruo ingresso nas dependências rio Clube,
(juando acompanhados dos responsllveis.

:;""0 Baile infanto·Juvenil, não �cl'â permitido o uso
dc Lant:;u'perfume.

A Carteira Social e o talão do mês de Fevereiro de
1961, ou a anuidade respectiva, seriio rigorosamente
exigidos à entrada
A Diretoria punirá rigorosamente o Bócio que fizer U80
de Lança·perfume, como entol"ipecente.

Os convites s6 .serão fornecidos (conforme o acima
determinado), no dia de cada festa, das 14 às 18 horas.

NOTA IMPORTANTE: Não seriío atendidos, sob
qualquer hipotese, no decurso d08 Bailes, -cuos de es:

quecimento de Carteira Social, ou talão de mensalidades
ou anuidades. hem como pedidos ou aq�i iç_â� de (tonv.i ...
tp-ingressos., , .; • �� .,' ';0:

Florianópolis, 9 de Janeiro

de�'T9.6'.'...•
�

.•.. '�>.�i
. A DIRE!lO'RI' ,o,: '"t\.","' ·,7.',

>

��������������._-�.o",..,,:., .. ,.,'.'

Bicicletas

LUSTRA·SE - LAOUEIA·SE - e

ENGRADA·SE MÓVEIS
Ser\"i(,"u rapido e perfeito, tratar �om Rodriguc,.; f'

Freitas ii rua Con�elheiro Mafra. 16<1 fundos.

L O T E S
<.:OW grllodt facUldade-de pagamento. vende-se lo""

a. longo prazo sem Juros, alto.!! á rua Lauro L1nharell, pró
ximo a Penltenclál·la. Podendo o co,�.prador construir flua

casa, Imediatamente
VendaI': Edltirlo �I\lnteplO 3" andar � Sala 305 -

Fone 2391 e 2867.

'.'PKIIIlU•• Ln 11101"-1" I. , ..
,nD'." .IA. IUlD,rl.. çw. r ••

Ul.r .••• lnt.cçll" liN4w , orl.
Jtc cD ..par,L.bo ..olloQ_W"I.D6r\o
'III P<'.... "OD. DoeDÇ" dD

,Plrtl.bo DlI"NU'D' dO ......

�lIrvOIO lJor"rlo' IO� U 11 •

2'1i ai � hora... çOD.(U}1-(jJ1o

�'ODe .. �.. ft R"ldt.DDI.· a"l
.,aCltO. CDIUlll.Do. 11 IClljoa,.. • .,

Dr. Hélio Peixoto

DEPARTAMENTO DE SAUDE PAUDE
PLANTÕES DE FARMACIA

MÉS DE JAIEJBO DE 1961
LO _ Domtngo Farmácia. Noturna. _

Rua Trajano
7 _ SãlYado (tarde) Farmácia Vitória Pra{1a 15 de Novembro

8 _ Dom1ngo Farmácia. VItória Praçr.a 15 de Novembro

14 _ Bãbado (tarde) Farmácia Moderna Rua João Pinto
15 _ Darnblgo Farmácia Moderna Rua João Pinto

21 _ Sábado (tarde) Farmád'<l.o Bta. Antônio Rua Felipe Schmidt

22 _ Domingo Farmácila Sto. Antônio Rua Felipe Bchmldt
28 _ Sábado (tarde) FarmácIa Catarinense Rua Trajano
�9 _ Domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano

O plantiio nlllurllU sera efetuado pelas farmácias 8to. Antônio, Noturna e Vilãria.

O planâ(l tlilll"1!(1 compreendido entre 12 e 12,30 hs. será efetuado pela farmácia VitórIa.

ESTBEITO

ORA. EVA B. SCHWEIOSON BICHLER
CLlNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em molélltlaa de anu.!! I recto

T"at&men'o de hemorroidas, fldula•. atAr.

Clnr.la &Jl&!
CONSULTORIO: _ lI',na CeI. Pedro Demoro, 1��3 -

Estreito

,OlHIADURAS INFERIORES

C. E. VIE'GAS ORLE

MeTQDO- PROPRIO

P"IXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON

Advogado
ED. ZAH1A. a.v ANDAR TELEFONE. 2248

CIRURGIAU UENT1STA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE oo f'ARA� ...

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

HORARI_O - das 8 às 12 e das 18 as 20 borlU

HORA� MARCADAS - das 14 às t8 hora..!

RUA TRAJANO. 29 _ 1.0 andar

ClINICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais -

Angustia - Complexos - Ataquell - Manta.'

Problemático Afetiva e sexual

Tratamento pelo Eletrocboque rOIll flnl'ste�l"

Insullnaterapla - Cardlozolorapto Sonotpraphl."

Psicoterapia.
nl!rção d05 PS1QulAtrll.'l -

DR. PERCY JOAO DE BORBA
DR. JOst TAVARES IRACEM..".
DR. J"�"l BASTOS DE ANDRADE

....·I):-;SVLTAS�lua.s 15 às 18 horll.'l

Endereço: Avenida Mauro Ramoll, 28e

(Praça EtelvIna Luz)
.....� ....,.

Escritório de Advocacia
Kuot. lI'eJJpe Scbmldt. U _. 2.0 andar - rlor!anópol18
Dr Acácio Garlbald1 � Thiago
Oro Evlláa10 NeQ' CaoD
Oro José de MIranda. Ramoa

�\Iestõe! Trabalh1.!tu - Causa.! clve!lI, comercla15, crlmt
nal.s e tI�ca1s - A.dm1nistração de beo.e - Locação e ven·

J!\ dt Imóveis - N"atural1zação - lDq-entárlos - CObraDo

,;a..- - Contabl1Jdade: I!!crttll.'l, balançai, an'l1sel' � perlclu

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO . DENTISTA

- Cllnica - Prótese - Cirul'gia Bucal
Raio X - Infl·a Vermelho

1'l"t'!)8.ro de caddaJes pela alta \'elocidade
Bon DEN :\ IROl'on S. S. WH1TE

Consultório e Residênda:
t:,"\ .tl'\"ôllimo Coelho. 16 - l.0 anrlar - Fone 2226

E.tc1u ...h·Rmente com horaEl marcadas

MtS DE JANEIRO
DIA 21 - Grito de Cnmava!
DIA 28 - Disco Dance

PROGRAMA E REGULAMENTO PARA
O CARNAVAL DE 1.961

PROGRAMA
Dia 11 - Sãbado - Baile de A bel'tura, às 22 horas.
Dia 12 - Domingo - Bftile Infanto·Juvenil, das

15 às 20 horas
Dia 13....,.... 2.a feira - Trndiciona! Baile às 22 horas
Dia 14 3.a feira - Baile do encerramento, às 23 hs.

REGULAMENTO
1 - Reserva de Mesas

('l'� Cr$ 1. 500,00

1.n _ Domlng[,
8 - Domingo

J5 - Donl1ngú

Farmacla do Ca:nto

FarOlácla Indiana

Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Mato
Rua Pedro Demoro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ETAVO" o IUJS &,R'nOO oUJUO Da e. O.&T&aa& Flol'itlIlÓI)olh" Quinta-feirEI, 26 de Jalleiro de 1961

o,�"m�;u����c�!!E�f�� P�LI�OR� OS �ireitos �os �oDleDs vêm �e Deus: ao �sta�o ca�e
radecem profundamente sensibilizados, a todos que

;;:;:�:::f���o;.�c�::!;;��n�:I�;���;�:a:: l�u�:j::

re�ula los e faze'" los cum�rl'IJ ����:�!?�:t�n:::'c�:�::I�;��C:�:�:����7,:::: :::,ioOeU�:�Spi��n�!r����::'D���I�:�ad�e���ef�a h�:r::;: .,. tas, não pergun.te1s o Que só o chefe, mas também o

::p::a�:::r-��:af�I;;"�c::�����:,' ,����c�U a�óqf::���:
No ato de t.',n,.nl"ão do • sobretudo, quo a tem con- be, únícamante "guiá lo. e �:;'�;:��:;:';r��:;'"::: I' �?iF Q'���:'::S;�I;;::p;i:�

rt!�te t:I���,�:��e:� t�d::tenqs�:Q :��pa��e;:;:ar::a cargo de Presidente da duzfdo serena':nente no es- fazê-los cumprir. Sei e compreendo perfeita- assim o exigir.

us íJnerais. Federação das {tldustrias co treltan:ento da mutua com-I O pote�clal econômico de mente, que não serão poucos De nossas associadas, es

FI
. ,

I' 22 le !
.

d 1961 Estado de Santa Catarina preensao entre o capital e o uma Naçao, decor-re n�o s,j os problemas que terei se 1 pero merecer a assistênci'a e
onanopo IS, ( e Janeiro e

__

,

-D_"E�-t-E- �:��i�:d�é�:t�:��:lda��, h:� �r�L�J�ht��gO .inovações, �� ����l�'�ã�e .:ero:::oproo� ������rin��al.!��i:ones�: I ������enne�ess�r�: a�es���LOJA NO! (ENTRO - VEM, .

-., Rua Visconde de Ouro Preto, m_e movem Idéias outras i- dutos, mas, prtncipalmenje, P�l'j�do por. que ._a_travessa a

I
que competem à FIESC: _

Vende-se lima Loja no centro. sendo otlmo ponto pelo sr. Celso Ramos ao ar, n.ao desenvolver no mesmo da energia criadora e 60. ca- Pàtrta braslleíra. Que a _par dessa asstâtên-

omercial. Tratar na A G I {Agêncja Internacion.al de 1 Guilherme Renaux, êste últí- ritmo, os trabalhos que sem pacldade de seu povo. Espero, e�tretanto, poder cte e apôio, tenham sempre

móveis, Rua Anita Garibaldi, esquina Saldanha Mari- mo proferiu o seguinte dís- pre competiram a esta enti- Deixemos, pois, aos no- � desencumbir-so a. c_ontento, presente qUe aos Interesses

ho. curso: dade. mens, Os misteres QU:' lhes sem �egar a trad�çao e o Individuais �u rte grupos, de-
ImpÔS-Se a mim pela in- Serei, contudo Intransi- com�etem na edlflc'açao d.a coccetto Que a entidade des- vem sObrepor-se QS tmeres-

D E N TIS T A vestidura no (..I.'.rg� Que me gente. na defesa'_ do regime ,-'átna, no seu desenv�lvI-; fru"-� �as �ais altas �Sfél'as ses da coletividade.
acaba de ser transmitido o da nvre Empresa e farei I mente e na sua soberania eemtnretrauves do Pais. Estes, senhores, são os

Consultório em Blumenau, c'tentela for�ada e dever de vos falar. 'desta presidência. como até econômica. I Para tanto estou certo, meus propósitos no sentido

�:�:�!�:. q�:n:e�áE:::II:�� �:����:�s::�o�OhVOS su-

au��� S::d�:���O, �:ó���� ;:��o�e��� f�;O :� tO::é�t:�: to:se o:l�:��,e e:;:����en� I :�t�re�res���e \ol:���i�i1� �:sb:�usse:r�� �o �:::��ç��
Informações nesta Redação urgente. que talvez pUde�s:m dar un uma trincheira �Ie .cambate" na citação do diSCurs? de I d�s.'.lbnega�os. e leais runoto- Santa acranne, para cue :Ia

cunho mais belo e festivo 'a toda vez Que haja tntromís- posse, do atual presidente nanos e técnicos desta mo- melhor possa servir ,,;o nosso

Comércio de Automóveis e Máquinas esta cerimônia, ficam à par- são do Estado na livre Ini- Estado e êste, por sua vez, ;-;
te as lt/ s e os

parafrasea-I c;'�tiv�..
.

grandeza do Brasil.

S/A dos, tão próprios a momen- Assírn o digo e assim o ra- Disse.
• tos como êste. rei, porque considero a livre

Empresa condição básica e

E' Que, molo'ildo nos ri" de vital ímporjâncra para o

gldos principias de que a VI- sadio desenvolvimento da

da é um labor constante economia dos individuas e

entendo que não é na pala: consequentemente da pró-
ISilO convidados os ers. acionistas desta emprêsa a

vra fácil e vibrante, mas no prla N'r.ção.

�i�:;��,:i.��mdi��:.s�:�:!;,��i�:r;�Ó����,O��i?á��a�a:, t: !::b�.���de� r���s t;'=:�;��:�� ge�e��I���:r��c:a�o d�:!����
escl'l.�orlOs da socle?ad.e, a :ua Altamtro GUlma.raes 508, coa da dignidade do homem. setores de atividades de nos-
ocnsmc em que sera dtscuttdn e votada a aeguínte Não poderia pois ao exa'- so país, vem criando em I:OS-

ORDEM DO DIA
ta ras virtudes do nosso emi- 30 povo um complexo, Que o

1.: -oAJt�raçãg dos es.�a�,utos floo::iais, em..s�us arti� nente presidente, Que h'ole torna cada vez mais depen
gos 5. , 6. , 7. , 10. letra �), 11. (letra "e"), I? deixa esta casa, para em bre dente dos poderes públicos.
(mudança �e data do ��cenamento do exercrci., SOCial

ves dias tomar sobre Os seus Es�ld intromissão tolhe a e
para 32 de J�nho) � 17.,

_ . _

_

ombros !l. responsabilidade nergia criadora do homem a-
2. "" I?lscussa� e vo!açao da .conso�ldaçao �os est� de dfrfgh- Os destinos do no- moldando-o pelas ctrcuns-

�!�:� :o:a�:,;;�a:::I::'�Oto:';aa�:::::;:i::':�I�
prr-

��: :�'�:�!a:�:o:�;�::�: ::�::·!�:��:;:::E��:::: '

*�BÃ���un(��)���ni�'e;:�:��:��' de 1961. tes serviços nue S. �1cciã. a outorga de direitos aos

(usa) José Ghisoni _ Diretor Presidente vem de há multo prestando homens.

Leecllde Zandavalle - Diretor Gerente aOc��:�g���:o;as classes Vê�s ded�:��o: =�sES���le:l�
�--=-�--==-=-===-:-=-� 1�;o�����a�ad�o�O��� ��'�'pOu

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

'ri CLUBE RECREATIVO I" esforçoi! em 01'1anizal' e tor·

ii!!iiiii
nar efetiva a fundação ela

16 DE ,) r� N E I R O :;1��:;te:[i��;:1��1�i:�!;�
I � '5 f A :;: I T O o trato de soluções consen

tó,nea<; ao multiplos proble·

'I mai! qUe amlude se apresen-

I
tam nos diversos setores de I t_
suas atividades.

a ?,w .ttme..lL

E, se a Federação das In-

I
dustrlas de Santa Cata'tlna
tem prOjetado o nome de
nosso Estado por todos Os

I recantos da Pátria, como or-

Zão popular (.'.1 harmonia e

da verdadeira Paz Social
reinante entre as classes o

llreira e patronal d'a terra
jarrlga-verde, não se há ne

�<lr Que o devemos ao espi
dto prcc!aro e às ,�estôes
ponderadas e justas de seu

prtsider. te (!ue ora se afasta
Como exemplo vivo de seu

espirlto Idealista e I'eallzaoor
basta-nos citar o recente
Seminário Sóclo-Econórlc
de Santa Catarina.

O êxito alcançado pelO
I magnífico conclave, ultrapas
I sou �.s fronteiras de Sant·;

Catarina e Os estudos e as

so!uções dele decorrentes, .

se fazem sentir nos maif
longiquos páramos da Pátria

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

c O N V O C A ç A O

PROGRAMA no .'f�S DE JANEffiO

DI A 26 - Rillgo O/lllçante

DIA 2!1 - Gl'ito de Cal'na"�1

·ligoros'_menle serlí exigida a carteira
�A{'iHI (' o taliin �o m�s.

lb�----

As 6,35-
.Alvorecer .. Em Nossa Terl''\
&! "',35-

Ritmo Alegre
A� ",55_

A VEMAG INFORMA
As 8,05_

COI'naval EXprl'flSO Fpo!i.�.
As 8,5�_

REPORTER ALFRED
As 9,05-

Sucessos Em LP

As 10,30 _.
Flrestone Nos Esportes
As 10,55-

Informativo Ca!'.a Brusque
As 11,05-

Parada Carnavalesca

À� 11,35-
Pal"ilda Musical Chanteclt!r
As 11,55-

REPORTER ALFRED

As 12,25-
A VEMAG INFORMA
As 12,30-

tecec na l)lfaia de Cambo"
l'iú a fim de organizar o

pl'ograma do próximo sá
bado no Marilus Bar.
-0)-

O sr. Ari Maihado, des"
tacado decorador, está de
co.'_�do os salôcs do Lira
Tênis Clube Dara o carna·

vilI qUe se aproxima.
-(1)-

Amanhã, na Fal'l':'NiB

Catarinense, será ínaugu'
,1 da 9. exposição de feto·
grafias cta Festa d;! Gln·
mOllr Girl do Sul do 1961.

-(lJ-
TeIma Elita, Mlss Aero

ráutica de 1960, está acon·

tecendo na Cidade de Joln
ville, acompanH.'da � :cu:Os noivos Arlete Gonçalves e I) Sr. Hélio Barros, ocasião

do Enlace Matrimonial na Capela do Divino Espírito
Santo

PRONTO O PROGRMiA
PARA A POSSE DO CO-

sra. mãe.

-(1)-

Futura:.:nente a praia d€)

Camboriu sel'á o BalneáriO
EstaduaL Voltaremos ,I(

assunto. s

-(1)-

-0}-

quer no melhor aproveita
mento de nossas riquezas, VERNADOR CELSO RA

quel' r:a remoÇão de deflciên- MOS E VICE GOVERNA-

ESCOLA T,tCNICA DE C'outRCIO oi" d. oed. mnatucal, QU"
DOR CELSO RAMOS E VI-

[ I''l[ na valorlzacão do homem, - �:L ��v::�:��:. DOU-

"SÃO MARCOS': ��:�v��:�;:�o geer;!o;res!� -(1)-

FISCALIZADA PELO GOVeRNO FEDERAL I Pode�ia deter-me ·,'.QUi e te- C.llA�I��� �n�:u!r�!��ç:�
INS'fRUÇOBS pAR� O ANO LETIVO D� 1961

. ���g:�ujn:��oe em:!:i�t��::�:�� Guilherme Renaux figura
r - Exam� �e Admls�ão ao Curso Co�el'clal BásICO à figura e ao trabalho de- de grande d�staoue na in-

Inscnçoes: de L a ,1� de fevereiro, das 19,30 �er.volvldo uelo presidel..' dustri9. -nacional.

�:r!�;'�� i'lhsOl���OOh���CSlO dos exames: 16 de fe-
i
Celso Ramo�, na chefia des-

Posse�o(! J Govern'atlOr
II - �:�:sp��a2·:e:�:I�:r� :�a �:aam::ade fevereiro :a�nl�ll�:td;·df�:e��:�a�l�· ���� Celso Ramos: dia 31., as

das 19,30 às 21,3z horas _ Início das provas:
segu r a li" �� l� � pa a- �;Z��:;jd:�ss�e���:; :.�

16 de fevereiro, às 19,00 horas.

I vras.
a

_

p en u e e suas

III _ Matrículas para tôdos os Cursos ]·eahzaçoes.
.

_.

Assembleia Legislativa- e as

Ins.crição: durAnte tôdo o mês de fevereiro das Ao assun:lr da pre��len�la �: ;��::i:i��ã���rn���i�
1930 às 2130 horas, \ da Federaçao as In u�t�las
A 'Escola Técnica de Comércio São Marcos, fun_ do Estado �e f.'.��ta c�tarl�a �;s�: !�V�e���t::ia�IO�or�s�
donará no Ano Letivo de 1961, com OS.�-:gltin-r;;::n!��es�:� d��:-r��e: 11 entrevista coletiva a im-

CURSO tc'osm:���:� :BásiCO _ em 4 séries, equivalente que a tem tol'na�o um orgão prensa e às 15 horas Au-

ao curso ma!!lal I de suma Importancla na vl- diénci,a_ no Palacio do 00

CURSO:- 'co de Contablhdade - em 3 serles. equl

I
da de n9ssa gente, aue a tem vêrno as delegações polUi

valente aoe�� cldo do CUISO colegial feIto um baluarte da establ- ��:spresep.tes às comemora-

Tôda e 'qualquer informação podeI a ser prestada jlldade de nossas Industl'la�

d.ár>am,nte, no ho,ârio das 19,30 às 21,30 ho.... , DaGS': 1 PRECISA SE CASAcretal'la da Escola, à rua Marechal Gutlherme - ru -

po-Escolar nª,u� Muller Contrato de....2 anos Ramllia de 3ye!LS.oa",
�Orj:ln�p��i;������:�i�6.:- SecretáriO TrataI nu Gel'ênCIU do C lbo Shbmalll10

muitos turistas para o pró-
Jose Tostes, o cantor re- ximo carnaval. Os ftotéis

velação da {tádlo Mayrink ficarão lotados antes dos

Veiga, estará presente n'
_

festejos de Momo.

show com <I orquestl!.l. do

I
- (!) =----

Lira T. C. 110 Balneário de O sr. e sra. di'. Cesar

CamborlU. no Marilus Bar. (Zilma) Seára estarão pre-
- (1) _ sentes rh .festa do próxim('

O jornalista Salim Mi- sábado em Camboriu.

guel, emagreceu oitO qui. - (!) -

los, esta Clua>ii em forma O Colunista reunirá a�

para entrar na lista dos joveru veranistas no d

elegantes. 28 !). para uma filmagem
Heloisa Helena Zanlolo na prai'3. mais movimenta

de carvalho, recebeu sua:: da do Estado. (C�mbol'iu).
amigul:-has e amlgulrhO� - (!)_
co;n um jantar, no dia do Agradeço ,_ gentileda de-
seu aniversário, na l'e>iidên- sr. Aldo Silva diretor ar-

cla de seus pais. tistico da Rádio Diário d
-(!)- Manhã.

OUQlm hoje o Programa _ (!)_
"RADAR na Sociedade", CircuJiI pela Cídade, o

pela.!: ondas curtas e mé- Industrial paranaer.se sr.

dias da Rádio Guarujá, a" Arlindo Senegaglia.
prese::tado 001' Nive� Nu-, � (1)-
nes. às 18,30 h!l. I O Senador Roctl'Ígo !.6t.o,
-(!)- está hospedado no 't1'rx

()nfl!'tn,1'I 00111"1 Hotl!1

Sábado próDmo aPre
duçõcs Carreirão filmará a

festa QUe o colunista está

organizando na praia de
OJmboriu.

-(1)�

A Lir:dacap,

C<1rnet Social

As 12,35-
Almoçando Com Musica
As 13,05-

Telefone Pedlndo'Bls
As 14,05 -

Show Musical RGE

As 14,35-
Ate'lldendo o Ouvinte
As 15,05-

Encontro das Três
As 15,35-

Revista do Lar

As 16,00-
A VEMAG INFORM�
As 16,05.--

Nas Asas da Saudade
As 16,55-

REPORTER ALFRED

As 18,10 -

Resenha J-7

As 18,55-
A VEMAG INFORMA

As,19,OO-
Momento Esport. Bl'ahma

As20,OS-
Mandlnho e sI Reglortlll
As20,35-

Telefone Para Ouvir
As 21,00-

REPORTER ALFRED
As 21,05 -

A Cidade se Diverte

M21,30-
A VEMAG INFORMA
As 22,05-

Grande Informat. GUllrujá
As 22,35-

Convite à Musica
A� 23,05-
uelca de Bolte

reie-oerio
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Inaugurada obras federais no Rio Grande
do Sul e Santa Catarina

O diretor-geral do Departamento Na
cional de Obras de Saneamento, sr. Camilo
de Menezes, que, representando o ministro da
Viação, o qual, por sua vez, representaria o

presidente da República, procedeu ontem, à
inauguração de obras federais realizadas no

Rio Grande do Sul, isto é, a barragem-ponte
do Fandango e os trechos rodoviários Santa
Maria-Caràzinho e Caxias do Sul-Passo do
Socorro-Lajes, a primeira construída pelo
DNOS as segundas pejo DNER.

extensão, foi inteiramen
te pavimentado e melho
rado, devendo ser realça.
dali OI> serviços de retifi
cação da implantação há
stca entre vecarta e Pas ,

so do Socorro. na chama
da descida da serra na

divisa com o Estado de
Santa Catarina.

O eubtrecbc Lajes-Pua;
so do Socorro, com 71 km
de extensão, foi realiza
ria mediante delegação ii
Diretoria de Vias de
Transportes do Ministério
da Guerra, tendo sido in
teiramente construído e

pavimentado. uma vez que
era impossível o aprovei
tamento da estrada exis
tente. O trecho rodoviário
entre Lajes e Passo do

CAXIAS_LAJES
Serve o trecho Caxias

Lajes a uma das ricas re

giões agropecuárias do
Pais, de excepcional rer
tilldade, r om inúmeras.
áreas cultivadas e inte
gradas ii. economia necío
nal. cuja pl'odução passa

11 ter escoamento certo e

fácil para todo o resto do
"Pa ís, além de ser um in
veettmento valioso para o

aceleramento da amplia-

�!oP�gdo��'''��nu�".',�;,O futuro Govc"rnodos. o subtrecbc Caxias
do Sut-vecaría-Paseo do
Socorre. com 150 km de

o sr. Renato Ual'bosa, em sua coluna, assinalou

ontem, com u sua aiugular acuidade, que o sr. Celso Ra
mos não va i reeditar, no govêrno, as miudas persegui
ções do sr, Irtneu Bornhausen, quando chefe do Exe-
cutivo. /

Na verdade, (J novo governador catarinense sobe ao

Palácio para fins mniores. O seu estilo de dignificar o

cargo e oulro: t rnbnlhar pele Estado, realizando um

programa organizado ao calor dos reclamos popular:es e

com prioridades tecnicamente determinadas.
rnfelizmente os derrotados pelo povo não quiseram

•
compTC(!nder o sentido democrâtico do revezamento no

II
.

poder. Não perceberam que houvera apenas uma subs- Itituiçiio normal, (tue em nada os diminuía. Julgaram ex-"

,mlsus da situação e à mingua de espírito público e de
cla.';se, enchernm-.se de rah'as e furores e passara!n a I'arraznr ludo, do Tesouro <lOS bens do Estado. f f

E Ilerdidof,l por l>erdidos ,ainda tiveram a palermi- "

ce de ('ometer Iltos de perseguição. recebidos como a

espuma da raivll que 118 inrelicila. ..

x x x "SAN'l'A MARIA" & PTU
Esse!' �e�seguidos, esses injustiça�os, esses lesado>;

!'lOAd:�isaSedcOre����:� o

���nos seus direitos podem e dev�m c�nfi8r no
_ fut,uro go· I'aberão ao PTB, e o con'

vea-nador. Restabelecer gnrantms Violadas nao e perse- "equente encargo que li
g'uil' ,Jlorque mnnlê-Ins é que seria. Diret6rio Regional da

agremiaçãB colocou nas

mãos do Presidente Dou�
lei de Andrade, o de e.'l'

colher os titulares da'l
p n s tas, acentuaremos
o que ontem abordamos nador CELSO RAMOS e Vice-Governador
Iles�a d�ol�l�laiado, o líder"DOUTEL DE ANDRADE.

��a�:��;:!a con�a!:r�!e;::i. Florianópolis, Janeiro de 1961,

���;Oge q�ein::c�i�fS:md� B I L H E T E
��c���:!;�de:�spo:PI��t::� Dr. Jânio Quadros ��tr�rie����dl�ive)Od� r�:�de ponderáveis setores ne�t�trÊ::arl:.ar���e��� teza dêsSle raciocínio, ai

��:����t;,iOsdea :�!!Çi�� e�� li���e e eí:A�r:tensf�iahi:� ��::dO� d�a��f��. d� �reur�
��::!: ��eio�:sa;ara�í!� :���tic�st�:c:;:��� Oe- �:�:a:!��t:r�� "�l� tt:;�l�:
�:ro.c�:P�!�::��nc!a �!:� oufr�rt��oc���: �u.!���i� mQ:I�'tro foram os mllli-os méritos ,p,rofission�3. tico, sua qualidade de- '"Os Jlor que o Partidu Li-

��� o ::ze::,lgl�en��: d� corre da conduta dos ho' bertador não mais acom'

média.capacidade. mens que lhe dominam a Ilanhou a U.D.N.: II det'2.

Não estamos - longe f�i��fi�ah��m ����� ��- ;'��rrt��!� dl!1 s��D'��lê��il�
�i�\�;;; qU������sind!i�� tropa' o reflexo do chc. conw govérno; a falta de
alertando (l. escolha dos fe - que conceitua bem reciprocidade no ',I'alu-

nomes, baseados em for' ';�líÕ�: 3:0�: p:�tii��ca :ae:ndos�ome ou,. �eJsl�!��:
!.� �:��en�� ��':c�:\,::c,��; Do exame da atuaçào lInseio dos libertadorea fie
de interêsses grupais. e t�D�N�,Ç��, ca;!�!ne�:�m�: re�irem indepenen'emen'
{Jue norteia as su�s

I
pre.

mais verazes. do grupo Como partido. ela nno
�\l�tÇ:iS' Jlr�f1�tidao�a a��� que a dirige. tirou a sec· resistiu ii tremendll detl"
mais 'altos desejos dc �!�i:ãt!o d�u ���l��/ ��� ri0d':çnol do �eon�er-e.d?s��nescimento e que ventp tradicionalismo de uniãu �:Iíti:oe o

e :�dota�d�npro_fixar confiança e pres I'
política que já ressumJJ.ra' ('essos de fortalecillli'nto$!:io, do PO\'o para com o
va subserviência. eleitnral que tant" conde-

I'Ttf�(> o Partido _ e a O seu Partido. dr. Já- nara antes. como u llbuso
deliberação partidária -. nio Quadros, foi simple!'i. dos meios estatais em

não venha a ser, nêst.e ::��':ne �b��j��i�'O�oe�e:� ��:;:�ci�on:t�.:::rt�gbr: �grande momento, uma eg-
norteiam sua conduta. eleitorado livre. Como �o'p4��eta d�la:r:.\sa��:tif�i quer no plano nacional :;�':i�;i:to:ati�'':�l��t.einf�;��:�p!:;:.db:ned�edea�?;�ra�� (IUN�onop��:�d:'l. por imo anles o IJUnanHí. du ago-

lia tentativa fugaz d(' �!ioti�á;:!didt���ra�egO\�:I�� :�a) :i�iol:��J�cud�n�eo:l:,�fi�e:Sce:!mg:::3:es n(lT�::� no do Estado. e não que- cm beneficio próprio ou

de inocentes. quando II l'endo abandonar a arenu de grupo.'! e uté de Ile .... -

fim nlesmo de suas pl'C- pela cômoda, mas inega- soas; Ilela cobertura de
tensões, seria o de tomar velnlente covarde, saida desonestidades cada ve..:

lodo o Portnglll. O caso da questão aberta, sope- mais trequenles e pelo
{lo PTB, Ilíio é o ae revo- �:�_;�s p�ar�d�d��: I:ev;!: d�a:é!��!o for<!:in�Z!ít��������. �O!i:l, ;oert��:�ee;1 I'eçeu mais capaz de go- Tal. ConlO aliado. sel'\'iu'
llartido e pequeno; lá, vernar_ s.e eleitoralmente dOR pe'

�i!!n�o,!:e:aei��:�rap:r�r��i'. ar::nl��n;�:' p�rde���O' S:� fouue��� 'f::!id��i eg::êr��:
,'er em Palácio. Aqui. os �i���:e:� e;O��r:ãonã� II!� Ihcs �1mitjnd� dOep��-henriques ga!d�?' alimen. Coram. Hoje, todavia, ° �ênci:.rurl( o e ln '

!i�a�ll'r�ls min:�i:.; p;::� t.estamento 'despudorado Pois, dr . .Thio Quadros.
justamente. se abancarem :�s ;:l:��odeq;�edo e:Pn�: é ês�r grupo ll1!�m=�no Palácio!

deu a certeza de que agi. :�i'íti:ll ll:�derosa e de
" e como eslá vislo. o

ramas bem. tradição apreciável na "j_deputado Doutel não tenl Ue qualquer modo, o da nacional e que se pre-nenhuma pinta de Sala,
nosso raciocínio não po· para, como assim assoa.:tar!!! deria nos dar outra decio lha, 'fiara go\'ernar o Es'
!-lUO, pois assentava pri· lado através dos postos
mordialmente na signifi- federais que desejam co-

cativa incapacidade de hrar de V. Excia, na es.
11m partido, apenas com Ireita mentalidade de ad-
l'in{'u ano� -rlc' .2"o\'eroo, (jtliridn,'l dil'cito,o;; I'leilorei-
HÜO Ilod('l' mantê_lo, indn l'OS.
buscar um candidato em VIEIHA DA BOSA

�"Buscá�pés
-

- ;;:� ,

COMUNICAÇÃO
As E8tola� de Samua "Protegidos da Princesa",

"Copa Lord" e "Filho:> do Continente" comunicam ao

público que estal'áo no Campo da Liga, no dia 30 do

correllle, às ]\).:30 horas, plll'ti-cipando dos grandes fes_
tejos populares que se realizarão por motNo da posse
do no\'o governado!' senhor Celso Ramos. Comunicam
ainda que efltaJ'ão, no dia seguinte, 31, à nofte, prestan
do sua homenagem ao senhor Celso Ramos, pal'ticipan'
do da passeata em frente ao PaláciG do Govêrno,

_4.S DIRETORIAS

'COtJMRCIO TAC CRU2EIRO DO �UL'

Catarincnsc
CeI. ANTONIO DE LARA

RIBAS

o t_',I'tigO Que nuoncemos
na cücão de ontem, sutor
dinado 110 título e subrítulo
acima, foi transcrito do

conceituado orgão ,TORUAL
DE NOTICIAS, de Pôr-to

Alegre,

Socorro resultava de an, Lajes.
ligas estradas mun icipa is Esse investimento roi
ligeiramente melhoradas um dos mais reprodutí,
pela construção de alguns vos nté agora realizados
trechos novos, no Brasil no setor rodo-

O novo traçado tem 11 \'jário e o seu retorno à
sua origem nas orlas Nor- coletividade se dará com
te de Lajes, no Km343, invulgar rapidez, tal é II

considerado o Zero em realidade da resposta eco'
Curitiba. Desenvolvendo nômica da região que a

se no planalto oatarinen ; BR_2 serve, onde o forte da posse do novo Prest-
se, em região ora ondula- poder uquiaítívc já exia- POI' intermédio do se- dente, oferecem em Bra-
da, ora montanhosa, em tente se multiplicará mui- nhor Ministro Horácio ailiu, no próximo dia 31

(��p�� Pd:d�ri�I���c�ae (�I� ��l�����es �Iln�'i��:!aa l���� te�'����s;d�8P�ee�fJeõ:fe e�ei� {locf°G'�����'adol' eleito e
terna com os cupões e pi. snra a se fazer raplda, 10 do Brasil e a Senhora II Senhorn ,Celso Ramos,abeirais, apresenta, ao r ertn com (lualquel' tem- Jãnio Quadros endereça, impossibilitados de com-
longo do seu percurso, po. ram ao Governador eleito- parecerem, por coincidlr
grande beleza panorâmica, de Santa Catarina e à Se' li. data com as �olenidades

��alç��isai:;:, \;:C%��l��e Achas ao lum �ro�l�� e���Si�eR:�: :t�;� �;r�d:�;ra�e8t: g��m���modificada- pela forte pre-
e

cepçao que, pai ccasrao do conVite,
seuça da mata quando a Cachorro Q testrada desc a ,,,·,'U de uen e E d d G 'Ih R;'i�OJ�Sm��:;;'o ,��:::�SPo' no� A Ag'n". Tas" que mpossa o o r, UI erme enaux

. uma agencia nottccosa. �i-

D'
-

d
'

FIESC�;�l �����f�me���P���IOld� ��lg�:pe�'��ci��ti���ta�ce��� , _n� ,.reçao a
�!ç� N�bKma 6a���;a 1� um cientl$ta russo, é bem Em certmoma Informal tude deete vir a assumtr o
BR-36 e, à altura do de ver, o professor Nicolau tomou pcese do cargo de govêrno r10 E�tado a 31 do
Km 29, é atingido pelu Smiteyn, presidente da Federação corrente,

'

c�t;:�aAU�.niciPal Lajes' m�s p��te:��;n��i�x�r{;: das Indústrias de Santa O sr, Celso RIamos, na

A terraplenagem atino :ie v::�:s'ãO, t��sp�a:c�g�� �:����a s:�em::�!t1d�� �:�t::id��e, e�!::��,u d:giu a 3,500.000 m3, dos

��:,iD!'�:'?��n�a3çã�me;�� Obter êxito en: t�as.,dt ��o,à o r��, ta�ti���meCO��� SESI e �o SENAI, realçou

cutada 41 km foram em ���� de:s;:ab���, e vir e

naux, vice presidente da a.!! Qualldades dó novo dlri

concreto asfáltico, 25 km O fato em si, �6 merece, entidade, e QUe passa a ���e,ã� p��:a,���,eupo: ,��::,'em macadame betuminoso nossos erneusos. dirigi-ia com o pedido de

�e�'f�'ral�mS�b�!a��tob:�� fa:a!��le�e�����io Q�� h�\� afastamento do sr, Cel!1O �:atua:��io�:2�c�d:;lA�s;e:
fieA�Ia�b�:�l�e ����á���;� �na��\�a�eJO�o��V�� animal i- Ramos, ,�eu titular, em vir-

e Renato Ramos da Silva,
cieis somaram 379 mil, Dtz o seu Smttzyn, que ���;;�ntit:��:��:, :0 d��!�icompreendendo as eeguin graças ao seu método de
tee pontes: sobre o I'io enxerto P j ransplanta de e do SESI,
Pelotas, com 200 m de cozacões, eerá possível a

r-umpr irnen to ; sobre o rio ;:U1'a do inCarto e de outra!'.
Caveiras, com 102 m; e doenças, Se o coração es

sobre o rio Vacas Gordas. tiver cm conctcões rascá
com 95 m. veis, rea-ee um enxerto. Se
Realizou o DNER um estiver eabagaçado corta

iuvestímento total de 1,82 As expertênclae <leram
bilhões de cruzeiros, send-s.._ certo com ("chorros,
1.15 bilhões de cruzeiro� Logo, {pm ('l_ue dar terto
no subtrecho Caxias-Pa!'.- também cam os homen!'i,
"'o do Socoi'ro e 670 bi. Homen� e cachorros. na

��:�hod�����e��s sno��::�� Rússia's.si�:::� ftit�ASÓ,

Assembléia Legislativa - CONVITE
o Deputad" Ruy Hulse, Presidente da

Assembléia Legislativa, tem a elevada honra
de convidar as autoridades Civis, Militares e

Religiosas e entidades de classe, a imprensa e

o rádio, assim corno O povO em geral, para as

sistirem, ,no próximo dia. 31, ás 16 horas, na
séde do Poder Legislativo, às solenidades ac

posse d.os Excelentíssimos Senhores· Gover-

Florianópolis, Quinta·feira, 26 de Jeneteo de 1961

Convidados o Governador eleito
e sra, Celso Ramos

o dr, Guilherme Renaux
u segub- fez Uso da pala-
vra, em rnscurso cujo tex-
10 publit!�mos i'::tegl'alme�
te noutro local, e os drs.
Alcides Abreu c Renato Ra-
mos da Silva. ao .!:e referi·
re mas qualidades no novo

presidente da FIESC, tece-
ram considerações a I'e�·

peIto d:J personalidade do
1'r, Celso R!�t:r.os, oferecen
do l�mbra�ças em nome

das f'ntldarles Que dirigem
o Q:ue provocou emocionadt!

agradecimento do até en
tão titular da Federação
das Indústrias,

Partl�o �c Re�rcsenta�ão
Po�ular

CONVENÇÃO REGlO�AL
CONVOCAÇAO

O Diretório Regional 110 Partido de Reprel>entação
POllu!al', Secção de Santa Catarina, de acôl'<lo com os
Estatutos. CONVOCA a "CONVENÇÃO REGIONAL"
para os diAS 4 e 5 do mês de fevel'eil'o p, vindouro, na

sede social ii nw COll ..elheiro Mafra, 33. }.o Andar, nes'
t1l capital afim de trutar dos seguiates tópico.!!:

a) Eleição do Diretório Regional pal'lI o biellio
1961-62.

b) Assunto .. diverso,.;.
Constituem 11 "Collvelll;/10 Regional":
[) Diretório Regional
II} Os presidentes dO>l Diretórios Municipais

representante com pl'ocumçiío (Firma rllconhecida)
III) Os l'epl'eseutantcs do PIlJ'tido pela secção elei

tora! Regional no Congres/-iO, nll Assembléia Legislativa
Estadual, Camara de Vel'eHdorc� c Pl'efeitos,

Obf'.J Cada .convencional, além de "eu voto, só po
derá representar mais "UM VOTO". Todos os Diretó
rios homologados pejo Dil'etóJ,l<) Regional terão llireito
a \'oto na COll\·ell(;ão.

PROGRAMA DA CONVE:--.'ÇÃO
4 - Af' 15 horas

1) InstalaçilO da Convenr;lio
2) Apresentação (le c\'edenciais
3) Saudações

Af' 20 horas
1) Assunto" de intel'e"s" PHI-tidário,

Dia 5 - ÁS 10 hOl'as
11 Eleição do no\'o Diretório Regional

ÁS 14 horas
1) 1'osl<e do 110\'0 Dil'ptório

Ás 20 horas
Encen-amento,

Florianópolis, 31 de dezembro ue 1960.
Eriro l\fueller - Presidente

Os uclenístas catul'inense.!! esh10 radiantes: o

sr. Bornhausen entrou numa lista pal'a Ministro da
Viação.

Que vença a parada, são os nossos votos.
Mas que, depois, no exercicio do cargo não.nos

venha com estradinhas do Rio do Rastro_ ••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


