
overnador eleito sr. Celso Ramos desliga-se de suas empresas
particulares

-dfvIRTuDEDE SUAELEiÇÃoPARAÕGovrnio ES TADUAL E A CONSEGUENTE possÊ,A 3i 'DÕCÕIlliÊNTE. -OGÕVERNADõREtEI� ;
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TANTO, O NOVO CHEFE DO GOVÊRNO CATARINENSE, A DIREÇÃO DOS NEGÓCIOS DO ESTADO DESVINCULADO DE TODAS AS EMPRE· •
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Participação Comprovada
Carta Aberta ao Gov. Heriberto Hülse

Joínvitle, 20 de Jnnci ro de 1961.
Exmo. S,', Govemador
Heribei-to Hulse.

Há aproximadamente um ano, escrevt a V. Excin.
GO\'CrnànOI' do!'. Catm-inenses. que naquela época evi
den lava os melhores propôsttos de BEM governai
Santa Catar-íun, denunciando uma pretensão grave.
uma pretensão vergonhosa. depr-imente e indecente
;rre!::,ulal'idnde, no Servíco rlp Fif-ca1i,w<:iio dn Fazen
da, caso fôsse efetivndn por V. Excia.

F.ra rh. fi protensão do Fiscal 'l'heodornlre 1"1\
o-nndes cm querer- se npos('nlflr ('0111 !lO flllOH de ser,

viço,
Apontei que êle, o Fi<lC'IlI, tinha Il'nhnlhaclo du

i-ante alguns anos no Moinho de Julnville e alguns na
Prudência e Cupitllliwçilo Ec une duva uêsse nertodo
('0:110 trabalhando em prefeiturn do interior,

Aaeeaurava mais, flOIJ responsabilidade de mi
nha usstnatura aposta àquela miastva, que o fundo,
mu-ío em questão teria que ter comecado n trnbu,
n':,r no Servtc-, Público, "'0:11 11 (onze) anoa de ida
de, idade essa insuficiente à pretensão de qualquer
peasôu. de entrada no Serviço Público,

Sei que V, Excln. leu minha carta, Sei que V,
Exti1 .. determinou sindi ância para alcançar as as

sert.ivn s de minha missiva, Rei nue V, Excia .. pelos
resultados da sfndleâucln teltn pelo então Diretor do
SPI'vi<:o de Rendas, nome, IH' uão me 0('01'1'1' no mn

mento. anuí em .Toinville nF.1'p.RMINOU QUR NÃO
FOSRRM ATEr,mIDAS AS PRETENSõES DO RE.
"TlFRF'\J'rF.. l'or,..'!'p o oue 1'\1 escr-evern ERA A
t-rr,n,' nF.. exprnssn e üol.

° run i0I1:i60 om CJul"<l.!iio NÃO podln nposontnr
<'I' "0"(111(' �tl-'O Linha tempo dr- sf'rvit'o para tn l.

O'lf'f'h l osnr os ('OT1'f'.'1 l:úb�it'os, gnnhnndo :1.pO
'1' '",lot'ia, FIem tE"I' direito n ela.

Ll, em cnn-evistns 111)� jor-nuis do Rio, nuc V.
!':\d:l.. disse NÃO n-t\VF:R PANAMAS em !'lCU Govêr-
111>. cewc. IlOMO>l a(l\'�t'>lál'io.� (�OU Fl CQNTINUO A

.

��:\t,���F.�fB\�1\
� ('�S.IO -'::<I1!('f:�r'1lÔ "'1(111 fim' !lI

..

,"'''ho� GIiI;;Pl'nade�. ,�C>lI Udeulstn. I).'A'I luis" )<"1,

(.1,10 �i�t'n fn�nncli.d(\n�, sou ndculstn que amo míuh.,
rr-rra n}:li" rnre meti pnr-tirlo. rnais nue qualquer pn r
lítIo. SÃO ror-o BANDAUTF.TRAR,

A!!O!'a, Exmo. Senhor (:OVI'I'lHHl01', lendo o Ditido
Ofi<-ial dcunret. embasbacndo. Iriste e hcrrcrteado
que o Senhor Governador tinha concedido aposenta,
dor-ia àquela mesma peasôa que SPo.nrA não ter crm

diçiie" leguis para aposen+ar-se.
Estava, portanto cometendo') urna i1'l'egulal'idade

de C8.'10 pensado, de' raso estudado, ciente e con�_

ciente.
Falseou, portanto, à Imprensa Cal'ioca quando

disee NÃO HAV�R PANAMÁ em nosso Estado.
Estava envolvido no PANAMÁ quando assinava

n ATO ILEGAL, el'a conivente com o PANAMÁ, é en·

fim o responsável pelo PANAMÁ ora em execuçtlo.
Estava sonegando a verdade ao povo eatarinense,

e,.'\tava .comprometido aos rllstéros udenistas (pois
pode estar V. Excin. seguro que os há ainda em Snll
ta Catarina). estava assinando um ato ilegal, ilegítiw
mo, le.'livo aos cofres públicos de Santa Catarina.

O Senhor Theodomiro "F'gundes está hoje aposen'
tado rom Quarenta e sete mil çruzeiros (cr$ 47,000,00)
mensais, ilegalm�nte, furtivamente e levando nessa

llposentadorin a assinntul'a (le V. Exda, Senhor Heri_
hpI'to Hulse. para vergonha de todos Ol� UdeniSltns,
CalHl'inenses, de todos os seus' amigos, de todoll O!;

(llle viam em V, Excia" um homem de BEM,
Pedindo eXCllsas, por :ê-lo, também, assim o COll

siderndo, aqui fica aquele oue assinou a missiva em

!;eu poder, advertindo"o quando da pretensão do flln
l"ionário que sonegou a verdade, acobertado por V,
I<:xcia" infelizmente, "Govcrnador de todos Of: Cata_
I'inenses" ,

Do ex·admirador; do Udenista que yotou em Iri
neu, que votou no Paulinho e que não vota mais em

ninguém; do exwamigo; do enganado p, B" morador à
Rua Duque de Caxias, aqui na Man.chester Catari
nense, cuja assinatura está na missiva, por certo,
ainda, em poder de V, Excia,

PAULO (sobrenome ilegível)
JOINVtLLE Rõlt. Duque de Caxias

N.B. - Aquela rarta, foi escrita, só para V, Excia.,
não à imprensa. Esta vai à imprensa, por
que considero') amijlo falecido, Obl'igado
pelo primeiro entendimento; obrigado pe_
las PI'ovidênciall tomadas em defe�a (io
erârio do povo, hoje enganado, eflpoliado,
tapeado.
Se V, Excia pel'mitil'. mandnrei n imprensfl
também àquelll miss:va,
Aguardo sun contelltll<:iio, Excelência.

[seolas �e Sam�a �esfilarãoo sr. Celso Ramos,

ao Despedir -se da

Presidência da

FIESC:

,Governador CelsoHomenagem ao

Cl':uule Festa popular em homenagem ao Oovemn
do;' CELSO RAMOS - Dili ::lO, .2.R feira, 19,:W horns, no
}l;stádio da Pederncâo Cutnrtuenso de Futebol.

Apresentação das Escolas de gnmbn : Filhos (10

Conunentc Copa Lord e Pl'OteJ..(ido.� elfl pi+nccsn.
Ve,:;fi!� de Ilandns de Músicn

Dnucas Ff>ldol'it'as: boiEI de mamflo, cncumbi, « pau
,[rfitn ..

Buscà�pés
P;llIam:i? Não há! Nunca houve! O sr. nu}' Hulse,

presidente do Legislativó, é tão nustern quanto seu aus

lera genitur, o sr, Herfberto Hulse, governador do Es
tado. Ambos rivais divisam - como diria o poeta - em

ospírho púhlico, em re>!j'f'illlbilidadt', em fervor na de
fesa dOI rortunn !)úhlica, no rigil'omo no cumprimento
uns Iets:

!':lIIam:'i? Não há,
. .

�
RESOLUÇÃO N, :':7,,6t

Me;;:1 da Asaembléln Legisllltivt\e do Estado eh.
Sanl ('atadna, no 11':;'0 de !;{Ia!! ntrtbutcões - /IrC 11,
ítem 11 VI, lia lol n,2, III! 2:1.7,4�, cio Regimento
lntur-no

RFlSOLVE:
Nomear;

De acôrdc com o art. 13, item 17, da lei n. 1!lR, de

18 de dezembr-o de 1954, ccmbiaadc .foro os ru-ts. R,o

tI,o, da Resolução n. !l!)4, de 15 de dezembro de 1960:

watter Pinho da Silva Imm exerce,,, efetivamentc,
o cargq. de Redwator de Debates, nível 14 AL, do Quadro
do Pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativll do

Eftado de Santa Catarina, vago em vil,tude da apo.'len

tadol'ia de Paulo Augusto de Souza,
Pnlá('Ío da Assembléill Legi<ilativa do Estac10 de

Santa Catnrina, em Florianópolis, em 23 de jalleil'o
rle1961.

.

o flagrante fixa o professo.' Alcides Abreu, Direto!" do SENAI, ao proferir
seu discurso homenageRndo o sr. C�lso Ramos e dando as boas vindas ao dr,

,�uil''''",e .U�"."ux. que " e",po"a". no mgo de .,e,;dent. da

Fedm:.=!'das Indústrias, (TêxtO!Hl última página)

�a:.:ssss"

Partido Libertador:
{ELSO (onduzirá Estado

Ruy Hulse, presidente
Volney Collaço de Oliveira, l.Q secI'etlil'io,
Tup'Y Barreto, 2,0 secretário,

. .

RESOLUÇÃO N. 37/61
A Mesa da Assembléia Legi�,laliva do Estlldo de

�Santa Catarina, no uso de SU!lS atribuiçxes - al't, 11,
ítem IX, da lei n. 2, de 23.7.'18, do Regimento Intcl'llo.

RBSOLVE:
Conced.er aposentadoria:
De acôrdo com o nrt. 237, item II, combinado com

o llrt. 230, i�cm I da lei n, 198, de 18 de dezembro
de 1954,

'

A Walter Pinho da Silva, no cargo de RedatOr de

Debates,- pblel 14-AL, do Qu�dro do Pessoal da Secre'
taria da A6sem�léia Legislativa do Est�do de 'Santa ?r-
ta ri na, com os prQ,ventos mensais de vlI\te e sete mil e

'quinhentos 'cruzeiros (Cr$ 27.500,00) inclusive adicio_

nal de vinte e cinco por cento (25%),
palácio da Assembléia Legislativa do Estado de

Santa Catarina, em Florianópoli.'l, em 24 de janeiro de

1961,

Ruy Hulse, presidente
Volney Collaço de Oliveira, 1/' secrebírio,

Tup'y Barreto, 2,° secI'etál'io,
. .

R' Cavor não repararem nns dntns dessa>! resoIuçiles!

apôioseu(om
deN,�oa�����ess�!a �li:��: TADOR QUE V. EXCIA.

di�lS realizou-se a Conven IMP1HMIRA', ACIMA DOS

cão
'

.. ",ti'_ordinária do Par- INTERESSES PARTIDA-

Údo Libertador, a f�m de ::�E��10O:'J;!�V���_
����;�arg�vêrU:o �:iÇ��IS�� TERIDADE DE PRQPOSI

para cuja eleição c�ncor- f?cSA����:'I��Ç�U���
reu de maneira decllllva.

ORA LHE RENOVAMOS.

A "onvençâo extraordinâ- DESEJAMOS MESMO QUE

ria foi presidida pelo emj· V. EXCIA.RELEVE PARA O

nente politieo Cleones

1:>'.181
BEM DE SANTA CATARI�

to' d ouem o Governador NA E SEU POVO, AS EXI

el!ito eCel�o Ramos recebeu

GENCIAS.
PARTIDARIAS

o .despacho telegráfiCO a- ���E���Ç�:�E��� �
...i baixo:

FIM DE QUE O ESTADO

"EXMO. SR, CELSO RA- NÃO PERCA A OPORTU-

MOS DD OOVERNADOR NIDADE DE SE BENEFI-

ELEITO "o PARTIDO LI" CIAR COM O IN.1'ERESSE
BERTADOR, SECÇÃO DE

�f&i:tFo:Ji,iEN��;l �uaru�·a'TA CIDADE DE JOaçABA, \

��N'?'����l�g�N�:��� �
��NDi�:lg;�� �?;�t .

A �adlo GUllr�já de Flo-

MENTE CONVICTO SER nanopoUs, atraves d: suas

V EXCIA. O MAIS CAPAZ estaçoes de onda� medl::as .e
D'E ASSEGUR'AR CON3E- cu�tas l, 1420. - �',97.5 KI-

CUQÃO DOS IDEAIS LI- 10C.IClos) tLnsmltlra na

BERTADQRES NO PLANO proxlma. 3.11. feil'a,. todos 0.11
ESTADUAL VEM REAFIR- aco:::teclmentos lIgados a

MAR O CREDITO DE CON- poSse do Governao1or Cel-

FIANÇA NAlCERTEZA DE so Raxos.
.

QUE V. EXCl'A. pOSSA 'AL 9,30 hor�s, sera irra-

CONDUZIR, POLITICA}: dlada a solerudade de en

E ADMINISTRATlVAMEN- trega ao novo Governador,
,/ TE O ESTADO, EM E· d'd. caneta de our? �fereciw
FI' ,E Q da pelOS Comerclanos de

OE�- 'FlorinnópQU,l;.
IB"ER- :As 10,00 ",horas, a Ou a-

DA UNIÃO, GUARDANDO
EMBORA A LIBERDAOE
DE CRITICA, PATRIMO
NIO FOR EXCELENCIA
DIIj: GENTE LIBERT.A.DO
RA. A SECÇÁO ESTA
DUAL, �UE NAOA EXIGIU
NO PLANO ADMINISTRA-

��V�, g�r:!B���E���
GOVERNO DE V. EX"CIA.
NA CERTEZA DE O ESTAR
�AZENDO EM BENEFICIO
DO POVO CATARINENSE
E SEU ESTADO. QUE DEUS
ILUMINE V. EXCIA. CLEO
NES BASTOS, PRESIDEN
TE DA CONVENÇAO EX
TRAORDINARIA"'.

ASS[MHlnft l[CISlAIIVn - C�NVln
O Deputado Ruy Hulse, Presidente da Assembléia Le·

gislativa, tem a elevada honra de convidar as autoridades
Civis, Militares e Religiosas e entidades de classe, a impren·
sa e o rádio, assim como o povo em geral. para assistirem,
no próximo dia 31, às 16 horas, na séde do Poder Legislativo,
às solenidades de posse dos Excelentíssimos Senbores Go

vernador CELSO RAMOS e Vice·Governador DOUTEL DE

ANDRADE.

na �osse �e �Et��
do Interior: Rádio Nerêu
Ramofl e Clube de Blume
náu: Rádio Cultura e Di
fusora <:1e Joinville; Rádio

ruja e,:;tará fuzendo a co-

d�::t����f·��ssacaiei;a�
Metropolit'� na.

'As 16,00 horas, da A.'I

sembhHa LegL;lativa será
transmitida a solenidade de
po�s:e do novo Governador.
'As 17,00 horas, a Guaru

já subirá as escad'as do

palacio, ::'. fim de accmp_a
nhar o ato de transmlflsao
do poder,
Tôda éESa. rád1o-reporta

gem, será retransn?l.tld'l
pelas seguintes emhsôr.

Clube de Lajes; Rádio Di
fusora de Laguna; Rádio
Herval d'Oeste, Rádio Ara

guaia de BrusQue:. R,ádlo
Mrrador de,Rio do Sul; Rá-'
dia Clube de Il'jjai; Rádio
Eldorado de Crlciuma, Rá
dio Guarujá de Or!eaes e

Rádio Sociedade 'Oeste Ca

tnrlnens<" de xapccó.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sociais

7 Os; Tímidos Q Tímidas, viio acontecer

2 Tem sido notada a falta da bonita

Mnrgot Paim Luz. uesreuníõea sociais.
nitas garotas.

3 Ruth Carneiro regressou de sua tem.
por-ada Carioca muito mais simpática
e elegante. Sua estada na Cnpital foi
bastante curta mais, deixou como sem

pre nota alta.

!) O conhecido pinte-
...Assis" é ores'

ponsáve! pela decoração enrnnvaleaca

do Clube Doze de Agosto.

10 O Deputado Walter Gomes está circu-

4 Na lista de hospede do Lux Hotel, c tendo multe bem acompanhado. Pode-

Deputado !Serafim Bertoso. mos informal' que li mova é míneirn de
nascimento e reside I!O Rio.

5 Domingo cheglll'ú a nossa capital :H1�
J\hgesla<1e o Rei Morno - Tambem as 11 No Bar Lux Hotel palestravam cm 1'0_

Escolas ele gnmbn víi.o circular pela dadas de uiaque os SI'S,: Dr, Colombo

Praça 15.
-

Salles e Armando Calil:

,i O Dr. Guilherme Rannux Dh-etor- da 12 Está passando par completa remodela-

Confederacác Nacional da lndustr!a. çno o salão Recurd. Informou o pro

foi homenageado num jantar nos fUI" pr-iatário do Salão em fóco, que a de-

Iões {lo Quel'ência Pnlace. coração do mesmo, será de apurado
go�to e tarnb'm mais confortável.

=

TELEFONE PARA

LUIZ HENRIQUE
HORAS

MINISTÉRIO DA
MARINHA - CO·
MANDODOS.O
DISTRITO
NAVAL

COi\'TUNlCAOO N, 002/1961

AVISO AOS INATIVOS E
PENSIO�TIST AIS DO MI
NISTÉRIO DA MARINHA
YINCULADOS AO CO-
MANDO DO 5,° OIS
TRfTO NAVAL'

"A Vllrtir do dil:! 2:1 de
J<1neiro do ano em curso,
acha·r;;e A disposiçiio dos re'

fel'ioo:; inSltivo" e pensio
ni"tH.�, na Caixa Econõmka
F{'dcI'al de Santa Cabuina,

I

o pngO!11cnlo relativo ao au

Illl'lJ \\1 du .\ IJl�nU (:Jl1lilin"
-

. ,.

�'" ,.

-

..
�

�SPllb",do� flloh,;r
.. ;"

, � ..

�

I� Para almoçar e�iar bem, dep��:ri
casa, QUER�NCIA PALACE HOTEL g

________

"O .STADO" O.MAIS ANTIGO OIARIO UI SANTA CATARIN"

Pronunciam-se os môços do PTB

A COMISSãO EXECUTI� ca de cner te'o, submíssão do
VA NACIONAL DA LIGA Congresso por melo dos Ia-

==="":'="""====""1!=-,..,-"'!1 DA MOCIDA'DE TRABA- veres do Executivo, agrava-

Amanhã acontecerá o movimentado e tão esperado Grilo de LHISTA, "unida para apre- da ainda, peio poder "onó-

C
dar fi, situação política bra- mico do::; grupos cue se

lns-Iarnaval do Clube Doze de Àgôs10. sUcira, vem trazer a seus .'.llarão em breve no Pcrter.

1 Luiz Henrique e "CU CRI'1"O vermelho numa bonita fantasia de Pirata _

filiados, I_,.OS demais órgãos E não é necessário insistiI

cOlHio dando "show" na cidade. O dia Acreditamos que os trinta Piratas do
do P. T. B. e a juventude em flue um fortalecimento

euudo moço do violão começara suas Clube Doze, vão mesmo se movimentar.
brasileira Q seu pronuncia- do Executivo eleito pelos gru-

nulas no próximo mês IIp6s o Cama-
mente sõbre os problemas poa da reação, em detrlmen·

vat. 8 O cronista Social Sebaatiàc Reis ama.
politlcos OUe creocupam o co do comresao, significará

n hâ recepctcnarã o "society" de Itnjai.
::lOSSO povo. a marcha }..I�ra um Governo

para a movimentada festa 110 Caiçaras
A uma quinzena da nos- de direita e o eurcccmeruc

com Miltinho, e tambem desfile de bo., se de um Presidente da Re- das lutas populares.
pública cura-candidatura foi Diante de tal situação, a

euerernaoa pelos prtcctpers Mocidade Trabalhista con

adversarios do trabalhismo clama as tôrc). s ernpenhadan
é hora dos órgàos respõnsá- no fortalecimento da classe
veis do PTB, se lançarem ao operâría e na eubversâc das
.úJnejamento de sua atua- estruturas qUe oprimem o

câo do próximo qulnquêntn, homem brasileiro, especial
Aos moços trabalhístaz preo- mente os grupos de juven
cupa a possibilidade de Que tude, para uma luh

conj\1D-1um despreparo de nossas ta pela rerormu'acão dos '

fôrças possa conduzir a tuna ;Jartidos populares em lôl"

�.situação onde os prejuteoa no de uma programação ra

não serão sómente partidá- dícal, de cunho enu-tmperta- I

rios, mas, prmctonmeme lista e anu-capitartete.
das reinviclicações- proletá� Pelo QUe cabe à MOCidade _ •

nas oua o nosso ,O"'Odo de- Tmb"h"'n,. OSi'. conussão CON�ORCIO TAC CRU2EIRO
ve encarar. Executiva '

. .nede as secções ..
O resultado das eleições Regionais, parte nêate mo

de 1960 constdtuiu, por si só mento para uma luta pelo

Iuma seria advertência aos aumento da ccnsisrencía
oorücos políticos. Para o ]Ideológlca do PTB, que con

PTB, o t
•• viso popular son- solldará ::I sua situação d€

:ti�tiu pricipalmente 110 re- 1.1_ rtido opcsíctontsae, sem

púdin ii. aliança, cue resur-! .1utros compromissos alem � - - ..._D .......

�:Vê��Qa��io ��ba��i::�i:� daor.;�::en�:smt����e:���:�
-

=:
G R A N-DT"O sOBlli i-"-

Kubitschek. Se, por um la- titui a. oportunidade para

tio, esse rato acarretou no qUe as forcas populares sr
sacrtrtcio ria candidltura do taucam à luta efetiva. Fu ra

ilustre brasileiro Marechal a r.OSS<I geração, a tare,', {

Teixeira Lott, por outro, auxiltar fi claSSe iperária a

conatituiu a libertação de tomar conctêncía ele seu

um vínculo que comprometia destmo e n �e lançar a w
o PTB com os interesses função transformadora. F�

I antr-potmlar.es, o desenvol- tempo de concretizar as pa·

vimeni.o, umcamente

�er-
lavra.., �e Vargas,: "O. PTlJ

viço Us gru�s er-onõ COS, E' UM� R}VOLl.)QAO EM

••••iI.......,

-,
!
o .'lac�ifícjo dos ã'sb'dlaTi dos MARCHA".

l pela mflação que corrõ 0)1 Rio dê �nnelro 15 de .ia
i va'ores do trabalho, a re'pres- r.elro de 1961.

� I .,ao is manifestações operá- tA Comis!\ão' Executh·.'. N::t

rias e efltudantis, a tergiver- clona!:
�ação com as exigências po- Danilo Groff - Rio Grand('

pulare" em matêria de en- do Sul
sLo e do direito de greve. Vinicius Caldeira Brant -

A desarticulação a que fi- Mina� Gerais

caram submetidas as fôrças Manoel MOI'als - Para

partidárias, impõe a su:t Nllton Maia - Guanab-lra

reformulação i m e d i ata. Carlos Albert.o Silveira Lenz;

Qualquer retardamento nes- _ Santa Catarina
ta urovidência importara em Helio Tinoco - Ettado do

nova '.·glutinação de fõrças
3em vinculação programá·
Lica, 'continuidade da politi-

A Direção Executiva Nacionu l da Mocidade 'l'rnbn
lhlst a, reunida na cidade do Rio de Juneíro. nos dias 11
e 15 do corrente, resolveu dHI' ciência aos quadros tra
balhistas de todo o País, e ao povo braaileiro o seguin-
te Manifesto:

'

AO POVO BRASILEIRO:

RO!l.si - Pa-

LARA RIBAS - COMANDO GgnAL DA POI.ICL\
JIILITAH � PUI'ece n:1.o haver mais dú .... idas SÔbl(!

li nomeação do coronel Lara Ribas para o Comando C"
nd da Policia 1\lilitar do Estudo, quando o :;1'. ('elso Ra_
mos esteja de posse do Covemo .

.
,J, cidade recebeu a noticia não comI) um simple',

boato ou palpite tão comuns nessa:; erncrgencias, à('hnli
do me.<;mo que LHl'a Hih/L.<; cril o homem indic.:tdo.

.

.

�

Porque essa receptividade unanime?
Porque exatamente todo" ,:.abem de!<lm competência

jJaI'a es�e alto cargo.

Porque ninguém pode ignot'lu' <Iue ú futuro coman'
daflte de llússa Polícia Militar pos"ue tudas ail qualidn
des necessárias para le\"al' áquela ('orporn<:ão ii altura
que deve desfrutar no conceito de todos os catnrinen;;e:4.

Porque niJ)da, o coronel Lara l1iblli'! dispõe de um

,'ll"tO e profundo conhecimento sôbt·c assuntos militares
c homem réto e justo, catal'inellSc cem por cento, sun

vida tem sido de extrema dediCflçJ1.o às .coisas que dizem
respeito ao progresso de Santa Culnrina não somente no

"etor de sua ca�Teinl militar como em outros tantos so
tores onde sua atuação, seu trabalho honesto e sincero
procura sempre pOI' em cvidência e projeção nosso E.';
t:ldo.

1\a Guanabara, onde se encontrava à frente da ado

ministração de um elevado posto, seu escrltól'io e1'8 COll

siderado como um Consulado de Florianópolis por cuja
terra tem dado o melhor de >lellS esfol'çOS no >lentido de
ajudar seu progresso.

Xos"a Capital nuo tem segredo� para ele e por Isso
o admira e mesmo antecipadamente o cumprimenta, es

perando ljue no comando geral de llossa Milici!l conti_
nue trabalhando com afinco pela disciplina dos nosso�
llOmelH:i .de farda, pela implantação de um regime de
inteira Justiço.a para seus comandlldo�, fazendo aindn
ydaqu.ela CO!::poraçno a verdadeira �egur:ançll da paz e

:rllllljl,il;L]alk da famíli:! Cl1tarinl'n�p
-

A Comissüc Organixadora pré Baille em beneficio
do Hospital Sagrada Familia do populoso bairro do Es

tretto. tem II honra de convidar o povo em geral uarn o

grandioso baille a realízavse 1!O p,'i,ximo dia 28 sábado
nos eatões do Praia Clube de Coqueiros.

Avisa ainda que "Pô;; () taillo havei-á ônibus para
r!\ta r'lpitlll.

A COMISSAO

DR. NUNES VARELA
V;ni ti.5it,a-: a ami:go;,l. l' .uQ�,"li.,rj(llJúl"ios, esteve it;í

-«Li!'.li ..ne�ta caJútal. o CO-Jllte�iU:.o alh'JJg;u!o' e lll·.ó�e:r 'pe".
�edist!l dr. A·n.toni\l XUlle" V:\l'alh, tIue milita no tôro de

Joaçaba, Profi!lsional de lal'go!\ !'ecursos, i{!teligênc"ia'
aguda, politico que prei:ltou e presta os mais l'eJe\'antes

serviços ii causa pe�sedista e ao Esh\do, foi const�tllinte
de 46, liderando, eom alto del-ltortínio a banc:aâa do

Partido Social Demo. I,átice.. lia A:;"embléia Legislativa
do Estado. Na oportunidade de 1;Ull rápida e�tada em

Florianópolis, o dI". AntoniQ Nunt!s Varela, alem de
manter estl'eito contacto conl os mentol'es Pessedistas.
inteirando'se da atual conjuntura Dolíticll, teve oportu
nidade de abraçar' velho!, amigo� 111) enorme círculo que
deixou em nossa capital, havendo. tambem, entrado em

.contacto com tôdos os tompone:nte:; da representa610 do
PSD na Assembleia Legi:>lativ/I, alpnl de pflrlame;üare;:.
das demais correntes políticas.

O dr. Antonio Nunes Vnn'la, em seguida, retornou
/I Laguna, onde de�cnnçH de seu." <Iuefazel'e!l profi:;sio
nais, em JoaC;aba. O� de "O E!\tado". auguramos ao ilus.
!I'e advogado, neste cnsêjo, t(lnlple!o retempero de fôr

<;/lS, II par de 1l01lS0" voto� de felicidade pessoal.

�------------------�,

�igorosnmente s�rá exigida fi c/lI'leiro
social e o lo);io do nlil�.

CLUBE RECREATIVO

6 DE - ,J A N E I R O
ESTREITO

PROGHAMA no MP.:S DE -'ANEmo

DIA 211 - Ringo DançAnte

DIA 28 - Gt'ito de Cnrn:mtl

L_ )

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLDS, 27 DE JANEIRO DE 1061

Vestidos e Tailleurs

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

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

tidos e lailleurs.

o PREÇO PELO QUE FORAM MARCADOS ESSES
DOIS ARTIGOS, representam na realidade, menos, 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 orientar que des
tacamos como

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

(L'.

Vestjdos.��e Tailleurs
de ótimos tecidos, confecção esmeradíssima,

pela terça parte do valor.

R E S I D E N te I A

« Traiano 33 »

Voo�e�ores

�NSINO-
A VENDA NAS

lAICAS Dl IORIIAIl
E REVISTAS ;/

CASA

Precisa-se alugar Casa ou Apartamento preferencia
ponto central, com seis peças no minimo.

Entendimentos pelo fone 2624.

MAGNIFICA RESIDt:::NCJA À PRAÇA GETULIO
VARGAS N.o 23, SITUAÇÃO PREVILEGIAIM.,�.QU.A
TORZE PEÇAS, AMPLO TERRENO "TODO PLANTA
DO, COM f2 VEmOS DE FRE�"TE POR lOOD'E FUN
DOS, PORAO HABITAVEL, ESTUDAM-SE CONDI
COEi. - TIINl'AR PELO TELEFONE 3482.

�ROGRAMA DO MÊS"
JANEIRO DE 1961

DIA 28 - SABADO - "GRITO DE CARNAVAL" _

Inicio as 22 horas - mesas na secretaria.
elA 31 - CINEMA - "CASABLANCA" _ Hum.

phrey Bogart e Ingrid Bergman

NO BAlNfARIO CAMBURIÚ ESCOLHA IDA RAINHA DO ATLANTICO CATARINENS(PROMOçAQ.99.1ADAR" DE 'Ó
ESTADO .. / '-",

"v,

MiAS - Alugam-se
ALUGh1'ol-SE SALAS PARA ESCRITóRIOS OU

CONSULTóRIOS E BEM ASSIM APARTE TERREA

(MORADIA) DE UMA CASA SITO A RUA VITOR
METRELLES 18. TRATAR A RUA MARTINHO CAL

LADO, 23, NO PERIOUO DAS 10 � AS 12 E DAS 18

SAltADO DIA 28

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ultimas do Esporle Barriga-Verde
o médio Nélinho, tnterro- da em. realizar uma série
gado pela, repOl'ta,g:em� in- de iógos, tendo para isso se
formou que etã sendo sub- dirigido ao Acarai de aara
metido li tratamento do joe- guá do Sul e a" Bancária do
lho, pois quando força a Rio do Sul
parte atingida num lance

FLOHIA]:\óPOLIS. 27 DE JANEIRO DE 1961 ·0 .STADO" O M.AI! ANTIGO UlARIO U. �ANTA CATAKINt
------------_---,------ ----,_"-----

._---------------------_.----------------------�---------------

; PROVA "FUNDAÇÃO DA (IDADE GANHA .PELO MARTlNELLI A CLÁSSICA SÃO PAULO - O oito gigante do Clube Náutico Francisco_

:Marlinelli vem de es crever uma das mais bélas páginas da história gloriosa do querido clube rubro-negro ,da rua João Pinto, ao :
.Ievar de vencida credenciadas guarn ições de São Paulo e Rio Grande do Sul, na famosa Prova Clássica "Funda ção da. Cidade de São :
:paulo" disputada anteontem no Jurubatuba, em São Paulo. O barco catarinense apresentando uma sequência de remadas impecá-.
'vel, logrou chegar dois barcos à frente da torle guarnição do G. P. A., de Pôrlo Alegre, segundo colocado. E m terceiro chegou o:
:neté, local, sendo as demais colocações conquistadas ,pelo Floresta e Corintians, também de São Paulo. Milhares de pessôas que.

:acompanharam a sensacional disputa ovacionaram delirantemente o "eighl" barriga-verde quando êste atingiu o ponto de che-:
_gada., 'A turma marlinelina, que ontem deve ter regressado a esta Capital, os nossos parabens pelo triu�to que sobremaneira enri- :

'

�quece ,as tradições do esporle do remo em Santa Catarina. '''''��, •
.._ .._ .. __ .. __ __ _, __ .. 'S. .. __ __ _ __ ,. _ __ __ ,

;;��:':ondt:'a�"���:;,ao�

::'J�omola�a�a-o �a f � f I :::',,��:�:nx� ��aen:����,:;::
ter este clube incluído um cisão, razão pela Qual não
jogador sem condição de pode a entidade homolpgar No próximo mês a díre-

�::. frente ao Paula R!I'j I I I
i ?�;;,il�������leqUi�t��o t6�u��i. ���Pi��, ��::�o (:=��':'���

No CliSO de uma decisão trela solitária, o que é

Via'I,IH'
pr-imeh-o posto ao lado Atlético Ouarany.

fa,'orâvel' ao tricolor da es-' \'el, o Paula Ramos ficará :��e:�esinf:�:�:�:�sd�a��V:
O Marcílio Dias venceu no movimenlo de

-

n t :::;"ibanoada de "fi "t'�

lenlos, com a arlilharia mais produliva e a ::_ O se 01'
, o apit"d:" '�:oa, Pich,i' •• ,

defesa menos vasada
=-------=.

I r�l, da Liga Brusquansn deve- América e Fluminense de
:\'u noite de terça feira,' dera pela contagem de 58 ra ser punido pelo T. J. D. .roínvme Olímpico e Vasto

gllnd� ���:�.íl�a�i;:n���ui�lbte;:n�e;al:p�o����e�:o �e� uo estádio Santa Catarina X 48. I da F. C. F. em virtude de Verde de Blumenáu, certos

tentos. tanto a ravo- como lontra.
foi realizada a segunda 1"0- O Clube Doze de Agosto. não ter comparecido ao es- Renaux e Paísanrlú de Brus-
.la da do torneio de busque- equipe vencedora, formou tadjo dr. Hercrfío Luz, para que e Cicnempcrt e Almi-

fo!"a;[a::����j�:sa�:e:z���.i�ie2��eC��0��1���! "�:t�I�:(!'�� �e:�aOtlid3�:1���,����ãO Td��n;�� �o� �l��I��d; ��I;l�i�l"�l� .ipitar a partida entre Ci- rante Barroso de Ita"jal, es-

foi o Carlos Renaux que marcou 31 tentos. O Palmeiras, deraçáo Atlética Cutar-l, Jorge 2 _ Oswaldo 12 _

rnernpor-t x ,t:i��ndú. �:rã(�e ;;I:.�·=:�d;ar�a t�����
�:�:�:ã�;::i �o��;:;��� 3;'�:�Oto;'�';H;�,,:�:':;O;t��m 18

:;:t�����: ���:::,�;�:�: �,�Z�,���,,::nd�n�::":;t::: d'�iaT::��=�t::'.'::':m;:o��: ::�,,���a:�'��'�m ��;�'i�
TENTOS A F_<\VOH seguintes resultados: 1.0 formou com Aloisio 12 _ �ai:a�I:r�:g;ovc:n;�:nt: ��� :�l�.s:�S��a:iZ::��e�O;ar�'lS�

�,:�Odod����7t�I"�7t;::eva�;: �� �a���r�o -d�!a��.i��ef;�I"� compareceu ao gramado. certame regional. A reunião

AI" apresentando como ven. Batista 4 _ Deba 3 _ e �:x:;��o �a�l:rb: n���.t�=�:�� :��a�:��!i!: ;�t���� Blu-

cedor o five do Caravana :lin.da, Oetottt e Dom i sem O grêmio de Tijucas devera *.*.'"

��n��llje�P��t�3 �I����pela
Funcionaram na m-hitra-

ser punído pela Liga. ; '.- O meia Nilo, que esta sen-

Mm-cararu õs pontos pal'a gern _ Baracuí e Tomé. .

*,
'.*.*'. i do pretendido pelo Palmei-

o Cn ravana do Ar _ Fer. _ 000 _

Ainda no Jogo Que deve- I ra::; e Marcílio Dias, teve seu

relra 4 _ :\,'egri 14 _ Seru- ii. colocucão do Torneio
i-ram travar 'I'íradanjes x passe estipulado em CrS ..

fim 21 - Oomtchulí 3 - GI a ti dão, a-gora vencida a �::�;!a;Oio�t��lsel���a ��g�; ���b��O, �O�sis�%m ca�� �tz�! 'l'�mé 2 - Farias 5 e Alta- segunda rodada apresenta representante da F. C. F. concurso, deverá viajar ate
11Tl/��1"!' o Avaí jogaram e ;o����it��enh;��otaçi\o por devidamente designado. o Rio de Janeiro onde treí-

�:!;�.�r�m � A��i�;�n 65 = de
1 :g���l"c;: 4C���� Doze

O Carlos 'R�naux deverá
r ará nl> V'l:C�. *

Brurro 20 - adernar 6 _ 2.0 lugar _ Cal'fI\Iflna do ����a� ::�tO;i�te�:im;�:�� Clubes de Blumenáu, Join-

��;�:!o 5
se;; ma���ll�l'dO e Al;3.;o�:l:a;.·g� Clube Uni_ Verde, lentando a cbntrata- ����n�:���:enjeU���j�1��;�I�

.Juizes que funcionaram \'e!"!',itário e A\,:j F. C. com ���ar:���n�;:�o ��rd�médiO de n.:T.anhã as prelimir:ares,
Hamilton Auguf;to Plntte e O p.g. para a concretização de um

Pedro Guilhom, _ 000 _ torneio de Futebol.
O Torneio da Gl"atid;10 Mal"cilio Dias e Carlos Re- NesVJ. oportunidade deve-

Nu partida de fundo .io· teve seguimento na noite de nllUX, estão com t'clações rá ficar tudo assentado.
g-aram os fives do Clube ontem. com a efetivação de cortad·as, razão POrql�e ha-

"Os clubes podem adiqui- Jogando domingo a tarde n;�cior,ll.l ao,; <).'1. Duze de Agosto e Clube lT'.nis lima rodada dupla, verá dificuldades parâ qUe

_--------.\rir reforços". Estas�foram em Criciuma, frente ao In- �f! el1:lJlu eomplementlH U'Jiversitário, jôgo movi. rennindo no estádio da FAC Teixeirinha se transfira pu- COMO É ,GOSTOSOas palavras do preãidente terna.eional de Pôrto Ale . J[eu [tos 15 minutos mar� mentado que apresentou a os five" do Clube Universi- ra ° clube praiano.
Osni Melo a reportagem In-

gre, o Metropol não foi taU () segundo do eube ;'ql1ipe dirigida pelo técnico I rlrio X Aval e Clube Doze . . O C � f t; Z I T O
terrogado se elementos de muito feli?, caindo pela g;:::úl"h') e Alcides :103 40 R'lbens Lange como vence-

'

X CUrIlVIIIl[l d9 AI'. A dil'etoria do Guarany I '- �

outras equipes poderiam ser .:;ontagem de 3 tentos 1\ 1, lIlt:T,e:ltol! para 3. çle Bl"U?r·ue e�ta interesf:{,l-

C��!�'i�����IZ d�areael"'�-nm:ta�� ���i���11�0 de:lc��:â� :��!�: tâ:Ci�·e::�\;����,oao, i�e��I� II
A �AJNljA DAS BICICLETAS. adH\.Se apure- I�

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

Estado. bem presente dentro da fltncionaâo na arbitragem lhada para consertoo;, reformas e pinturas de i PALMEIRAS, LíDER DA TAÇA
" '" "*

"ancha, realizando uma bôa o gaúcho Ap<lrieio Viana e (Iualquer tipc de bicicletas e tl"i.ciclos, contando ii
"CARLOS BOIETTI"

deo f::::a���:e�g ;::l��:�� �X;.�!��dl' a��er��e p_:;:e o 3ii�TERNAClONAL: Ces- al;:��:��� :�;ecui�li�����.de meeanicos e pintores ':
O Palmen'as de Blume- rando o refel"Ído troféu com

em outubro e 8'anta Catarl- No primeiro tempo pode· lari; Ezequiel, Paleta, AI'i e
- - _ - - - _ _ - -_ -

nt.. u, diante do revés sofri-' uma ;;;érie de 12 partidas.

��md:V;�á e���:e :a�::n�: I;i�a��:'h� :��l'����a�:�a�� ���s�n:z:;��I��feeU,os�:ll�:�: PRECISA-SE CASA ��t;��b;���t! I�:te :::�� ��I:1 dO;e� :�:e�:�i;i ��'S;:l��:
brilhar. mareador, não fossem as depois Alcides e Ceppi.. Contrnto de 2 anos. Família de 3 Pessoas. intel'l"ompida a sua nlat"chn' g-uá (10 Sul com 10 jogos in-

,� * * oportunidades perdidas pe.. METROPOL: Domi; Te TI'atar na Gerência do Cabo Submal'ino.. invicta para a conquista do' vÍ('tos, vindo em terceiro o

Hélinho, avante do Clube IOf> �eus atacantes, nente, Flásio e Bolonini; - - - - - - - - - - - - troféu Taça Invicto Cflrlo�' Pery d� Mafl'a com 9.

Atlético Guarany, foi õ artl- A primeira etapa termi Valtér e Chagas depois Su .. II A RAINHA DAS BICICLETAS, acha'se apare II Bonetti, instituído pelo De-' Como :-;e vê, apenas o

Iheiro de Seu clube e do IlOll com o empate de 1 a 1, biá; Marcia depois Peleja, Ii lhada para consertos, reformas e pinturas de Ii !;artamento de Es!)orte� <'IH Baependi e o Pel'Y poderão
campeon'ato de juvenis com com tentos de Chico Pl'eto Chico Preto, Nilso, Pedri- Ii qualquer tipo de biciclatas e triciclos, contando li R�,dio Gual'ujá. I paRsar o Palmeiras para 11

9 tentos. Eurídes marcou 7, para o l\"letl'opol aos 32 mi nho depois Santinho e AI. II para isso com um corpo de mecanicos e pintores II Muito embora denotado, conquista do troféu Taça

..........�_...... -.��e":l�,:���';..m�i�o_ ..........�!_a:r:.n�;:e��a�_ .... , .....__�_�.::�r��:I��e��c,:�r; :�t�_
• AVAi RETRIBUIRÁ A VISITA DO METROPOL, JOGANDO DOMINGO EM CRICIUMA - O lime do momenlo no fule bo�calarinense parece-nos ser i
, O Avaí, muilo embóra não lenha o grêmio mais vezes campeão da cidade e do Eslado alcan çado classificação para as semi-linais do Esladual. As viló- •
• rias espelaculares sobre o Marcílio Dias, Melropol e Palmei ras, aulênlicos líderes e campeões, deram muilo que falar nos círculos ligados ao esporle- •

rei que consideram o "onze" dirigido por Nizela como uma esquadra de grande luluro, pois é composta na sua maioria por elemenlos por demais :
jovens, seguindo o exemplo do Paula Ramos que, com genle quase que exclusivamenle lormados no clUe, conseguiu recuperar para a melropole bar- •
riga-verde o Iílulo de campeão do Eslado. A lurma do Melropol goslou do Avaí e do seu jo go lécnico e visloso e da saa vontade iDquebranl�vel de ven- •
cer_ Gostou e já o carlaz do Avaí é conhecido em Iodo os qua dranles da região mineira, onde domina o campeão local. Assim é que o Avaí vem de reca- •

ber convile da direloria do Melropol para uma exibição do campeão da Capilal em Criciuma,Irenle ao forle "onze" orienlado por Ilasnock_ A propos- :
Ia feita foi de 40 mil cruzeiros brulos, com o que concordou a direloria do alvi-celesle·que, assim, e$pera reeditar suas boas "perlormalitas", ealrea- •
lando em campo .!'-,,-,"�a, lor Iíssima esquadra milionária do lulebol criciumense_

"

'

,�'... ,.,. �. *----------- '--- .......-- ..---..--------.-.-------�,..�---1Ii.,

..

������rnillTI��
I titnlo cOD�nisla�o �elo Guarani �e�en�e �a

A homologação do título
que o Guarany acaba de
conquistat, no setor juvenil
está na dependencia do Tri
bunal de Justiça Deaport!
Vil, jii que 'houve uma ne
núncla (];1 Federação Cata

mais viril, sente dõres. A diretoria do Patsandú
vem de memresjar que não
deseja emprestar o seu es

tupendo meia Nilo. Porém
em caráter definitivo far;
negócio, tendo para isso es

ttpusa do o preço do passe do
atacante em Cr$
100.000.00 (cem mil cruzei-
ros.j

Postal e Tamandaré deci
dirão em uma ou numa sé

rie de "melhor de {rés par
trdas,o titulo do. campeona
to amadorista, uma vez que
r.a deolsâo verificou-se um

empate de 1 x 1.

O arbitro Oscar Pinheiro
que estava escalado para a

pitar o encontro em" Itajaí
entre Cimemport x Paísandú

não compareceu ao estádio,
sendo substituído pelo sr.

Waldemir Borba.

1.° - Murcllio Dias
2.° - Carlos Rena nx
:l.O - Palmeiras
4.° - Olímpico
5.0 - Paysandú
1,).0 - Ava

í

7,0 _ F'igueu-ense
8.0 !...._ Ctmenport

33
31
28

27
.

�� \

21

19
Ao que se comenta o Pos

tal Telegráfico. deverá en

tremar ao Tamandarê com a

mesma escahlção de s!bado,
alterando apena� !lj ponta
esquerda, onde (hlnzaga
cumPI:iu apagada figu:.'_,_ O

treinador Bráulio Silveira

deverá lançar naquela posi
ção Osmam Que atuou na

ponta direita entll".tlldo pOs-
sivelmente Azedinha

Chandoia, na extrema es

querda.

TENTOS CONTHA

LO - Marcflio Dia!;
2.° - Palmeiras
3 ..

0 - ('::t.dos Renaux
..J,o _ Figueirenf'c
5.0 - Olímpico
6.° - Cimenport
7.0 - Avaí
8.° - P/lysandú

14

IS
21
24

25
26
27 .

4:1

O METROPOL BATIDO PELO
INTERNACIONAL'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



t�UOltlANóPOLJlS, 27 DE JAl\'EIRO DE 1%1

:'crUBE.--t5ôzE;vEAGÔSTÔ-:-liíà'2s-saliààõ-CrHõ-aê1
:Carnaval - inicio 23 horas · mesas na secretaria - CR$ 150,00 :
����������----��--���--------�-----����������������----���

Guarujá laD�ou outro �ro�rama �e sucesso
ATE' voos QUE NAO � , enderece. nepcte (ie

re-I
Se a música oue você se

TEM UM 'JIELEFON'E 'A SUA ceber o seu amável pedido, licitar por certe, fôr a que

DI'SPOSIÇAO! Quer saber a locutora Nívea Nunes dí- receber mais pedidos de bis

como você pode tomar par- J(1: l'Atendendo O amável pelo telefone entre as mú

te? E' multo fácil! Escreva pedido do ouvinte ou da si(..'.. e solicitadas por carta,
o nome das músicas que VO" ouvinte tal, que mora na autcmàjjcamenje, estará
cê deseja ouvir e mande-o rua t'.:I, numero tal, vamos concorrendo a uma magni
para a Rádio Guarujá de ouvir a música tal." -Em se- fica e utilíssima SURPRESA

Florianópolis, acompanhado gulda, a Ouarujá Irradia a GESSY. Escreva hoje mes

da embalagem de um pro- música solicitada. rsso vai mo pedindo a sua música
duto GESSY e do seu nome acontecer no progeama predileta e mande o seu no-

VOCE FAZ ° SUCESSO, me e enderêco, junto com a

�entro tio TELEFONE PE- embalagem de um produto
DINDO BIS, da Companhia Gessy. E não esqueça.. O

oesar Industrial. Depois que nome do pragrama � VOCí:
a música fôr ouvida na cr- FAZ O SUCESSO, dentro do

dade Inteira, o seu.bom gôs- 'tELEFONE PE:PINDo BIS,
to vai ser julgado por tele- da Companhia Ges5Y Indus

fone, porque outros ouvintes trila, transmitido de eegun
vão telefonar! pedindo bis da a seta-feira, a partir das
pal'J,. a música quo você solí- 13 horas pela Râdio Guaru
citou por carta. E quanto [á de mcnenópcus, a melhor
mais telefonemas pedlndc [programação musical do

bis a emissora recebêr para nosso "broadeastdng".
a musica que você escolheu,
mais poasivel será que a

sua música predileta seja
apresentada novamente, a

partir de 14,3.0 horas. E a-

'Igora a !!rande vantagem
para você que escreverá 1- __'

solicitando uma melodia!

Prele.-ência â. melhor pro

gramação musical do 1I0SS0
rádio

Desde o dia 19 úlUmo, a

Rárlío Guarujã. vem '.'pl'e
nenjando, através de suas
ondas médias e curtas, TE

LEFONE PEDINDO BIS. O

maior probrama musical do

Pais e no qual todos os ou

vintes podem tomar I=-'.. rte

Na forma estatutária, e de ordem do Sr. Ten. Cel

Presidente do Clube dos Oficiais, convoco os senhores

ilÔtiOfl pfll"l\ uma reunião em assembléia geral extraor·
dinúia a realizar'se no dia 16 de Fevereiro do corren

te ano, as 20 horas, na sede .social, funcionando provi
sóriamente em dependência ria Associação Atlética Bar

rigoa Verde, fi Ilvenida Hercílio Luz (frente a estação
rodoviária), tendo pOI' finalidade excll.\siva a discussãe·

e modificaçilo de al·tigos dos estatutos, conforme te·

mário jâ distribuidos aos senhores sócios. Os sócios que

não estiverem residindo na capital poderão enviar Slln>

propostas ou pareceres fi Dil'etoria, que serão submeti·

das fi aflsembléia geral.
Florianôpolis, 22 de janeiro de 1.861

Call. I.éo l\1eyer Coutinhe - 1° Secl'eHirio

DENTISTA
Consultório em Blumenau, clientela formada e

definida. Renda Escelente. vende-se por motivos eu

pm-lnres que será esplicado ao Interessado.

Informações nesta Redação urgente.

Comércio de Automóveis e Máquinas
S/A.

ASSEMRL"F.:IA GERAL EXTRAORDINÁRIA

c o N V o C A ç Ã o CHEZINHO, NÃO! i.
CAFE ZITO! "Sún convidados os sn-s. acionistas desta emprêsa a

se reunirem em assembléia gel'al extraordinár'Ia, a rea

lizar-se no dia 14 de fevereiro próximo, às 9 horas, nos

escritórios da sociedade, à rua Altamiro Guimarães 508,
ccastno em que será discutida e votada a seguinte

ORDEM DO DIA
1.0 _ Alteração dos estatutos sociais, em seus arti.

gos 5.0, 6.0, 7,°, 10.0 letra "b"), 11.0 (letra "e"), 16.0

(mudança de data do encerramento do exercicio sccta;

para 30 de junho) e 17,0;
2.° - Discussão e votação da consolidação dos esta

tutos scctete, com inclusão das alterações do item pri
meiro; !' lla:t

3.0 - Rattücaçêo de atos da assembléia geral;
4,0 - Assuntos de interesse social.
TUBARÃO (SC), em 16 de Janeiro de 1961.

�ass) José Ghisoni - Diretor Presidente
Leoclide zandnvalre - Diretor Gerente

,

AGRADECIMENTO
Os familiares de IRACEMA SEARA POLIDORO

agradecem profundamente sensibilizados, a todos que
os confortaram por ocasião do doloroso transe que pas

saram quando do seu falecimento ocorrido em 12 de ja-
neiro p. passado, _

Outrossim, agradecem, penhoradamente, ao humani
tário e competente médico Dr, Ylmar de Almeida Corrêa,
pela maneira tôda especial como se dedicou à querida e

sempr-e lembrada filhn, irrnü, mãe, sogra e avó Iracema,

aste agradecimento é extensivo aos que enviaram

cartões telegramas e u todos que compareceram aos

seus fu'nerais.
Florianópolis, 22 de janeiro de 1961.

1:. Escola Industrial de Florianópolis
ANO LETIVO DE 1961 LOJA NO, UNTRO'- VENDE-SE

vende-se utnn Loja no centro, sendo ótimo ponto
comercial. TratHr na A G J (Agência Internacional de

Imóveis, Rua Anita Garibaldi, esquina Saldanha Mal+

nho.

(MtS DE FEVEREIRO)

Concurso para o Peovimento de 100 Vagas da

I." Série do Curso Industrial Básico:

Inscrição: De 1 a 16, das 9 às 12 horas

Realização: Dia 18, às 8 horas - Capacidade ftstca

Dia 20 às 9 horas - Porbuguêa
Dia 21 às 9 horas - Matemática
Dia 22: às 9 horas - Geografia e História do Brasil

EXAMES DE 2,1\ �POCA:
Inicio - Dia 17, às 9 horas
MATR1CULA:
De 20 a 28, das 9 às 12 horas.

Edital de Convocação do Clube dos
Oficiais da Polícia Militar

BICICLETA
Vende'se uma marca Peogeot francesa com 3 mar·

--4,- (·has, tl'atar ueflta Redação.

CLlNICA DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

Segundo 11 evolução moderna Odontológica. V. S

poderá di;:;por de uma Clínica Dentária ;capaz de lhe pro

pordonal' um tratamento inteiramente indolo\, � efi·

ciente,

Preparo de cavidades pela Alb Velocidade, 300.00(

]'otações por minuto.
Dr, �ildo W. Sell _ Consultório modernamente in

talado à Rua Vitor Meirelles n. 24 - térreo - Fone -

2545 .. _ Atende diariamente com horas marcadas.

A posse de CELSO
Para a posse do novo governador Celso Ramos, foi

elabOl"aclo ° seguinte programa:
DIA 31 DE JANEIRO

.Ü 10 hora;; - Missa lSolene na Catedral Metropolitana,
Ã;; 16 horas - Solenidade de Posse na Assembléia Le

gislativa.
Às 17 horas - Transmissão de Cargo, no Palácio do

Go\'êrno.
DIA 1.0 DE FEVEREmo

Às !) homs - Posse do Secretariado.
Às 11,30 hora;; _ Entrevista Coletiva com a Imprensa,
Às 15 horas _ Audiência no Palácio do Govêrno às

Delegações Politicas presentes às comemorações,

Curso Antonieta de Barros
EXTERNATO FUNDADO EM 1922

Alfabetizn e preparn pal'1I os exames de admislião

no gin:i;:;io
Comunico nos interessados que, de 1.0 n 15 de feve

]'eh'o estar6 lIbertn a matri�ula às quatro séries dêsü

CUI'!lo.
Florianópolis, 23 de janeiro de 1961

Leonor doe Barros, Diretora

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATlCO
DIRETÓRIO REGIONAL

EXAMES DE 2,11 CHAMADA E 2." �POCA

Comunico aos interessados que, de 25 a 30 do cor·

rente, das 14 às 18 horas se achará aberta a inscriçãr

para O!! exame!l de 2.a cham:'.da e 2.· época.
.,

Floril\nópoli� 2!l de Janeiro de 1961
,

Leonor de sarros, Diretora

De acôrdo com deliberação da Mêsa, na qualidade
de sen 1)I'esidente, e na forma estRtutári�, convoco °

Diretório Regional para reunir'se, nesta Capital, na

�ede partidária, às 9 horas do próximo dia 29, domingo,
com a seguinte ordem do dia: assuntos de interêsse

partidário.
Florianópo1i!t, 21 de janeiro de 1961.

CELSO RA�lOS
Presidente.

PRfCISA-SE
Precisa-se elementos de bôa apresentação, Que �e'

sejem viajar e de elementos para trabalhar em FlorIa-

nqp.o.1is.
.

ótimo ordenado e Comissões.
Tratar fi Rua Fernando MnlCllndo, 6 - 1.0 anda1'

; up,h,orário Comercial.

Loja
Vende.se otl trocR por Propriedades uma ,.gJ:ande..

lojn (r:redi(Lrio),
Informações Rua Hel"mall Blumenau, 9.

_,_

A senhora ..ourde� Calão uma das mais eieganles senhoras
do Brasil planlou uma árvore no Hôrlo Floreslal 3.a feira pp.

parecendo inúmeros convidados.
A ESCOLHA da Rainha do Atlântico
Catarinenee, será na praia de Camboriú,
amanhã, às 17 horas. À noite desfilará
com a faixa em traje de toillet ou de
stack no Madlús Bar, (Original).

'NO PRÓXIMO sábado, acontecerá no
Restaurante e Bsr Caiçaras Clube, um

desfile de modas patrocinado pelo 1\1a
gazine Silva, e a escolha da mais bela
veranista de 1961. PromoçAo do cronista
Sebastião Reis. (Itajaí).LU I? LOPES l\Iazilli e sua noiva Ana

Terezn Lins, filha do Sr. e Sra, Dr. Evan
dro Lins, estão veraneando na prata de

Cabeçudas.
CARMEM Lucia Cruz Lima e Olga. Foes,
estüo vernnonudo IM PI'l\i:I de Cabeçu
dn s .

IÇARA NO('R1'TT c Mln'in de Lourdes

na(i.�totli, estão contemnlando as mnru

vilhas da praia de Onmbor-iú.
1\ onQUE�'1'IU do Lirn T. C., cstnrú
nrcsente no MI�rittíz RIlI', no próximo
sébadn para uma grande festa, O cantor
José Tostes da nAdio Manin!. Veiga,nlH'ompanhal'lÍ a mesma. tCambortü). R

O ALFAIATE Camargo, está aumentnn
do li lístn do!'; seus bons fregueses.

l) ENLACE Matrimonial de Maria Pio
Mutarazzo e Roberto Eduardo Lee, será
o grande acontecimento social de São
Paulo, no prôximo sábado.

o "AZ DE ouno- recebeu muitos dis
cos para o carnaval que se aproxima.

O senhor e senhora Dr, Cesnr (Zilma)
Seáru, receoctouaram em sua residência
na terça-retra p.p. as elegantes senhoras
Lourdes eatilo. Riza Cntão � Lina Seco,
do - Grande Monde de la eocinlité -

cariôea.

MUITO GENTIL o Sr. Carlos Bonetti,
diretor da Rádio Oueruíã.

o JORNALISTA Paulo da Costa Ramos,
está acontecendo na praia de Cambor-iü,
dirigindo um Il'tfPALA 1961, acompanha.
do da bonita Arlete Mendes.

CIRCUI.A pela cidade, o conhecido e

destacado industrial Dr. Ingo Arlindo
Rermux.

HELOISA e Helvia HOnJ, da sociedade
de Jtajai, estão acontecendo na praia de
Camboriú, acompanhadas do cronista
Nargel Mello. Bonitas moças.DENTRO de alguns dias fi "Lnllobr-igl

da" acontecera na "praia do Muller".

Curiosidade à vietn. AMANHÃ os Clubes "15 de Outubro" e

"6 de Janeiro", dal'áo o Grito de Carna
val.O CLUDE 12 de Agõsto dará 4> Grito de

Carnaval, amanhã.

NO BAL:!"IEARIO de Camboriú, está falo
tendo úgua e luz. Infelizmente!

NA IGREJA de Nossa Senhora de Páti
ma, realizou-se ontem. o Enlace Mahi·
monial da Srta. Edy Morais com o Sr.
Luiz Carlos Bardá e Amorim.

M. M. M., noivará no próximo dia 21 de

março com o Sr. R.S. ANIVERSAIUOU ontem, o Professor
Telmo Vi€'ira Ribeiro. Os cumprimentos
pelo acontecimento.NA CAPELA do Divino Espírito Santo,

realizou-se quarta-ferra p. p. o Enlace

Matrimonial da Srta. Maria de Lourdes

Tancredo, com O Sr. Ary Gonçalves. A

recepção foi na residência da noiva com·

AMANHÃ, no Praia Clube, haverá um

"baile" em beneficio do Hospital da Sa
grada Familia.

==

Noticias I
A I'!:���' �eN �ã�o !���on�'�!�!, ,,,',

dl.versas
tirem nas noites de 28, 29 e 30 do corrente o triduo em

hOnl'a dp Glorioso Santo as 19,30 h.oras.
Dia 31 às 19,30 horas será rezada missa vespertinn

como encerramento da festa.
Avisa tambêm que as barraquinhas continunriio no

adro da. Igreja até o final da festa em pl'ól da Igreja,

Caixa Postal, n. 122
CRICIUMA STA. CATARINA
EDITAL D� CONCORRENCIA

1 - De acôrdo com a resolucão do Conselho Con
sultivo da Sociedade de Assistên.c-ia aos Trabalhadores
do Carvão, (SATC), constante da ata da 12a reunião
extraordinária, realizada no dia 14 do corrente, acha-se
aberta concorrência, pública para construção de uma

Escola Ino.!ustrial, com a área aproximada de .

6.000 ms.2, no bairro de Pinheirinho, na cidade de Cri
ciúma,

2 - As plantas, especificaçõe:> e todos o.s esclare'
(imentos e elementos referentes à construção, bem como

��s��:J���õ�!sr����;e��aàd�:,nc��r��.��a'dae�:��������e �
Rua EngO Bõa Nova NO 22, na cidade citada.

3 - As propostas serão recebidas, acompanhadas
dos documentos exigidos, no enderêço acima, até às 14
horas do dia 10 de Março próximo quando, em presença
dos interessados, proceder-se-ã a abertura das mesmas.

4 - À S.A,T.e., reserva·se o direito de recu;;lar uma
ou todas as propostas que não lhe interessarem, ou de
aceitar sõmente a construçRo de parte da obra, sem que
caibn aos concol'rentes direito a Qualquer reclamaçÃO
ou indenização.

Criciúma, 20 rIe Janeiro de 1961.
Nery Jesufno da Rosa ,

Diretor F-xecutivo da S,A,T.C.

O IPaula Ramos, está mes

mo �nttressado em alguns
craques do Aval e do FIgueI
rense, devendo Os mentores
do tricolor tratarem do a!l

sunto, ainda esta semana,
diretamente com os jogado
re<; e clubes,

A dlretor��··:o Guaram Imàndou confeccionar a fai
xa de campeão aos seus jo
gadores Juvenis que se sa

graram campeões da tempo
rada, Tambem uma grande
excursão está sendo objéto
de estudos dos- mentores

bugrlnos, para premiar o�

!leus atlétas.

.....

f Um, Bar e Restaurante cito à rua Conse- :
I Iheiro Mafra, 139 por prêço de ocasião, !
Tratar no mesmo local ou no 5.0 Distrito

'.

I Naval no expedicent:, de 12 à� 18 h6ras. '1

A equipe do Ouarany de
Palhoça, reforçado por as

tl'Os de nosso futebol profls
sIOn'o.l, conseguiu abater ao

Ferroviário de BrusCj_ue, pela
contagem de 2 x 1.

O resultado adverso de 2

x 1, colhido pelo Figueire!'!se
Futebol Clube na noite de

sábado em Blumenâu frente
ao Olimpico. foi recebido
como re!lultado lógico, pois
esperava1Se uma contagem
dEItada a favor do grêmio V E N DE-SE
blumenauense.

Teixeirinha, Quatorze e

Pereirinha, continuam nas

cogitações do Marcílio Dias,
como retorços para a sua

Njulpc na" disputa); do cer

"'�m� em SUl f:lse selfll·fln(l.\',
, �
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REPORTER FOlOGRAfICO
AMILJO M

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 - fone 30-22.

Bicicletas 8ekstar
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EMGRADA-SE MOVEIS
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ii Bicicletas BEKS'l'AR, a ultima palavr .. em bl- II �oar�r:�� ��:n�ell"i == ��:�::��II ctctetas. encontram-se a venda na RAINH-A 11 .

I� I.)AS BICICLETAS, em todos 05 tamall?OS e pelo I Advocacia em geral 00 F.,stado de

li ��!�or preço da cidade. LRua Conselheiro Mafra III Santa Catarina
- - - - - - - - -I ccrrespoeaensee:

A T E N ç Ã O 1", ����:�DOS :��ANElRO
PUl" motivo de mudanca - Vende-se uma loja := AItOENTIN\I1. SUL A�WU��O5:��rem Florianópolis, nn 1'1111 .terônímo Coelho 11. 1 B
Tratar na mesma. L......•· �o.ne::. !�a:.:.�1•.•! ..

THATAMENTO das SINUSITES sem operação por
L.:LTBASO:'\ e IONlSAÇÁO. EXAMES tios olhos e

REGEITA de óculos com EQUIPO BRUSH_LOMB.
�XAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por 1\'10-
DER�O EQUIPO I{HENOL (único na Capital) OPE

RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

SI:\OSITES pelos mais modernos processos. Opera em

todos o" HOSPITADS de F'lor-ianópol!s.
CONSULTóRIO - RUA JOÁO PINTO 35 (em

frente a Hadío Anita Om-ibeldl) .

RESlD.li:NCIA - RUA FELIPE SCHMIDT 9!l
fONE - 3560.

·0 .-r�' O lU.. AN'I'IGO DUlIIO D. SANTA CATARIN'

TELEFONES DE EMEHGENCIA

Aeroporto Hercüic Luz
Casa de Saúde S. Sebastião.
COAP
Corpo de Bombeiros
Estação Rodoviária
Hospital de Caridade
Hospital Nerêu Ramos
Hospital Naval
Hospital Militar
Hospital Sagrada Família
Jubmdo de Menores
Policia
Polícia <F:streito)
SAMDú
Serviço Funerérto
Serviço Água e Esgôto

. Servico Telefônico
.

·Sel'"i�o de Luz c Fôrça

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

09
2404

1··•·••••••••
..···_·

HUDIO JURIDICO
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iatloJnco ao S.nlQo a. ClrUt,U Lta
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'a (Almte. LamêgO)

DEPllfANERTO DE lAÚDE PAÚDE
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MêS DE JANEIRO DE 1981·

Dr. Helio Freitas
DOENÇAS DE SBNBOR,,�
PARTOS - ClRUROl/.

'lClJNICA GERAL
A venda em euavete preataçôes mensais 11'8 HAI· COnaultórto: Rua cer I'!"

NHA DAS BICICLETAS, Rua Conselbeiro Mafra, 15.1. MO Demoro 1.827 _ e,.. t .....

.. .1:.. --- r to, du 18 U 19 bor.. (.9 �
Peças. e acessól:ios! para Qualquer tipo de bícíc,lera, I

do da ,.�Mmácla do Canto I .

��i��� SI���S Beld�;��*��ns�r��s c::Se:l�l:I��' ���fl�:.1 aes.: _dJÜO! Saraiva, .70

164, '1-
Estreito - Fonel 131.1. "

Se sua bicicle�a está velba? uão se preocupe, le.\'e 8887

lia }tAINHA DAS BICICLETAS, que ela Ih," retornal"" --------

IIc ... inha em folha. Rua: Conselheiro Mafra, 1i)4. DR, LAUHt) Il ..\t'H�

1.0 - Domlllgo
7 - Sáoodo (tarde)
B - DomlDgo
14 - Sábado (tarde)
15 - Domingo
21 - Sábado (tRrde)
22 __ Domingo
28 � Sabado itarde)

Farmácia Noturna
Farmácia Vitória
Farm&.cla Vitória
Farmãcla Moderna
Farmá'cla Moderna
Farmácra. Bto. Antônio
Farmácill st·o. Antônio
Farmácia Catarinense.
Farmácia Catarlnense,29 - Domingo

Rua Trajano
Pra�a 15 de Novembro

Pra�a 15 de Novembro
Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua Felipe Scbmidt
Rua Felipe Schmidt
Rua 'I'lajano

I Rua Ti"'ljano

ESTREIT.O

opl;� -;;;;;;;�;-;--;á efetuado pelas farmácias Sto., Antôn.io, Noturna e ."itãria.
O plnnão ditÍl'nfl cOnlpreendido entre 12 e 12,30 hs. s�rá efetuado pela farmácia Vitória.

1.0 - Domlngu Fat'mácla do C!l;nto Rua P<>dro Demoro
fi - DomlnRf' Farmãcia India.n8 Rlia 24 de Maio

15 - Domlngu Farmácia Catarlnense Rua Pedro Demoro
22 -- Domlngn Fal'mãcia do Ca.'Dto Rua Pedro Demoro

.. __Dom1ngo Fal'mãr.la. Indiana Rlla 24 oe Maio

i:: O plantão lLU'l/H,O �e.1"á efetuado pejas farmácias do Camo, '.ndinna e Catari

,
A P-!e��IHt' :abela .Dâo· poderlí &er .alterada llem pr-ena autrmzaçii.eo ciê.;tê Dep�r

DRA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
ClINICA DE SENHORAS E CRIANÇAS.
'Eflpedalleta em moléstia, de &.tlUJII e rec to

o.J.� '{.
r�atarof!nto de hemorrctdee. tli\ulu .u.

Clrur,ia �
CONSULTORIO: - P.u8 Cei. Pedro Demoro, 1&63 -

Estreito

DENTADURAS ;.INFERIORES
MI!:TODO PROPRIO

P'IXAQAO O .... RANTIDA

DR . MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGlAu uENTISTA

lLl!'l.OMAf"lO PELA UNIVERSIDADE DO P... R .... NA

RAIOS X - PONTES - PIVOS

TRATAMENTOS DE CANAL

HORARIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 bom.'

HORAR MARCADAS .- das 14 às 18 hOf&ll

RUI! TRAJANO. 29 - 1.0 aodar

Escrilório de Advocacia
Rutl. Felipe Scb.mldt, 1. _. 2.0 andar _ FlorlaDópol�
Dr Acácio Oarlbaldl S. Thiago
Dr. EviJasl0 Nery Caoo

Dr. José de Miranda Ramol

Questõe! TrabalbJsw - CausS! cl7elll. comerclab, crlmj·
nals e Ilsea!! - AdmlnlBtração de beru - Locaçilo e veDo

oa de Imóvel! - Naturalização - Inventâr10s - Cobran·
ca.... - Coutabtlll1ade: �8crlta.s. balanço!. an'I1!1!' � Çlert�l..

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO . DENTISTA

_ Cllnica - Prótese - Cirurgia Bocal
Raio X - Infra Vertnelho

I'reparo de cavidades pela alta velocitlade
nORDEN AIRQTQR S, S, WHITE

COll:';ultôl'io e Residência:
1:";1 ,j"I'ônímo Coelho. 16 - 1.0 andar - Fone 2225

Exclusivamente com horas m'arcadas

APRENDA IN6LH
çgm O Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

c. E. VIE'GAS ORLE

Advogado
�D. ZAillA. a.v ANDAR TELEFONE, 2248

Ml'JS DE JANEIRO
DIA 21 - Grito de Carnaval
DIA 28 - Disco Dance

P�OGRAMA E REGULAMENTO PARA
O CARNAVÀL DE 1.961

PROGRA?t'IA
Dia 11 - Sábado � Baile de Abertura, às 22 horas.
Dia 12 - Domingo - Baile Infanto-Juvenil, das

15 às 20 boras
Dia 13 - 2/1 feira - TradiciomL) Baile às 22.horas
Di::l 14 3.10 feira - Baile do encerramento, às 23 hs.

REGULAMENTO
! - Reserva de "Mesas'
As senhas serão distribuidas dia 2 de fevereiro,

quinta-feira, às 19 horas, lia séde social e n reserva se
d. feita, em seguida, no mesmo local.

E obrigatória a apresentação da Carteira Social e

talão do mê-s de fevereiro corrente. para o que o Sr,
Cobrador e.'ltara pl'esente, ,) fim de efetuar o competen
te contrôle,

IMPORTANTE: Cada .<;enha dará direito scmente a

seserva de 1 -(UMA) MSSA.
2 - Preços das Mesas para Assoeiado$
Para 3 noites Cr$ 1. 000,00
Para óBaile Infanto - JuvcniL Cr$ 100,00
Preços das mesas para convidados
Pessoas de out.ra� cidades
Para 3 noites
3 - Convites
Para as ·pessoas em tl"ânsito, poderá a DIRETORIA

â seu crité,:io, e sob li. responsabilid2.de de um sócio, que
fica;'ú sujeito as penalidades estatutárias e que deverá
\"ir em companbia do convidado, expedir convite, medi·
ante o pagamento das seguintes taxas de frequência:

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

INDIV1DUAL Cr$ 2.000,00, para as 3 noites.
DETERMINAÇÃO ESPECIAIS

E rigorosamente proibida a entrada de menores nos

Bailes noturnos.
Solicitamos 8.0S Srs. puia não se fazerem acompa'

nhur de filhos ou dependentes menores de 15 anos, seno

do que, a não observância desta determinação, implica.
rá nas penas previstas por lei.

Os filhos ou dependentes maiores de 15 e até 18
anos, só terão ingresso nas dependências do Clube,.
quando acompanhados dos responsáveis.

No Baile infanto·Juvenil, não sel'á permitido o uso

de Lança·perfume.
A Carteira Social e o talão do mês de Fevereiro de

1961, ou a anuidade respectiva, serão rigorosamente
exigidos ii. entrada
A Diretoria punirá rigorosamente o sócio que fizer uso

de J..ança·perfume, como entorpecente.
Os convites s6 serão fornecidos (conforme o acima

determinado), no dia de cada festa, das 14 às 18 horas'.;
NOTA IMPORTANTE: Não serão. atendidos, sob

qualquer hipotese, no decurso 'dos-Bailes, essos de es

quecimento de Carteira. Social, ou talão de mensaildades
ou anuidades bem como pedidos ou aquisição de convi ..
te-ingressos.

'

Florianópolis, 9 de Janeiro de 1961
A DIRETORIA

Cr$ Cr$ 1.500,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'o ETADO" o .wAlB AlITlOO Dl,AJUO O. 8. O.t.TAJIUIA FLOHIANÕPOUS, 27 DE JANEIRO DE 1961

G. E. DUQUE DE CAXIAS - DIA 4 NO CLUBE 15 DE NOVEMBRO BAILE DECARNAVAL- ORQUESTRA DO LIRA TENIS CLUBE. INGRES
SOS 'A VENDA NESTA REDAÇÃO.coM AMILTON 'A CR$ 100,00 (NA NOITE DO BAILE CRS 150,00 ) SENHORITAS ENTRADA GRATIS INí-

CIO'AS 22 HORAS. ....- - .....�..���."

Ministésio do Trabalho Indústria e

Comércio
Serviço de Alimentação da Previ

dência Social - S A P S
SEGUNDO EOITAL DE CONCORR�NCIA

A DELEGACIA REGIONAL DO SAPS comunica

lOS interessados que fará realizar concorrência admi

nlatrativa para venda de 5.000 (cinco m�l) caixa� de

n-ndetra vazias, cujo estndo de conservnçao poderá ser

vcrfõcndo no Armazém ntstrtbutdcr, ii. rua 24 de Maio,
no Estruito.

outrosetm, comunica que as proposta. de preços.

que serão abertas dia 28, às 9,30 heras na presença dos

interessadoR, deverão ser enviadas para a Delegacia
negional do SAPS, rua Francisco Tolentino, nO 10, até

às 18 horas do dia 27 do corrente, em envelopes fecha
dos contendo a observação "Concorrência Administra

tiva".
Fica esclarecido que ao SAPS reserva-se o direito

de estipular sôbre as condições de entrega e pagamen

to, sendo que maiores ínrormacões poderão ser presta
das no endereço acima citado.

Florian{)poli.'l, 2<1 de janeiro de 1961
PEDRO JORGE DE BEM

Presido da Comissão de Concorrência
RlNALDO CELSO FELDMANX

Delegado Regional

Ministésio do Trabalho Indústria e

Comércio
Serviço de Alimentação da Previ

dência Social - S A P S
CURSO DE NUTRICIONISTA

- A DELEGACIA REGIONAL DO SERVIÇO DE IALIMENTAÇAO DA PREVIDf!NCIA SOCIAL avisa aos

interessados que fará realizar Exame Vestibular ae

(;UI'SO de Nutricionistas do SAPS, mantido por estn

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

à!l fi horas, na séde da Delegacia Regional
tnstulnda à rua Prnncraco Tolentino nO 10,
uestn Capital, constnndo de provas de Por

tuguês e Ciências,
À cuudídata clnsstftcadn em primeiro Ingnr
o SA�S oferecerá uma bôlan de estudos com I
dUI'ação de 3 anos, incluindo passagem de ida
e volta ao Estado da Guanabara, ensino g rn

tuito, alimentação nos Restaurantes do SJ\PS,
e, ainda, a importância de Cl'� 7,000,00 (sete
mil cruzeiros) mensais.

2 - As candidatas deverão satisfazer as seguintes
exteênctea:
a - não ter mais de 35 anos nem menos de
18 anol! completos, salvo se fõr funcionária

pública ou autárquica, caso em que não ha
verá limite de idade;
b - apresentar atestado de um dos seguin

tes cursos:

Curso Cqlegial ,Científico ou Clássico)
" Técnico Come;'cial

Técnico Industrial
Técnico Agrícola
NOl"tnal

c - Pagai' a taxa de inscrição ao Exame Ve"

tibulal', de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros).
3 - As inscrições estarão abertas até o dia 31 de

janeiro, sendo que maiores informações e es·

clarecimentos sobre programas da.'; provas '

obrigações a serem assumidas, poderão SCl

pl'estadas, diál'iamente, das 16 às 18 horas,
no endel'êço acima cilada.

Florianópolill. 23 de janeiro de 1961
RINALDO CELSO FELDMANN

Delegado Regional

a
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RÁDIO •

GUARUJA
,

As 6,35_
Alvorecer Em Nossa 'rerrc
As 7,35_

Ritmo AleHe
As 7,55':"_

A VEMAG INFORMA
As 8,05_

caunevat Expresso Fpolls.
As 8,55_

REPORTER ALFRED
As 9,05_

Sucessos Elm LP
As 10,30_

Flrestone Nos Esportes
As 10,55_

Informativo Casa Brusquc
As 11,05_

Sucessos pat!.!. o Carnaval
A� ll,35_

Parcda Musicai Chanteclér
As 11,55-

REPORTER ALFRED
As 12,25_

A VEMAG INFORMA
A� 12,30-

üarnet Social
As 12,35-

Almoçando COm Musica
As 13,05-

Telefone Pedfndn Bis

As 14,05_
Escala Musica! Oolumbía
As 15,05-

Encontro das Trê_�
As 16,00-

A VEMAG INFORMA
As HI,Oá-

Nas Asas da Saudade
As 16,55-

REPORTER ALFRED

As 17,05-
A Musica oue Você Pediu
As 18,10-

Resenha J-7
As 18,55-

A VEMAG INFORMA
As 19,00-

Momento Esport. .arcnme

As20,05-
Encontro com o Sucesso
As 20,35-

Na.� Asas do Sucesso
As 21,00-

REPORTER ALFRED

As 21,05-
Rádio Teatro

A." 21,30-
A VEMAG INFORMA
As 22,05-

Grande Informat. Gumujá
As 22.35-

Convite à Música
As 23,Oá-

Mú!)lca de Boltc

GRAÇA

liquidaçãO
[ades do estoque. Ou por .se- dades na coruecucão do ob

tem saldo!l, ou por têrem jetivo de liquidar:
ai fuma mancha, ou outro Na "Líquldacân de verde
pequeno defeito oriundo do ue-' existem mercadorias
continuo manu.eto. ou ainda cujo preço é menor- do que
por ser artigo cuja moda foi 50 por cento do seu custo
ou eBtá cvra ser morünca- real. Soflflmar, portanto que
da. a ciferer.ça entre o preço
Assim, na; líquldaeôes r ãc

I
untigo e o vr arcaão para a

e-n-a em linha ce conta nem ven!!!.! llquírladora é remata

lueros� nem custos.

QUalqUerj
d. iln'!:'".-àncla ou ext'4ema

consnjaraçàc de lucro ou maneta.

<1;usto redundaria em dificul-
------

JARDIM DE INFÂNCIA "CHAPEUZINHO
VERMELHO"

COMUNICADO

o
,

eque
PI�a;u:s�u�n����:�:�e u�;; I fr����v:�seum�� ����oe ;:
liquidação. Rarisslmas serão' prédio n.o 33, onde está sen

as pessôas Que não enten- I do realizada a "Liquidação
dem o seu significado e 'ao de Verdade", quando o tal

sua finalidade. I "sabidâo" entrou a comen-

Todavia, pelo «ue sou- tal' Os orecoa reduzidisslmos
bemos ontem, a explicação é elas mercadorias e I.S dlfe
útil e esclarecedora. Senão

t

rencas ::otávels entre os

para o grande público, ao preços anteriores e os da

menos para um lintitadis- ,'Iquidaçâo Ma)leiosamente
gimo número de pessôns, � jrfbula a diferença ao lu

,'Q.ue, numa noite }1.lssada, cro norma! da flrma.

da semana em cursO, ouvi- Ignorância extrema ou má

ram as explícaçôes", eivadas ré axtremicslma.
de mal disfarçado despeito, A, Uq'lidações são para li

de certa figura do nosso co- quidar. Só são liquidados os

mérclo,
,
'_ rtigos Que deve.n ser ali-

uma

CANCER DA P ÉL E

Tabela de Pagamento do mês de ja
neiro do corrente ano na Delegacia
Fiscal do Tesouro Nacional em Santa

Catarina

A direção do JARDIM DE I\'FÂNCIA "CHAPÉU
ZINHO VERl\'lELHO' comnnícn aos senhores pais que
as matt-lculas referentes ao ano de 1961 achar-se-no
abertas a partir do dia 15 de íevereiro. à Avenida Rio
Branco n.v 160, das 14 às 18 horas.

ISerão admitidas somente crían-as de 3 ANOS eom;

pletos a 7 ANOS íneomptetos, pedindo-se a npresenteção
da resnectrva certidão de nascimento no ato da matrí·
euln . Outras informações pelo telefone 3700.

Maria Helena Fragoso Gnllotli
Rosita Ditlrich

rLHagnósti.co e t.rntamento i

IIOI!:NÇAS DA PÉLE - SfFILlS DP.PILA.
ÇOES - PLÁSTICA ABRASIVA

28 - Ministério da Fazenda, Ministério da J�IS
tiça, Poder Judiciário, 'I'r-ibunnl de Contas
e Catedráticos da Paculdade de Direito.

30 - Ministérios Trabnlho, Via!:;iío e Educação.
FEVEREIRO

DIA 1.0 - Ministêrio Agricultura.
2 - Ministêrio da Saúde. I3 - Aposentados Difinifivr.a, salário - Fami·

lia e Gratificação dos Aposentados que re,
cebem pelo IPASE.

4 - Procuradores de Ativo" e Inativos.
6 - Aposentados provisórios.
7 - Pensionistas Militares e Provisõríos
8 - Pensionistas Civis.

9 e 10 - Procuradores e todos os que não receberam
nos dias próprios.

DIA

DR. JOSÉ SCHWE!DZON.
-MtDICO-

A F O B A ç Ã O.
Assistente da Clinica

Dl'nHlno!ógil-a e Sifiliográficll da Fnculdnde de Medi-
cina do Parana

CO�SULTORIO: Rua Trajano, 29 - tv ando
JÁ ESTA ATENDENDO DUURANTE O MtS DE
.JAXEIRO.

A compreensão e a paciência são virtudes ineati

máveis, que, infelizmente nem todos praticam.
Que cada qual queira ser atendido, quando vai fn ,

zer compras, é natural. E lógico. Mas, quando são .cen· .
._

��r;::l':i�ttt:::: ·�S�je;ss::sd;�:������:o{i:�o��J�:I�i���· Missão Em Portugal
preços Be 01Htsiãô';' u·m.pouco de toler-ância, um pouco de Carlos Adauto ve tuazer no seu boia uma

pac iêncra é imprescindível.
.

Vieira mensagem, objetivando n
Fzemos êste comentário, por-que ontem presencia- Não deve escrever quem elevação do sêr humano e o

mos uma acre repreensão, partida de um f reguez apreso não tem coragem para afiro aprimoramento da vida so,

sedo. nervoso, a uma balconista que se desdobrnvn para mar verdades, sob pena de cial.
atender, no recinto super-lotado, onde Be realiza a liqui- deturpar o sentido real da Tais caracterrstícas pos-

��i��r;lçi�s;:i����n;���,�dns, aliás, Com acêrto : �i��::t���:a f:z::r�'��: �:�� ��:�oo �:�i�o .t'��Sd;�I'. ;�:
Foi pena. Realmente tivemos pena da moça balco-. frases bem feitinhas e ar- PORTUGAL", que é um li

nista. Um pouquinho de compreensão e pactênctn snc rumadinhas, mas sem qual belo fundamentado contra
altas virtudes. Evitam desgaste de nervos e poupam li, quer conteúdo. o atual regime-português e.
grimas a quem não tem culpas. Tôda a obra literária de- por isso mesmo, desvenda os

"milagres salazaristas", de_
fliludindo os que ainda crê
em nas Vil'hules do '"excep
...clonai financista e politico
luso".
Não regateando verdades,

até então negadas ao pú
blico., sõbre as .condições de
vida no amorável paí.'; de
Camões, com 11 sua autori_
dade indiscutível de diplo
mata e escritor, Alvaro Lins,
historiando com minúcias o

caso Delgado, desfaz uma

série de con.ceitos errôneos
e, meSmo falsos, espalhados
)lOr aqui intencionalmente,
sôbre o estado de coisas nu-

I
ma

.terra
tão cara para nós

brasileiros.
�esta obra, em tão boa

j hOI'a lançada pela Editora
Ci\"ilização Brasileira, es

crevendo em 'estilo .claro,
sóbrio, afirmativo e ele_gan
te", como sóe ser tõda a su�
prosa, Álvaro Lins, embora
tudo o que ela represente e

a que está ligada, nos dá
extraordinária 'prova de
amOr e respeito a Portugal.
E demonstra de que forma
ti Bt'asil está faltando com
uma atitude enérgica: ao.';

bravos democratas daquele
pal� irmão, na sua campa
nha l'edemocratizadora da
terra lusitana, ao n08 escla·
l'e�er, candante na análise
como o é, as estranhãveis
conveniências de um estado
de coisas que alguns políti
cos brasileiros teimam em

conservar e apresentar co

mo ideal, numa exaltação
cúmplice e viciosa, que não

consegue esconder as per'
seguições políticas, a cen

sura à imprensa, o cercea

mento da liberdade de cAte
dra e profissional e, até
mesmo, a negação do direito
li própria vida.

Joinville,20 .. ).61.\
" '-"'\fuo

ESCOlA HCtflCA DE COMÉRCIO I

FISCALIZ:���gLO �O���N�S;�DERAL I
INSTRUÇõl'lS PARA O ANO LETIVO DE 1961 I
I -

���i�Õ�:��:���ã� �� ��r::V�:;I�:,Ci;�sBt;,i;; I
às 21,30 hOI'as - Inicio dos exames: 16 de

fe-jvereil'o, às 19,00 horas
JT - Exames de 2.1\ Época e 2." Chamada

Época para requerer: de l.0 n 15 de fevereiro
elas 19,30 às 21,3z horas _ Início das prova!!:

I Agradeço ao P. Reus um

16 de fevereiro, às 19,00 horas. graça alcançada, W.M.

III - Matl'Ículas para tõdos os Cursos
In!'.Criçilo: durnnte tódo o mês de fevel'eiro das

-

�9��c��a2��c�i��r�:'COmérCiO São Marcos, fun_1 VENDE-SE
�!�n:l�!S:�: Ano Letivo de 1061, com OS-S�IDli!l- i YendElrS� un�a VILA com

CURSO Comercial Básíco - em 4 sérieR, equi\'alente. 12T(DOZE) ca�si' S h
ao curso ginasial. .

I' 'd;a1t:4 na e Ipe c-

CURSO Técnico de-Contahllidade- - em 3 séries, equi- mi, .

valente ao 2,0 ciclo do curso colegial
-------

T6da e qualquer informação podel'á ser prestada
diáriamente, no horário das 19,80 às 21,30 horas,

n.
a Se·

I
S � 8 O R O S O 1

cretaria da Escola, à rua Marechal Guilherme - Gru-
po E"ol., Lau,'O Mull". S O CAFEZ I T O

Flodan6polis, em janeiro de 1961
HILTON PRAZERES - SeCretário

PARA
QUALOUER
LUGAR I
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o Sr. Celso Ramos, (ao Despedir-se da Presidência da FIES(:

Sa-tisfeito pelo dever cumprido, historia sua

atuação - O novo pres., .dr, Guilherme Renaux
Diante de personalidades B DESPEDIDAS órgão federativo, com di- decimento aos industriais pouco órfãos, mas essa ar- que O� dois relógios fícn , além dêste e do s r. Celso

do mundo industrial, eo- O H. Celso Ramos, ao reito a integrar-se no ról e comerctantes catai-Inen- í'audade não era perma- riam sõbre a rneaa de des- Ram03 anotámos a pi-esen-
mercial, díngentes atndt usa r da palavra, disse pas- <ias congêneres da CNl. reg, cura colaboração nente", pois a experiência i.aches do futuro governa. �ll do sr. Adernar Garcia,
cuia, pai-lamentares. fun- sar às mãos do dr. Gui- Disse, u seguir, dos bene- foi de inestimável valiu do dr. Guilherme Renaux dOr cetartnenae, e que dr. Roberto Lacerda, sr.

d�osn���OSstr1�\I, (rOe��Slã� ��:]'�� ���:�:Ç�.tcle:�d��: �í;��t'la3�en:st��t�dl�adsee �� ���antj�id�d!�n�����rrfi��� ��·j�u���o ��� ��f�::<;�� b���;!�sm?nâf��r���8 I�� ������dS�����r�����I��dd��
f ro SENA1, e com apre. dúatrins, stntetísando II anos de existência à clae. da Federação, do SESI e solução de continuidade. O deveria ser pontual não só WaldE:mar Snlles e Osny

f�r��l�gS:�'�I��ll�oca���d� !\��1tige,d: ;�r�01!bo�:;Z� f�a��{��::r���a�é�OdatL:r�:- 1Zt���A�·u��U e!�f:�âid� ��R��� C:IS�ca�!��!e��: �.:�m�u�:ri���i�oa dded::��' ��,giScÍr�lr.J���jOZ:dr!���:
presidente da entidade má- permanente que encontro; cão do SESI e do SENAT, expertencta que colheu à lembrança, constituida ..tos. Disse saber o que professor Alcides Abreu,
xima da indústria catar-i- de pa tte dos companheiros ocasião em que realçou as toste rios órgão precíja- pOI' um relógio, ofertada lhe esperava, e o que os dr. Renato Ramos da Bll,
uenae o se�l více-prestden ,

fie diretoria. e co�selhei: qunlidnde fie se�ls supcrtn- dos lhe seria muito útil na pelos funcionários do adversár-ios estavam ex, va, SI·. Alberto Gonçalves,
te, dr. Guilherme Renaux, i-os, conseguindo Junto a tendentes e diretor, drs. (hreçao'do governo do Es., SENAI. piorando, mas sua caneta dr. Seruflm Bat-taao, SI·.
cm cerimônia realiaadu às Confederação Nacional da ttenatc. Ramos dn Silva e tudo, no qual estava pres- O dr. Renato Ramos da não iria comandar vingan- João Batista dos Santos
10 horas do dia 25, na sé- Iudúatr-ia, através da F'e; Alcides Abreu, respectiva tes a ser empossado, ma- Silva, superintendente do cas, e a singela cerimônia s r. José Elias, sr. Bernal':
de da entidade, à rua La- deraçêo das Indústrias de mente. e /I cuja capacidade rufestando sua gratidão a 8.ESI, após realçar a sigui- dizia plenamente que "eles fio Starck. dr, Ingo Renaux
cerda Coutinho n. 8, IS. Paulo, 11 transformação (II! trnhalho. inteligência e 'adas o� colaboradores da ucacãc do ato que empoa- estavam completamente H. Ednil Gomes Ferrão
RRE"E HETROSPE('TO ne an tiga delegacia para ômamismc muito devem Federação das Indústrias xava o dr. Guilherme Re- enganados", e "que dosou H. Avelino da Silva, jor'

fi" citadas organizações. o Serviço Social da Indús- I�aux titular �a Federação sempre seus atas com um nnHata Jayme Mendes. dr.
Fixou, a aeguu-. a postcão tria e do Serviço Nacional fias Indústnas, alude à pouco do coração": no go- Lauro Linhares. ar. Ivo
de urcettzto que o SESI e de Aprendizagem Indus; personalidade do sr. Celso vemo, embora as respcn- Gnepurtno. SI'. Milton Fett.
SENAI gozam hoje em trial desde os diretores Ram03, que dirigiu a en , sabilidades rôesem bem dr. Udo Deeke dr. Ivo
�:1llta Catarina. prestando até amai" humilde ser- tldade com a Inteligéncia. maiores, assim continua- Spcgauicz. dr.' Alfredo
cclaboracão assistencial e vidor. I' o coração, podendo aftr ria a proceder, empreen- Campos dr. Humberto Pe
iêcoica a milhares de ope- Ao finalizar. realçcu « mal' que, em déz anos de dendo um govêrno pro, dernetras, ar. Armandõ

���i,�ilnid��a�·in;n::.�·Ce�� �le�:?I�Oal1��de gi�-::ouriC:��� �t�ic.::;t��:061���: â: i;� grep��SONÀUL�I)ADES }����' e��il�ad�l�;'l::��'e���.:
"Han;oJ também referiu-se FIE�C:, e que ag.ora. iria disciplina, e que � .ambl. PRESE�TES. ..

Cir-o Cevnerd. dr. Rubens

�Cdi�cfI? do Sind;��oz d\�� bl��i�h�l���el�e�:���oJiz:�: d�tSÉSle e�;����a��;!l���t� d:tr�:����s;o Cd�l��;��� �{o�I;.li��ldaR;!d��.aç�of�;��
�1'�.!��rel���;r?p2!�lel��� d

fi ��� �;n��is��Pea�l::�:c��: ;;:lI�g,I·����i�d�leto�o�ep:��� ��. prG�I�ih��r:: Fk���l�X� �k���tra5, do SF.SI e do

111'180 em uma $10 en I _a e
un-a. eegum de que muito tos R continuar ti manter

dos. exportadores dêese nem se deaincumbl rf n do o ritmo que o sr. Celso
ll]·�duto, e ao .seu tJ·�ba��C1 sua missão. Ramos tOllseglliu desper

;:�(II�;.�l���t�a�\I�I��I'd� In�
a ?e;�'jl�l��'�f��e��1l��:: l�()�.nedl�J"���OS T�r�l��n��/�·

I..1tl;:,tl�la, lutando pela mte
çào que, pelo seu precioso afirmou que o pl'esjdentü

�::�i��\I\��O il�����'l'i�l' (r�; ��I�\��dl�'t:al �;:��.!C!di'����s �!�\�a ;;�n;!e!r�di�l���saifeN;.
l�equeuos �st�clOf;, !lent�ll� FALiAM OS DRS. ALCIDES rillJ"!llltp o largo tempo quellO-.'Ie $(Il.tlsfmto pelo� 1l1: .\BREU E RENATO nA· '1irigill (J SESI. nfil'mnndo
-"ress,C1 uh,. a�ora, do P\!llll MOS DA SIJ�VA que "fi m:lI·ra de $lua admi.
e M�It) 910':>':-0.. O prof. Alcides Abrell. nish'u,IIO, SUMI qualida-�ontLnllan(!o, .Ilf!rmou diretor do SENAI, Profer� iles, fical"Íam indelé\'cis no

d:��II�·-:�lm;��d·��elt�X]l���!� �!'�d�Sa P����'�I��iid!��I�e� �f�:::��o de todos o� !leni_

�ando fieI! ea!()ro�o ;lgl"l\- novo diri)!"ente da Federa_ Em pala\'l·a>\ dn !llai�
do das Indústrias, ao pum emoção. o 1'-1'. C('l�{)
me:;:.mo Que fixa a atuação Ramos agl"af!ece a;\ oOlldo-
,lo l;r. Celso Ramos como -as p/dan·as com que os
o.:onselheil·o e dinamizado!" Ül·:�. I':"nato Ramos da Sil-
da entidade, dizendo "sen- Hl e AI iries Abreu o brin-
tirmo-nof< no momento um d:Jr1m, dando :1 eel"leza (.

a-

I

�_ ..... ," .*,.7 1/ 1Ii-. �
O novo dirigente da li�rESC, dr. Guilherme Henaux,

<junnt!o proferia seu disCurso de posse na prl!'!'õl
dêncin do ciloda entidade.

o SI·. Cclso Ramo:;; cumprimenta o dr. I{enalo Ramos da Silva, sllperintendenle
(lo SESI. IIpÓS as palavras de despedidas que êste proferiu. ('limo home

nagem ao até então criador e mentor ela FIESC.

���i�S, ���O��I���dO c�m��
da dos que saem, coniven'
ve-::tes, cabisbaixos, dI"
moral nos calcanhares.
Mag. enfim 1

.. '1 alegrias
dos sugadores e dos pira
ta:.; estão chegando ao fim.
Faltam 3 dias para o SUI'

g\mentn da nova Ol·dem.

:�e�I��� ��.�.�l�cgtOC�!t�:�
baldar; podem continuar
vilipendinndo a:; leiS e os

costume;:,; pisoteiem r.Õbre
o dinheiro fácil esbanjado.
Aprovei tem Henhores, apro·
veltem �Ue' a mam'.'.ta vai
aCab<lf. Depoi�, recebam as

consequências das medidas
que ESPERAMOS, serão e

nêrgicamente emanadas
dos novos governantes, por
deleitação do próprio povo,

que já está cansudo de tan

ta pxplor,'ção!

CONCURSO PARAi CARGO DE DEFEN
SOR PUBLICO

'Rellhol" PI'o; nr:1I1ol' Gp.
ral:

·'0 Sindicato (los _f.d\'il
�ftdos do Rio de Janeil·u.
no ut-co de suas lll'el"rogali
\a". \em, traduzindo o;:
"n;:eic,� e reclamos da ela:!
�e que representa e de'
fende. ponderar a VOSSfl
F:xcelclncia o seguinte:
" ··fnúmero� sã.o Oll cal··

}!OS vagos de defenMI' pú·
Jlli.co, da .carreira do i\fi
l�isté;io Público local, ql,e.
E'm flagrante desreSl>eitú f

doiação ao disposto n'l

,11"t. 127. na Constituição
·j."'ederal, bem como. ao

.-ut. 2.0, da Lei n. 216, de
9 de janeiro de 1948. \'êm
"endo ocupados da forma
interina, datando inelusi·
\e tal irregularidade dt'
Illguns ano�.

'·Assim é que é evidente
II clareza do mandamento
,ontido no art. 127, da Cur
ta Marna, no que tange a(

ingre;:M e ocupaC;no dof,
(,argOi! iniciais da carreio
l·a do Ministério Público,
da União, do Distrito Fe
:�üal e dos 'rcrritórios:
"Os membros do Mini;:

tério Públie,) da União, do
Distrito Federal e dos
Territórios ingressarão
nos cargos iniciais da car

-:-eil'a mediante concurso,
ptc.".
"E, ainda, disciplinando

os cargos do Ministério
Público, como o ingresso
aos mesmos. o art, 2.0. da
Lei n. 216, de 9 de janeiro
de 1948, desta forma de·
!el'mina:

.. A can'eira do Ministé
rio Público compreende -

os cal'gos de Defensor PÚ
blico, Promotor Substilu
to, Promotor _Público e

Curador, providos 0- pri.
meiro (Defensor Público)
mcdiante concllrso ele Tí_

!1I!Og e Pr;!\'�s p os de
m:Jis pür pl'omoçR(J".
·'Cf'n,,;C(1uentemellte, llii.f'

ri de Hdmis�h'('I, em hipó
ll'..'(, Hlglllnil. Il ing"l'esso,
I\l(l'll .... fl int('!"Ínamcnt.e, na

·;'I"rei:·a do Minhltél'io PU_
blico, ;;em i. ))�e�tnÇ"iio do
('()Ill:U!'SO de Títulos e Prt)'
\.:\.'1, regulado pe!C1s arts.
J f\ 12, da Lei n. 116, de
15 de oUtuOl·0 de 1947 e

Jlre\'i�to no� dispo�iti\·o.�
ail0ntndo�, inclugive, eom

a a!l.'1i"teneÍ;\ de um re

FJI'e�elltallte do Conselho
Secional da Ol·dem d(l�
.-\dvoglldos do Brasil.
·'POIttlnto. se existem

nll·go,,- vago[o\ de Defensol"
PúbliLo, inicial dA carreio
ra do Ministério Público
do Distrito Federal, êstef;
deVel!l .iCr ocupado;; pOl"
(·andidatos. inscritos e a'

�'l'ovadof; no roncul"1'1O de
Titulus e Provas I'especti_
·.'0 e nãu, ilegalmente, e

PJ]] prejuízo para advoga,
dos. que habililados ii
prestação oal'l'eira às sua.�

Ipgai,.; pretensões, de for'
In:l interillH, por ouh·t)s
que Ilão demonstrarnm fi
�(lciedndé' sua capacidnrie
intelectual pal·it o plano
Exercido de seu defensor.
"Logo niio é possível

fugil'_se ao pensamento
dO$ legisladores constitu
'·iOllal e Ol·dinário Que.
;anto no lexto constituo
-I. ionnJ. conlo na lei o!·di.
nária, deixaram de abri!'
\>xceç.".o ao ingresso, pOl"
ConCti.rso. na can·eira. Mi·
histél'io Público, razão por
que; legítima a c\assifi
o;ução de ilegalidades in_
constitucionais às desig
�lfi�õeil, de forma interina.
pira (,eupl\\;ão de \ai!l cal"
"OS vagos.
··PeJo exposto, feitas as

jJresentes ponderações, ês_
te Sindicato pede n aten
\·:io dI! Vossa ExceJêneia
para (l fl.'lwnto, �oluciÜ'"
lland(l.o cle forma jusla e

legal, a fim de que os a.d
\·().g"ados, desguarneeidos
pela sordícia presença do�
jnafa'Jtáveis "pistolões".
possam, concorrer, hone;;
tamente, com suas habili.
tações, na carreira de nos

so Digno e Hom'ado Mi·
nistério Público.
"Na expectativa da aten

ção costumeira ao justo
apêlo dêste Sindicato, avi
l·ando. assim que outras
E. imperiosas medidas po�
..am ser tomadas em. de.
fesa da lei e da moralida·
de, reitera a Vossa Exce
I�ncia os prote!ltos da mais;
elevada estima e dis;tinta
considel'ação.
Atenciosamente - Mil

b:m Menezes da Costa, Pre
!l.ldente em exerCido (Ex
\raid,) da lle\"istn de Di
reil.o Contemporfineo.J.

eficiente, fl.ue lave todos
aqueles atos do Executivo
e· do legislativo, atos esses,
que andaram enchendo
páginas e pâginas do nosso
Diário Oficial.

Se os escolhidos do povo,
con�eguirem pelo!l meno�

ISto, estamos certo.�, já es·
tarão dando amp:'.'. sath
fação às confianças que
lhes foram depositadas.
Reajustar o vilipendiado
crário público, dar credibi-

ESPERANÇA CONTltA A \idade à máouina adminis-
IHAl\1ATA trativ<l ':!o Est!.J.do, incenti

var :>. moralização funcio-

Sem duvida. ai aten- nal são metas urgentíssi-
çõe" .oolitíl..t_s, voltam se ma;, a serem atacada.� de

para as festividades di) pronto
posse dos eleita" no último Apesa.r de tôdas e�ta�
pleito -:!e 3 rie outubro. preocupações, os famlge
PI'eocupa-se a ooinlão pú rados propulsores do famo

bUca. no entanto. com as !;o '''panamá'' catariner.se,
medida:.; (ue serão Impo,,- aind" contimhm fazend?
tas pelos -novos governan dau suas lã gel� As�eT?ble
teso a fim de oue se �ane ia Legislativa. Neste ultl:t"iO:S

as patifarias e o;; come- dias, foram. consumados

•••••1111.timentos do governo que mais alguns atos. Andar.lm
baixa à tumba. Espera o e andam nomean(lo asse;;- -�r.r:r1_
povo, uma espécie ele ell- sõre::, apose!Jtan�o-os. em .NVf'iKir salvador das finanças seguida; .e5t,ao msermdo _
cto EHtado, capaz rte provo- mais funCIonarias na bab�l
cal" uma dest.'.trga pronta (' assemblei'ana. Tudo na SUl-

r['ORIA�óPOLlS, 27 nE .JANEIRO nE 1%1

Matriz Nossa Senhora da Boa Viagem
- Saco dos Limões

Caríssimos amigo�! Eis o (ruto de vossa genero�a co

labora�o! Em dez me�cs está a :\[fI!rÍz IH·onta pata i"e�e

ber o madeiramento, cujo preço ': Cr,'i) 200.000,00. Com

o :l:uxílio de todns. :!erú fáeil arrecadar esta �oma. Se'
rão feitas out:-as campanhas, na cidade. nas quais todos

poderão colaborar. Aceito de todo;: os que puderem e

(Luiserem, um empré�timo de mil (']"uzeiJ'os (Cr� ,

1.000.00) :

Pico liumamente grato a todos (IS (jlle jlÍ (oluboraram.
Pe. Francisco de SaleEl Bianchini
Catedral - Ppolis. - SIR. (';It:u·ina.

Escola Técnica Tupy - E.,T. T.
NOTA

.A ESCOLA TltC'NJCA TlJPY, IlUlulidn pelll Fl!ndi�
çAu Tu!)"}" S. A., de .Ioin\"illp, 1<)I·n:. púoliéü que está ;'l,·ei

tando I�SCRIÇóES pan\ o:.; E:ol.me" de Admissáo aos .'le

guintes Clll'SOS, que rie\'en'i.o fundolllll" a partir dê�te

1 - CUI'SO Indllstl'il11 Tetlli\·(l de Metnlunda
2: _ Curso lllriu�tl"ia! 'I'b:nÍl!t) de Máquina;; e

l\Iotores.
É necessário que 0;\ .candidato" tenham o CurSo Gi

n:!!lial 10U eq-ui\'alente) com!Jletu. Todos os candidatos

aprovados encontram colocaçno mI firma em aprêço.
:\âo há taxa" de qualquer i!llpécil!. A (lul"I\çàO de ambos
os curso!! é de -I ano;: (l os respecti\·os diplomas rie .con

clusão darão direito ii prestaçflo de Exames Vestibula
I·CS para qualquer Esrola SlI�crinl" do Pab. O inicio (bIS

aula;; está previ;.;lu pnra março viudouro.
Os interes�ado!\ obterl10 il1forll1!1ções completas, di

l"igindo'se fi Eseola Técni�!l TlIPY - Fundiçüo Tll]lY S.A.
_ Rua Pedl'o Lobo lll". 17t «(.'nixn Postal, 321 -- .Join

\'illr, - Srmll1 Catarin:t.

FreGhanao�
Dos meus excelentes amigos Aldo Varela. e Ar.

mando Bec.k recebi o Regllinte telegrama, que mui

to me �ensibili.zou:
"Em nome dos vascaino,> de Santa Catarina

queremos levar-lhe nos!-\o afetuoso abraço pela es_

petaclJlar vitória do seu Flamengo, ontem, (Luanda
der,rotando o Cerro, lc'·nntoll torneio otogonal e

honrou tradições esportivas do Bl":!!:Iil. Varela e

Be�'k",
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